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Nye klubber på banen som arrangører af nordiske konkurrencer 

Vi har i Nordisk Udvalg rigtig meget at glæde os over. Vi kæmpede i 2019 hårdt for 

at få flere konkurrencer. Heldigvis tog flere klubber mod udfordringen – her i blandt 

flere i nordisk regi nye klubber. Nu er vi så i gang med sæsonen, og er kommet rigtig 

godt fra start. 

DcH Sæby var den første af de nye klubber, der lagde ud med en lille nordisk den 8. 

februar. Vi har kun hørt positivt om afviklingen – selv vejret havde de styr på. Vi har 

spurgt Jannie Strømberg Frederiksen, der sammen med sin mand Toni stod for kon-

kurrencen, hvordan de har oplevet det. Her er hvad Jannie siger: 

”Vi startede med at arbejde med ideen om en lille nordisk konkurrence allerede i 

2018, men da vi kun var meget få personer i klubben, der havde interesse i program-

met, forblev det på tegnebrættet indtil sommeren 2019, hvor vi fik bestyrelsens op-

bakning til at gå i gang. Vi har været heldige og mødt stor interesse for konkurrencen 

hos del lokale skovejere, og derfor kunne vi i efteråret 2019 kontakte Nordisk Udvalg 

og sige, at nu ville vi gerne, hvis vi kunne finde en dato. Vi har kunnet bruge Nordisk 

Udvalg til rigtig mange spørgsmål, og gik aldrig forgæves efter svar. Men også de 

vejledninger, der ligger på DcH´s hjemmeside, har været gode, både som tjeklister og 

som vejledning til eksempelvis sporlæggere, som jo var helt nye i skovspor. Vi fik 

også hjælp til at gå vores runderingsareal igennem, da det var det område vi var mest 

nervøse for om kunne bruges. Vi har også brugt medlemmer fra andre klubber til at 

svare på mange forskellige spørgsmål. Vi har i forbindelse med konkurrencer haft 

mange snakke med både dem der er rutinerede i at afholde konkurrencer, og også 

dem der kun har afholdt en enkelt, da de jo lige havde haft det tæt på.  

Det har også været dejlig, at de dommere vi havde til at dømme på dagen både før og 

under konkurrencen var meget villige til at hjælpe med alt hvad vi kunne finde på at 

spørge om. De hjælpere, vi havde i gang på dagen, har også alle meldt tilbage, at de 

synes, det var en rigtig god dag, som de fik meget ud af.” 
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Endnu en debutant nemlig Grindsted/Billund var så på banen med en lille nordisk 

konkurrence den 22. februar. Bortset fra at de ikke havde helt styr på vejret, var det i 

høj grad også en succes. Niels Engkjær, som stod for konkurrencen, giver udtryk for 

at han er glad for og stolt over at være medlem af DcH Grindsted/Billund, hvor der er 

et fantastisk sammenhold. Selv om der opstod spontane udfordringer fra morgenstun-

den, da flere hjælper måtte melde fra, en sad på skadestuen og fik hånden lagt i gips – 

så sprang flere nye til og dagen klappede som den skulle. 

Tusind tak til Sæby og Grindsted/Billund. I er flotte eksempler på, at det ikke er 

uoverskueligt for en ny klub at afholde en nordisk konkurrence – faktisk tilfører det 

klubben nye elementer, som man måske ikke tidligere har haft øje for.   

I marts afholdes der to lille nordisk af nye klubber på Sjælland. Den 15.03 er der lille 

nordisk spor i Roskilde og den 28.03 er der lille nordisk rundering i Kalundborg. Vi 

glæder os meget til at høre om, hvordan de to konkurrencer forløber og ønsker Ros-

kilde og Kalundborg held og lykke. 

 Nyt nordisk hold i Hjørring 

To af vores trofaste nordiske ildsjæle: Søren Jeppesen og Allan Iversen har afholdt et 

infomøde i DcH Hjørring om de nordiske programmer. Der var stor interesse for mø-

det – faktisk så stor at alle fremmødte 10 hundeførere har meldt sig til et hold, som 

Søren og Allan fremover træner en gang om måneden. Søren og Allan er begge nor-

diske dommere og har tidligere været aktive hundeførere med stor succes. Faktisk no-

gen af de første, der deltog i NOM for Danmark tilbage i 90-erne.  

Vi ønsker held og lykke med projektet. Holdet i Hjørring er pt. fyldt op, men vi kan 

kun opfordre til, at man gør noget tilsvarende andre steder. 

Nyheder fra NU 

Vi vil i en periode udsende nyhedsbreve af denne karakter for at se om vi ad den vej 

kan nå ud til interesserede personer, vi ikke når via hjemmesiden, fb og via vores re-

ferater. Vi kan kun opfordre til, at man læser referaterne fra vores møder. De kommer 

ca. en gang om måneden og bliver annonceres på fb gruppen Nordisk Spor og Runde-

ring samt lagt på DcH´s hjemmeside under NU. 


