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2. Nyt fra formanden  

Antal medlemmer – 2717 – (26 mere end kreds 1 - 2691) (sidst var der 11 til for-

skel) 

 

Udbetalinger: Der har været udfordringer med udbetalinger, og jeg ved at Jo-

sefine gør sit allerbedste for at følge med. Og husk vi er alle frivillige, og vi har 

ikke ”en Erik” mere. Josefine har faktisk et arbejde, som kræver rigtig meget af 

hendes tid. 

 

DM  

Et fantastisk afholdt hundearrangement. Perfekt vejr og ligesom sidste år så kom 

regnen først da landsformanden havde sagt tak for i år og vi ses i kreds 3 næste 

år. 

Så en stor tak til DcH Haslev for et rigtig godt arrangement. En sjov ting var at 

Joy startede med at sige at de personer i de grønne jakker kunne man spørge om 

alt – Der kom et spørgsmål (for sjov) om hvad vores dronnings hund hedder. Og 

google er en fantastisk ven – Hunden hedder i øvrigt krone 1. 

Placeringer – Se dem på hjemmesiden 

  

 

 

Små lokalforeninger 

Vi har i landsforeningen nedsat et udvalg som skal prøve at få flere medlemmer 

til de små lokalforeninger. Det har givet nogle udfordringer, for hvad er en lille 

lokalforening. Er det når man er under 40 medlemmer, eller er det 20, eller et helt 

andet tal. Vi besluttede at snakke med de ”små” lokalforeninger og prøve at få 

afdækket spørgsmål som hvorfor er de små – kan vi i fællesskab gøre noget for at 

få flere medlemmer til. Vi er i landsudvalget blevet enige om hvordan vi kan for-

dele udgifterne, og hvem der tager sig af hvilke udgifter. 

Først tænkte jeg at jeg skulle – endelig – til Bornholm. Men nej. De er gået fra 

meget få til næsten dobbelt op. 

Så Konkret tog jeg en tur til Bøgestrømmen og Skælskør som er de mindste i 
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Jeg havde en lang og konstruktiv snak med begge og vi fandt nogle ting som vi i 

fællesskab kunne have fokus på. Specielt uddannelse kunne kredsen godt hjælpe 

med. Vi har i kredsbestyrelsen snakke om hvad der kunne lade sig gøre og vi 

hjælper med uddannelse til nogle instruktører som gerne vil. Så de igennem flere 

instruktører kan have flere hold og så flere medlemmer. Flere medlemmer giver 

flere penge i kassen. 

 

Ændret procedure i forhold til udbetaling af kurser og andet. 

Vi arbejder på at blive bedre hele tiden. Derfor har vi taget en beslutning om, at 

vi stoler på jer ude i lokalforeningerne, og fra 1. jan 2023, vil I mærke en æn-

dring. Når i afholder kurser eller andre arrangementer som kredsen skal betale, så 

vil formanden inden arrangementet modtage et bilag, SOM ALTID, men derefter 

skal I (lokalforeningen) udfylde og indsende bilaget direkte til kredskassereren. 

De forskellige udvalg har på forhånd sendt en liste til Kredskassereren, så hun 

ved hvilke arrangementer der afholdes. 

 

Roskilde dyrskue 

Vi har været på Roskilde dyrskue, som har været en succes. Vi havde nogle hold 

fra Roskilde civile hundeførerforening til at hjælpe. Vi havde også hundead-

færdskonsulenter eftersøgningstjenesten og landsungdomsudvalget som var me-

get synlige. 

 

Aktivitetstilbud 

Jeg undersøger stadig om vi kan samle alle aktive personer i kredsen. Jeg sender 

en mail ud til alle formænd som svare mig med hvor mange der er aktive. 

 

Hundefører med som dommer for en dag. 

Der har været større søgning på at være med som dommer for en dag. Jeg håber 

det giver nogle flere dommere, da vi godt kunne bruge nogle flere. Det er faktisk 

dejligt at have en snak med flere til DM om at de gerne vil, så nu må vi se.  

Men det er ikke hvem som helst. Som dommer skal vi faktisk kunne bevæge os. 

Ikke bare fra øvelse til øvelse på pladsen, men faktisk også det antal spor og ef-

tersøgninger som der er hundefører til. Det kan give udfordringer. Men kig efter 

om I ikke hjemme i lokalforeningen skulle have en eller måske to som vil egne 

sig. 

 

SM – DcH programmet: 

                    C- Rie Kastberg Sørensen - Faxe 

                      B- Ramona Rosa Christiansen m. Bobo - Maribo 

                      A- Anette Lunau - Herfølge 

                      E- Tine Holdt Larsen m. Wally - Holbæk 
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Afregning af dommere i DcH programmet – Skal der et kursus til? 

Jeg arbejder stadig på af få det lavet om til at den enkelte dommer selv afregner 

med kredskassereren, men det er svært at ændre en skude af denne størrelse. Det 

drejer sig om DcH-programmet. Det fungere i Rally og agillity.  

Jeg håber I vil være med til en overgangsperiode, hvor I som lokalforening afreg-

ner for de enkelte dommere der enten ikke har eller kan finde ud af mobilepay.  

Jeg tager initiativ til et lille kursus i brug af klubmodul og mobilepay, så hvis der 

er andre der vil være med så finder jeg en dag. 

 

Ny lokalforening – København – Ringsted. Jeg har snakket med nogle ildsjæle 

som gerne vil starte en afdeling i København, og vi arbejder videre for at se om 

det kan lade sig gøre. Det halter med godkendelser fra kommunen og arealgod-

kendelse 

Ringsted er jeg selv stor fortaler for, da vi burde have et sted centralt på Sjælland, 

men lige nu er DKK nok den største konkurrent da de lige har købt et stort sted, 

hvor de, efter sigende skal have deres træningsaktiviteter 

 

Sporlæggercentral. Hans og jeg har snakket om hvordan vi skyder det i gang, og 

er blevet enige om at vi tager en tur til Fyn og tager en snak med kreds 5, hvor de 

har en sådan som fungere. 

 

Klubmodul 

Vi, kredsen, har seriøse problemer med klubmodul. Vores betalingsløsning virker 

ikke til afregning af kurser. Derfor har vi måtte sende fakturaer ud for tilmeldin-

ger af kurser.  

De har også ændret i deres sms-system, sådan uden videre. Der er skrevet fra 

Jans side. De skal informere os når de ændrer noget. Eller begynder det at fun-

gere for de fleste. 

 

Sportslig optræden og specielt usportslig optræden.  

Jeg har snakket med Hans om vi som kreds, kan ændre noget så vi kan straffe 

personer som er usportslige. Et nyligt eksempel er til DM hvor en hundefører 

truer en dommer. HUSK her at den der modtager er afgørende for om der er en 

trussel. 

Vi kan ikke give mere karantæne, men vi kan sætte behandlingstiden op til 3-6 

måneder når hundeføreren skal godkendes igen. Hvad siger I? 

 

 

 

 

3.  


