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FORMANDSBERETNING 2016
Bestyrelsen
I skrivende stund er 2016 ved at være slut. Det har været et travlt år med planlægning af udtagelse
som så alligevel blev aflyst, og derefter planlægningen DKK SPH 2 DM, som virkelig har taget lang
tid og trukket på alle medlemmer og deres familiemedlemmer, en stor tak til alle for det kæmpe
arbejde i har lagt i klubben.
Bestyrelsen har været flittig i år, 1 generalforsamling og 12 bestyrelsesmøder har vi afholdt, men
hellere mange korte møder end få meget lange møder.
Der er desværre en lille tilbagegang i både hovedklubmedlemmer og træningsmedlemmer i år,
men det håber vi retter sig i det nye år.
Kredsen har haft nogle hunde, der har deltaget på skuer og nogle har taget prøver og så har vi
også deltaget ved et stort antal SPH UDT/ prøver/ DM.
Flere af vores medlemmer har også været afsted som sporlæggere ved flere store begivenheder,
hvilket har givet lidt travlhed i perioder og fravær fra familierne, men i viser et flot bilede af kredsen
ud af til, tak til alle.
Ann Nielsen har desværre været nød til at trække sig fra bestyrelsesposten af helbredsmæssig
årsager, du skal have tak for indsatsen.
Jeg har valgt at stoppe som formand, da jeg ikke har den fornødne tid og it kunnen, men et stort
tak til bestyrelsen for at i har holdt mig ud og hjulpet mig.

Avlsudvalget.

Tommy Corfitsen

Der er ikke sket det helt store, hovedklubben har afholdt HAS, hvor Kennel Garodkin havde et kuld
hvalpe med i 4-6 mdr. med pænt resultat.
Patrick Kvick med Walkini`s Raja Og Susanne Møller Gram med Cartagena Xena har deltaget på
udstilling.

Festudvalget.

Charlotte Heltved

Der har været afholdt 2 fester i 2016, sommerfest og julefrokost.
Festudvalget har desværre oplevet en tilbagegang i deltager antallet, men håber at næste år vil
byde på flere deltagere.

Sommerfesten blev afholdt den 25. juni, hvor der var mulighed for at grille sit eget medbragte kød,
alle deltagere havde en tilbehørsret med til buffeten, så der var mulighed for at smage på nye
retter. Vejret var ikke til udendørs leg dette år, så det blev en aften med hyggesnak om mangt og
meget.
Julefrokosten blev afholdt den 26. november og her var menuen bestilt ude i byen. Med rigeligt
mad, Amerikansk lotteri, hvor de fleste også fik gevinst, glade mennesker og højt humør, blev det
en rigtig hyggelig aften.
Festudvalget takker Kreds 56 for brug af klubhus.

Brugshundeudvalget.

Jeannette Sjòberg

Året der gik…
Først en tak til BHU, vi har haft et godt samarbejde, nogle gode snakke om nye tiltag,
idéer osv.
En tak til alle I som er kommet med input til kurser, træningen og den gode respons, på
det vi har kommet med af forslag, fra BHU.
Og en kæmpe tak til alle vores hjælpere gennem året, det være sig både på banen,
markerne, kantinen og hjemmesiden.
Vi har afholdt og deltaget i flere store mesterskaber, afholdt prøver, hundeførermøder,
kurser af forskellige karakterer, samt trænet vores hunde på bedste vis.
Sjællandsmesterskabet i SPH1 afholdt af Kreds 1, Rødovre.
Vinder, Jan Herneth, 95 point
Nr. 4 Claus Skovhave, 92 point
Nr. 7 Kate Mathiassen, 83 point
Steen Rasmussen, bestod desværre ikke på dagen.
Forårsprøve i kredsen.
Der var kun tilmeldinger i SPH. Brugs og begynder B, blev aflyst grundet manglende
deltagelse.
Der var 9 deltagere, heraf 4 deltagere fra kreds 56.
Vinder Jan Herneth, 95 point.
Ved begynder B DM i Århus, deltog Listbet Whitfield og klarede sig flot med 85 point. Dette
kan kun være til inspiration for alle nye HF.
Efter sommerferien startede vi med en Køreprøve.
Vinder af køreprøve 1. Michael Larsen
Vinder af køreprøve 2. Jennifer Storgaard Nielsen
Kredsen var ansvarlig for årets DKK SPH DM.
Der var i alt 19 deltagere, hvor af 4 deltagere var fra kreds 56.
Vinder Jørgen Damkjær
Nr. 3 Claus Skovhave, 185 point

Nr. 4 Jan Herneth, 184 point
Nr. 9 Kate Mathissen, 164 point
Steen havde ikke point nok lørdag, men til gengæld et super flot spor søndag, til 90 point.
I september havde vi SPH prøver i kredsen, 5 deltagere, 2 deltagere fra kredsen.
Vinder William Willee, 93 point
Nr. 2 Jan Herneth, 91 point
Kate Mathiassen, 59 point.
Schæferhundeklubbens SPH DM, kreds 15 Nakskov, 4 deltagere fra kreds 56.
Jan Herneth blev nr. 2 med 190 point
Claus Skovhave, 78/91
Kate Mathiassen, 87/86
Steen Rasmussen 10/84
Året Kredsmesterskab blev lagt sammen til én dag, grundet den lille tilslutning.
SPH
Vinder Jan Herneth, 91 point
Nr. 2 Claus Skovhave, 83 point
Nr. 3 Kate Mathiassen, 73 point
Begynder B
Christina Heshe Jensen, blev desværre disket I sidste øvelse, det var ellers et super fint
program.
Jeannette Sjòberg deltog uden for KM, i en IPO1.
Seminarer
Vi har i år haft besøg af John Rasmussen, først i en Hvalpeinstruktøruddannelse og
derefter i et gruppe C kursus. Begge forløb over alt forventning.
Grundet aflysning af Brugs og begynderprøver til Forårsprøven, afholdt Bjarne Jensen og
Jeannette Sjòberg en dag med lidt sporkursus og ”At gå til prøve”, hvad er det dommeren
vil se og hvordan hjælper jeg mig selv bedst muligt.
På instruktørsiden har der været lidt ændringer.

Claus Skovhave er tiltrådt som hjælpetræner i gruppe A, efter Anni måtte stoppe grundet
tidsmangel.

Per Dandanell. og Michael Larsen. er fratrådt som trænere i gruppe B.
Jennifer Storgaard Nielsen er tilkoblet som føl, i gruppe B.
Jennifer Storgaard Nielsen og Charlotte Heltved, er i gang med Trænerbasisuddannelse.
Årets hunde
Brugs, Jan Herneth og Odessa
Udstilling, Patrick Kvick Nielsen og Walkinis Raja
Året er nu afsluttet og jeg har valgt at trække mig, grundet tidsmangel. Jeg håber og tror
på, at den nye BRK og jeg kan få en god overdragelse, så nogle af de idéer vi har arbejdet
med i løbet af året, kan bruges i det videre forløb i kreds 56.

Jeg står til rådighed ved alle (så vidt det er muligt) arrangementer, træningspas osv.
2017
Tag godt imod vores nye BRK! Det bliver spændende at se hvem det bliver ☺
Seminarer
Martin Knudsen, B og C. 1.og 2. april
Thea Stoico, Kropskontrol. Oplyses så snart det er fastlagt.
Bjarne Jensen og Jeannette Sjöberg, opfølgning på forårets kursus.
Jan Herneth, Spor. Oplyses så snart det er fastlagt.
Mine ønsker for 2017, er at der arbejdes mere målrettet på prøvedeltagelse. Det giver en
anden kampgejst, når der trænes mod et mål og en dato. God træning til jer alle!

Pladsudvalget.

Tommy Corfitsen

Det har været et stille år, hvilket glæder kassereren. Der er blevet slået græs adskillige gange og
især tak til Gunner for at du bliver ved med at slå græsset og vedligeholde den gamle traktor.
Der har været afholdt en arbejdsdag hvor der primært blev beskåret træer og buske rundt langs
banen, hvilket ikke kostede noget, og så har Kate og Erik foræret listerne til vinduerne indvendigt
på terrassen og sat dem op, tusind tak skal i have.

Kantine udvalget. Heidi T. Larsen
Året startede meget stille og roligt som altid.
Vi har været med til de prøver der har været i årets løb, sommerafslutning, Dm, juleafslutning,
kurser, mm.
Vi laver stadig varm mad om tirsdagen, men vi er kun 4 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 madsedlen, så vi
ved hvor mange vi skal laves mad til, der skal helst være 5 personer, ellers kan det være svært at
få det til at hænge sammen.
Tak til Hanne og Gunner for altid at komme med vand og klare opvasken.
Jeg takker mange gange jer alle, der har hjulpet i kantinen, både i daglig dagen og ved alle vores
arrangementer, uden jer havde det aldrig gået. Håber i er friske til et nyt år alle sammen.

Hjemmeside
En stor tak til Bjarne Nielsen for det kanon gode arbejde, du laver.
Kredsen modtager stadig stor ros for hjemmesiden og dens hurtige opdateringer, som kun kan
lade sig gøre, fordi medlemmerne er hurtige til at sende resultaterne ind og Bjarne Nielsen sætter
dem på hjemmesiden.

Der er også mange medlemmer der er flinke til at sende billeder om forskellige oplevelser til
hjemmesiden, hvilket også gør, at man kan følge med, selv om man ikke har været der selv.
Tak for en rigtig flot hjemmeside.

Sponsorudvalget. Betina Segato
Kreds 56 skulle den 5 og 6 marts 2016 have afholdt SPH2 udtagelse, hvor Oliver’s havde
sponsoreret foder, samt en del af deres godbidder, dette blev desværre aflyst, så vi måtte sende
sponsorgaverne retur.
Da vi den 8 og 9. oktober afholdt DKK SPH DM
Vi fik sponsorgaver fra:
Oliver’s
HIKE hundefoder
Møns Is
Maxi Zoo
Dansk dyrehelse
Hannes Herligheder
Præstø Blomster
Ringsbjerg Papegøjeopdræt
Kaffebønnen Vordingborg
Kenjan
Dagli’ Brugsen Fanefjord
Bisca
Grej-Butikken
Runddelens Blomster
Othello Konditoriet
Frk Lundgren
Scanket (Sponseret af Lisbet og Poul)
Der har været stor opbakning om DM, folk har vist at de gerne vil hjælpe.
Vi fik nogle flotte gaver til deltagerne, samt sat et flot lotteri på benene med mange flotte gaver fra
vores sponsorer.
Der var store lækre puder til hundene, spande med godbidder, gavekort til Oslobåden, samt vin
m.m..
Til kammeratskabsaftenen var der sponsoreret mad fra Hanne Herligheder og is fra Møn’s Is, og
det var rigtigt lækkert mad.

Lisbeth Whitfield fik gang i aviserne samt TV, og Poul Vium lavede 500 klistermærker vi kunne
sætte på vores biler og trailer.
Alt i alt var DM en rigtig god oplevelse, med meget stor støtte/opbakning fra nærområdet samt
medlemmer

PR.-udvalget. Lisbet Whitfield
D. 8-9 okt. blev der afholdt DKK’ s IPO sporhunde DM.
I den anledning var det jo oplagt, at lave så meget reklame for vores klub, som
muligt.
Jeg fik lavet en god stak med streamere, fik delt en masse ud, og mange var meget
søde til både at hjælpe med uddeling og til at få sat på egen bil.
Møn’ s tv var ude at filme og lave interview.
Møn lokal avis blev også kontaktet.
Sydsjællands Tidende blev kontaktet og jeg fik en aftale i hus, med en journalist om
at mødes. Bjarne og jeg stod tidligt op en lørdag og arrangerede et spor og vi fik en
god snak. Der blev taget billeder og lavet en rigtig fin artikel ( synes jeg selv)-som
efterfølgende kom i avisen.
Derefter en masse benarbejde med at skaffe sponsorer. Alle butikker i Præstø og Møn
blev spurgt, og mange var søde til at hjælpe. Det blev en vældig god "høst".

Rengøringsudvalget. Lisbet Whitfield
Vi har i rengøringsudvalget endevendt klubben nogle gange med grundig rengøring i løbet af året.
Søren er en knag til at svinge den store tunge måtte over gyngestativet i en snuptag - så det kan
blive banket godt og grundigt igennem. Skønt jeg ikke skal kravle op på stativet mere med det,
plejer at være totalt smurt ind i støv og møg.
Der er altid så pænt efter rengøringen ...i hvert fald i 5 minutter.....
Vi skulle måske huske at tage et billede Søren??
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Det skal være sjovt at komme i Kreds 56,
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