
Referat af kredsråds - og koordineringsmøde 
torsdag den 28/11-19  
i Langeskovs klubhus  

  

 
Kredssekretær 

Dorthe Larsen 

dorthelarsen08@gmail.com 

6019 4028 

Deltagere: Dorte Dabelsteen, Dorthe Larsen, Henrik Bøgelund, Stig Hansen KU, Lennart Hummel DU Klaus Krog LDU, 

Janna Juhler LKONS., Jim Hempel LAGU., Arne Honoré LKU, Helge Hansen dommercentral, Kerteminde, Langeskov, 

Ringe, Svendborg, Vestfyn, Odense, Brenderup og Nordfyn 

Afbud: Majbritt Bak UU, Langeland, Susan Aino Kjær LUU., Flemming Aalund INTF., Iben K. Pedersen LRU, 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden. 
Richard Olsen er valgt. Dagsorden var sendt ud med forkert årstal, de er rettet. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt 
 

3. Info fra HB medlem/kredsformand. 
Arbejdet i HB har handlet om at få klubmodulet til at spille sammen 
Kredsen skal på kursus i strategi, klubmodul og fundraising i weekenden, og alle medlemmer 
skal meldes ind inden d. 1/1-20, for at det virker. 
Stig Hansen, Jan Brun Rasmussen, Richard Olsen og Jim Hempel har sagt ja til at blive superbru-
ger, de kan kontaktes ved problemer. 
Det sværeste er at få oprettet hold – det tager tid og det skal oprettes, før medlemmerne kan 
oprette sig. 
Der bliver lagt op til at vi i kredsen skal holde et erfamøde. 
Man er ikke forpligtet til at tilmelde sig betalingsmodulet. 
 
HB ved ikke hvordan økonomien ser ud, efter der skulle skiftes landskasserer, den nye har pt. 
kun adgang til 1 konto, da bankerne er langsomme. 
Regnskabet skulle være opdateret midt i december, og efterfølgende vil vores nye bogholder 
bogfører en gang om ugen. 
Da landskassereren også er på frivillig basis og har et fuldtidsjob ved siden af, så derfor går det 
lidt langsomt. 
Kredsen har fået de penge tilbage som de har lånt til Landsen. 
 
Uddannelsesudvalget mangler personer til gå ind i det. Pt. sidder der kun 1 person. 
 
Det er vigtigt at finde en næstformand til februar, da Dorthe går af. 
 
Da der nu sendes nyhedsbrev ud fra HB en gang om måneden, er det ikke nødvendigt at gen-
nemgå det hele her igen mm. at der er nogen der har spørgsmål til det. 
Skal sporlæggere have kørepenge til DM? Det ser HB på. 
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Priser på forplejning og leje af klubhuse til kurser 
Nordfyn og Odense synes at forplejning på den nuværende pris på 105 kr. pr person – min. 10 
personer, er ok 
Lån af klubhus, specielt i vinterhalvåret, skal sættes op. 
Prisen bliver sat op med 50 kr. på aftenkurser til 200 kr. i vinterhalvåret. 
Sommerprisen hæves til 100 kr. 
Starter pr. 1/1-2020 
 
Fynske dyrskue – vil vi deltage i 2020 
Nordfyn – det er ikke bøvlet værd. 
Højme -  det var god reklame for DcH. Det behøver ikke kun være en klub der stiller med red-
skaber. 
Langeskov -  det har været svært at få hf med til det. 
Højme vil gerne være tovholder og så kan de andre lokalforeninger sige til, hvis de har nogen 
som vil være med. 
Kredsformanden tager kontakt til dyrskuet om info og tager derefter kontakt til Højme, om de 
har hf der vil være med 
OBS – da Højme ikke kan finde hundefører nok, deltagere vi ikke på dyrskuet. 
 
Leje af arealer til eftersøgning – vil kredsen betale?  
Vestfyn har adgang til en hundeskov, som vil blive åbnet for resten af kredsen i sommerperio-
den.  
Skal vi derudover leje arealer/skov fælles i kredsen, så vi kan få adgang til skovarealer til efter-
søgning.  
Der er noget skov i Glamsbjerg området, som vil koste omkring ca. 15.000 kr. om året. 
Det er så stort at der vil kunne være flere klubber samtidig. 
Det skal være med brugerbetaling fra lokalforeningerne, og så kan kredsen spytte lidt i kassen 
også. 
Højme – det er en god ide, så vores hundefører kan blive dygtigere. 
Kerteminde -  det er en god ide – klubberne kan godt betale lidt og så selv bestemme om de 
hundefører der vil bruge det skal betale noget til klubben 
Det kan være farligt hvis kredsen skal betale det hele, for så kan andre grupper også komme og 
sige at de vil have noget areal. 
Odense - god ide – men der skal være bookningen. 
Henrik Bøgelund -  der er penge i kassen og ellers kan man hæve kontingentet med 10 kr. pr. 
person for at har alle betalt til det. 
Kerteminde -  der skal være brugerbetaling fra dem som bruger det. 
Nordfyn -  det er en god ide, men det skal administreres. Det skal ikke være alle hold der kan 
komme der, kun Nordisk og A/E hold. 
Dorte -  er det et skråplan vi kommer ud på? Det er sådan at nogle A og E hunde som ikke har 
nogle arealer, så hvis vi skal hjælpe vores konkurrencehundefører, skal vi i kredsen hjælpe men 
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med brugerbetaling. 
Ringe – der skal være brugerbetaling 
Brenderup – hvis kredsen skal betale noget, skal det være for alle, men med bookning. 
Der er nogen der vil blive forfordelt, men det vil der altid være og vi skal tænke på vores kon-
kurrencehunde. 
Det lyder til, at der er opbakning til at kredsbestyrelsen arbejder videre med det. 
  

4. Info fra udvalgsmedlemmer.  
Næstformand: 
Vip arrangement – vi regner med at booke Frørup forsamlingshus den 3. januar 2020 og starte 
kl. 17.00 med foredrag om Siriuspatruljen. 
 
Kredskasseren:  
Der er ca. 4 ugers behandlingstid på økonomien. Der arbejdes på at nedsætte den til 14 dage. 
Regnskabet ser godt ud. 
Pt. 1201 medlemmer mod 1206 sidste år 
 
Dommerudvalg: 
Der er uddannet 2 nye dommere i år og der er 2 nye aspiranter i gang. 
Kerteminde skal være vært ved dommerseminaret i februar. 
Der er lavet en folder om dommeruddannelsen i kreds 3 og 4 
Det er ved at blive undersøgt om den kan laves gældende for alle kredse. 
Der blev udlevet materiale med info om afholdelse af dommeruddannelsen. 
 
Konkurrenceudvalg: () = 2018 
Vi har i 2019 haft 242 (256) Hunde i konkurrence. De fordeler sig med 52 (58) C, 61 (71) B, 22 

(21) A, og 5 (11) E. Agility 63 (66) og Rally 39 (29). 

Vi har vi haft 27 (20) hunde med til DM. Der deltog 6 (5) C hunde med en 14 (16.) plads som 

bedste resultat. 4 (4) B hunde med en 12 (18.) plads som bedste resultat. 3 (3) A hunde med en 

5 (14.) plads som bedste resultat og 3 (3) E hunde med en 2 (13.) plads som bedste resultat.  2 

(3) Rally hunde med en 28 (20.) plads som bedste resultat. I agility deltog 6 (3) hunde i lille 

klasse, bedste resultat blev en 1 (10.) plads. 1 (0) hunde i mellem klasse, hvor bedste resultat 

blev en 17 (0.) plads, og 2 (0) hunde i stor klasse, hvor bedste resultat blev en 8 (0.) plads i B fi-

nalen. 

 

Vi havde 3 hunde med i E-Turen i 2019 og det blev til en 2 plads til Jacob Henriksen. 

Vi har også haft nogle hunde som er rykket op i årets løb.  
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Der er 2 (2) A hund der har fået oprykning på kredsplan. 

Der er 16 (12) B hunde som har fået oprykning på kredsplan. 

Der er 21 (17) C hunde der har fået direkte oprykning på kredsplan. 

Der er 2 (2) A hunde der har 1 oprykning 

Der er 8 (13) B hunde der har 1 oprykning 

Der er 6 (10) C hunde der har 1 oprykning 

Fynsmesterskaberne: 

Følgende er udnævnt til fynsmestre i 2019:   

C Klassen:  Daniel Mielke    Odense  
C Klassen Hold:  Svendborg 
B Klassen:  Brian Herbøl   Odense  
B Klassen Hold:  Odense 
A Klassen:  Iben Poulsen   Svendborg  
A Klassen Hold:  Svendborg 
E Klassen: Jacob Henriksen  Vestfyn 
E Klassen Hold:  Svendborg 
Rally:  Heidi Rasmussen  Langeland 
Agility Små:  Rikke Petersen    Højme 
Agility Mellem:  Dorte Primdahl   Højme 
Agility Store:              

 

Som noget nyt har der fra 2019 være mulighed for at rykke op i næste højere klasse når man 
har fået 2 oprykningsresultater, det ene skal være på lands eller kredsplan. For C klassen gælder 
der desuden den nye regel, at et oprykningsresultat er gyldig i 24 mdr. fra den dag resultatet 
opnås. 
For at holde styr på disse resultater kom der en ny side på resultatsiden hvor C klassens resulta-
ter bliver opnoteret. Det er kun resultater som ligger på hjemmesiden som tæller til oprykning. 
Hvis man vælger at rykke op med det samme har man ikke mulighed for at vende tilbage til en 
lavere klasse, og man kan kun deltage ved DM i den højere klasse selv om man har opnået re-
sultater i den lavere klasse. 
 
Det er nu også muligt at oprette en lokalkonkurrence i online tilmeld, og det er der mange der 
har benyttet sig af. Der er mulighed for at lave en almindelig lokal eller en venskabskonkurrence 
hvor man kan invitere op til 7 klubber.  
Vi har også fået en ny resultatside i 2019. Den side vil være tilpasset mobiltelefoner og tablets. 
Det vil sige at jo større skærm man har jo mere får man at se. Stig Hansen får ikke mulighed for 
at lave rettelser på den nye side så vær omhyggelig med tilmeldinger direkte i beregnerpro-
grammet. Man undgår de gængse fejl ved altid at kræve tilmelding gennem online tilmeld. 
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I 2020 starter vi igen forfra på resultatsiden. Det skyldes at vi nu får vores data fra klubmodul. 
Da vi ikke længere har medlemsnumre, skal vi finde en ny måde at holde styr på resultaterne. 
Som jeg ser det, så bliver vi nok nødt til at fokusere på hundene, da de ikke er underlagt per-
sondata lovgivningen. Den gamle side bliver gemt i et arkiv, så man altid kan komme ind og se 
de gamle resultater. 

 

Hvad der sker i klubmodulet, er der ikke nogen der ved endnu. 
Man er nød til at starte forfra i klubmodulet og da programmet stadig ikke er udviklet, ved man 
ikke, hvordan det kommer til at foregå. 
Alle resultater som står i systemet nu, vil blive glemt, så man starter på ny fra 1/1-20. 
Kerteminde/Nordfyn/Svendborg -  det er synd, at vi mister vores medlemsnummer. 
Man kan skrive sit gamle nr. i det nye klubmodul og det kan bestyrelserne, så trække data ud 
fra. 
  

5. Planlægning af lands/kreds – og agility/rallykonkurrencer og E turneringen 2020. 
Konkurrencekalenderen blev tilrettet, så der ikke var nogen kollationer. 
E turneringen bliver d. 29. august 2020 på Vestfyn 
Kerteminde -  det er fedt, at Langeskov har taget en A konkurrence. 
Vi regner med, at landsrallyudvalget er ok med de konkurrencer, der er i kredsen, da de ikke har 
kommenteret dem. 

6. Fastsættelse af startgebyr for lands/kreds – og agility/rally konkurrencer 2020. 
Bestyrelsen foreslår: 

C – 125 

B – 175 

A – 200 

E – 200 

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

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

IGP – følger schæferhundeklubbens priser. 

Godkendes. 

7. Nyt fra lokalforeningerne 
Brenderup – 129 medlemmer, der mangler trænere 
Vi laver jobopslag med video for at se om man kan tiltrække aspiranter. 
Ringe – ingen nye aspiranter - ca. 100 medlemmer. Der var ingen udskiftninger i bestyrelsen. 
Svendborg – 206 medlemmer - juleafslutning med god tilslutning -  næstformand og kasserer 
blev genvalgt, nyt bestyrelsesmedlem blev valgt ind – fået opsat hjertestarter - 3 nye instruktø-
rer -  2 aspiranter + 1 til agilityoverbygning til næste år. 
Odense -  godt samarbejde med militæret – medlemstilgang har været god, ca. 180 medlem-
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mer -  opsat nye lysmaster -  giver mere aftenstræning -  3 nye aspiranter – 1 til agilityoverbyg-
ningen. 
Langeskov – DM har fyldt meget og det tager tid at komme over. Tak til alle klubber for deres 
store hjælp. Alle har fået deres penge for hjælpen. Det var en stor oplevelse, som vi ikke ville 
have været foruden. Over 100 medlemmer, instruktørerne er unge i hundearbejde, så der er 
ikke en stor erfaringen inden for A og E. Vil gerne have noget uddannelse til dem og gerne no-
get fælles træning. 2 nye dommere og 2 nye instruktører – 2 nye aspiranter.  
Janna Juhler -  kan man ikke spørge andre klubber om de vil hjælpe?  
Højme – 88 medlemmer, afslutter med for sjov konkurrencer og fælles spisningen. 
Der er 9 agilityhold i gang med 12 instruktører. Der er kommet godt lys på banen, men den er 
meget våd. Vi træner inde fra 1. november ti 1 april. 
Nordfyn – 147 medlemmer -  2 nye instruktør i år – 2 aspiranter til næste år. 24 instruktører i 
alt. Holder juleafslutningen næste år. Vi får en parkour og sansebane til næste år. 
Kerteminde -  ny formand og næstformand - på lørdag får vi sat lysmast på banen. Vi har mi-
stet en aspirant pga. aflysninger og rykninger af kurser. 
Vestfyn – vi kæmper med vand på arealet – vi er gået på vinterferie – ca. 100 medlemmer. Vi 
træner indendørs med agility og Rally – prøver at få en træterrasse men der er mange regler 
for det. Generalforsamlingen i januar. 
 

8. Eventuelt 
Konsulenterne er i gang med uddannelsen og der er 3 aspiranter med fra kredsen -  1 fra Vest-
fyn – 1 fra Brenderup og 1 fra Odense. 
Vi skal evt. på landsplan i gang med et samarbejde med ældresagen ang. besøgshunde. 

 

Famliehundehold komsammen – Odense vil gerne holde en fælles træning for familiehunde-
holdene i kredsen. De sender invitation til kredssekretæren, som sender den videre til klub-
berne. 
 
Odense har holdt et kursus for førerhundene. 
 
Nordfyn -  hvordan forholder vi os til eftertilmeldning? Løser det nye system ikke det? Vestfyn 
og Højme tager dem ind. Kerteminde, Langeskov og Odense tager c- hunde ind. 
Det er op til lokalforeningerne at sige ja eller nej.  
 
Friluftrådet – der mangler en til afdeling syd – det er en repræsentantskabssplads og der er et 
par møder om året. Det er en god reklame for DcH.  
 
Dommercentralen – det er ikke dommercentralen opgave at finde dommere til lokalkonkur-
rencerne – det skal lokalforeningerne selv gøre. 
 
Nordfyn – tillykke med et godt tilrettelagt DM til de arrangerende klubber. 
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