
Formandens beretning – for året 2017 
 

Indledning 

For et år siden blev Tom Pedersen valgt som ny formand for kreds 80 Viborg. Desværre følte Tom 

sig, på grund af sygdom, nødsaget til i slutningen af året at trække sig som formand. Selv om det 

kun blev til en kort periode i formandsstolen, er jeg overbevist om at Tom, trods de mange 

udfordringer hans sygdom har budt ham, har været en fantastisk formand og har haft en stor 

betydning for kredsen i det forgange år. Det har hele tiden været Tom’s ambition, at kreds 80 skal 

være et forening, hvor der skal være plads til alle med interesse i schæferhund, uanset 

ambitionsniveauet, og hvor det sociale, det gode humør, humor og en træning der er tilpasset den 

enkelte hundefører og hund, er vigtigere end alt andet. Den indstilling synes har præget hele det 

forgangne år.  

Vi stod derfor i december måned med en bestyrelse på kun 4 personer, uden mulighed for at 

indkalde suppleanter, da disse allerede var brugt. Erik Nielsen trak sig umiddelbart efter sidste 

generalforsamling, hvorefter Ketty Jensen som 1. suppleant trådte ind i bestyrelsen. Senere på 

året, efter at Bente Olsson havde været uden hund i nogen tid, valgte hun også at træde ud af 

bestyrelsen, og det førte til at 2. suppleanten Anja Bjerre Christiansen trådte ind i bestyrelsen. Jeg 

søgte derfor og fik, hovedbestyrelsens accept på, at vi fortsatte resten af perioden frem til denne 

kredsgeneralforsamling med kun 4 personer i bestyrelsen, og vi kunne derfor undgå at skulle 

indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ved den efterfølgende konstituering overtog jeg 

derfor formandsposten frem til generalforsamlingen. 

På trods af, at jeg således kun har siddet på posten i ca. 1½ måned, skal jeg forsøge at redegøre 

lidt for årets gang: 

Medlemstallet:  

Vi har i skrivende stund 29 registrerede medlemmer. Det er en beskeden fremgang på 2 

medlemmer i forhold til samme tid året før. Noget kunne dog tyde på, at der kan være en 

yderligere stigning under vejs, da vi pt. har det største hvalpehold nogensinde. Man har vel lov at 

håbe. 

Årets aktiviteter: 

Vi har haft 3 arbejdsdage, d. 11. marts, d. 17. juni og d. 30. september, hvor der bl.a. er blevet 

ryddet træer lang hvalpebanen, sat lys op på hvalpebanen, bygget læskur ved IPO-træningsbanen. 



Derudover er der henover sommeren blevet bygget ny traktor-carport med et pænt stort 

redskabsrum. Kredsen skylder som altid Asbjørn en stor tak for sin store andel heri.  

 D. 2. april holdt vi HF-Gr.-C-dag, med stor opbakning fra kredsen medlemmer. Der var endda 

enkelte deltagere fra andre kredse og fra vore nabo PH. 

To gange i løbet af året har der været hundeførere fra hvalpeholdet, der har aflagt vores 

oprykningsprøve, og d. 11. november havde vi kredsmesterskab med 6 deltagere fra kredsen (og 

én enkelt ude fra). Torben Møller havde ved den lejlighed sin debut som prøveleder. Tak herfor.  

Der udover har vi haft en enkelt deltager med til både DKK-IPO3-DM og Schæferhundeklubbens 

IPO3-DM. Samlet set har prøveaktiviteten været lidt lavere i år end tidligere. Det skyldes 

hovedsagelig, at der har været lidt udskiftning i hundematerialet og at nogle tidligere aktive hunde 

er blevet pensioneret.  

D. 2. september deltog vi igen i ”Foreningernes dag” i på Hjultorvet i Viborg. Vi var repræsenteret 

med 9 af kredsen medlemmer og deres hunde i alle aldre. Der blev lavet rigtig meget god PR for 

kredsen og schæferhunden. Tak for indsatsen til alle. 

Af mere sociale arrangementer har vi haft sommerafslutning d. 29. juni med en alternativ 

konkurrence, der bl.a. andet bestod af: ’stafet med bold på en ske’, ’trillebørskørsel med hund’, 

’zig-zag mellem ben’, ’apportering af mærkelige ting’ mm. Det hele blev sluttet af med is, 

pandekager og jordbær. Tak til Pat for arrangeringen af ’konkurrencen’ og til madudvalget for 

forplejningen. 

Traditionen tro havde vi d. 3. december vores årlige julefrokost. Alle bidrog med masser af lækker 

julemad. Jeg er sikker på at ingen gik sultne derfra. 

Madudvalget & kantinen: 

Efter sidste generalforsamling blev der nedsat et nyt madudvalg bestående af Irene, Anja, Jonna 

og Ketty. De har året igennem været meget flittige, og der har været mulighed for at tilmelde sig 

til spisning før træningen torsdag aften til en pris af beskedne 25 kr. Et rigtig godt initiativ. Jeg er 

overbevist om, at denne ordning har en stor betydning for det sociale liv, den gode stemning og 

sammenholdet i kredsen. Som jeg plejer at sige: Dem man spiser sammen med, er man mindre 

tilbøjelige til at skændes med. Tusind tak til hele madudvalget. 

Kantinen køres fortsat med sikker hånd af Kirstin Mortensen, som søger for at vi kan få vore behov 

for kaffe og andre læskende drikke dækket i forbindelse med vores træning. Koordineringen af 

forplejningen til prøver og andre arrangementer klares også af Kirstin. Godt at vi har din 



mangeårige erfaring at trække på hertil. Tak for det. En særlig tak skal også lyde til Jonna, der altid 

beredvilligt træder til, når der er behov herfor. 

 

Træning og uddannelse: 

Vi har i løbet af året har et enkelt medlem på figurantkursus. Det drejer sig om Sara, der med stort 

gåpåmod er gået i gang med uddannelsen som figurant. På trods af, at Sara i ugens løb er optaget 

af sin uddannelse på politiskolen på Sjælland, har vi næsten hver søndag glæden af hende som 

indlæringsfigurant. Personlig er jeg meget stolt af det niveau, hun har nået på den tid hun har 

været i gang, og jeg håber at vi kan gøre brug af Sara i lang tid fremover.  Tak for indsatsen i år. Der 

skal også lyde en stor tak til Asbjørn for både figurering og for sparringen og vejledningen af Sara.  

I starten af året overtog Pat træningen på IPO-holdet. Det har omfattet både lydighedstræningen 

og når det har været muligt, én gang sportræning om måneden. Tak for indsatsen. 

En anden ting som jeg synes fortjener at blive nævnt i forbindelse med træningen og 

træningspladsen, er medlemmernes hjælpsomhed. Tidligere kunne vi godt opleve at figuranterne, 

efter at have ’slæbt’ med medlemmernes hunde, stod alene med oprydningen på pladsen. Den 

tendens ser ud til at være vendt. Det er dejligt at se den velvillighed der udvises, når der skal stilles 

skjul op før træning, fjernes muldvarpeskud og tages skjul ned efter træning. Tak for det! 

En særlig del af træningsaktiviteten, er vores søndagstræning. Her er træningen tilrettelagt som 

fri-træning, dvs. uden trænere og uden hold. Oftest er der dog en eller flere af vore trænere til 

stede til at hjælpe efter behov, men ellers er tanken at man træner, det man har lyst til og hjælper 

hinanden som man bedst kan. Sportræningen ligger også altid i forbindelse med 

søndagstræningen. Et ganske særlig element er blevet den afsluttende ’frokost’. På fuldstændig 

frivillig basis er der opstået en praksis, hvor man hver i sær tager lidt med fra det hjemlige 

spisekammer, og så deles man om ’sammenskuddet’. Alle kan være med og skulle man ikke have 

noget bidrag med, så lægger man bare en 20’er til fællesskabet. Det er superhyggeligt. Sådan et 

tiltag er med til at bidrage til en god atmosfære i kredsen og til at folk føler sig godt tilpas.  

Hjemmesiden, Facebook, PRK og BRK 

For ca. 1 år siden fik vi vores nye hjemmeside op at køre. Web-adressen er, som tidligere 

www.kreds80.dk. Webmaster er ligeledes, som tidligere, Pat Funnell, med minimal hjælp fra 

undertegnede. Hjemmesiden er en såkaldt Wordpress-baseret hjemmeside. Det betyder bl.a. at 

der ikke længere kræves en speciel software på den computer der bruges til opbygning og 

http://www.kreds80.dk/


redigering af hjemmesiden. Enhver PC med en tilstrækkelig netadgang, og så selvfølgelig de 

nødvendige adgangskoder, kan klare opgaven. Jeg synes vi har fået en meget flot hjemmeside der 

klart reflekterer det vi står for i kreds 80, og viser på bedste vis vores ansigt ud af til. Hjemmesiden 

er rigtig flot besøgt. I skrivende stund har der været i alt 12.257 ’besøgende’ på siden og alene i 

løbet af de første 9 dage i februar måned har der været 1606 inde at kigge på siden. Skulle der 

være nogen blandt medlemmerne, der har ideer til en fortsat udvikling af hjemmesiden, så er jeg 

sikker på at Pat gerne modtager forslag. En stor tak til Pat for opbygningen og styringen heraf. 

Vi har også to Facebook-grupper. En lukket, styret af Torben Møller, hvor kun medlemmer af 

kredsen ’lukkes ind’. Denne gruppe bruges kun til interne informationer. Den anden gruppe er en 

såkaldt ’åben’ gruppe, der skal afspejle den aktivitet der er i kredsen. Gruppes ’styres’ med sikker 

hånd af vores PRK, Pat. Kun i meget få tilfælde har det været nødvendigt at fjerne opslag der ikke 

hører hjemme i gruppen. Det må tages som et udtryk for at FB-gruppen fungerer efter hensigten, 

som jo er at lave god PR for kredsen.  Tak til Torben op Pat dette meget vigtige arbejde. 

Som kredsens PRK (Public Relation kontaktperson), har Pat også sørget for at vi kommer med til 

arrangementer som fx ’Foreningernes dag’. 

Pat er også kredsens BRK (Brugshunde Råds kontaktperson). Opgaverne omfatter bl.a. at sikre at 

træningen kan foregå tilfredsstillende for vore medlemmer, anmelde prøver, sende 

trænere/figuranter på uddannelse/kurser. Tak for indsatsen Pat. 

Økonomien 

Selv om de samlede indtægter er steget med ca. 3000 kr. i forhold til sidste år, viser det samlede 

regnskab et lille underskud på 245,75 kr. Det skyldes næsten udelukkende, at vores traktor-carport 

byggeri, blev noget dyrere end forventet. Detaljerne herom vil jeg overlade til fremlægningen af 

regnskabet under kassererens beretning. Alt i alt synes jeg, at vi har fået meget for pengene og at 

regnskabet samlet set er tilfredsstillende. 

Bestyrelsen m.fl. 

Til slut vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde året igennem. Det gælder både dem, der 

af forskellige grunde måtte forlade bestyrelsen, dem der blev tilbage og dem der trådte ind, når 

det blev nødvendig. 

Jeg synes også medlemmerne og dem med en fast tilknytning til kredsen, fortjener en tak for 

samarbejdet året igennem. Uden jer og jeres positive indstilling havde vi ingen kreds80. 



Fremtiden 

Planerne for fremtiden er selvfølgelig op til den kommende bestyrelse, men allerede nu kan jeg 

afsløre én af de opgaver, der skal løses i løbet af året. Vi har søgt om et tilskud til at begynde at 

udskifte vinduer og døre i klubhuset. Viborg Idrætsråd har af kommunen fået lov til at bruge en 

pæn pulje penge på at hjælpe foreninger og klubber i området med forbedringer af deres 

klubhusfaciliteter. Vi har fået bevilget et tilskud på 60% af ’udgifterne’, og det er planen, at vi i 

2018 vil gå i gang med at skifte halvdelen af vinduerne og én af dørene ud. Planen er så at søge 

igen næste år og få skiftet resten ud i 2019.  


