Kreds 56
Præstø
Schæferhundeklub

FORMANDSBERETNING 2014
Bestyrelsen
Nu er der igen gået et år, syntes lige at jeg har siddet og skrevet den sidste beretning, det er
nu den ottende jeg er i gang med. Men har dog uddelegeret en hel del. De forskellige udvalgs
formænd/kvinder har fået til opgave at skrive deres del af beretningen.
Vi har igen i år haft et fortrinligt samarbejde i bestyrelsen.
Sanne Warme har forladt sin bestyrelsespost af personlige årsager, Sanne skal have et stort
TAK for alt det arbejde hun har lagt i kredsen, håber at vi på et tidspunkt ser Sanne på
træningspladsen med hund igen.
1 suppleant Anni Simonsen er indtrådt i bestyrelsen.
Der har i år været afholdt 8 bestyrelsesmøder, det kan måske lyde af mange men vi vil heller
holde lidt flere korte møder en få lange maraton møder.
Kredsen har igen fået vores egen prøvefigurant, Simon bestod sin mønstring i maj, rigtigt flot
gået, som en af Danmarks yngste.
Kredsens medlemmer har igen i år vist rigtige gode resultater.
Det bekræftes lidt når man læser årskavalkaden fra schæferhundeklubben ikke mindre end 4
steder er kreds 56 nævnt.
Jeg tillader mig at citere lidt.
DKK-FCI-DM.
Citat. Schæferhunde klubben fik 14 pladser ud af 25. Bemærkelsesværdigt var det, at 5 af
deltagerne kom fra samme kreds, 56 Præstø.
Kredsmesterskabet hvor Susanne Olsen og Le-wan Dina er nævnt med deres super spor til 100
Point.
Hovedavlsskuet brugstæver.
Kennel Garodkin
Garodkin kvinde min, der trods et tilstede i KMH, fuldføre hele travkonkurrencen om søndagen
Det kalder jeg stor sportsånd citat. Dommer Michael Lumby.
SPH1DM.
3 af de 5 hunde der bestod kom fra kreds 56, her stillede kredsen også med sporlæggere.
Man kan da ikke andet end blive en lille smule stolt som formand/bestyrelse, over at have
sådanne medlemmer.
En kreds kan ikke fungere uden en masse frivilligt arbejde, alle der har bidraget med deres
hjælp i årets løb skal have et kæmpe TAK, vi er nok ikke så gode til at takke i hverdagen.

Brugshundeudvalget
Udarbejdet af BHU.

Beretning for brugshundeudvalget 2014
Aktivitetsniveauet i kredsen er faldet en smule efter flere år med tryk på, og måske har vi
fundet et passende niveau til en kreds af vores størrelse. Det har dog ikke lagt en dæmper på,
fortsat mange rigtige flotte resultater både inden- og uden for vores kreds.
Vi kan se tilbage på følgende:
Årets venskabsmatch for sporhunde mod vennerne fra kreds 1 – Rødovre
8 antal prøvedage
SPH1 udtagelse i marts
Kursusdag for sporinteresserede ved Bjarne Thomsen
Kredsmesterskab 2014 over 2 dage
Årets venskabsmatch for sporhunde mod kreds 1 – Rødovre blev afviklet på hjemmebane, i
april med dommer Lene Carlson.
Vores hold bestod i år af følgende ekvipager:
Steen Rasmussen med Hulgaards Aske
Kate Matthiasen med Cutulus Audio, kaldet Molly
Hanne Bergholt med Rowicks Kiri, kaldet Minka
Jan Herneth med Chade´s Odessa
Claus Skovhave med Bea Jipo-Me
Kredsen snuppede holdkonkurrence med 270 point, kreds 1 – Rødovre tog individuelle titel ved
Keld Schrøder med Electrus Berta med 92 point.
På god og fair måde delte vi atter pokalerne mellem os.
Kredsens SPH udtagelse blev igen planlagt og afviklet af styregruppen i marts måned, med
Gunnar Jensen fra Fyn som dommer. Og i år var vejret med os i modsætning til sidste år.
Kredsen stillede med følgende 7:
Kate Matthiassen med Cutulus Audio
Hanne Bergholdt med Rowicchs Kira
Anni Simonsen med Lærkbo’s Dixie
Steen Rasmussen med Hulgaards Aske
Claus Skovhave med Bea Jipo-Me og Cartagena Afra
Jan Herneth med Chades Odessa
Vinder blev Claus Skovhave med Bea Jipo-Me, 97 point F. På 3. pladsen finder vi Kate
Matthiassen med Cutulus Audio 94, point SG og Jan Herneth med Chades Odessa 91 point, SG
snuppede 5. pladsen. 3 kredsmedlemmer i top 5 og samtidig direkte kvalificeret til SPH1-DM
2014.
Til årets SPH1 – DM i kreds 84 – Skovbo var kredsen repræsenteret med ikke mindre end 4
ekvipager:
Claus Skovhave / Bea Jipo-Me

Jan Herneth / Chades Odessa
Kate Matthiassen / Cutulus Audi (Molly)
Hanne Bergholdt / Rowicks Kiri (Minka)
Ved afviklingen af årets Danmarksmesterskab blev vejret en væsentlig faktor, søndagen
regnede det betydelig og fik stor betydning for alle. Alligevel stod kreds 56 – Præstø tilbage
med stor succes, idet Claus Skovhave / Bea Jipo-Me tog 2. pladsen Jan Herneth / Chades
Odessa tog 3. pladsen og Hanne Bergholdt / Rowicks Kiri tog 5. pladsen. Kun 5 bestod begge
dage, deraf 3 fra vores kreds.
Weekendens dommere var Lars Juhl og Vivi Gilsager, overdommer Lene Carlson.
Derudover bidrog kredsen også med sporlæggere til konkurrencen.
Ved årets DKKs SPH2-DM som blev afholdt i kreds 33 – Holstebro var kredsens også
repræsenteret med 5 ekvipage i forhold til 2013 (1). Jan Herneth med Chades Odessa blev
kredsens bedst placeret som nr. 2. og dermed udtaget til at repræsenterer Danmark ved
næste års WM SPH/FCI i Rusland.
Vi fik gennemført et weekendkursus for sporhundeinteresserede med tidligere verdensmester
Bjarne Thomsen. Et meget velbesøgt og udbytterigt kursus, hvor flere med det samme bad om
et opfølgningskursus. Der kommer således en ’2’ i marts 2015.
Kredsmesterskabet blev traditionen tro afholdt i slutningen af november og igen med Helle
Priess som dommer.
Det kneb en smule med tilmeldinger til lørdagens Begynder/IPO prøver, men vi sluttede af
fastholde konceptet og med stor succes. Ved søndagens SPH- prøver stillede alle kredsens
sporhundefolk op for at udfordre hinanden.
Søndag eftermiddag kunne vi kåre kredsmestrene 2014:
Begynderprøve B
Tommy Carfitsen med Team Sajo Dux 76 point
Begynderprøve AB
Susanne Olsen med Le-Wan’s Dina, 100 point på sporet, 93 i lydighed, i alt 193 point F
IPO3
Jan Herneth med Chades Odessa, 97 point på sporet, 85 point i lydighed og 88 point i
forsvarsarbejde, i alt 270 point, SG og UDP i DSB
SPH1
Berit Skovhave med Cartagene Afra 98 point
SPH2
Jan Herneth med Chades Odessa 95 point
Lidt statistik, deltagere fra kredsen:
Kredsen har afholdt 8 prøvedag fordelt med 5 i foråret og 3 i efteråret.

Prøve

År 2013, 4 prøvedage + udtagelse

År 2014, 8 prøvedage + udtagelse
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2014 blev uden undtagelse også et år, hvor kredsmedlemmer har været repræsenteret til et
utal af SPH- og IPO3- udtagelser rundt om i Danmark, deltaget ved DM for SPH1 og DKKs
SPH2-DM, på ungdomslandslejer, ved HAS og som hjælpere ved større arrangementer.
Alle repræsenterer kreds 56 – Præstø og viser flaget på allerbedste måde, uanset hvor i feltet
man bliver placeret når konkurrencen er slut. Det bemærkes ude i landet og der falder ros ved
småsnakken over kaffen efterfølgende.
Set fra min side mener jeg, at klubbens største aktiv er alle vores trænere. Uden dem kunne
kredsen ikke vejlede og uddanne vores kredsmedlemmers hunde. Og uden kredsmedlemmer
eksisterede kreds 56 – Præstø ikke. Derfor er det utrolig vigtig, at denne symbiose har gode
betingelser som skaber en god trivsel og gensidig udfordringer for begge parter. Kredsens
hundeførere må gerne udfordre dem, trænerne lytter gerne og sammen kan der opstilles nye
og realistiske mål i en fælles forståelse. Det er derfor hundeførerens ansvar, at komme med et
udspil og ikke trænerne. Prøv derfor at være lidt mere aktive i 2015.
På trænersiden råder kredsen fortsat over et velfungerende team. Der findes en god
atmosfære og udbytterig sparring imellem trænere og hundefører. Kredsens største hold er
ubetinget sporholdet, hvor der trænes hver uge under vejledning af 2 – 3 instruktører og flere
af kredsens øvrige konkurrencefører.
Til lydighed har vi 1- 2 instruktører til at vejlede de unge hvalpe på hvalpeholdet og vores
nybegyndere og til de øvede har vi 2 – 3 instruktører, som bliver suppleret med kredsens
rutinerede hundefører. Sidste år tilbød vi medlemmerne lidt prøvetræning, og det er fortsat
mulig hvis man ønsker det.
Til forsvarsarbejdet kan vi glæde os over 2 figuranter og 1 prøvefigurant. Skulle der være
nogle som kunne have lyst og har fysikken i orden til at prøve at være figurant skal man ikke
holde sig tilbage, vi låner gerne udstyr ud. At blive figurant er en længere uddannelse.
Det er nærmest blevet en tradition, at træningen fortsætter i sommer- og vinterperioderne.
Mange tager imod dette tilbud, hvor der trænes mere uofficielt og under hyggelige former.
Afslutningsvis skal alle instruktørerne have en stor tak for de mange timer i kredsens arbejde
og udvikling. Uden jer kunne kredsen ikke tilbyde til mange aktiviteter til glæde for
medlemmerne.
Tillykke til kredsvinderne og alle andre af klubbens medlemmer for de opnåede resultater.

Pladsudvalget.
Udarbejdet sammen med Tommy

Der er sket en masse på pladsen i år, takket været 2 gode arbejdsdage d. 4/5 og 2/11 var der
henholdsvis 16 og 5 personer til at arbejde.
Her skal i huske på at vi ejer det hele selv, så det kræver også jeres opbakning næste år på
vores arbejdsdage, vi vil alle gerne have en pæn og velholdt træningsplads og klubhus.
Tak til Gunner for at du gider slå græsset.
Banen har desværre været medtaget af al for meget regn, så det har været begrænset hvor
meget den kunne bruges i vinterhalvåret.

Kantinen
Udarbejdet af Heidi Larsen

Året startede meget stille og roligt som altid.
Vi har været med ved diverse arrangementer i løbet af året.
Vi er gået væk fra ostemadder og kaffe om lørdagen da vi ikke kunne få det til at fungere.
Vi laver stadig varm med om tirsdagen, men vi er kun 3 personer, så det ville være dejligt hvis
der var nogle flere der ville være med. I skal bare være lidt bedre til at skrive jer på
madseddelen så vi ved hvor mange vi skal lave til.
Gunner skal have en særlig tak, vores alles vandbære, i har ingen anelse om hvor mange liter
det bliver til på et år men det er mange.
Jeg takker mange gange til alle dem der har hjulpet i kantinen både i dagligdagen og ved alle
vores arrangementer uden jer havde det aldrig gået. Håber i er friske til et nyt år alle sammen

Hjemmeside
Et kæmpe tak til Bjarne Nielsen for det kæmpe arbejde. Vi får stadig meget ros for vores
hjemmeside fra andre kredses medlemmer, jeg høre tit, kan man ikke finde resultater eller
lignende kan bare gå på kreds 56´s hjemmeside. Som der har stået på hjemmesiden har den
10 års jubilæum i 2015, derfor er der lavet en brugerundersøgelse, jeg har set en del
resultater, det ser pænt ud, men der dog plads til forbedringer, det må og skal vi gøre bedre.
Lidt statistik om år
98 opdateringer
10647 visitis
20104 page views
Besøg fra 6 lande.

Festudvalget
Udarbejdet af Charlotte Heltved

Festudvalget har i 2014 afholdt 2 arrangementer, en sommerfest den 21. juni og en julefrokost
den 29. november. Begge arrangementer havde god tilslutning fra medlemmerne og humøret
var højt.
Til sommerfesten var grillen tændt og der blev spillet bold, kun med et enkelt uheld som
kostede et ben i gips, hvilket også var rigeligt. Endnu engang en hyggelig sommeraften, i godt
selskab.
Julefrokosten var atter weekenden før december. Her kom maden udefra dog med lidt
forsinkelse. Igen var der amerikanske lotteri, og der var rift om de fine gaver, en enkelt person
der normalt vinder en del havde til de sidste lod ikke vundet endnu, men på den sidste
trækning var der gevinsten og jublen var stor. Opvaskeholdet blev på bedste demokratiske vis
også i år et mandehold, de gør det godt.
Aftenen sluttede kort efter midnat med et klubhus der næsten var ryddet helt op.
Alle deltagere skal have tak for deres hjælpsomhed ved arrangementerne.
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HUSK AT STØTTE VORES SPONSORER
DE STØTTER KREDS 56

HUSK
Det skal være sjovt at komme i Kreds 56,

