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Johnny Voss (JV), Henrik Bøgelund (HB), Dorthe Larsen (DL), Gitte Pedersen (GP), Stig Hansen (ST), Lennart Hummel 

(LH), Thomas Ryhave (TR) LDU, Klaus Krog (KK) LDU, Janna Juhler (JJ) LKONS, Susan Aino Kjær (SAK) LUU, Flem-

ming Aalund (FÅ) INTF, Iben K. Pedersen(IKP) LRU, Arne Honoré (AH) LKU, Kerteminde, Langeskov, Ringe, Svend-

borg, Vestfyn, Odense, Brenderup, Nordfyn 

Afbud: LAGU  %Afbud Langeland 

 Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden. 
Thomas Ryhave blev valgt til ordstyrer. 
Dagsorden blev godkendt. 
 

Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Der er ikke udarbejde referat fra sidste møde, da det var der at Jan Nielsen der var fore-
dragsholder om datoforordningen. 
 

2. Info fra HB medlem/kredsformand. 
Dyreværnsloven er under revision så DcH håber den bliver lempet i forhold til bl.a.  kupe-
ring. 
 
Alle budgetter for DcH er nu godkendte. HB har også fået et budget. 
 
Sporhunde kommer med til DM, da Brugshundeudvalget hjælper med at finde arealer og 
sporlæggere. 
 
Pengene som er tilovers fra Agriakurserne i år, sættes over til Agriakurserne næste års. 
 
Færøerne som ikke længere er medlem af DcH, har lavet en aftalt med HB om at de kunne 
komme med på uddannelse ved konsulenterne, men da konsulenterne selv skal leve op til 
retningslinjerne for at forblive konsulent, stopper den aftale måske næste HB møde. 
 

Logoer i DcH - man skal altid bruge det officielle logo, men til arrangementer eller lignende 
kan man dog godt lave tegninger, men logoet skal altid indgå. 
Layoutet (det med de blå firkanter) skal bruges på publikationer, PowerPoints m.m. 
 
Man må ikke have medlemslister eller lignende liggende på private computer. Jan Nielsen-
opfordrede alle til at få lavet et fælles drev til disse lister, evt. på Google drev, Dropbox, 
OneDrive m.m. Han hjælper gerne med at få det oprettet. 

 

HB og landsudvalgene har holdt ”seminar” om strategi i DcH.  
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Doping i DcH og hvordan skal vi administrere dette i DcH. 
Ifølge vedtægterne, så er det er lokalforeningens formand der har ansvaret for, om man 
lader en hundefører deltage i konkurrencer. HB laver en mere konkret/skærpet doping po-
litik. 
 
Kandidatlisterne til landsmødet 2019 er kommet og forslagene skal være inden d. 15/1. 
Jim Hempel - Agility, Iben K. Pedersen - Rally, Susan A. Kjær - Uddannelse ønsker genvalg. 
 
Nosework udvalget er på valg til landsmødet 2019, hvis det godkendes som landsudvalg. 
 

3. Info fra udvalgsmedlemmer.  
Næstformand: 
Målsætning for kredsen- booste interessen for DcH-lydighed. 
Kunne man lave et møde for alle konkurrenceledere i kredsen, hvor de kunne komme med 
gode ideer til hvad vi kan gøre i for at få så mange ideer som muligt, inden vi kører videre. 
TR - vi skal gøre mere ud af det i lokalforeningerne på hvalpe og kursushold, for at folk få 
interessen for det. 
DU har ikke fået mange forslag til ændringer ind. 
Instruktørerne skal være mere aktive i konkurrence selv, så deres iver smitter af på deres 
hundefører. 
LH - har snakket med nogle nye C hundeførere som ønskede at de mødte senere, så de kan 
blive færdig sammen med B, A og E. 
Man skal være bedre til at stille krav til dem som går på konkurrenceholdene, så de kom-
mer ud i konkurrencer. 
HB. - man skal ”skubbe” til hundeførerne for at få dem over på c holdene. 
Helge Korsager Svendborg - man spørge medlemmerne hvad de gerne ville. 
Marianne Madsen Kerteminde - rosen skal ud i øvelserne i c klassen. 
SAK  – vi skal motivere hf til at komme ud i øvelserne – det er et punkt på IGU. 
Brenderup har et C konkurrencehold hvor man skal gå i konkurrence og det fungere godt. 
Richard Olsen Vestfyn – der er kommet mange flere tilbud, hvor folk også gå i konkurren-
cer, så samlet er der nok lige så mange som førhen. 
Poul Erik Larsen Nordfyn – det skal være tilladt at skrive det gode de gør, i stedet for at det 
negative. 
JV – hvad er DcH’s bestanddel – det er lydighed, vi skal passe på at vi ikke taber det for så 
kan vi bare tilmelde os DKK. 
TR - foreslår der skal laves et ad hoc udvalg, som vil indsamle input  
JJ - man kan godt lære noget af hinanden på tværs af lokalforeningerne, selv om arbejdet 
ligger i klubberne. 
Doris Larsen Kerteminde -  Dommerudvalget skal lave programmet om, så rosen kommer 
med i øvelserne. 
JV – det er for lidt at komme med, vi skal kigge dybere i øvelserne. 
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FÅ – skal vi tilbage til konkurrencerne hvor instruktørerne er med 
TR – Kredsbestyrelsen skal sende et skrive ud for at finde en kontakt person i hver forenin-
gerne med overskriften ”Boosting af øvelser”. 
 
Valg af kredsformand: Der SKAL findes en kredsformand til generalforsamlingen i februar – 
så deltagerne opfodres til at finde en kandidat. 
 
Dommerudvalg: 
De nye dommere er i fuld gang og det er de to 1 årsaspiranter også. 
Der er kommet forslag på2 nye dommeraspiranter. 
Der er en dommer som stoppet og en der holder pause. 
27/1 og 3/2 er der dommeruddannelse i kredsen, hvor programmet gennemgås. 
 
Landsdommerudvalget er også i fuldgang med rettelser til programmet, og regner med at 
et nyt tryk inden konkurrencestart. 
Det er vigtigt at få det videreformidlet til instruktørerne i lokalforeningerne, så de kan 
træne efter nye program og hjælpe hundeførerne med alle de spørgsmål de kan have. 
 
Poul Erik Larsen stopper som bestyrer af dommercentral, Helge Hansen overtager posten. 
 
Konkurrenceudvalg: 
I 2018 har der været 256 hunde i konkurrence. 
FM for hold blev Svendborg i C-B-A-E 
FM individuelt –  
C   Thomas Meldgård Svendborg  
B   Hugo Christensen Svendborg 
A  Jens Ditlevsen Vestfyn 
E   Jørgen Christensen Svendborg 
Rally   Heidi Rasmussen Langeland 
Agility lille Nicole Andersen Højme 
Agility mellem Ingen udtaget 
Agility stor Ingen udtaget 

 

Fra 2019 vil det være muligt at rykke op i næste klasse, så snart man har 2 oprykkere, det 
vil ikke være muligt at rykke ned igen.  
Der vil blive lavet en ny side på hjemmesiden, hvor 1. ens oprykker i Ckl. vil ligge i 24 mdr., 
hvorefter den vil blive fjernet igen, så C hunde vil have 24 mdr. til at få 2 oprykkere. Kon-
kurrencen hvor man få sin oprykker skal have været på hjemmesiden. 
Lokal- og venskabskonkurrencer (med op til 7 andre lokalforeninger) kan lægges på hjem-
mesiden. 
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Der er lavet en ny side til tablet fra LKU.  
Fejl i tilmelding kan ikke rettes hvis de laves i beregnerprogrammet. 
 
TR – har man i KU overvejet en aldersgrænse, så unghunde ikke kommer ud i en E eftersøg-
ning. KU vil tage spørgsmålet op 
 
Uddannelsesudvalg: 
27/9 havde GP møde med KI og aspiranter hvor kursusplanen 2019 blev godkendt. 
31/10 har hun holdt møde med alle lokalforeningerne, hvor man også snakkede om kon-
kurrencedeltagelse og problemet omkring det. 
 
Vestfyn har gjort opmærksom på at der er FM samtidig med et kursus, det kigges der på. 
 
Hvis vi skal kunne fastholde overbygninger i kredsen skal der flere deltagere på. 
Det kan også bruges som Bruch up til lokalforeningernes instruktører. 
 
Medlemmer til uddannelsesudvalget 
Der er nogen lokalforeninger der har meldt ind med emner, men der mangler stadig folk til 
det. 
 
Nosework – har man tænkt uddannelse ind. 
Man har valgt at vente et år, så det er godkendt på landsmødet. 
LUU igangsætter en uddannelse til kredsinstruktører hvis det bliver godkendt. LNW laver 
også en dommeruddannelse, hvis det bliver godkendt. 
 

4. Kredskasseren: 
Vi er 1225 medlemmer i år. I forhold til 1243 medlemmer sidste år. 
Budgettet blev godkendt. 
 

5. Planlægning af lands/kreds – og agility/rallykonkurrencer 2019. 
Poul Erik Nordfyn har fået meget ros for deres landskonkurrencer i påsken, men de lave 
ikke konkurrencer på landsplan mere, når kredsens hundefører ikke kan være sikre på at 
komme med i A og E. 
Alle lokalkonkurrencer skal sendes ind til Stig hurtigst muligt. 
 

 
6. Fastsættelse af startgebyr for lands/kreds – og agility/rally. 

konkurrencer 2019. 
Bestyrelsen foreslår: 
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C – 100 

B – 150 

A – 200 

E – 200 

Ag. – 95 kr. 1 gennemløb og 35 kr. for efterfølgende - senior 25 kr. pr. løb 

Rally – 110 kr. 1. Gennemløb – 25 kr. for efterfølgende 

Doris Larsen Kerteminde - C klasse skal ikke stige, da det ikke koster penge at afholde en c 

konkurrence, og hvis det bliver højere kommer der måske ikke så mange. 

JV – flere af de andre kredse har forhøjet deres startgebyr, så derfor har bestyrelsen fore-

slået dette. 

Susan vil gerne høre hvad forsamlingen mener at det er til både lands og kredskonkurren-

cer. 

Poul Erik mener heller ikke at c og b skal stige. 

Susan vil gerne vil være fritstillet til at sætte prisen for landskonkurrencer, så derfor skal 

det kun være for kredskonkurrencer. 

Det skal kun være kredskonkurrecegebyrer og c kl. skal være på 100 kr., B kl. 150 kr. 

Beslutningen kan ses ovenover, og det er kun til kredskonkurrencer – landskonkurrencer 

kan lokalforeningerne selv bestemme gebyret til. 

Nyt fra lokalforeningerne 

Højme – der er 100 medlemmer, der er ekstra generalforsamling på lørdag, ang. kontin-

gentstruktur.  

TR har hørt at man kan få kommunalt tilskud for at aktivere de gamle over 67, hvis man 

også har en masse unge over 25 år. 

Kerteminde - får lys på banen. Der kommer 2 med på IGU. 

Langeskov - over har 100 medlemmer, ændret kontingent så det fastholde hvalpehold i ef-

teråret. 

Nordfyn - lavet et arrangement for dem som vil hører om Nordisk 

22 aktive instruktører i år, så der har været næsten 2 på hvert hold. 

Nordfyn ønsker ikke længere at holde landskonkurrencer, når man ikke egne hundefører ikke læn-

gere har 1. prioritet. 

Odense - har rundet 200 medlemmer, der er lagt et stort stykke arbejde i at få lavet en rød 

tråd og få den dokumenteret. Der er kommet mere gang i agility. 

Der arbejdes på at få lys på en del af banen. 

Ringe - holder vinterferie, og på tros af mangel på instruktører har det været et ok år, de må 

dog sige nej til agility til næste år. 
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Har afholdt ekstraordinær generalforsamling for at få en kassere. Der har været afholdt fo-

redrag for medlemmerne og de er godt tilfreds. Der er kommet ny formand- Gitte Pedersen. 

Svendborg – har fået en ny formand Dorthe Larsen. Har fået penge fra fonde, så der er 

kommet nyt inventar, ny bane og vi kigger på evalueringer fra medlemmerne.  

Vestfyn – sendt en tilfredshedsundersøgelse hvor der kun kom negative respon tilbage på 

toiletforhold. Man vil spørge dem som stopper fremover. 

Får nyt handicapvenligt toilet i januar, som er sponseret af Fionia bank og kommunen. 

Har fået en ny dommer i år og der bliver sendt 2 instruktøraspiranter til IGU i 2019. 

Sammen med Brenderup kan vi indvie hundeskov i, som bliver forbeholdt lokalforeningerne 

en gang om uge. 

Brenderup – har skulle starte året med at betale for græsslåningen, så instruktørerne har 

haft flere hold, så der kunne blive penge til det. 

Skal have mere lys på banen. Mangler at holde juleafslutning og nytårstræning, så hundene 

kan være træt når det går løs om aftenen. 

Eventuelt. 

IKP - efterlyser Rallydommere i kredsen. Der starter ny uddannelse op i 2019: 

Nye regler kommer i januar og der vil blive efteruddannelse i det i 2019. 

Initiativfonden har fået 3 henvendelser som er godkendt. Hvis nogen har behov for et lån, 

kan man tage kontakt til Flemming Aalund. Der kan søges om alt. 

LH - er det en god forretning at afholde aftenkonkurrencer?  

Doris Larsen Kerteminde - ja der er kommet 20 c hunde fra hele landet.  

TR - det er populært med ”drive in” så man ikke skal bruge hele dagen til konkurrence. 

Hundeskov -JJ fortalte at konsulenterne får en masse opgaver, om hunde der har været i 

hundeskov, da hundene møder andre hunde, som ikke kan finde ud af at opfører sig ordent-

lig, så der er for mange der får knubs og problemer fremover. 

Odense har oplevet at der er en hund der er død pga. andre hunde. 

Richard Olsen Vestfyn – i den nye hundeskov bliver der lavet et 200 KM2 areal for hvalpe. 

Næste møde 21/2-19 - kredsgeneralforsamling i Svendborg. 

TR takkede for god ro og orden. 
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