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Kredsbestyrelsen kreds 5´s beretning for foreningsåret februar 2022 til februar 2023 
 

 

Kredsgeneralforsamling 2022 blev afholdt planmæssigt i februar og efter mere end 2 år med Co-

rona kunne resten af 2022 heldigvis forløbe uden restriktioner men med fokus på at fastholde sund 

fornuft i forhold til hygiejne. Vi har således gennem året kunnet planlægge og gennemføre træning, 

konkurrencer og andre aktiviteter i lokalforeninger og i vor kreds. Dog har der været en følelse af 

”corona-mathed” i foreningsregi – Det har været lidt svært at komme i gang igen med fysisk sam-

vær efter mere end to år med restriktioner. 

Danmarks Civile Hundeførerforening fyldte 85 år i 2022. I de sidste numre af DcH-Bladet har I kun-

net læse om vores fantastiske forenings udvikling fra 1937 og frem til 2022. Det er værd at be-

mærke, at mange af de bærende kræfter er stærke personer, som i en længere årrække har ydet 

en stor indsat for Landsforeningen. Når vi dykker ned i navnene, så bliver landsforeningen pludse-

lig meget nærværende, da Fyn bestemt har været flot repræsenteret gennem hele perioden og sta-

dig er det i Landsudvalgene.  

Kreds 5 og året der gik 

Når vi ser på medlemsstatistikker, så er Kreds 5 stadig den mindste kreds både i antal lokalforenin-
ger 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.  

Ved årsskiftet til 2023 byder vi en ny lokalforening i Kreds 5 velkommen. DcH Egebjerg har etable-
ret sig nordvest for Svendborg. Foreningen er kommet godt fra start og vi håber, at den kan trække 
medlemmer fra ”det hvide område” op i mod Faaborg. Det er så andet år i træk, at vi får en ny lo-
kalforening i Kreds 5. 

Kreds 5 går samlet ud af 2022 med 1.352 medlemmer mod 1280 i 2021. Det er en stigning på 72 
medlemmer svarende til 5,6 %. På landsplan er det samlede medlemstal i de 6 kredse 13.925 
medlemmer ved udgangen af 2022, hvilket er en stigning på 479 medlemmer set i forhold til 2021. 

Der er generelt i Danmark et stigende antal hunde og vi glæder os over, at mange af de nye hun-
deejere i Kreds 5 vælger at gå til træning i DcH. 

Kredsbestyrelsen er vidende om, at flere – måske alle – lokalforeninger stadig oplever et kryds-
pres, 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 samtidig med at opretholde gode arbejdsvilkår for instruktørerne. 

Kredsbestyrelsen ved, at flere lokalforeninger har sat det sociale fællesskab på dagsordenen netop 
for at styrke foreningen og fastholde instruktører ved en mere anerkendende tilgang i hverdagen. 
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Kredsbestyrelsen vil gerne understøtte fællesskabsfølelsen i hele Kreds 5 og medvirke til at aner-
kende det store frivillige arbejde, som mange personer yder i DcH og som gør det muligt at have 
en forening som DcH. Netop for at understøtte fællesskabet afholdt Kredsen i foråret 2022 et VIP-
arrangement for instruktører, dommere, lokalforeningsbestyrelser med flere, hvor Torben Stenstrup 
var inviteret til at give et bud på, hvordan vi kan give vores forening et bruch up gennem små æn-
dringer i hverdagens handlinger. De ca. 35 deltagere, som deltog i arrangementet, havde en god 
aften, men vi må nok erkende, at et emne som foreningsudvikling ikke er lige det, som trækker 
fulde huse. 

Det er altafgørende for lokalforeningerne og dermed Kredsens medlemsfremgang, at vi får flere 
instruktører. Der er heldigvis hvert år mange deltagere på instruktørgrunduddannelserne og de ef-
terfølgende overbygninger og de fleste aspiranter færdiggør deres uddannelse indenfor samme år. 
I 2023 er der tilmeldt 16 aspiranter til instruktørgrunduddannelsen (samme antal, som opstartede 
2022). De fleste færdiguddannede instruktører går også selv med hund, så for at der skal være 
plads til både træning med egen hund og instruktørjobbet, så skal der nødvendigvis være flere om 
instruktøropgaverne. 

En vigtig faktor i forhold til fastholdelse af kvalificerede instruktører er også muligheden for at til-
byde løbende efteruddannelse. Et kursus udbudt af Landsuddannelsesudvalget om ”Hundens 
hjerne” med Karen Frost havde god tilslutning fra Kreds 5. Udbuddet af efteruddannelse har været 
lavt i 2022. Vi håber at flere hunde-fag-kurser kommer til i 2023. 

Der blev i foråret 2022 afholdt et tiltrængt kursus i beregnerprogrammet, som har medført, at flere 
medlemmer i lokalforeningerne nu kan indtaste konkurrenceresultater. Klubmodul har i hele 2022 
været i gang med at opdatere til ny version. Kursus i de enkelte kredse i den nye version forventes 
forår 2023.  

Agria er vores hovedsponsor. Samarbejdet er udvidet til også at omfatte hvalpepakker med oplys-
ningsmateriale om både Agria og DcH. Flere nye pjecer er kommet til bl.a. Hvalpeguiden og Før-
stehjælp til Hund. I pakken indgår også en tægetang, som er meget let at anvende. Hvalpepak-
kerne bestilles hos kredsformanden og udsendes med ”Hundeposten”, som er konkurrencedelta-
gere / dommere, der hurtigt bringer poserne rundt – 1000 tak for det.  

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 åre-
vis været en utilstrækkelig adgang til egnet skovarealer, som lokalforeningernes hundeførere kan 
træne og konkurrere i. De sidste to år har Kredsen derfor finansieret leje af 20 ha driftsskov, som 
flittigt bruges af lokalforeningerne. En anden udfordring i forhold til DcH-programmet er mangel på 
sporlæggere. På Kredsgeneralforsamlingen 2021 blev det derfor besluttet at oprette en sporlæg-
gercentral, hvor sporlæggercentralens virke finansieres af en mindre stigning i kredskontingentet 
på 10 kr. pr medlem fra 2022. Sporlæggercentralen har nu været i gang hele konkurrenceåret 
2022 og synes at være kommet godt fra start og økonomien nogenlunde i balance. Der har i flere 
lokalforeninger været afholdt sporkurser og nye sporlæggere er kommet til, som træner på de lo-
kale konkurrencer. Vi håber at nye sporlæggere melder sig til sporlæggercentralen i 2023. 

Kreds 5 har 6 dommeraspiranter i DcH-programmet og 1 dommeraspirant i DcH-rally. 

Rally-dommere og agility-dommere er mangelvarer i Kreds 5. Vi har for nuværende en DcH rally-
dommer og 2 agility-dommere, så vær opmærksom derude, hvis I møder mulige kandidater. 
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Nose Work er kommet godt fra start. Interessen for denne disciplin er stor – Der undervises i flere 
lokalforeninger, men der har endnu ikke været afholdt officiel konkurrence i Kreds 5 i 2022. 

Hoopers, som også er en forholdsvis ny disciplin i DcH trænes i flere lokalforeninger. Der har ikke 
været officielle DcH konkurrencer i Kreds 5 i 2022. 

Hundeførere fra Kreds 5 var igen i 2022 pænt repræsenteret ved DM med i alt 29 hunde. Mange 
medlemmer fra Kredsen var med i Haslev og se masser af godt hundearbejde. 

Kredsbestyrelsen valgte også i 2022 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. Højme afholdte FM i agility 
i ændret koncept. Alle øvrige discipliner blev som vanlig afholdt på Vestfyn. Holdstørrelsen blev 
ændret til kun at omfatte 2 hunde fra samme lokalforening. 

På Kredsrådsmøde har været drøftet, hvorledes vi kan tiltrække flere hundeførere / tilskuere til 
Fynsmesterskaberne – Vi fandt ikke en løsning herpå.  

I E-touren afsluttede Jacob Henriksen med hunden Frej som årets nr. 2 og blev bedst i lydighed og 
eftersøgning. 

Kredsbestyrelsen ønsker, at Kredsens kapital skal være et aktiv for lokalforeningernes medlem-

mer. I det lys har Kredsen 2022 finansieret et kursus for Kredsens eftersøgere med Pia Johnsen 

og et kursus for Nosework instruktører med de to DcH-dommere Iben K. Pedersen og Domini Wor-

sten.  

Kredsbestyrelsen har i 2022 afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder, 2 Kredsrådsmøder og en ordinær ge-

neralforsamling. 3 kredsbestyrelsesmøder har været afholdt virtuelt og dermed har deltagerne und-

gået tidsforbrug på kørsel. Kredsrådsmøder er bevidst afholdt forskellige geografiske steder i Kred-

sen, for at sikre ensartet tilgængelighed for alle i løbet af året. Denne praksis vil fortsætte i 2023. 

Der har ligeledes været et møde mellem kredsbestyrelse og kredsinstruktører. 

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. Webmaster Jan B. Rasmussen har også i 2022 bistået Kredsbestyrelsen med 

mange små opgaver og vedligeholder vores hjemmeside og tilrettelægger kurser – hvilket er en 

uvurderlig hjælp. 

 

Landsforeningen – året der gik – lad os lige samle op 

På Landsmødet 2022 besluttede vi at ændre landsforeningens vedtægter og erstatte den valgte 

Landskasserer med en ansat regnskabsfører. Det havde i et par år været svært at besætte den fri-

villige post. Det har vist sig at være en rigtig god beslutning både for landsforeningen og Kreds 5, 

da Henrik Bøgelund nu kan bruge flere kræfterne på at være kredskasserer.  
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Flere år med Corona har betydet forskydning af landsforenings- og udvalgsudgifter og dermed be-

sværliggjort balancen mellem aktiviteter, budgetter og årsregnskab. Det har derfor været nødven-

digt at stille skarpt på planlagte aktiviteter, så vi igen forhåbentlig kan få en balance i 2023. 

Hovedbestyrelsen har holdt 13 møder i 2022 – flere møder er holdt virtuelt. Virtuelle møder sparer 

tid, kørsel og mødeudgifter. Heldigvis er vi også i Hovedbestyrelsen blevet ret dygtige til at arbejde 

virtuelt og opdele vores arbejdsopgaver i emner, som kan belyses og forberedes i mindre arbejds-

grupper. Det betyder, at vi kan have gang i flere ting samtidig og sagsbehandlingstiden på den or-

dinære HB-dagsorden nedsættes betydeligt. En arbejdsform som har vist sig, at være velegnet til 

virtuel sagsbehandling.  

Aflønning af undervisere i DcH var et stort emne på Landsmødet i 2021 og Hovedbestyrelsen fik 

mange kommentarer med hjem, som arbejdsgruppen har arbejdet videre med. Hovedbestyrelsen 

vil fremlægge et forslag til afstemning på det kommende Landsmøde med henblik på at få vedtæg-

ter og virkeligheden til at spille sammen. 

Landsmødet er i år planlagt til 18. marts 2023. Vi afholder formøde / Kredsrådsmøde tirsdag den 

14. marts 2023, hvor emner til Landsmødet kan drøftes blandt Kredsens lokalforeninger. 

Jeg er kontaktperson for Hovedbestyrelsen i både Agility- og Hoopersudvalget og Rallyudvalget. 

Det er jeg rigtig glad for, da det giver mulighed for at følge med i de tre discipliner, som ikke er di-

rekte repræsenteret i vores Kredsbestyrelse.  

 

Kredsbestyrelsen vil gerne takke alle for samarbejdet gennem året. 

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 med Jer lokalforeninger f.eks. når vi har brug for, at I træder til som vært ved arrange-

menter og ved vore møder i Kredsrådet. Særlig tak til Jer Bestyrelseskolleger. 

Disse var ordene. Hermed stilles Kredsens beretning til debat.  

 

Februar 2023 

Dorte Dabelsteen, Kredsformand 

 


