
 

 

Roskilde civile Hundeførerforening        

 

Årsberetning 2019. 

 

Så er vi ved foden af bjerget igen og 2020 er startet. Vi ser tilbage på et 2019 som har været endnu et 

godt år for RcH.  

 

Hvis vi kigger på medlemstallet, var vi pr. 31/12  2018 196 medlemmer. Pr. 31/12-2019 er vi 177 

medlemmer – altså et fald på 19 medlemmer.  

 

Så har RcH som sædvanlig haft kursushunde forår og efterår. Sammenlignet med sidste år, hvor vi 

havde 48 K-hunde, har vi i 2019 haft ca.  40 K-hunde igennem. Dette har kun har været muligt på 

grund af stor opbakning fra vores instruktører. Tak for det. Det er en god start for de nye hunde og 

deres førere. 

 

Vores lydighedshundeførere har i 2019 deltaget i 19 kredskonkurrencer i DcH lydighed (2 flere end 

2018) samt 1 konkurrencer i Nordisk Program. Bodil Theilade har deltaget i DM i Nordisk og fik en 6. 

plads ud af 12 deltagere. Tillykke med et flot resultat. 

Anne Chrisensen er rykket op i A-klassen, Ella Stokbro er rykket op i B-klassen 

 

Vores Rallyhundeførere har også opnået flotte resultater i 2019. Der har været en del deltagelser i 

konkurrencer og der er taget fine resultater hjem. Rally har fået nye skilte og der har været afholdt 

kurser og træning i de nye skilte. Natalia og og Jackie er rykket op i Champion-klassen. 

 

Har jeg misset nogen oprykninger beklager jeg dette. 

 

Rch vil gerne ønske alle hundeførere tillykke med deres flotte resultater i 2019 og der skal lyde en stor 

tak til alle vores instruktører for deres kæmpe indsats i 2019. Uden jer havde vi ingen forening! 

 

Årets aktiviteter: 

  



26. januar blev der afholdt efteruddannelseskursus for vores instruktører. Dette kursus var 

sponsoreret af DCH Danmarks sponsor Agria. Emnet var hvalpe og unghundetræning og blev afholdt i 

noget så usædvanligt i januar som sne. 

Vi har som noget nyt i 2019 afholdt jagthundetræning i samarbejde med Rævens Jagtskole. Det har 

været en succes med 11 deltagere. 

29. april afholdt aktivitetsudvalget et lærerigt foredrag om hundemassage, hvor Sussi Pleinert var i 

klubhuset og fortælle om dette. 

RcH afholdt kredskonkurrence den 12. maj 2019 i klasse B-C.  Der var i år tilmeldt 43 hunde og 

hundeførere – (48 i 2018). Vi fik igen afviklet en kredskonkurrence på rigtig flot vis. Hundeførere, 

hjælpere og dommere udviste godt humør og havde en god dag i fint vejr. Jeg vil gerne på klubbens 

vegne takke beregnercentral, runners, sporlæggere, figuranter og kantinemedarbejdere for deres store 

indsats for at få dagen til at klappe helt perfekt. Det er super dejligt at vi er i stand til at få så mange 

frivillige til at give et nap med både på dagen og i planlægningen og klargøring af konkurrenceområdet 

i dagene op til konkurrencen. 

25. maj var der Landskonkurrence i Rally som blev afviklet på bedste måde. Det var igen en god dag 

med noget godt hundearbejde og flotte resultater af vores medlemmer. Der var 25 startere. 

 

16. juni afholdt vi sommerafslutning og der blev gået en hyggelig tur i vores dejlige område. Det var 

dejlig varmt, og vi afsluttede dagen med grillede pølser og havde en hyggelig eftermiddag med det. 

 

Den traditionelle næsedag holdt vi 14. september for klubbens B-hunde. Der var 6 hunde med og i et 

tæt opløb var det (igen) Karina Andersen og Soya der løb med næsepokalen for 2019. 

 

6. oktober afholdt vi i samarbejde med DCH Kalundborg en A-konkurrence i Kalundborg. Vi har 

udfordringer med at finde sporarealer der er store nok til A-konkurrence i vores eget lokalområde, og 

havde derfor slået os sammen med Kalundborg. Roskilde stod for at lægge spor og blev rost for dette. 

Dejligt at vi kan samarbejde om et sådant arrangement på tværs af klubber. 

 

Vores Klubmesterskab blev afholdt den 27. oktober. Vi afviklede igen i år både lydighed og rally 

samme dag og det lykkedes rigtigt fint. Det var dejligt så mange havde mod på og lyst til at deltage. For 

flere var det første gang de var til en konkurrence. Et klubmesterskab er et godt sted at starte. 

 

I rally gik det således: 

Rally begynder: Benja Christensen med Cocio 
Rally øvet: Julie Sámalson og Selma 
Ekspertklassen: Natalia Kyrilenko og Jackie 

I Lydighed var resultatet: 

C-klassen: Ella Stokbro med Teddy. 

B-klassen: Karina Andersen med Soya – igen-igen 

A-Klassen: Bodil Theilade og Aslak – igen-igen. 

Herfra skal lyde et stort tillykke til alle vores dygtige klubmestre. 

 



Vi fik afholdt vores traditionelle juleafslutning den 24/11 hvor vi havde Fup & Fidus. 4 hold dystede i 

flere fantasifulde discipliner og alle havde det sjovt. Der blev hygget og efter at have kåret vinderen af 

Fup & Fidus, blev der blev uddelt pokaler til blandt andre vores klubmestre samt julegaver til 

bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.  Tak til alle hjælpere. 

 

Jeg vil gerne sige en meget stor tak til alle de medlemmer, der har stillet deres tid og arbejdskraft til 

rådighed. Uden dem ville det ikke være muligt for klubben at afholde nogen af alle disse 

arrangementer. Jeg er glad for og stolt over den velvilje og entusiasme der bliver lagt for dagen. Mange 

tak. 

 

Vi har i slutningen af året investeret i varmepumpe til klubhuset og en ny og større/stærkere 

græsslåmaskine. 

 

Til slut vil jeg takke alle instruktører, udvalgsmedlemmer og bestyrelsen for deres store indsats i 2019. 

Det bliver min sidste generalforsamling som formand i klubben og jeg vil gerne sige tak for 

samarbejdet til bestyrelsens øvrige medlemmer. I yder en uovertruffen indsats og holder klubben i live 

med jeres arbejde.  

 

Tak 

 

Formand  

Peter Møldrup 


