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Indbudte: Dorte Dabelsteen(DD), Lene Gjeding (LG), Henrik Bøgelund (HB), Stig Hansen (SH) KU, Lennart 
Hummel (LH) KDU, Majbritt Bak (MB) KUU, Anja Nielsen (AN), KUU, Jan B. Rasmussen, (JBR) webmaster, 
Klaus Krog (KK) LDU, Jim Hempel (JH) LAGU, Flemming Aalund (FAA) INTF, Arne Honorè (AH) LKU, Helge 
Hansen (HH) KDU, Vagn Bødker (VB) KDU, Sonja Würtz (SW), KDU, Dorte Olesen, (DO) Kredskonsulent, In-
ger-Marie Antonsen (IMA), LKU, Helle Bødker (HeB)Kredseftersøger, Højme (HcH), Kerteminde (KcH), Lan-
geskov (LgcH), Nordfyn (NcH), Odense (OcH), Ringe (RcH), Svendborg (ScH), Vestfyn (VcH), Brenderup 
(BocH), Langeland (LcH), Sydfyn (Sych) 
 
Afbud: Lene Gjeding, Anja Nielsen, Sonja Würtz, Inger-Marie Antonsen, DcH-Kerteminde 
Referent: Dorte Dabelsteen 
 

Dagsorden:  

 

Lokalforeningen, som er vært for denne aften, tilbydes ordet – i dag Brenderup      
Susan Aino fortalte om DcH Brenderups virke. En aktiv lokalforening med engagerede instruktører og med-
lemmer. Som andre lokalforeninger mangler der flere instruktører for at kunne optage flere medlemmer. 
Der er i DcH Brenderup et ønske om fokus på instruktørernes ”arbejdsmiljø” og kvalitet i træningen. Hver 
instruktør har max 8 hunde på holdene. Der er agility, rally, hoopers, familiehunde, unghunde, hvalpe, IGP 
og DcH-program, hvor C og B træner sammen. Der er mindre fokus på konkurrencetræning. Lokale traditio-
ner i form af natløb, juletravetur og nytårstræning. Har fået ekstra lys på banerne, så der er færre skygger, 
hvilket bl.a. fremmer mulighed for at læse rallyskiltene. 
 
Den gode stemning starter ved vejen, hvor træningsbanerne er oplyste og ved hoveddøren, hvor vi bydes 

velkommen af krukke med gran og lyskæde      
 

1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden Richard vælges til ordstyrer.  

Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde – Kredsrådsmøde d. 25. august 2022 

Referat godkendt. 
 

3. Status fra formand  

Nyt fra HB / Kreds 

Der er afholdt møde mellem HB og udvalgsformænd d. 19. & 20. november 2022. Budgetlægning 

var et af de vigtige emner. Det er en udfordring, at den samlede Landsforening (HB og udvalg) 

planlægger budgetter, som ikke realiseres. Skal forsøge at ramme bedre fremadrettet. 

Betalte instruktører / undervisere: Der vil komme et nyt oplæg til drøftelse i de 6 kredse, hvorefter 

oplægget tilgår Landsmødet 2023. 
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Strukturændring: Konkurrenceudvalg og Dommerudvalg udarbejder oplæg til de to nye udvalg: 

DcH-programudvalg og Fællesudvalg. Orienteringer er ved at blive udarbejdet. Strukturændringen 

forventes godkendt på Landsmøde 2023. 

Resultatbøger i DcH: overvejer en elektronisk udgave som erstatning for de små papirbøger. Der er 

ved at blive samlet materiale til udarbejdelse af en kravsspecifikation. 

DcH-Bladet: Udvalget mangler to medlemmer.  Udbred gerne budskabet. 

Forsøg på at gøre Landsmøderne mere levende / interessante ved at udvalgene præsenterer deres ar-

bejde: Brugshundeudvalget i 2023 

Overnatningsregler i DcH: Ved kørsel ud over 2½ time eller 250 km til mødestedet tilbydes over-

natning. 

Påføre sponsorer ved udprint af konkurrenceprogrammer: Undersøges om beregnerprogrammet kan 

automatisere dette. 

Rallyudvalg overvejer Holdturneringer i DcH. Vi kender det fra DGI-turneringer, hvor Kreds 5 har 

gode erfaringer – Kreds 5 afventer et oplæg men er interesseret – forventer, at vi ved et sådant tiltag 

kan få flere begyndere i konkurrence i Rally. 

4. Status fra kassereren – økonomi, medlemstal, orientering 
Økonomien fremstår bedre end budgetteret. Medlemsmæssigt ligger vi lige i underkanten i forhold 

til sidste år. Kreds 5 har de sidste år budgetteret med et underskud. Kreds 5 er ikke velhavende, så 

vi skal forholde os til aktiviteterne, hvis ubalancen fortsætter. 

Budgetbalance gennemgås. Fokus lægges på uddannelsesområdet. Kredsbestyrelsen fremlægger be-

slutning om, at pris for grunduddannelse til instruktører fastholdes i 2023 på 2000 kr. Enkeltmodu-

ler på grunduddannelse fastholdes ligeledes på 300 kr. Der prisreguleres på Rallyoverbygning til 

2000 kr. fra efterår 2023. Ligeledes hæves priser for enkeltmoduler på alle overbygninger til 400 kr. 

pr modul fra efterår 2023. Der er ikke på mødet kommentarer til prisændringer på uddannelsesom-

rådet. 

5. Nyt fra Bestyrelsesmedlemmer / udvalg 
Næstformand: Fravær 

Dommerudvalg: Vi har i Kreds 5 for nuværende 25 dommere i DcH-Programmet og 6 

aspiranter. Der er planlagt en ”Eftersøgningsdag” for aspiranter d. 27. november. Dommer-

seminar d. 29. januar afholdes i DcH-Langeskov, d. 4. februar afholdes dommerseminar i 

DcH-Brenderup. Der afholdes dommerprøve d. 18. juni i DcH-Ringe. Afsluttende dommer-

prøve for Kreds 5 og Kreds 6 afholdes 6., 7., 8. oktober 2023 i DcH-Svendborg. Der skal 

bruges en del konkurrencehunde til prøverne i oktober, så udbred budskabet i lokalforenin-

gerne. 
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Sporlæggercentralen: Vil gerne have flere sporlæggere i centralen. Vi ved, at der er sporlæg-

geraspiranter på vej. Sporlæggerne vil gerne have aspiranter med ud på dagen men også da-

gen før, så aspiranterne kan øve sig i, at aflæse muligheder for sporernes hensigtsmæssige 

placering på markerne. Vil I opfordre Jeres sporlæggere til at melde sig til Sporlæggercen-

tralen.  

 

Uddannelsesudvalg: Fremover skal tilmelding til uddannelse ske via Klubmodul fra 

medlemmet personligt, men Uddannelsesudvalget vil gerne have lokalforeningens anerken-

delse af ansøgning. Kursisterne får et link tilsendt med ”Informationsfolder”, som de bedes 

læse, da der er megen praktisk information, som er vigtig for kursisten og lokalforeningen. 

Ligeledes bør alle læse uddannelsernes modulbeskrivelser, som ligger på Kredsens hjemme-

side. 

For nuværende er der 11 tilmeldte til grunduddannelsen i 2023. Sidste frist for ansøgning er 

den 24. december 2022. 

 

Konkurrenceudvalg:  
- Årets aktiviteter Der har været 182 hunde i konkurrence i 2022 mod 239 i 2021, men agi-

lityhundene er ikke talt med i år, da beregnerprogrammer lige nu er nede på agilityområ-

det grundet opdatering af agilitystørrelser. Konkurrencehunde fordeler sig som følger 

(tallet i parentes er fra 2021): 

48 C-hunde (36) 

55 B-hunde (51) 

17 A-hunde (27) 

11 E-hunde (5) Tallet forklarer det lave antal A-hunde i år. 

52 Rally-hunde (25) 

1 brugshund 

 

Kreds 5 havde 29 hunde med til DM (31) 

Stig redegør for placeringer til DM og årets oprykkere i de enkelte klasser. 

 

Drøftelse af mulighed for at gøre Fynsmesterskaberne mere festlige. Det er svært, når 

der er så få deltagere og tilskuere til konkurrencerne. 

 

Forslag: Afholde møde med hundeførere om, hvad der skal til, for at de vil deltage i 

konkurrencer. Evt. afholde et sådant dialogmøde to steder i Kredsen. Kredsbestyrelsen 

tager forslaget til behandling. 
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DM-2025: DcH Vestfyn byder ind på opgaven. Der er indgået aftale med Middelfart 

Kommune, som forventes at lægge sportsarealer til stævnet. Det er planen, at DM afhol-

des i Middelfart by. 

 

6. Koordinering af konkurrencekalender 2023 Konkurrencekalenderen drøftes og de 

sidste detaljer tilrettes. Stig udsender en redigeret kalender, som herefter lægges på Kredsens 

hjemmeside. 

 

7. Information om hundeadfærdskonsulenttjenesten i kreds 5 v/ kredskonsu-
lent Dorte Olesen 
Dorte Olesen fortæller om adfærdskonsulenternes arbejde. De 7 adfærdskonsulenter har rig-

tig travlt. Indtil nu i år haft 97 sager og det at yde hjælp til hund og hundefører er ofte en 

langvarig krævende indsats. Fortæller med afsæt i en anonymiseret sag om, hvordan konsu-

lenterne arbejder med hund og hundefører. Der er en ny aspirant, der starter uddannelse no-

vember 2022. 
En ”lagkagefordeling” af hvorledes sagerne fordeler sig viser, at en ret stor procentdel af sa-

gerne handler om understimulerede og stressede hunde. Det er overraskende for mødedel-

tagerne og gør derfor spørgsmålet aktuelt: Mangler der viden i instruktørgruppen om omfan-

get af understimulering og stress hos hunde og kan vi sætte øget fokus herpå i lokalforenin-

gerne. 

Tak til Dorte Olesen for et meget spændende indlæg. 

 

8. Nyt fra lokalforeninger 

Nordfyn: Har to hold i Nose Work, som er meget populært. Har lige afholdt lokalkonkur-

rence, hvor også Nose Work deltog med konkurrence. 

Odense: God tilslutning til lokalkonkurrence og årsfest. Godt fyldt op på holdene. 

Svendborg: Har afholdt generalforsamling og der er valgt ny formand: Henriette Mørch. Der 

er en god stemning i klubben. 

Langeland: Julefrokost og lokalkonkurrence afholdt. Generalforsamling i Januar er med 

spisning og en åben drøftelse blandt medlemmer om, hvad de kan tænke sig, at klubben ar-

bejder med. Har fået nyt agilityudstyr. 

Ringe: Har ikke holdt lokalkonkurrence i efteråret men en hyggedag. Klubben er stadig i 

proces omkring ny træningsplads. 

Sydfyn: Har nu 78 medlemmer og er godt presset på de mange medlemmer. Har gode area-

ler. Har afholdt lokalkonkurrence. 

Højme: Er startet vintertræning 4 forskellige steder. Sheltie-stævnet (VM) gik over alt for-

ventning. Har generalforsamling i januar, hvor der forventes et oplæg – emnet ikke fastlagt. 
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Brenderup: Traditionen tro er der nytårstræning. Generalforsamling i januar med spisning og 

oplæg.  

Langeskov: Oplever flere hunde med adfærdsproblemer end tidligere. Får ofte nye medlem-

mer, hvor hunden er ¾ år og allerede har udfordringer. 

Vestfyn: Har arbejdet med tanker om DM 2025. Ellers stille og roligt. Afholder også gene-

ralforsamling i januar. 

 

9. Nyt fra udvalgsmedlemmer, webmaster m.fl. 
Webmaster: Superbrugerkursus 30. november – Jim og Jan deltager. Det forventes, at der er kursus i 

Klubmodul i Kreds 5 d. 25. marts 2023 – herom senere. 

På Kredsens hjemmeside er der nu link til ”Håndbogen” – anbefales at lokalforeninger også lægger 

link til håndbogen på deres hjemmeside, så flere bliver opmærksomme på vore orienteringer m.m. 

Initiativfonden: Det er svært for Initiativfonden at finde mødedato, så de kan komme i gang med ar-

bejdet. Initiativfonden har 260.000 kt. for nuværende til udlån, så søg hvis I har ideer til nye aktivite-

ter. 

Eftersøgningstjenesten: Helle planlægger samling for Kredsens eftersøgere til foråret. Lokalforenin-

ger får veste med hjem til deres eftersøgere. 

 

10.  Evt. 

Alder på hundeførere drøftes. Hvor unge kan medlemmerne være? 

Enighed om, at se på hund og fører sammen og anlægge en individuel vurdering. 

 

Skal vi afholde VIP-arrangement i 2023 og hvis: Hvad skal vi så vælge af emne? Forslag 

om, at emnet kunne handle om hundeadfærd. Kredskonsulent vil forespørge de andre ad-

færdskonsulenter i Kredsen, om de har ide til foredragsholder.  

Arrangementet kan evt. holdes midt i Kredsen på skolen i Ringe. 

 

 

 
Kredsgeneralforsamling afholdes d. 23. februar 2023 i samarbejde med DcH-Ringe
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