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Arbejdet i kredsbestyrelsen med mere 
 
Ved generalforsamlingen i februar måned blev Christian Ravn, DcH Løgstør genvalgt som formand og  
Desuden blev Morten Jensen, DcH Dronninglund og Jens Rosendal, DcH Arden, genvalgt som 
henholdsvis formand for Uddannelsesudvalget og formand for Konkurrenceudvalget.  
Der har været en god stemning og et fint samarbejde på såvel kredsbestyrelsesmøder og 
kredsrådsmøder. Der har været en god debat og dialog, hvor der har været plads til alle med deres 
tanker og synspunkter.. Opgaverne er behandlet seriøst, men der har også været plads til humor. 

Det kom endnu engang synligt til udtryk på vores VIP-aften, hvor Niels Villemoes holdt foredrag med 
titlen ”Om ledelse, udvikling, strategi og samarbejde - kort sagt BØVL!”, efterfulgt af en god middag . 
På alle måder en udbytterig aften 

 
 

Hjemmeside og facebook 
 
Vores meget dygtige og særdeles energiske webmaster har også i 2019 sørget for, at kredsens 
medlemmer og andre interesserede har kunnet følge med i kredsarbejdet  via kredsbestyrelses- og 
kredsrådsreferater udgivet i løbet af året og tilgængelige på Kreds 1’s hjemmeside www.dch-
kreds1.dk.  
Også kredsens facebookside har fungeret fint med en god og sober tone med godt arbejde fra sidens 
administrator. 
 

Medlemstallet 
 
Medlemstallet for 2019 i DcH sluttede desværre med en mindre tilbagegang fra 12.616 til 12.534 
medlemmer, en tilbagegang på 82 medlemmer. Kun kreds 1 havde fremgang fra 2.486 til 2.593, 
medlemmer, hvad vi selvfølgelig er ganske tilfredse med 
 

Økonomi 
 

Økonomien kommer kredskassereren ind på, men vi har i 2019 haft et godt resultat. Kredskasseren 
har også i år  modtaget betalinger, hvor indbetaler og betalingsformålet ikke er fremgået klart 
 
 

http://www.dch-kreds1.dk/
http://www.dch-kreds1.dk/
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Aktivitetsniveauet. 
 
 Aktivitetsniveauet i 2019 har være på et særdeles højt niveau med rigtig mange forskellige aktiviteter 
og spændende udfordringer. Den største på dette område har været indførelsen af det nye 
klubmodul.  
I den forbindelse har der været inspirerende undervisning op til starten af systemet, dels 
efterfølgende Erfadage. Der bliver givetvis brug for yderligere kursusvirksomhed, hvilket kredsen er 
helt med på at etablere. Her skal fremhæves indsatsen fra vores superbrugere, Dorthe Ellegaard og 
Kim Poulsen ligesom webmaster har været med omkring nye hjemmesider. 
 
 

Konkurrencer 

 

Konkurrenceudvalget har Jens A. Rosendahl, DcH Arden,  styret. Det er et betydeligt område at 
håndtere og mange detaljer, der skal gå op i en højere enhed. Opgaven er som altid løst på bedste 
vis. 
Også en stor tak til alle lokalforeninger der har budt ind med konkurrenceafholdelse i 2019. Der er  
udført et prisværdigt arbejde og I skal alle have ros for den indsats, I har ydet for medlemmerne.  
 
    
 
DcH DM 2019 

 
Kreds 1 havde 45 deltagere ved mesterskaberne , og de gjorde det særdeles godt. Ved 
pokaluddelingen kunne vi konstatere, at 5 ud af 10 Danmarksmestre kom fra Kreds 1.  

I E-klassen blev Kurt Nielsen fra DcH Nibe Danmarksmester med Andy. I A-klassen tog Kreds 1 hele 
podiet. Her blev Elke Reimer fra DcH Hjørring Danmarksmester med Bertha, Allan Månsson fra DcH 
Sæby nr. 2 med Zalo, og Søren Ladefoged fra DcH Hjørring nr. 3 med Buddy. 

I Agility Stor blev Gert Bruus fra DcH Dronninglund Danmarksmester med Føniks 

I IGP3 blev Johannes Stie fra DcH Brønderslev Danmarksmester med Paw.. 

I IGHPF blev Liselotte Nielsen fra DcH Hjørring Danmarksmester med Thilde. Det var 10. år i træk, at 
fører og samme hund deltog i klassen ved DM. 

.Alt i alt en overvældende og suveræn præstation. 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. 

 
NM i Nordisk 
 
Konkurrencen blev afviklet i Sverige, hvor Kreds kunne notere sig at Nordisk Mester i IGP  blev 
Johannes Stie og Paw fra DcH Brønderslev og  nr. 2 Rene Otkær Kristensen og Messi fra DcH 
Dronninglund. 
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Uddannelse 
 

Uddannelsesudvalget 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.  
Det gælder både på Instruktørgrunduddannelsen og Tranumkurset, hvor der også denne gang var et 
flot program og mange tilfreds deltagere. Det er en stor og krævende opgave, men hvor udbyttet, 
såvel fagligt som socialt er på særdeles højt niveau 
Det er til gavn foralle kredsens hundeførere til gode at vi har så gode og veluddannede trænere. 
Tranum er helt sikkert en fast og rigtig god tradition i kredsen. 
 

Kredsinstruktører. 
Kreds 1’s kredsinstruktører er meget aktive og efterspurgte både i Kreds 1 og i andre kredse. Der har 
været også i 2019 været nogle udfordringer omkring instruktører og merit. Det kunne være ønskeligt, 
at man i påkommende tilfælde kunne vægte de reelle kvalifikationer frem for de mere formelle og 
her finde en pragmatisk løsning. Der bør altid være plads til og mulighed for individuelle vurderinger 
og beslutninger. 
 

Dommere 
 

En stor tak til dommerudvalget med Ole Christensen, DcH Kongerslev, som formand. for deres store 
indsats i 2019. Det har ikke været lige let både at få uddannelsen af de nye dommere og 
dommerpåsætningen til kredsens konkurrencer til at fungere. Vi har fået en ny dommer i 2019. Og 5 
aspiranter er i gang. Det er glædeligt med denne tilgang.  
Der er stadig brug for dommere til rally.  Lokalforeningerne må gerne også fremover holde udkik 
efter egnede emner. 
 

Hundeadfærdskonsulenter 
 

Vores kredskonsulent Patricia Bernhardsen fra DcH Frederikshavn,  har stået i spidsen for kredsens 
konsulenter, hvor der har været travlt med de mange opgaver, der fylder konsulenternes arbejdsdag.  
Desuden har vi kunnet glæde os over at få 5 aspiranter fra kredsen i gang med deres uddannelse. 
 

Eftersøgningstjenesten 
 
Eftersøgerne har ligeledes haft travlt. Også her er der plads til flere hænder og næser. Der har i årets 
løb været hele 81 udkald til meget varierede opgaver.  

 
Mål 
 
DcH arbejder lige nu på en omfattende strategiplan. Den vil smitte af på arbejdet i hele DcH. Derfor  
holder vi stadig fast ved de mål, der blev angivet på en tidligere kredsgeneralforsamling: 

 

Kreds 1’s målsætning for 2020: 
 

• 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. 

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

• Kreds 1 skal være med når og hvor tingene sker, og skal ikke være bange for at gå forrest.  
 
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. 
 
Morten Jensen fra DcH Dronninglund er formand for Brugshundeudvalget. 
 
Peder Søndergaard fra DcH Lindholm er bestyrelsesmedlem i Initiativfonden. 
 
Poul Graversen fra DcH Hjørring er medlem af Konkurrenceudvalget. 
 
Anne Bak Olesen fra DcH Thyholm er medlem af Ungdomsudvalget. 
 
Christian Ravn fra DcH Løgstør er: 

• Medlem af Hovedbestyrelsen 

• HB’s kontaktperson til Brugshundeudvalget 
 

 

Tiden der kommer 
 

Ar4bejdet med det nye klubmodul vil utvivlsomt fylde en del også i 2020, og også på dette område er 
der ikke tvivl om, at alle vil gøre deres bedste for at få tingene til at fungere lige så godt som tidligere 
år. 
 

Afslutning 
 
Når jeg ser tilbage på 2019 i Kreds 1, er indtrykket, at året er forløbet meget tilfredsstillende. Det 
giver anledning til at alle i kredsen for en god indsats, der er med til at løfte kredsen, styrke og 
udbygge samarbejdet til gavn for vore hundeførere og disses hunde. 
 
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  


