
Regionslederens beretning for 2019 
til årsmødet den 23. januar 2020 

(pkt.4 på dagsordenen, derfor aflagt inden de senere valg) 
 

 
Jeg vil gerne byde alle fremmødte velkommen til regionens årsmøde. 
 
Efter sidste årsmøde konstituerede regionsledelsen sig således: 
 
 
Regionsleder: Michael Andersen 
 
Viceregionsleder: Inge-Merete Frisenberg 
 
Kasserer: Gitte Garrido 
 
Sekretær: Benedikte Winkelhorn 
 
Træningsudvalg: Tina Schilling Hansen 
 
Markprøveudvalg: Benedikte Winkelhorn 
 
Skueudvalg: Danny Randers Kristensen og Stig Jannerup 
 
Suppleanter: Jeanne Hansen og Marina Grumstrup 
 
Vi har holdt 5 regionsmøder, gode aftener, hvor store og små opgaver bliver løst og hvor der ikke 
er tvivl om, at alle er indstillede på at få Region Sydsjællands aktivitetsniveau højnet. 
 
Hjemmesiden administreres af Lise Gørtz og der skal igen i år lyde en stor tak herfra til Lise for det 
store arbejde hun gør. Lise har også velvilligt deltaget i arbejdsgruppen nedsat under RKU, som 
håndterer arbejdet med at gøre regionernes hjemmesider ens, så alle har samme udtryk og funk-
tioner. 
 
Mange af regionens medlemmer gør det rigtig flot på prøver og udstillinger og I ønskes alle et stort 
tillykke med de flotte placeringer. Særligt skal der herfra lyde et stort tillykke til regionens DM-
Hold, der i overbevisende stil sikrede sig guldet ved Hold-DM i Nordjylland i juni. Holdet bestod af 
Maria Anne Nielsen, Johnny Axelgaard, Ronnie Lübcke og Joe Christensen og Palle Ingemann var 
holdkaptajn. Det bliver spændende at se, om regionen igen i år kan opnå en flot placering. 
 
Arrangementer i 2019: 
 
Vi lagde ud med et socialt arrangement i Bårse, hvor vi havde et meget vellykket medlemsarran-
gement den 17. februar, nemlig banko. Der var flot fremmøde, hvilket nok skyldtes de flotte spon-
sorgaver fra blandt andet Petshoppen, MaxiZoo, hundeogkattefoder, hundeforstand, Dogmatic og 



mange flere. Også en kæmpe indsats fra Jane Vistisen og Gitte Garrido. Mange tak for det – vi sat-
ser på at kunne gentage det i 2021. 
 
30. marts afholdt regionen off WT på Ødemark Gods, hvor Allan Hansen igen var prøveleder. 
 
28. april afholdt vi årets hjælperdag på Tårnholm Gods, hvor jeg selv stod for træningen og Su-
sanne klarede forplejningen. En rigtig hyggelig dag, for alle de deltagende hjælpere. 
 
5. maj afholdt regionen uofficiel WT, hvor Benedikte Winkelhorn var prøveleder. 
 
22. juni var der B-prøve på Lundhøj, hvor Joe Christensen var prøveleder. 
 
27. juli stod Goldens raceledelse for det 10. Nordisk Mesterskab (WT) på Lundhøj. 
 
14-15. september afholdt regionen et rigtig flot dobbeltarrangement på Feddet, hvor der blev af-
holdt henholdsvis individuel og hold-WT. Tak til de 2 dygtige prøveledere denne weekend; Palle 
Ingemann om lørdagen og Lars Mejlby om søndagen. 
 
6. november afholdt dyrlæge Jens Knudsen fra Køge Bugt Dyreklinik et foredrag om ”Førstehjælp 
til øjne” – endnu engang et arrangement med pænt fremmøde. 
 
Der har været stor tilslutning til både de officielle og den uofficielle prøve. En stor TAK skal lyde til 
de der gang på gang stiller sig til rådighed ved vores arrangementer og hjælper. Ingen arrange-
menter uden jeres store indsats, så jeg håber vi ses derude igen på de kommende prøver. 
 
Brugsprøver har der også været holdt flere af gennem 2019, så tak til de dommere der har stillet 
velvilligt op til dem også. 
 
Træninger: 
 
Regionen har afholdt et nogenlunde antal trænings hold - efter hvad vi har af trænere i regionen, 
så en stor tak skal lyde til jer der har lyst til at bruge jeres tid på at træne vores hunde. Desværre 
har enkelte hold også måttet aflyses på grund af manglende tilmeldinger – hvilket nok ofte skyldes 
manglende lyst til at køre efter træningen. 
 
Vi har haft ønske om nogle flere træningspladser, men det afhænger oftest også af instruktørerne. 
Vi har dog i 2019 fået mulighed for at benytte arealer på Gunderslevholm, hvor der i sommerhalv-
året var mulighed for fælles træning om tirsdagen. Det er en rigtig fin aftale, som vi håber kan 
fortsætte. 
 
Vi kan altid bruge flere instruktører, så hvis du har lyst så meld dig på banen til regionsledelsen, vi 
giver dig en rigtig god basis uddannelse gennem DRKs basisinstruktøruddannelse. I 2020 er der 
dog ingen deltagere fra regionen. 
 
 



 
Planer for 2020: 
 
Vi har planer om afholdelse af en uofficiel WT allerede den 1. marts, der vil snarest komme infor-
mation på hjemmesiden og Facebook. 
 
Derudover har vi igen officiel WT på Ødemark Gods og derefter en uofficiel C-prøve på Tårnholm 
Gods i påsken og så en B-prøve i juni.  
 
Trænings hold starter også de kommende måneder og vil være at finde på hjemmesiden. 
 
Afslutning: 
 
Igen i 2019 må vi desværre konstatere, at regionen savner flere medlemmer som vil give en hånd, 
for at det hele skal køre så godt som muligt. Regionsledelsen er meget opsatte på, at vi kan få øget 
aktivitetsniveauet her i Sydsjælland, men det kræver engagement fra alle aktive medlemmer, hvis 
det skal lykkes. 
 
Jeg vil gerne takke de afgående kolleger i bestyrelsen for deres indsats i 2019 og ønske de tilbage-
blevne god arbejdslyst og takker jer for, at I vil fortsætte det konstruktive arbejde for regionen. 
 
Til slut en stor tak til vores revisor Jane Grøndahl Vistisen 
 
Knæk og bræk til alle 
 

Dernæst, så er der flere jubilarer, som jeg gerne vil takke for deres mangeårige engagement i 

DRK: 

 

25 år: 

 

Mogens Lykke Madsen 

Mikael Johannesen 

Frank Andersen 

 

40 år:  

 

Ivar Steen Hansen 

Niels Christoffersen 

Bjarne Søndergaard  

 


