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      12-06-2021 
 
Referat fra kredsgeneralforsamling onsdag den 9. juni, kl. 19.00 2021 på Nilles Kro, Hadsten-
vej 209, 8471 Sabro. 
 
Fraværende lokalforeninger: Brædstrup, Grenaa, Hinnerup, Langå, Tranbjerg, Randers, Vi-
borg, Århus. 
 
1. Valg af dirigent. 

Knud Lykke Rasmussen blev valgt. 
 
Der blev valgt 2 stemmetællere henholdsvis Anette Barksman og Jan Jonasen. 
 
Jan E. Nielsen fra sekretariatet var inviteret til at gennemgå muligheder og svare på 
spørgsmål omkring det nye betalingssystem. 
 
Klubmodul har været nødt til at indføre et nyt betalingssystem da det gamle ikke kan 
håndtere det nye 3D secure sikkerhedssystem, det betyder at alle der ønsker betalingsløs-
ning i Klubmodul skal over på Nets platform inden 1. 9. 2021. 
 
Der henvises til: 
Nyhedsbrev ang. Klubmodul betalings system 
Beregning og fakta om nyt betalingssystem 
Beregning af pris for betalingssystemer. 
 
  

2. Formanden aflægger beretning. 
Ingen tilføjelser. 
Beretning godkendt og kan findes på hjemmesiden. 
 
Formanden for uddannelsesudvalget aflægger beretning. 
Ingen tilføjelser 
Beretningen godkendt og kan findes på hjemmesiden. 
 
Formanden for dommerudvalget aflægger beretning. 
Ingen tilføjelser. 
Beretningen godkendt og kan findes på hjemmesiden. 

 
3. Kasserer aflægger regnskabet for 2020. 
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Bent Pedersen gennemgik det reviderede regnskab, hvorefter der blev en længere drøf-
telse af hvad overskuddet i kredsens kasse skal bruges til.  
Forslag om nedsættelse af prisen på instruktør grund uddannelsen. 
Forslag til mere uddannelse, efteruddannelse samt flere kurser og seminar. 
 Omkring E sporlæggere forslag om at den arrangerende lokalforening ikke selv skal be-
tale de første 100 km pr. sporlægger, se punktet sporlæggercentral under eventuelt. 
Se punkt 4 indkomne forslag om oprettelse af hjælpefond. 
 
Endvidere henviste Bent Pedersen til at der var sendt faktura ud til lokalforeningerne ved-
rørende nytilkommende medlemmer, fakturaen skal snarest betales. 
 
Regnskabet godkendt. Regnskab 2020, medlemstal afslutning 2020 og budget for år 2021 
kan findes på hjemmesiden. 

 
4. Indkomne forslag. 

Ole Suurland gennemgik forslag vedrørende oprettelse af hjælpefond i kredsen. 
 
Forudsætningerne: Hvis kredsens likvide midler overstiger 350.000, kr. i et regnskabsår, kan 
der det efterfølgende kalenderår udbetales donationer af op til 10.000, kr. pr. donation, 
dog maksimum 100.000, - kr. i alt. 
 
Begrundelse: 
Denne skal være et supplement til DcH´s Initiativfond. 
Mindre foreninger kan have svært ved at låne penge af Initiativfonden, da pengene skal 
betales tilbage over en årrække. 
 
Mindre foreninger kan få meget ud af et medlemskab, større foreninger har i bund og 
grund selv indbetalt pengene, så alle vil føle sig som vindere hvis man får del i en donation. 
 
Forslaget blev vedtaget med 67 ja, 2 nej og 1 blank stemme med tilføjelse af, at der skal være 
en ansøgningsfrist for, hvornår det er muligt at søge om en donation samt at der tilføjes en 
mere detaljeret ansøgningsbeskrivelse. Kreds3´s hjælpefond kan findes på hjemmesiden. 

 
5. Fastsættelse af kontingent, kredsbestyrelsen vil forslå uændret, 120,00 kr. pr. medlem. 

Uændret 120,00 kr. pr. medlem blev vedtaget. 
 

6. Valg af kredsformand ønsker genvalg (ulige år). 
Jørgen Randa blev valgt. 

 
7. Valg af næstformand/sekretær (lige år).  
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Udgår. 
 

8. Valg af kasserer (lige år). 
Udgår. 

 
9. Valg af suppleant for kasserer (ulige år). 

Kredsbestyrelsen blev pålagt at finde en suppleant for kasserer. 
 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
Udgår. 

 
11. Valg af suppleanter (lige år) 

Udgår. 
 
12. Valg af 2 revisorer – én hvert år (lige år) 

Helle Svendgaard blev valgt. Ole Suurland (ulige år) 
 

13. Valg af revisorsuppleanter (lige år) 
Udgår. 
 

14. Valg af kredsens medlem af ordensudvalget (ulige år). 
Anne Abildgaard blev valgt. 

 
15. Valg af kredsens initiativfondsmedlem (ulige år) 

Henrik Bruun blev valgt. 
 

16. Eventuelt valg af øvrige poster. 
Udgår. 
 

17. Eventuelt. 
 
Sporlæggercentral, drejebog kan findes på hjemmesiden. 
 
Formål: At bistå lokalforeninger med hjælp til sporlægning i DcH-konkurrencer på 
mindst kredsplan.  
 
Kredsbestyrelsen har udpeget dommer Knud Lykke Rasmussen som formand for dom-
mercentralen. 
 
Knud Lykke Rasmussen gennemgik drejebog for sporlæggercentralen og forklarede at 
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sporlæggercentralen kommer til at fungere som dommercentralen og at år 2021 skal bru-
ges til at få centralen ”køreklar”. 
 
Til oktober hvor konkurrencekalender år 2022 planlægges, kan foreninger benytte sig af 
sporlæggercentralen til at hverve E-sporlæggere. 
  
Slut år 2022 evalueres og tilbuddet kan hvis ønskes omfatte samme tilbud til A- sporlæg-
gere. 
 
Økonomi sporlæggercentralen: 
 
Der var utilfredshed over, at den arrangerende lokalforening selv skal betale de første 100 
km.  pr. sporlægger, da det betyder en ekstra udgift på 344,00 kr. pr. sporlægger.  
 
Der blev opfordret til, at kredsbestyrelsen finder en anden økonomisk model, så lokalfor-
eningerne ikke får denne mere udgift pr. sporlægger. 
 
E-turneringen Bent Pedersen undersøger hvorvidt E-turnering er omfattet af sporlægger-
centralen. 
 
Fortsættelse af punktet eventuelt: 
 
Kredsen mangler superbrugere i klubmodul gerne nogen der har interesse i regnskabsde-
len eller i konkurrencedelen. 
 
Efterspørgsel på en overbygning omhandlende hvalpe. Anne Wedel går videre med ideen 
til landuddannelsesudvalget. Kredsens uddannelsesudvalg vil i samarbejde med kredsin-
struktører der underviser på IGU hvalpemodulet udarbejde en lektionsplan med forslag til 
hvad et hvalpe/motivationskursus bør indeholde. Efterfølgende afholde et weekendkursus 
for hvalpeinstruktører.  
  
Mere og bedre synlighed af hundeadfærdskonsulenter, der ønskes mulighed for link på 
banner i klubmodul. Jan E. Nielsen undersøger, om det er muligt. 
 
Hvorfor aflyses konkurrencer? I øjeblikket på grund af Corona situationen, det er meget 
vanskeligt at få hjælpere. 
 
 
 
Mødedatoer: 
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Torsdag den 15. juli kredsbestyrelsesmøde, kl. 18.00 på Nilles Kro. 
Søndag den 22. august Landsmøde, hvis Corona restriktionerne tillader det. 
Lørdag og søndag den 6. – 7. november foreningsudviklingskurser med Torben Steenstrup 
på Nilles Kro. 
 
 
 
 
 

 
 



 

Kreds 3 

Formandsberetning – 2020 

 

Da jeg som kredsformand også er medlem af hovedbestyrelsen, vil min beretning 

foruden kredsrelaterede emner også indeholde en del om aktiviteterne i 

Landsforeningens Hovedbestyrelse. 

Hovedbestyrelsen 

Der er i 2020 afholdt 18 hovedbestyrelsesmøder: 

‐ 3 fysiske møder/Fjeldsted Skov Kro. 

‐ 10 skype møder. 

‐ 5 teams møder. 

Herudover et formandsmøde på Fjeldsted Skov Kro den 25‐26/1 2020. 

Strategi seminar den 15‐16/8 2020. 

Landsmøde i Vejen den 30/8 2020. 

DcH har haft flere sponsorer gennem årerne. En af disse, nemlig Kingsmore, har ikke 

betalt de aftalte beløb i 2020. Trods flere rykkere og et enkelt møde med vores 

forretningsfører er det besluttet, at overgive sagen til DcH`s advokat med henblik på 

Inddrivning af de aftalte beløb. 

Aftalerne med Adria og Friluftrådet løber som aftalt. Vi har i 2020 modtaget et beløb 

fra Friluftsrådet på kr. 170.000, hvilket er kr. 40.000 mere end forrige år. 

Året 2020 har ikke været helt almindeligt i DcH, ligesom som for rigtigt mange andre 

i Danmark og i den øvrige del af verden. 

Der er selvfølgelig tale om corona situationen. 

I et nyhedsbrev den 18. marts til alle i DcH, meddeltes det, at alle aktiviteter aflyses 

indtil den 17. april. 



Den 6.april meddeler statsministeren, at nedluknings perioden forlænges til den 10. 

maj. 

Den 16. april slås det fast, at forsamlingsforbuddet på max. 10 personer forsat er 

gældende. 

Den 20. april meddeles det fra politiet, at udendørs hundetræning er tilladt med op 

til 10 personer pr. hold. Herudover stilles der krav til afstanden mellem holdene. 

Klubhuse må være åbne, men kun med toilet besøg for øje. 

De berørte aktiviteter i DcH  er følgende: 

‐ Landsmødet udsat på ubestemt tid. 

‐ Nordisk DM i Holstebro aflyses. 

‐ Formandsmødet den 19. april udskydes til den 22. november. 

‐ DM i Thy aflyst. 

 

Selvom mange ting har været anderledes i år, så har der været nok at lave for 

hovedbestyrelsen. 

Året startede med et formandsmøde den 25‐26/1 på Fjeldsted Skov Kro, hvor bl.a. 

DcH`s nye budget system blev diskuteret. Også undervisningssituationen og 

strategierne blev diskuteret. 

Klubmodulet har været genstand for megen kritik men også megen ros. Der har 

været kørt undervisning og holdt Erfa møder over hele landet; men jeg tror langt fra, 

vi er færdige med implementeringen og opdateringen af systemet, som her ved 

årsskiftet ser ud til at begynde at virke. 

Lokalforeningen i Hammel er lukket. Det har ikke været muligt at finde en ny 

bestyrelse. Der arbejdes på at starte en ny forening i området. 

Hovedbestyrelsen har nedsat et antal ad hoc grupper, der skal forberede disses 

arbejde til fremlæggelse i diverse foraer med henblik på debat og evt. beslutning. 

Det drejer sig om:‐ 

‐ Betaling/honorering af frivillige. 

‐ Hvad kan der gøres for at hjælpe/støtte små foreninger. 

‐ Evt. nyt navn til DcH programmet. 

‐  Investering/formueformidling. 

‐ Årshjul. 



Der har i løbet af året været flere spørgsmål vedr. DcH`s‐ forsikringer. DcH har en 

lovpligtig erhvervsforsikring og en fælles  udvidet ansvarsforsikring. 

Denne er fortsat nødvendig da, ikke alle forsikrings selskaber accepterer 

hundeejernes lovpligtige forsikring som tilstrækkelig. 

DcH har fået ny webmaster, idet Helle Troelsen er fratrådt. Den nye webmaster er 

Emily Kew, som kommer fra DcH i Give. 

I forbindelse med klubmodulet indføres der et nyt hjemmesidekoncept i DcH. Det er 

frivilligt om klubberne vil gøre brug af konceptet. Dog stiller hovedbestyrelsen de 

krav til en hjemmeside, at top bjælken og farverne skal være DcH‐blå, samt to bokse 

med links til DcH‐landsforeningen. Derudover må foreningssiderne ikke ændres. 

En videre udvikling af strategiplanen blev startet på et hovedbestyrelsesmøde den 

15‐16 august under supervision af Torben Stenstrup. 

Så kunne vi endelig indkalde til det længe ventede landsmøde. Det blev den 30. 

august i Vejen. De væsentligste punkter var honorering af sporlæggere til DM samt 

en ændring af paragraf 4.4 i landsforeningens vedtægter. 

Herudover valg til de forskellige poster i foreningen. Enkelte havde længe været 

konstitueret i deres nye opgaver. 

Landsforeningen var i foråret engageret i en opgave gående ud på – uden udgifter 

for DcH – sammen med et bureau, at medvirke til at lave et annonce financieret 

Magasin om hundeverdenen. 

Magasinet blev udgivet i dels kreds 3 og kreds 5 i begrænset omfang. 

Nu er der så lavet en aftale om at lave et tilsvarende landsdækkende magasin på 

10.000 eksemplarer. 

I sidste kvartal fik vi en henvendelse fra Allingåbro Hundeskole om en evt. optagelse 

i DcH. 

En meget positiv henvendelse som vi naturligvis tog imod, og senere mødtes vi med 

Allingåbro Hundeskoles bestyrelse til et meget konstruktivt møde i deres klubhus. 

Jan Nielsen (forretningsfører) og undertegnede fortalte hvad vi kunne tilbyde, og 

hvad vi i givet fald ville kræve af den. 



Bestyrelsen i Allingåbro ville tage emnet op på deres generalforsamling  i foråret 

2021, hvorefter de ville vende tilbage. 

Medlemstallet i DcH forventes at ligge i størrelsesordenen 12.000.  

Endvidere har hovedbestyrelsen valgt en anden leverandør af DcH‐bladet. 

Så spøger corona igen. Den 11.september lukkede alle indendørs aktiviteter indtil 

den 3.januar 2021. Forsamlingsforbuddet på max 10 personer gælder i øvrigt indtil 

1.marts 2021. 

Regeringen har den 29. december forlænget rekstriktionerne indtil den 17. januar 

2021. Den 6. januar meddeles det, at forsamlingsforbuddet ændres fra 10 til5 

personer og gælder til den 17. januar 2021. 

Det betyder, at det planlagte formandsmøde aflyses. 

Endelig har DcH indgået en aftale med et firma, der sælger hundetilbehør på 

nettet.Firmaet vil annoncere i DcH‐bladet og i øvrigt give DcH‐medlemmer 10% 

rabat. 

 

 

Jørgen Randa 

  

 

  

 

 

 

 

 



Kredsen 

 

Arbejdet starter med et kredsbestyrelsesmøde 16.1. 2020. 

Der er i 2020 afholdt 11 kredsbestyrelsesmøder: 

‐ 5 møder i Hadsten. 

‐ 4 Sky møder. 

‐ 2 møder på Nilles Kro. 

 Herudover en kredsgeneralforsamling i Hadsten, den 18.2. 

 Kredsrådsmøde i Hadsten den 9.3. 

 Kredsrådsmøde på Nilles Kro, den 7.10. 

 Formandsmøde på Nilles Kro, den 10.8. 

 Året 2020 har været ret speciel på grund af corona pandemien og de deraf følgende 

restriktioner. 

Disse kom i 2 omgange. Den første i midten af marts og indtil 10. maj. Den anden 

den 11.dec. og i første omgang til 3.jan.2021. Er senere forlænget og forstærket 

med termin 17.jan.2021. 

Forsamlingsforbuddet ændres fra 10 til 5 personer.  

Såfremt der kommer ændringer til ovennævnte – og det gør der – vil I naturligvis 

blive holdt underrettet. 

Kreds 3`s ordinære generalforsamling blev som sædvanlig holdt i Hadsten´s klubhus 

den 18.feb.  

Beretningerne fra bestyrelsen blev godkendt. 

Eliteturneringen skulle være afholdt den 29.3. i Risskov. På grund af areal problemer 

overtog Horsens afviklingen af eliteturneringen i kredsen. 

Jesper Graversen orienterede fra initiativfonden og opfordrede lokalforeningerne til 

at gør brug af fonden. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 120 pr. medlem. Forslaget blev 

godkendt. 



Valgene blev som følger: 

‐ Næstformand/sekretær: Dorte Dalgaard Nielsen blev genvalgt. 

‐ Kredskasserer: Bent Pedersen blev genvalgt. 

‐ Supp. for kasseren: Susanne Bøjer blev valgt. 

‐ Form. For udd.valget: Anne Wedel blev genvalgt. 

‐ For.mand for dommerudv.: Joan Elgaard Jensen blev genvalgt. 

‐ Best.supp.: Annette Barksman og Inger Dittus blev valgt. 

‐ Rev.sorer: Ole Suurland og Helle Svendgaard blev valgt. 

‐ Rev.supp.: Søren Skou Kristensen og Ingeborg Henriksen blev valgt. 

 

På grund af et forhold i kredsen, hvor et medlem drev egen hunde virksomhed i 

konkurrence med DcH, udspandt der sig en diskussion om dette. 

Konklusionen blev, at der til kredsrådsmødet den 9.3. udarbejdes et forslag til 

hvordan dette håndteres. 

Der blev rejst kritik af tidsfrister i forbindelse med mødeindkaldelser. Nogle mente, 

at 3 uger er for kort tid. 

Kredsformanden har i året været hovedbestyrelsens repræsentant i KU. 

Projekt Himmerlandsgården blev aflyst. 

På kredsrådsmødet den 9.3. fortsatte diskussionerne om både at være 

kredsinstruktør i DcH og selvstændig med virksomhed på samme område. 

Der var indlæg fra Anne Wedel , Annette Barksman og Flemming Buhl. 

Resultatet blev udarbejdelse af en ”Tidligsaftale” for lokalforenings instruktør. 

Aftalen er udsendt til de enkelte lokalforeninger. 

Hovedbestyrelsen har i øvrigt nedsat en ad hoc arbejdsgruppe, der arbejder med 

samme emne, men noget bredere. 

Hovedbestyrelsen deltog i 2020 i et magasin projekt om hunde (se afsnittet 

hovedbestyrelsen). 

Medlemstallet i kreds 3 er 2480, hvilket er en fremgang på 2,42%. Vi er hermed den 

kreds med flest medlemmer i øjeblikket. 



Foreningen i Hammel blev lukket i 1. kvartal. Når vi igen kan samles indendørs, vil 

der blive forsøgt at lave en ny forening. 

I forbindelse med klubmodul og ny hjemmeside, har forsøgt at fjerne så meget som 

muligt fra kredsens hjemmeside og i stedet linke  til landsforeningens hjemmeside. 

Dette for at spare unødvendige parallelle opdateringer. 

Vedrørende klubmodul har der været afholdt Erfa møde ved Ole Suurland og Johny 

Pedersen den 11.10. 

Regnskabsmodulet ved Charlotte Kjær den 7.11, blev aflyst grundet Corona.  

Arrangement for kredsmestre og DM‐præmiemodtager holdes fremtidigt på Nilles 

Kro. 

Der bevilges fremtidig en DcH‐års t‐shirt til kredsbestyrelse og kredsudvalg.  

 Henvendelser vedrørende tilbagebetaling af kontingent for nye medlemmer, der 

ikke har nået at komme i gang, rettes til landskassereren. 

DcH`s landsmøde blev afholdt den 30.8. i Vejen. 

DcH fil en henvendelse fra Allingåbro Hundeskole i sidste kvartal ( se afsnittet 

hovedbestyrelsen). 

Da Jesper Graversen er stoppet i DcH, skal vi have valgt et nyt medlem til 

initiativfonden. 

Endvidere skal vi have udpeget 2 nye superbrugere, da de 2 vi havde er holdt op. 

En del lokalforeninger mangler ressourcer i forhold til at afholde konkurrencer. Efter 

en diskussion om emnet, blev der nedskrevet en del punkter, der måske kan hjælpe 

på situationen. 

På foranledning af spørgsmål omkring DcH`s forsikringer, kan det oplyses, at DcH har 

de fornødne forsikringer. 

Så snart vi igen må mødes, indkaldes der til et formandsmøde om emnet 

”manglende ressourcer i lokalforeningerne”. 

 

Jørgen Randa 
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December 2020 
 

Uddannelsesudvalget  
Formandens årsberetning 2020 

 
Det har været et spændende, hektisk, inspirerende og udfordrende år på de fleste områder. 
Undervejs har der været ændringer, aflysninger, indgået nye aftaler - det administrative har fyldt 
meget. 
Trods restriktioner vedrørende forsamlingsforbud, afstand osv.  er det lykkedes at få afviklet IGU 
næsten efter planen.  
Der er også blevet tid til at iværksætte nye tiltag i 2020/2021, udskiftning i udvalget, implementere 
klubmodul og så lige alt det løse. 
 
Kredsen: Der har været afholdt 15 møder på kredsplan, dertil 2 klubmodul – kursusdage. 
Udvalget har på opfordring fra kredsrådet udarbejdet et forslag til en såkaldt ”tillidsaftale”. Forsla-
get blev præsenteret på et ekstraordinært kredsrådsmøde, hvor emnet fastholdelse/ honore-
ring/frivillighed af instruktører var i fokus. Der var en konstruktiv debat foreningerne imellem, er-
faringsudveksling og ønske om flere indholdsrige møder, hvor et aktuelt emne tages op til drøf-
telse. 
Vi fik taget hul på problematikken omkring ”fastholdelse” og følger op på formandsmødet 2021.    
 
Udvalg/ kredsinstruktører: 
Mødeaktivitet:  

2 samlinger i kredsen - uddannelsesudvalg/kredsinstruktører.  
4 udvalgsmøder, 2 skype. 
1 årsmøde - landsuddannelsesudvalg/kredsinstruktører 

Der er kommet nye kræfter til udvalget, som er udvidet til 5 personer. Det har tilført ny inspiration 
og energi, hvilket er nødvendigt med de mange kurser, vi ønsker at udbyde. Jeg ser frem til at få 
uddelegeret nogle opgaver, fornuftig sparring og et fornøjeligt samarbejde.  
STOR tak til Gitta og Sanne for godt samarbejde og indsatsen for udvalget i henholdsvis 8 og 11 år. 
Konstateret: at jeg ikke kan være helt umulig at omgås med så mange års samarbejde. Gitta er 
fortsat kredsinstruktør og tak for det! 
 
Vi har fået færdiguddannet 5 kredsinstruktører. Alle har med stor succes haft deres debut, været 
fleksible og klar til i fællesskab med de erfarne kredsinstruktører at løse opgaven med at sadle om 
og lynhurtig få indhentet de aflyste IGU moduler fra foråret (og igen fra efteråret.)  Vi har løbende 
modtaget konstruktive evalueringer på mail og især har jeg fået mange positive tilkendegivelser, 
når jeg har været til stede og det har været en hel del gange. Jeg syntes helt bestemt, at Instruktø-
rerne besidder en høj faglighed, er knivskarpe og har øje for at få alle aspiranter inddraget i under-
visningen, hvilket der kommer interessante dialoger ud af.   
At vi planlægger, evaluerer og får drøftet nye tiltag i fællesskab, ser jeg som en positiv udvikling. 
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Fremadrettet afholder vi derfor mindst 2 kredssamlinger om året. 
Klubmodul: 
Det har været lidt af en udfordring at komme i gang med klubmodul, men jeg forsøger at hægte 
mig på. Foreløbig benyttes event, hvilket letter det administrative arbejde for både kredskasseren 
og jeg, men det besværliggør tilmeldingsprocessen for lokalforeningerne. Jeg håber, at der arbej-
des på en løsning så det, som tidligere, KUN er forenings-formanden, der kan tilmelde aspiranter 
til IGU og instruktører til efteruddannelse, det vil være mest hensigtsmæssigt, da det er lokalfor-
eningen der indstiller og betaler al uddannelse. 
 
Status IGU 2020: 

14 DcH instruktører 
14 Familiehunde instruktører 
7 Nosework instruktører – mangler det sidste modul 
Pga forsamlingsforbud max 10 er der nogle stykker der mangler få moduler. 
 
20 aspiranter på grundforløb med opstart i september. 

Efteruddannelse mm.: 
30 seminar med Lea Nor 
26 klar-parat 

 
Seminar Core træning og Viborg-kursus måtte desværre aflyses. 
 
Fællesarrangement: 
Der er ikke afholdt fællesarrangement i 2020, der er i stedet for tilbudt en Års T-shirt, hvilket 52 
har fået udleveret. 
Der er et spændende og anderledes arrangement under planlægning til 2021. Vi er lidt på stand 
by, men håber virkelig at det kan gennemføres.  
 
Nye tiltag i 2020: 
Helt ekstraordinært og efter utallige opfordringer har vi sat Canis-klikkerinstruktør uddannelse i 
gang og starter endnu et uddannelses forløb op først i det nye år. Begge uddannelser afsluttes i 
2021.  
Vi er ret stolte over at få mulighed for at udbyde denne attraktive uddannelse, der er et samar-
bejde mellem kredsen, lokalforeninger og Canis-Silkeborg og tiltænkt som en ekstra bonus til 
DcH´s ildsjæle. Håber meget at samarbejdet kan fortsætte fremover. 
 
Da der pga de mange overbygninger (5), der udbydes, er der ind imellem ledige pladser. Vi har in-
viteret ”erfarne” instruktører til at deltage på restpladser - uden beregning. Det betyder, at flere 
instruktører vælger nr. 2 overbygning, eller bliver opdateret ved at deltage på enkelte moduler.  
Vi udnytter resurserne, får fyldt holdene op og skaber mulighed for bedre sparring.  Vi har tænkt 
os at fortsætte med dette tiltag, der er taget godt imod. Desværre måtte nogle få sættes af holdet 
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pga forsamlingsforbud på max 10. Tak for forståelse - de berørte er selvfølgelig inviteret med næ-
ste gang overbygningen udbydes. 
 
 
      
Nye tiltag 2021: 
I disse tider er det vigtigt at holde hjulene i gang. Vi har allerede en del på programmet til 2021 og 
håber det lykkes, at få det afviklet. 
 

1) Canis-klikker- deadline for tilmelding 10. januar 

2) Klar-Parat – udbydes som dagskursus 

3) Evalueringsdag for IGU - vil gerne have opfølgning på uddannelse fra tidligere aspiranter 

4) C-hundeførerdag - for alle der er interesseret i konkurrence. Afholdes på en skole hvor 

der om nødvendigt kan overholdes forsamlings restriktioner. 

5) Fællesarrangement – vi fornyr os, så anderledes end tidligere  

6) Opfordring til at komme med forslag til efteruddannelse – er åben for ønsker nu. 

 
Invitation og tilmelding kun på klubmodul/event 
 
Der skal lyde en kæmpe stor tak til alle, som har hjulpet udvalget igennem 2020 med de udfordrin-
ger, der har været. Det er helt fantastisk, aspiranter, foreninger, kredsinstruktører er trådt sam-
men – Her kan man se at sammenhold og frivillighed er i fokus. Jeg ser fortrøstningsfuld på fremti-
den, der er så mange resurser, der er så mange henvendelser om interesse for at uddanne sig vi-
dere til både kredsinstruktør og adfærdskonsulent.  
I en tid med nedlukning af landet savner vi alle det sociale og har nok lært, hvor stor betydning det 
har at stå sammen om en fælles interesse. Der har været stor velvillighed for at yde til fælles bed-
ste til gavn for Dch og vores medlemmer.   
 
Tak for 2020       
 
    
Med venlig hilsen 
Anne Wedel 
Formand   
Uddannelsesudvalget kreds 3  
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BERETNING 2020 KdU3 
 
 
 
2020 Bliver et år vi husker, ikke for de mange konkurrencer. Men for at alt blev 
vendt op og ned d. 11 marts. 
Danmark blev næsten lukket ned. Vores Dm, Dommer prøven 2020, Landsmøde, 
foreninger, Træning og vores konkurrencer. Landsmødet blev dog rykket til august. 
 
Aktiviteterne har været på et minimum. Hele foråret og ind i sommeren. 
Vi gik så småt i gang igen. Og alle Dommere ville gerne ud at dømme, men der var 
ikke ret mange hunde fører der havde lyst til at gå i konkurrence.  
Så der blev aflyst flere konkurrencer, og de konkurrencer der er blevet afholdt har 
ikke været med ret mange tilmeldte. Så derfor har der ikke været meget at lave. 
På landsplan er det derfor bestemt at der ikke bliver optælling i år. 
 
Vi har desværre en aspirant der er blevet nødt til at stoppe, på grund af helbreds-
mæssiges årsager. Det er vi kede af. Go vind Bjarne Christensen. 
 
Nye retnings linjer ang. Træningsvest med net lomme på ryggen. 
På vores møde for kredskontakter 11.5 2020 snakkede vi om hvad emner vi skulle 
tage op på Dommerseminar, lineføring, bringsel, fremad sendelse, frit 
søg/udlægning af genstande, start felter, startport. Derud fra planlægger vi dommer 
uddannelsen i foråret 2021. 
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Elektroniske dommersedler tiden er ikke lige nu. Der skal laves test. Og fagudvalge-
ne skal ind over. Ole Suurland og Steen Andersen taler sammen vedr. projektet. 
 
Mange dommere oplever at hundeførerne mangler kendskab til DcH`s konkurrence 
program, regler og vejledning. 
Måske det skulle tilføjes i uddannelsen af kredsinstruktører, da det jo ikke alle der er 
konkurrence hunde fører.  
 
Vi har tre 10 års. Jubilarer, Karin Klitgaard, Henning Stærk og Sidse Rørvig. 
Vi har to 25 års jubilarer, Finn Møgelvang, Michael Rode Jensen. Tillykke alle sam-
men. 
Peer Kirkemand holder som Dommer. Vi ønsker dig held og lykke. 
Poul Rohde Nielsen Har valgt at stoppe i Dommer udvalget efter 8 år. Vi takker dig 
meget for dit store arbejde, og din altid hjælpsomhed. Vi kommer til at savne dig og 
dit gode humør. Tusinde tak for de 8 år. 
 
Vi i dommer udvalget glæder os til 2021 hvor der forhåbentlig bliver lidt mere nor-
male tilstande. 
 
Tusinde tak til lokalforeningerne for at afholde konkurrencer, og til jer Dommere for 
at stille op i alt slags vejr. Tusinde tak for i år. 
 
KdU formand Joan Elgaard Jensen  
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Ark1

Side 1

DcH - KREDS 3
Kredskasserer Bent Pedersen Niels Madsens Vej 8 Assens,9550 Mariager

Budget for år 2021 2021 2020

Indtægter

Kontingent (2.400 medlemmer á kr. 120,00) kr. 288.000,00 kr. 288.000,00

Instruktøruddannelse kr. 203.100,00 kr. 180.000,00

Hundeførerweekend, Himmerlandsgården kr. 0,00 kr. 200.000,00

Bank, rente kr. 0,00 kr. 0,00

Diverse kr. 0,00 kr. 0,00

Indtægter i alt kr. 491.100,00 kr. 668.000,00

Udgifter

Uddannelsesudvalg

Møder, kørsel, kontor, tlf., porto kr. 20.000,00 kr. 15.000,00

Instruktøruddannelse kr. 203.525,00 kr. 180.000,00

Dommerudvalg

Møder, kørsel, kontor, tlf., porto kr. 25.000,00 kr. 25.000,00

Uddannelse kr. 35.000,00 kr. 35.000,00

Bestyrelse

Møder, kørsel kr. 55.000,00 kr. 40.000,00

Kontor, porto, tlf., repræsentation kr. 25.000,00 kr. 25.000,00

VIP-arrangement+INFO aften kr. 20.000,00 kr. 20.000,00

Konkurrencer

Nordisk mesterskab + Eliteturnering + DM kr. 40.000,00 kr. 40.000,00

Kredskonkurrencer DcH, IGP, IFH, AG, Rally, Nordisk kr. 85.000,00 kr. 85.000,00

Diverse

Hundeførerweekend, Himmerlandsgården kr. 0,00 kr. 200.000,00

Div. Fx kons, eftersøg og ungdom kr. 10.000,00 kr. 10.000,00

Bank, rente og gebyr kr. 4.400,00 kr. 4.400,00

Udgifter i alt kr. 522.925,00 kr. 679.400,00

OVERSKUD/UNDERSKUD kr. -31.825,00 kr. -11.400,00



DcH kreds 3             Medlemstal 2020
Kasserer: Bent Pedersen Niels Madsens Vej 8, Assens, 9550 Mariager

AFDELING          JAN          FEB         MAR          APR          MAJ          JUN          JUL         AUG          SEP          OKT         NOV          DEC          ÅR

Bjerringbro 53 44 10 4 5 116
Brædstrup 29 5  5 5 44
Galten 19 7 6 13 1 46
Grenaa 37 8 4 18 6 73
Hadsten 19 13 12 22 8 74
Hammel 0
Harlev 46 10 7 10 4 77
Hinnerup 22 3 1 6 32
Horsens 87 18 20 25 8 158
Kalø-Vig 138 12 22 23 1 196
Kjellerup 63 1 8 12 10 94
Langå 59 4 10 73
Mariager 54 2 11 11 21 99
Nørhald 8 3 5 10 4 30
Odder 146 6 15 25 16 208
Randers 31 12 40 14 97
Risskov 131 21 12 35 7 206
Skanderborg 132 13 13 39 7 204
Tranbjerg 60 11 15 18 11 115
Vejle 121 9 29 32 9 200
Viborg 88 12 7 20 127
Ørsted 31 6 6 5 3 51
Århus 100 4 9 18 6 137
 
MÅNED 1.474 201 11 0 229 0 0 395 0 147 0 0 2.457
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