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Nyhedsmail fra Kreds 30 Greve 
 
Her er så nyhedsmail nr. 2/2013 fra Schæferhundeklubben Kreds 30 Greve. 

 

Nogle vil måske undre sig, hvorfor denne dumper ind af døren, da I ikke har 
været i kredsen længere og andre har måske ikke engang hund mere. De 
medlemmer, som stadig kommer I kredsen synes nok det er på tide, at der 
kommer nyt. 

 

Under alle omstændigheder har vi valgt, at dele en masse glædelige nyheder 
med jer alle, da I jo har været en del af kredsen, er en del af den eller 
overvejer at komme tilbage. 

 

Status 
 
Efter en lang periode i uvished om, hvor- dan fremtiden skulle forme sig, så kan 
vi nu se en meget positiv udvikling. Lige en kort opsummering: 

 

BaneDanmark skal etablere den ny Ringstedbane, hvilket gjorde at vi blev 
”smidt” væk fra vores plads gennem mange år. Alle vore ting måtte vi efterlade 
og kun tage løsdelene med. Så vi stod uden klubhus mv. 

 

Kommunen var, i starten, lidt tilbageholdende, men de var jo også i klemme i 
det store spil. Vi fik dog anvist et nyt areal, men der skal noget knofedt til inden 
vi er helt i land. 

 

Foråret har vi klaret os igennem med stor imødekommenhed fra Ishøj kommune, 
Ishøj Brugshundeklub og Rottweilerklubben Ishøj. Dog har vi ikke kunnet 
forlænge denne aftale. 

 

På en ekstraordinær generalforsamling, sammensatte vi et par grupper, til at 
styre udviklingen af den ny plads og de har arbejdet stødt og roligt med, at 
navigere i de politiske vande, samt få samlet arbejdskraft til de opgaver, vi 
har kunnet starte med. 
Dette nyhedsbrev vil også indeholde en liste over de opgaver, som vi står 
overfor, at skal have løst. Nogen lige nu og inden indskrivningen og nogen i 
løbet af efteråret. 

 

Processen 
 
Vores nye plads har adressen: Trafikvejen 3, 2670 Greve. Den er så ny, at 
den ikke kan findes på GPS mv endnu. 
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Det er beliggende ved L’oreal i bunden af industriområdet og på den gamle 
busvej, som forbinder Greve Main og Karlslunde industri (Metalgangen) 

 

Vi har indkørsel midt på vejen. 
 
Området er en del af ”den grønne kile” i Greve og derfor er det et følsomt 
område og forandringer sker kun i enighed med kommunen. Dette har vi meget 
stor respekt for og kommunen viser også meget stor forståelse for vore ønsker, 
så vi har et formidabelt samarbejde. 

 

Hvad skal der nu ske…. 
 
Vi startede med, at få tilladelse til at fælde en del træer, så der kan blive 
plads til en stor bane til træning mv. 

 

Det var et stort, men også sjovt arbejde og der var gang i motorsavene. De 
hurtige har da også fået fyldt brændeskurene op til vinteren. Rødderne blev 
hevet op og Greve kommune har kørt det hele væk og dette uden beregning. 
De har da også foretaget en græsslåning af hele arealet, så vi kan få bedre 
overblik til de næste opgaver. 
 
Medens der blev fældet træer, så blev der gjort plads til kredsens containere. 
De er allerede flyttet på plads og i løbet af sommeren kommer der en mere. 
 
Styregruppe har prioriteret parkering og tilkørsel til pladsen meget højt og 
efter at kommunen godkendte vores ændringer er gravemaskinerne kørt ind 
og der blev gravet på liv og løs. 
 
Efter nogle lange hårde arbejdsdage og med hjælp af store maskiner, er der 
nu lagt vej, indkørsel og parkering. Der er planet ca. 620 tons belægning ud 
på området. 
 
Overskudsjorden skal anvendes til plane- ring, men vi afventer et tilbud på 
denne opgave inden vi kan sige noget om hvad det indebærer. 
 
Der er etableret en fin hvalpebane på det nederste stykke af banen, så denne 
er på plads til sæsonstarten den 26. august 2013. 
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Der er store plane arealer allerede, så vi har al vores træning på den ny plads 
i efteråret. 
 
Alt er ikke perfekt, men det er jo en del af charmen i en klub i udvikling og det 
må vi sige, at vi er. 
 
Det er sjældent, at få chancen for, at starte helt forfra. 

 

Historien om et klubhus 
 
Vores gamle ”elskede” klubhus, som har lagt vægge til lidt af hvert, har 
måttet la- de livet. Det har fulgt os, siden det bare var en enkelt pavillon på 
Greve Main og blev flyttet og udbygget på Greve Center- vej, hvor kredsen 
fejrede 25 års jubilæum. Hvis vægge kunne tale, så kunne der fortælles 
mange sjove historier herfra. 

 

Vi har haft alle mulige til at vurdere en flytning af huset, men samstemmende 
var det, at det ville blive så omkostningstungt, at vi ikke ville kunne betale for 
det. Herudover ville der ikke være garanti for, at det ville kunne holde til det. 

 

Nu er det for sent at ændre, BaneDanmark har jævnet det med jorden for os 
og det var et vemodigt farvel, som godt kunne drive en tåre frem hos 
mange et gammelt medlem. 
 
Vi har fået sat et (Måske midlertidigt) skur op, således at vi kan krybe i læ 
og der er også kommet en toiletvogn derned på pladsen. Det vil blive låst af 
i hverdagene, men med kodelåse, så medlemmer ved indskrivningen kan få 
en kode. 

 

Hvem skal nu betale…. 
 
Det er altid en katastrofe for en fritidsklub, at blive opsagt fra den plads man 
har haft i mange år. Lejekontrakterne, fra den tid, indeholder ikke mange 
punkter om, at man skal have erstatning for noget. 

 

Så her stod vi også og vi har haft møder med kommunen, BaneDanmark og 
ekspropriationskommissionen, men uden et kontant resultat, men megen 
forståelse for vores situation. Det kan man bare ikke betale med hos 
købmanden. 
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Vi kunne så kigge ned i klubkassen, som indeholder penge, men ikke nær nok 
til, at vi kan komme i mål. 

 

Pludselig kommer der en melding om, at vi er på byrådets dagsorden og der 
ligger en bevilling til kreds 30. Formanden tager så til byrådsmøde og kan 
konstatere at viceborgmester Brian Hemmingsen og formanden for kultur og 
fritid Lone Rytter, havde stukket hovederne sammen og fundet den nette sum af 
Kr. 300.000,- til Schæferhundeklubben kreds 30 Greve. 

 

Bevillingen blev vedtaget og pengene er allerede overført til vores konto. 
 

Havde jeg stemmeret i Greve til efteråret, så var der her to kandidater, der 
skulle have et kryds. De vil noget for fritidsklubberne. 

 

Bevillingen skal dække omkostningerne til etablering af parkeringsarealet og 
herefter tilslutningsomkostninger til EL, vand og kloak. 

 

Vi arbejder stenhårdt for at få dette på plads. 
 

Nyt klubhus 
 
Det er en svær nød, at knække. Vores økonomi gør, at vi ikke bare kan købe et 
nyt og sætte på grunden. 

 

I øjeblikket har kommunen gang i, at godkende vores ønskede placering af hu- 
set, for det kommer med tiden. Vi har 200m2, at gøre godt med og vi har da 
også en plantegning af et hus og har en ide til, hvorledes vi kommer frem til 
det. 
 
Den kommende tid i kreds 30 Greve 

 

Vi starter nu med en indskrivning den 25. august 2013 og træningen starter 
allerede dagen efter. 

 

Vi har sammensat det på en lidt anden måde, da vi både skal se på 
trænerstaben og de ”lidt begrænsede” faciliteter vi kan tilbyde i efteråret. 

 

Vi er dog overbeviste om, at det bliver en god sæson og vi alle bliver glade for, 
at træne på de ny arealer. 

 

Jo flere vi er dernede, jo flere gode ideer vil vi alle få og det kan præge 
udviklingen af arealet. 
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Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi også skal bruge hjælp til 
praktiske opgaver hen ad vejen, så det er om at holde sig til, for at få del i 
disse attraktive opgaver. 

 

Det er lige fra, at male et busskur til at plante et træ. 
 

Jeg håber, der er opgaver til alle. 
 
Den aktuelle opgaveliste 
 
1. Rengøring af toiletvogn. Dette er påkrævet inden indskrivningen. Der er tale 

om en generel hovedrengøring af hele vognen. 
 

2. Rengøring af klubhuset ((eller hvad vi nu skal kalde det). Her skal også en 
grundig rengøring til af den indvendige del. 
 

3. Etablering af skjul til C træning. Der skal sættes 5 store pæle i jorden, 
påsættes plader og endelig skal det males. 
 

4. Indretning af klubhus. Det lyder flot, men vi skal have nogle borde og stole 
flyttet fra containeren og ind i klubhuset. 
 
Ovenstående opgaver er påtrængende og skal være løst inden 
indskrivningen/1. træningsdag.  
 
Henvend jer til Michael, Finn eller undertegnede. 
 

5. Flytning af jord til vold. Vi skal have flyttet noget jord, således at volden 
rundt om klubhusarealet kan blive lukket af. Der skal bruges noget 
muskelkraft, skovle og trillebøre. 
 

6. Flis på volden. De dele af volden, som er færdige, skal dækkes med flis. 
Flisen er der, men skal fyldes på. Skovl og trillebør. 
 
Der skal også plantes planter på volden, så har du noget i overskud, så kom 
og sæt det og ellers tage vi noget af den mindre vegetation og flytter derhen. 
 

7. Borde og bænke skal males. Vores udendørs borde/bænkesæt skal børstes og 
males. 
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Vores holdsammensætning og priser 
 

Her under er der en holdoversigt og vi har sat priserne efter, at vi ikke har de 
komplette faciliteter, men al træning er mulig. 

 

Vi kan endda byde velkommen til vores tidligere figurant Robert Holst, som 
tager C holdet, så nu er der garanti for super træning i efteråret også. 
 
Pladsen kan benyttes til træning på alle tider, men husk at indløse et 
sæsonkort, medmindre du er tilmeldt et trænings- hold. 
 
 

 

Næste indskrivning er søndag den 25. august kl. 14.00-15.00 
 

Sæsonen starter mandag den 26. august 2013 
 

 
 

Kreds 30 Greve 
Trafikvejen 3 
2670 Greve 

 
Priserne varierer alt efter om man er medlem af Schæferhundeklubben for 
Danmark tilknyttet Kreds 30. 

 
Hvis du ikke er det, så skynd dig :-) 
 
 

 
http://schaeferhund.dk/DK/Venstre/ Indmeldelse.aspx 
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Hold 1: Små hvalpe 
 

(250,- pr. sæson/400,- pr. sæson ej medlem) 
 
 

For hvalpe fra 8 uger til ca. 6 måneder. 
Torsdag kl. 18.00-19.00 
 
Trænere: 
Randi Salzwedell, Tlf. 53 60 12 75, Mail: 
hjem@ramseys.dk 
Liisbeth Haurum, Tlf. 22 79 82 85, Mail: 
liisbeth67@hotmail.com 

Indhold: Generel startlydighed. Hvalpe- ne lærer at sidde, ligge, stå, komme 
når man kalder, ligge roligt med andre hunde på banen og meget mere. Der 
fokuseres meget på samarbejde mellem hund og fører, og er ligeså meget et 
førerkursus. Vi taler om fodring, almen opdragelse, ta- ger på tur, går spor 
og får rigtig lært at bruge hundens drifter. 

 
Sæsonen afsluttes med Køreprøve 1. Husk altid godbidder, legetøj (gerne 
en blød lille bold med snor), godt humør og påklædning efter vejret. 

 
Hold 2: Unghundehold/ lydighedshold   

 
(250,- pr. sæson/400,- pr. sæson ej medlem) 

 
For hunde over ca. 6 måne- der. Mandag kl. 18.00-19.00 

 
Trænere: 
Hanne Garnæs 20 76 05 55, Mail:hanne.garnaes@gmail.com 
Finn Hansen, Mail: lofi@get2net.dk 
Per Christiansen per@oernesaedet.dk 
Pia 91 Feilberg 

 
Holdet deles op fra gang til gang alt efter ønsker, evner og ambitioner. Der 
vil der- for på dette hold være både IPO træning og gængs lydighed for den 
gode familie- hund. 

 
Indhold: Generel lydighed. Masser af boldmotivation, spor, lydighed og 
samarbejde mellem hund og fører. Husk altid godbidder, bold i snor, 
apportbuk, line uden ringe, godt humør og påklædning efter vejret. 

 
 

Hold 3 Sporhold 

mailto:hjem@ramseys.dk�
mailto:liisbeth67@hotmail.com�
mailto:hanne.garnaes@gmail.com�
mailto:lofi@get2net.dk�
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(150,- pr. sæson) 
 
Tirsdag kl. 18.00 

 
Trænere: 
Lea Angel, Tlf. 29 92 73 15, Mail: leanina.angel@gmail.com 

 
Indhold: Sportræning på alle niveauer. 
 

 

Hold 4: C-træning 
 
(250,- pr. sæson/400,- pr. sæson ej medlem) 

 
 
Torsdag kl. 19.00 – 21.00 

 
Trænere: Robert Holst Føl: 
Jeppe Sørensen 

 
Indhold: At give hundeførere en indsigt i C-arbejde, indlæring af unge hunde, 
for- stærkning af hundens byttedrift, samt at arbejde frem mod prøver eller 
avlskåring. Hundeførerne skal have et mål med træ- ningen. 
Adgangskrav: Medlem af Kreds 30-Greve og går enten på lydighedshold, har 
års- 
kort eller er aktiv træner i Kreds 30- 
Greve. 
Hundeførere/hunden vil blive evalueret efter 3 træningsgange af trænerne på C- 
holdet, om muligheden for fortsat C- 
træning. 

 
Der ydes ikke halv pris på holdet. 
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Hold 8: Årskort 

 
Tider uden for de øvrige holds træningstider 
Årskort er først gældende fra tegningsdatoen og er gældende året ud. Årskort 
kan kun tegnes for resten af 2013 
Se også kredsens Gældende bestemmelser 
 
Pris for kreds 30 Greve medlemmer: kr. 100,- for resten af året. 
Pris for ikke kreds medlemmer: kr. 200,- 
for resten af året. 

 
Årskort kan tegnes ved henvendelse i kredsen på træningsdage eller 
indbe- tales til 
Nordea Bank Reg: 5501 Konto: 5494439559 

 
Husk at påføre navn 

 
 
 

Nøgledepositum 
 
 
Vi har hele året efterlyst, at de der har nøgler til det ”ikke eksisterende” 
klubhus, kan få deres depositum tilbage. 

 
Sidste chance for dette er til indskrivningen. Vi vil herefter indtægtsføre de over- 
skydende depositummer til kredskassen og takke for bidraget. 
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