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Arbejdet i kredsbestyrelsen med mere 
 
Ved generalforsamlingen i februar måned blev Christian Ravn, DcH Løgstør genvalgt som 
næstformand/sekretær og Kim V. Poulsen, DcH Brønderslev, genvalgt som  kredskasserer.  
Efter indstilling fra kredsens dommere, blev Ole Christensen, DcH Kongerslev genvalgt som formand 
for kredsens dommerudvalg.  
I april 2018 trådte den daværende kredsformand uventet tilbage. Det betød, at Christian Ravn måtte 
indtræde som konstitueret kredsformand, samt at hans suppleant, Peder Søndergaard, DcH 
Lindholm, indtrådte som konstitueret kredsssekretær/næstformand. Det således nykonstituerede 
kredsråd har fortsat uændret i den resterende del af perioden. 
Det har været en spændende udfordring at blive kastet ud i opgaven som kredsformand. Det har 
betydet et noget højere aktivitetsniveau, både i kredsen og i  hovedbestyrelsen. Enkelte opgaver har 
datomæssigt kollideret med allerede fastlagte aktiviteter i andet regi, men langt det meste er blevet 
afviklet tilfredsstillende. 
I den forbindelse vil jeg rette en stor tak til kredsbestyrelse og kredsråd for godt samarbejde og stor 
hjælpsomhed. 
Stemningen og samværet på såvel kredsbestyrelsesmøder og kredsrådsmøder har været særdeles 
godt. Der har været en god debat og dialog, hvor alle, der har ønsket det, har kunnet udtrykke deres 
mening, ideer og tanker. Der har også været plads til humor. 
Dette oplevede vi ikke mindst, da VIP aftenen blev genoptaget. Her kunne en veloplagt forsamling 
nyde dels et godt foredrag ved Thomas Grønnemark om ”Doven energi”, dels en velsmagende 
middag bagefter. 
 
Hjemmeside og facebook 
 
Alle DcH medlemmer i DcH Kreds 1 har ikke mindst takket være en energisk og dygtig webmaster 
kunnet holde sig vel informeret via kredsbestyrelses- og kredsrådsreferater udgivet i løbet af året og 
tilgængelige på Kreds 1’s hjemmeside www.dch-kreds1.dk.  
Ligeledes har kredsen en velfungerende facebookgruppe, hvor det er lykkedes for det meste at 
ramme et ordentligt niveau. Også her er der grund til at rose vores webmaster 
 
Medlemstallet 
 
Medlemstallet for Kreds 1, endte med en tilbagegang på 6 medlemmer i forhold til 2017. Vi sluttede 
med 2.486 medlemmer. Total for alle 6 kredse er der en fremgang på 192 medlemmer.  

http://www.dch-kreds1.dk/
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Økonomi 
 
Økonomien kommer kredskassereren ind på, men vi har i 2018 haft et godt resultat. Kredskasseren 
har lidt oftere end det burde være nødvendigt måtte rykke for betaling eller har modtaget 
betalinger, hvor indbetaler og betalingsformålet ikke er fremgået klart 
 
Aktivitetsniveauet. 
 
 Aktivitetsniveauet i 2018 har være på et særdeles højt niveau med rigtig mange forskellige 
aktiviteter og spændende udfordringer.  
 
 

Konkurrencer 
 
Konkurrenceudvalget har Jens A. Rosendahl, DcH Arden,  styret. Det er et omfattende område at 
dække, der er mange forskellige aktiviteter gennem året, mange detaljer der skal huskes og som skal 
fungere. Dette er klaret særdeles godt. 
    
NM i Nordisk 
Nordisk Mesterskab i Nordisk program blev afholdt i Finland. Fra Kreds 1 var vi repræsenteret ved 
udvalgsformand Dorthe Ellegaard samt Morten Jensen og Allan Iversen som dommere 
 
DcH DM 2018 
 
DM i Herning resulterede i en masse flotte Kreds 1 resultateter med 5 af vore hundeførere på podiet, 
heraf en Danmarksmester. Mange andre fik meget fine resultater, og i en så tæt konkurrence er det 
ofte marginaler eller en enkelt mindre vellykket øvelse, der bliver afgørende, som vi alle ved. Tillykke 
til alle hundeførerne og deres lokalforeninger, med de flotte resultater. 
 
 
”Åbne Kredsgrænser” startede i 2007, og igen i 2018 var alle konkurrencer i Kreds 1 landsdækkende 
konkurrencer. Der har ind imellem været betænkeligheder over et evt. stort antal deltagere fra de 
øvrige kredse. På sigt kan det blive et problem, der må tages hånd om. Man kunne forestille sig , at 
sætte loft over deltagertallet, at gøre konkurrencen ikke landsdækkende eller at arbejde frem mod, 
at man betaler for konkurrencetilmelding samtidig med tilmeldingen. Det vil utvivlsomt blive et 
vigtigt tema i 2019.   
Det generelle indtryk er, at alle lokalforeninger der har budt ind med konkurrenceafholdelse i 2018 
har lavet gode konkurrencer som vi kan være stolte af. Arrangørerne af konkurrencer i Kreds 1 har 
alle udført et prisværdigt arbejde og I skal alle have ros for det arbejde i har påtaget jer for 
medlemmerne. Det er ualmindelig flot arbejde.  
 
 
Uddannelse 
 
Uddannelsesudvalget har igen klaret sig flot gennem hele året. Udvalget med Morten Jensen , DcH 
Dronninglund, i spidsen har haft godt styr på opgaverne, og taget de mange udfordringer der har vist 
sig i stiv arm. 
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TRANUM-2018 
Årets første kursusarrangement, var ikke uventet som altid en succes. Der ligger et stort og dygtigt 
forarbejde bag. Der er altid mange deltagere og stor tilfredshed blandt disse. Det er et godt tegn, at 
der er vilje til videreuddannelse. Det kommer jo også alle kredsens hundeførere til gode at vi har så 
gode og veluddannede trænere, rundt omkring. Tranum er helt sikkert en fast og rigtig god tradition i 
kredsen. 
 
Kredsinstruktører. 
Kreds 1’s kredsinstruktører er mig bekendt meget aktive og efterspurgte både i Kreds 1 og i andre 
kredse. Der har været nogle udfordringer omkring instruktører og merit. I 2018 har der været fundet 
en pragmatisk løsning. Det ville være ønskeligt, hvis faglig kunnen hos instruktører kan fylde mere og 
give mulighed for individuelle vurderinger og beslutninger. 
 
Dommere 
 
En stor tak til dommerudvalget med Ole Christensen , DcH Kongerslev, som formand. for deres store 
indsats i 2018. Det har ikke været lige let både at få uddannelsen af de nye dommere og 
dommerpåsætningen til kredsens konkurrencer til at fungere.  
 
Det er fortsat vigtigt at alle  lokalforeninger fortsat leder efter nye kvalificerede emner til 
dommergerningen. 
 
Hundeadfærdskonsulenter 
 
Vores kredskonsulent  Patricia Bernhardsen fra DcH Frederikshavn,  har sikret et godt samarbejde 
både intern i Kreds 1 og eksternt i forhold til DcH’s Konsulentudvalg. Konsulenterne har haft et travlt 
år og har i høj grad vist deres berettigelse 
 
Eftersøgningstjenesten 
 
Eftersøgerne har ligeledes haft travlt. De kunne godt tænke sig at blive noget flere, og der 
rapporteres om betydelig interesse fra nye emner for at indgå i arbejdet.  
 
Mål 
 
DcH arbejder lige nu på en omfattende strategiplan. Den vil smitte af på arbejdet i hele DcH. Derfor  
Holder vi fast ved de mål, der blev angivet på en tidligere kredsgeneralforsamling: 
 
Kreds 1’s målsætning for 2019: 
 

x Kredsen/kredsbestyrelsen skal være et serviceorgan for lokalforeningerne og deres 
medlemmer. Vi skal være klar med hjælp og assistance når der er behov eller det måtte 
ønskes. 

x Kreds 1 skal have et ry i de andre Kredse som vi alle kan være stolte af. 
x Kreds 1’s kredsbestyrelse skal være lydhør over for de forandringer og ønsker som Kreds 1’s 

lokalforeningsformænd og medlemmer i øvrigt måtte have. 
x Kreds 1 skal være med når og hvor tingene sker, og skal ikke være bange for at gå forrest.  
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Kreds 1 er godt repræsenteret i ledelsesarbejdet under Landsforeningen og bærer dermed sin andel 
af opgaven, hvilket giver god mulighed for at præge udviklingen i DcH. 
 
Michael Brandenhoff fra DcH Sæby er medlem af DcH’s Ordensudvalg. 
 
Dorthe Ellegaard fra DcH Vesthimmerland er formand for Nordisk Udvalg. 
 
Morten Jensen fra DcH Dronninglund er formand for Brugshundeudvalget. 
 
Peder Søndergaard fra DcH Lindholm er bestyrelsesformand i Initiativfonden. 
 
Poul Graversen fra DcH Hjørring er medlem af Konkurrenceudvalget. 
 
Christian Ravn fra DcH Løgstør er: 

x Medlem af Hovedbestyrelsen 
x HB’s kontaktperson til Nordisk Udvalg 
x HB’s kontaktperson til Brugshundeudvalget 

 
 
Tiden der kommer 
 
Der er ingen tvivl om at Kreds 1 vil markere sig i 2019, både sportsligt og i ledelsesarbejdet i DcH. Det 
bliver spændende, at følge udviklingen, og jeg er overbevidst om at den bliver spændende og fyldt 
med travlhed og mange spændende aktiviteter.  
 
Afslutning 
 
Når jeg ser tilbage på 2018 i Kreds 1, er indtrykket, at året er forløbet meget tilfredsstillende. Jeg vil 
slutte min beretning med at takke alle de personer som har været med til at gøre Kreds 1 til en god 
Kreds at være medlem i. At give vores medlemmer en god oplevelse i DcH kræver et kæmpe arbejde 
i foreningerne. Et arbejde som mange medlemmer har givet en hånd med i. Husk derfor også at 
påskønne jeres frivillige hjælpere hjemme i foreningerne. 
 
Kredsbestyrelsen, udvalgsmedlemmerne og I som lokalforeningsformænd/repræsentanter har som 
tidligere nævnt gjort opgaven som kredsformand lettere, men også samtidig til en spændende 
oplevelse. Tak for jeres hjælp.  
 
Hermed overlader jeg min beretning til generalforsamlingen for evt. kommentarer. 
  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christian Ravn  


