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DATO 28.september 2022 

STED Dalby Hotel & Restaurant Bregnen 

DELTAGERE 
 
Lokalforeninger: 
Helsingør, Holbæk, Kalundborg, Køge, Næstved, Odsherred, Roskilde, 
Stevns, Haslev, Nykøbing/Rørvig, Slagelse, Vordingborg, Maribo og 
Guldborgsund  
 
Kredsbestyrelsen:  
Steen Andersen, Bent Blom, Karina Andersen, Louise Østengaard, Char-
lotte Johansen, Jesper Johansen, Hans Devantier og Karin Nielsen 
(Ref.) 
 
Andre 
Anette Knudsen, Kredskonsulent 
Peter Knudsen, Landskonkurrenceudvalg  
 

FRAVÆRENDE 
 
Lokalforeninger:  
Frederikssund, Hvidovre, Fladså, Fredtoften, Jyderup, Humlebæk, Nivå, 
Skælskør, Vestlolland, Fakse, Bøgestrøm og Aakirkeby   
 
Kredsbestyrelsen: 
Joanne Colding Pedersen’ 
Josefine Sachs Tefke 
Rikke Christophersen 
 
Andre 
Malene Frost Olsen, Eftersøgningsudvalg 
Bodil Theilade, Nordisk udvalg 
Julie Kofoed Aasted, Ungdomsudvalg 
Marte Askland 
Marianne Blom Larsen, Redaktionen 
Jeannette Grøn, Nosework udvalg 
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1.  Valg af dirigent 
 

• Bent Blom blev valgt  

2.  Orientering fra formanden 

• Se indlægget i den til referatet vedhæftede fil.  

Undervejs i Steen’s indlæg var der flere kommentarer: 

 
Medlemstallene:  
Holbæk opgør selv deres medlemstal som dem, der er aktive i klubben, og 
medtager derfor ikke de medlemmer, som ’bare’ har været på et kursus-  
eller hvalpehold og derefter er stoppet igen, Derfor mener man at med-
lemstallene er misvisende. Alle som har betalt et årskontingent (grundkon-
tingent) er medlemmer i lokalforeningen så længe årskontingentet varer og 
skal medregnes som aktive, uagtet at de ikke kommer mere.  
 
Dommer for dag: 
Herfølge har med succes afprøvet en model med at have en skrive med 
ud.  
 
Usportslig optræden: 
LKU havde også en kommentar til Steens indlæg om usportslig optræden. 
Der er desværre en kedelig tendens mere og mere usportslig optræden, 
det ses især i C-klassen.  Peter Knudsen kom med en opfordring til lokal-
foreningerne om at tage en snak lokalt om hvordan man opfører sig når 
man deltager i konkurrencer.  Det medførte en god snak om hvad vi som 
lokalforeninger kan gøre for at undgå usportslig optræden fremover.  
 
Klubmodul: 
Flere lokalforeninger har haft udfordringer med Nets. Anette Knudsen 
spurgte om man havde undersøgt andre udbydere en Nets. Steen kontak-
ter Jan i Sekretariatet.  
 
Der et tilsyneladende nogle udfordringer i lokalforeningerne med at mails 
fra kredsens udvalg ikke når frem til de relevante personer. Kredsens ud-
valg sender kun mails til lokalforeningsformanden og forventer så at man 
kommunikerer det videre internt.  
 

3.  Regler afholdelse af konkurrencer  

Retningslinjerne for konkurrenceønsker er ifølge konkurrenceudvalget 
gode nok, de skal bare overholdes. Det er vigtigt at deadline 15. august 
overholdes fordi der er nogle afhængigheder til f.eks. dommere.  Det blev 
aftalt at der sendes reminder ud senest 1. juni.  
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4.  Fastsættelse af konkurrencedatoer for 2023 
 

Version 1 af konkurrencekalenderen udsendt til alle lokalforeninger inden mø-
det og den blev gennemgået. Der er nogle rettelser i rally.  
 
Kreds 6 skal afholde en runde i E-turneringen i 2023 og der efterlyses i den for-
bindelse en lokalforening som vil være vært. Interesserede kan henvende sig 
til konkurrenceudvalget på mailadressen Ku@dch-kreds6.dk 
 
Nykøbing/Rørvig har ønsket at afholde en ren C-konkurrence igen i 2023. Iflg., 
retningslinjerne er dette normalt ikke tilladt medmindre man også afholder en A 
eller E konkurrence i konkurrencesæsonen, men alle var enige at det kunne til-
lades.  
 
Kredsens rallyudvalg vil også gerne have flere konkurrencer. De manglende 
konkurrencer kan få indflydelse på DM-udtagelserne.  
 
Helsingør arbejder på at få en IGP3 prøve stablet på benene.  
  

5.  Fastsættelse af vejledende startgebyrer for 2022 
 

• Startgebyrer for 2023 er de samme som i 2021 
 

• Lydighed: 
 

o A og E-klassen kr. 150,00 

• Der ydes fortsat et tilskud på 75,- pr. deltager 
 

o B-klassen kr. 125,00 
o C-klassen kr. 100,00 
 
o Er der omkostninger til leje af f.eks. skov kan der ydes tilskud 

mod dokumentation 
 

• Rally 
o Kr. 100,00 for ordinær klasse 
o Kr. 50,00 for åben klasse.  

 

• Agility  

o Kr. 60,00 kr. for første løb 

o Kr. 35,00 kr. for de efterfølgende  

o Seniorer/ juniorer kr. 35,- pr. løb. 

o Hvis konkurrencen afholdes indendørs, kan der være et til-

læg på kr. 35,00 

 

Ku@dch-kreds6.dk
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o Priserne for deltagelse i agilitykonkurrencer tages op på 

agilitymødet i november. 

• Nordisk 

o Lille Nordisk kr. 250,00 

o Nordisk        kr. 500,00 

 

• Nosework  

o Alle klasser kr. 250,00 

 

 

• IGP-konkurrencer  

o Kr. 250,00 – 300,00 

 

6.  Uddannelsesudvalg 
 
Uddannelsesudvalget vil gerne have et medlem mere, og på næste instruktør-
samling vil det blive drøftet om det nødvendigvis skal være en kredsinstruktør, 
der skal være formand for udvalget. 
 
Charlotte mindede om at datoen for tilmelding til IGU (grundinstruktøruddan-
nelsen) er den 15. oktober 2022 
 
Charlotte har sammen med den øvrige kredsbestyrelse lavet et oplæg til regu-
lering af priserne for uddannelse og baggrunden herfor blev forklaret.  Der var 
en livlig debat om forslaget og fra flere sider blev det påpeget at mange lokal-
foreninger lige nu har nok at slås med på grund af stigende priser, så en stig-
ning på uddannelse ville betyde at der ikke vil blive nogen der sendes på ud-
dannelse, der bliver ganske enkelt ikke råd til det. Det blev også nævnt at en 
prisstigning ikke giver mening hvis man samtidig fra kredsens side vil lave et 
gratis arrangement for alle de frivillige i kredsen.  
 
Konklusionen var at de nuværende priser for uddannelse bibeholdes og så 
drøftes det igen på kredsrådsmødet i september 2023.   

7.  Bordet rundt 
 
Vordingborg har afholdt en nosework konkurrence, med stor succes.  
 
Herfølge spurgte om man kunne lave noget samlet for C-hundene, de træ-
ningsdage man har haft for C-hunde i Herfølge, har været rigtigt godt.  Måske 
kunne andre også inddrages 
 
I Roskilde har man prøvet at lave noget træning på tværs af holdene, det har 
også været en succes.  
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Holbæk har haft lidt svært ved at få medlemmerne til at komme ud i konkurren-
cer. Man lavede så en ’for sjov’ konkurrence og det viste sig at være en rigtig 
god idé.  
 
Peter Knudsen synes som ’observatør’ at det er godt at få udfordringerne på 
bordet, og det han havde hørt indtil nu, viser sig at stemme overens med hvad 
der sker andre steder. Det, som vi skal huske på, er at det er vigtigt at få knyt-
tet nogle kontakter til andre, specielt på C-niveau.  
 
Helsingør vil gerne gøre noget for IGP, men det vil koste nogle penge. IGP-ud-
valget blev også opfordret til at få lidt mere gang i sporten. Jesper svarede at 
man allerede er i gang.  Hvis Helsingør har behov for en økonomisk håndsræk-
ning til deres IGP-tiltag kan de sende en begrundet ansøgning til Kredsbesty-
relsen.  
 
Der arbejdes med Klubmodul for at få mulighed for at dem, der er hjemsendt, 
blokeret, således at de ikke kan tilmelde sig konkurrencer så længe de er ramt 
af sanktioner.  
 

8.  Eventuelt 
 
Rallyudvalget informerede om at der er samling for instruktørerne den 16. okto-
ber.  
 
Der manglede tilsyneladende lidt skiltning til Sofiendalsskolen i forbindelse 
med DM. Iflg. LKU kan der være forskellige lokale regler for skiltning og det 
kan være grunden til at der ikke var skiltning.  
 
Afregning af kørsel skal foretages via Klubmodul. Bilaget kan findes på kred-
sens hjemmeside:   https://dch-kreds6.dk/blanketter 

 

https://dch-kreds6.dk/blanketter

