
Referat kredsrådsmøde den 7-9-2022.  

Kredsformanden: 

Velkomst fra formanden 

 

Ingen spørgsmål til referater 

Forspørgelses til erfagrupper i stedet for ordinærmøde – hvem skal grupperne består af og hvad 

skal de arbejde med. 

 

Ensrette kredsene, så der gives penge til det samme i alle kredse. Eks. Sporlægger i sporlægger 

centralen. Jens arbejder på et oplæg. 

       Snak om hvordan de andre afholder kredsrådsmøder 

Brainstorm – Ordensudvalget kigger op og fortæller hvad de laver 

 

Jyskmesterskab Rally og Agility, Kreds 1 skal have Rally i 2023 og Agility i 2025 / det er 

landsdækkende konkurrence som kaldes Jyskmesterskab. 

 

Hundefører tilmelder sig rigtig mange konkurrence og melder ikke afbud i andre kredse. 

 

Vedr. Diskvalifikation. 

Der har været en diskvalifikation ved en konkurrence i kredsen, hvor man fik udfyldt skemaet 

korrekt, men man var i tvivl om hvem det skulle sendes til, da der står at det skal sendes til KU. 

Skemaet blev sendt til kredsens KU og ikke til Landsforeningens (LKU) som der burde stå på 

skemaet. 

Poul Graversen fra LKU fortalte hvor skemaet ligger på Landsforeningens hjemmeside under 

Konkurrenceudvalget – Blanketter. Poul gennemgik proceduren ved udelukkelse og diskvalifikation. 

Se i øvrigt Håndbogen orientering nr. 78. 

 

Kredsen har andre regler end i håndbogen – dette skal der kigges på af KU 

 

Dch Støvring havde sendt skema ang. diskvalifikation til KU og ikke LKU, KU har ikke været 

opmærksom på at skema ikke var sendt til LKU. LKU gøres opmærksom på der er fejl i skemaet. 

 

Ønske fra KU og DU at der bliver linket til deres blanketter. 

 

Kasserer: 

Tilfreds med økonomien vi er 23 medlemmer under i forholdt til sidste år 

 

Nets er en dyr post at have i kredsen, men kan ikke undværes. 

 

Hvis der skal bruges hvalpepakker eller hundeførermærker kontakt kredsformanden Kim V. Poulsen 

 



Ting bliver ikke videre sendt fra kredsen til HF – Man må gerne sorterer i det der videre sendes. Det 

bliver delt på Facebook, men ikke over mail fra alle klubber, Så når det ikke ud til alle HF 

Skal kredsen have lov at sende indbydelser mm ud til HF.  Dette drøftes på næste kredsrådsmøde. 

 

Konkurrence udvalget: 

 

Konkurrence kalender 2023 

 

Skal man forsætte som i år eller skal det ændres, pt kan man holde konkurrence over 2 dage eller 1 

dag, med alle 4 klasser.. Det er svært at finde hjælper når det er to dags. 

Der er frit valg om man vil have konkurrence over 1 dag eller 2 dage. 

 

I 2023 Der skal afholdes E turnering aug. – sept. og jysk mesterskab i Rally 

 

Der er et stort ønsker om flere konkurrence i E programmet, men der opleves at der er mangle på 

HF til to konkurrencer. 

 

Der mangler mulighed for at være tilskuer til DcH Konkurrenceprogrammet– Det er muligt til 

konkurrencer i andre grene. Brug publikums venlige arealer 

 

I andre kredse må man ikke kun afholde en klasse, men altid to klasser- Det er pt ingen overvejelser 

omkring at forlange at man skal køre to klasser i kreds 1. 

 

Man bliver ved med at snakke om at DcH Konkurrenceprogrammet og man mangler dommer- HF- 

instruktører. Men der bliver intet gjort i forholdt til det. 

Pt arbejdes der på at Konkurrence og Dommer udvalget lægges sammen, efter sammenlægning 

skal de arbejde med et ”nyt” DcH program. 

Fornyelse og gør DcH Konkurrenceprogrammet mere spændende, Måske implementere spor i C 

klassen, hvordan handler jeg min hund i DcH Konkurrenceprogrammet 

Hvad kan vi gøre i kreds 1? Erfagrupper hvor det er Konkurrenceudvalget der sidder i. som kunne 

komme med et oplæg om nyt program. 

 

Uddannelsesudvalget: 

 

Pænt tilmelding til hundefører dag 

 

              Tranum 2023 – der bliver 8 kurser 

 

              Agility overbygningen 1 og 2 okt. Mangler en klub, DcH Nibe tager begge moduler. 

 

            Hundeadfærdskonsulenter: 

             Brian Morgan og Kaj Pedersen fortæller om tjenesten.  



             Starter uddannelse på i nov. 22, sidst tilmelding i sept. 2022 Uddannelsen ændres i forholdt til 

            tidligere. 

Kredskonsulenterne skal være mere på banen – Aspirant som bliver indstillet, skal have en mentor 

 som følger en under hele uddannelsen. Hvis du ønsker at vide mere så læs i Landsforeningens 

Håndbogen orientering 115. 

                 Corona hund, har der været lidt af – 42 konsulenter på landsplan – 1100 sager i 2020 indtil nu har 

                 været 700 sager i 2022. 

Indberetningssystem arbejdes der med i kreds 1 at få udviklet. 

Til hvalpe opstart er i velkommen til at kontakte os, med henblik på at vi kommer og snakker 

lidt om den første tid 

 

 

Eftersøgningstjenesten: 

Eftersøgningstjenesten har arrangement Hundefestival Hune i weekenden – Været på natur dag i 

Hirtshals. 

Har fået et telt, klubberne i kreds 1 har mulighed for at låne det, Kontakt Brian 

 

Webmaster: 

 

Kresmappen er i gang med at bliver ændret. 

 

Indkommende forslag: 

 

Evt: 

 

Dch Arden har et forslag om, at man kan flytte kredsrådsmøderne til klubberne. Alle 

kredsrådsmøder er lagt i en bestemt uge, vil det være muligt at skifte mellem Lige og ulige uge. 

 

Kaj fra DcH Nibe fortalte om fondssøgning. 

Fondssøgning ved DGI foreningspulje og ved friluftsrådet, så skal ansøgningerne sende forskudt, så 

kan i få fra begge. 

 

Ny Kredsformand i 2023 – pt. er der ingen emner til posten. 

 

 

 

 

Referent Lotte Friis 


