
Kredsrådsmøde torsdag den 25. august 2022 
Mødet afholdes kl. 19.00 i DcH-Kerteminde,  
Odensevej 540 a, 5300 Kerteminde 

 
Kredsbestyrelsen, Kreds 5 
Næstformand og sekretær Lene Gjeding 

tlf.: 22153919 – sekretaer@dch-kreds5.dk  

Tilstede: Dorte Dabelsteen(DD), Lene Gjeding (LG), Henrik Bøgelund (HB), Stig Hansen (SH) KU, Lennart 

Hummel (LH) KDU,  Jan B. Rasmussen, (JBR) webmaster, Klaus Krog (KK) LDU, Jim Hempel (JH) 

LAGU, Arne Honorè (AH) LKU, Helge Hansen (HH) KDU, Dorte Olesen, (DO) Kredskonsulent, Helle 

Bødker (HeB)Kredseftersøger, Højme (HcH), Kerteminde (KcH), Langeskov (LgcH), Nordfyn (NcH), 

Odense (OcH), Ringe (RcH), Svendborg (ScH), Vestfyn (VcH), Brenderup (BocH), Langeland (LcH), Syd-

fyn (Sych) 

 

Afbud: Majbritt Bak (ferie), Flemming Aalund, Vagn Bødker, Inger-Marie Antonsen,  

 

Referat:  

 

1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 

Susanne er valgt. Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde – Generalforsamling 24.02.2022 

Godkendt 

 

3. Status fra formand  
Nyt fra HB / Kreds 

 

a) Betaling for undervisning i DcH / opfølgning på ”kontraktinstruktører”. På baggrund af til-

bagemeldinger fra Landsmødet er et nyt udkast på vej. Hovedbestyrelsen vil inddrage 

Landsuddannelsesudvalget og sikre materiale til næste Landsmøde 

b) Initiativfonden har fået flere nye medlemmer og der afventes et konstituerende møde, hvor 

der skal vælges formand (dato-besvær over sommeren) 

c) Natur-nationalparker og de nye parkers betydning for DcH: De to steder i Kreds 5 Fyn / 

Langeland som var i spil, er begge for små for nuværende. Ser ud til at det kun er Midtjyl-

land, som får udfordringer. Der vil pågå en drøftelse med Naturstyrelsen om erstatnings-

arealer til hundetræning til berørte Dch-foreninger 

d) Konsulentuddannelse og Kredsinstruktøruddannelse opstarter i efteråret 

e) Forårets Fællesmøde mellem Udvalg og Hovedbestyrelse: 

- Drøftelse af afholdelse af DM – stort på arealkrav / antal hjælpere. Svært for lokalfor-

eninger at byde ind på hele opgaven, så der er behov for, at flere foreninger går sam-

men om opgaven. Evt. skal kredsen spille en stærkere rolle. I 2023 er DM i Kreds 3 

- Væsenstest foreslået af Brugshundeudvalget generelt ved konkurrencer i DcH - blev 

drøftet. Hovedbestyrelsen vil foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af 

konkurrencerelaterede udvalg 

- Dommerudvalg og konkurrenceudvalg drøfter struktur. Evt. sammenlægning af de to 

udvalg og suppleret med et DcH-programudvalg. Der forventes et oplæg til næste 

Landsmøde 
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4. Status fra kassereren – økonomi, medlemstal, orientering 

Status i kreds 5: 

Det ser generelt fint ud. Det ser ud til at udgifterne samlet set holder sig inden for budgettet.  

Medlemstallet er på 1.191 medlemmer.  

 
5. Nyt fra Bestyrelsesmedlemmer 

Næstformand: 

Intet nyt 

 

Dommerudvalg: 

Kurset klar, parat konkurrencestart er ved at være klar til at blive afholdt.  

For dommeraspiranterne er der planlagt en hel søndag, hvor de skal ud og dømme eftersøg-

ning. Det bliver d. 27/11. 

Det går godt med aspiranterne, men der kan sagtens bruges flere. 

 

Konkurrenceudvalg: 

Fyensmesterskaber: 

Agility afholdes d. 11. september i Højme. Der er kun 15 tilmeldte pt, så der opfordres til at 

få sig meldt til. 

Rally og E-klassen afholdes d. 9. oktober på Vestfyn 

C, B og A afholdes d. 30. oktober på Vestfyn  

 

I foråret blev det drøftet om holdstørrelsen i forbindelse med fynsmesterskaberne skulle æn-

dres til kun at omfatte 2 hunde. Da der ikke er kommet nogle tilbagemeldinger, er det sådan 

holdturneringen afgøres i år. 

 

I agility kommer der en klasse mere fra næste år. Alle klasser skifter navn. 

 

Der er kommet en ansøgning om, at Højme gerne vil holde konkurrencer i januar og februar. 

28.+29. januar er det small og medium 

11.+12. februar er det intermediate og large 

 

Stig stopper i Kredsbestyrelsen efter næste kredsgeneralforsamling, så vi skal reklamere for 

1 plads i kredsens konkurrenceudvalg. 

 

Uddannelsesudvalg: 

Der mangler kun det sidste modul i grunduddannelsen - Førstehjælp til hund, som bliver af-

holdt i Kerteminde mandag den 29. august kl. 19.00.  

 

Overbygningerne starter op den 27. august. Det første er DcH Lydighed på Nordfyn, hvor 

der starter 15 aspiranter.  
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Familiehund starter i oktober og der er kun 5 på holdet, hvilket måske er lige i underkanten. 

1 modul på Langeland og 3 moduler i Svendborg.  

 

Agility og Nosework er aflyst i år på grund af for få tilmeldte.  

 

Rally starter i januar og februar mdr. 2023 og der er 10 deltagere - 2 fra andre kredse - en fra 

Sjælland og en fra Kreds 2. 

 

Det påtænkes, at hele uddannelsesdelen - med tilmeldinger mv. køres over på klubmodul. 

Der er erfa-møde d. 10. september, hvor der kan udveksles erfaringer med, hvordan de andre 

kredse gør.  
 

 

6. Hvor skal Kreds 5 lægge sine kræfter i 2023 - Drøftelse 

Der er ikke ret mange hunde ude i konkurrencer i år. – Det har været en udfordring i flere år, 

og der har været flere drøftelser om, hvad man kan gøre.  

Der mangler både instruktører og instruktører med erfaring. Nogle klubber har flere for-

holdsvis nye instruktører, så det kan måske være en mulighed at lave noget på tværs af klub-

berne for at dygtiggøre dem.  

  

Der er begrænsninger på antal tilmeldte i A og E-klassen. Når det er en kredskonkurrence 

gør det, at ikke alle i kredsen kan komme med og det samme gør sig gældende på lands. 

Reglerne siger, at man ikke må forbeholde konkurrencerne til egne hf i kredsen.  Det er bl.a. 

mangel på arealer, der gør, at man ikke kan tage flere med. Forslag om, at man hjælper hin-

anden på tværs af klubberne.  

 

7. Nyt fra lokalforeninger 

Højme:  

Kurser to gange om året for at dygtiggøre deres instruktører. Hvis der er pladser i overskud vil de 

blive udbudt til andre agilityfolk. 

De har sagt ja til at holde et VM. Højme afholder VM for Sheltier i Vilhelmsborg d. 5. og 6. novem-

ber. Der er ca. 300 tilmeldte. 

 

Kerteminde:  

Der er gang i den. De kan ikke tage flere ind. De søger midler til at få sat lys op på hvalpepladsen 

 

Langeskov: 

124 medlemmer. Overvejer om de snart skal sige stop på grund af mangel på instruktører. 
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Nordfyn: 

Nosework er kommet godt i gang. De har nu 2 hold. De starter snart et parkourhold. De har sagt ja til 

at holde DM i nordisk næste år.  

 

Odense: 

Der er flot fremmøde efter corona. Mangler instruktører.  

 

Ringe: 

Startede 13. august efter sommerferie, men træningspladsener nu overtaget midlertidigt af Midtfyns 

Festival. 

 

Svendborg: 

Startet 3 hvalpehold op og 1 nosework. Der er fuldt booket alle steder. 10 september afholdes et agi-

litystævne 

 

Brenderup: 

De tilbyder deres medlemmer gratis kaffe. De træner halvdelen af tiden og så drikker de kaffe og 

træner igen bagefter. De har holdt 2 VIP-arrangementer for instruktører med egen hund - kropskon-

trol og Hoopers. De arbejder meget på at styrke sammenholdet. 

 

Langeland: 

Der er god tilslutning til deres hvalpehold. 2 instruktører er stoppet. De har en kredskonkurrence på 

søndag. De har et rimelig velfungerende rallyhold, som kommer hver gang. Der har været afholdt 

grunduddannelseskurser – de blev gennemført godt. Har også svært ved at finde nye instruktører. 

De har kæmpet med at få noget nyt agilityudstyr, men det ser ud til at lykkedes.  

 

Sydfyn: 

69 medlemmer – fyldt op på stort set alle hold. De har kæmpet med at få istandsat deres nye lokaler, 

men der har været stor opbakning fra medlemmerne til at få det gjort. De har afholdt deres første 

konkurrence. Mangler også instruktører. De har fået fondsmidler, så de har nu næsten en ny agility-

bane. 

 

 

8. Nyt fra Udvalgsmedlemmer, webmaster m.fl. 
Kursus i klubmodulet er aflyst da Klubmodul ikke var klar. Der skulle komme et i efteråret for alle 

superbrugere, og også for medlemmer.  

 

Er der behov for et kursus i regnskabsmodulet? Jan sender en forespørgsel ud til alle kassererne i 

klubberne. 

 

Kredsen har opsagt nets. Så det er kun muligt at betale via overførsel. 
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Helge dommercentralen: Det har været meget varierende, hvor mange dommere der har været til rå-

dighed.  

 

Dch-folderen er blevet opdateret. Folderen omdelt på mødet, så klubberne kan komme med tilbage-

meldinger, hvis der er rettelser. Klubberne bedes læses folderen grundigt og melde tilbage hvis der er 

fejl eller mangler – derefter går folderen i trykken. 

 

9. Evt. 
Der pågår en drøftelse af kredsbestyrelsens deltagelse ved jubilæum i lokalforeninger. 

Kredsbestyrelsen deltager kun i jubilæer, hvor et medlems jubilæum har relation til kredsar-

bejde eller landsforeningsarbejde eller når en lokalforening har jubilæum. 
 
 
Næste Kredsrådsmøde afholdes 24. november 2022 kl. 19.00 i Brenderup  
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