
Formandens beretning 2020 

Dansk Schnauzer & Pinscher klub 

 

 Antal medlemmer 

I 2020 havde DSPK 

114 danske betalende medlemmer 

4 udenlandske betalende medlemmer 

11 gratismedlemmer 

73 husstandsmedlemmer 

6 æresmedlemmer 

1 familiemedlem (unge) 

 

 Info om bs 

2020 har været et meget anderledes år p.g.a convid-19 og der er kun blevet afholdt en dobbelt 

udstilling og vores DM. 

Vi har været meget udfordret omkring kasserer posten, men ved udgangen af 2020 lykkedes os at 

finde en løsning, så det var muligt at få en fuld konstitueret BS, vores suppleant Camilla Thoumy 

påtog sig opgaven og Niels Jørgen Rasted tilbød at trække sig fra BS for at give plads til den nye 

kasserer, vi har derfor fået Lotte Jensen ind som suppleant så vi igen kan stille en fuld BS. 

DSPK vil gerne takke Niels Jørgen Rasted, for den arbejdsindsats han har lagt i DSPK’s BS. 

 

 Info regnskab/revisor 

Regnskabet er ikke underskrevet af revisorerne ved tidsfristens udløb pga. logistiske 

omstændigheder, men BS har modtaget en mail fra dem begge hvor de giver positivt udtryk for at 

det ser fint ud, regnskabet er vedhæftet og vil blive præsenteret i underskrevet tilstand på GF samt 

sendt i en ny mail så snart det er BS i hænde, så vi på den måde kan give den tidligere kasserer 

ansvarsfrihed for et vel udført job. 

Der er et overskud på ca. 13000 kr. primært væsentlige mindre udgifter til diverse aktiviteter og 

blad samt kørsel godtgørelse. 

 

 Info blad og web 

I 2020 er alle relevante oplysninger kommet på hjemmesiden, også her har året været convid-19 

ramt, så BS har prioriteret at få oplysningerne ud med det samme og ikke samle dem sammen for 

at kunne trykke et blad. 

 

 Info udvalg 

Udstilling. I 2020 blev der udstillet 77 hunde inden Danmark blev lukket ned, så det giver ikke 

nogen mening at sammenligne tallene med året før. 

Grundet nedlukningen har BS valgt ikke at kåre nogle klubvindere i 2020, men at pointene tæller 

med i 2021. 

 

Sportshundeudvalget 

I 2020 har klubbens racer været repræsenteret 77 gange i diverse prøver det er en fremgang på 3, 

det er imponerende, når man tænker på hvor mange udfordringer der har været pga. convid-19 

1 hunde er blevet mental beskrevet. 



DSPK DM 2020 blev afhold i Jylland med 5 deltagende ekvipager, det er det samme som året før. 

Sportshunde konkurrencen havde 17 deltager i 2020 det samme som året før, men der er plads til 

mange flere 

 

 Aktivitets udvalget/ sundheds udvalget/  

Er der desværre ikke noget at berette om, vi mangler nogle aktive medlemmer der har lyst til at 

deltage i arbejdet i de 2 udvalg 

 

 Klubvindere og Dm mestre mv 

 

ÅRETS  DANMARKSMESTRE: 

 

IGP 3: Jette Holm Petersen med Invicta Gigas Alma 

STRP 3: Allan Petersen med Kasper Radinie 

FPR 1:  Henriette Mose Andersen med Naomeh's Absolut Precious 

IBGH 1: Henriette Mose Andersen med Rabjerg's Cosmopolitan 

 

  

ÅRETS  SPORTSHUNDE: 

 

Bedst af alle: Henriette Mose Andersen med Naomeh's Absolut Precious 

Tysk Pinscher: Lykke Due Bohn med Cassi's Heartbeat Millie 

Schnauzer P/S: Henriette Mose Andersen med Naomeh's Absolut Precious 

Riesenschnauzer Sort: Allan G Petersen med Kasper Radinie 

 

 

 Antal hunde 

I 2020 blev der registret 90 hunde af vores racer fordelt på 

 

Race Kuld Hvalpe Import Total 

AP 2 7 0 7 

DP 5 13 2 15 

RS S 4 31 3 34 

RS PS 0 0 0 0 

S PS 5 30 1 31 

S S 0 0 1 1 

T P 0 0 2 2 

     

Ialt 16 81 9 90 

 

 I 2020 var der 26 hunde der blev HD fotograferet og 8 hunde der fik fotograferet albuerne samt 2 

der blev øjenlyst. 

 

 Tak for 2020 og lad os håbe at convid-19 er overstået. 

 


