
Dommerudvalgets årsberetning 2019 

 

2019 blev året, hvor der er skete udskiftning i udvalget, efter flere års kontinuitet. 

Formanden trak sig umiddelbart, inden budgetmødet i august måned, i den forbindelse vil jeg gerne 

sige tak til Thomas Ryhave for den tid, han har været i udvalget. 

 

Undertegnede blev herefter godkendt som konstitueret formand. Efterfølgende har vi fået Rene 

Irming Pedersen med i udvalget, så vi er igen fuldt besat på alle pladser. 

 

Der har i 2019, været stor diskussion omkring DU`s -KU`s roller i DcH generelt. Vi er i princippet 

et levn fra fortiden, idet der er kommet mange flere udvalg i landsforeningen, så nutidens DU, er 

ikke hvad DU var, da der ”kun” fandtes DcH konkurrence program. Jeg er af den opfattelse, at der 

må en ny struktur til. 

Skal KU og DU lægges sammen? 

Skal DcH programmet stadig hedde DcH programmet, eller skal det hedde noget helt andet? 

 

Jeg ser gerne en navne/struktur ændring, så udvalget kan arbejde på samme måde, som de andre 

udvalg i landsforeningen, nemlig at stå for alt, hvad der har med vores fantastiske DcH program at 

gøre. 

 

Der blev, som vanligt afholdt møde med vores kredskontakter i maj måned, et møde hvor vi lytter 

til hinandens ønsker for året, så som dommerprøve, seminar, DM og meget mere. 

 

 

I 2019 blev dommerudvalget inviteret til at besøge Vandels kurset. Et kursus der har mange år på 

bagen, og hvor det udelukkende er DcH medlemmer der er repræsenteret. Kurset er i alle år drevet i 

privat regi, men med stor opbakning fra de mange DcH medlemmer, der har været på dette kursus. 

 Meningen med besøget, var at fortælle DcH medlemmerne på kurset, hvad dommerudvalget lavede 

og en snak om bedømmelserne i vores program.  

Dette blev desværre ikke til noget i 2019, men det ”nye” dommerudvalg vil samarbejde med alle, 

private som DcH afdelinger, som har brug for sparring, hvis tid og timing passer med vores 

kalender. 

 

 

Der blev afholdt dommerseminar på Fjeldsted Skovkro. 

Seminariet i 2019, havde fokus på bedømmelse af eftersøgning, spor, videomateriale af stuedressur. 

Desuden fortalte en nedsat arbejdsgruppe fra kredsene om muligheden for en mere ensartet 

dommeruddannelse. 

En dejlig weekend, hvor arbejdsomhed, stemning, god tone, respekt for andres meninger var i 

højsædet. 

Stor tak til vores kredsdommerudvalg for jeres aktive medvirken. 

  

Konkurrencesæsonen 

Der har i år været ganske få protester, årsagen til fald i protester kan være, at vores dommere er 

blevet meget bedre til at tage en dialog, med de hundeførere der eventuelt vil lave en protest. 

Det er ikke en skam at få en protest imod sig, alle kan lave en fejl eller måske er der usikkerhed om 

en fortolkning af ordlyden i dommerbogen. Ligeledes skal en hundefører ikke tales fra at lave en 

protest, kun ved behandling af en protest, får vi en afklaring. 

  

DM 

DM i Langeskov var en god oplevelse med et godt samarbejde med KU samt øvrige udvalg 

Udvalgene sætte fokus på optimal opsætning af konkurrencepladserne, så både hundeførere, 

dommere og publikum fik de bedst mulige betingelser. 

Det lykkedes til fulde, takke være fleksibilitet fra alle.  



Fleksibilitet mødte vi også i høj grad fra Langeskov og deres samarbejdspartnere. 

Velorganiseret arrangement og god stemning gjorde DM i Langeskov til en dejlig oplevelse Alle 

skal her have en stor tak for deres store arbejde med dette års DM. Uden dem og deres engagement 

ville vi ikke have noget DM.  

 

Dommerprøver 

Af forskellige årsager, stod DU mindre end en måned før dommerprøven uden værtsklub. 

Men ordsproget siger, at når nøden er størst, er hjælpen nærmest, så derfor en stor tak til DcH 

Bjerringbro, fordi de påtog sig opgaven med meget kort varsel. 

Vi havde 5 aspiranter til prøve, de bestod alle med glans. 

Der skal lyde et stort tillykke til vores nye dommere, samt et tillykke til vores dommeruddannere 

for det gode håndværk I har lavet.  

 

Dommeraspiranter 

Hver dag arbejdes der i lokalforeninger og kredse for at finde nye dommeraspiranter. Vi uddanner 

heldigvis dommere hvert år, men vi kan se, at der indenfor en ganske kort årrække vil blive 

dommermangel på grund af vores gennemsnitlige alder.  

I flere år har DU, fået meget ros for afholdelsen af vores dommerprøver. 

Det er en dommerprøve- men vi forsøger altid at holde stemningen på et ordentligt leje. 

Til vores nye dommere vil jeg sige, spred budskabet, fortæl andre jeres oplevelse med 

dommerprøven, kun herved kan vi afmystificere denne.  

I har hørt det før, men Ingen dommere – Ingen konkurrencer…. 

 

Dommerjubilarer 

I 2019 kunne vi på landsmødet hædre noget så sjældent, som to dommers 40-års jubilæum. Stort 

tillykke til Solveig Skov Nielsen og Allan Iversen. Ligeledes et stort tillykke til Leif Winkler 

Jørgensen og Svend Ludvigsen med deres 25-ås jubilæum. 

Vi er, jer alle dybt taknemmelig, fordi I har valgt at bruge så megen tid på os, i DcH. 

 

Fremtiden 

Vi vil i 2020 arbejde videre, med kredsenes dommerudvalg, kun herved vil vi blive stærkere. 

Vi vil ydmyg lytte, til hvad andre mener. Vi vil ikke glemme, at vi sidder i DU for jeres skyld  

Sidst men ikke mindst, vil vi sige mange tak for den store opbakning vi har fået i udvalget, ikke 

mindst i efteråret 2019. 

 

Ole Suurland 

Konstitueret Formand  

Dommerudvalget. 
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Beretning 2019 

 Igen et år uden de store problemer med DcH programmet på konkurrencepladserne, udvalget kan konsta-

tere at den nye udformning er faldet på plads, og at vi sammen med Dommerudvalget har taget fat på 

kosmetiske og andre korrekturfejl som er opstået efter omskrivningen af programmet. Der er stadig et be-

kymrende fald i antal af hunde i programmet, og ligeledes et bekymrende fald i antallet af konkurrencer, 

især i de store klasser. Vi tror ikke på at et nyt navn på programmet løser problemet, men er modtagelige 

for gode og velbegrundede forslag der kan være med til at øge antallet af hunde og konkurrencer. Udvalget 

har modtaget ideer til fornyelse og ændringer i programmet fra hundeførere, vi er glade for at modtage 

disse forslag, og vi vil behandle og forholde os til løbende. 

Udvalget kan konstatere, at der ikke har været brug for dispensationer i forhold til programmet, der har i 

hvert fald ikke været nævneværdige antal af ansøgninger om fornyelser, og da de kun gives for et år ad 

gangen, må vi konstatere der ikke er et behov. 

Vi har besluttet at hæve startgebyret til Eliteturneringen, ikke for at landsforeningen skal bruge flere 

driftsmidler, men for at vi kan honorerer de foreninger som lægger hus til turneringsrunderne med lidt 

økonomisk plaster. 

Ideen med at opdele vores konkurrencesæson i 3 perioder, og vores indførelse af ”først til mølle princip” 

omkring tilmeldinger har nu kørt i et år på godt og ondt. Og da vi nu kan konstatere, at man med indførelse 

af det nye klubmodul, med tilmelding og betalings del indbygget, det vil sige at man nu skal betale ved til-

melding, finder vi i udvalget at opdelingen ikke længere har sin nødvendighed, og vi har besluttet at sløjfe 

den i orienteringen.     

DM blev afholdt i Langeskov, og igen lykkedes det at gennemføre dette store arrangement, på et tilskuer-

venligt og overskueligt område. Det var efter vores opfattelse igen et rigtigt vellykket arrangement, en god 

reklamesøjle for alle vores programmer. Det kunne endda konstateres at Hovedbestyrelsen var i PR-

arbejdstøjet og at vores Ungdom også benyttede lejligheden til lidt synliggørelse af deres arbejde. På trods 

af ”lidt lokalt dramatik”, i form af en lokal optræden med et handikapkøretøj, så syntes vi i udvalget, at 

arrangørerne og deres hjælpere gjorde en god indsats, at samarbejdet med øvrige udvalg fungerede rigtigt 

godt, og at vi igen dette år havde et godt DM.  

DcH skal være en forening i udvikling, og der er hele tiden nye tiltag som banker på døren, senest er det 

nosework, men vi skal værne om vores eget DcH program, dette ved at afholde konkurrencer, vi skal også 

forsøge at fastholde deltagere ved vores konkurrencer, ellers går det imod enden. Det mest optimale vil 

være at vi forsøger skaffe flere deltagere, eller bare fastholder det stadie vi har i dag.. Det er nødvendigt at 

man lokalt i foreningerne, og i lige så høj grad i kredsene, tager en debat om hvad der kan gøres for at 

stoppe den nedad gående udvikling vi har i antallet af konkurrencer. 
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Med disse ord vil jeg gerne takke mit eget udvalg for indsatsen i 2019,  og jeg vil takke de øvrige udvalg for 

samarbejdet 2019. 

mailto:Formand-ku@dch-danmark.dk


   
 

Årsberetning fra Nose work udvalget 

I november 2018, efter en annonce i DcH bladet om Nose work, fandt 4 DCH-medlemmer sammen for at 

danne et udvalg for at få denne nye hundesport indført i DcH. Udvalget har været så heldig at få tilknyttet 

en konsulent til at hjælpe os uerfarne i udvalgsarbejde igennem det første år.  

På udvalgets første møde i januar 2019 gik vi i gang med at kigge på en grunduddannelse. Udvalget modtag 

to gode forslag fra to DcH nose work dommere, og disse danner i store træk et grundlag for de første 3 

moduler. 

Udvalgets formål er at sammensætte uddannelsen af både kreds- og lokale instruktører, så de kan 

videreformidle Nose work i DcH. Allerede til landsmødet 2019, hvor udvalget officiel blev godkendt, havde 

vi grunduddannelsen på 3 moduler klar til kredsinstruktører.  

De første 2 af de 3 moduler til kredsinstruktørernes grunduddannelse afholdes i år i oktober måned. Dato 

for 3. modul er den 1. 2.20. Alle 3 moduler bliver evalueret, så overbygningen er klar til at sende videre om 

foråret til uddannelsesudvalget i kredsene.   

Udvalget holder tæt kontakt via mail, telefon og sms. Det sker også vi mødes tilfældigt på et kursus eller en 

Nose work prøve, som der afholdes en del af i hele landet. 

 

Nose work udvalget 

Ingeborg, Bente, Kia og Bent 



Årsberetning, 2019 

2019 har været et spændende år for Ungdomsudvalget og vi har kommet nærmere nogle af vores 

målsætninger. Vi havde i udvalget et stort ønske om, at undervisning af børn og unge mennesker skulle 

være en del af DcH’s grundinstruktør-uddannelse. I udvalget er vi så heldige, at det ene medlem er 

uddannet lærer, så hun fik samlet nogle rigtig gode forslag til tanker man bør gøre sig inden man starter et 

ungdomshold samt gode råd til hvordan man som underviser agerer bedst muligt i forskellige situationer. 

Sammen fik vi samlet en række forslag til øvelser, og det hele blev præsenteret for Uddannelsesudvalget, 

som heldigvis også syntes at det var en god idé, at inkludere vores materiale på uddannelsen. Vi håber på at 

fremtidige instruktører hermed får en introduktion til undervisning af børn og unge, så det bliver lettere at 

gå til sådan et hold.  

Vi afholdte, lige som sidste år, en lejr i Brædstrup, som var finpudset i forhold til sidste års lejr. Deltagerne 

var glade sidste år, men endnu gladere i år, så vi tror på at vi nu i fællesskab har fundet et godt lejr-koncept. 

Jeg vil på udvalgets vegne gerne takke DcH Brædstrup for lån af arealer og den store opbakning, både fra 

instruktører og hjælpere! 

DcH Nørre Snede har fået oprettet et ungdomshold i samarbejde med den lokale ungdomsskole, og det er 

noget der har givet genlyd i hele landet! Flere ungdomsskoler har kontaktet deres lokale DcH-klub, omkring 

opstart af lignende hold, og det er vi meget glade for i Ungdomsudvalget! Vi har fået flere henvendelser fra 

de respektive DcH-klubber, og det er vi meget glade for – vi vil nemlig meget gerne hjælpe og vejlede.  

Sidst men ikke mindst, har vi udvidet udvalget med et ekstra medlem, så vi nu er 5 medlemmer og har fået 

styrket vores kompetencer. Aldersgennemsnittet i udvalget er nu under 24 år – det må siges at være et 

UNGdomsudvalg        
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Bestyrelsesberetning 2019.              Dec. 2019 
 

 

DcH’s Initiativfond (IF) 
 

Bestyrelsen har afholdt 2 møder i 2019, og det ene møde i forbindelse med Landsmødet så vi der-

med sparede på administrationsudgifterne. Begge er vellykket møde i en meget positiv stemning.  

 

På det konstituerende møde blev posterne fordelt således at Peder Søndergaard, Kreds 1, blev valgt 

som formand og Maja Oxholm, Kreds 4, blev valgt til sekretær. 

 

Eneste udskiftning i bestyrelsen er Kreds 3 der har valgt Jesper Graversen, DcH Bjerringbro, som 

ny repræsentant i IF-bestyrelsen. 

 

Det har tidligere været kutyme at sagsbehandling kun foregik på fysiske møder. Det har vi ændret 

da vi fandt dette for langsommeligt i forhold til lokalforeningernes behov for en hurtig afklaring af 

deres lånemuligheder. 

Derfor foregår sagsbehandlingen nu online, hvor vi finder det muligt, hvilket jo også er omkost-

ningsbesparende for IF. 

Det har haft en positiv virkning idet vi i år har haft en maksimal behandlingstid på under 10 dage. 

Samtidig har vi ændret låneprofilen således at den er tydelig og afhængig af lånebeløbet for de lo-

kalforeninger der har lyst til/behov for at låne i IF. 

 

Det er med stor glæde vi kan konstatere at der stadig er brug for Initiativfonden.  

Vi har modtaget flere henvendelse fra flere DcH Kredse og 2 stk. er blevet en realitet. Én i Kreds 1 

og én i Kreds 3.  

  

Vi vil gerne understrege at DcH’s Initiativfond er der på grund af jer lokalforeninger, og at den er til 

for jer. Derfor er kredsrepræsentanterne altid til rådighed og kan tage en snak med jer, og som så 

vidt som muligt, selvfølgelig indenfor fundatsens rammer, vil hjælpe jer videre. 

 

Til Landsmødet 2019 ansøgte vi om tilskud fra Landsforeningen. Dette blev i stedet til at HB stille-

de forslag om at IF kunne få andel i Jubilæumsfondens 5% af DcH’s evt. overskud. Resultatet blev 

at Landsmødet stemte for at vi, i givet fald, ville modtage 2½ % af overskuddet, hvilket vi er meget 

taknemmelig for. 

 

IF har været/er udfordret på 2 områder: 

 

• Skiftet af landskasserer i foråret med heraf følgende udfordringer med at give den nye 

landskasserer de nødvendige adgange til IF’s konti. Det er åbenbart et kæmpe bureaukrati 

man skal igennem før adgangen gives. I skrivende stund ved vi ikke om det er lykkedes. 

Dette har bevirket at vi ikke har kunne få kontoudskrifter fra banken i 3 kvartaler. Heldigvis 



Landsforeningen  

Danmarks civile Hundeførerforening  
INITIATIVFONDEN  

 
 
 
 
 

 

  

 

har det ikke haft indflydelse på udbetalinger fra IF til lokalforeningerne, det har Landskasse-

reren klaret flot. 

• Bankverdenen rører på sig med negative renter og det har konsekvenser Initiativfonden.  

Vi forventer at skulle betale et gebyr på 0,75% af vores indestående. Det vil betyde en udgift 

i omegnen af 7.000 kr./år. Penge som derfor ikke vil komme lokalforeningerne til gode.  

Vi vil opfordre alle i DcH, ikke kun HB, men også lokalforeningerne, til at prøve at påvirke 

det politiske apparat når man ser på konsekvenserne.  

Bare fordi DcH og lokalforeninger har et CVR-nr., ikke fordi vi gerne vil, men for de flestes 

vedkommen fordi hjemkommunen forlanger det.  

Når kommunen nu forlanger at vi skal have et CVR-nr. så bliver foreningen betragtet som 

erhvervsdrivende, og ikke en frivillig forening der ikke driver erhverv, og en konsekvens 

heraf er, at den enkelte forenings pengeinstitut fremover vil lægge et gebyr på 0,75% på for-

eningens indestående i banken. 

 

Vi kender lidt af  kuren for Initiativfonden. Det er en opfordring til lokalforeningerne. Igangsæt 

nogle flere nye initiativer og låne nogle flere penge i Initiativfonden, så vi kan holde gebyret til 

bankerne nede. I modsat fald udhules Initiativfondens kapital langsomt men sikkert.  

 

Vi håber på mange flere ansøgninger om støtte fra Initiativfonden, da vi ser det som et tegn på et 

levende DcH hvor der tages fremadrettede initiativer. 

 

Pbv. 

Peder Søndergaard 

Formand for DcH’s Initiativfond 

if-formand@dch-danmark.dk  

 

mailto:if-formand@dch-danmark.dk


Årsberetning BHU 2019 
 

2019 blev året hvor DcH Danmark for første gang nogen sinde kunne præsentere en 
verdensmester. Lise Lotte Nielsen og Thilde vandt verdensmesterskabet i IFH 2. Sammen med 
Hans Jørgen Schmidt og Vento drog de i april afsted til Tjekkiet. Ekvipagen satte resten af 
deltagerne til vægs og tog for første gang i DcH`s historie et verdens mesterskab med hjem til 
Danmark. Et imponerende resultat taget i betragtning af at der faktisk var tvivl om de overhovedet 
skulle afsted grundet Thilde ikke var helt frisk. Frisk blev hun så stort tillykke til dem. Det var 2 
gang at Danmark fik en verdensmester i spor. Tidligere har Bjarne Thomsen vundet VM. 
 
2019 blev også året hvor det nye program langt om længe blev taget i brug. Der har været en del 
info møder og det ser ud til det er blevet taget godt imod ude i klubberne. 
 
Vi havde i år inviteret Raymond Van Eck til vores weekend kursus. Det er ikke først gang vi har 
Raymond oppe til kursus. I år havde vi valgt at tilbyde det til et antal hundefører.  Det så ud til det 
var i god ide, da der var flere der havde meldt sig til. Vi har også afholdt et dags kursus hvor 
Tommy Hansen fra Schæferhundeklubben kom og fortalte om hans indgangsvinkel til IGP. Begge 
kursus var godt besøgt. Tak til Vejle for at stille klubhus og arealer til rådighed. 
 
Der er afholdt udtagelse i Skydd og IGP for deltagelse til nom. Tak til DcH Dronninglund og DcH 
Langå for stille sig til rådighed. Vi håber på større deltagelse til udtagelserne i 2020. 
 
Ikke nok med vi fik en verdensmester i 2019, vi fik også i Nordisk mester i IGP 3. Johannes Stie og 
Power blev nordisk mester, flot efterfulgt af Rene Otkjær på en 2. plads med Messi. Samlet set 
blev Danmark også vinder i hold konkurrencen -Danmark var også repræsenteret i Skydd, ikke 
overraskende blev det igen Danmark der løb med mesterskabet. Michael Tygesen og Dixi gjorde 
det igen, tillykke med de flotte resultater – et meget vel tilrettelagt NOM. 
 
DcH Langeskov var i år arrangør af DM. I år havde 9 deltager kvalificeret sig i IGP 3 og 12 i IFH2. 
Desværre var der flere i IGP der var forhindret i at stille op. Lise Lotte Nielsen og Thilde og 
Johannes Stie vandt i henholdsvis IFH 2 og IGP 3. DcH Langeskov havde fra BHU`s side af lavet et 
flot DM – stor tak til Langeskov og stor tak til dem der gav et nap med så det hele fungerede, 
specielt omkring IFH 2 sporene. 
 
Mvh 
Morten Jensen 
BHU 
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Christiansfeld d. 29. december 2019 

 

Ordensudvalgets beretning for 2019 
 

I 2019 har ordensudvalget været samlet, 1 gang, til det ordinære møde i april. 

 

Der har der været flere henvendelser fra lokalafdelinger og medlemmer, som har søgt råd og 

vejledning til fortolkning af landsforeningen og lokalforeningernes vedtægter. 

 

Traditionen tro, vil ordensudvalget her komme med en stor opfordring til lokalforeninger og kredse 

om, at det er vigtigt, at sager behandles hurtigt og at sager behandles i overensstemmelse med 

retningslinjerne i §19.1 – 19.4 og § 21 og §22. 

 

Ordensudvalget har i 2019 deltaget i landsmødet. 

  

Ordensudvalgets mål er fortsat, at problemer skal løses lokalt, uden at skabe yderligere konflikter 

og at udvalgets vigtigste opgave er at være sparringspartner til at skabe løsninger, som kommer til 

at virke fremad. 

 

Tak for et godt samarbejde i det forgangne år, og med håb om, at fremtiden vil fortsætte med godt 

hundearbejde som 1. prioritet. 

 

 

 

Ordensdudvalget 

 

Laurids C. 

 

Konstitueret formand. 



 

 

Beretning DcH bladet 2019 

Af: Jette Nybo Andersen 

Beretningen dækker over perioden d. 1. januar - 31. december 2019. 

Undertegnede blev ved landsmødet i marts ”genvalgt”, der var ingen modkandidater. Vi har fået udvidet re-

daktionen med et ekstra medlem, Marianne Blom Larsen, agilityudøver og fra kreds 6. Hermed består redak-

tionen af mig som formand og af to udvalgsmedlemmer Christina Holm og Jakob Rasmussen. Vi har fortsat 

et fint samarbejde med trykkeriet Elbo og med Vendemus som sælger annoncer til bladet. Korrekturlæsnin-

gen er overgået til Elbo; vi har haft lidt problemer med kvaliteten og har ved et møde med Elbo prøvet at æn-

dre lidt på proceduren ved korrekturlæsningen, så dette fremover undgås. 

Vi har i årets løb udgivet 6 blade som planlagt.   

I årets løb har vi afholdt ét mediemøde, ét Skype møde og 2 redaktionsmøder, samt et kort møde i forbin-

delse med DcH DM. Derudover har Jan og jeg deltaget i møde med Elbo vedrørende korrekturlæsning. Chri-

stina og Jette deltog i landsmøde, Christina, Jakob og Jette deltog i fællesmødet. 

Arbejdsformen i udvalget har været en blanding af at skrive egne artikler, men derudover også at være opsø-

gende i forhold til at involvere landsudvalg og lokalforeninger omkring de aktiviteter der har været i DcH. Vi 

er generelt blevet mødt med stor velvilje, når vi har bedt medlemmer, udvalgsmedlemmer og lokalforeninger 

om hjælp til at dække specielle begivenheder.  

Vi har haft dækning fra bladets side ved DM i Nordisk i Hjørring, samt ved forskellige mindre aktiviteter og 

kurser, vi har opsøgt eller blevet inviteret til. Jeg synes vi fik lavet en rigtig fin dækning af årets DM i Lange-

skov, med lidt hjælp udefra. Tak for det, særlig synes jeg det betyder meget at fagudvalgene er behjælpelige 

her med at finde ”specialister” til at dække lidt fra de forskellige konkurrencer. 

Vi vil i udvalget fortsætte med at have fokus på de aktiviteter, der foregår i DcH. Vi har næsten været igen-

nem en præsentation af samtlige DcH’s udvalg og vi fortsætter også med at tage ”Landet rundt” til forskel-

lige lokalforeninger. 

Også faglige artikler har vi forsøgt at få med, og det vil vi gerne have flere af. Gerne suppleret med videoer 

som vi kan linke til på vores webblad. Vi synes det er vigtigt også at formidle træningstip i vores blad, meget 

gerne skrevet af vores egne ”specialister”.  

Et nytårsønske fra udvalget kunne dog være at landsudvalgene mere aktivt vil hjælpe med at synliggøre akti-

viteter og tiltag i deres udvalg. I er vigtige brikker i forhold til at tegne DcH ud af til og det skulle DcH Bla-

det gerne være mediet til. Vi har forsøgt at etablere kontaktpersoner mellem udvalgene, hvilket gerne skal 

styrkes endnu mere – meget gerne begge veje. 

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. Hvert eneste blad i år har der været masser af materiale til, men 



 

 

indtil videre, har vi fået bragt det I som medlemmer gerne ville have med. Redaktionen vil selvfølgelig me-

get gerne høre om, hvad I synes om bladet, det er rarere at få direkte besked end at høre ad omveje, det I 

gerne vil have anderledes.  

Godt nytår 

Jette Nybo Andersen, formand for redaktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beretning fra Uddannelsesudvalget for 2019. 

Af formand for Uddannelsesudvalget Susan Aino Kjær 

2019 har været et spændende og travlt år i Landsuddannelsesudvalget, med mange 

arbejdsopgaver. Udvalget har arrangeret og afholdt flere kurser, og igen i år valgt at lægge 

fokus på emner, som er særligt relevante for instruktører, der underviser i DcHs 

Konkurrenceprogram, nemlig ”Sporarbejde for den erfarne sporhund” og 

”Forstyrrelsestræning”. Derudover havde vi besøg af Karolina Westlund, som har en PhD-

grad i etologi, som holdt en spændende weekend om emnerne ”Animal Emotions & 

Advanced Animal Training” for DcHs kredsinstruktører. Årets seminar for 

lokalforeningsinstruktører var om emnet ”Hvad er klikkertræning – og hvad er det ikke” 

med Karen Frost som instruktør. Der har været stor tilslutning til kurser og seminar fra 

både kredsinstruktører og lokalforeningsinstruktører.  

Landsuddannelsesudvalget har i 2019 gennemført endnu 2 moduler på 

kredsinstruktøruddannelsen for de 19 kredsinstruktøraspiranter. I 2020 gennemføres de 

sidste 2 moduler, og kredsinstruktøraspiranterne skal udarbejde og aflevere hovedopgave, 

som skal forsvares til en mundtligt eksamen i maj måned. 

I 2019 har vi også afholdt de første 2 moduler af Nose Work uddannelsen for 

kredsinstruktører. Det sidste modul afholdes i starten af 2020, således at der fra foråret 

2020 kan igangsættes Nose Work-overbygninger til instruktørgrunduddannelsen rundt 

omkring i kredsene. 

I 2019 afholdt vi endnu engang det årlige møde mellem Landsuddannelsesudvalget og 

kredsenes uddannelsesudvalg og Kredsinstruktørsamlingen som et samlet arrangement. 

Det var et godt og konstruktivt møde, hvor udvalg og instruktører sammen fortsatte 

arbejdet med opdatering af Instruktørgrunduddannelsen, herunder færdiggørelse af 

uddybende modulbeskriver, så der nu også for overbygningernes vedkommende bliver 

skabt en større ensartethed på landsplan i forhold til de forskellige emner, der skal 

undervises i på instruktørgrunduddannelsen, så alle sikres en så bred og grundig 

uddannelse som muligt, med mange forskellige værktøjer, som kan bruges i 

undervisningen af hundeførere i lokalforeningerne. 

Kurser for 2020 er planlagt og kursusoversigt er sendt ud til alle lokalforeninger. Emnerne 
bliver blandt andet ”Frit søg og rundering i DcH – indlæring og problemløsning” og i 
efteråret får vi besøg af Sam Turner som afholder en praktisk workshop i sikre fitness-
øvelser for hunde. Emnet for det årlige seminar for lokalforeningernes instruktører i 2020 
bliver ” Den under- og overstimulerede hund – årsager og værktøjer” med Sarah Meyer 
Hvidberg og Maibritt Nielsen som instruktører.  
 
På Landsuddannelsesudvalgets vegne vil jeg benytte lejligheden til at takke DcHs dygtige 

kredsinstruktører og kredsenes uddannelsesudvalg for et godt samarbejde i 2019 – I gør 



alle et stort stykke arbejde for at sikre en god uddannelse af instruktørerne i 

lokalforeningerne til gavn for alle DcHs medlemmer. 

 



 

   

 Agilityudvalget 

Jim Hempel Jørgensøvej 31 5450 Otterup 

agilityudvalg@dch-danmark.dk   Tlf. 40727150 

Agilityudvalgets beretning f2019. 
 
 
 
Hvad er der sket i AGU. 
 
Stævneaktiviteten i DcH har været lidt mindre i 2019 i forhold til 2018, i 2018 blev der af-
viklet 62 stævnedage og i 2019 56 stævnedage godt fordelt over landet. Der har dog delta-
get omkring 600 hunde, med 2560 starter i alt i år trods de færre stævnedage. 
AGU ændrede udregning af standardbanetiden i åben klasse, så tiden, hurtigste hund med 
færrest banefejl løber på skal ganges med blev ændret fra 1,2 til 1,25, dette for at give 
flere muligheden for at opnå kvalifikation. 
 
DM blev afholdt i rigtig godt vejr, dog med lidt tåge søndag morgen, men hundeførerne tog 
det fint, der var god stemning og konkurrence til det sidste.  
I år deltog 88 hunde, fordelt på 28 små, 24 mellem og 36 store hunde. 
Det er stadig AGU’s holdning, at et DM er for DcH´s bedste udøvere. 

Vi havde 6 DcH hunde i ”Skåneklassen”, som er hunde under 7 år, der løber på senior-

højde.  

AGU har holdt møder med agilityudvalget i DKK omkring fælles dommeruddannelse. Der 
arbejdes stadig på at DcH dommere kan dømme DKK godkendte stævner, dette kræver 
en godkendelse fra DKK´s bestyrelse, den venter DcH stadig på, dog er vi nu gået i gang 
med vores første fælles dommeruddannelse, hvor første kursusweekend bliver den 25. & 
26. januar 2020. Der er pt tilmeldt 3 DcH aspiranter til uddannelsen.  
Vores dommerseminar afholdes den 12. januar 2020 på Fjelsted Skov. 
 
Stor tak til alle vores agilitydommere, for at bruge deres fritid i DcH. 
 
Vi har arbejdet med vores målsætning 

Flere aktive, der træner i DCH og flere der deltager i stævner 
Flere og bedre instruktører – samarbejde på tværs af lokalforeninger 
Agility i flere lokalforeninger 
 
AGU glæder sig til 2020, som vil byde på masse af velafviklede stævner rundt i landet, 
hvor vi håber at komme til at se en masse nye ansigter, ligesom vi vil glæde os til at gense 
de kendte ansigter. 
 
AGU vil gerne takke hovedbestyrelsen og de andre udvalg for et godt samarbejde. 
 
 

mailto:agilityudvalg@dch-danmark.dk


 

   

 Agilityudvalget 

Jim Hempel Jørgensøvej 31 5450 Otterup 

agilityudvalg@dch-danmark.dk   Tlf. 40727150 

Her sidst på året er DcH overgået til klubmodul, der skal bruges til administration af med-
lemmer og oprettelse af konkurrencer, dette er et større arbejde der skal fungere til  
1. januar 2020, agilitydelen har givet firmaet en del udfordringer, som vi håber bliver løst 
inden stævnesæsonen starter, så det bliver let og overskueligt at tilmelde sig stævner  
 
 
 
 
 
Agilityudvalget 
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Rally Udvalget 
Formand Iben Marianne Krarup Pedersen • Krogsgårdsvej 74 • 5672 Broby 
Tlf.: 2460 3312 • formand-rally@dch-danmark.dk 

Rally Udvalg 

Årsberetning 2018 
Rally Udvalgets årsberetning 2019  

Rally Udvalget har fået ændret i besætningen, da Ulla Vest fratrådte udvalget i forbindelse med landsmødet 2019. Der 
skal lyde en kæmpe stor tak til Ulla for indsatsen for rallysporten i DcH.  

Louise Aaquist og Lisbeth Kristensen, der begge er rally udøvere samt træner, er kommet med i udvalget i 2019, og har 
bidraget med stor indsats til løsning af bred vifte af opgaver i Rally udvalget.  

Året startede med med at DcH og DKK efter en lang proces startende i 2017 med mange involverede skulle udgive 
hvilke nye øvelser, som skulle være gældende pr. 1. august 2019 og i hvilke klasser. DKK valgte på dagen for udgivelse 
at ændre retning, hvorfor der ikke kom helt ens øvelser i samme klasser i begge organisationer. Der er efterfølgende 
givet håndslag de to rally udvalg i mellem på, at der igen arbejdes hen i mod fælles øvelsesbeskrivelser samt samme 
øvelser i klasserne i 2021.  

Årets første måneder gik både med afvikling af årets dommerseminar, hvoraf noget af dagen blev afviklet i samarbejde 
med DKK. Dommerseminaret blev brugt til at diskutere bedømmelse af daværende øvelser sammen med præstation og 
gennemgang af de nye øvelser i forhold til bedømmelser. Efteruddannelse af dommerne har høj prioritet, så de er 
klædt så godt på som muligt til at give udøverne en rigtig god oplevelse på rally banen. Dertil blev årets rally konkur-
rencer fordelt mellem dommerne, hvorom ikke alle konkurrencer kunne blive besat med så mange dommere, som øn-
sket, da der lå mange konkurrencer på samme datoer. Det har givet anledning til nyt tiltag vedrørende dommertilde-
ling i 2020.  

Udover dommerseminaret blev der i både januar og februar 2019 afviklet fælles informationsmøder med DKK om de 
nye øvelser pr. 1. august 2019, og rally udvalget stod for opdatering af DcH’s rally instruktører herunder også kredsin-
struktørerne, så de er klædt så godt på som muligt til at undervise DcH’s rally udøvere.  

Der var 4 dommeraspiranter, som startede på deres uddannelsesforløb i 2019, hvoraf 3 af dem fuldførte med eksamen 
i november 2019 hos DcH Kjellerup, hvor der var flere hundeførere, som valgte at bruge deres dag på at være statister. 
Stor tak til hundeførerne for jeres deltagelse. Aspiranterne gennemgår rally fra den teorestiske side i starten af året, og 
deltager herefter som dommerføl, hvor de prøver alle aspekter af dommergerningen. De skal dømme min. 100 gen-
nemløb for at kunne gå til eksamen, som alle bestod.  

Tillykke til henholdsvis kreds 2, 3 samt 4, som har fået Helle H Kristensen, Robin Berg samt Dorte Storm Møller uddan-
net som rallydommere.  

Året bød desværre også farvel til 2 rutinerede rallydommere, som har været med fra starten af rallysportens blom-
string i DcH; Pia Johnsen og Susanne Schubert-Andersen. Pia også som igangsætter af sporten i både DcH og DKK, hvil-
ket der har været skrevet artikel om. Udvalget sender stor tak til begge for jeres kæmpe indsat for rally i DcH.  

DcH Langeskov stod for årets DM, som var velsignet med fantastisk vejr, så det næsten blev for varmt. Klubben havde 
styr på tingene, og dagene forløb uden de store problemer – hvorom manden i scooterbilen stadig huskes for sin action 
langs banerne søndag, mens Kristina Riis gik på banen med hendes Bella.  

Efter at have gået 3 rallybaner, som lå lige ved boderne med god aktivitet af tilskuere, blev Stinne Ibh med Chilli årets 
suveræne Danmarksmester 2019 i rally med 16 points forspring til årets 2’er Louise Aaquist med Iso, hvor sidste på 
podiet blev Annette G Jensen med Archie yderligere 3 point efter Louise.  

Året har vist, at rally fortsat er i rivende udvikling og med mange forskellige racer - både til DM, men bestemt også til 
de ordinære konkurrencer, hvilket er lige præcis i rallysportens ånd.  

Udover de nye øvelser pr. 1. august 2019 har andre opgaver som drøftelser med dommere og hundeførere, arbejdet 
med visioner og målsætninger, dommeruddannelse og –efteruddannelse samt planlægning af DM fyldt udvalgets tid.  

2020 bliver endnu et spændende rally år, som vi ser frem til.  

På vegne af Rally Udvalget 



 

 
Rally Udvalget 
Formand Iben Marianne Krarup Pedersen • Krogsgårdsvej 74 • 5672 Broby 
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Rally Udvalg 

Årsberetning 2018 
Iben Marianne Krarup Pedersen 



Årsberetning 2019 Nordisk Udvalg 

Takket være stor opbakning fra mange nordiske ildsjæle blev 2019 et år med mange 

nordiske succeser på flere plan – både i DK og til NOM. To væsentlige mål blev nået: 

optimering af landsholdet og flere planlagte konkurrencer i 2020  

Mesterskaber – DM og NOM 

Nordisk DM i april var i år lagt i særdeles erfarne hænder hos DcH Hjørring. Alt klappede som det 

skulle, så et på alle måder vellykket nordisk DM – dog havde man ikke helt taget vejrguderne i ed, 

så det blev to dage i silende regn. Men det tog hundeførere, hjælpere og dommere i stiv arm – og 

heldigvis kunne afslutningen rykkes inden døre. 

Der blev holdt udtagelseskonkurrencer i Skydds og IGP i henholdsvis Dronninglund og i Langå. Så 

sammen med de udtagne hundeførere fra DM i Hjørring i spor og rundering, var landsholdet nu 

sat. NOM blev i 2019 afholdt hos den erfarne svenske klub Värnamo. Det blev et rigtig flot NOM, 

nok det – set med danske øjne – bedste i lang tid. Vi fik hele 5 podiepladser og placeringer i alle de 

discipliner vi stillede i: Nordiske mestre i IGP og Skydds, 2. pladser i IGP og rundering og en 3. plads 

i spor.  

Øvrige aktiviteter 

Dommerefteruddannelse og aspirantuddannelse 

Det ligger os meget på sinde, hele tiden at holde vores dommerstab skarp og at sikre en 

forholdsvis ensartet helhedsbedømmelse, hvilket er et kendetegn for de nordiske discipliner. Vi 

holdt i oktober for 3. år i træk dommerefteruddannelsen hos DcH Bording, som ud over en central 

beliggenhed byder ind med gode arealer, hjælpere og forplejning. 

Vi har også i 2019 haft to dommeraspiranter under uddannelse. I den forbindelse afholdt vi i juli 

måned en praktikdag for aspiranterne, hvor de sammen med vores dommeruddannere kunne få 

mulighed for at diskutere pointgivningen, hvilket ikke er muligt i en ”rigtig” konkurrence, da 

karakteren her skal falde hurtigt - vist på et skilt. 

Landsholdssamlinger 

Vi har afholdt 3 landsholdssamlinger 3 forskellige steder i landet, hvor 2 eksterne instruktører kvit 

og frit kom og underviste landsholdet. Sammen med den erfaringsudveksling der altid sker på 

disse samlinger er jeg sikker på, at det har bidraget til en god holdånd på landsholdet – og måske 

også de fine resultater. 

 

Tiltag for flere konkurrencer 

Der er stor søgning til de konkurrencer der er. I 2019 blev der afholdt 3 nordiske konkurrencer og 4 

lille nordiske konkurrencer. Her var i alt 154 starter fordelt på 54 hundeførere fra 25 klubber. 



Søgningen til konkurrencerne bliver bestemt ikke mindre i 2020. Til en lille nordisk konkurrence i 

Grindsted/Billund i februar er der tilmeldt op mod 50 hundeførere.  

For at få flere konkurrencer og for at give flere hundeførere mulighed for at nå igennem til en DM-

udtagelse har vi gjort følgende tiltag: ændret pointgivning for lille nordisk, nordisk og NOM, fastsat 

startgebyr for lille nordisk og nordiske konkurrencer, åbnet op for at afholde konkurrencer i kun én 

disciplin, samt gjort det muligt at benytte samme sporareal to dage i træk (DM og NOM) Nærmere 

beskrivelse fremgår af NU referater. 

Det er virkelig glædeligt, at det nu ser ud til at vi i hvert fald i 2020 får flere konkurrencer. Der er  

her sidst på året 2019 planlagt 3 nordiske konkurrencer og 5 lille nordiske konkurrencer i 2020 

heraf to i kun én disciplin.  

 

Mål for 2020 og 2021 

• Sikre en høj kvalitet af hundearbejde på vores landshold 

• Sikre at vores danske program lille nordisk er tidssvarende og lægger op til nordisk program 

• Sikre en høj kvalitet af bedømmelsen i nordiske konkurrencer – helhedsbedømmelse 

• Sikre et professionelt afviklet NOM 2021 som bliver i DK  

 

Udvalget 

Dorthe Ellegaard, som var formand for udvalget fra landsmødet 2018 valgte desværre at stoppe 

efter DM i april. Vi takker Dorthe for hendes indsats i udvalget, og også for den tid, hvor hun var 

vores HB kontakt. Undertegnede blev valgt som konstitueret formand frem til landsmødet, og vi 

fik derfor brug for et nyt medlem i udvalget. Da vi siden Brian Frahm forlod udvalget ved 

landsmødet i 2018 ikke har haft en dommer i udvalget, faldt valget på Niels Engkjær fra kreds 2, 

som er under uddannelse til nordisk dommer.  

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

men mange skype møder og hyppig kontakt via en messenger-gruppe.  

NU vil gerne takke alle nordiske ildsjæle som villigt stiller op til vores arrangementer. Ligeledes vil 

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

 

På NU´s vegne 

Kirsten Christoffersen 

Konstitueret formand 



 

 
Formand for DcH`s Eftersøgningstjeneste 
Olav Møller • Koldingvej 29 • 6600 Vejen 
Tlf.: 27262010 • find4you@dch-danmark.dk 

Årsberetning for Eftersøgningstjenesten 2019    

2019 blev endnu et godt år for DcH`s Eftersøgningstjeneste, udad såvel som 

indad til i tjenesten. 

Et længerevarende sejt træk er nu der, hvor det giver resultater, der kan mærkes. 

Eftersøgningstjenesten har i et par år arbejdes ud fra tanken, at interessen for at 

blive eftersøger helst skal kommer af lyst til at arbejde med sin hund og til at 

gøre en forskel for andre. Vi har i de fleste kredse haft mange interesserede hun-

deførere med til vores fællestræninger, så de forud for en indstilling til optagelse 

selv kunne opleve, hvad det indebærer at være med. 

Det er virkelig dejligt at se, hvad det har betydet. Der er i løbet af de seneste 2 år 

blevet grunduddannet hele 54 nye engagerede og ivrige eftersøgere, der netop 

gør det at lyst og interesse. Det har styrket Eftersøgningstjenesten interne ånd til 

at være endnu mere hjælpsom og samarbejdende, der løftes oftere i flok, når op-

gaverne skal løses, fællesarrangementerne planlægges og forberedes. Der deles 

erfaringer og gode råde, som aldrig før. 

Ude hos kunderne har det en afgørende betydning for stadig at give en gode op-

levelser, når de er i kontakt med Eftersøgningstjenesten.  

Året 2019 afspejler en stor grad af tilfredshed fra kunderne, især kan det ses på 

Facebook-siden, mange opslag, kommentarer og likes ved hvert nyt opslag. Fra 

tilfredse kunder og deres omgangskreds er der løbende strømmet ind med an-

modninger om at være med i FB-gruppen, der nu tæller 785 medlemmer – en 

stigning på 75% over de seneste 2 år. 

Kendskabet til Eftersøgningstjenesten er steget godt i det forgangne år, hjulpet 

godt på vej af jer eftersøgerer, der har været gode til at få de lokale journalister til 

at skrive artikler med netop jeres gode historier. Det har spredt sig som ringe i 

vandet og toppede i sommeren 2019, hvor DRSyd, både radio og TV, Radio 24/7 

og TV2`s Go´morgen Danmark sendte flere indslag om DcH`s eftersøgningtjene-

ste 
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i æteren. Et 7 minutters indslag på landsdækkende TV gav genlyd – 2 opkald på 

vagttelefonen før udsendelsen var færdig samt efterfølgende godt 86.000 visnin-

ger på indslaget. 

I oktober blev Årsmødet for Eftersøgere afholdt. En rigtig god dag, hvor de ind-

byrdes bekendskaber blev styrket betydeligt.  Under overskriften: Hvordan ser 

Eftersøgningstjenesten ud om 5 år? holdt vi en fantastisk work-shop. Mødedel-

tagerne blev kort briefet om at tænke ud af boksen, være kreative, realistiske og 

ærlige at forestille sig hvad der skal ske i fremtiden, samt hvordan kommer vi 

dertil. Hvordan integreres DcH`s værdiord – Fællesskab, Åbenhed og Kvalitet og 

det nye slogan: Aktiv hund i DcH i Eftersøgningstjenesten?  

Alle gik til opgaven med stort engagement, og rigtig mange gode tanker og ideer 

blev videregivet i gruppernes fremlæggelse. Deltagere mener, at Eftersøgnings-

tjenesten allerede lever de nye værdiord og slogan. De input som kom frem tager 

udvalget med i deres videre arbejde i tjenesten. 

Udvalget takker alle for deres helhjertede deltagelse i DCH`s Eftersøgningstjen-

ste i 2019 og ser frem til næste års samarbejde. 

 



Formandsberetning fra konsulentudvalget 2019: 

Endnu et år er gået i DcH’s konsulenttjeneste, året har ikke bragt de store 

udsvingninger i forhold til forrige år.  

Vi har startet 18 konsulentaspiranter op, som er en flok meget dygtige og erfarne 

instruktører. Det er en stærk flok både på den hundefaglige side og på den privat 

faglige side. 

Vi håber lokalforeningerne vil gøre brug af deres kompetencer både nu og i årene 

fremover. 

De er færdige med eksamen den 3 og 4. oktober 2020.   

Igen i år har vi haft en fantastisk underviser til efteruddannelsen af konsulenterne. 

Emnet var i år Core træning til hunde med underviser dyrlæge Charlotte Frigast. Det 

var en fantastisk weekend med både teori og praksis med forskellige hunde. Core 

træning kan være en del af de løsningsforslag vi kommer med til problemhunden. 

Det kan være med til at når hunden får det bedre fysisk, kan den også psykisk bedre 

håndtere de udfordringer den har.  

I hver kreds har der været afholdt efteruddannelse af konsulenterne, hvor emnerne 

er valgt ud fra hvad man i den enkelte kreds har ønsket mere viden omkring. Der er 

stor tilslutning til efteruddannelse i konsulentstaben og det er rigtigt dejligt. Vi er 

nød til hele tiden at følge med i den sidste nye forskning så vi kan give viden videre 

til hundeførere, instruktører og brugere af vores konsulenttjeneste.  

Forskningen går stærkt i disse år, og vi er som forening nød til at følge med, ellers 

bliver vi valgt fra. Man ved mere og mere om hvordan vores indflydelse, både 

psykisk og fysisk, påvirker hundens evner til ex. at søge, psykisk at klare den verden 

vi lever i, at arbejde under pres osv. Hvis vi ikke sætter os ind i udviklingen og den 

nye viden er det meget svært at arbejde med hunden, på dens præmisser.  

Til sidst skal der igen i år lyde en meget stor tak til alle konsulenter der igennem året 

har medvirket til at hunde og ejere har fået det bedre, og at flere er blevet 

medlemmer af DcH eller har valgt at blive i DcH. 

Tak til udvalget for godt samarbejde i 2019. 

På konsulent udvalgets vegne  

Formand Janna Juhler. 



Hovedbestyrelsens beretning til landsmødet 2020 

 

DcH’s medlemstal – igen tilbagegang 

Sidste års fremgang i medlemstallet er desværre igen blevet til en mindre tilbagegang (se figur 1). 

Året 2019 slutter på 12.534 medlemmer, en tilbagegang i forhold til 2018 på 82 medlemmer 0,65 

procent. Det er meget små tal, vi taler om, men øv alligevel.  

Når man kigger på tallene måned for måned, så ser man, at de sidste tre måneder har givet en meget 

lille medlemstilgang. Mange lokalforeninger har ikke tilmeldt medlemmer i de sidste måneder, 

nogle få har ikke meldt nye til siden foråret. 

Det kan der selvfølgelig være mange årsager til, mangel på trænere, mangel på interesserede 

hundeførere og manglende kapacitet til at håndtere flere hold. 

Disse årsager er beklagelige, men de ser ud til at blive mere udbredte, hvis man skal dømme efter 

medlemsstatistikken. Så der er i høj grad brug for tiltag, der kan skaffe mere trænerkapacitet rundt 

omkring. 

Vi har talt om dette i hovedbestyrelsen og vi er enige om, at der i 2020 skal lægges mere vægt på at 

tale om hold og trænere på kredsrådsmøderne. Håbet er at lokalforeningerne kan inspirere hinanden 

med gode ideer og tiltag omkring medlemmer og trænere. 

Hvis man dykker lidt ned i medlemstallene for de enkelte lokalforeninger (figur 2) kan man se, at 

der er 13 lokalforeninger med et medlemstal fra 17 til 35. Det er en kritisk lille størrelse for en 

forening og det vil være måske være en god ide for kredsene at fokusere lidt på disse små 

foreninger. Kreds 4 har 6 af disse små lokalforeninger, kreds 6 har 3 og kreds 1 og 3 har hver 2. 

Samtidig med at medlemstallet generelt er gået ned, så kan man også se, at antallet af 

lokalforeninger med et medlemstal under 100 er steget i forhold til sidste år (figur 3). Der er nu 66 

lokalforeninger med under 100 medlemmer i forhold til 2018, hvor der var 61.  

 

Økonomi og regnskab i landsforeningen 

Der har været store udfordringer omkring landsforeningens økonomi i 2019. Det var en kæmpe 

opgave, som Stella Egholm stod med og hun måtte desværre kaste håndklædet i ringen i løbet af 

maj måned. Suppleanten Henrik Bøgelund overtog posten som landskasserer pr. 2. juni. 

Men dermed var problemerne langt fra løst.  

På landsmødet 2019 blev det vedtaget, at landsforeningen kunne søge betalt hjælp til bogføring 

m.m. Det viste sig vanskeligt at finde det rigtige regnskabsprogram og få sat arbejdet i gang. Vi har 

været omkring forskellige mulige programmer, hvor det skulle være muligt at få det samme 

program til lokalforeningerne. Det har været et stort arbejde, hvor især vores forretningsfører Jan 

har brugt rigtig meget tid på undersøgelser og forhandlinger. 

Efter en afstikker til et program, som viste sig for kompliceret, er vi endt hos Klubmodul, som jeg 

er sikker på, at I alle har hørt om. Klubmodul har tilbudt en regnskabsløsning, som hele DcH kan 

bruge, lokalforeninger, kredse og landsforening. 

Alt dette har taget det meste af året at få på plads, så det er først her til årsopgørelsen, at vi 

overhovedet har haft regnskabstal at forholde os til. Det har været til stor frustration for både 

hovedbestyrelse og landsforeningens udvalg, men fra nu af skulle alt gerne fungere, så vi igen kan 

få fokus på budgetter og forholde os til disse. 

 

Hovedbestyrelsen og den nye strategi 

I løbet af året har hovedbestyrelsen arbejdet med strategien og vi har fået sat nogle effektiviseringer 

i gang. 



Månedsbrevet, som er et overskueligt månedligt nyhedsbrev, hvor vi samler alle nyheder fra den 

forgangne måned. På den måde har vi begrænset antallet af mails, der har tilflydt lokalforeningerne. 

Og man kan i månedsbrevet hurtigt få et overblik over nye vedtagelser og orienteringer. 

Nyt layout til breve og mails er det også blevet til. I landsforeningen bruger vi nu et fast layout med 

DcH’s værdier og et ens udseende. 

Her sidst på året har vi vedtaget en mere effektiv mødeform i hovedbestyrelsen.  

Fremover vil der være hovedbestyrelsesmøde hver måned. Ca. hver anden gang et kortere 

Skypemøde og de andre gange er det fysiske møder. Større sager behandles på de fysiske møder, 

mens mindre ting, der hurtigt kan behandles tages på Skypemøde. 

Fremover er det meningen, at de fysiske møder slutter med eftermiddagskaffen og ikke først kl. 

17/17.30. 

Hovedbestyrelsen arbejder til stadighed med strategien og vi forsøger at følge vores plan med tiltag, 

der skal sættes i gang i løbet af 2020-21. 

 

Landsdækkende aktiviteter 

Landsforeningen har flere landsdækkende aktiviteter i løbet af året. 

På konkurrencefronten er der først og fremmest det årlige DM for alle DcH’s klasser undtagen det 

nordiske program. DcH i Langeskov og omliggende lokalforeninger afholdt et super DM, hvor der 

var styr på alle klasser og hele arrangementet omkring DM-pladsen. Der skal bruges virkelig mange 

folk til at afholde et DM og det var rigtig flot at se de mange engagerede hjælpere, der havde styr på 

alting. 

Det nordiske DM blev afholdt i april måned af DcH Hjørring, også et godt arrangement med 

fantastiske arealer og stor tilfredshed fra dommere og hundeførere. 

Eliteturneringen kører i 5 runder i hele landet og de 15 deltagende hundeførere er blevet udfordret 

på spændende og afvekslende arealer og lokalforeningerne har gjort sig umage med at lave nogle 

gode dage for hundeførerne. 

Indenfor den administrative del af DcH er det først og fremmest Landsmødet, der er det helt store 

arrangement. Her mødes alle de administrativt ansvarlige personer i DcH, formænd, kasserere og 

bestyrelsesmedlemmer fra lokalforeninger, kredse og landsforeningen for at diskutere især 

landsforeningens arbejde. Landsmødet 2019 var et godt og konstruktivt møde med gode debatter 

om flere emner.  

 

Internationale resultater 

I april måned et sted i Tjekkiet fik DcH noget helt enestående og fantastisk nemlig en 

verdensmester i spor! Liselotte Nielsen og schæferhunden Thilde fra DcH Hjørring satte 

konkurrenterne på plads. Thilde fik yderligere hæder ved DcH’s DM, hvor hun og Liselotte 

naturligvis vandt sporklassen og Thilde deltog ved sit 10-ende DM. 

Ved de nordiske mesterskaber i Värnamo i Sverige fik DcH to nordiske mestre ved Michael 

Thygesen i skydd og Johannes Stie i IGP. De danske deltagere fik podiepladser i de 4 klasser, hvor 

de deltog – en super flot præstation af alle. 

 

Strategi og DcH klubmodul 

Den absolut største aktivitet indenfor administrationen i DcH’s nyere historie har været de 6 

weekendkurser, et i hver kreds. Disse kurser var henvendt til de administrative kræfter i 

lokalforeninger og kredse, og der har været rigtig stor tilslutning. Det er meget få lokalforeninger, 

som ikke har været med til en af disse weekender – og det ser jeg som en stor succes. 



Emnerne på weekenden var først og fremmest strategi og udvikling af lokalforeningerne. Torben 

Stenstrup fra Foreningsudviklerne holdt oplægget på en meget inspirerende dag, som jeg håber den 

enkelte lokalforening kan bruge til at få en udvikling i gang. 

Anden dag på weekenden blev brugt til en halv dag med fundraising og en halv dag med det nye 

DcH Klubmodul.  

Det der har fyldt mest efterfølgende, har helt klart været DcH klubmodul, hvor alle lokalforeninger 

er gået i gang med medlemsprofiler, regnskabsprogrammer, hjemmesider og meget meget mere. 

Aktiviteten ses tydeligt på den Facebook gruppe, der er oprettet til DcH – søg på gruppen 

”Klubmodul gruppe for DCH” – og du kan finde gode råd og vejledninger til rigtig mange ting i 

DcH klubmodul. 

Der går meget tid i lokalforeningerne lige nu med at få styr på alting i DcH klubmodul og det går 

rigtig godt mange steder. En del lokalforeninger er allerede nu gået over til den nye hjemmeside via 

klubmodul. 

Når alle disse praktiske ting er faldet på plads, så håber jeg, at der også bliver plads og tid til at se 

på gode ideer til strategi og fundraising – vi skal hele tiden huske at DcH skal udvikle sig og blive 

en endnu bedre forening. 

 

DcH’s sekretariat – et energicenter 

DcH har et sekretariat, som vist næsten alle DcH medlemmer ved. Det er en enmandshær bestående 

af forretningsfører Jan E. Nielsen, der arbejder utrætteligt for at udvikle DcH og samtidig servicere 

både medlemmer og mulige kommende medlemmer.  

Mange lokalforeninger har hentet råd og vejledning hos Jan, som næsten altid er tilgængelig på 

telefon eller mail. 

Men i 2019 har vi nok stillet Jan overfor hans største arbejdsopgave hidtil. 6 hele weekender og 

utallige telefonopkald omkring DcH klubmodul har krævet næsten al hans tid i de sidste 3 måneder 

af 2019. Det er udenfor enhver tvivl, at Jans kæmpe energi og engagement har en stor del af æren 

for, at det er gået så godt med - på rekordtid - at få så mange godt i gang med DcH klubmodul. 

 

DcH’s sponsorer og udlodningsmidler 

Landsforeningen har 2 store sponsorer, Agria Dyreforsikring og Kingsmoor Hundefoder. 

Agria Dyreforsikring sponsorerer jakke og veste til dommere, konsulenter og til DcH’s ledelse. 

Samtidig giver Agria et årligt kontant sponsorat, som vi kan bruge til, hvad vi vil. 

Hovedbestyrelsen har valgt at dette beløb skal komme lokalforeningerne til gode og Agria har i 

2019 sponsoreret det meste af udgiften til de 6 kredsweekender med undervisning om strategi, 

fundraising og DcH klubmodul. 

Planen er, at Agrias sponsorat igen skal støtte udviklingen i lokalforeningerne i 2020. 

Kingsmoor Hundefoder sponsorerer først og fremmest vores Eftersøgningstjeneste med beklædning 

til eftersøgerne og en aftale omkring rabat på foder til eftersøgernes hunde. 

Kingsmoor sponsorerer også foder til de forskellige markedsdage m.m. hvor DcH er repræsenteret. 

Friluftsrådet står for uddelingen af en del af udlodningsmidlerne fra Danske Spil. DcH får en god 

del af disse midler som støtte til landsforeningens administration. 

Der er også gode muligheder for lokalforeninger til at søge støtte til forskellige anskaffelser og nye 

aktiviteter. Jeg kan kun opfordre alle lokalforeninger til at sætte sig ind i, hvad det er muligt at søge 

tilskud til. Der er flere lokalforeninger i DcH, der har fået støtte i 2019. 

Jeg kan i den forbindelse kun opfordre til, at flere deltager i arbejdet i de lokale friluftsråd. De 

lokale råd, som der er ca. 25 af i hele landet arbejder blandt andet med at skabe adgang til 

naturområder. De arbejder på at undgå konflikter mellem brugere af naturområder og har et samspil 

med kommunernes naturforvaltninger. 



De lokale råd laver fælles arrangementer mellem friluftsorganisationerne og er på den måde med til 

at danne netværk i lokalområdet. 

 

DcH Shop 

Shoppen blev overtaget af Rønde Ruby i januar 2019 og der har været et godt salg i løbet af året. 

DcH’s egen træningsvest, årets T-shirts og forskellige sweatshirts er en stor del af sortimentet. 

Årets T-shirt 2020 bliver samme model som hovedbestyrelsen havde på ved DM med tryk af vores 

værdier på brystet og vores slogan ”Aktiv hund i DcH” på ryggen.  

 

2019 – et godt år 

Alt i alt synes jeg, at 2019 har været et godt år for DcH. 

Der er sat mange ting i gang, som på længere sigt gerne skal modernisere vores forening på alle 

niveauer.  

Jeg håber, at klubmodul i løbet af 2020 kommer helt på plads rundt omkring, så lokalforeningerne 

kan begynde at nyde godt af de mange gode hjælpefunktioner. 

Vi vil forsøge fremover at gøre mere for at støtte op om udviklingen i lokalforeningerne. 

Og jeg håber, at vi alle kan arbejde videre i den gode og positive ånd, som præger vores forening på 

alle niveauer. Vi skal huske, at DcH er en stor, god og rummelig forening, hvor der er plads til os 

alle – og også til mange nye medlemmer! 

 

 
 



 
 

 


