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Hovedbestyrelsens beretning for 2022 

 

I 2022 fyldte landsforeningen DcH 85 år. Fra starten i 1937 og frem til i dag har DcH været en 

fantastisk forening for hunde og hundeførere i Danmark. Der har ikke været nogen fejring af jubilæet, 

men det er markeret med artikler i DcH bladet. 

 

Hovedbestyrelsen 

På sidste landsmøde blev det vedtaget at erstatte den valgte landskasserer med en ansat 

regnskabsfører. Det betyder, at hovedbestyrelsen nu kun består af 8 personer, de to landsmødevalgte, 

landsformanden og landsnæstformanden samt de 6 kredsformænd. Ændringen har ikke haft den store 

betydning for hovedbestyrelsens arbejde, men vi kan dog ind i mellem mangle en 3. person, som ikke 

også har det store arbejde som kredsformand. Det opvejes til gengæld af, at vi nu har en ansat med tid 

til at sidde med regnskab og budgetter. 

I hovedbestyrelsen har vi arbejdet koncentreret igennem hele 2022. Vi har afholdt 13 møder både 

elektronisk og i fysisk form. Under Corona lærte vi at holde møder online og det har vi fortsat med, da 

det er noget nemmere at samle folk 2½ time en aften end at afsætte en hel søndag. Det er også en hel 

del billigere, men det er ikke muligt kun at mødes online, så 6 af møderne har været fysiske møder. 

I hovedbestyrelsen prøver vi at arbejde med strategi og fremtidsvisioner. Vi prøver at få disse ting til 

at udmønte sig i konkrete tiltag via vores arbejdsgrupper, som ser på forskellige emner. Det er en 

arbejdsform, som vi er ret glade for og som har givet os ideer til flere gode nye tiltag. 

 

Sekretariatet 

I 2022 har DcH fået et ”rigtigt” sekretariat med flere ansatte. 

Jan E. Nielsen vores forretningsfører siden 2014 har nu fået selskab af Anita Friis Heidemann som er 

ansat 1 dag om ugen som regnskabsfører.  

Jan har som altid ydet en kæmpe indsats for landsforeningen med alle de praktiske ting, der hører med 

til at køre en så stor forening som DcH. Samtidig fungerer Jan som rådgiver omkring Klubmodul og 

andre spørgsmål fra lokalforeningerne ved siden af en del henvendelser fra medlemmer og andre 

enkeltpersoner. 

Anita har haft et stort arbejde med at få styr på landsforeningens regnskab og budgetter. Det er et stort 

område, men nu ser det ud til, at der er ved at være styr på tingene efter godt et års hårdt arbejde. 

Udover sekretariatet har vi en enkelt person, der arbejder udenfor udvalgene, nemlig DcH’s 

webmaster. Vi har fået en ny webmaster i DcH, Bodil Routh Bregendahl, som har taget fat på opgaven 

med at holde hjemmesiden opdateret og levende. Bodil er i fuld gang med arbejdet. 

 

Sponsorer 

Markedet for sponsorater og annoncer er hårdt ramt af den økonomiske krise, så det er vanskeligt at få 

gode aftaler i hus. Det har også vist sig at være ualmindelig svært at sælge annoncer til DcH bladet, så 

vores annoncesælger har valgt at opsige aftalen. Vi har i skrivende stund ikke været i stand til at finde 

en ny. 

Agria Dyreforsikring er stadig DcH’s hovedsponsor. Aftalen blev genforhandlet i år, desværre ikke 

med helt så store fordele som de foregående år. Vi skal blive bedre til at informere, så vores 

medlemmer får kendskab til Agrias forsikringer og rabattilbud, da vi i højere grad vil blive målt på 

antal tegnede forsikringer. 

Jan fik forhandlet en sponsoraftale hjem med DogCoach – ikke lige så fordelagtig som sidste år, men 

stadig med en pæn rabat til DcH’s medlemmer og instruktører. 

Friluftsrådet er en god samarbejdspartner, hvor DcH som landsforening deltager i en del aktiviteter, 

bl.a. Naturmødet i Hirtshals. 

Flere lokalforeninger havde søgt tilskud og mange fik også tilskud til forskellige projekter, så det kan 

også svare sig at være aktive i Friluftsrådet i kommunerne.  

Jo bedre Friluftsrådet kender til DcH, des nemmere bliver det at få del i de mange tipsmidler. 

 

Mulighed for aflønning af undervisere i DcH 

Som i måske husker fra sidste landsmøde, så har vi brugt rigtig meget tid på forslaget om muligheden 

for at betale instruktører i DcH. 



Vi fik en masse kommentarer med fra sidste landsmøde som arbejdsgruppen har gennemgået nøje. 

Det har resulteret i, at vi til dette landsmøde fremsætter forslag til afstemning, da vi mener, det er 

vigtigt, at vore vedtægter afspejler dagens virkelighed. 

 

Økonomi 

DcH’s regnskabsfører, Anita Friis Heidemann, har nu været ansat i lidt over 1 år og Anita er ved at 

have været igennem DcH’s økonomi over hele året. 

Anita har arbejdet rigtig meget med landsforeningens budgetter i samarbejde med udvalg og 

hovedbestyrelse og det er et stort område at få styr på. Derfor er budgetter hovedemnet på det årlige 

formandsmøde i november.  

Vi må (igen) konstatere, at det er svært at få driftsbudgettet til at hænge sammen med indtægterne. 

Igen i 2023 budgetterer vi med et meget stort underskud. Det kan være fint nok, da vi har en hel del 

penge i DcH’s kasse. Problemet er bare, at det er driften alene, der forventes at give dette underskud 

og det kan vi ikke blive ved med i ret mange år, så tømmer vi kassen. 

Da det oprindelige totale budget efter en grundig gennemgang på formandsmødet stadig gav et alt for 

stort underskud, har hovedbestyrelsen valgt at trække den store sparekniv hen over både udvalg og 

hovedbestyrelsen selv. De helt store poster på DcH’s regnskab er kørsel og fortæring, så her er der 

mulighed for at spare mange penge og både hovedbestyrelsen og udvalgene må spare her. 

I 2022 budgetterede vi med et lignende underskud og det ser i skrivende stund ud til at ende noget 

lavere. 

Vi kæmper med at lægge realistiske budgetter hvert år, men det er ikke let. Det er noget vi skal 

arbejde med og blive bedre til fremover. 

På sidste landsmøde blev forslaget om at indføre rullende kontingent i landsforeningen vedtaget. Det 

betyder, at det enkelte lokalforeningsmedlem er medlem af landsforeningen i 12 måneder regnet fra 

udgangen af den måned, medlemmet blev meldt ind. 

Der er nu 41 lokalforeninger, der kører det rullende kontingent lokalt også og resten kører med 

opkrævning af kontingent ved årsskiftet som altid. 

 

Igen fremgang i medlemstallet 

2022 er endnu et år med medlemsfremgang. 13.925 medlemmer – det er en stigning på 479 

medlemmer i forhold til 2021, det er simpelthen bare flot! 

Jeg håber, vi kan fastholde det højere medlemstal igennem 2023 også. Alt andet lige, så betyder flere 

medlemmer en bedre økonomi i lokalforeningerne og det giver flere muligheder for spændende 

aktiviteter, som igen kan være med til at fastholde medlemmerne. 

Vi er helt klar over, at mange lokalforeninger har svært ved at tage flere medlemmer. Det er svært 

med frivilligt arbejde i disse år, men vi håber, at det lykkes at fastholde de nuværende instruktører og 

meget gerne udvide flokken lidt.  

Vi har i 2022 fået en ny lokalforening på Fyn, Sydfyn, så vi nu igen er oppe på 119 lokalforeninger. 

Dejligt at se en udvikling på det område også. Der er stadig områder, hvor der mangler 

lokalforeninger, så skulle nogle gå med tanker om at starte en ny, så er det bare at komme i gang. 

For første gang i de seneste 5 år er der ikke nogen lokalforening med flere end 300 medlemmer, de 2 

største med 282 medlemmer hver er Dronninglund i kreds 1 og Herning i kreds 2. 

 

Konkurrenceaktivitet 

2022 har været et helt normalt konkurrenceår uden restriktioner, så der har været fuldt program i 

kredsene. Konkurrencer i DcH-programmet, agility, rally, IGP og som noget nyt har der også været 

konkurrencer i nosework.  

Det har været så dejligt at se vores hunde tilbage på konkurrencepladserne igen og der skal lyde en 

kæmpe ros og tak til alle de lokalforeninger, der igen har fået gang i tingene. 

DM var på Sjælland i 2022, DcH Haslev havde taget opgaven på sig og den blev løst på flotteste vis 

med et rigtig fint DM med 243 hunde til start. Et kæmpe arrangement, som har krævet års 

forberedelse. 

Nordisk Mesterskab, NoM blev afholdt i Danmark i 2022. DcH Vejle stod for det store internationale 

arrangement med indmarch, faner, taler, banket og konkurrencer på højt niveau. De danske 

hundeførere klarede sig fint med flere podieplaceringer. 



Eliteturneringen endte i 2022 med 11 hunde, der gennemførte med mindst 4 konkurrencer. 

Eliteturneringen har været ramt af restriktionerne i 2021, så det har været vanskeligt at kvalificere sig, 

da mange ikke kunne opnå 3 resultater (som man kvalificeres på). 

 

Klubmodul har udviklet på deres koncept her hen over vinteren og da der også efterhånden er en del i 

DcH, der ikke var med fra starten, så vil Klubmodul tage på turne til alle kredsene i løbet af februar og 

marts måned 2023.  

I november måned har alle superbrugerne fået en opdatering, så der sidder folk i alle kredse, som er 

parate til at hjælpe lokalforeningerne med Klubmodul. 

 

Webshop og rabatter 

Igen i 2022 har DcH haft et fint samarbejde med Rønde Ruby om beklædning mm. med påtrykt DcH 

logo. Webshoppen kan findes på DcH’s hjemmeside under DcH, kan man finde de ting, der kan 

købes. Udover dette, så kan forskellige foreningsartikler også købes her. 

En enkelt foreningsartikel vil dog blive fjernet fra webshoppen, da det har givet en del kritik, at man 

selv kan bestille resultathæfter hjem udenom sin lokalforening. Disse vil fremover kun kunne bestilles 

af lokalforeningerne. 

Derudover har DcH indgået aftale med nogle webshops om rabat til DcH’s medlemmer Egons Liner 

og Canelanas produkter hos indog.dk. 

Agria dyreforsikringer tilbyder fortsat 10 % rabat på deres forsikringer til DcH medlemmer, man skal 

bare oplyse sit medlems-/ID nummer. 

 

Tak for et godt år 

Jeg vil afslutte beretningen for 2022 med at takke alle jer engagerede hunde- og foreningsmennesker 

over hele Danmark. Det er jer der skaber vores skønne forening ved jeres arbejde i lokalforeningerne. 

Det er jer der skaber grundlaget for, at vi kan samles om hundearbejdet i så mange forskellige 

discipliner. 

Og det er jer, der lægger mange kræfter i at hjælpe nye hundeejere godt i gang med deres hvalpe på 

DcH’s mange hvalpehold. 

Ud af den store flok engagerede medlemmer er der heldigvis stadig overskud til, at nogle påtager sig 

arbejde på kreds- og landsplan. Også en kæmpe tak til jer for jeres ekstra overskud til at samle 

kræfterne på tværs af lokalforeningerne. 

 



 
Fig 1 Lokalforeninger fordelt på medlemstal 

Udviklingen i medlemstallet i lokalforeningerne er ret tydelig. 

De mindste med 4-35 medlemmer ligger stabilt omkring 10 foreninger ligesom de største med over 

150 - 200 medlemmer ligger på ca. 30. 

Forskydningerne sker i de 3 midterste kategorier, hvor det nu er lokalforeninger med et medlemstal på 

100-149 medlemmer, der er de mest almindelige. Knap 30% af DcH’s lokalforeninger ligger i denne 

gruppe. Hvis vi lægger den sammen med den næststørste 66-99 medlemmer, så dækker de to 

kategorier tilsammen 2 tredjedele af lokalforeningerne. Superflot i forhold til 2018, hvor kun 

halvdelen lå i de to kategorier. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                

                    



 
Fig 2 Lokalforeninger under og over 100 medlemmer 

2022 har den største andel af lokalforeninger med over 100 medlemmer som vi har set i de sidste 5 år 

og formentlig en hel del år før 2018. 

Superflot gået! 

 

 
Fig 3 Den gennemsnitlige lokalforening 

Hvis man tager DcH’s totale medlemstal – 13.925 – og dividerer med antallet af lokalforeninger – 119 

– så får man: 117 medlemmer og Give er den fuldstændig gennemsnitlige lokalforening med 117 

medlemmer. 
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Årsberetning fra Konsulentudvalget v. Lene Bentzen 

Tak til de konsulenter der har indsendt artikler til DcH bladet, det er til stor glæde for mange at er 

med til at synliggøre os i DcH, der er stadig enkelte kredse der ønskes mere synlige i DcH bladet, alle 

kredse leverer hver år iflg. aftale med udvalget input til DcH bladet, det kan være en præsentation af 

en konsulent, kredskonsulent, om konsulentindsatsen, en case kredsenes synliggørelse af 

konsulenterne. Vi ser frem til alle kredse bliver synlige i bladet i 2023. 

Udvalget vil også gerne sige stor tak til de frivillige konsulenter der har valgt at stoppede med 

konsulentgerningen efter mange års aktivitet. 

Årssamling og efteruddannelse af konsulenterne fik vi gennemført i oktober, alle kredse fik holdt 

samling i egen kreds. Det er dejligt der er så stor rummelighed som der skal være når man er 

konsulent, tak for jeres deltagelse og del fleste har meldt tilbage med ros til udvalget.  

Vi har nu aktive kredskonsulenter i alle kredse, tak for jeres indsats, de fleste kredse har været mere 
aktive i år. 
 
2022 var året hvor vi fik opdateret konsulentuddannelsen, men også et uddannelsesteam som kan 

afløse hinanden, tak til Janna, Susan, Dorthe, Tina, Heidi og Nanna for at løfte opgaven. 

Konsulentuddannelse startede op i efteråret 2022 og slutter med eksamen i 2024, det er et 

supergodt team der er startet og en stor fornøjelse at være sammen med. 

Stor tak til konsulentudvalgets medlemmer Inger-Marie, Kaj og Ole for deres arbejde i 2022. 

Konsulent Christa Juhl gik uventet bort den 10. november, Christa har været frivillig i DcH i 30 år, 

Christa var konsulent i DcH Holbæk, ære være dit minde Christa Juhl. 

Konsulentudvalget ser frem til at vi igen i 2023 kan mødes og blive endnu mere aktive og synlige i 

Danmark og hjælpe de hundeejere der har brug for det. 

Stor tak for det gode samarbejde og hjælp til vores kontaktperson i HB Linda Lundh. 

Sidst men absolut vigtigste del af årsberetningen, STORT TAK til alle jer aktive konsulenter, i skal 

være stolte af jeg selv, i gør en kæmpe forskel for en masse hundeejere sikker på hundene også 

takker jer. 

 
Hilsen  
Formand konsulentudvalget 
Lene Bentzen 



 

Konkurrenceudvalget, Formand 
Peter Knudsen, .Hvilevej 12, 3070 Snekkersten 
Mail Formand-ku@dch-danmark.dk 
Tel. 6019 2283 
 

Konkurrenceudvalgs Beretning 2022  

Konkurrencerne har ikke bragt de store udfordringer for konkurrenceudvalget i 2022, forstået på den 

måde, at der kun har været nogle enkelte episoder som har ført til diskvalifikationer i årets forløb. Der er 

dog stadig episoder hvor deltagere ikke kan opføre sig ordentligt på konkurrencepladserne, og vi vil i udval-

get ikke tolerere, at andre hundeførere, hjælpere eller dommere tilsvines eller forulempes. Prøv nu at be-

handle hinanden ordentligt på konkurrencedagene. 

Det undrer os at der i 2022 ikke har været det samme antal af ansøgninger om dispensationer, og vi vil lige 

benytte beretningen til, at minde om der skal ansøges om fornyelse af dispensationer for hvert nyt konkur-

rence år.  

Vi ser stadig med bekymring på at der sker et fald i antallet af konkurrencer i DcH programmet, det er en 

meget kedelig udvikling for programmet i kredsene, især for A og E klassen er det bekymrende at der ikke 

afholdes for mange konkurrencer. Vi kommer til at vende dette med lokalforeningerne eller med kredsbe-

styrelserne. For der skal gøres noget aktivt for programmet. 

Vi havde varslet, at vi ville tage fat på en revision af DcH-programmet her i 2022, og vi havde også påbe-

gyndt arbejdet, vi havde talt med Dommerudvalget for også at få deres indput. Vi er klar over, at der er et 

par uhensigtsmæssigheder, som følge af den seneste omskrivning af program og dommervejledning. Pla-

nen er desværre ikke gennemført endnu, og stadig meget aktuel. Så hvis der går nogle rundt som har opda-

get nogle fejl eller uhensigtsmæssigheder, så kontakt os endelig.  

Så kom Hovedbestyrelsen med et ønske om strukturændring i udvalgene, som ville medføre at man skulle 

samle Dommer- og konkurrenceudvalget, til et DcH programudvalg. Samtidigt med at DM-opgaverne og 

andre fællesopgaver skulle samles i et særskilt udvalg.  

Vi påtog os arbejdsopgaven sammen med dommerudvalget, hvor vi indgik i arbejdet på at komme med et 

forslag til hvordan alle vores nuværende opgaver, kunne fordeles i de to nye ønskede udvalg. Oplægget 

blev forelagt udvalgsformændene til formandsmødet, og vil blive fremlagt for landsmødet.  

Konkurrenceudvalget ser med bekymring på hvordan man får implementeret den nye struktur med disse to 

nye udvalg, idet der er meget vigtige opgaver, som skal virke i året 2023, og de skal løses både før og efter 

landsmødet, imens skal denne procedure og eventuelle valg så finde sted.  

Vi havde en god eliteturnering i 2022, også selv om det var lidt svært at finde lokalforeninger til at afholde 

runderne. En tak fra konkurrenceudvalget til de lokalforeninger og hjælpere, som meldte sig under fanen, 

og gjorde det muligt at gennemfører turneringen i 2022. 

mailto:Formand-ku@dch-danmark.dk


 

Konkurrenceudvalget, Formand 
Peter Knudsen, .Hvilevej 12, 3070 Snekkersten 
Mail Formand-ku@dch-danmark.dk 
Tel. 6019 2283 
 

DM 2022 i Haslev blev igen en succes, gode forhold på konkurrencepladsen, gav DcH en mulighed for igen 

at vise alle vores konkurrencegrene, og at det var suppleret af rigtig godt vejr, hjalp jo også. Vi siger tak til 

arrangørerne, og især alle jeres hjælpere, en kæmpe tak for jeres indsats. Vi ser nu frem til DM 2023 i Hor-

sens, og den planlægning som skal igang. 
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 Agilityudvalget 

Jim Hempel Jørgensøvej 31 5450 Otterup 

agilityudvalg@dch-danmark.dk   Tlf. 40727150 

 
 
 
Hvad er der sket i AGU/DcH i 2022. 
 
AGU startede 2022 med et møde med DKK´s Hoopersudvalg omkring en evt. fælles dom-
meruddannelse for Hoopers, hvilket vi ikke helt er lykkes med, dog er de med som under-
viser på uddannelsen. Vi har pt 4 aspiranter i gang med uddannelsen og i gang med at ud-
vikle beregnerprogrammet og få Hoopers på klubmodul. 
Det første officielle hoopersstævne er afviklet og en del er planlagt i 23. 
 
AGU´s handleplaner arbejder vi stadig på, vi skal have trukket data ud fra resultatsiden, så 
vi kan se om der kommer flere hunde til stævnerne, da stævnerne er mere normale efter 
covid-19. 
  
Vi har samarbejdet med DKK´s agilityudvalg om at tilpasse de nye regler som kommer fra 
FCI og er gældende fra 1. januar 2023, hvor der også kommer en ny størrelse, det er de 
store hunde som deles i 2 størrelser Intermediate og Large, det bliver spændende at se 
hvor mange der kommer i hver størrelse, dette gør at beregnerprogrammet og eventsde-
len i klubmodul er blevet ændret til at håndtere dette. Vi har fået lavet fælles oprykning på 
tværs af DcH & DKK og kun én bog, med aftale om fælles bog på sigt. 
 
Vores DM fungerer rigtig fint, vi har fået en ændring til afvikling af DM, så vindere af lørda-
gens løb, går direkte i finalen, hvis ikke vedkommende kvalificerer sig på sammenlagt re-
sultat, hvilket giver mere spænding blandt hundeførerne. 
 
Vi har haft nogle dommere der valgte at stoppe i 2022. AGU vil gerne sige tusind tak til: 
Marianne Yde & Helle Skovgaard for deres indsats for DcH.  
Den 20. oktober mistede agilitysporten Per Vestergaard, Per var agilitydommer, instruktør 
og sad i AGU fra 2004 til 2009, Per vil blive savnet på agilitybanerne. 
 
DcH kan godt bruge flere agilitydommere, adgangskravet kan ses i orientering nr. 91 i 
håndbogen på DcH hjemmesiden 
 
Stor tak til alle vores agilitydommere, for at bruge deres fritid i DcH. 
 
 
 
 
 
 
Agilityudvalget 
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Årsberetning fra uddannelsesudvalget for 2022  

Af formand for Uddannelsesudvalget Gitte Bendixen 

 

2022 blev næsten et fuldendt år for uddannelsesudvalget, få kurser blev aflyst hvor et af dem er flyttet til 

næste år.  

Vi startede året med en kæmpe succes omkring vores seminar med ”Den sorte boks” med Karen Frost her 

havde vi 150 deltager en søndag, hvor lokalinstruktører fra hele landet var iblandet deltagerne. Men en 

hver, der tager hænderne op af lommen kan komme galt afsted og vi lærte på den hårde måde at der er 

forskel på en lokalinstruktør og en uddannet lokalinstruktør, men som en klog mand sagde; er al 

begyndelse svær, vi er glade for alle tog det med et smil       

I år fik vi også gennemført et kursus i anderledes sportræning, her blev kredsinstruktørerne beriget med en 

anden indlæringsmetode i spor som vi er sikre på kommer til gavn for vores medlemmer rundt i landet.    

Vi er i fuld gang med arbejdet til kommende kursusplan og glæder os til at annoncere den.  

Vi ønsker vores fokus på efteruddannelse vil afspejle sig i lokalforeningerne og de enkelte klubber vil 

begynde at tænke efteruddannelse af lokalinstruktør. Vi er inklusive aspiranter oppe på 62 

kredsinstruktører som kan og gerne vil varetage den opgave. Tag endelig fat på jeres uddannelsesansvarlig i 

jeres kredse for nærmere oplysninger eller eventuelt direkte til kredsinstruktørerne som er klar på at tage 

imod jeres forespørgsler.  

2022 blev også året hvor et hold på 12 nye kredsinstruktører aspiranter er gået i gang med uddannelsen, de 

fleste kredse kan se frem til nye kræfter og vi glæder os til det fremtidige samarbejdet.  

På Lands uddannelsesudvalgets vegne vil jeg gerne benytte muligheden for at sige tak til kredsinstruktører 

og kredsenes uddannelsesudvalg for jeres store forståelse det kræver at samarbejde med et udvalg i 

udvikling, vi er taknemlige for jeres positive input og jeres tålmodighed. 

Vi glæder os til kommende år sammen med jer – Godt nytår!  

 

 

 

 

 



Årsberetning Brugshundeudvalget 2022 

 
Endelig så det ud til at Corona havde sluppet sit tag i Danmark. Dags dato er der dog rundt 
omkring i verden stadig restriktioner, men alt i alt så det ud til vi skulle gå et normalt 
hundeår i møde.  
En begivenhed som kun sker hver 4. år Nordisk Mesterskab (NOM) skulle i år være i 
Danmark, hvor DcH Vejle havde påtaget sig opgaven. 
 
DcH Esbjerg som arrangør i IGP var ny på banen. De havde påtaget sig opgaven at afholde 
udtagelsen til NOM, tak til Esbjerg for det. Vi fik udtaget et landshold som kunne 
repræsentere Danmark. Tak til NU for den fine pokal.  NOM i Vejle fik vi også afviklet, stor 
tak til Vejle. Vi fik desværre ingen danskere på podiet i IGP i år, måske vi er mere heldige 
næste år i Finland. DcH Nivå har meldt sig til at afholde udtagelsen. 
 
Vi har i 2022 afholdt 2 kurser.  Først et weekendkursus og efterfølgende et endagskursus. 
Det sidstnævnte blev afholdt i DcH Vejle. Igen var der overvældende stor interesse og vi 
måtte lukke for tilmeldingen. Også i år og sikkert også i fremtiden var det en blanding af 
hundeførere og figuranter, en rigtig god dag, vi siger tak til Tommy Hansen for altid at stille 
op. Weekend kurset blev afholdt i marts hvor vi vanen tro mønstrer vores prøvefiguranter. 
Det gjorde vi også i år, også her havde vi valgt at invitere hundeførere. Det viser sig at være 
en god blanding, og på den måde har vi også lidt flere hunde til rådighed. Tak til Martin 
Knudsen for råd og vejledning 
 
Vi har i 2022 fået afholdt et antal udtagelser i IFH, tak til de lokalforeninger der har stillet 
sig til rådighed,  med jeres hjælp har det været nemt. 
 
Vi har også i år mønstret skydd figuranter 
 
DM 2022: DcH Haslev havde lavet et stort stykke arbejde. Vi havde skaffet hjælp til IFH 
delen, de gjorde et fremragende stykke arbejde. Det så desværre skidt ud på IGP delen, der 
er nogle ting vi skal have kigget på, ikke mindst hvordan vi får flere deltagere med. Vi vil og 
har i den forbindelse afholdt det første hundeførermøde for at få lidt input fra 
hundeførerne. Vi afholder et mere i begyndelsen af det nye år. 
 
Jeg vil gerne sige tak til alle der igennem 2022 har givet et nap med, ikke mindst til mit 
udvalg for et stor stykke arbejde. 
Mvh 
Morten 
 



 

 

Beretning DcH bladet 2022 

Af: Jette Nybo Andersen 

Beretningen dækker over perioden d. 1. januar - 31. december 2022. 

Redaktionen har i det forløbne år bestået af Christina Holm, DcH Ribe, Jakob Rasmussen, DcH Odense, Ma-

rianne Blom Larsen, DcH Næstved samt undertegnede fra DcH Esbjerg.  

Vi har i årets løb udgivet seks blade som planlagt. Vores mødeaktivitet: har været 2 fysiske møder og 4 virtu-

elle møder. Ved januarmødet deltog Jan (forretningfører og Annette Lunau). Derudover deltog Marianne og 

jeg ved landsmødet, hele udvalget deltog i fællesmødet og jeg deltog ved formandsmødet. Vi afholder nor-

malt teammøder til at aftale indhold i det kommende blad, hvorimod vi ved de fysiske møder har en mere 

langsigtet planlægning. 

Vi dækker selvfølgelig de større aktiviteter der afholdes i DcH bla vores mesterskaber. I år har det været 

Nordisk DM i Esbjerg, NOM i Vejle og selvfølgelig DcH’s DM i Haslev for de øvrige disciliner. Desværre 

havde vi svært ved at dække DcH’s DM pga ferie og sygdom, men heldigvis med god hjælp fra forskellige 

eksterne skribenter og fotografer lykkedes det alligvel at få dækket DM. 

Udvalgets medlemmer er travle mennesker og det er ikke altid muligt vi kan deltage i de aktiviteter der af-

holdes i kredsene og i lokalforeningerne, men vi holder øje med hvilke aktiviteter der er og prøver at finde 

eksterne skribenter til at skrive, når vi ikke selv kan. Det er som regel ikke noget problem. Tusind tak for det. 

Hvis I som medlemmer af DcHs kredse og lokalforeninger giver os et hint om en aktivitet eller et emne, kan 

vi tit i fællesskab få udarbejdet en artikel. 

Når vi planlægger bladets indhold ønsker vi at dække DcH fra alle fronter: lokalforeninger, kredse, landsfor-

eningens udvalg, sekretariatet, det enkelte medlem. Vi vil gerne have at bladets læsere lærer DcH at kende. 

Samtidig forsøger vi også at give medlemmerne viden om hunde og hundetræning. Ved fællesmødet forsøgte 

vi at ligge en strategi for en bedre kobling mellem DcH’s hjemmeside, facebook siden og DcH Bladet. I før-

ste omgang kom vi ikke så langt med arbejdet, men fortsætter med det i det kommende år, hvor DcH også 

har fået en ny webmaster. 

DcH Bladet udkommer som et fysisk blad, som også kan findes digitalt på DcH’s hjemmeside. I dag læser 

mange mennesker alt på de digitale medier, hvilket kan være en af årsagerne til at der altid ligger et stort 

overskud af bladene i klubhuset. Husk at der gør de ikke gavn, så hjælp med at sørge for at regulere i det an-

tal blade, der sendes ud til den enkelte lokalforening, men også at de blade der bliver leveret kommer ud at 

leve, dels ved vores medlemmer, dels ved dyrehandler, dyrlæger, på biblioteker mm.  

I 2023 er DcH Bladet på valg ved landsmødet. Her ønsker to af udvalgets medlemmer at stoppe efter mange 

års tro tjeneste. Tusind tak for jeres indsats for DcH og DcH Bladet. Det betyder samtidig at der vil blive 

brug for gerne to nye medlemmer; Marianne og jeg vil gerne fortætte, hvis landsmødet bakker op om det. 



 

 

Igen i år vil jeg sige tusind tak til redaktionen og trykkeriet og alle I andre ude i DcH, der har været søde at 

stå til rådighed og være behjælpelig, hver gang jeg har spurgt. Det er, takket være jer, endnu engang lykke-

des at finde materiale til at lave seks DcH Blade.  

Godt nytår 

Jette Nybo Andersen, formand for redaktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Nordisk Udvalg 
Nordisk@dch-danmark.dk 

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Årsberetning 2022 Nordisk Udvalg (NU) 

Årets højdepunkt – faktisk flere års højdepunkt – var et velafviklet NOM22 i Danmark  

Årets absolutte højdepunkt var bestemt NOM22 afholdt i Vejle, efter 2 års Corona pause, og med markering 

af 25 år med nordiske discipliner i DK. Danskerne var – som ved sidste NOM i 2019 - på podiet i alle de di-

scipliner, vi deltog i.  

NOM er grundigt dækket i DcH bladet og i vores referater, så der vil ikke blive brugt flere ord på det her i 

årsberetningen.  

Nordisk DM i Esbjerg den 29. april til 1. maj 2022 

DcH Esbjerg afholdt dette års nordiske DM. Ikke uden udfordringer må vi sige, for på grund af krigen i 

Ukraine blev de arealer, man først havde udset sig, inddraget. Men de gæve sydvestjyder giver ikke sådan 

op, så nye arealer blev skaffet og DM blev afviklet på fornemste vis.  

Mål for 2022: Flere og bedre runderingshunde, Flere Skydd hunde, Etablering af kredsrepræsentanter i 

alle kredse, Øge antallet af klubber, der tilbyder træning i de nordiske discipliner. 

Mål: Flere og bedre runderingshunde 

Dette mål arbejder vi stadig med. Det er en udfordring at få runderingsgruppen fyldt op både til konkurrencer 

og til DM. Vi har en dygtig elite, men mangler bredde. Vi har på flere dommerseminarer arbejdet med em-

net, og føler at vi nu er på rette vej. Ulla Frederiksen og Neo fra Danmark fik en 3. plads ved dette års NOM. 

Mål: Flere hunde i Skydd 

Der er stigende interesse for Skydd. Vi stillede med fuldt landshold til NOM22 og Per Lindberg med Bundy 

blev nordisk mester i Skydd. Ved en konkurrence i Dronninglund i november 22 var der tilmeldt 9 hunde. Så 

det går helt bestemt i den rigtige retning. Vi får behov for endnu en dommer i Skydd. Ejnar Eskesen har sagt 

ja til at videreuddanne sig til Skydd dommer i 2023. 

Mål: Etablering af kredsrepræsentanter i alle kredse 

Der er nu etableret kredsrepræsentanter i alle kredse. Nogen er meget aktive, andre skal vi have tilbudt noget 

hjælp. Det vil få stort fokus i 2023.  

Mål: Øge antallet af klubber, der tilbyder træning i de nordiske discipliner 

Vi havde planlagt at nå dette mål bl.a. gennem en overbygning på træneruddannelsen til nordisk træner. Det 

har vi valgt at stille i bero. I stedet vil vi via vores kredskontakter satse på træningssamlinger i alle kredse. 

Heldigvis er der fortsat godt gang i de nordiske træningsweekender, som også er et forum til inspiration og 

forhåbentlig genererer flere nordiske hf.  

Dommere og Dommeraspiranter 



 

 Nordisk Udvalg 
Nordisk@dch-danmark.dk 

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

2 af vores dommere har valgt at holde pause, og står pt. ikke på listen over nordiske dommere. Det er René 

Berthelsen fra kreds 5 og Niels Engkjær fra kreds 2.  

Ejnar Eskesen kreds 2 og Morten Jensen kreds 1 blev udnævnt som nordiske dommere ved dette års DM i 

Esbjerg. Jonas Kristensen kreds 1 blev udnævnt som dommer ved konkurrencen i Nibe i oktober 22. Anders 

Kallestrup fra kreds 1 og Michael Malm fra kreds 6 er vores flittige aspiranter, som er mødt op til stort set 

alle konkurrencer i 2022. Vi havde en rigtig god aspirant dag hos DcH i Nørre Snede den 29.10.22. Søren 

Jeppesen står for uddannelsen af vores aspiranter.  

Naturnationalparker i DK – vil følger udviklingen med bekymring 

Flere af de områder vi bruger til konkurrencer og træning i DK er allerede ”ramt” og indhegninger og skov-

fældning er sat i gang. DcH kæmper vores kamp igennem Friluftsrådet, hvor Annette Höft og Jan gør sig 

mest muligt gældende. Mange tak for det. Vi kan håbe, at vi med den nye regering får bedre muligheder for 

at komme til orde. 

DM og NOM 2023 

Nordisk DM afholdes af DcH Nordfyn den 14. – 16.04.23. NOM 2023 afholdes i Finland. Tid og sted er 

endnu ikke opslyst. 

Udvalget 

Niels Engkjær har valgt at forlade udvalget med udgangen af oktober 2022. Vi vil gerne takke Niels for hans 

store indsats – både i udvalget og som nordisk dommer.  

Vi har et rigtig godt samarbejde og en god kemi i udvalget. Vi holder ikke mange fysiske møder, men mange 

Teams møder og hyppig kontakt via en messenger-gruppe. Desuden mødes vi ofte, når der er nordiske kon-

kurrencer som hf. 

NU vil gerne takke alle nordiske ildsjæle som villigt stiller op til og bakker op om vores arrangementer. Li-

geledes vil vi gerne takke HB, øvrige landsudvalg og forretningsfører for et rigtig godt samarbejde.  

 

På NU´s vegne 

Kirsten Christoffersen 

formand 

 



Dommerudvalgets årsberetning 2022 

 

Året 2022 er så året, hvor vi er tilbage til normale tilstande, set i forhold til restriktioner og 

forsamlingsforbud. Mange foreninger har afholdt konkurrencer i de forskellige klasser i DcH 

programmet, mange tak for det. 

Det betyder rigtig meget for os dommere, at lokalforeningerne afholder disse, kun ved at komme ud 

og dømme kan vi bibeholde vor rutine. 

 

Ved afholdelse af konkurrencer, kan det desværre ikke undgås at der laves fejl. Nu er der ingen 

dommere, dommerudvalg og konkurrenceansvarlige der laver fejl med vilje. 

Fejl laves, måske på grund af at programmet flere steder er svært at tolke eller ordlyden kan 

misforstås. 

Sammen må vi se på, om der er fejl der går igen, på grund af ovennævnte, hvis må disse rettes. 

 

Vi oplever, at flere hundeførere siger ”tak for sporet” til sporlæggerne. En flot gestus men også 

nødvendigt, da vi skal værne om de frivillige sporlæggere. Disse er en udsat gruppe, da meget 

afhænger af netop deres opgave ved konkurrencer. 

Ingen sporlæggere -ingen B-A-E konkurrencer 

 

Vi har i flere år foreslået at vi må se på vor struktur, i forhold til DU og KU. Det er 

uhensigtsmæssigt at et udvalg står for bedømmelsen, et andet udvalg står for konkurrencedelen. 

Vi ønsker at et udvalg skal stå for det hele, ligesom i DcH´s andre udvalg. 

Det ser nu ud til, at det vil lykkedes. På landsmødet præsenteres et oplæg som DU og KU har lavet i 

samarbejde med HB, hvis dette godkendes af lokalforeningerne, tror vi at DcH programmet går en 

lys fremtid i møde. 

 

Vort møde med vore kredskontakter blev afholdt i maj måned. Her planlægger vi, hvad vi skal 

undervise i på ved vort seminar i november måned. Der kommer altid gode bud, tak til 

kredskontakterne for jeres arrangement. 

 

DM 

I år blev DM afholdt i Haslev, stor tak til Haslev. For os dommerne er DM en stor ting, vi glæder os 

altid til at se godt hundearbejde. 

Vi dømte 1112 øvelser, der kom protester over syv afgørelser i øvelserne, det svarer til 0,62 %, 

hvilke må være acceptabel, da alle er under pres ved et DM. 

De fleste tager afgørelsen af disse protester med oprejst pande. Dog er der en mindre tendens til at 

hundeførerne syntes at de er blevet uretfærdig behandlet. Det er rigtig ærgerligt, da ingen dommere 

eller udvalg møder op, med det formål at behandle en hundefører forkert. 

 

Dommerprøve 

DCH Vesthimmerland var vært ved dommerprøven i år. Mange tak for jeres indsats, vi følte os 

meget velkommen. Trods dårligt vejr under den praktiske prøve, var der ingen slinger i valsen med 

vore aspiranter. Alle fire bestod, velkommen i vor dommerstand. 

Også en tak til vores dommeruddannere i kredsene. I har igen gjort et godt stykke arbejde for at 

uddanne aspiranterne og klæde dem bedst muligt på til den post at være DcH dommer. 

 

Dommerjubilarer 

På landsmødet, kunne vi igen fejre tre dommeres 25-års jubilæum. Stort tillykke til Arne Søgaard, 

Per Zabel og Kim Møller Jacobsen.  

Personer som jer vil altid være at finde som frivillig i en forening, derfor er vi jer alle dybt 

taknemmelig, fordi I har valgt at bruge så megen tid på os, i DcH. 

 

 

 



 

 

 

Dommerseminar:  

Dommerseminariet blev afholdt på Fjeldsted Skovkro. 

Fokus på bedømmelse i form af videomateriale i blandt andet A-klassen  – Bringsel død genstand- -

spor, samt B felt og FvF. 

Desuden behandling af de spørgsmål som er indsendt af kredsene samt observationer som DU 

gjorde sig ved DM. 

Ved afholdelse af dommerseminar, dannes der konsensus med det formål, at hundeførerne 

forhåbentlig vil opleve, at bedømmelserne vil være ens i de forskellige kredse 

På DcH´s hjemmeside ligger der stadig overblik over protester, samt svar på de spørgsmål vi 

behandler på seminariet  

 

Vi havde besøg af vor HB-kontaktperson Annette Höft, tak til dig Annette fordi du tog dig tid, til at 

fortælle lidt om hvad der rører sig i DcH på landsplan. 

 

En weekend, hvor arbejdsomhed, stemning, god tone, gode diskussioner med respekt for andres 

meninger var i højsædet. 

Stor tak til vores kredsdommerudvalg for jeres aktive medvirken.  

 

Formandsmøde-Fællesmøde 

Disse møder blev som vanligt afholdt i april og november måned. Altid rart at være sammen med 

ligestillede, hvor vi diskuterer DcH´s fremtid. 

På fællesmødet i april var det DM, betalte instruktører samt væsen test der fyldte. Enkelte af disse 

punkter kan kun løses ved sammenhold, sammenhold som netop DcH er garant for. 

Formandsmødet i november indeholdte blandt andet budgetter, ny struktur, ledelse af landsudvalg 

og hvordan vi bruger vore midler mest hensigtsmæssigt vedrørende møder. 

To spændende aktiviteter som vi ser frem til hvert år.  

 

Fremtiden 

Hvis landsmødet godkender den nye struktur/ udvalg, og det nuværende DU ender med at sidde i 

dette, er de vigtigste opgaver i de kommende år: 

Lære af og lytte til, alle der vil det bedste for DcH programmet  

Hvordan får vi flere hundeførere til at konkurrerer i DcH programmet. 

Rette uhensigtsmæssigheder i nuværende program 

Revidering af enkelte øvelser  

 

Endnu en gang, mange tak til alle hundeførere, lokalforeninger med flere, der gør det sjovt at være 

dommer i DcH programmet. 

 

Vi vil stadig være garant for at overholde vores værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET. 
 
 

Ole Suurland 

Formand  

Dommerudvalget 



 

 Formand Nose work udvalg 
Ingeborg Henriksen, Østervangsvej 67, Øby, 8830 Tjele  
Tlf.: 6165 4494 • formand-nw@dch-danmark.dk 

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Årsberetning 2022 fra nose work udvalget 
 
Siden NWU dommeruddannelsen startede i august 21 er det gået stærk. For at vi har kunnet uddanne vores 
5 dommeraspiranter fik vi en foreløbig godkendelse af NW-reglementet fra HB, med muligheden for at 
rette og tilføje i teksten i løbet af året 2022. 
 
Da NWU godkendte at DKK-resultater kunne overføres til DcH tog rigtig mange chancen for at sende en an-
modning af ancienniteten til NWU. Efter NWU resultathæftet kunne bestilles over DcH’s Webside og de før-
ste konkurrencer blev lagt på nettet kom nose work for alvor i gang.   
 
Reglementet blev afprøvet i to uofficielle konkurrencer i Åben klasse i Vejle og Tønder og beregnerpro-
grammet blev installeret til afprøvning om efteråret 2021. NWU har siden rettet og tilføjet anmærkninger 
fra dommere, arrangørerne og deltagerne.  
 
I løbet af 2022 blev der arrangeret 10 officielle og 6 uofficielle Konkurrencer i NW1, NW2 og Åben Klasse, 
udover mange uofficielle i privat regi, og lokalforeninger fra kreds 2, 3, 4 og 6 hjalp med at vores dommer-
aspiranter havde rig mulighed for at dømme konkurrencer til deres eksamen. 
Når man ved at aspiranterne minimum skal bedømme 200 momenter var der stor tilslutning til de arrange-
rede konkurrencer. 

Resultatet var at udvalget allerede i april måned 2022 med stolthed kunne hilse på Jeannette Grøn, som 
den første NW-dommer uddannet i DcH, i maj måned bestod Trine Sønderby. 
I november bestod Karin Klitgaard og Bente Brændshøj deres dommereksamen og er dermed også god-
kendte nose work dommere. Det betyder at vi nu har 6 dommere fordelt i kredsene 3,4,5 og 6 til de fremti-
dige konkurrencer. 
 
Efteruddannelsen til kredsinstruktører i foråret 2022 var fuldt booket og Mia Rasmussen lavede en spæn-
dende undervisning. 
I september arrangerede NWU et kursus til alle dommer og aspiranter med Birgitte Lauritzen fra Amarok 
som underviser.  
Nye efteruddannelser til kredsinstruktører for 2023 med underviseren Birgitte er klar til tilmelding. 
 
NWU er i gang med at udarbejde et reglement til DcH DM, som vi regner med at vi kan komme med til i 
2024. NW-reglement udgave jan 23 er sendt til godkendelse. Der er lavet en ændringslog på sidste side, så 
læseren kan informere sig over de ændringer og rettelser vi foretog dette år. 
 
Der ligger allerede nose work konkurrencer i kalenderen til næste år. NWU håber at mange flere lokalfor-
eninger vil støtte op, så vi kan tilbyde Åben Klasse konkurrencer i 2023, for at deltagerne kan kvalificere sig 
til DcH DM 2024. 
 
 

Hilsen 
Formand Ingeborg Henriksen 
Nose work udvalget 



Rally Udvalg 

Årsberetning 2022 

 Rally Udvalget 
Formand Heidi Kaarup Johansen • Bavnevej 4 • 8600 Silkeborg 
Tlf.: 23 82 01 18 • formand-rally@dch-danmark.dk 

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

 

Rally Udvalgets årsberetning 2022 

Langt om længe har covid-19 efterhånden sluppet os.  Men også i år har vi kunnet mærke efterdønninger af nedluknin-
ger og forbehold. Vi håber at året 2022 var det sidste med covid følger. 

 

RU har desværre måttet sige farvel til et medlem i 2022. Flemming Møller Nielsen har valgt at stoppe sit virke i udval-
get, Vi takker for samarbejdet og glæder os til at samarbejde med dig i andre sammenhænge.  

Til stor glæde byder vi i stedet velkommen til Pia Dall Petersen og Stephanie Nielsen, som indtræder i RU ved overgan-
gen til 2023. 

 

Traditionen tro blev årets obligatoriske dommerefteruddannelse afholdt i januar, En hel weekend brugt på at styrke 
sammenholdet, bedømmelserne og ikke mindst vores sport. Der blev arbejdet med nærmere beskrivelser af øvelser, 
udligning af forskelle i bedømmelser, herunder et internt værktøj til dommerne. Et par timer blev brugt på et oplæg af 
Steen Andersen. I den forbindelse blev der både plads til provokationer, grin og forhåbentligt lidt indsigt i os selv og 
samarbejdet med andre. En god weekend, hvor vi nød at kunne mødes igen. 

2022 bød desværre også på farvel til 2 dommere.  

Majken Sørensen har valgt at stoppe efter 11 år som dommer. Tak for dit store arbejde som dommer.  

Desværre stopper Poul Hansen også sit virke som dommer. Og stor tak til dig for dit virke som dommer. 

 

Et fantastisk DM afholdt af DcH Haslev i kreds 6. Vi var velsignet med gode hjælpere, fine arealer, god mad og skønt 
vejr.  

Deltagerne ved årets DM viste sig at leve op til alle forventninger og pladserne i toppen blev afgjort inden for ganske få 
point. Tillykke til DcH Risskov som i år løb med alle 3 pladser på podiet.  

DM viste hvor stor en udvikling vores sport går igennem. Niveauet på deltagerne var tårnhøjt og det var en stor fornø-
jelse at se alle hundefører på banen. En endnu større fornøjelse er det at se det utrolige sammenhold der er på sidelin-
jen. At se deltagerne hjælpe hinanden, snakke svære passager, dele fif mm selvom man kæmper mod hinanden ved DM, 
det er den absolut største fornøjelse. Tak til deltagerne for jeres fantastiske tilgang. 

 

Efter den store succes i 2021, mente vi at fællestræningsdagen måtte gentages.  Setuppet var ikke helt mangen til 2021, 
men næsten. Dagen var åben for alle som havde lyst at være med. En mulighed for fællestræning både for dommere, 
hundefører og måske kommende hundefører. 

For dommerne blev dagen brugt til at øge ensretningen af bedømmelserne, sparring om øvelser og banebygning. Hun-
deførerne brugte dagen til banetræning og hygge på tværs af land og organisationer. Dagen giver også hundeførerne 
mulighed for at se og høre lidt om hvad vi som dommere går og laver. Følge med i de diskussioner dommerne har om-
kring bedømmelser.  

Et enkelt opråb her til sidst. Når i møder jeres rallydommer derude, så husk at give dem et smil med på vejen. Husk at 
de står der som frivillige og husk at de også er mennesker. Vores sport er fantastisk og sammenholdet omkring banen 



Rally Udvalg 

Årsberetning 2022 

 Rally Udvalget 
Formand Heidi Kaarup Johansen • Bavnevej 4 • 8600 Silkeborg 
Tlf.: 23 82 01 18 • formand-rally@dch-danmark.dk 

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

er imponerende.  Det kan føles helt ind på banen når stemningen er god på sidelinjen. Lige så vel som det føles hvis 
stemningen skifter og afløses af brok og utilfredshed. 

Husk at hvis man er utilfreds med en bedømmelse, så kan man altid tage en snak med dommeren selv eller skrive en 
mail til RU.  

DcH bygger på frivillighed og drives af de kræfter der skabes når noget er sjovt og spændende.  

TAK herfra til ALLE de frivillige som i år har været med til at skabe grobund for konkurrencer, træning og fællesskab. 
RU ser frem til et 2023 som vi håber skaber et endnu stærkere DcH. 

 

 

På vegne af Rally Udvalget 

Heidi Kaarup Johansen 



Beretning 2022 ungdomsudvalget 

Efter et par år hvor afholdelse af lejr ikke lige har været det nemmeste, kunne vi i år endelig holde en mere 

eller mindre normal ungdomslejr. DcH Herning var så søde at hjælpe os med arealer, klubhus og ikke 

mindst fantastiske instruktører og hjælpere. Der var unge mennesker, som i den grad var fokuseret på 

træning med deres skønne hunde, og det blev til en rigtig hyggelig weekend.  

Derudover tog vi i ungdomsudvalget også en beslutning om at give en lille ting til den yngste deltager ved 

de forskellige discipliner til DM. Dette er blevet modtaget meget positivt - hvilket selvfølgelig også var 

meningen      

Tak for et godt år og et godt samarbejde. Vi glæder os til at se, hvad 2023 vil bringe. Vi vil selvfølgelig 

fortsætte arbejdet med at få flere unge mennesker ind i DcH, og vi ser frem til at samarbejde med flere 

klubber rundt omkring i landet om netop dette.  

Godt nytår! 



Årsberetning – Eftersøgningsudvalget 

 

Vi har i 2022 gennemført uddannelse af 20 nye eftersøgere. Vagttelefonen har modtaget i 

nærheden af 500 opkald i året der er gået og kan konstatere, at sms-funktionen vi 

implementerede i 2021 fungerer rigtig godt. Det er meget tilfredsstillende, at vores statistik på 

antal indkomne opgaver og antal afsluttede rapporter nu stemmer overens. Systemet kan nu 

benyttes som et retvisende værktøj i udvalgets arbejde.  

Vi har i 2022 mødt stor interesse for vores tjeneste – der er dog stadig udfordringer for enkelte 

kredse i at få tilgang af nye eftersøgere i enkelte tyndt bemandede områder. Denne opgave skal 

der sættes mere fokus på i 2023. Kendskabet til tjenesten er stigende, og der var stor interesse for 

tjenesten ved vores deltagelse ved DM i Haslev og på de festivaler og arrangementer hvor 

Eftersøgningstjenesten deltog ved en messestand. 

 

   



Årsberetningen fra Ordensudvalget 2022 

 

Igen, heldigvis, har det været et stille år, hvor vi har klaret henvendelser telefonisk. 

Til dette års Landsmøde, lavede vi en Kahoot. Formålet var at synliggøre Ordensudvalget og sætte fokus på 
hvilke sanktionsmuligheder, der er inden for vores vedtægter – hvem der kan idømme sanktioner og 
hvordan de kan ankes.  

Vi formoder, at mange uoverensstemmelser bliver løst lokalt, uden at Ordensudvalget bliver inddraget. Det 
er mange gange det bedste. Dog skal I passe på ikke at lave egne regler eller længder af sanktionen, eller 
glemme at oplyse om ankemuligheder. Ordensudvalget bistår gerne med råd og vejledning, men kan ikke 
deltage udformning af sanktionen. Hvis vi gør det, vil vores uvildighed være brudt.   

Vi hører om nogle enkelte tilfælde af dårlig opførsel fra hundeførere over for dommere og hjælpere til 
konkurrencer. Ordensudvalget er af den opfattelse, at arrangøren af de enkelte stævner/konkurrencer 
lægger et stort arbejde i det, både før, under og efter stævnet/konkurrencen. I tilfælde hvor de ikke bliver 
behandlet ordentlig, bliver der måske ikke noget stævne næste år. Det er derfor vigtigt, at 
konkurrencelederen på dagen tager hånd om de problemer der opstår, så vi kan blive ved med at afvikle 
konkurrencer til glæde for alle vores medlemmer. 

Husk at både træning og konkurrencer skal være sjove for alle. Hvis man som hundefører ikke præsterer, 
som man havde håbet, så tag det som en oplevelse – lad ikke frustrationerne gå ud over hverken hund, 
dommer eller hjælpere. 

I ønskes alle et godt nyt trænings- og konkurrenceår.  

Husk at behandle andre, som du selv vil behandles.  

Ordensudvalget december 2022 

 

 



Årsberetning Initiativfonden.  
 
Efter landsmødet i 2022, valgte en stor del af Initiativfondens bestyrelse at forlade 
deres poster.  
Det skulle vise sig at være svært at få samlet en ny bestyrelse, hvilket desværre først er 
lykkedes i november måned. Dette har bevirket at fonden stort set har ligget stille hele 
året. VI har stadig ikke en fuldtallig bestyrelse. men vi er nu startet arbejde med at få 
fonden på fode igen.  
Initiativfondens mail er blevet passet i hele perioden og der har kun været ganske få 
henvendelser. Der er ingen henvendelser der er udmøntet sig i lån for nuværende, dog 
er der en enkelt lånesag i gang.  
Den nye bestyrelse har arbejdet på revidering af Orienteringen med fondens regulativ, 
samt at få alle dokumenter m.m lagt over på fondens hjemmeside.  
Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger: 
Formand: Hans Peter Dinesen, kreds 4 
Økonomiansvarlig: Susanne Sommerlund, kreds 2 
Repræsentant kreds 1: John Bermann 
Repræsentant kreds 3:  
Repræsentant kreds 5: Flemming Aalund 
Repræsentant kreds 6: Joanne Colding Pedersen  

 
HB repræsentant: Linda Lundh 
Kontaktoplysninger findes på Initiativfondens 
Hjemmeside. https://dchinitiativfond.klub-modul.dk 
  
  

 

https://dchinitiativfond.klub-modul.dk/
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