En æra er ved at være slut
Det var med stor beklagelse, at kredsen modtog beskeden om, at en af kredsens ældste aktiviteter
snart ville ophøre. Der er tale om "Hund og Motion", som efter mere end 40 år snart lukker ned

"Hund og Motion" er en slags forening iforeningen med selvstændig bestyrelse og regnskab. Hvert
år, når kreds 1 af holder sin generalforsamling, aflægger "Hund og
Motion "deres regnskab og beretning under eventuelt,
Anker Nielsen, bedre kendt som
El-Anker eller Hr, Zap, har gjort
et kæmpe arbelde med at grave
oplysninger frem om "Hund og
Motions" start og har skrevet be-

Marchafdelingen

den 2004 og blev, samtidig med

march med betaling isamarbejde

"Marchafdelingen" var født og
blev meget hurtigt stor, og dens

at hun overtog jobbet som for-

med Dansk Gangforbund. National hundemarch om foråret, fæl-

-

Marchafdelingen levede sit eget
liv og havde stor succes, Træningsturene var gratis, men tre
gange om året arrangerede man

mand, også turlægger,

motto var "Slap af for en stund
gå trim med din hund", Man mar-

retningen ned på foreningens
hjemmeside www,potenyt,d k,

cherede 2 gange om ugen, 1O
km om mandagen og 7 km på
lørdage, Foreningen var meldt
ind i "Dansk Vandrelaug", og fra
dem fik man "Trimkort", som blev
stemplet, hver gang man havde
været ude at gå. Trimkortet gav
adgang til at købe et skjold til
halsbåndet: 100 km bronze,500

hvor interesserede kan læse det

km sølv og lOOO km guld,

hele, Jeg har fået lov at bruge ud-

Der var mange turlæggere og

pluk derfra til denne beretning.

mange startsteder. I optegnelser
kan man se, at der var registreret
81 forskellige startsteder i København og Nordsjælland.
Da Don Johansen stoppede iforeningen i midt BO'erne, overtog
Ole Søager hvervet som formand
og efter ham Sanne Grønholdt,

Den spæde start
Don Johansen tog i sin tid, sammen med Erik Belsø, initiativ til
at starte "Marchafdelingen", som
"Hund og Motion" oprindelig hed,
Don Johansen beskriver selv
starten således:
- Jeg begyndte at gå marchere
med hund omkring 1975, Det var
Flygtningemarcherne omkring Al-

og endte som kredsformand, blev
det naturligt at lave en march for
hundefolket. Den første nationale

Jeanette Nilausen, overtog og

hundemarch blev gået den 28.
april 1979. Vi begyndte at lave

har siddet som formand frem til
dag, Jeanette var heller ikke ny
foreningen, Hun havde gået med

Frederiksværk, der fik mig i gang,
Da

jeg kom ind i kredsarbejdet

ringtræning, hvor folk marcherede

i tætte kolonner, det var meget
populært. Der kom nogle gange
over hundrede hunde, og ideen
fik vi overført til Sverige, hvor vi et
par gange var på Svaleholm for at
lære dem op, For at træne folk og
hunde begyndte vi på Aftentrim,
hvor vi bare gik korte distancer,
ca,5-B km og iet moderattempo.

nævnte blev doneret til Ulveparken på Lolland Falster.

som virkede i en lang årrække
helt frem til 2008. Den næste
formand i rækken blev Ellen Nørskov, som i, august 2008 overtog
hvervet som formand. Ellen var
bestemt ikke ny iforeningen, hvor
hun havde deltaget iturene siden
april 1981, Ellen var formand f rem
ht2014, hvor den sidste formand,

lerød, Classen Marcherne omkring

detidsmarch og ulvemarch om
efteråret, Overskuddet fra sidst-
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sin shetland sheepdog Bobby si-

Ankers Hr.Zap
har fået alle fem

medaljer og har
gået 2500 km.
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