
  

Sekretær/Næstformand Kreds 1 
Christian Ravn • Livøvej 51 • 9681 Ranum 
Tlf.:  41827785 • Sekretaer@dch-kreds1.dk 

12.12.2017 

 
Kredsrådsmøde  

 
Onsdag d. 15. november, 2017 kl. 19.00 

 
 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. 

 

Referat 

 

1: Nyt fra formanden: 

x Nyt fra HB 

Alle konsulenter og kredsinstruktører får tøj fra Agria. Brugerne forpligtes til at bruge tøjet i 
forbindelse med opgaven.  

Nyhedsbrev fra landsformanden: Der efterspørges medlemmer til landsudvalg: 
Eftersøgningsudvalget består af formanden. Ungdomsudvalget er ubemandet.  Nordisk 
udvalg mangler ligeledes bemanding.  

Agria har givet sponsorbeløb på kr. 125.000. Øremærket til kursusforløb i 
lokalforeningerne, evt. med henblik på ensartethed i hvalpekurser.  Ingen afgørelse endnu. 

x Initiativfonden genopstår 

HB stiller forslag herom på landsmødet i 2018 

x Titertest kan hos DKK anvendes i stedet for vaccinationer fra 1. januar 2017. DcH indfører 
samme regel. Gælder for en periode på 4 år, hvorefter hunden atter skal titertestes eller 
vaccineres. DcH udsender vejledning om samme. 

 

x DcH har nedsat ad hoc udvalg vedr. Nosework 

Ikke udelt begejstring for udvidelsen af aktiviteterne fra lokalforeningerne på 
kredsrådsmødet. Bekymringerne handlede primært om rekruttering af trænere. Andre så 
mulighed for rekruttering af nye medlemmer. 
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x Medlemstal oktober: Kreds 1:Tilbagegang på 52 medlemmer. På landplan : Tilbagegang på 
580 medlemmer. 

Fokus på hvalpehold er nøglen til øget medlemstilgang. Også vigtigt at være opmærksom 
på fastholdelse af hvalpeførerne. 

x Vedrørende kredsmappen: E-pages afløses af Joomag. En billigere og hurtigere løsning 
med flere muligheder. Der lægges links på indholdsfortegnelsen, så der kan blades 
hurtigere.  Alle opdateringer sendes til landssekretæren fra det tidspunkt, hvor det nye 
system er på plads. 

 

x DcH bladet: Fremover kommer kun landsformandens beretning i DcH bladet. 
Udvalgsberetninger kommer til at ligge som links. Udgaven til landsmødet skal udsendes til 
samtlige medlemmer. Agria sponserer. Evt. med støtte fra Agria til alle numre af bladet. 

 

x Nyhedsbrev i kreds 1: Udsendes af sekretariatet. Tilmelding til nyhedsbrevet på 
landsforeningens hjemmeside. Skal forbedre kommunikationen i kredsen. Overvejes at 
tilmelde alle med mulighed for afmelding.  

Lokalforeningerne var positive over for forslaget  

 

x Mentorordning for nye formænd? 

Ønske om at formænd og kasserere kunne melde sig til at være mentorer. 

Positivt modtaget. 

x Kredsinstruktøruddannelsen kommer i gang i 2018 

 

 

2: Nyt fra kassereren 

Budgetterne ser ud til at holde. 

Brev om dommerkørsel udsendt 
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3: Nyt fra sekretæren 

4: Nyt fra udvalgene 

a: Uddannelsesudvalg 

Der var afbud fra udvalgsformanden 

x Status på kurser 

Dagskursus i Astrup var en god oplevelse for deltagere.  

Grundtræneruddannelse: 32 tilmeldt . 

En del fejl i tilmeldingerne giver unødvendigt arbejde og uvished om, hvilken overbygning, 
aspiranten skal deltage i. Af og til kommer mails retur. Check at formandens mail er korrekt.  

Informationer lægges ud på kredsens hjemmeside. Her kan findes svar på de almindeligste 
spørgsmål, så det ikke altid er nødvendigt at sende mails med spørgsmål.  

Ved fravær sendes mail til lokalforeningerne. Ved manglende eller for sen framelding vil der 
blive faktureret. 

x Andet nyt fra udvalget 

Der efterlyser ensartethed i kommunernes praksis i støtte til træneruddannelsen. Ikke 
støttemuligheder i DcH 

b: Konkurrenceudvalg 

Der var afbud fra udvalgsformanden 

x Konkurrencekalender 2018 

Fremlagt og kort drøftet 

x Er konkurrencegebyrerne OK, eller ønsker klubberne dem ændret? 

Bibeholdes 

x Andet nyt fra udvalget 
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Landsudvalget arbejder på at der ved konkurrencetilmelding skal betales ved tilmelding. 

Forslag fra Vesthimmerland om samkørsel også for sporlæggere positivt modtaget. 

c: Dommerudvalg 

4 dommere er stoppet. Der er nu kun 29 dommere. 
 Derfor vil KDU lave to infomøder i januar 2018, for at prøve på at tiltrække nye dommere. 

Andet nyt fra udvalget 

Fra dommerseminar: Der afholdes kun info for hundefører hvis der er nyt fra dette 
 møde.  

Ønske om at tilgodese dommerne mht. forplejning ved konkurrencer evt. varm mad om 
middagen.  

 

5: Nyt fra kredskonsulenten 

Ny kredskonsulent: Patricia Bernhardsen, DcH Frederikshavn budt velkommen 
 

6: Nyt fra lokalforeningerne 

 
Brønderslev:  Jubilæumsarrangement vel afviklet. Der er arbejdet med sponsoraftaler. 
Lokalkonkurrence afviklet. 
Frederikshavn Færdige med renovering, så nu er vinterpause forestående. 
Han Herred: Kagemand i klubben efter at medlemstallet har passeret 100. Planlægger udvidelse 
af klubhus og vedligehold af plads. Hvalpehold har afslutning og derefter vinterferie. 
Løgstør: Generalforsamling afholdt – denne gang indendørs. Alle fremmødte fik plads i 
bestyrelsen. 
Kongerslev: Afslutning på hvalpehold og klubmesterskab for Ny-C hunde. 
Lindholm: Aftalen med Kingsmoor med billigt foder til VIP `s i lokalforeninger er nu udbredt til 
medlemmerne, der kan købe gennem lokalforeningen hos autoriseret forhandler. På vej til at 
gælde samtlige medlemmer i DcH. Afslutningskonkurrence og fest afholdt. Trænermøde afholdt. 4 
kurser planlagt. 6 nye trænere uddannet. Gode erfaringer med Mobilepay. Forventer at starte 4 
nye hvalpehold. 
Nibe: Også gode erfaringer med Mobilepay. Vedligeholds- og anlægsopgaver afsluttet. 
Lokalkonkurrencer i alle discipliner afholdt. Hvalpetest og julefrokost i kommende weekend.3 
grundtræneraspiranter i gang i det nye år. Har også indgået aftale med Kingsmoor. Leverings- og 
kommunikationsproblemer med trøjeleverandør omtalt. Svindelforsøg på mail afværget.  
Svenstrup: Lokalkonkurrence i DcH programmet. Nye træneraspiranter går i gang. Aftale med 
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Kingsmoor indgået. 
Skagen: Lokalkonkurrence og hvalpeafslutning med juleafslutning. Også her er man over 100 
medlemmer. 
Støvring: Mange hvalpehold giver flere blivende. Kan glæde sig over 4 nye trænere 
Sæby: Lokalkonkurrence og fest. Afslutning i december. 3 på træneruddannelse. 
Thisted: Lokalkonkurrence og julefrokost afholdt. Arbejder med ny plads. Kniber lidt med hjælpere. 
Hvalpetest forestående og afslutning i december 
Thyholm: Terrasse omlagt. Varetager opsyn ved julemesse. Juleskovtur med julefrokost bagefter. 
Hvalpetest forestående.  
Vesthimmerland: Lokalkonkurrence med fest. Hvalpeafslutning afvikles inden juleferie.  
Aalborg:  Fejre dansk mester i agility med surprise party. Lokalkonkurrence afviklet i alle 
discipliner. 2 nye træneraspiranter. Hvalpehold i starten af januar. 2 trænere gør comeback. Har 
også Mobilepay. 
Arden: Lokalkonkurrence aflyst. I stedet aktivitetsdag. Søger tilskud til isolering af klubhus. 2 
trænere uddannet. Diskussion med kommunen om græsklipning giver udfordringer. 
Hobro: Afsluttet hvalpehold. Lokalkonkurrence med efterfølgende hygge. Generalforsamling i 
januar. Trænere påsat til næste år. Stor tilslutning til nye hold – venteliste på hvalpehold. De fleste 
hvalpe fortsætter.  
Dronninglund: Trænerweekend og klubkonkurrence afholdt med klubfest. Sponsoreret jakker til 
trænere. 4 nye trænere på kursus. 6 hvalpehold næste år. Generalforsamling og afslutning 
forestående. 

 

7: Eventuelt 

Konkurrenceudvalget ønsker kredsens holdning til kammeratskabsaften ved DM – ikke 
stor deltagelse. 

Alternative indkvarteringer gør, at man går sammen i andre sammenhænge – ikke det 
store behov fra lokalforeningerne i kredsen. 

Vandrepokaler uddelt. 

. 

 
 


