Roskilde civile Hundeførerforening
Årsberetning 2020.
Året 2020 har trods Coronakrise været et godt år for RCH. Vi kan være stolte over vores forening da vi
trods den svære tid har bibeholdt den gode klubånd og har kunnet afholde events og arrangementer
under hensyntagen til Coronarestriktioner og gældende retningslinjer udstukket af myndighederne.
Hvis vi kigger på medlemstal var vi pr. 31/12 2020 190 medlemmer, altså en stigning på 13
medlemmer i forhold til 2019. Klubbens medlemmer fordeler sig med 11 passive, 11 æresmedlemmer,
49 K-hf samt 119 aktive.
Så har RcH som sædvanlig haft vores kursushunde forår og efterår. Vi havde 2 hold i foråret 2020
inden martsnedlukningen, 2 hold i sensommeren og 2 hold i tiden op til jul inden den sidste
nedlukning med begrænsning af forsamlingsforbud til 5 personer.
Vores HF har i 2020 grundet Coronakrisen ikke deltaget i så mange kredskonkurrencer i DcH lydighed,
Rally og Lille Nordisk, da aktiviteterne det meste af 2020 var lukket ned. Det er dog blevet til 5
kredskonkurrencer i Lydighed, ingen deltagelse i Rallylydighed, 6 i Lille Nordisk Spor, 5 i Nordisk spor
og 4 i Lille Nordisk Rundering. Vi har dog haft en enkel oprykning til klasse B, det var Inge Karlshøj
Petersen m/Viktor der i 2021 starter op i B-klassen. RcH ønsker tillykke med resultatet og vi håber så
at 2021 bliver et bedre år uden aflysning af kredsaktiviteter.
Vi har i 2020 startet uddannelse af 3 nye instruktører, men uddannelsen er desværre grundet
Coronovirus stoppet og vi forventet at der bliver mulighed for at færdiggøre dem i 2021. De
opstartende er Lene Larsen, Charlotte Chabert og Anne Nahas-Christensen.

Årets aktiviteter:
Det har grundet Coronakrise ikke været muligt at afholde klubhusdage i 2020, men vi har dog afholdt
en oprydningsdag den 13/6, hvor der blev ordnet og ryddet op, slået græs renset ud i alt vores affald
omme bag klubhuset. Det var en dejlig dag og vi havde en fest og en kamp med et Brumbassebo som

blev lidt sur da vi forsøgte af fjerne det, den eneste det gik ud over var Karina der blev stukket 4 gange
et sted som ikke nævnes i dette referat
RcH skulle have afholdt kredskonkurrence den 26. april 2020 i klasse B-C, den blev desværre aflyst
grundet Coronakrise. Vores Rallykonkurrence den 4/10 2020 nåede vi heldigvis at afholde inden det
hele blev lukket ned igen. Der var 12 deltagere som holdt humøret højt trods silende regn.
Den traditionelle næsedag holdt vi den 26/9 med 8 hunde og Susanne Corydon-Petersen m/ Swaggi
løb, efter hård konkurrence, med næsepokalen i år.
Vores Klubmesterskab blev afholdt den 8/11 2020, dog blev vi grundet Coronarestriktioner nødt til at
afholde klubmesterskabet i Lydighed over 3 dage og 2 weekender grundet begrænsninger i
forsamlingsforbuddet, således at klasse C, klasse B, klasse A og E blev afviklet hver for sig.
Klubmesterskabet i Rally kunne heldigvis afholdes uden opdeling da deltagerantallet ikke oversteg
forsamlingsforbuddet på 10 stk. Det var nogle dejlige dage trods alle besværlighederne og der skal
lyde en stor tak til hjælpere, runners, beregnere og køkkenpersonale der gjorde alt dette muligt.
I rally, hvor der var i alt 9 deltagere, gik det således:
Rally begynder: Dorte Hvilsted Pedersen m/Maddie.
Ekspertklassen: Natalia Kyrilenko m/Jackie.
Åben klasse Rally: Inge Karlshøj Petersen m/Viktor.
I Lydighed var der 13 deltagere og resultatet var:
C-klassen: Tine Lykke Skoglund m/Fiona.
B-klassen: Lene Knudsen m/Nessie.
A-Klassen: Bodil Theilade og Aslak.
E-klassen: Bente Lauridsen m/Bounty.
Herfra skal lyde et stort tillykke til alle vores dygtige klubmestre.
Vi fik desværre i 2020 grundet Coronarestriktioner ikke afholdt vores traditionelle juleafslutning hvor
vi har Fup & Fidus, drikker Gløgg, spiser æbleskiver og uddeler gaver og årspokaler. I stedet for afholdt
vi den 14/11 2020 en udendørs julegaveuddeling med en tår kaffe/the og en lille småkage. Der blev
uddelt julegaver til instruktører og udvalgsmedlemmer og der blev givet Chokoladegaver til de flittige i
2020. Årspokaler måtte stilles i klubhuset således at instruktøren for holdet, hvor modtageren af
årspokalen går, uddelte dem efterfølgende ved en af træningsseancerne.
Endeligt skal nævnes vores Lille Nordisk Spor den 30. august 2020. Der var 11 deltagere der blev
opdelt i 2 hold. Der var sporafvikling i Bistrupskovene syd for Roskilde og lydigheden blev afviklet i og
omkring klubbens træningsarealer.

Jeg vil også lige vende økonomien lidt, selvom kassereren vil komme nærmere ind på det om lidt. Vi
har i 2020 haft et overskud på 29.000 trods den svære Coronatid. Dette skyldes at vi har modtaget et
ekstraordinært tilskud fra DcH på kr. 12.610 samt et tilskud fra Roskilde Kommunes Renoveringspulje
på kr.32.000,-. Beløbet på kr. 32.000,- er søgt og modtaget til delvis dækning af byggeomkostninger til
en ny træterrasse med direkte udgang fra klubhuset til en sum af 43.890,- Desuden har vi modtaget kr.
3.630,- i tilskud fra DGI/DIF til dækning af tabte nettoindtægter ved aflysning af vores
forårshvalpehold i marts 2020, hvor vi måtte aflyse og returnere kursusgebyret fra deltagerne. Vi har
købt en ny buskrydder kr. 3.895,- til klubhuset og vi har haft ekstraordinære udgifter til renovation på
kr. 2.992,- til leje af container til blandet affald ved oprydning i affaldet bag klubhuset. Ellers kan jeg
som formand kun være tilfreds med 2020 trods svære odds og jeg håber at 2021 bliver et bedre år
hvor vi kan atter kan mødes til hyggeligt hundesamvær og andre sociale events.
Til slut vil jeg endnu en gang takke alle udvalgsmedlemmer og bestyrelsen for deres store indsats i
2020 og jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i 2021.
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