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      27-02-2022 
 
Referat fra kredsgeneralforsamling torsdag den 24. februar, kl. 19.00 på Nilles Kro Hadsten-
vej 209, 8471 Sabro. 
 
1. Valg af dirigent. 

Knud Lykke Rasmussen blev valgt som dirigent. 
Repræsentant fra hovedbestyrelsen Linda Lundh og Jan E. Nielsen fra sekretariatet del-
tog med oplæg om certificerede kontraktinstruktør i DcH. 
Der er rettidigt indkaldt til generalforsamlingen. 
Under eventuelt drøftes DcH DM 2023, punkt fra Anette Barksman om hundeadfærds-
konsulenter samt punkt fra Knud Lykke Rasmussen omhandlende sporlæggercentralen. 
  

2. Formanden aflægger beretning. 
3. Beretning godkendt, med bemærkning om at landsmødet 2021 blev afholdt den 21. august 

i Vejen. 
4. Formanden for uddannelsesudvalget aflægger beretning. 

Beretning godkendt. 
Formanden for dommerudvalget aflægger beretning. 
Beretning godkendt. 

 
5. Kasserer aflægger regnskabet for 2021. 

Der er et overskud på ca. 25.000,00 kr. 
Himmerlandsgården/hundeførerweekend blev desværre ikke afholdt, derfor går denne i 
nul. 
Vip-arrangement blev lige ledes aflyst udgift på ca. 5000,00 kr. er køb af T-shirt til VIP-
medlemmer. Under diverse udgår posten ungdom fra år 2023. Nosework indgår sammen 
med øvrige konkurrencer fra 2022. 
Medlemstal år 2021 2665 medlemmer. 
Regnskabet godkendt. 

 
6. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forsalg. 
 

7. Fastsættelse af kontingent, kredsbestyrelsen vil forslå uændret, 120,00 kr. pr. medlem. 
Gennemgang af budget 2022 som er inddelt i flere poster for at gør det mere overskueligt. 
Uændret kontingent blev vedtaget. 
 

8. Valg af kredsformand (ulige år). 
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Udgår. 
 

9. Valg af næstformand/sekretær (lige år) 
Dorthe Dalgaard Nielsen blev valgt. 

 
10. Valg af kasserer. (lige år). 

Bent Pedersen blev valgt. 
 

11. Valg af suppleant for kasserer (ulige år). 
Vi mangler stadig en suppleant for kasserer. 

 
12. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (lige år) 

Formanden for uddannelsesudvalget.  
Anne Wedel blev valgt. 
 
Godkendelse af formand for dommerudvalget.  
Joan Elgård Jensen blev godkendt. 

 
13. Valg af suppleanter. (lige år). 

På valg er Anette Barksman DcH Nørhald, Inger Dittus, DcH Kjellerup. 
Begge 2 blev genvalgt. 

 
14. Valg af 2 revisorer – én hvert år. 

På valg er Ole Suurland (ulige år) og Helle Svendgaard (lige år). 
Helle Svendgaard DcH Odder blev valgt. 

 
15. Valg af revisorsuppleanter (Lige år). 

På valg er Søren Skou Kristensen og Ingeborg Henriksen. 
Begge blev genvalgt. 
 

16. Valg af kredsens medlem af ordensudvalget (ulige år). 
Udgår. 

 
17. Valg af kredsens initiativfondsmedlem (ulige år). 

Udgår. 
 
18. Eventuelt valg af øvrige poster. (udgår) 

Udgår 
 

19. Eventuelt. 
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DcH DM 2023: 
DcH DM 2023 skal afholdes i kreds 3. Der er ikke lige nu fundet nogen som vil stå for ar-
rangementet. Flere muligheder blev drøftet, og det blev besluttet at fortsætte med plan-
lægningen på kredsrådsmødet mandag den 14. marts 2022. Læs orientering nr. 72.  
 
 
 
Klubmodul: 
Der er kommet et par datoer med webinaret omkring det Nye Klubmodul, hvor Peter og 
Søren præsenterer de nye muligheder med Klubmodul i den nye version. 
Der vil i maj måned blive afholdt fysiske kurser i klubmodul i alle kredse. Datoer er på vej. 
  
Generelt blev der udtrykt at klubmodul er lidt overfladiske i deres support til lokalforenin-
gerne. 
 
Det er ikke tilfredsstillende, at alle medlemmer selv kan tilmelde sig uddannelser i klub-
modul, det er et ønske at lokalforeningsformændene, kan blive administrator ved tilmel-
ding til uddannelser.  
 
Hundeadfærdskonsulenter: 
Anette Barksman efterlyste aspiranter til uddannelsen som hundeadfærdskonsulenter, der 
startes ny uddannelse op i år 2022, spørg i jeres lokalforening, om der er nogen, der har 
lyst. 
 
Flytning af medlemmer: 
Flytning af medlemmer fra en afdeling til en anden afdeling vil blive nemmere når rul-
lende kontingent kommer til at fungere, der mangler nogle ændringer i vedtægterne og i 
orienteringerne. Vedtægterne skal godkendes på landsmødet 2022. 
 
Sporlæggercentral: 
Knud Lykke Rasmussen fortalte, at sporlæggercentralen var blevet en realitet, da der nu 
er 6 sporlæggere. Der afholdes et møde med sporlæggerne tirsdag den 1. marts 2022.  
 
Der vil komme opdaterede materiale til lokalforeningerne og på kredsens hjemmeside.  
 
On-line tilmelding af konkurrencer: 
Joan Elgård Jensen, dommerudvalget opfordrede til at man lægger konkurrence på online 
tilmelding, så snart det er muligt, så dommercentralen kan få mulighed for at påsætte 
dommere. 
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Konkurrencedag for C-hundefører: 
Orientering om, at der afholdes en konkurrencedag for C-hundefører søndag den 6. marts 
2022. 
 
Opløsning af en lokalforening: 
Jørgen Randa orienterede om brev fra Vejle Kommune omkring opløsning af lokalfor-
eningen.  
Såfremt lokalforeningen vil blive opløst vil § 12.4 træde i kraft og en eventuel formue skal 
tilfalde Vejle Kommune. Grundet at DcH Vejle indgår i det kommunale budget. 
 
Herefter sluttede den ordinære generalforsamling med et hurra for DcH. 
 
Derefter fortsatte Lina Lundh med et oplæg om certificerede kontraktinstruktør i DcH. 
 
Debatten vil fortsætte på landsmødet 2022, og der vil frem til landsmødet 2023 foregå de-
batter diskussion og mulighed for indsendelse af forslag og indsigelser om ordningen til 
hovedbestyrelsen, ligesom der vil komme et nyt indlæg i DcH bladet.  
18. marts vil forslaget komme til afstemning på landsmødet 2023. 
 
 
 

Mødedatoer: 
Mandag den 14. marts 2022, kredsrådsmøde, Nilles Kro. 
Lørdag den 19. marts 2022, landsmøde. 
Tirsdag den 5. april 2022, kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
Onsdag den 18. maj 2022, kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
Mandag den 27. juni 2022, kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



                               Kreds 3   

               Formandsberetning ‐ 2021        
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 2021afholdt 16 hovedbestyrelsesmøder: 

1 fysisk møde i Vejen 

15 Teams ‐ møder   

Samt udsendt diverse Nyhedsbreve   

Vores sponsorat med Kingsmore blev bragt til ophør i løbet af 2021, 

Et nyt sponsorat med Dog Coach blev annonceret den 8. september 2021. 

Det første bestyrelsesmøde blev holdt på Teams den 5. januar 2021. 

På dette møde nedsattes en arbejdsgruppe med henblik at se på 

kontingentstrukturen i D.c.H. 

Ligeledes blev det besluttet at udsætte alle kredsgeneralforsamlinger på 

ubestemt tid. 

Dette fordi vi heller ikke i  2021 undgik diverse Corona restriktioner. Den 

5. januar udsendte D.c.H. et nyhedsbrev, i hvilket Hovedbestyrelsen 

anbefaler en nedlukning af alle vore aktiviteter fra den 6. januar og indtil 

det igen bliver lovligt at samles mere end 5 personer. I nyhedsbrevet 

registreres det, at restriktionerne fortsætter i hvert fald til den 28. 

februar.  



I nyhedsbrevet af 24. februar meddeles det, at det er tilladt at samles 25 

personer til udendørs aktiviteter pr. 1. marts. Klubhusene skal fortsat 

være lukkede for offentligheden. Efter træninger eller konkurrencer 

gælder forsamlings restriktionen på 5 personer stadig. 

Den 6. maj oplyses det, at forsamlings forbuddet hæves til 25 personer 

indendørs og 75 personer udendørs. 

Det vil sige, at vi nu igen kan holde generalforsamlinger. Der stilles fortsat 

krav om Coronapas samt overholdelse af afstandskrav. 

På grund af Coronasituationen har Hovedbestyrelsen besluttet at 

Landsmødet afholdes den 22.august i Vejen.  

DM afvikles som planlagt den 25. og 26. september Fælles ‐/ 

formandsmødet afholdes 21. og 22. november. 

Dyrevelfærdsloven vedrørende hale‐ og ørekupering tillader nu, at hunde, 

der på grund skader, efter dyrlæge attestation, kan deltage i 

konkurrencer. 

Dommerudvalget ansøgte Hovedbestyrelsen om betalin.g for 

dommerprøver. Ansøgning afvist. 

Landskassereren bad i marts måned om at blive afløst. Efter forgæves ,at 

have søgt efter en afløser, har Hovedbestyrelsen set sig nødsaget til at 

ansætte en regnskabskyndig medarbejder, hvilket er sket pr. 1. december 

2021. 

Initiativfonden ansøger om del af overskuddet fra 2020. Et beløb på kr. 

250.000 blev bevilget. 

Der er truffet aftale med Sky – media om udgivelse af et Magasin på 84 

sider til potentielle medlemmer i D.c.H. 

I samme forbindelse er der truffet aftale med Sky ‐media om fremtidig 

trykning af D.c.H. 



 

bladet Endvidere skal Sky‐media sørge for annoncer til bladet 

Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen. Senere er aftalen med 

Sky‐media blevet opsagt, da Sky‐media ikke har ønsket at fortsætte 

samarbejdet på de aftalte vilkår 

Vores nye hjemmeside er blevet delt i to afsnit. nemlig en åbningssidefor 

alle og en medlemsside for alle medlemmer, lokalforeninger kredse og 

udvalg. Der arbejdes endvidere på at gøre hjemmesiden mere 

brugervenlig. 

Strategiudviklingen er nu kommet til lokalforeningerne og kredsene. Der 

er lavet oplæg til Torben Steenstrup i både lokalforeninger og kredse, så 

vi er klar til, at foreningsudviklingskurserne kan starte. Et sådant kursus 

afvikles i kreds 3den 6. og 7. november. 

Også på Fællesmødet blev der talt strategi den 21. november. 

Omkring Eftersøgningsudvalget arbejdes der på, at eftersøgerne er spredt 

hensigtsmæssigt i hele landet. 

Vores Landskasserer har modtaget en henvendelse fra SKAT vedrørende 

Landsforeningens vedtægter. Vedtægterne mangler er paragraf om 

foreningens eventuelle opløsning. Som det er i dag, er vi ellers 

skattepligtig. Forslag til vedtægtsændring forelægges på Landsmødet i 

august. 

D.c.H. har ønsket at ændre i Klubmodul, således at der opnås mulighed 

for, at Kredse og Lokalforeninger kan foretage tilmeldinger direkte. 

Forretningsføreren har fået forevist det nye Klubmodul, der vil blive 

implementeret omkring årsskiftet. Klubmodul vil herefter være mere 

nutidigt og samtidigt lettere at arbejde med.   

På et spørgsmål om at indføre et billigere ungdomskontingent, mener 

Hovedbestyrelsen ikke, der skal indføres et sådant. 



Den i D.c.H. nye dressurgren ”Hoopers” vil i første omgang blive 

organiseret i en af de bestående dressurgrene, nemlig agility. 

Et råb om hjælp fra sekretariatet er, at man bedes huske , at opdatere 

data i forbindelse med ændringer af formands ‐ og kasserer posterne i 

lokalforeningerne. Husk også Klubmodul. 

Som tidligere nævnt i denne beretning arbejdes der med en ny 

kontingentstruktur. Forslag om at indføre rullende kontingent blev 

forelagt på Landsmødet. Forslaget blev vedtaget med et meget klart 

flertal. 

Vedrørende øvrige forslag, se referat fra Landsmødet den 21. august. 

På landsmødet orienterede Hovedbestyrelsen om et forslag til betalte 

instruktører. Et gennem arbejdet forslag vil blive fremlagt på Landsmødet 

i 2022. 

Ny opdateret forretningsorden er lagt på landsforeningens hjemmeside 

Hovedbestyrelsen indstiller forretningsføreren til fortsat ansættelse.  

Som erstatning for landskassereren ansættes pr. 1. december en 

regnskabsfører. Denne skal på sigt overtage en del af landskassererens 

arbejde, samt på sigt hele bogføringen. Den nye regnskabsfører hedder 

Anita Friis Heidemann. 

I forbindelse med ansættelsen af regnskabsføreren skal der foretages 

nogle nødvendige ændringer af vores vedtægter for Danmarks civile 

Hundeførerforening. 

Hovedbestyrelsen opfordrer medlemmerne til at være aktive i  

Friluftsrådets  lokale brugerråd. 

 

 



 

KREDSEN 

Kredsbestyrelsens arbejde startede i 2021 som et online møde den 14. 

januar. 

Der er i 2021 afholdt: 

7 kredsbestyrelses – online 

3 kredsbestyrelsesmøder – fysiske på Nilles Kro 

Herudover: 

Kredsgeneralforsamling – 9. juni 

Kredsrådsmøde – 7. oktober 

Formandsmøde – 9. september 

Ovennævnte møder er alle holdt på Nilles Kro. 

Nordisk Udvalg har meddelt, at deres kontaktperson til kreds 3 er Ulla 

Frederiksen, D.c.H. – Vejle. 

Coronasituationen ændres radikalt, idet regeringen netop har meddelt, ar 

forsamlingsforbuddet nedsættes til 5 personer. Hvilket jo betyder en de 

facto nedlukning. Reelt betyder det, at vi først kan starte op, når 

forsamlingsforbuddet igen har en acceptabel størrelse. 

Medlemstallet i kreds 3 var ultimo 2021 2684 medlemmer. 

Kredsgeneralforsamlingen udsættes på ubestemt tid. 

Endelig skete der noget omkringhale/ørekupering af hundene. Ved 

fremvisning af en medicinsk dyrlæge erklæring er det fremtidig muligt, at 

kunne deltage i D.c.H.´s konkurrencer, hvis hunden har mistet noget af 

enten halen eller ørerne.  



Forslaget om betalte instruktører vil blive diskuteret på kredsens 

generalforsamling og i øvrigt fremsat på landsmødet i marts. 

Alle kredsens lokalforeninger var inviteret sammen med kredsbestyrelsen 

til et todages Strategiseminar den 6. og 7. november. Der var inviteret 2 

personer fra hver lokalforening samt 5 kredsbestyrelses medlemmer. Der 

var i alt personer på hver af de 2 dage. 

Revisionen af 2020 regnskabet udsættes på ubestemt tid på grund af 

Coronasituationen. 

På kredsbestyrelsesmødet den 3. marts fik vi at vide, at udendørs 

arrangementer igen kunne tillades med op til 25 personer, mod 

overholdelse af visse forholdsregler. 

VIP‐arrangementet, der var planlagt til den 12. juni aflyses på grund af 

Corona situationen. 

Kredsbestyrelsen har godkendt fire nye dommeraspiranter 

Der afholdes Kredsgeneralforsamling den 9. juni på Nilles Kro. 

Kurt Espensen er kredsens superbruger på hjemmesiden. 

Generalforsamlingen i 2020 pålagde Kredsbestyrelsen at oprette en 

sporlæggercentral. Anne Wedel har lavet et oplæg til en sådan, ligesom 

hun har fundet en leder til samme. Der har herefter været flere møder  

om emnet bl.a. med formanden for kreds 1´s sporlæggercentral. 

Senest er der afholdt et møde med interesserede sporlægger emner.   

Formanden for sporlæggercentralen Knud Løkke Rasmussen fremlægger 

det forhåbentlig endelige resultat af anstrengelserne på den kommende 

Generalforsamling. 

Skype‐media lavede et Magasinfor os, ligesom de overtog trykningen og  

reklame salget af D.c.H. – bladet. 



Senere har Skype  ‐ media opsagt aftalen omkring  D.c.H – Bladet , da man 

ikke kunne fortsætte aftalen på de aftalte vilkår. Så vi er tilbage hos vores 

gamle leverandør. 

Det ordinære Landsmøde 2022 planlægges, at finde sted i Vejen den 22. 

august, under forudsætning af, at Corona situationen tillader det. 

Klubmodulet baseres fremover på en anden platform. Da dette kan 

betyde ændringer i betjeningen, kan det ikke udelukkes, at det bliver 

nødvendigt igen at køre klubmodulkurser. 

Fejring af klubmestre samt DM – mestre skete ved en reception på Nilles 

Kro. 

Generalforsamlingen i 2021 blev afholdt på Nilles Kro den 9. juni 2021. 

Forretningsføreren Jan E. Nielsen var inviteret for at gennemgå 

mulighederne i det nye betalingssystem, samt svare på spørgsmål om 

samme. 

Ole Surland havde fremsendt forslag om oprettelse af en hjælpefond. 

Forslaget blev vedtaget. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr.120. Forslaget vedtaget. 

Kredsformand Jørgen Randa – genvalgt. 

Valg af suppleant for kasserer. Det er endnu ikke lykkedes ,at finde en 

person, der var villig til valg. Vi arbejder fortsat videre med sagen. 

Valg af revisor – Ole Surland. 

Valg til Ordensudvalget – Anne Abildgaard, Risskov.  

Valg til Initiativfonden – Henrik Brun, Bjerringbro. 

Til orientering: 

Gitte Bendixen, Randers er valgt som formand for Landsforeningens 

Uddannelsesudvalg. 



Heidi Kaarup Johansen, Kjellerup er valgt som formand for 

Landsforeningens Rallyudvalg. 

 

 

 

Jørgen Randa 

 

 

 

 

 

. 

 

     

 

 

 

                                                                  



 

Kreds 3, Dommerudvalgs Formand: Joan Elgaard Jensen, 
 40 37 82 26  jjnm@os.dk  
 

Beretning 2021 Dommer udvalget.                               D.10.10.2021 

 

Året startede som, 2020 sluttede. Afstand, sprit, mundbind og masser af af-

lysninger. Konkurrencer der blev aflyst i foråret. Så der har ikke været meget 

arbejde for dommere. 

Jeg lærte et nyt ord, skybe møder, meget af vores kommunikation foregik 

over skybe. Og da vi endelig kom i gang, både med træning og konkurrencer, 

var der meget få der tilmeldte sig. Da der var krav om deltager antal. 

Alt skulle gøres på kort tid,  

I Marts April kom der lidt mere gang i samfundet. Det gik stille og roligt frem-

ad der blev åbnet mere og mere.  Der var meget der skulle klares på kort tid. 

Familiefester, møder, osv. Så havde vi alle travlt. I september blev verden 

som før. 

 Der er blevet  afholde Landsmøde i august og DM. I september. 

Vores dommer aspiranter er kommet godt i gang. Vi har fire aspiranter der 

har valgt at gå sammen op til Dommer prøve i 2022. Og vi har en ny aspirant 

der starter i januar 2022.  

Dommer uddanderene Torben Næss-Schmidt og Therese Kelstrup, har lavet 

et nyt opsæt. I år har uddannelsen foregået i Risskov. 

De har fået lov til at være på pladsen mens der trænes og låne hunde fra for-

skellige klasser, så tæt på en konkurrence som mugligt. Selv sat baner op, og 

efter praktisk arbejde, teori og gennemgang af dommer sedler. 
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Der er en fin artikel i DCH bladet, som Hans-Henrik Tungelund har skrevet.  

Gør reklame for det at være dommer aspirant i Dch. 

E turneringen Bliver i Mariager 10.9 2022. 

Vi luftede Iden i 2020 om at der skulle være et modul i instruktør uddannel-

sen, om dch ´s konkurrence program, det bliver kørt som prøve her i kreds 3 i 

Risskov DcH i oktober. Modulet bliver ledet at to dommer. Fra kreds 3.  

 

Dommer seminar i år d.13-14. november. Kommer til at omhandle  

Død genstand - Bringsel video 

Stå-Sid- Dæk-A Klassen video 

Fremad sendelse – B Klassen video 

Spring – B klassen video 

Felt skitser 

Start felt/port 

Feltsøg skitser 

Derudover har vi et par B-Spor video. 

Der er lavet nye videoer som vi kan bruge til dommer uddannelse i 2022 

Protester vil være at finde på hjemmesiden uden navne. 

Tusinde tak til lokalforeningerne for at afholde konkurrencer, og til jer Dom-

mere for at stille og i alt slags vejr. Tak for i år. 

Kreds 3 D.U. Joan Elgaard Jensen 
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Januar 2022 
 

Uddannelsesudvalg  
Formandens årsberetning 2021 

 
Et tilbageblik på 2021 tager pusten fra mig - udvalget har haft nok at se til men det er lykkedes 
at holde skruen i vandet og fået afviklet al planlagt uddannelse så vi er klar til 2022 uden hæn-
gepartier. Udvalget har forsøgt at imødekomme ønsket om en færdig kursusplan ved årsskiftet. 
Det er næsten lykkedes, der er allerede uddannelsestilbud til både, aspiranter instruktører og 
hundefører.  
 
Kredsen: Der har været afholdt 13 møder på kredsplan, dertil 2 dage til foreningsudvikling og et 
aftenkursus i klubmodul. Der blev også tid til at deltage i landsmødet.  
 
Ekstraordinært har jeg påtaget mig opgaven at være behjælpelig med at få gang i en Sporlægger-
central, der har været adskillige møder omkring denne – jeg håber at det lykkes at komme i mål. 
 
Der er brugt tid på oplæg og præsentation omkring fastholdelse af foreningsfrivillige. Jeg oplever 
at foreningerne har taget forslagene til sig og for alvor er gået i gang med at tænke ændring og 
udvikling – det som instruktører og hundeejere efterspørger  - og tilbyde mere uddannelse og fæl-
lesskab. Det er motiverende og drivkraft for den enkelte instruktør når vedkommende får indfly-
delse og føler sig anerkendt. En ekstra påskønnelse i form af en gave eller anden udgiftsdækning 
er en kærkommen motivation for fortsat at bidrage til det frivillige fællesskab. Jeg håber at for-
eningerne har øje på den mulighed og benytter sig af den.  
   
Udvalg/ kredsinstruktører: 
Mødeaktivitet:  

1 årsmøde i kredsen - uddannelsesudvalg/kredsinstruktører.  
4 fysiske udvalgsmøder og 4 skypemøder. 
1 møde mellem kreds 1 og kreds 3 uddannelsesudvalg, et konstruktivt ERFA møde. 

Desværre blev der kun tid til en enkelt samling med kredsinstruktørerne. Til gengæld har udvalget 
været rigtig meget med ude som kursusleder på IGU og vi har været sammen med de fleste på 
Viborg og det årlige kredsseminar. Så kontakt og dialog fejler ikke noget.   
 
Udvalgsmedlemmerne har alle haft selvstændige opgaver og er kommet godt ind i forretnings-
gangen – der har endnu ikke været normale tilstande, hvilket har betydet udfordringer som aflys-
ning og ny planlægning i forhold til de gældende restriktioner. Jeg syntes at det er ret sejt som nyt 
udvalgsmedlem at tage det hele i stiv arm og få løst opgaverne. Tak skal I have.  
   
Kredsinstruktørerne har som sædvanlig været fleksible og udvist STORT engagement, lynhurtigt 
sadlet om og fundet nye datoer til afvikling. Tak til de entusiastiske ildsjælene, vi i udvalget kan 
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mærke at I brænder for at de kommende Klubinstruktører er godt klædt på med den nyeste teore-
tiske viden og positive indlæringsprincipper.  
IGUaspiranter er gode til at evaluere og komme med forslag til forbedring/ændring af uddannel-
sen. Tak fordi I tager jer tid, det betyder meget og vi forsøger at imødekomme de gode forslag.  
 
Foreninger der har stillet sig til rådighed som vært har været lige så fleksible og ydet en stor ind-
sats for at undervisning og forplejning foregår forsvarligt.  
Et besværligt 2021 for alle parter, men vi er kommet godt igennem – det er skønt at vi klarer de 
forskellige udfordringer med godt humør og et skønt samarbejde.  
 
Klubmodul: 
Jeg ser frem til at foreningstilmelding af aspiranter og instruktør til kurser på kreds/landsplan 
kommer til at fungere efter hensigten, det vil lette det administrative arbejde en hel del.   
 
Status:  
Udvalget har koordineret og afviklet 29 kursusdage + klikker-uddannelse + diverse møder+ diverse 
afregninger + alt det løse.  
I alt har vi haft kontakt til ca. 220 kursister.  
Det er IKKE nogen beklagelse – blot en konstatering - det er det vi er valgt til, det er det vi brænder 
for og så er det det vi gør. Tager de udfordringer der følger med i stiv arm og får dem løst. 
 
IGU 2021: 

12 DcH instruktører blev færdiguddannet 
10 Rally instruktører blev færdiguddannet 
27 aspiranter på grundforløb, fordelt på 2 hold efter de 3 første moduler  
Restpladser tilbyder vi fortsat til de erfarne instruktører uden beregning. 
 

Efteruddannelse mm.: 
70 deltog i seminariet: Mental stimulering af din hund.   
56 instruktører deltog i Viborg-kursus på 6 forskellige hold 
16 instruktører på Canis klikker uddannelse – heraf 3 kredsinstruktører. 

 
Hundefører: 
 18 kursister fordelt på 2 C-hundedage. 
 10 kursister på Lydtilvænning (forberedelse til nytårsaften) 
 
IGU 2022: 
Alle aspiranter får tilbudt en overbygning. Der udbydes Agility,  Nosework og DcH program.  
Nyt grundforløb igangsættes efterår. 
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Kredsinstruktøruddannelse: 
Forventes igangsat i 2022, der er endnu ikke en færdig kursusoversigt. 
Interesserede er velkomne til at henvende sig til mig for en uforpligtende forventnings samtale. 
Jeg ved at vi i kredsen har potentielle emner, spottet under IGU, jeg har da også forhåndstilsagn 
fra nogle udpegede. Læs orientering nr. 43. 
https://79030752.flowpaper.com/DcHHndbogen20213 
  
    
Nye tiltag i 2022: 
Der er en enorm interesse for hundens adfærd og indlæringsmetoder. En skøn udvikling, læs og 
forstå din hund. Er samarbejdet mellem hund og fører i orden fra hvalpe stadiet er det en fornøjel-
se og motiverende for videre træning. Hundeejere er kritiske med hensyn til indlæringsmetoder og 
det er Instruktørerne også. Vi har fået adfærdskonsulenterne på banen og der er planlagt inspire-
rende kurser - og flere på vej.  
Træningsplan for hvalpehold:  
Tre af vores dygtige kredsinstruktører har lavet en moduloversigt over hvad et hvalpehold bør in-
deholde. Det er tænkt som inspiration til foreningernes hvalpeinstruktører og der er som forventet 
rift om pladserne. Vi udbyder så længe der er efterspørgsel. 
 
Efteruddannelse: 
Alle tilbud findes her og nye bliver løbende lagt ind: 
https://dch-kreds3.dk/cms/EventOverview.aspx  
 
Flere kurser er allerede fuld booket – tak for opbakning og interesse for vores tilbud. 
 
 
 
 
 
Tak for 2021   
 
Venlig hilsen 
Anne Wedel 
Formand uddannelsesudvalget 
 
  
   
  
 
  
 

https://79030752.flowpaper.com/DcHHndbogen20213
https://dch-kreds3.dk/cms/EventOverview.aspx
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Side 1

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

Budget for år 2022 2022 2021

Indtægter

Kontingent (2.500 medlemmer á kr. 120,00) kr. 300.000,00 kr. 288.000,00

Instruktøruddannelse IGU kr. 115.600,00 kr. 203.100,00

Uddannelsesudvalg, andre kurser kr. 100.000,00

Hundeførerweekend, Himmerlandsgården kr. 187.000,00 kr. 0,00

Sporlægger central kr. 10.000,00

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

Diverse kr. 0,00 kr. 0,00

Indtægter i alt kr. 712.600,00 kr. 491.100,00

Udgifter

Uddannelsesudvalg

Møder, kørsel, kontor, tlf., porto kr. 23.000,00 kr. 20.000,00

Instruktøruddannelse IGU kr. 115.025,00 kr. 203.525,00

Kredsinstruktører kr. 17.000,00

Andre kurser kr. 100.000,00

Dommerudvalg

Møder, kørsel, kontor, tlf., porto kr. 27.000,00 kr. 25.000,00

Uddannelse kr. 47.000,00 kr. 35.000,00

Bestyrelse

Møder, kørsel bestyrelse kr. 25.000,00 kr. 55.000,00

Kontor, porto, tlf., repræsentation kr. 18.000,00 kr. 25.000,00

Kredsrådsmøder og kurser kr. 40.000,00

VIP-arrangement+INFO aften kr. 15.000,00 kr. 20.000,00

Fejring af kredsmestrer kr. 10.000,00

Konkurrencer

Nordisk mesterskab + Eliteturnering + DM kr. 42.000,00 kr. 40.000,00

Kredskonkurrencer DcH, IGP, IFH, AG, Rally, Nordisk kr. 65.000,00 kr. 85.000,00

Sporlægger central kr. 10.000,00

Diverse

Hundeførerweekend, Himmerlandsgården kr. 182.000,00 kr. 0,00

Div. Fx kons, eftersøgningstjenesten kr. 10.000,00 kr. 10.000,00

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

Udgifter til Nets kr. 2.000,00

Udgifter i alt kr. 752.425,00 kr. 522.925,00

OVERSKUD/UNDERSKUD kr. -39.825,00 kr. -31.825,00
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