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Kredsrådsmøde  

 
Torsdag d. 13. september 2018 kl. 19.00 

 
 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. 

 

Referat. 

1: Nyt fra formanden: 

1. Nyt fra HB 
 

Friluftsrådet har givet 100.000 kr. i tilskud og der er flere penge på vej fremover. 
 
DcH’s forretningsfører har givet udtryk for at han var glad for at han deltog i kredsråds-
mødet i Kreds 1. Et møde han fik meget ud af. 
 
DcH’s Visioner der kommer en handlingsplan fra forretningsudvalget. 
 
Ikke flere regnskabsrevisioner fra Landsforeningens side. 
 
DcH giver 1000 kr. til udenlandsdeltagelse. 
 
DcH Årbogen hedder nu DcH Håndbogen og kan også købes hos DcH’s sekretariat for 
100 kr. Den findes også på Kreds 1’s hjemmeside www.dch-kreds1.dk . 
 
Nyt DcH Bladet. Roses af kredsformanden. 
 
Husk ved indbetaling af kontingenter til Landsforeningen og Kredsen at angive antallet 
der indbetales for samt total antal medlemmer plus lokalforeningsnavn. 
 

2. Medlemstal august. 
 

Positiv udvikling i DcH Kreds 1. Vi er nu 91 flere medlemmer end ved samme tidspunkt 
sidste år. 

 
3. DM Nordisk 2019 

 
DcH Hjørring påtager sig arrangementet. 

  
4. DM i Herning 2018 

 
45 deltager fra Kreds 1. 

  

http://www.dch-kreds1.dk/
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5. Evt. andet nyt 
 

Har DcH en dopingpolitik? Ikke pt, men der kommer formentlig et skriv om emnet fra 
HB. 

2: Nyt fra kassereren 

1. Medlemmer. Indberetninger til landsforeningen contra kredsindbetalinger.  

Støtter op om kredsformandens bemærkninger vedr. medlemstal. 

Der er forskel i 10 lokalforenings medlemstal. Lokalforeningskassererne opfordres til at 
kontrollere medlemsantallet oplyst til Kreds og Landsforening. 

Lokalforeningerne opfordres til at betale til Kredsen samtidig med Landsforeningen. 

3: Nyt fra sekretæren 

1. VIP-aften – Onsdag, den 03/10 kl. 18.00. 
 

Indbydelsen er udsendt 01/09. 
 
14 stk. tilmeldt p.t..  
 
Lokalforeningerne opfordres til at komme med tilmeldingerne. Deadline 24/09 2018.  
 
Foredragsholder er Thomas Grønnemark og emnet er DOVEN ENERGI: LAV MINDRE, NÅ 
MERE. 
 
Efter foredraget serveres en 3-retters menu. 
 
Tilmelding foregår via NemTilmeld.  

4: Nyt fra udvalgene 

a: Uddannelsesudvalg 

Grundtræneruddannelse fik afbud fra instruktør hvilket har givet udfordringer, men det 
er lykkedes at finde en erstatning så grundtræneruddannelsen afslutte som planlagt i 
år.  

Program for det årlige TRANUM-arrangement er på vej og kommer senest medio okto-
ber. 

Der er sendt indbydelse ud til efteruddannelse af Agilityinstruktører. 5 stk. er p.t. til-
meldt. 

Hundeførerdagen i Astrup har p.t. 65 stk. tilmeldte. 
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Kredsinstruktøruddannelse har optaget 2 deltagere fra Kreds 1. 

Kurt/DcH Thisted oplyste at deres aspiranter syntes at programmet i GT er meget sam-
menpresset og ønsker en større kalendermæssig spredning. 

b: Konkurrenceudvalg 

Konkurrencekalender 2019  
 
Udsendt allerede med datoer så lokalforeningerne bedes indsendt ønskede datoer for 
deres konkurrencer 2019. 
 
E-turnering med afslutningsfest afholdes i okt. 2019 af Kreds 1. 
 
DM i Nordisk 2019 afholdes af DcH Hjørring. 
 
DcH’s DM 2020 
Afholdes i Kreds 1. Lokalforeningerne bedes overveje allerede nu om det er jer, der skal 
afholde det. 
 
Sporlæggere 
Hvem bruger I som sporlæggere? 
 
Reglerne for sporlægning SKAL også overholdes af klubbernes egne sporlæggere. 
 
Overholdes reglerne ikke (f.eks. afstand mellem sporene) kan lokalforeningen risikere 
at dommeren kasserer spor der ikke lægges korrekt. 
 
Nye sporlæggere  
Hvordan modtager vi dem i klubberne? (hvordan giver vi dem praktisk erfaring)? 
Husk at tage sporlæggerføl med til kommende konkurrencer.  
 
4 færdiguddannes i 2018. 
 
Rallydommere 
 
Kørselsbudgettet overtrådt med 127% inden sidste konkurrence. 
 
Hvad gør vi ved det, så det ikke sker igen næste år? 
 
Det nemmeste – forhøjer budgettet – er det rimeligt? 
Henter klubberne først dommerne fra Kreds 1? 
Henter klubberne de nærmeste fra andre kredse? 
Skal der findes en dommerpåsætter, som der er i lydighed? 
Skal kredsen kun udbetale kørepenge fra kredsgrænsen? 
Klubberne finder dommeraspiranter, så der uddannes flere rallydommere i Kreds 1 
 
DcH Sæby har oplevet at rallydommere ikke vil stille op med mindre der er mindst 8 
deltagere. 
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DcH Aalborg. Har haft meget svært at skaffe Rallydommere. Dommerne er aktiver i 
mange andre foreninger DGI og DKK (honoreres i disse foreninger). 
 
DcH Aalborg indkalder til et infomøde om dommergerningen. Både Ole/DU og Jens/KU 
vil gerne deltage. 
 
DcH Dronninglund: Det er dyrere at deltage i konkurrencer i Kreds 1 end andre kredse.  
Jens Rosendahl/KU undersøger deltagergebyr i andre kredse og tager det med på næ-
ste kredsrådsmøde. 
 
DcH Arden. Foreslår en dommerpåsætter. Ole/DU kikker på en mulig løsning. 
 
Ole Christensen/DU undersøger hvorfor Rally-dommerne skal kontrollere resultaterne 
efter at beregnerne har afsluttet inddateringen/beregningen. 

 
DcH Online 
 
DcH Skagen mener der er et problem med tilmeldinger via DcH Online. Der er flere 
hundefører, specielt i A og E-klassen der tilmelder sig næsten alle konkurrencer for hele 
året for derefter at framelde sig når man er tæt på deadline for tilmelding. 2 lokalfor-
eninger har oplevet at antallet af tilmeldte i de 2 klasser er blevet reduceret til halvde-
len lige inden deadline. Det har en uheldig konsekvens f.eks. kan det afholde andre fra 
et tilmelde sig og forårsage at lokalforeningerne i planlægningen tvinges til at rekvirere 
flere arealer, hjælpere, sporlæggere, indkøb m.m. end der er reelt behov for. 
 
Det er en meget uheldig opførsel af hundeførerne som nu kan bevirke at lokalforenin-
gerne først åbner for tilmelding tidligst 3 uger før konkurrencedagen. 

c: Dommerudvalg 

1. Dommere ved DcH´s DM 2019 fra Kreds 1. 
 

Anders Kallestrup 
Jonas Kristensen 
Thorbjørn Illemann 

 
2. Dommermangel til Rally og DcH programmet. 

 
OC undersøger om der er emner der vil være aspiranter, og hvornår der afholdes dom-
merprøver. 

 
3. Konkurrencer i 2019 i Kreds 1. 

 
Restriktioner ved konkurrencer i 2019. 
Der er ingen restriktioner fremover, det betyder at hvis/når man holder konkurrence, så 
kan man tage alle klasser med og alle de deltager som man ønsker. Men hvis dommer-
centralen ikke kan finde dommere nok, vil man blive nød til at afmelde en klasse. 

 
DcH Skagen foreslår betaling samtidig med tilmelding til konkurrence. 
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5: Nyt fra kredskonsulenten 

Deltog ikke. 

6: Nyt fra Landsudvalgsmedlemmer 

x BHU - Morten Jensen 

Overbygning på IPO starter forhåbentlig i efteråret og afsluttes i foråret 2019. 

Der kommer flere færdselsprøver. 

Der kommer flere typer sporhundeprøver. 

Der kommer flere ændringer der gerne skulle gøre det lettere at komme i gang med BHP. 

x LKU - Poul Graversen 

Afbud fra PG. 

x Nordisk - Dorthe Ellegaard 

Afbud fra DE. 

x Initiativfonden - Peder Søndergaard 

Info fra møde den 25/08 2018. 

HB ansøgt om tilskud til dækning af administrationsomkostningerne så vi ikke ad den vej 
udhuler kapitalen. 

Kapitalen er ca. 1.200.000 kr. 

Rådighedsbeløb 2018 er ca. 500.000 kr. 

Udlån bevilget/på vej 2018 i størrelsesordenen 265.000 kr. - 340.000 kr.) 

Disponibelt beløb 2019 max. 200.000 kr. (efter indbet. For 2018). 

Nyhedsbrev udsendt. 

Der anses for at være et behov for tilførsel af ekstra kapital for at kunne tilfredsstille efter-
spørgslen i fremtiden. Initiativfondens bestyrelse efterlyser forslag/forslagsstiller til for-
øgelse af kapitalen, som kan behandles på Landsmødet i 2019. 
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7: Nyt fra lokalforeningerne 

Følgende lokalforeninger deltog:  

Brønderslev, Frederikshavn, Han Herred, Løgstør, Kongerslev, Lindholm, Skagen, Støvring, 
Sæby, Thisted, Thyholm, Vesthimmerland, Aalborg, Arden, Hobro, Nibe og Dronninglund 

Følgende lokalforeninger har meldt afbud: 

DcH Svenstrup, DcH Hjørring 

Følgende lokalforeninger deltog ikke: 

DcH Hadsund, DcH Morsø, DcH Sydthy 

Lokalforeningsspecifikke kommentarer. 

Arden Intet nyt. 
Brønderslev +45 hvalpe. 
Dronninglund Puster lidt ud efter 3 konkurrenceweekender. 

30-års jubilæum i år, men holder ikke et officielt arrangement. 
Påtænker nyt klubhus i 2020. 

Frederikshavn Har tager hvalpe ind, men koncentrerer sig ellers om Nordjysk 
mesterskab pt.. 

Hadsund Ikke tilstede 
Han Herred Formand har haft orlov.  

+26 hvalpe. Bygget til klubhuset. 
Hobro +23 hvalpe.  

1 DM deltager. 
Søgt midler til renovering af hegn i klubben.  
Foderfirma vil lave et event hvor Kaj inviteres med som konsu-
lent. 

Kongerslev 1 DM deltager. 
Lindholm +30 hvalpe.  

Tilskud fra Friluftsrådet til en aktivitetsbane.  
Fået tildelt mere jord fra Militæret. Påtænker nyt tiltag omkring 
klubhus (køkken og terrasse). 

Løgstør Medlemstallet er blevet fordoblet siden sidste kredsrådsmøde. 
Afholder for første gang en konkurrence ved afslutningen. 

Morsø Ikke til stede 
Nibe +24 hvalpe. 3 trænerføl.  

Afholdt adskillige kurser.  
Købt nyt agilityudstyr.  
4 DM deltagere. 

Skagen +20 hvalpe.  
Flytter konk til april p.g.a. jubilæum i efteråret 2019.  
4 DM deltagere. 

Støvring Intet nyt. 
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Sydthy Ikke til stede 
Sæby Ny bestyrelse (alle medlemmer).  

+2 hvalpehold.  
2 DM deltagere.  
Nyt køkken i den nærmeste fremtid. 

Thisted Har fået ny træningsplads og er flyttet og arbejder med etable-
ring på ny plads.  
3 DM deltagere. 
+ 24 hvalpe. 
Fået lån hos Initiativfonden. 

Thyholm +15 hvalpe.  
1 DM deltager. 

Vesthimmerland +33 hvalpe.  
2 DM deltagere. 

Aalborg +22 hvalpe + unghundehold på 8.  
3 trænere på vej.  
1 DM deltager der også skal til DKK’s VM. 

8: Eventuelt 

DcH Kongerslev: Er der nogen der har gjort noget i forhold til Agria-kurserne? 

Der var tilbud fra naboklubberne om at de kunne slå sig sammen om arrangementet. 

Lokalforeningerne afventer et udspil fra kredsinstruktørerne Marianne Åkjær og Trine Soelberg. 

DcH Nibe: Er dagsforsikring en mulighed. Kredsformanden undersøger. 

Jens Rosendahl/KU: E-sporlæggerkursus til oktober/november i Thisted. 

Vandrepokaler skal afleveres til Jens. 

Kommende aktiviteter: 

2018 

16/09 – HB-møde (Skype). 

22-23/09 – DM Kreds 2 i Herning. 

03/10 - VIP-aften i DcH Kreds 1. 

13/10 – HB-møde. 

31/10 Kredsbestyrelsesmøde. 

14/11 Kredsrådsmøde. 
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05/12 Budgetmøde. 

2019 

23/01 Kredsbestyrelsesmøde. 

20/02 Kredsgeneralforsamling. 


