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Kredsformandens beretning 2020 
 
 
Arbejdet i kredsbestyrelsen med mere 
 
Ved generalforsamlingen i februar måned blev Jannie Christensen, DcH Hjørring genvalgt 
som kredssekretær/næstformand med Peder Søndergaard, DcH Lindholm som suppleant. 
Kim Poulsen, DcH Brønderslev , blev genvalgt som kredskasserer med Morten Jensen, DcH 
Dronninglund som suppleant., Ole Christensen, DcH Kongerslev blev genvalgt som formand 
for Dommerudvalget efter indstilling fra kredsens dommere.  
 
Året har været præget og plaget af corona og de deraf følgende retriktioner.  
 
Alle disse restiktioner har haft stor indflydelse på 2020. Det har hele tiden været en balnce 
mellem at deltage i og tilbyde de hundeaktiviteter, vi alle holder meget af og hensynet til 
helbred og sundhed hos alle aktørerne. Langt hen ad vejen mener jeg er vi alle er lykkedes 
med opgaven, ikke mindst når det er beslutninger taget på ukendt område uden brugbare 
fortilfælde.  
I den forbindelse vil jeg rette en stor tak til kredsbestyrelse og kredsråd/lokalforeninger for 
godt samarbejde og stor hjælpsomhed. Det har i 2020 ikke altid været en let opgave at drive 
forening, hvilket har givet store udfordringer i det daglige foreningsarbejde 
Stemningen og samværet på såvel kredsbestyrelsesmøder og kredsrådsmøder har været 
særdeles godt. Der har været en god og frugtbar debat, som, når krisen ellers har muliggjort 
det, har kunnet gennemføres på en positiv og sober måde. DcH som alles forening har været 
et synligt begreb også i disse sammenhænge 
 
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 124 medlemmer i forhold til 2019. Vi 
sluttede med 2.458medlemmer. Total for alle 6 kredse er der en tilbagegang på 278 
medlemmer.  
 
 
Økonomi 
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Økonomien kommer kredskassereren ind på, men vi har i 2020 haft et godt resultat, 
desværre i en vis udstrækning å.g.a. nedsat aktivitet forårsaget af corona.  
 
Aktivitetsniveauet. 
 
 Aktivitetsniveauet i 2020 har være på et tilfredsstoillende niveau, hvor der har været vist 
ansvarlighed og også stor fleksibilitet i forbindelse med at skulle håndtere de mange 
udfordringer, som situationen har krævet. Stor ros til alle i den forbindelse 
 
 

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 skul 
huskes og som skal fungere. Detter er klaret godt. 
Det generelle indtryk er, at alle lokalforeninger der har kunnet komme i mål med 
konkurrenceafholdelse i 2020 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. Der har været vist kreativitet med 
fokus på det sikkerhedsmæssige i bestæbelserne for at kunne gennemføre  
Der har ifølge DcH`s oversigt i kredsen været 17 konkurrencer i DcH programmet, 2 dobbelte 
i agility, 2 i rally og 1 i Nordisk. Situationen taget i betragtning er det rigtigt flot 
 
    
 
DcH DM 2020 
 
Kreds 1 i almindelighed og DcH Sydthy som arrangør i særdeleshed havde utvivlsomt set 
frem til og glædet sig til at skulle afholde DM 2020 i Kreds 1. 
Desværre kom coronaen i vejen og arrangementet måtte aflyses til alles skuffelse. 
Vi havde håbet, at vi så kunne afholde arrangementet i 2021, men det kunne desværre ikke 
realiseres. I stedet kom et tilbud om at få DM i 2022, men det gav ikke rigtig mening. 
DM i Nordisk i Holstebro måtte tilsvarende aflyses. Så iden sædvanlige gennemgang af 
mange fine resultater fra vore DM deltagere må udsættes til beretningen næste år. 
 
 
 
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. Meget har måttet aflyses eller udsættes.  
 
 
TRANUM-2020 
Årets første kursusarrangement, var ikke uventet som altid en succes. Der ligger et stort og 
dygtigt frarbejde bag. Der er altid mange deltagere og stor tilfredshed blandt disse. 
overordentlig meget. 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. 
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Dommere 
 
En stor tak til dommerudvalget med Ole Christensen , DcH Kongerslev, som formand. for 
deres store indsats i 2020. Det har ikke været lige let både at få uddannelsen af de nye 
dommere og dommerpåsætningen til kredsens konkurrencer til at fungere. Desværre har 
corona medført, at der ikke har kunnet afvikles dommerprøve i 2020.  
 
Det er fortsat vigtigt at alle  lokalforeninger fortsat leder efter nye kvalificerede emner til 
dommergerningen.Også her er der knaphed på ressourcer 
 
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 i en coronatid. 
 
Eftersøgningstjenesten 
 
Eftersøgerne har ligeledes haft travlt. De kunne godt tænke at blive noget flere, og der 
rapporteres om betydelig interesse fra nye emner for at indgå i arbejdet. Der arbejdes med 
en ny uddannelsesstruktur med mulighed for digital undervisning på teoridelen. 
 
Mål 
 
 
Kreds 1’s målsætning for 2021: 
 

• 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. 
• 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 formand i Initiativfonden. 
 
Poul Graversen fra DcH Hjørring er medlem af Konkurrenceudvalget. 
 
Brian Jensen, DcH Hjørring er medlem i Eftersøgningsudvalget 
 
Patricia Bernhardsen, DcH Sæby er medlem af Konsulentudvalget 
 
Anne Olesen, DcH Thyholm medlem af Ungdomsudvalget 
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Christian Ravn fra DcH Løgstør er: 

• Medlem af Hovedbestyrelsen 
• HB’s kontaktperson til Brugshundeudvalget 
• HB`s kontaktperson til eftersøgningsudvalget 

 
 
Tiden der kommer 
 
Der er ingen tvivl om at Kreds 1 vil markere sig i 2021, både sportsligt og i ledelsesarbejdet i 
DcH, ikke mindst hvis coronasituationen tillader det. Kredsen har vist, at man også kan 
håndtere denne vanskelige udfordring og komme styrket ud. Jeg ser frem til at følge 
udviklingen og til mange gode oplevelser.  
 
Afslutning 
 
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 i hvert jeres virke tidligere løftet opgaverne og udfordringerne i Kredsen. Tak for jeres 
hjælp.  
 
Hermed overlader jeg min beretning til generalforsamlingen for evt. kommentarer. 
  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christian Ravn  


