Kredsbestyrelsen kreds 5´s beretning for foreningsåret februar 2021 til februar 2022
Foreningsåret 2021 startede med mange Corona-restriktioner og vi måtte også i Kreds 5 udsætte
eller aflyse mange af vores aktiviteter. Kredsgeneralforsamlingen blev udsat og det samme måtte
flere lokalforeningers generalforsamlinger.
Hen over foråret løsnedes der lidt op og vi kunne igen afholde udendørs træning og konkurrencer
– dog stadig med fokus på hygiejne, afstand og sprit. Vores Kredsgeneralforsamling blev mulig at
afholde i juni.
Efteråret forløb næsten normalt. Landsmødet blev afholdt i august og i september var der DM i Vejen. Et stigende smittetal sidst på året medførte, at flere lokalforeninger valgte at gå tidligt på juleferie.
Kreds 5 og året der gik
Når vi ser på medlemsstatistikker, så er Kreds 5 den mindste kreds både i antal lokalforeninger og
i antal medlemmer, men alle vore lokalforeninger har mere end 65 medlemmer ved årets udgang
og hører således til mellemgruppen i foreningsstørrelse i DcH og er medlemsstærke. Fem lokalforeninger har mere end 100 medlemmer og 1 lokalforening – Odense – har mere end 200 medlemmer.
I 2021 byder vi en ny lokalforening i Kreds 5 velkommen. DcH Sydfyn har etableret sig i Oure og
har ved årets udgang 67 medlemmer, hvilket lover godt for den nye forening.
Kreds 5 går samlet ud af 2021 med 1.280 medlemmer mod 1.189 i 2020. Det er en stigning på 91
medlemmer svarende til godt 7%. På landsplan er det samlede medlemstal i de 6 kredse 13.446
medlemmer ved udgangen af 2021, hvilket er en stigning på 1.232 medlemmer set i forhold til
2020.
Et stigende antal hunde i Danmark, hvor mange familier har fået mere hjemme-tid under Coronaen
og har anskaffet hund, er en af årsagerne til vores medlemsfremgang og vi kan glæde os over, at
mange af de nye hundeførere vælger at gå til træning i DcH.
Kredsbestyrelsen er vidende om, at flere – måske alle – lokalforeninger oplever et krydspres, hvor
foreningen rigtig gerne vil styrke sine aktiviteter og måske endda gerne vil planlægge nye aktiviteter, men antallet af instruktører medfører, at det er umuligt. Et stigende medlemstal vil yderligere
forstærke presset på lokalforeningernes kreativitet i forhold til at planlægge kvalificeret træning til
alle medlemmer.
Vores fælles opgave i lokalforeninger og kreds er at forsøge at bryde den onde cirkel med mangel
på instruktører, men når næsten alt har været sat i stå i 2 år pga Corona i forhold til medlemspleje
og uddannelse – herunder også tiltag, der skal motivere og fastholde foreningernes instruktører, så
har det været meget op ad bakke både lokalt- og på kredsniveau.
Kredsbestyrelsen ved, at flere lokalforeninger har sat det sociale fællesskab på dagsordenen netop
for at styrke fællesskab i foreningen og fastholde instruktører ved en mere anerkendende tilgang i
hverdagen. Kredsbestyrelsen vil gerne understøtte fællesskabsfølelsen i hele Kreds 5 og medvirke
til at anerkende det store frivillige arbejde, som mange personer yder i DcH og som gør det muligt
at have en forening som DcH. Kredsen afholdt i 2019 en VIP aften med tæt ved 100 deltagere
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netop for at styrke fællesskab og anerkende vores mange frivillige. De sidste to år har det ikke været muligt at gennemføre et lignende arrangement.
Der foreligger nu en invitation til VIP arrangement i 2022, som Kredsbestyrelsen håber vil understøtte fællesskabet og hjælpe med til at give ideer til, hvordan instruktører, dommere med flere kan
understøtte de lokale bestyrelsers arbejde med at bevare lokalforeningernes tiltrækning og fastholdelse af medlemmer. Når vi nu får flere medlemmer og måske oplever et pres for at få det hele til
at hænge sammen, så stiller det krav til os alle sammen om at se på vores forening med pudsede
briller.
I 2021 lykkedes det heldigvis, at få Anja Nielsen, Nordfyn, ind i Uddannelsesudvalget. Det betyder,
at Majbritt Bak – som har siddet 2 år alene i udvalget – nu sammen med Anja Nielsen kan spille en
stærkere rolle på uddannelsesområdet i samarbejde med vores kredsinstruktører. Vi kan alle
glæde os over, at der i Kreds 5 er tilmeldt 16 aspiranter til instruktør-grunduddannelsen i 2022.
Kredsbestyrelsen har de sidste år drøftet, hvordan vi kan styrke deltagelse i DcH-programmets
konkurrencer og dertil også et passende antal konkurrencer. En af udfordringerne på Fyn har i årevis været en utilstrækkelig adgang til egnet skovarealer, som lokalforeningernes hundeførere kan
træne og konkurrere i. I efteråret 2020 lykkedes det Kredsbestyrelsen at få et lejemål med ca. 20
ha driftsskov som finansieres via kredskontingentet. Skoven er i 2021 flittigt blevet benyttet af lokalforeningerne til både træning og konkurrenceafholdelse og kontrakten er videreført i 2022. En
anden udfordring i forhold til DcH-programmet er mangel på sporlæggere. På Kredsgeneralforsamlingen 2021 blev det derfor besluttet at oprette en sporlæggercentral, hvor sporlæggercentralens
virke finansieres af en mindre stigning i kredskontingentet på 10 kr. pr medlem fra 2022. Det forventes, at sporlæggercentralen løbes i gang fra konkurrenceåret 2022 og der er nedsat et ”sporlæggerudvalg”, som følger processen nøje og er bindeled mellem sporlæggere, lokalforeninger og
Kredsbestyrelse.
Dommercentralen har i 2021 erfaret, at flere dommere selv går med hund i konkurrence, hvilket
har kompliceret dommerpåsætning til konkurrencer. Derfor er det også en glæde, at der ved dommeruddannelsens start i 2022 er 5 dommeraspiranter.
Rally-dommere og agility-dommere er mangelvarer i Kreds 5. Vi har for nuværende en rally-dommer og 2 agility-dommere, så vær opmærksom derude, hvis I møder mulige kandidater.
Nose Work er kommet godt fra start – Der er i DcH på landsplan i alt uddannet 3 dommere, hvoraf
de to er fra kreds 5.
Hundeførere fra Kreds 5 var igen i 2021 pænt repræsenteret ved DM med i alt 31 hunde. Hundefører fra Kreds 5 stod i Agility, i B og i A på den øverste skammel og 3 agility-hunde fik en tredjeplads.
Kredsbestyrelsen valgte også i 2021 at være repræsenteret ved Fynsmesterskaberne i de enkelte
discipliner og således være med til at 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.
Det skal ikke undlades at nævne, at den ene hund, som kreds 5 havde med i E-touren i 2021
endte som årets samlet vinder.
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I foråret 2021 gennemførte Kreds 5 i samarbejde med Flemming Ålund og Johnny Voss spændende modulkursus over 7 lørdage for kommende eftersøgningshunde, hvor alle bestod den afsluttende prøve. Det betyder, at Kreds 5 nu har 12 eftersøgningshundeførere med 13 hunde. Stor tak
til Flemming, Johnny og kredseftersøger Helle for planlægning og gennemførelse af uddannelsen.
Kredsbestyrelsen ønsker, at Kredsens kapital skal være et aktiv for lokalforeningernes medlemmer. I det lys har Kredsen 2021 finansieret uddannelse af et antal eftersøgere - overvejende i form
af kørselsudgifter til undervisere. Ligeledes finansierer Kredsen det skovareal, som stilles til rådighed for lokalforeningerne. Foreningsudviklingskurset i november blev for kursusafgiftens vedkommende finansieret af sponsorstøtte fra Agria, mens forplejning for kredsens lokalbestyrelsesmedlemmer blev betalt af Kredsen.
Mødeaktiviteten i 2021 har også været påvirket af Corona-pandemien. Vi har i 2021 afholdt i alt 5
bestyrelsesmøder, 2 Kredsrådsmøder og en ordinær generalforsamling. Møder har været afholdt
både virtuelt og fysisk afhængig af gældende restriktioner. Nogle bestyrelsesmøder har været afholdt virtuelt og dermed har deltagerne undgået tidsforbrug på kørsel. Kredsrådsmøder er bevidst
afholdt forskellige geografiske steder i Kredsen, for at sikre ensartet tilgængelighed for alle i løbet
af året. Denne praksis vil fortsætte i 2022.
Jeg er ikke gået i detaljer med Kreds 5´s Konkurrenceudvalg, Dommerudvalg og Uddannelsesudvalg og Regnskab. Det vil fremgå af de respektive beretninger fra disse Udvalg og Kassererens
gennemgang. I 2020 fik vi Jan B. Rasmussen ind i Kredsbestyrelsens arbejde som webmaster og
medlem af kredsens konkurrenceudvalg. Jan har også i 2021 bistået Kredsbestyrelsen med
mange små opgaver og vedligeholder vores hjemmeside – hvilket er en uvurderlig hjælp. I 2021
har webmaster været DcH-Sydfyn behjælpelig med medlemsoprettelse og undervisning i Klubmodul.

Landsforeningen – året der gik – lad os lige samle op
Arbejdet i Hovedbestyrelsen har også i første halvdel af 2021 været præget af Corona-restriktioner. Landsmødet og vores Hovedbestyrelsesmøder blev udsat eller aflyst. Heldigvis er vi efterhånden blevet ret dygtige til at arbejde virtuelt og opdele vores arbejdsopgaver i emner, som kan belyses og forberedes i mindre arbejdsgrupper. Det betyder, at vi kan have gang i flere ting samtidig og
sagsbehandlingstiden på den ordinære HB-dagsorden nedsættes betydeligt. En arbejdsform som
har vist sig, at være velegnet til virtuel sagsbehandling.
Heldigvis blev det fysisk muligt i efteråret at afholde både landsmøde, DM og Fællesmøde for Hovedbestyrelse og Udvalg.
Foreningsudviklingskurserne, som er sponsoreret af Agria, blev gennemført for 4 kredse i slutningen af året med Torben Stenstrup som konsulent. På kurset i Kreds 5 deltog 5 lokalforeninger. Vi
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havde håbet at flere lokalforeningsbestyrelser kunne deltage, men nedlukninger de sidste år har
udsat mange arrangementer, så der har været kamp om medlemmernes weekender.
Gennem Friluftsrådet har DcH været aktiv omkring de nye planlagte naturnationalparker, som måske kan få negativ betydning for vores adgang til naturen med vore hunde, hvis vi ikke er synlige
med vores behov til hundetræning. Lokalt i Kreds 5 har kredsbestyrelse og lokalforening deltaget i
høring ved en orienterings- og vandretur i Svanninge Bakker og Bjerge.
DcH fik en ny sponsor i 2021: DogCoach, som ved gode rabatter sikrede at både medlemmer og
instruktører fik mulighed for at få praktisk hundelufter-tøj. Derudover er der indgået aftale med
DodCoach om, at der gives økonomisk støtte til adfærdskonsulenterne.
Henrik Bøgelund har de sidste to år ønsket at blive afløst på posten som landskasserer, men det
har ikke været muligt at finde andre frivillige hænder til opgaven. På denne baggrund er der således i december 2021 blevet ansat en regnskabsfører i sekretariatet: Anita Friis Heidemann. Den
nye regnskabsførers arbejdsopgaver, skal gøre det muligt at nedlægge Landskassererjobbet på
næste landsmøde.
Landsmødet er i år planlagt til 19. marts 2022. Vi afholder formøde / kredsrådsmøde torsdag den
10. maj 2022, hvor emner til Landsmødet kan drøftes blandt Kredsens lokalforeninger.
Jeg er kontaktperson for Hovedbestyrelsen i både Agilityudvalget (Hoopers) og Rallyudvalget. Det
er jeg rigtig glad for, da det giver mulighed for at følge med i de to discipliner, som ikke er direkte
repræsenteret i vores Kredsbestyrelse.
Altid møder kredsbestyrelsen engagerede foreningsfolk til arrangementerne. Tak for det.
Tak til alle Jer, som har hjulpet til gennem året og som har givet konstruktive bidrag. Tak for godt
samarbejde og fleksibilitet i disse Corona-tider. Særlig tak til Jer Bestyrelseskolleger.
Disse var ordene. Hermed stilles Kredsens beretning til debat.
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