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DcH kreds 3s SPORLÆGGERCENTRAL 
 

 
Formål: At bistå lokalforeninger med hjælp til sporlægning i DcH E-konkurrencer på mindst kreds-
plan. 
At være på forkant med udviklingen.  
Kredsbestyrelsen har udpeget dommer Knud Lykke Rasmussen som formand for dommercentralen 
 

1. Formand for sporlæggercentralen                                                                                                                   

a) formandens rolle: indhente kort cv fra ansøger, indstille sporlægger til godkendelse i kredsbesty-

relse, vedligeholde listen over sporlægger, herunder aktivitet, og hverve nye sporlæggere.                                                                                                                                                        

b) have øje for efteruddannelse/uddannelse af nye sporlæggere efter behov                                        

c) afholde årsmøde  

2. Sporlægger: indstilles af lokalforening i kreds 3. Efter godkendelse og optagelse i centralen bestem-

mer vedkommende selv hvor ofte man har lyst til at hjælpe, dog skal man være aktiv for at stå på 

listen.                                                                                                                                                                       

a) efter fuldført opgave indberetter sporlægger selv til centralen                                                                                   

Sporlægger skal godkendes af kredsbestyrelsen. (kommer på listen over medlemmer der har kreds-

hverv) 

3. Procedure: efter fastsættelse af konkurrencedatoer, sender formanden for sporlæggercentralen 

disse til de registrerede sporlæggere, som afkrydser de datoer som de er til rådighed, og tilbagesen-

der skemaerne til formanden for centralen. 

Formanden sender de afkrydsede skemaer til de arrangerende foreninger, som selv kontakter spor-

læggeren. 

Sporlæggeren skal kontaktes af foreningen igen, senest en uge før konkurrenceafholdelse.  

                                                                                                                     

 
Økonomi: 
Kredsbestyrelsen har godkendt budget 25000,00 for 2022. 
Kredsen udbetaler kørselsrefusion til sporlægger. 
Lokalforeningen fremsender bilag til kredskasser, påført sporlægger navn, bilens registreringsnum-
mer, totalt antal kørt km samt sporlæggerens underskrift. 
Kurser/møder: 
Der kan afholdes opstartsmøde, uddannelse, årsmøde. Desuden er der bevilliget en vest med logo, 
sporlægger og navn.  
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Drejebog: 
Kredsbestyrelsens beslutning og formål om at etablere en sporlæggercentral blev præsenteres og 
godkendt på kredsgeneralforsamlingen i 2021.  
 
2021 bruges til at få centralen ”køreklar” til oktober hvor konkurrencekalender 2022 planlægges. 
2022 kan foreninger benytte sig af sporlæggercentralen til at hverve E-sporlæggere.  
Slut 2022 evalueres med henblik på også at omfatte A-sporlæggere. Regulering af budget. 
 
 
 
 
. 
 
                                                                                                                 
  
  


