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Dorte Dabelsteen (DD), Henrik Bøgelund (HB), Nicole Andersen (NA), Dorthe Larsen (DL), Odense, Kerteminde, Ringe, 
Langeskov, Svendborg, Brenderup og Nordfyn 

Nyt fra HB: 

Stella er stoppet som landskasserer, så derfor tager Henrik Bøgelund over som suppleant til næste 

landsmøde. 

Der er kommet ændringer i vaccineprogrammet, så Parvo skal nu være en del af obligatoriske vaccina-

tion som hundene skal have i DcH. 

Hvordan får vi flere i konkurrence?  

Der var mange mødedeltagere som havde deres syn og løsning på hvordan vi kan få især C hunde i 

konkurrence. Dette har jeg prøvet at lave et sammendrag over. 

Instruktørerne ansvar: 

Konkurrencelysten starter med instruktørerne og det er dem som ILDSJÆLE skal sælger ”varen”.  

Det er de bedst instruktører, som skal på hvalp og c hold. 

Instruktørerne i klubberne skal klædes bedre på i uddannelsen, til at kunne motivere hundefø-
rerne til at gå i konkurrence.  
 
Instruktørerne skal kunne programmerne, inden de starter med at træne folk i at gå i konkurrence, 
og de skal sørge for at deres hundefører også kender programmet.  
 
Det er også instruktørerne som skal sørge for at hundeførerne er klar til at gå i konkurrence. dvs. 
at de skal sætte hundeførerne ind i alle de ting som man må og ikke må til en konkurrence, så hun-
deførerne føler sig godt klædt på til at stille op. 

Instruktørerne skal tage med deres hundefører ud og støtte dem, når de går i konkurrence. 
 
Instruktørerne skal ”nørde” dem, som vil i konkurrence. 
Instruktørerne skal gøre C programmet sjovt at træne. 

Der kunne laves flere ”prøvekonkurrencer” i lokalforeningerne med dommere på, så hundeførerne 

kan prøve at være i konkurrence i trygge rammer. 

Der kunne laves flere venskabskonkurrencer mellem lokalforeningerne.  

 

Hvis man ikke har ret mange c hunde i en foreningen kunne man træne konkurrencetræning sam-

men med en anden forening, som heller ikke har mange. Evt. med dommere som hjælpere. 

Instruktørerne skal gennemgå dommersedlerne fra konkurrencen til næste træning. 
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Hunderacer: 
Der kommer flere og flere små hunderacer, men selv små racer kan ende på podiet til DM, så lo-
kalforeningerne skal evt. spotte dem som har potentiale til at gå i konkurrence, og så hjælpe dem 
på vej. 

Konkurrenceafholdelse: 
Der hvor problemet ligger er mest i C klassen. 
Der er C hunde, men der er også mange konkurrencer at vælge i mellem, så derfor er der ikke så 
mange til hver konkurrence. 
 
Derfor skal vi måske ind og se på hvor mange C konkurrencer vi skal have i kredsen. 
Vi skal nok også se på hvordan de bliver lavet 
 – dag eller aften konkurrence? Aftens- hverdagskonkurrencer har været godt besøgt. 
 – sammen med andre klasser eller alene?  
–  skal de møde tidligt eller lidt senere, når de ligger sammen med andre klasser?  
 
Hvis C hundene skal være samtidig med andre klasser skal der måske kun bruges 1 dommerhold, 
så de ikke er så hurtige færdig, så der ikke er så lang ventetid på resultaterne og de kan have en 
fælles slutning sammen med resten af deltagerne på dagen. 

Man kan evt. også lave resultatopråbet anderledes så man råber op i katalog nr. og så lader nr. 1-2 
og 3 gå ud til siden for at få deres resultater til sidst. 

Der skal laves færre C konkurrencer i kredsen og flere B/A/E konkurrencer. 

Programmet: 
Spor skal i C klassen. 
Apport skal på C springet. 
Belønningsfeltet skal væk. 
Der skal kunne roses i øvelserne. 
Der skal kunne gives flere henstillinger inden øvelsen stoppes. 

Dommerne: 
Skal dømme anderledes så det bliver det positive der står på dommersedlen. 
Dette kræver en kulturændringen af dommerne. 
Dommerne skal ikke give gode råd om træningen, da de kun ser hunden i 5 min. 
Dommerne må ikke skælde ud på hundeførerne, hvis de gør noget forkert, men fortælle dem hvad 
der er det rigtige at gøre. 

Lokalforeningerne: 
Sørge for at de instruktører som træner C hold, kan programmet og kan motivere deres hundefø-
rer til at gå i konkurrence, når de er klar til det. 
Skal arrangere prøvekonkurrencer for deres C hundefører evt. i samarbejde med andre klubber. 
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De skal få dommere til at dømme i disse, efterfulgt af teori hvor dommeren kan forklare, hvorfor 
der er dømt sådan. 
 
Skal arrangere venskabskonkurrencer med andre lokalforeninger tæt på for at skabe et sammen-
hold på tværs af klubberne. 
Arrangere fællestræning – enten på tværs eller for hver klasse -  dette skal aftales 1 år frem. 

Kredsen: 
Lave kursus for træningsfiguranter – er på vej. 
Lave en aften for nye hundefører hvor de kan få viden om programmet fra en dommer. 
Lave en aften for C instruktører de kan få viden om programmet fra en dommer. 
Finde nogle kredsinstruktører, som kan lave et opslagsværk om, hvordan man kan splitte øvel-
serne op i små trin. 
Lave en kredstræningsweekend for lokalforeningsinstruktørerne, så de kan få nye ideer til at 
træne deres egen og andres hunde. 
 
Kredsens uddannelsesudvalg modtager gerne løbende, emner til kurser for lokalforeningsinstruk-
tørerne. 
Landsdommerudvalget modtager gerne ideer til programmet alle klasser. 
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