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Kredsbestyrelsen kreds 5´s beretning for foreningsåret februar 2020 til februar 2021
  
 

Vores foreningsliv har i 2020 været svært påvirket af Corona-pandemien. Vi fik afholdt vores ordi-
nære Kredsgeneralforsamlingen i februar – så blev landet lukket ned i marts og vi måtte indstille alt 
på træningsbanen, alle møder og konkurrencer blev også aflyst. Vi fik de fleste lokalforeninger i 
gang med træning af hvalpe og unghunde i maj og juni. Vi havde på det tidspunkt et håb om, at vi 
kunne hundetræne nogenlunde normalt efter sommerferien. Efteråret startede da også næsten 
normalt dog med øget opmærksomhed på hygiejne, afstand og sprit. Konkurrencer blev afholdt un-
der hensyn til de mange Corona-restriktioner. Vi fik et acceptabelt grundlag for vores kredsmester-
skaber, men DM måtte desværre aflyses.  

Grundet stigende smittetal igen i slutningen af november 2020 lukkede flere foreninger ned for an-
den gang og alle måtte gå på en tidligere og længere juleferie. Hele januar 2021 blev Danmark 
igen nedlukket med et forsamlingsloft på max. 5 personer og myndighedernes anbefaling om at 
aflyse ikke nødvendige sociale aktiviteter betød, at vi ikke kunne opstarte vores hundetræning. 

Landsforeningen, som i hele 2020 har videreformidlet myndighedernes anvisninger omkring Co-
rona til Kredse- og lokalforeninger, måtte i januar 2021 melde ud, at de planlagte generalforsamlin-
ger i lokalforeninger og de 6 kredsgeneralforsamlinger måtte udsættes indtil myndighederne kunne 
hæve forsamlings-loftet for forsamlinger med siddende deltagere. 

Kreds 5 og året der gik 

Trods Corona så har vi stadig 10 stærke lokalforeninger i Kreds 5. Når vi ser på medlemsstatistik-
ker, så er Kreds 5 den mindste kreds både i antal lokalforeninger og i antal medlemmer, men alle 
vore lokalforeninger har mere end 60 medlemmer og hører således til mellemgruppen i forenings-
størrelse og er medlemsstærke. Alle lokalforeninger ligger nogenlunde stabilt på medlemstal med 
små udsving over de sidste år. Det skal dog nævnes, at DcH-Odense igen er øens største forening 
med 219 medlemmer – det er en fremgang på 38 medlemmer – godt gået i et Corona-år.  

Kreds 5 går ud af 2020 med 1189 medlemmer mod 1223 i 2019. Det er et lille fald på 34 medlem-
mer (Vi havde det samme fald fra 2018 til 2019). På landsplan var det samlede antal medlemmer i 
de 6 kredse 12.214 medlemmer ved udgangen af 2020, hvilket er et fald i forhold til 2019 på 278 
medlemmer. Det var kun Kreds 3 + 4, som havde en medlemsfremgang i 2020. 

Kredsbestyrelsen er vidende om, at flere foreninger oplever faldende medlemstal grundet mangel 
på instruktører. Det betyder – udover vigende medlemstal - at nye hundeførere har måttet træne 
andre steder – heldigvis ser det ud til at flere af de afviste hunde er optaget i andre DcH-forenin-
ger, som så har oplevet medlemsfremgang. Vores fælles opgave i lokalforeninger og kreds er at 
forsøge at bryde den onde cirkel med mangel på instruktører, men i et Corona år har alt været sat i 
stå i forhold til medlemspleje og uddannelse – herunder også tiltag, der skal motivere og fastholde 
foreningernes instruktører. 

Noget af det, som vi har bemærket i 2020 har netop været mangel på muligheden for at støtte op 
om det sociale fællesskab i vore foreninger. På kredsniveau afholdt vi sidste år en VIP aften med 
tæt ved 100 deltagere. Det har vi ikke kunnet gentage i år på grund af pandemien, men det er et af 
de tiltag, som venter på bedre tider.  
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Kredsen vil gerne spille en stærkere rolle på efteruddannelsesområdet, men det kræver at vores 
Uddannelsesudvalg i Kredsen styrkes og at vi hjælpes ad med at arrangere og afholde kurserne. 

For nuværende består vores Uddannelsesudvalg af Majbritt Bak. Majbritt har alene - med støtte fra 
en kredsinstruktør - klaret opgaven i 1½ år.  

Som I ved, så har det ikke været muligt at få flere udvalgsmedlemmer ind i Uddannelsesudvalget i 
hverken 2019 eller 2020. Kredsbestyrelsen håber selvfølgelig, at vi i 2021 får yderligere1 til 2 med-
lemmer ind i udvalget. Hvis vi skal styrke Kredsens rolle på uddannelsesområdet, så kræver det, at 
vi alle støtter op om at få medlemmer ind i udvalget. Det kan ikke være rigtigt, at vi ud af 1200 
medlemmer ikke kan finde en eller to, som vil hjælpe med at tilrettelægge uddannelser i Kreds 5. 

Kredsbestyrelsen har de sidste år drøftet, hvordan vi kan styrke deltagelse i DcH-programmets 
konkurrencer. Et af de store ønsker i den forbindelse har været kontakt til egnede eftersøgnings-
arealer, som lokalforeninger kan benytte til træning og konkurrencer. Det lykkedes endelig i efter-
året 2020 – med god hjælp fra Richard Olsen, DcH-Vestfyn – at få et lejemål på ca. 20 ha drifts-
skov. Der var planlagt undervisningsforløb for B og A hunde af kredsinstruktør, men corona-situati-
onen spændte lidt ben herfor. Skoven bliver dog flittigt benyttet af lokalforeningerne. Flere lokalfor-
eninger har indlagt faste bookninger over året. Richard har tilbudt fortsat at stå som kontaktperson 
for bookninger og kontakt til skovens ejer. Udgifter til leje af skoven er en del af kredskontingentet i 
2021. Kontrakten er et-årig og skal evalueres i efteråret 2021. 

Kredsbestyrelsen valgte i 2020 at være repræsenteret ved Fynsmesterskaberne i de enkelte disci-
pliner og sætte fokus på de dygtige konkurrencehundeførere, som på dagen fik overrakt en buket 
blomster sammen med Fynsmester platten. Dejligt at se, at disse traditionsbårne mesterskaber – 
trods Corona-restriktioner – kan trække mange glade hundeførere til. 

Et af de områder, som har haltet i Kreds 5 de sidste mange år er Eftersøgningstjenesten. Der har 
fra Eftersøgningsudvalgets side ikke været taget hånd om fødekæden til eftersøgningshunde i 
kreds 5, så der har de sidste år kun været to aktive eftersøgningshunde – Begge fra DcH-Svend-
borg. Det lykkedes endelig i oktober 2020 at få en aftale med det nye Eftersøgningsudvalg om en 
orienteringsaften. Mødet blev afholdt i klubhuset i Odense den 22. oktober og der mødte 15 inte-
resserede hundefører op. Heraf er de 12 tilmeldt et uddannelsesforløb i 2021, hvor Johnny Voss 
og Flemming Ålund beredvilligt har tilbudt at varetage undervisningen over 8 moduler. Helle Bøtker 
fra Svendborg er således kredseftersøger og hjælper med koordinering under uddannelsen. Kreds 
5 har et måltal på 15 eftersøgere, så det ser ud som om, at vi nu er ved at komme med igen på 
dette område. 

I 2020 har vi arbejdet videre med Klubmodul. Vi har efterhånden fået en koordinering mellem Klub-
modul og vores praksis, så regnskab, konkurrencer og hjemmesider fungerer nogenlunde tilfreds-
stillende. Klubmodul tilbød at afholde lærings-møder i kredsene – Den 3. oktober havde vi to kur-
ser på samme dag, hvor de fleste lokalforeninger havde repræsentanter med. 

2020 skal nok blive et år, som vi husker med nye administrative systemer og begyndervanske-

ligheder – og forhåbentlig også glæde over, at det lykkes at opdatere DcH´s administration i et fæl-

les system. Der er stadig udviklingspotentiale for klubmodul – og flere af os skal øve os i brugen af 

de nye funktioner. 



 

 
Kredsbestyrelsen Kreds 5 
Kredsformand Dorte Dabelsteen 

 

3 

Økonomien i Kreds 5 er rimelig stabil. Kredsbestyrelsen ønsker, at Kredsens kapital skal være et 

aktiv for lokalforeningernes medlemmer. Vi havde sidste år et fælles VIP-arrangement, hvor om-

kring 100 hørte om Siriuspatruljen. Arrangementet var finansieret af Kredsen. I 2020 har vi ikke 

kunnet afholde fællesarrangementer i den størrelsesorden. Vi vil fremover tænke i lignende arran-

gementer og medlemsmøder, men må da indlægge en brugerbetaling for deltagelse. Vi har et lavt 

kredskontingent i Kreds 5 i forhold til de andre kredse, så når der over de sidste år har været et fal-

dende medlemstal, så mærker vi det på indtægtssiden.  

Mødeaktiviteten i 2020 har været påvirket af Corona-pandemien. Vi fik holdt vores ordinære Kreds-

generalforsamling i februar, men derefter var det svært at planlægge møder. Vi har i 2020 afholdt i 

alt 5 bestyrelsesmøder, 2 Kredsrådsmøder og en ekstraordinær generalforsamling ud over den or-

dinære generalforsamling. Møder har været afholdt både virtuelt og fysisk afhængig af de restrikti-

oner, som har været på de pågældende tidspunkter. Et par bestyrelsesmøder er afholdt på Fjeld-

sted Skovkro, da de kunne sikre den nødvendige hygiejne på tidspunkter, hvor klubhusene var luk-

ket ned.  

Altid møder kredsbestyrelsen engagerede foreningsfolk til arrangementerne. Tak for det. 

Jeg er ikke gået i detaljer med Kreds 5´s Konkurrenceudvalg, Dommerudvalg og Uddannelsesud-

valg og Regnskab. Det vil fremgå af de respektive beretninger fra disse Udvalg og Kassererens 

gennemgang. Vil dog lige nævne, at vi i 2020 fik Jan B. Rasmussen ind i Kredsbestyrelsens ar-

bejde som webmaster og medlem af kredsens konkurrenceudvalg. Jan har bistået Kredsbestyrel-

sen med mange små opgaver og vedligeholder vores hjemmeside – hvilket er en uvurderlig hjælp. 

 

Landsforeningen – året der gik – lad os lige samle op 

Arbejdet i Hovedbestyrelsen har været præget af de mange skiftende Corona-restriktioner. Vi har 

afholdt betydelig flere møder i 2020 end vanlig – de fleste virtuelt. I perioder var der ugentlige mø-

der, hvor myndighedernes udmeldinger blev drøftet og nyhedsbreve blev udarbejdet og udsendt. 

Det er vigtigt for Hovedbestyrelsen, at vi i alle dele af organisationen er velinformeret om myndig-

hedernes udmeldinger. 

De fleste fysiske møder i hele organisationen er blevet aflyst i 2020 og start 2021, så der er rigtig 

meget, som skal samles op, når det igen er muligt at mødes. At der ikke har kunnet afholdes mø-

der med Landsudvalgene betyder, at vigtige drøftelser er udsat igen og igen. Budgetmøder har 

kunnet afholdes virtuelt. 

Foreningsudviklingsseminarer i de 6 kredse forventes genoptaget i slutningen af 2021. Herom når 

detaljer foreligger. 

Landsmødet er udsat til 22. august 2021. Vi afholder formøde / kredsrådsmøde den 19. august 

2021, hvor emner til Landsmødet kan drøftes blandt Kredsens lokalforeninger. 
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Jeg er kontaktperson for Hovedbestyrelsen i både Agilityudvalget og Rallyudvalget. Det er jeg rigtig 

glad for, da det giver mulighed for at følge med i de to discipliner, som ikke er direkte repræsente-

ret i vores Kredsbestyrelse. 

I 2020 blev et nyt hold adfærdskonsulenter færdiguddannet. I Kreds 5 glæder vi os over nu at have 

7adfærdskonsulenter       

Tak til alle Jer, som har hjulpet til gennem året og som har givet konstruktive bidrag. Tak for godt 

samarbejde på trods af corona-restriktioner. Særlig tak til Jer Bestyrelseskolleger. 

Disse var ordene. Hermed stilles Kredsens beretning til debat. 

 

 

10. juni 2021 

Dorte Dabelsteen, Kredsformand 

 


