Kreds 82, Beretning 2018.

I 2015 satte vi projektet ”Vores kreds 82” i søen. Vi ønskede en kreds,
hvor medlemmerne havde lyst til at tage ejerskab for kredsens virke.
Samme år skrev jeg i min beretning, at jeg ønskede, at Kreds 82 skulle
være kendt som et dejligt sted at træne. Et sted, hvor man har lyst til at
blive og gøre en indsats. Og jeg er glad!! Jeg synes virkelig, at vi er
kommet tæt på målet. – Herfra skal der lyde et kæmpe tak. I har alle
taget et kæmpe ansvar for, at Kreds 82 er en rummelig kreds, hvor der er
plads til alle uanset eget mål med træningen. Hvor vi accepterer - og er
gode til at bruge – hinandens forskelligheder. Så tusind tak. Jeg synes, at I
er superseje. Uden jer – ingen kreds.
Forleden gik jeg og Johannes en tur i mosen med Kwinte. Det var dejligt
vejr, og jeg stod og nød udsigten over vores dejlige plads. Jeg kunne ikke
lade være med at gruble over, hvor privilegerede vi er – lille Kreds 82. –
Tænk, hvor meget vi har:
1. En kæmpestor træningsplads beliggende i den smukke Langstrup
Mose. Stillet til rådighed af Fredensborg Kommune, som oven i
købet hjælper os med at holde pladsen. Vi skylder kommunen en
kæmpe tak.
2. Et ridehus, som redder vores vintertræning. Så kæmpe tak til
Pernille og Dennis, som år efter år stiller deres ridehus til rådighed.
Det gør virkelig en kæmpe forskel. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi skulle
gøre uden. Vi er jo blevet rigtig forvente.
3. Aases oase som bliver brugt til mange forskellige ting, ikke mindst
juleturen. Det er virkelig skønt at have dette anderledes sted, hvor
kun fantasien sætter grænser. Tusind tak til Aase og Søren for al
deres gæstfrihed.

4. Så har vi Drivhuset, vores ”nørdested”, som Helsingør Kommune har
stillet til rådighed stort set kvit og frit til os og DCH. Efter at diverse
revnede glas er blevet repareret, der er blevet ryddet godt op,
bunden i det store rum skiftet og et stykke af grunden hegnet ind, er
det faktisk blevet et lille dejligt træningssted. Stor tak til Helsingør
Kommune for at gå med på ideen.
5. Vi har godt med forskellige store sporarealer. Så også en stor tak til
de venlige grundejere og Vibeke, som gør det muligt for os at udleve
vores spordrømme.
Ja, tænk at så få kan få så meget. Husk at sætte pris på alle disse
fantastiske muligheder. Tænker at det er så stort, at der ikke bør være
plads til smålighed.

Vi har som sædvanligt haft mange gode stunder på træningspladsen.
Der er blevet trænet flittigt på holdene. C-arbejdet har virkelig givet
meget liv på pladsen. Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke
figuranterne Carsten, Lars og Steen for deres store flid og
pligtopfyldenhed. De går virkelig til den. En særlig tak til Steen, som har
støbt kuglerne til denne C aftale.
Muligheden for over vinteren at kunne komme indendørs i Drivhuset
har været en stor succes. Det er meget tilfredsstillende atter at kunne
tilbyde C-arbejde i Kreds 82.
Jeg tror godt, at jeg kan sige, at sporaftenerne i Kreds 82 er noget
særligt – altid mange engagerede hundeførere. Utroligt at vi kan
mønstre op til 6 hunde, der går SPH-spor. Som tilgift er hele den
sociale side af fællesskabet utrolig stort. Godt at vi har de fine
sporarealer. Stor tak til de dygtige sportrænere Inger og Henrik.

Vi startede året med Jans gåtur, som er blevet en tradition. Vi ser frem
til en dejlig smuk gåtur, hunde som nyder hinandens selskab, måske på
lidt forskellig vis, men ikke mindst på vild hygge med diverse lækkerier
hjemme i Jans have. Tænk, nu mangler vi kun at dyppe tæerne i
boblebadet! Stor tak til Heidi og Jan for deres flotte dag, hvor vi altid
bliver rigtig forkælede.
Dorte har også i år delt ud af sin visdom. Jeg selv har nydt virkelig godt
af din feltsøg træning. Dejligt, at du gider hjælpe os.
Vi har også haft en forårs-og efterårsprøve med Peter Larsen som
dommer. Vi er lidt udfordrede med hensyn til SPH prøver, idet vi har
fået ry for at arrangere gode SPH prøver. Afholdelse af disse SPH
prøver er enormt ressource krævende, så skal Inger ikke blive helt
hvidhåret, må vi nok skrue lidt ned for disse prøver. Det har været lidt
sølle med deltagelse fra Kredsen, men heldigvis har vi flere unghunde
på vej. Så snart er vi på igen.
De tre pensionister Benedikte, Inge og undertegnede stod for årets
sommerfest, der som altid blev en vildt hyggelig aften med flot
fremmøde. Fuld af udfordringer, sjove indslag, dejlig mad og super,
super stemning. Feststafetten i år er givet videre til ”herrerne”. Vi
glæder os allerede.
Nu vi er ved det festlige, så drog en lille gruppe fra Kreds 82 bestående
af Birgitte, Eva, Inger, Karen, Carsten og undertegnede af sted til
Schæferhundeklubbens IPO WM i Randers. Vi havde lejet et dejligt
stort sommerhus tæt på Randers. Vi oplevede nogle virkelig
spændende dage fuld af flot hundearbejde i form af lydighed, Carbejde, Rally og udstilling, ja, hele paletten var der. Aftenerne blev
brugt på god mad og hygge.
Sammen med Kreds 55 havde vi arrangeret et weekend sporkursus
med Rene Otkær. Rene var et virkelig godt bekendtskab. Han gik til
opgaven med stor energi, og gav sig rigtig god tid til hver enkelt hund.

Jeg er sikker på, at alle fik virkelig gode input til deres fremadrettede
sportræning. Vi havde et både godt, hyggeligt og velfungerende
samarbejde med Kreds 53.
Juleturen første lørdag i december sluttede sæsonen af. Tak til Aase og
”damerne” for det flotte arrangement. Vejret var med os, og jeg tror
alle havde en god tur rundt i skoven, hvor nisserne havde været på spil.
Desværre har Berner klubben forladt os. De måtte simpelthen smide
håndklædet i ringen grundet manglende hjælp.

For at få hele det store menageri til at hænge sammen er det vigtigt, at
økonomien er i orden. Heldigvis har vi en kasserer, som har styr på
tingene og holder os i kort snor, således at vi har en god og stabil
økonomi og dejlig mange penge at lege med.

Nu til det sjove: Et kig ind i det, der kommer.
Vi har fået nye lejere nemlig Nordsjællands Retriewerklub, der har
overtaget Bernernes lejemål. Vi byder dem velkomne og håber, at de
må få en god tid i mosen. Vi glæder os til et godt samarbejde. NR har
fået pladsen til rådighed mandag kl. 16.30 og nogle timer frem alt efter
behov.
De tre pensionister Benedikte, Inger og Inge bestemte sig for, at nu
skulle det være med en ny hjemmeside, idet vi fandt det helt urimeligt,
at hjemmesiden skulle hænge på én hårdtarbejdende person. Vi fandt
sammen med Stig, som også er pensionist, men heldigvis med forstand
på hjemmesider og umulige kvinder. Vi håber, at hjemmesiden vil blive
til stor gavn for både nye og gamle medlemmer. Her fra en kæmpe tak
til Stig, vores støttepædagog.
Vi har åbnet hvalpeholdet for mellem og store hvalpe af alle racer.
Held og lykke til Birgitte med dette projekt.

Evas lørdagshold er igen blevet temahold med tre øvelser:
Fremadsendelse, rundering og langtids afdækning. Øvelser som er
svære at honorere nok på holdene. Jeg håber, at rigtig mange vil slutte
op om denne ekstra chance for træning.
Nu til de lidt tunge opgaver:
Vores klubhus står over for en større renovering, så vi håber at mange
af jer har lyst til at give et nap med.
Med hensyn til græsslåning af pladsen er vi udfordret. Kommunen slår
græsset 3 gange om året, men det er ikke nok til at holde græsset i den
højde, vi ønsker. Derfor har vi investeret i en ny slåmaskine, som kan
gå over stok og sten og er nem at håndtere, så vi håber, at rigtig mange
har lyst til at lufte nyerhvervelsen.
Mit store ønske for fremtiden er, at vi ved hjælp af mund til mund
metoden, forbedret hjemmeside, facebook, godt fællesskab og stort
udvalg i træningstilbud vil være i stand til at tiltrække nye medlemmer.
Vi behøver det og fortjener det. Tænk hvad man hos os får for 550 kr.!
Jeg vil slutte af med at takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt
samarbejde. Det har været et heftigt år med masser af ændringer og
udfordringer. Selv om bølgerne tit går højt, skilles vi altid som venner.
Tak fordi man altid kan regne med jer.
Husk: Sammen er det sjovere og bedre.

