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Beretning for 2012 i Kreds 29-Tølløse.
De første møder i 2012 brugte bestyrelsen til at etablere sig, og finde frem til et
samarbejdskoncept med BHU, som ville sikre et tæt samarbejde og forebygge misforståelser.
Bestyrelse og BHU har hele året samarbejdet tæt efter dette koncept, vi har holdt fælles
møder og drøftet alle punkter og problemstillinger sammen, og har således kunnet arbejde i en
fælles forståelse for kredsen. Når jeg herefter i denne beretning skriver bestyrelsen betyder
det derfor både bestyrelse og BHU.
Formand for BHU, Bo Hemmingsen valgte at trække sig fra posten i foråret, og det betød, at
Leif Jørgensen blev ny formand for BHU fra juni måned.
Kreds 29 havde sidst i 2011 fået tilsagn fra Tuborg Fonden om 15.000 kroner til en
agilitybane, og der blev nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, som fandt frem til, hvor vi kunne
få mest for pengene. og hvilke forhindringer vi kunne få. Hanne Schrøder, Lis Rasmussen og
Lene Hansen fik indkøbt en rigtig god bane, som har været flittigt brugt, og oven i sponsoratet
fra Tuborg Fonden fik kredsen også sponsoreret midler til banen af Galaksi i Ringsted, hvor
banen blev købt.
For at kunne stille agilitybanen i sikkerhed fik vi en ny container, som vi ”kun” skulle betale for
at få fragtet til banen. Det viste sig dog, at agilitybanen ikke fyldte ret meget, hvorfor
containeren hurtigt blev solgt igen.
Holbæk Kommune besluttede i sommeren 2012, at igangsætte etablering af et
regnvandsbassin for at sikre drænnage af Tysinge Å, som løber langs vejen til træningsbanen.
Som en del af planen kunne man sikre drænnage af træningsbanen, så vi ikke skal have de
store problemer med vand på banen, som vi har haft tidligere. Arbejdet gik i gang i slutningen
af august måned og har betydet, at vi har fået trænet lidt terrænkørsel, når vi skulle på
træningsbanen, men det ser ud til at blive rigtigt pænt. Den del af træningsbanen, som
nærmest har ligget som vådområde er nu fredet på grund af det dyreliv, der er opstået i
årenes løb.
Arbejdet på regnvandbassinerne og det rod, det gav på vejen, betød, at vi som kreds måtte
sige nej til at holde DM/VM udtagelse i november måned. Vi fik ellers tilbudt en udtagelse på
trods af, at vi ”skulle springes over” i 2012, da en anden kreds måtte opgive at afholde deres
tildelte arrangement.
Vi har haft to arbejdsdage i kredsen, hvor der er blevet lavet en del, men desværre er vi ikke
blevet helt færdige med de ting, vi gik i gang med på sidste arbejdsdag, hvorfor der må
planlægges en arbejdsdag igen her i foråret. Bestyrelsen vil gerne slå et slag for, at alle, som
bruger træningsbanen møder op og giver en hånd, så når vi meget mere; og det er faktisk
hyggelige dage.
Kreds 29 skal sammen med Kreds 47-Suså arrangere DM for IPO 3 i 2013i den første
weekend i maj. Der er allerede nedsat en styregruppe på tværs af de to kredse, som har sat
planlægningen på skinner, og i weekenden 3.-5. maj er der brug for manges indsats og der
bliver mulighed for at se Danmarks dygtigste hundeførere og deres hunde på banerne omkring
Herlufmaglehallen. Det er bestyrelsens håb, at dette store arrangement kan give et
økonomisk overskud, så vi får penge til nogle af de ting, vi gerne vil.
Kredsen har derfor ikke søgt om afholdelse af Tølløse Pokalen 2013, der vil dog være mulighed
for at lave et mindre arrangement i efteråret, hvis der er stemning for det til den tid.

Kredsens hjemmeside fik ny webmaster i 2012, idet Jørgen Krogh Petersen tog denne opgave.
Jørgen har været flittig med at opdatere på siden, der har dog været nogle udfordringer i
forhold til at kunne komme helt ”bag om” siden. Denne udfordring blev væsentlig større efter
at hjemmesiden blev hacket, og det er årsagen til, at referaterne fra de sidste
bestyrelsesmøder ikke er kommet på siden og billeder ikke er skiftet.
Der er fra Hovedbestyrelsen for Schæferhundeklubben sendt en Handlingsplan ud til
formændene til høring, og denne har vi drøftet i bestyrelsen. Der er indkaldt til formandsmøde
3/2, hvor der er mulighed for at komme med kommentarer og forslag til ændringer. Der er
ting i Handlingsplanen, som kan få indflydelse på kredsen, forhåbentlig mest på den positive
side. Handlingsplanen skal vedtages på Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde i
marts for at blive sat i værk.
Der er ligeledes sat gang i en drøftelse i Brugshunderådet omkring uddannelse af trænere, og
der er lagt en kursusplan frem, denne mødtes instruktørerne i Schæferhundeklubben om i
lørdags.
I år skal der uddeles følgende nåle for medlemskab af Schæferhundeklubben:
 En ti-års nål til Erik Hansen.
 En 25-års nål til Leif Jørgensen.
Tillykke og tak for jeres udholdenhed.
Kreds 29 har nu 48 medlemmer, og der er efter bestyrelsens mening absolut plads til flere i
kredsen. Det er bestyrelsens opfattelse, at Kreds 29 skal være et sted, alle kredsens
medlemmer kan lide at komme, og hvor man oplever at få hjælp til at få trænet sin hund. Om
man har ambitioner om at få en lydig hund, tage en prøve, deltage til konkurrencer er
ligegyldigt, der skal være plads til os alle sammen.
Der har i 2012 været afholdt 7 bestyrelsesmøder med deltagelse af de medlemmer fra BHU,
der har ønsket det. Ved møderne er der stor villighed til at løse de opgaver, der er i kredsen
og en stor lyst til at udvikle kredsen, og bestyrelsen vil altid gerne høre medlemmernes ønsker
og forslag.
P.B.V.
Merete Frank Christensen
formand for Kreds 29-Tølløse.

