
  

 
Næstformand	Kreds	3	
Dorthe Dalgaard Nielsen 
Mobil 26 16 96 21 mail ddn@cdmail.dk 

Side 1 
 

12-10-2021 

 
 
 
Referat fra kredsrådsmøde torsdag den 7. oktober 2021, kl. 19.00 på Nilles Kro Hadstenvej 
209, 8771 Sabro. 
 
Tilstede: 
 
Kredsbestyrelsen:  
Jørgen Randa, Bent Pedersen, Joan Elgaard Jensen, Dorthe Dalgaard Nielsen. 
Afbud: Anne Wedel. 
 
Kredsrådet:  
Odder, Kjellerup, Mariager, Harlev, Vejle, Skanderborg, Kaløvig, Bjerringbro, Galten, Horsens, 
Hadsten, Risskov, Eva Hammervig DcH Vejle, Peter Unnerup DcH Horsens. 
 
Kreds repræsentanter: 
Anette Tofte agility, Ulla Frederiksen nordisk, Torben Næss-Schmidt dommercentralen, Knud 
Lykke Rasmussen sporlæggercentralen. 
 
Udvalgsmedlemmer: 
Heidi Kaarup Johansen rally, Robin Berg rally. 
 

1. Valg af dirigent. 

Knud lykke Rasmussen blev valgt. 

2. Tilføjelse til dagsordenen. 

Sporlæggercentral ved Knud lykke Rasmussen. 

3. Velkomst og orientering ved Formanden. 

Sponserer aftale med Dog Coach, man skal huske at koden er personlig og man må ikke dele 

koden med andre. 

DcH Bladet og den nye leverandør Artzon Aps bliver desværre ikke til noget, DcH går tilbage 

til det gamle trykkeri Jørgen Thomsen Elbo A/S. 

Klubmodul: Der er en ny platform på vej, som er klar først på året 2022. Det undersøges, om 

der er behov for kurser. Næstformanden står for opgaven. 
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Friluftsrådet: Vigtigt at melde sig ind i lokale brugergrupper for at få indflydelse lokalt. Hvis 

der ikke gøres noget nu, mister vi adgang til træning i statsskovene. 

Henrik Bruun, DcH Bjerringbro er kreds3´s repræsentant i Friluftsrådet. 

 

Der afholdes foreningsudvikling kursus i kreds 3 for bestyrelsesmedlemmer den 6. – 7. novem-

ber 2021 - begge dage kl. 8.30 – 15.00. Kurset foregår på Nilles Kro Hadstenvej 209, 8471 Sa-

bro. Hver lokalforening kan sende to bestyrelsesmedlemmer til kurset. Tilmelding foregår på 

EVENT i klubmodul sidste frist for tilmelding er søndag den 24. oktober 2021.  

 

Kredsmestre hyldes onsdag den 27. oktober 2021, kl. 19.00 på Nilles Kro Hadstenvej 209, 8471 

Sabro samt hundefører som har opnået én 1. – 2. eller 3. plads til DM. Tilmelding til Joan El-

gaard Jensen på mail jjnm@os.dk. 

 

DcH DM-år 2023 skal holdes i kreds 3. Der søges efter lokalforeninger som vil arrangør.  

 

4. Konkurrence kalender for 2022 udsendes inden mødet. 

Konkurrencekalenderen 2022 blev gennemgået med tilføjelse af en eliteturnering søndag 

den 10. september 2022 i DcH Mariager.  

Som det fremgår af konkurrencekalenderen, afholdes der kun én E-konkurrence i 2022 grun-

den kan være at antallet af både A og E hunde er meget lav i kreds 3. 

Ved aflysning af konkurrencer husk at give Dommercentralen ved Torben Næss-Schmidt 

besked. 

Konkurrencekalender 2022 vedhæftes referat og kan findes på hjemmesiden. 
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5. Fastsættelse af startgebyr for 2022, nedenstående er for 2021. 

Startgebyr 2022 der var enighed om ingen forhøjelse af startgebyr for 2022. 

Klasse: Beløb: 

E  250,00 

A  250,00 

B  200,00 

C  150,00 

Agility 100,00 + 25,00 per efterfølgende løb + 40,00 indendørs  

Rally  125,00 + 25,00 per efterfølgende løb 

Brugsprøver 150,00 

IGP  200,00 

Nordisk Lille nordisk 250,00 

Nordisk 400,00. 

 

6. Sporlæggercentral ved Knud Lykke Rasmussen. 

Knud Lykke Rasmussen fortalte, at han ikke havde modtaget en eneste tilmelding til spor-

læggercentralen, der var blevet holdt et informationsmøde for interesserede, hvor der mødte 

3 op. Efter deres opfattelse bør vi starte op med en gruppe sporlæggere, som henvender sig 

til B-A-E. 

Det blev, drøfte om vi skulle fortsætte arbejdet med at oprette en sporlæggercentral. Der var 

stemning for at fortsætte, og det blev besluttet at starte op med en gruppe af sporlæggere, 

som henvender sig til B-A-E, for på den måde, kan vi måske på sigt få nogle sporlæggere, 

som har lyst til også at være E-sporlæggere.  

Økonomi Kredsbestyrelsen har godkendt budget 25.000,00 kr. for 2022. 

Kredsen udbetaler kørselsrefusion til sporlæggere, som er med i en eventuelt sporlæggercen-

tralen.  
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7. Uddannelsesudvalget, kursusønsker 2022. 

Udsat da Anne Wedel ikke var til stede, dog kan der sendes kursus ønsker på mail på  ud-

dannelse.kreds3@yahoo.dk. 

 

8. Fastholdelse af instruktører, fortsættelse af drøftelse. 

Ligeledes udsat. 

 

9. Eventuelt. 

Orientering om at kredsen har modtaget mail med kritik fra hundefører, som er udtaget til 

DcH DM. Hundefører manglede information fra Lands konkurrenceudvalget og fra kredsen 

omkring tilmeldings procedure og retningslinjer for betaling af startgebyrer og gerne i en 

personlig mail med et ”Tillykke du har kvalificeret dig til DcH DM”. 

Punktet behandles på først kommende kredsbestyrelsesmøde. 

 

Forslag om hundeførermærker lig med kreds 6. Forslaget tages med på førstkommende 

kredsbestyrelsesmøde. 

 

Venskabsklubber forslag om at et par klubber kan gå sammen og hjælpe hinanden med at 

holde konkurrencer eller lave for sjov konkurrencer.  

 

Ulla Frederiksen Nordisk repræsentant orienterede om, at hun i et samarbejde med uddan-

nelsesudvalget i kredsen er i gang med at planlægge et kursus i nordisk rundering for den 
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hundefører, der ønsker at prøve nordiske rundering og vide mere om programmet. Kurset 

består af både en teoridel (ude i skoven), og praktisk træning. 

 

En drøftelse af hvorfor der er mangel på både A og E hunde i kreds 3. 

Det kan være at C og B hunde er for dårlige eller de kan være de er gået i stå. 

 

 

Mødedatoer: 

Mandag den 18. oktober, sporlæggercentral, kreds1 og kreds3, DcH Hadsten. 

Onsdag den 27. oktober, fejring kredsmester, Nilles Kro. 

Lørdag og søndag 6. – 7. november, foreningsudviklingskurser Nilles Kro. 

Tirsdag den 16. november, budgetmøde (kredsbestyrelsesmøde), Nilles Kro. 

Torsdag den 20. januar 2022, kredsbestyrelsesmøde, DcH Hadsten. 

Torsdag den 24. februar 2022, generalforsamling, Nilles Kro. 

Lørdag den 19. marts 2022, landsmøde. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


