Præsentation af Lene Bentzen konstitueret formand for konsulentudvalget
Jeg har været aktiv i DcH siden af 90’erne, både som hundeejer i lokalforening, instruktør,
kredsinstruktør og konsulent.
Jeg blev inviteret ind som medlem af konsulentudvalget da jeg blev færdig med min
konsulentuddannelse i DcH, og siden har jeg haft fortsat arbejdet i et godt udvalgsmiljø.
Jeg er støtter der frivillige foreningsliv og nyder at udvikle samarbejdet mellem hund og fører, så de
får det bedste frem i hinanden.
Jeg har dyrket agility som hundesport siden 1987 og undervist i agility siden starten af 90’erne.
Vores hjem har flere hunde, derfor er aktiviteter som forståelse for hunden, rally-lydighed, tricks,
spor, NoseWork og forebyggelse af skader blevet en stor del af fritidslivet.
Jeg føler mig heldig fordi jeg har fået en bred vifte af erfaring og forståelse ved at beskæftiget mig
med samarbejdet mellem børn og hunde, aktivering af førerhunde, men også ved at få viden og
inspirerende opgaver i samarbejde med kolleger i Danmark, Norge, Sverige, England, Afrika, og
Italien, nogle kontakter er opstået mens jeg arbejdede udenlands, nogle igennem de mange
kurser/uddannelser jeg har taget i og udenfor DcH regi, men også igennem udenlandske kolleger via
min arbejdsplads.
Da konsulentudvalget pegede på mig som formand for udvalget, kunne jeg ikke sige ja med det
samme, for mig var det vigtigt at være sikker på udvalget havde nogle gode kompetencer på flere
områder, et af dem var økonomiområdet, for mig var det vigtigt at finde konsulenter med forskellige
synspunkter fra andre kredse end min egen, og konsulenter der var interesseret i at komme i
udvalget og yde en frivillig indsats i deres allerede besatte fritid.
Hvis jeg bliver valgt vil jeg fortsætte det gode arbejder der er bygget op gennem årene og fortsætte
med at udvikle og bidrage til det gode foreningsliv i DcH, sammen med et godt kompetent udvalg i et
godt arbejdsmiljø.
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