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Deltagere: Dorte Dabelsteen DD, Henrik Bøgelund HH, Dorthe Larsen DL, Stig Hansen KU, Lennart Hummel DU, 

Nicole Andersen UU, Susan A. Kjær LUU, Flemming Aalund INF, Klaus Krog LDU, Helge Hansen DC, Højme, 

Ringe, Odense, Langeland, Kerteminde, Svendborg, Brenderup og Langeskov. 

Afbud: Iben K. Pedersen, Janna Juhler 

 

Mødet startede med at Agria holdt et foredrag, for at informere om deres produkter. 

Inden de gik, fik hver deltagere en pose med reklame ting fra dem.  

Status fra formanden 

Nyt fra HB 

Der kommer et magasin som er reklamesponsoreret, det bliver husdansomdelt i Odense og Aarhus. 

Det kommer også elektronisk. Det appellere til nye hundeejer, så de får lyst til at melde sig ind i 

DcH. 

Der er historie fra hundefører, landsformanden, konsulent- og eftersøgningsformænd. 

Månedesbrevet er en lettelse, frem for alle de mails som ellers blev sendt ud. 

Det er vigtigt at oplyse medlemmerne om at de skal tilmelde sig det.  

Husk at opdatere håndbogen fra DcH, på jeres hjemmesider, når der er opdateringer i den. 

Nyt regnskabssystem i DcH 

DcH admin starter 1. januar. Det er et totalssystem med regnskabssystem, hvor medlemsdatabasen 

bliver lagt ind. Dvs. at det kan betale automatisk til lands og kreds. 

HH opfodre alle lokalforeningesbestyrelser til at sætte sig ind i det. 

Det kan bruges til tilmelding/betaling til konkurrence, medlemsdatabase osv.  

Det bliver obligatorisk med medlemsdatabasen og onlinetilmeld for alle lokalforeninger.  

Det er gratis 

I den forbindelse vil der komme nyt medlemsnummer til alle. 

Man kan lave hold hvor medlemmerne selv kan melde sig på og betale. 

Der kommer et kursus i kreds 5 d. 30 nov. og 1. dec. for alle lokalforeningers bestyrelser. 

Der kan komme 3 med pr. dag fra hver bestyrelse. Det vil foregå i DcH-Brenderup. 
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Naturens år 

I 2020 er det naturens år og derfor har friluftsrådet, Danmarks radio og DcH indgået en aftale om at 

lave en dag, med en naturvejleder og DcH som skal lave noget for hundeførerne. 

Deadline for en skabelon for dagen, er oktober.  

Der eftersøges medlemmer, som vil gå ind i et ad hoc udvalg som kan arrangere dagen, så spørg je-

res medlemmer om de kunne tænke sig at være med. 

Vi laver et opslag, hvor vi efterlyser medlemmer til ad hoc udvalget og sender det ud til formæn-

dene. 

Opfølgning af møde om konkurrence  

Konkurrencemødet gav udtryk for hvad ansvar de forskellige interessenter har. 

Referatet er sendt ud, så bestyrelserne kan se hvad der blev snakket om. 

Kredsformanden opfodret til at de skal kigge med ”deres briller” på det. 

Der er samme antal konkurrencer som der har været i mange år, men der er færre deltagere. 

Da der er mange, som ikke får sig tilmeldt sig til tiden, skal man se på, om det nye DcH admin kan 

sættes op til at give alarmer, når der er deadline. 

Kassereren 
Vi er 1018 medlemmer, 20 mindre end sidste år. 

Bankkontoen er faldet lidt, da vi har lånt penge ud til landsforeningen, da den nye kassereren ikke 

kunne få adgang til deres konto hurtig nok. 

Der mangler penge fra nogle medlemmer. Nogen har betalt for for mange medlemmer, men det kan 

være uoverensstemmelse med medlemsdatabasen. 

Kontrollere tallene i det HH har sendt ud. 

Konkurrenceudvalget 

Det har været en stille sæson, som er brugt på at opdaterer beregnerprogrammet. 

Fra 1/7 er FM listen sendt ud, og den vil blive opdateret efter hver weekend. 

 

Landskonkurrenceudvalget vil udsende en liste, med hvor mange der har været i konkurrence i de 

forskellige klasser, 2 gange om året.  

DM listen vil ikke indeholde reserverne. 

Højme vil gerne holde agilitykonkurrence den 

18-19 januar for lille og mellem hunde 

1-2 februar for stor hunde 

Dette blev godkendt 
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Uddannelsesudvalget 

Grunduddannelsen blev færdig før sommerferien 

Der er 30 tilmeldte på overbygninger + et par stykker uden for kredsen. 

 

Alle kredsinstruktører og aspiranter er indkaldt til møde ang. næste års uddannelsesplan. 

 

Der vil snarest blive indkaldt til træningsledermøde som afholdes i oktober. 

 

Figurantkurset vil blive rykket til næste år. 

 

Rallyoverbygning første 2 moduler er i kreds 4 og sidste modul er i kreds 5 

Familiehundeoverbygningen er der 7 tilmeldte til. 

Agilityoverbygningen vil ikke kører i år. 

 

Dommerudvalget 

Der er 2 som skal til dommerprøve d. 11-12 oktober. 

16-17 november er der dommerseminar. 

Bordet rundt 

Kerteminde 

God konkurrenceaften i går, der er kun 2 E hunde tilmeldt næste weekend 

Der er 6 nye hvalpestart i går 

Dommercentralen 

Det kører ok 

Klaus Krog  

Landsdommerudvalget er ved at rekonstruere sig, efter at formanden er stoppet. Der er kommet for-

slag på et nyt medlem og Ole Surland har meldt sig som formand. 

Ringe 

Startet nyt hold op i lørdags. Ellers er alt optaget. 

På lørdag holder Ringe handelsstand noget på torvet hvor klubben er repræsenteret. 

Svendborg  

Er lige starte op i sidste uge. Starter om med 2 nye hvalpehold, og starter endnu et i september,  

herefter er alt optaget. 
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Brenderup 

Er lige startet op efter ferien. Hvalpehold starter snart op ellers alt optaget. 

Odense  

Mangler instruktører – har stor tilgang. 

Langeland  

Har lige afsluttet festivalen, rally er startet op igen og håber på at kunne lave en lands rally konkur-

rence.  

Der er fyldt op på alle hold. 

Nordfyn  

25 instruktører, 18 hvalpe på 3 hold.  

Tager hele tiden nye hvalpe ind. 

Har fået en landsholdsdeltager i spor, som skal til Sverige til oktober. 

Højme 

Starter nr. 2 rallyhold op. 

Har fået lys på banen og fået udvidet klubhus med 12 km2 - finansieret af Friluftrådet og Nodeafon-

den. 

Tager ikke ind før der er instruktører til det, så vi får ikke for mange medlemmer. Sender hellere 

hundeførere andre steder hen. 

Landsuddannelsesudvalget  

Kredsinstruktørudd er godt i gang – der er 4 aspiranter fra kredsen 

Nose Work vil komme i gang i år, med 2 moduler i år og 2 til næste år. 

Det vil i først omgang være kredsinstruktørerne som får plads, derefter KI aspiranter. 

Initiativfonden 

Har fået en ansøgning på et lån til en græsslåmaskine, som er bevilliget. 

Hvis nogen klubber mangler penge til noget, så søg fonden for et lån. 

Vestfyn 

Det går stille og roligt. Produktionsskolen skal lave nyt toilet og det tager sin tid. Det bliver godt 

når det bliver færdigt.  

Hundeskoven i Middelfart er blevet bevilget 250.000 kr. fra friluftrådet, så der skal laves en masse i 

den. F.eks. lille indhegning, bord/bænksæt, lille bålplads osv. 
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Langeskov  

Der mangler instruktører – man plejer at træne 2 gange om ugen, det er ændret til 1 gang 

Der er mange hunde som er et familieprojekt og det giver ekstra udfordringer. 

Janna Juhler har holdt et foredrag for medlemmerne om unghunden. Det var rigtig godt og kan kun 

anbefales. 

Instruktørerne mangler konkurrenceerfaring, derfor vil klubben tilbyde efteruddannelse til dem. 

Forberedelserne til DM køre godt, men der er mangel på sporlæggere, så det er noget kredsen skal 

se nærmere på. 

 

 

Eventuelt 

Rally – kan kredsen finde en kontaktperson til at koordinere med de andre kreds, så man bedre kan 

fordele konkurrencerne på landsplan. 

Er der nogen der har sådanne en person. 

Da der er høje krav til at blive rallydommer, er der ikke mange der kan tage uddannelsen, så måske 

skal rallyuddvalget kigge lidt på det. 

Hjemmesiden skal opdateres med de relevante oplysninger. 
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