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Formanden
I skrivende stund er året 2017 ved at rende ud og det er d l, at jeg skal l skrive min første årsberetning
som formand.
Året begynte ikke på bedste vis. Desværre valgte Claus Skovhave at stoppe som næs&ormand kort d e'er
generalforsamlingen, så Simon T. Larsen overtog næs&ormandsposten. Simon har meddelt bestyrelsen, at
han ikke ønsker genvalg l en ny periode grundet hans engagement i bru*o truppen l det kommende VM i
Randers. Simon ønskes held og lykke med det.
I slutningen af 1. halvår må*e vi også have en anden BRK’er idet Steen Rasmussen valgte at stoppe med
øjeblikkelig virkning. Jeanne*e Sjöberg sagde ja tak l hvervet igen, da hun har fået andre arbejdsder. Tak
for det.
Første halvår blev også et halvår,, hvor der opstod en del mudren i kredsen, som kulminerede op l
sommerferien. Bestyrelsen må*e derfor beholde arbejdstøjet på sommeren igennem.
Uden og gå for langt ind i det, syntes jeg og bestyrelsen, at 2. halvår igen har fået den gode
ånd/sammenhold som dligere.
Bestyrelsen har i løbet af året a6oldt 11 bestyrelsesmøder.
Medlemstallet har været stabilt gennem året. Træningsmedlemmer 1. Halvår 33 og 2. Halvår 31
hovedklubsmedlemmer 1. halvår 57 og 2. halvår 51
På instruktørsiden, er der 2 i gang med at tage træner basisuddannelsen i Schæferhundeklubben Danmark.
Kredsen har også fået en bru*otrup ﬁgurant.
Med hensyn l ﬁguranter, er det ved at knibe med vi har nok. Simon har meddelt, at det bliver begrænset
med hans fremmøde, da han skal hellige sig det kommende VM. Så skulle der være en som brænder for
ﬁgurant arbejdet, så kom endelig l bestyrelsen/BHU.
I årets løb ﬁk vi indført mobilepay og der er opre*et Messenger gruppér l hvert hold, hvor der hurgt kan
sendes informaon.

Da e'eråret indtraf og det blev d l at tænde for varmen, viste det sig, at den indvendige del af
varmepumpen ikke længere virkede og vi må*e udski'e denne l en ny som løb op i godt 5000,- kr.
Træningspladsen og vores træning, har i den grad givet udfordringer gennem året grundet de store
vandmængder. Bestyrelsen er ved at undersøge, om dræning af banen vil kunne laves med et posivt
resultat.
Den økonomiske del er også noget der skal undersøges. Alt e'er udfaldet, vil medlemmerne blive spurgt
om det er noget kredsen skal investere i.
Til sidst er her lidt stask om hvor meget vores hjemmeside bruges:
Der var i 2017, Ca. 9.321 Visits - Ca. 24.610 Page Views
& 120 opdateringer.
Det er ca. tal da tælleren har været nede i en d :-(
Besøgende:
91.19% Danmark, 4.21% Ukendt, 1,92% Tyskland, 1.15% Canada, 3.90% USA, 0.38% New Zealand,
0.38% Sverige, 1.56% Rumænien.

BHU af Jeanne*e Sjöberg.
Året der gik…
Først en tak l BHU, vi har ha' et godt samarbejde, nogle gode snakke om nye ltag, idéer osv.
En tak l alle I som er kommet med inputs l kurser, træningen og den gode respons, på det vi har kommet
med af forslag, fra BHU.
Og en kæmpe tak l alle vores hjælpere gennem året, det være sig både på banen, markerne, kannen og
hjemmesiden.
Vi har a6oldt og deltaget i ﬂere store mesterskaber, a6oldt prøver, hundeførermøder, kurser af forskellige
karakterer, samt trænet vores hunde på bedste vis.
På sporsiden har vi ha' Kate, med Molly og Jan med Odessa på banen, som begge kvaliﬁceret sig l DM.
Derudover har vi ha' Venskabsmatch med Kreds 1, hvor vi havde, nogle af de nye prøver med Fpr 1 og 3.
Jan bestod Fpr 1 med Chanto og Jeanne*e bestod Fpr 3 med Ivan
Forårsprøve i kredsen.
Der var kun lmeldinger i SPH. Brugs og begynder B, blev aﬂyst grundet manglende deltagelse.
Der var 6 deltage, heraf 2 fra kreds 56, Kate blev nr. 2 på dagen.
Jan og Chanto har været l IPO1 DM., med en bestået prøve.
Foråret blev slu*et af med en hyggedag, hvor Charlo*e havde lavet lidt opgaver l de deltagende hunde.
Dagen slu*ede med Grillpølser. …Nååh nej, de blev vist ikke l noget 
Året Kredsmesterskab blev i 2017 a6oldt med ﬂest SPH-deltagere.
SPH
Vinder Jan H med Odessa, 92 point

Kate og Susanne kom desværre ikke igennem.
SL1 Jan H med Chanto, A 80 – B 86 ialt 186 point
Seminarer
Marn Knudsen kom og gav lidt af sin store viden, i gruppe B og C.
Bjarne og Jeanne*e har a6oldt et par træningsdage, hvor vi giver hver hund og fører lidt mere d end der
kan gives på de vanlige træningsdage.
På instruktørsiden har der været lidt ændringer.
Heidi er fratrådt som lydighedstræner.
Per L. er stoppet som ﬁgurant.
Jennifer og Jeanne*e, er i gang med Trænerbasisuddannelse. (færdige 6. januar ’18)
Årets hunde
Brugs, Jan Herneth og Odessa
Udslling, Maluue og Sidney
2018
Seminarer
Marn Knudsen, B og C.
Lars Lentz, spor.
Bjarne Jensen og Jeanne*e Sjöberg, opfølgning på forårets kursus.
Mine ønsker for 2018, er at der arbejdes mere målre*et på prøvedeltagelse. Det giver en anden kampgejst,
når der trænes mod et mål og en dato. God træning l jer alle
SPOR af Bjarne Jensen
1. Halvår var der 25 og 2. Halvår 24 lmeldte. Steen valgte som dligere skrevet at stoppe, op l
sommerferien, så Kate overtog hjælpetrænerposten. Alle er blevet meget bedre l at gå sammen med
hinanden så der kommer nogle gode snakke/ideer l den enkelte ved evalueringen af den enkeltes spor.
Arealer har vi ikke manglet, takket være Tommy. En stor tak for det.
HVALPE/INDLÆRING af Jennifer S. Nielsen.
Hvalpe holdet har bestået af 5 hf'ere, nogle helt nye og nogle erfarne.
Det har været et godt hold med god entusiasme for at lære.
Jeg synes vi har nået målene med alle hvalpene og vi har ha' en masse hyggelige mer sammen.
Det har været min første sæson som holdansvarlig, så det har jeg været spændt på hvordan skulle gå, men
det er gået over al forventning.

LYDIGHED af Charlo*e Heltved.
Denne sæson har holdet haft en lille men fast skare af deltagere der mødte op til træning næsten hver gang,
andre som var tilmeldt kom lidt mere sporadisk.
Holdet har som helhed trænet mod lydighedsprøver, men desværre var der ikke nogen som nåede frem til at stille
til prøve. Det skal blive bedre til næste sæson.
Holdet har bl.a. været på bytur, de har trænet individuelt, der har været "rækketræning", efter ønske fra
deltagerne, der har været mulighed for at teste prøveprogrammet og Bjarne har givet fif og ideer til
problemløsninger. Det har været vigtigt at alle på holdet har fået noget med sig hjem uagtet hvilket niveau den
enkelte har valgt at træne på.
Der har været god stemning på holdet og alle byder ind til evalueringen.
En tak til Bjarne for altid at være der, have gode ideer til variation i træningen og være med til at den gode
stemning er i top.
Jeg ser frem til endnu en god og hyggelig sæson på lydighedshold B.

FORSVAR af Simon T. Larsen.
Se under BHU.

KANTINE af Charlo*e Heltved.
Jeg overtog kannen e'er sommerferien og ﬁk 6 dejlige damer l at hjælpe med at lberede mad l
rsdagene. Der har været 5-9 personer som har spist med hvilket har været med l at vi kan fortsæ*e
ordningen.
Tak l Hanne og Gunner som fortsa*e med at tage opvasken og også gerne ville hjælpe med at servere mad
når der var behov for det.
Tak l Sussi, Kate, Bena, Maluue, Susanne og Lisbeth for at slle op som hjælpere, det har været en
fornøjelse at samarbejde med jer og gjort det meget le*ere at få ngene l at hænge sammen. Også en tak
l jer som har hjulpet ved arrangementer, oprydning og rengøring.

PLADSUDVALG af Tommy Corﬁtsen.
Det har været et år, hvor der er blevet afholdt 2 arbejdsdage.
7/5 hvor 9 flittige personer deltog, de fik slået græsset, flyttet skjul, lavet porten ind til traktoren,
malet vinduerne, beskåret træerne ud mod marken og ryddet op i klubhuset. Stor tak til dem der
kunne være med.
9/9 var der 12 der mødte op, der blev slået græs, nogle forsøgte at grave rødderne op, ved den nye
indgang, men de måtte opgive, så blev der beskåret buske og træer langs banen, oprydning i det
bagerste skur så bord/bænkene kunne komme i tørvejr for vinteren og skabe og hylder i klubhuset
fik en kraftig oprydning.
Jennifer fik skaffet et arbejdssjak til at lave det store vandhul ved indkørslen, kæmpe tak for det.
Søren og Gunner har været flinke til at slå græsset, tusind tak for det.

Vejret har ikke været for godt i år, så banen har været temmelig fugtig det meste af året, især
forår og efterår har været hårde ved træningsbanen, så vi har måtte træne på hvalpebanen og på
det tørre stykke foran klubhuset, tak for forståelsen herfor.
På pladsudvalgets vegne
Tommy Corfitsen

Tur-og festudvalget af Charlo*e Heltved.
Vi har holdt sommerfest og julefrokost, begge arrangementer har været med moderat deltagelse.
Sommerfesten var som dligere år med grill og hver deltager havde en ret med l buﬀetbordet. En hyggelig
a'en hvor der blev grinet, leget og spist noget god mad.
Julefrokosten var den sidste lørdag i november og det meste af maden var beslt ude i byen resten blev
lberedt af festudvalget. Desværre sad vognmanden fast og må*e vente l Falck kunne hive ham fri så han
kunne komme videre med leveringerne. Som det hør og bør så blev det Amerikanske lo*eri gennemført og
a*er med gaver som ingen kan undvære. En rigg rar a'en med hygge og nærvær.
Tak l jer som deltog det ville ikke have været det samme uden.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og alle udvalgene for et godt og konstrukvt samarbejde gennem
året.
Vores webmaster har igen vist sit store engagement på hjemmesiden og hele den sørget for den er
opdateret. En stor tak for dit arbejde.
Formand kreds 56
Bjarne Jensen

