
 

 

Roskilde civile Hundeførerforening        

 

Årsberetning 2021. 

 

Året 2021 har været et udfordrende år for RCH. Vi har haft en stor medlemstilbagegang og har måttet   

aflyse vores hvalpehold i det tidlige forår samt vores Lille Nordisk primo januar 2021. Vi har dog 

modtaget 12.553,- i Coronastøtte til dækning af nettoudgifter hvilket også vil fremgå af regnskabet for 

2021. Regnskabet vil også udvise et underskud i 2021 på 32.065,04, hvilket skyldes manglende 

kontingentindtægter og nødvendige anskaffelser. Vi har måtte købe ny container til 15.500,- til vores 

materialer da den gamle var utæt og vi har købt nyt energivenligt køleskab til 9.350,-  nye stålåger til 

4.521,25 ,  pæle m.m.  til 9.152,50 da de var knækket og hegnet var lagt ned samt materialer til 

4.134,08 til færdiggørelse af vores terrasse. 

 

Hvis vi kigger på medlemstal var vi pr. 31/12 2021 149 medlemmer, altså et fald på 49 medlemmer i 

forhold til 2020. Klubbens medlemmer fordeler sig med 11 passive, 12 æresmedlemmer, 8 K-hf samt 

118 aktive.  

 

Så har RcH som sædvanlig haft vores kursushunde forår og efterår. Vi havde 2 hold i foråret 2021 efter 

vi måtte aflyse hvalpeholdene i det tidlige forår, der var 15 deltagende hundeførere. I efteråret havde 

vi 2 hvalpehold med 16 deltagende hundeførere.  

 

I 2021 har vi haft fine oprykninger blandt vores medlemmer. Finn Tordenskjold Rahbek med Falco, 

Tine Skoglund med Fiona, Jans Westhausen med Sol samt Anne Ruth Jørgensen med Putte er alle 

rykket fra klasse C til klasse B og Bodil Theilade med Aslak er rykket fra klasse A til klasse E, flot klaret. 

 

Vi har også gang i vores uddannelse af aspiranter. Tina Skoglund starter grundinstruktøruddannelsen i 

foråret 2022 og Lene Larsen og Anne Christensen fuldender deres Grundinstruktøruddannelser med 

henholdvis manglende modul i Grundinstruktøruddannelsen og DcH-overbygningen.  

 

Årets aktiviteter: 

 

Vi har holdt Klubhusdag den 5/9 2021 hvor vi fik malet vores hundeafbindingsområde med gråt og 

vinduerne på klubhuset. Så fik vi ryddet lidt op og gjort sensommerrent i klubhuset.  



 

Vi skal også lige huske at nævne at Bodil Theilade og Karina Andersen blev udtaget til DM i Nordisk 

Spor den 10-11 april 2021 og Bodil blev også udtaget til DM i klasse A den 25-26 september 2021. Det 

blev ikke til et DM men det er jo stadig flot at blive udtaget til DM og deltage i en konkurrence med 

Danmarks bedste hunde. 

 

 

I 2021 fik vi heldigvis mulighed for at holde vores årsfest med Fup&Fidus og uddeling af vores pokaler 

og julegaver til instruktører og udvalgsmedlemmer. Vi havde en dejlig dag med Gløgg og æbleskiver 

trods en lidt råkold start på dagen og både de tobenede og de firbenede hyggede sig. 

  

   

RcH afholdt kredskonkurrence den 2. maj 2021 i klasse B-C med 12 deltagere i klasse C og 26 

deltagere i klasse B. Konkurrencen blev afholdt i dejligt vejr og der blev iflg. dommerne fremvist meget 

fint hundearbejde, Finn Tordenskjold Rahbek med Falco samt Jan Westahausen med Sol fik på dagen 

en halv oprykning til klasse B, godt gået. Stor tak til runners, figuranter, beregnercentral og vores 

fantastiske kantinepersonale for at dagen gik godt.  

 

Den traditionelle næsedag holdt vi den 11/9 med 4 hunde og Susanne Corydon-Petersen m/ Swaggi 

løb med 123,50 point, Susanne blev efter klubmesterskabet også endelig vinder af årets Næsepokal. 

 

Vores Klubmesterskab blev afholdt den 6 og 7 november 2021 med 16 deltagende i Lydighed og 13 

deltagende i Rally Lydighed. Klasse A og E blev afholdt om lørdagen den 6 og om søndagen blev Klasse 

B og Klasse C samt Rally Lydighed afholdt.  

 

I rally, hvor der var i alt 13 deltagere, gik det således: 

Rally begynder: Natalia Kyrilenko med Ellie. 
Rally øvede: Inge Karlshøj Petersen med Viktor. 

Åben klasse Rally: Natalia Kyrilenko med Ellie. 

 

I Lydighed var der 16 deltagere og resultatet var: 

C-klassen: Ryan Mejlstrup med Wilma. 

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. 

 

Nordisk Spor den 10/1 2021 blev desværre grundet Coronarestriktioner aflyst 3 dage før afholdelse, 

det var meget ærgeligt  da de var lagt meget planlægning og indkøb m.m. i det, men det var desværre 

nødvendigt at aflyse. 

 

I år var det RcH´s tur til at afholde Sjællandsmesterskab i Rally Lydighed den 3/10 2021. Det var 

tilmeldt 35 hunde med over 55 gennemløb. En helt fantastisk dag med det højeste antal tilmeldte 



hunde til en Rallykonkurrence nogensinde, så det kan vi godt være stolte af. Anja Raff med Ziff og Inge 

Karlshøj Petersen med Viktor blev henholdsvis nummer 1 og 2 i Rally Begynder, det var rigtig flot gået. 

 

 

Til slut vil jeg endnu en gang takke alle udvalgsmedlemmer og bestyrelsen for deres store indsats i 

2021 og jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i 2022. Med ønske om at 2022 vil blive et for 

RcH mere indbringende år end 2021, vil jeg hermed slutte min beretning. 

 

 

Tak for ordet. 

 

Formand  

Bent Hjartdal Jensen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


