
 
   

  1 Næstformand/sekretær	DcH	Kreds	1	
Jannie	Christensen	•	Birkevænget	11	•	9850	Hirtshals	
Tlf.:	22942263	•	Sekretaer@dch-kreds1.dk 

Kreds 1, 17/11-2021 

Kredsrådsmøde 

Onsdag d. 17. november 2021 kl. 19.00 i Sport og Kul-
turcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst 

Referat 

Kredsformanden 
• DcH DM 

- Godt DM resultat for Kreds 1 med 3 Danmarksmestre og 2 2. pladser.  
1. Rally: Laila Hingelbjerg Sørensen med Jessie, DcH Brønderslev, Dan-

marksmester 
2. IGP3: Johannes Stie med Paw, DcH Brønderslev, Danmarksmester 
3. IGP SH: Liselotte Nielsen med Goa, DcH Hjørring, Danmarksmester 
4. C klasse: Maria Hjeds med Viggo, DcH Nibe, nr. 2 i klassen 
5. E klasse: Annette Hjalf med Jaivas, DcH Hjørring, nr. 2 i klassen 

Stort tillykke til alle 
• Ny regnskabsfører  

- 3 ansøger, ny er ansat 
• Ny forening på Fyn pr. 1. januar 2022. Sydfyns hundeførerforening 

- DcH Sydfyn 
• DcH Bladet tilbage ved gamle leverandør 

- Flot DcH blad igen 
• Misbrug af rabatkode Dog Coach 

-  Koden var desværre endt på facebook. Husk, at det er tilbud til medlemmer, 
så skal ikke deles med andre. 

• Flåthalsbånd ved konkurrencer 
- Er blevet sendt videre om det er muligt 

• Kursus i januar 
- 2. sidste weekend i januar 

• Naturvandringer 
- God tur i Rold, men virkede som om, at de allerede er fast besluttet. 

• Øvrigt nyt 
- Kalender 

+ Formandsmøde 20. november 2021 
+ Fællesmøde udvalg og HB 21. november 2021 
+ møde 28. november 2021 
+ HB møde 16. januar 2022 
+ HB møde 27. februar 2022 
+ Landsmøde 19. marts 2022 HB møde 20. marts 2022 

- Stort tillykke til Liselotte fra DcH Hjørring som har vundet VM spor 
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Kredskassereren  
• Hvad gør jeg??? 

- Flere lokalforeninger har faktura der ikke er betalt. Der er sendt rykker, mail 
osv. flere gange.  
+ Enkelte steder er mailen endt ved formanden og formanden troede at kas-
sereren også fik den.  
+ Nogle lokalforeninger har været sat forkert op i klubmodul og dermed ikke 
modtaget mailen. 

 
Næstformand/Kredssekretær 

• DcH Vesthimmerland har ordet – Næste gang er det Skagen 
- Kan i andre lokalforeninger finde gode hundefører for IGU? 

+ Det kniber hele vejen rundt 
+ Hjælp hinanden så godt i kan på tværs af hinanden, hvis muligt. Træn 
sammen, besøg hinanden osv.  
+ Der er måske blevet for mange tilbud i DcH og dermed kommer vi til at 
mangle. Men hvad skal vi gøre, det vil blive vendt på Landsmøde i næste 
uge 
+ Foreningskulturen har ændret sig, der er ikke det samme sammenhold 
som før i tiden.  
+ Forslag;  
1. At alle lokalforeningers formænd måske mødes, og snakke om hvad kan 

vi sammen gøre.  
2. Kigge ind ad, og se om der skal ændres noget i DcH programmet, måske 

i lokalforeningen. Er vi spændende nok? 
3. PR, mere PR på DcH for at gøre os synlige og populær. Måske universi-

tet vil have sådan en opgave. Formand Christian tager den med videre. 
 

- Hvad gør i andre lokalforeninger for at holde på Instruktørerne? 
+ Hyggeaftner 
+ Mangler de noget, så får de det 
+ Møder med instruktører og se fremad, hvad er status. 
+ Hvad er status på betaling til instruktører? Det er på tegnebrættet, men der 
er ikke stor tilslutning til det. 

 
 

Konkurrenceudvalget. 
• Konkurrencekalender 2022 

- Der skal afholdes flere E-konkurrencer. 
+ Vesthimmerland sletter C- og tager E-konkurrence i stedet. 
+ Skagen vil gerne have E-konkurrence på. 
+ Sydthy vil se om de også kan tage en E-konkurrence og vender tilbage til 
Jens 
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- Spørgsmål; kan der ikke afholdes konkurrence med alle 4 
klasser? Måske, det kan ikke loves nu. Kommer an på dom-
mer. 

- Konkurrencedeltagere i 2021; C = 169, B = 268, A =138 og E = 40 
- MEDSENDTE kalender er ikke godkendt endnu.. 

• Skal startgebyrerne ændres? 
- Forslag; C = 150kr., B = 175kr., A og E fastholdes., IFH og IGP op til den ar-

rangerende klub. Rally 1. start 125kr. og 2. start 75kr. Agility 100kr., 75kr., 
10kr.,10kr. 

• Startgebyrene ændres til ovennævnte beløb fra 2022 
• Skal beløbene, der overføres til klubberne, der afholder konkurrencer (kredsmap-

pen 6-13) ændres? Ønsker klubberne det, skal det besluttes inden, der lægges 
budget.  

- For at mindske lokalforeningernes udgifter i forbindelse med sporlægning 
ved kredskonkurrencer betaler kredsen ved konkurrenceårets afslutning 
godtgørelse til lokalforeninger, som har afholdt kredskonkurrencer med spor i 
en eller flere klasser (B, A og E)(dette gælder ikke eliteturneringen). 
Kredsrådet bestemmer ud fra kredsens budget samlet godtgørelse og forde-
ling mellem klasserne. I 2009 fastsættes det til:  

1. B klasse   kr. 600 
2. A klasse   kr. 1414 
3. E klasse   kr. 2250   

 
Forslag fra KU                        
1. B Klassen kr. 1000 
2. A klassen  kr. 650/ 6 tilmeldte 
3. E Klassen  kr. 1000/ 4 tilmeldte 

 
KU’s forslag vedtaget og gælder fra 2022 

 
 
Dommerudvalget. 

• 2 nye dommer, David Sørig fra DcH Frederikshavn og Henrik Friis Damsgaard fra 
Sydthy. Tillykke  

• Der er desværre også stoppet 2 dommer i 2021 
 
Uddannelsesudvalget 

• Igu 
- Sidste frist 14 dage siden, får stadig tilmeldinger. Venligst tilmeld til tiden. Det 

er utrolig meget ekstra arbejde for UU, når i ikke tilmelder til tiden. 
- Der er kun 16 tilmeldte til IGU. Overbygning afholdes kun, hvis der er mere 

end 8 tilmeldte, hvilke der ikke er endnu udover Nosework. Nosework afhol-
des, hvis vi kan finde en kredsinstruktør 
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• Tranum 
- Pt. 56 tilmeldte. Få endelig meldt jeres instruktører til.  
- Spørgsmål; kan det måske laves, så instruktørerne bliver godkendt inden de 

melder sig til? Hvilke mulighed der er bedst undersøges nærmere 
• Hf dag 

- Super god dag. Vi gør det igen næste år – også på Poulstrup Skole. 
 
Kredskonsulenten 

• Uddannelse starter op igen Oktober 2022. Der kommer en mail med nærmere infor-
mation.  

 
Initiativfonden 

• 3. bevilling i 2021 på 100.000kr. til klubhus gik igennem i går. 
 
 
Indkomne forslag for lokalforeningerne 

• Spørgsmål fra DcH Svenstrup;  
- Overflytning af medlemmer mellem lokalforeninger. 

Tidligere var det altid den afgivende lokalforening, der lavede overflytningen. 
I dag kan modtagende lokalforening via Klubmodul selv overflytte medlem 
mer, hvilket tilsyneladende sker nogle steder.  
Når modtagende lokalforening overflytter medlemmer, uden at afgivende lo-
kalforening er orienteret, giver det manglende overblik over antal medlemmer 
for afgivende lokalforening. Der er uhensigtsmæssigt både i forhold til holdli-
ster, mulige ledige pladser og ikke mindst opgørelser til kommuner.  
Jeg har forsøgt at få landsforeningen til at lukke for denne mulighed, men der 
er ikke sket noget endnu. Dermed kunne det være optimalt, om lokalforenin-
gerne i det mindste kunne lave en fælles aftale om, hvordan opgaven hånd-
teres. 
 
+ Der kommer en tilføjelse, hvor der kommer en mail til begge lokalforenin-
ger ved flytning af medlem og så må man kontakte hinanden. 

 
 

Eventuelt. 
• KU, Jens har været til møde i Kreds 3 og vil også oprette en sporlæggercentral som 

Kreds 1.  
• Der kommer sporlægger fra Kreds 3 til Kreds 1 sporlægger kursus 
• Husk at søge/spørge hjælp fra andre lokalforeninger.  

 
Alle ønskes god jul og godt nytår samt vingave gives. 
 


