
 

 

Roskilde civile Hundeførerforening        

 

Årsberetning 2022. 

 

Året 2022 har været svært år for RcH med medlemsnedgang og stigende priser på el, vand og 

forbrugsvarer. Vi ender med et underskud på 29.379,14, hvilket skyldes manglende 

kontingentindtægter, inflation og ekstraordinære udgifter. Vi har haft en kontingentnedgang på kr. 

8.824,-, høje priser på engangsemballage til køkkenbrug kr.5.385,58, reparation af plæneklipper for kr. 

5.188,59 og dertil lapning af dæk 962,50, indkøb af Hoopersmaterialer for kr. 4.635,42, tab på salg af 

RcH-rygtryk kr. 6.960,- , lys i container kr. 6.513,31, sporpinde for kr. 1.894,03  samt kran til at løfte 

nyindkøbte container på plads kr.  3.281,25.   

 

Hvis vi kigger på medlemstal, var vi pr. 31/12 2022 139 medlemmer, altså et fald på 10 medlemmer i 

forhold til 2021. Klubbens medlemmer fordeler sig med 8 passive, 12 æresmedlemmer, 18 K-hf samt 

101 aktive.  

 

Så har RcH som sædvanlig haft vores kursushunde forår og efterår. Vi havde 2 hold i foråret 2022, der 

var 13 deltagende hundeførere. I efteråret havde vi 2 hvalpehold med 16 deltagende hundeførere og 

de 18 hundeførere valgte at fortsætte på fortsætterhold. 

 

I 2022 har vi haft fine oprykninger blandt vores medlemmer. Susanne Corydon-Petersen fik en halv 

oprykning til klasse A med Swaggi med 191,10 point.  Lene Knudsen med Nessie  fik en halv oprykning 

i klasse B  med 174,40 point og en halv oprykning til Klubmesterskabet i klasse B med 161,2 og 

rykkede hermed op i klasse A.   

 

Vi har haft gang i vores uddannelse af aspiranter. Tina Skoglund og Jette Hoffmann blev i 2022 færdig 

som instruktør og Lene Larsen og Anne Christensen blev også færdige i 2022. Vores instruktører blev i 

2022 udvidet med Mette Nisbeth Hansen og Jette Hoffmann, velkommen til jer. 

 

Årets aktiviteter: 

 

Vi har holdt Klubhusdag den 24/9 2022 hvor vi fik ryddet op i vores nyindkøbte container og fik sat 

samlede reoler ind til at lægge vores materialer ind på. Det blev rigtig godt, og vi fik efterfølgende også 



trukket lys ud til containeren så man kan se hvad man laver     . Lørdag den 23.  juli var der også 

klubaktivitet, Michael fik klippet græs og 3 af vores medlemmer Rikke, Anne og Per, var ude og 

rejse væltede pæle op og sætte hegn på plads, tak for jeres indsats. 

 

Vi har også den 27, 28 og 29 maj i 2022 været repræsenteret på Roskilde Dyrskue hvor vi kunne 

fremvise træning med hvalpehold og dygtige Rally hundeførere og hundeførere i lydighed. En stor tak 

for jeres indsats og jeg kan oplyse at RcH efterfølgende i beretninger fra Kredsformanden, har været 

omtalt i rosende toner og at de håber vi også stiller op i 2023.  

 

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

Spor den 29/4-30/4 2022, det blev til en 10. plads til Bodil med Aslak og en 8. plads til Karina 

Andersen. 

 

Så afholdt vi Nordisk Spor og Lille Nordisk Rundering den 9/1 2022 med 13 deltagere i spor og 8 

deltagere i rundering. Der var stadig Coronarestriktioner så vi måtte bruge Coronamadpakker til 

dommere og alle vores hjælpere. Der var 4 dommere   tilstede som alle fik en lille erkendtlighed for 

deres indsats på dagen. 

 

Vores årsfest med Fup&Fidus og uddeling af vores pokaler og julegaver til instruktører og 

udvalgsmedlemmer blev afholdt den 18/11 2022. Vi havde en dejlig dag med Gløgg og æbleskiver og 

en gåtur rundt søen med sjove opgaver og fiduser. Der var 30 deltagende inkl. hjælpere på dagen. 

  

   

RcH afholdt kredskonkurrence den 8. maj 2022 i klasse B-C med 8 deltagere i klasse C og 31 deltagere i 

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

hundearbejde.  Stor tak til runners, figuranter, beregnercentral og vores fantastiske kantinepersonale 

for at dagen gik godt.  

Så har vi også afholdt Kredskonkurrence i Rally den 2/10 2022. med 16 deltagere. Det var en dejlig 

dag og Louise Rugtved med Diva blev vinder i Begynderklassen, Natalia Kyrilenko med Ellie fik en flot 

andenplads i Øvede og Inge Karlshøj med Viktor en flot 6 plads. Louise og Natalia snuppede også lige 

første og andenpladsen i åben klasse, så alt i alt en rigtig god dag for RcH. 

 

Den traditionelle næsedag holdt vi den 17/9 med 4 hunde og Susanne Corydon-Petersen m/ Swaggi 

løb med 141,50 point, Susanne blev efter klubmesterskabet også endelig vinder af årets Næsepokal 

med 216,50 point. 

 

Vores Klubmesterskab blev afholdt den 29 og den 30  oktober 2022 med 12 deltagende i Lydighed og 

10 deltagende i Rally Lydighed. Klasse A og E blev afholdt om lørdagen den 29 og om søndagen blev 

Klasse B og Klasse C samt Rally Lydighed afholdt.  

 

I rally, hvor der var i alt 10 deltagere, gik det således: 

Rally begynder: Louise Gundtoft-Lund med Pocha, 80 point. 
Rally øvede: Inge Karlshøj Petersen med Viktor, 80 point. 



Rally ekspert: Natalia Kyrilenko med Ellie, 82 point. 

Åben klasse Rally: Natalia Kyrilenko med Ellie, 96 point. 

 

I Lydighed var der 12 deltagere og resultatet var: 

C-klassen: Ryan Mejlstrup med Wilma, 142,70 point. 

B-klassen: Lene Knudsen m/Nessie, 161,20 point. 

A-Klassen: Anne Christensen med Milla, 272,75 point. 

E-klassen: Bodil Theilade med Aslak, 211,80 point. 

 

 Stort tillykke til alle vores dygtige klubmestre. 

 

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 2023. Med ønske om at 2023 vil blive et for 

RcH mere indbringende år end 2022, vil jeg hermed slutte min beretning. 

 

 

Tak for ordet. 

 

Formand  

Bent Hjartdal Jensen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


