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Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

      18. marts 2020 

 

Referat fra skype møde i kredsbestyrelsen i kreds 3, mandag den 16. marts 2020, kl. 20.00. 

Tilstede: Jørgen Randa, Anne Wedel, Bent Pedersen og Dorthe Dalgaard Nielsen. 

Fraværende: Joan Jensen. 

Dagsorden: 

1. Tilføjelser til dagsorden. 
Ingen tilføjelser. 
 

2. Godkendelse af referat fra kredsbestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2020 samt re-
ferat fra kredsrådsmøde mandag den 9. marts 2020. 
Ingen bemærkninger. 
 

3. DcH Skanderborg har ansøgt om en erstatningskonkurrence, (Rally konkurrence) 
den 3. maj i stedet for den 14. marts. 
Det blev godkendt, at DcH Skanderborg holder en erstatnings rallykonkurrence den 3. maj 
på den betingelse, at forholdene bliver normale igen, da det kan ske, at konkurrencen skal 
aflyses på ny grundet risiko for Coronasmitte. 
 

4. Rallydommeraspirant ansøgning om uddannelse, bilag 1. 
Det blev besluttet at indstille Lise Bruun DcH Viborg som rallydommeraspirant til rallyud-
valget. 
 
Bilag 1, oversigt over rally og agility dommer og dommeraspiranter i KREDS 3 vedhæftes 
referatet. 
 
Hvorledes kan kredsbestyrelsen blive bedre til at holde øje med, at dommer uddannelserne 
forløber efter orienteringerne, vil man tage en dialog om på kredsbestyrelsesmøde den 14. 
maj, hvor rally repræsentant Inger Dittus og agility repræsentant deltager. 
 
Desuden skal lokalforeningen i samarbejde med kredsbestyrelsen blive bedre til at se på om 
kvalifikationerne er i orden inden man indstiller dommeraspiranter, og at adgangskravene er 
opfyldte. Det gælder også ansøgninger til, konsulent, instruktør, kredsinstruktør,” 
Tillidsaftaleerklæringen” kan eventuelt komme i spil, når den bliver revideret. 
 
Jørgen Randa og Bent Pedersen undersøger om der er indgået refusion for dommeraspiran-
ter, som er stoppet før tid. 
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5. Den økonomiske situation ved aflysning af aktiviteter og konkurrencer i kreds 3 i for-
bindelse med Coronavirus. 
Kredsbestyrelsen må afvente situationen, og der må ses på tingene, når tilstandene bliver 
normale igen. Lige nu har kredsen ingen udgifter til aktiviteter desuden har lokalforeninger-
ne ingen indtægter, da der ikke holdes nogle aktiviteter. 
 

6. Kan kredsen hjælpe med at dække et tab i forbindelse med aflysning af konkurrencer i 
forbindelse med Coronavirus. 
Hvorvidt kredsen kan gå ind og hjælpe, med et tab i forbindelse med aflysning af konkur-
rencer må tages op på et kredsrådsmøde.  
 

7. Procedurer ved erstatnings konkurrencer i forbindelse med aflysning af Coronavirus, 
se vedhæftede brev af 14. marts 2020, bilag 2. 
Procedurerne blev gennemgået.  
Bilag 2, brev vedrørende procedurer vedhæftes referatet.  
 

8. Eventuelt. 
Klar-Parat er aflyst og deltagerne har fået pengene retur via klubmodul, Bent Pedersen oply-
ser, at det er hurtigt og overskueligt med klubmodul. 
Instruktøruddannelsen som skulle være holdt den 21. – 22. marts er ligeledes aflyst. 
Der er ved at være styr på nye datoer for afholdelse. De berørte får besked hurtigst muligt. 
Der holdes ét nyt skype møde, når der er behov for det. 
 
 
Mødedatoer 2020:  
Lørdag den 21. marts Landsmøde. Udsat på ubestemt tid. 
Onsdag den 22. april skyp møde kredsbestyrelsen.  
Torsdag den 14. maj kredsbestyrelsesmøde. Visioner agility og rally. 
Onsdag den 17. juni skyp møde kredsbestyrelsen.  
Onsdag den 7. oktober, kredsmestre, kredsrådsmøde. 
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     16-03-2020. 

Bilag 1: 

 

Skypemøde i kredsbestyrelsen, kreds 3 mandag den 16-03-2020. 

Oversigt over Rally og agility dommer og dommeraspiranter i Kreds 3 

RALLY Dommer aspiranter 
Lise Bruun DcH Viborg år 2019 
Robin Berg DcH Skanderborg år 2018 

 

Uddannede RALLY Dommer i kreds 3 
Heidi Kaarup Johansen. 
Robin Berg. 

AGILITY Dommeraspiranter 
Anette Tofte DcH Odder år 2020 
Jørgen Øhlenschlægen DcH Brædstrup år 2020 er stoppet. 

Uddannede Agility Dommer i kreds 3 
Kurt Jensen 
Mette Guldborg Gabel 
Thomas Ammitzbøll. 
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      14. marts 2020 

 
 
Bilag 2 
 
Til Lokalforeningsformænd i kreds 3, aflysning af konkurrencer pga. Coronavirus. 
 
Ved aflysning af konkurrencer fastholder vi i kreds 3 at procedurerne overholdes ved afhol-
delse af erstatnings konkurrencer. 
 
Som vil sige, at hvis en lokalforening ønsker en erstatnings konkurrence, i stedet for den af-
lyste indsender den enkelte lokalforening forslag til ny dato til undertegnede. 
 
Derpå tager kredsbestyrelsen i et samarbejde med dommercentralen, Torben Næss-Schmidt 
stilling til, om det er muligt at afholde konkurrencen. 
 
Hvis der er sammenfald i de nye datoer, bliver i som lokalforening kontaktet, og der vil ske 
en dialog, for at komme frem til enighed om en erstatnings konkurrence. 
 
Hvad angår Rally og Agility er procedurerne det samme. Her vil kredsbestyrelsen i samråd 
med rally repræsentant Inger Dittus og agility repræsentant Annie Dybvad koordinere de 
nye forslag til konkurrencer. 
 
Omkring nordisk og brugsprøver tager man i første omgang fat i det enkelte udvalg og derpå 
må i meget gerne kontakte undertegnede, så vi kan få konkurrencerne ind i kreds 3´s kon-
kurrencekalender. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Dorthe Dalgaard Nielsen 
Næstformand. 
   
 
 
 
 
 
 

 

 


