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 K reds 5 er den mindste af de seks 
kredse i DcH – både når vi taler om 
geografisk areal, antal lokalforenin-

ger og antal medlemmer. Kreds 5 dækker de 
lokalforeninger, der er hjemmehørende på Fyn 
og Langeland. Kreds 5 har ved årsskiftet 12 
lokalforeninger og tilsammen har vi ca. 1.200 
medlemmer. Ultimo 2021 fik vi lokalforenin-
gen DcH Sydfyn med i kreds 5, og ved års-
skiftet til 2023 kom endnu en ny lokalfor-
ening til, DcH Egebjerg.

Kredsbestyrelsen består af fem bestyrelses-
medlemmer og én webmaster. Webmaster er 
samtidig medlem af konkurrenceudvalget. 
Kredsen har ét uddannelsesudvalg, et dom-
merudvalg og et konkurrenceudvalg. Kreds 5 
har to superbrugere i Klubmodul. Organisa-
tionen er enkel i sin opbygning, og kommu-
nikationsvejen er kort.

Kredsbestyrelsen har andre frivillige om-
kring sig. Her skal specielt nævnes Anders Lar-
sen, DcH Egebjerg, som gennem en årrække 
har haft det ærefulde job at være kredsens fa-
nebærer. Hvert år er fanen nypudset og klar 
til at repræsentere kredsen ved årets DM og 
andre begivenheder, hvor fanen skal med. 
Kredsbestyrelsen er meget glade for at denne 
opgave varetages professionelt og af samme 
person.

Fokus på kreds
 5    

TEKST: DORTE DABELSTEEN, kredsformand kreds 5

Lokalforeningerne
De enkelte lokalforeninger er alle velfunge-
rende og har stabile medlemstal. Der er ikke 
nogen meget små eller meget store lokalfor-
eninger – medlemstallene ligger mellem 65 
og 200 medlemmer. 

Som i andre kredse har vi også i kreds 5 
udfordringer med at tiltrække og fastholde fri-
villige kræfter som f.eks. instruktører. De fle-
ste lokalforeninger oplever, at de i løbet af året 
må lukke for tilgang af nye medlemmer på 
grund af, at pladserne på lokalforeningens træ-
ningshold er fyldt op, og at der er mangel på 
instruktører til nye hold. Derfor er vi også rig-
tig glade for, at vi har fået to nye lokalforenin-
ger med uddannede DcH-instruktører, som 
tilbyder hvalpetræning og dermed optag af 
flere medlemmer i DcH.

Karakteristika for lokalforeningernes besty-
relser i kreds 5 er sammenlignet med de andre 
kredse, at lokalforeningsbestyrelserne i kreds 5 
består af flere kvinder, aldersmæssigt er de lidt 
ældre, og de har længere bestyrelseserfaring (Kil-
de: Undersøgelse i forbindelse med Foreningsud-
vikling 2021). Kønsfordelingen tror vi ikke har 
den store betydning, men den høje ancienni-
tet i bestyrelserne kan have indflydelse på den 
stabilitet, som vi oplever, bestyrelserne har. 

De 12 lokalforeninger er både meget ens, 

men også forskellige i deres vægtning af aktivi-
tetstilbud. De fleste lokalforeninger har DcH-
programmet som en del af deres tilbud, men 
de mange andre discipliner i DcH, som er kom-
met til i de senere år, har medført, at tilbudsvif-
ten i de enkelte lokalforeninger er ændret væ-
sentligt. Enkelte lokalforeninger har meget små 
eller ingen konkurrencehold i DcH-program-
met, men har i stedet vægtet hverdagssocialise-
ring af familiehunden, Nose Work, hoopers - 
og ofte sammen med rally og agility. DcH Høj-
me er helt speciel, da denne lokalforening ale-
ne har hovedvægt på agility og hoopers.

Kredsens indsats til fremme af 
konkurrenceparathed
Når vi i kreds 5 har nogenlunde det samme 
medlemstal år efter år, men flere hundetræ-
ningstilbud i lokalforeningerne at vælge i mel-
lem, så betyder det, at færre medlemmer væl-
ger DcH-programmet på konkurrenceniveau. 
Samlet set har vi lige mange konkurrencehun-
de, men fordelingen mellem disciplinerne er 
ændret over de sidste år.  

I forhold til DcH-programmet er der en 
række faktorer, som har indflydelse på antal-
let af konkurrencehunde og antallet af udbud-
te konkurrencer. En af udfordringerne på Fyn 
er mangel på tilgængelige skovarealer til hun-
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detræning. Kredsbestyrelsen valgte derfor for 
to år siden at indgå lejeaftale på 20 ha blan-
det skov, som frit kan bookes af kredsens lo-
kalforeninger til træning og konkurrencer. 
Skoven benyttes flittigt af de fleste lokalfor-
eninger, og har bestemt været en succes.

En anden udfordring i forhold til udbud af 
konkurrencer er en oplevet mangel på sporlæg-
gere. Kredsbestyrelsen har derfor i samarbejde 
med lokalforeningernes konkurrenceansvarli-
ge udarbejdet et koncept for en ”sporlægger-
central”, som blev oprettet i 2022. Sporlægger-
centralen finansieres af kredskontingentet, og 
sporlæggerne får kørselsgodtgørelse efter sam-
me regler som kredsens dommere. Samtidig 
blev der lavet aftale med sporlæggere om, at 
nye sporlæggeraspiranter kan komme med ud 
sammen med de erfarne og lære at ”aflæse” en 
marks muligheder, sætte op til spor og ikke 
mindst få gode råd i forbindelse med sporlæg-
ningen. Lokalforeningerne er opfordret til at 
finde aspiranter til sporlægning, og flere lokal-
foreninger har afholdt kurser i sporlægning.

Den tredje udfordring i forhold til DcH-
programmet har de sidste år været antallet af 

DcH-dommere. Det har ikke kun handlet om 
antallet af uddannede dommere, men også det 
faktum, at flere dommere også selv går med 
hund i konkurrence. Kredsens dommerud-
valg har lavet en del PR for at få nye domme-
raspiranter og noget, som vi har set virker er, 
når dommerne har ”skrivere” med til konkur-
rencerne. Flere tidligere ”skrivere” er nu dom-
meraspiranter, og vi glæder os over at have 
seks nye dommere på vej.

Om de forskellige tiltag hjælper på antallet 
af konkurrencehunde i DcH-programmet må 
tiden vise. Her handler det også om lokalfor-
eningernes indsats i forhold til at få hundene ind 
på konkurrenceholdene, sikre fastholdelse og 
flow på holdene op gennem de enkelte klasser.

Eftersøgningstjenesten
Eftersøgningstjenesten fik et tiltrængt brush 
up i 2021. Efter et par år med kun to efter-
søgningshunde til at dække behovet i kreds 5, 
gennemførte vi et grundkursus for nye efter-
søgningshunde og deres hundeførere. To er-
farne undervisere på området – Flemming 
Aalund og Johnny Voss – tilbød at gennem-

føre det omfattende modulprogram for inte-
resserede hundeførere. Kredsbestyrelsen har 
efterfølgende i 2022 finansieret vedligehol-
dende kursus med Pia Johnsen for kredsens 
eftersøgere. Der skal nu sikres vedligeholden-
de fællestræning i samarbejde med kredsefter-
søgeren, så vi sikrer, at vi fortsat har 10-12 ak-
tive eftersøgningshunde i kreds 5.

Fokusområder for 2023
Vi har aftalt på kredsrådsmødet, at vi afholder 
dialogmøder med hundeførere to steder i kred-
sen i 2023, hvor vi udover at give information 
om DcH's mange aktører så som kredsinstruk-
tører, hundeadfærdskonsulenter, dommere, 
sporlæggercentral m.m. også vil i dialog med 
hundeførerne om, hvad der skal til, for at de 
vil deltage i konkurrencer – ikke kun i DcH-
programmet, men også i de andre discipliner.

Kredsens årlige VIP-arrangement for lokal-
foreningsbestyrelser, instruktører, dommere med 
flere vil i 2023 have et indlæg om hundeadfærd. 
Det kunne f.eks. være inden for emnerne om 
den overstimulerede konkurrencehund og/eller 
den understimulerede familiehund.  
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