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1 Betaling af deltagelse i officielle kammeratskabsaftener: 
Hundefører skal søge via lokalforeningen. 
Ved DcH’s DM og DcH’s DM i Nordisk skal lokalforeningen selv sørge for betaling ved tilmelding.  
Udgiften vil herefter blive refunderet af Kredsen ved fremsendelse af bilag på indbetalingen. 
 
2. Tilskud til nationale- og internationale mesterskaber: 
Hundefører skal søge via lokalforeningen. 
Hundefører, der repræsenterer DcH ved nationale- eller internationale mesterskaber.  
Kr.1.500,- når mesterskabet afholdes i udlandet. 
Kr.500,- når mesterskabet afholdes i Danmark.  
 
3. Gaver: 
Hvem  Hvad  
Et kredsbestyrelsesmedlem der stopper efter mindst 4 år i bestyrelsen Gave, max værdi 350 kr.
Udvalgsmedlem der stopper efter mindst 4 år i udvalget Gave, max værdi 350 kr.
Dommer, kredsinstruktør adfærdskonsulenter, eftersøger, bestyrel-
ses/udvalgs/ ad ‘hoc medlem, der har 25 eller 40-års jubilæum.

Gave, max værdi 350 kr.  

Dommer, kredsinstruktører og adfærdskonsulenter, eftersøger, bestyrel-
ses/udvalgs/ad ‘hoc medlem der har 10-års jubilæum.

Gave max. 350 kr. 

Dommeraspirant der består dommerprøven Gave, max værdi 350 kr. 
Kredsinstruktøraspirant der består prøven Gave, max værdi 350 kr. 
Hundeadfærdskonsulent der består prøven Gave, max værdi 350kr. 
Lokalforening der har jubilæum. 25/40/50/60/70 år og derfra hver 5 år. 
Hvis kredsbestyrelsen modtager invitation

Gave, 350 kr. 

Indvielse af klubhus. Hvis kredsbestyrelsen inviteres Gave, 350 kr.  
Dødsfald: kredsbestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer (lands- og 
kreds), dommere, konsulenter, eftersøger, ad ‘hoc og kredsinstruktører 

Bårebuket  

En særlig lejlighed Gave, max 350 kr. 

 

4. Øvrige tilskud: 

Hvem Hvad 
Kredsbestyrelsesmedlemmer. Tilskud til relevante kurser, møder med mere. 

Ansøgning sendes til kredsbestyrelsen
Kredsbestyrelse, udvalgsmedlemmer, WEB-ma-
ster og leder af dommercentral 

Telefon IT og øvrige omkostninger. Beløbet fast-
sættes af kredsbestyrelsen og udbetales ½ årligt. 
Kontorhold: Udgifter refunderes efter fremvis-
ning af bilag. Kredsbestyrelse/udvalgsformand

Webmaster, Udvalgsformænd, dommercentral Tilskud til privat PC. Halvårligt.  

Kredsbestyrelsesmedlemmer. Fritages for kreds og landskontingent. 

Eftersøger og kredseftersøger. 

 

 

 

Der bevilliges en let forplejning til fællestræning 
højest 4 træningssamlinger pr. år med 25 delta-
gere pr. gang. 
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5. Årlige arrangementer: 

Hvem: Hvad: Ansvarlig 

Dommer årsmøde 

DcH, Nordisk, brugsprøver, 
Agility og Rally, Nosework 

Middag Dommerudvalget. 

Alle med tillidshverv i kredsen 
hvis der er økonomi til det 

Års T-shirt 

Fællesarrangement 

Kredsbestyrelsen 

Fejring af kredsmestre 

 

Aften arrangement Dommer og kredsbestyrelse 

 

 


