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Dette er jo min første årberetning og jeg havde nok håbet at jeg skulle berette om mine 
mange besøg i klubber, deltagelse i konkurrencer og andre sociale arrangementer. Det 
blev ikke tilfældet. Jeg kunne starte med at aflyse næsten alt ligefra landsmøde, kurser, 
træning til arrangementer.  
Jeg har bestemt ikke overtaget denne post for at afvikle og sætte udviklingen i stå. Jeg 
havde jo hovedet fuld af planer om udvikling, diskussioner og fællesskab. 
Sådan blev det ikke.  
 
I stedet har jeg brugt året til at sætte mig ind i struktur, håndbøger, orienteringer og ved-
tægter.  
Vi har opdateret hvor det har været nødvendigt, slettet hvor det har givet mening og vi har 
lavet ændringer så det passer til den siddende kredsbestyrelse. 
 
Jeg har nydt hvert eneste opkald fra lokalforeningerne og medlemmer der har spørgsmål 
eller stødt på udfordringer. 
 
Jeg er mægtig glad for posten i HB. Vi får mange opgaver fra hånden, diskuteret og fundet 
fælles fodslaw. 
Vi har holdt strategiweekend hvor vi fik tænkt store tanker, som vi glæder os til at inddrage 
landsudvalgene i og derefter tage med videre til kredse og lokalforeninger.  
Vi har planlagt et weekend-kursus i hver kreds i efteråret 2021. 
 
Heldigvis kunne vi afholde landsmødet i august.  
Skønt at hundearbejdet igen blev lidt normal efter sommerferien. Jeg nåede lige med ud til 
et par enkelte konkurrencer. Det giver mening at være ude hvor teori bliver til praksis. 
 
Kredsen måtte også tage afsked med en tidligere kredsformand. Arne Andersen blev bisat 
en smuk septemberdag. Det blev en eftermiddag helt i Arnes ånd. Æret være hans minde. 
 
Desværre var DM ’20 aflyst, så nu glæder vi os dobbelt til DM i Vejen i 2021.  
 
Desværre blev juleferie ekstra lang sidst på året da vi igen blev restriktiveret. 
 
Mange ting har vi lært i 2020. Vi er blevet gode til skærmmøder men vi er også blevet be-
vidste om hvad vi mangler.  
Fællesskabet med hundene og hinanden.  
 
Jeg ser frem til et nyt år med hundearbejde, sociale arrangementer, møder med udvikling 
og uddannelse til alle. 
 
Et kæmpe tak til alle for at tage så godt imod mig, jeres tålmodighed er overvældende. 
Særlig tak til Lorents og kredsbestyrelsen. I er helt enestående at arbejde sammen med. 


