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 Agilityudvalget 
Jim Hempel Jørgensøvej 31 5450 Otterup 
agilityudvalg@dch-danmark.dk   Tlf. 40727150 

Agilityudvalgets beretning for 2020. 
 
 
 
Hvad er der sket i AGU/DcH i 2020. 
 
Vi startede året med fælles dommerseminar sammen med DKK, hvor regler, dommer-
guidelines og vores dommeruddannelse blev vendt.  
 
Dommeruddannelsen startede op den 25. & 26. januar, med deltagelse af 2 aspiranter fra 
DcH og 3 fra DKK, dommeruddannelsen er pga. Covid-19 sat i bero, da aspiranterne ikke 
kan opnå tilstrækkelig praktisk erfaring under føl-ordningen. Og vi afventer udviklingen  
inden der tages en beslutning om det videre forløb. 
 
Lige inden landsmødet i marts ramte covid-19 Danmark og alt blev lukket ned, dette kunne 
mærkes med det samme, med træning og stævner der blev aflyst, senere blev det muligt 
at samles flere personer, så der kom lidt gang i stævneaktiviteten igen.    
Der blev afholdt 26 stævnedage i 2020, i forhold til 56 dage i 2019, flere af stævnerne var 
med begrænsninger på, så forsamlingsforbuddet kunne overholdes. 
AGU nåede at udsende et par nyhedsbreve omkring afvikling af stævnerne i forhold til  
Covid-19.  
 
AGU har her sidst på året arbejdet på en ændring af beregnerprogrammet og klubmodul, 
så lokalforeningerne får mulighed for at afvikle dobbelt åbenklasse stævner eller rene 
klasse 1, 2 eller 3 stævner. 
Der bliver også mulighed for at følge stævneresultaterne online, mens stævnet afvikles 
 
AGU´s handleplaner blev sat i bero i 2020 og vi håber vi kan arbejde mere med dem i 
2021. 
 
AGU har siddet med i en arbejdsgruppe omkring at komme med input til fremtidige regler i 
FCI. Regler som forventeligt træder i kraft i 2023 
  
Stor tak til alle vores agilitydommere, for at bruge deres fritid i DcH. 
 
 
 
 
 
 
Agilityudvalget 
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Beretning BHU 2020 
 

Hermed beretning fra BHU for året der gik, den korte version er at alt blev aflyst og 
vi håber på det bliver bedre i 2021 – det er desværre ikke helt forkert, starten på 
2020, vi kom i gang med at afholde prøver, vi måtte aflyse vore weekend kursus 
grundet corona, vi fik også afholdt udtagelser til DM, men i marts gik det hele i stå, 
alt aktivitet blev lukket ned, der var stort set ingen træning og al prøve aktivitet blev 
lukket ned – DKK DM blev også aflyst 
 
Da vi nærmede sommeren mente man at der var så meget styr på tingene at man 
lukkede op for afholdelse af prøver, dog med en del tilretninger så prøverne kunne 
afholdes forsvarligt – der kom så småt gang i aktiviteterne igen, men da træningen 
havde været lukket ned var det begrænset. 
 
DcH DM måtte desværre også aflyses, DKK IFH 2 blev afholdt af DcH Kalø Vig, Lise 
Lotte Nielsen fra Hjørring vandt med Hasselballe Goa -  FCI VM både i IFH 2 og IGP 3 
blev aflyst – det lykkes os af få afholdt et dags kursus med Tommy Hansen som 
instruktør, tak til DcH Århus for at ligge lokaler og arealer til, vi fik ved samme 
lejlighed mønstret nogle figuranter 
 
I skrivende stund er alting igen lukket ned, vi mangler stadig klubber til afholdelse af 
IFH 2 udtagelser i 2021 – helt generelt kan kun blive bedre i 2021  
 
Mvh 
BHU 
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Beretning DcH bladet 2020 

Af: Jette Nybo Andersen 

Beretningen dækker over perioden d. 1. januar - 31. december 2020. 

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. Geografisk er vi blevet lidt bedre 
dækkende landet, men mangler måske lidt fra den nordligere del af Jylland. Vi har et fint samarbejde med 
trykkeriet Elbo, og vi oplever at korrekturlæsningen er blevet nemmere for os, så der ikke er så mange irrite-
rende skrive- og stavefejl i bladet. Vi gør os umage med at der ikke kommer fejl; men desværre opstår de en-
gang imellem og det er selvfølgelig beklageligt. 

Vi har i årets løb udgivet 6 blade som planlagt, men det er vel også det eneste som er gået som planlagt. Da 
der praktisk taget ingen aktiviteter har været i DcH, har vi stort set ikke været ”ude af huset”. Vores mødeak-
tivitet har været baseret på Skype-møder, hvor vi afholder møder omkring indholdet i de enkelte blade. Chri-
stina har deltaget i DcH seminar, og Christina, Marianne og jeg deltog i det udskudte landsmøde. Jeg har 
desuden deltaget i et par møder sammen med Jan omkring opsætning og trykning af DcH Bladet og det er 
blevet planlagt at fra blad 3 i 2021 overgår bladet til et nyt trykkeri.  

Da der ikke har været så mange aktiviteter i årets løb pga corona situationen har været blade nok været noget 
anderledes end sædvanligt. Vi har ikke rigtig kunne dække aktiviteter, der ikke skete. Dog har der været an-
dre aktiviteter i lokalforeningerne vi har kigget på og skrevet om. Samtidig har vi forsøgt at bidrage med lidt 
flere faglige artikler; hvor vi også har prøvet at finde emner, som havde bred interesse for mange af vores 
medlemmer. Vi har fået god hjælp af udefra kommende skribenter; mange er søde til at henvende sig med 
emner til artikler; det har været en rigtig stor hjælp og mange har været søde til at følge op, når vi synes vi 
havde en god idé at nogen ville skrive om. Så tusind tak for den store velvilje vi møder, når vi har bedt med-
lemmer, udvalgsmedlemmer og lokalforeninger om hjælp til at dække specielle aktiviteter.  

Vi vil i udvalget fortsætte med at have fokus på de aktiviteter, der foregår i DcH. Vi fortsætter med at tage 
”Landet rundt” til forskellige lokalforeninger, måske ikke i hvert blad. Vi synes vi har fået nogen gode fag-
lige artikler, det kunne være rigtig godt, hvis vi kunne blive bedre til at supplere disse med videoer som sup-
plement.  

Igen i år er nytårsønsket fra udvalget at vores landsudvalg er aktive i bestræbelserne på at synliggøre aktivi-
teter og tiltag i deres udvalg. I er specialisterne og I er vigtige brikker i forhold til at tegne DcH udadtil og 
det skulle DcH Bladet gerne være mediet til. Vores forsøg med at have kontaktpersoner mellem udvalgene 
fungerer rigtig godt i nogen udvalg, men kan stadig 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. Vi har skulle være lidt mere kreative i forhold til at finde materi-
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ale til bladet i år; så de to sidste numre blev lidt ”tyndere” end sædvanligt. 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 
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Dommerudvalgets årsberetning 2020 

 

Alt gik godt, indtil marts måned.  

Da skyllede Corona én ind over Danmark, dette medførte at alle planlagte aktiviteter fra den ene 

dag til den anden blev aflyst. 

Det gik i foråret ud over konkurrencer, landsmøde, udvalgsmøder, møde med vores kredskontakter 

m.m. 

Et enkelt telefonmøde blev afholdt i april måned, for at diskuterer den svære situation. 

Vi besluttede, at en dommers aktivitet niveau grundet et konkurrencestop, skulle være otte gange 

som dommer i årene 19-20-21. 

 

Er der ingen konkurrenceaktivitet er udvalget ”næsten ” arbejdsløse i store dele af et kalenderår. 

 

Alle håbede, nok på at Danmark ville vende tilbage til normale tilstande i efteråret men ak…. 

Corona én forsatte og vores aktiviteter i efteråret blev aflyst. 

Dog nåede vi lige at holde budgetmøde først i august måned, hvor det også var første gang, at et 

samlet udvalg mødte vores nye HB-kontaktperson. 

Vi fik afstemt vores forventninger til hinanden. 

 

Udvalget har i 2020 sendt en udførlig beskrivelse til HB, vedrørende udgifter til dommerprøve og et 

årsmøde med alle vores dommere. 

Vi ønsker at disse udgifter betalt af landsforeningen. 

Vi afventer svar fra HB, hvilke muligheder der er , set i forhold til økonomien. 

 

Landsmøde 

Da der endelig kunne afholdes landsmøde, skulle der også vælges en formand for DU. 

Jeg have det sidste år, været konstitueret formand, og først på landsmødet fik jeg en tilkendegivelse 

fra landsmødet, idet jeg blev valgt for en 2-årig periode. 

HB har efterfølgende godkendt holdet, som skal varetage DcH programmets bedømmelser. 

Vi vil gå ydmygt til opgaven, men samtidig forsætte med at være proaktiv  

 

DM 

Vi har i efteråret, sammen med KU, set de eftersøgningsarealer som DcH Vejen vil gøre brug af i 

2021. 

Alt for ofte, har vi på første formøde, som holdes i april måned vedrørende DM, set gode 

eftersøgningsarealer, men når så september måned nærmer sig, var arealerne ofte meget anderledes  

p.g.a tidsler, tjørn, brombærkrat. 

Dette er ikke fair over for hundeførerne, så derfor dette nye tiltag fra DU og KU. 

 

Dommeraspiranter 

Jeg føler virkelig med de aspiranter der troede at de skulle til dommerprøve i 2020, sådan blev det 

ikke. 

Jeg håber at I har tålmodighed, så vi kan ses til dommerprøve i 2021. 

 

Dommerjubilarer 

I 2020, da der endelig blev afholdt landsmøde, kunne vi hædre to dommers 25-års jubilæum. Stort 

tillykke til Michael Rohde Jensen og Finn Møgelvang. 

Finn Møgelvang var til stede på landsmødet og blev behørigt vejret. 

Michael Rohde Jensen er efterfølgende blevet fejret på et dommermøde i kreds 3. 

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

Klubmodul er kommet for at blive, vi er i skrivende stund i gang med at kategoriserer DcH 

programmets dommere, så udvalget kan kommunikere direkte med vores dommere via klubmodul´s 

mailsystem. 

 

DcH´s hjemmeside  

På hjemmesiden vil der fremover være en mappe, hvor anonymiserede protester samt svar 

/spørgsmål fra kredsene vil være tilgængelige for alle. 

 

DU budget 

Udvalget er i lighed med øvrige udvalg i landsforeningen blevet pålagt at spare 5 % af vores 

driftsudgifter. 

Det betyder desværre, at vi må reducere antallet af personer til vores dommerseminar, dette betyder 

at kredsene højst kan få to personer med. 

Vi vil desuden spare på kørselsudgifter til forskellige møder. 

 

Fremtiden 

Vi vil i 2021 arbejde videre, med de opgaver vi får. Vi vil forhåbentlig sammen med KU, se på den 

struktur de to udvalg har, set i forhold til DcH programmet. 

 

Vi vil stadig lytte, til hvad andre mener, men samtidig lade forstå at vi har det endelig ansvar. 

Med håbet om at 2021 bliver meget anderledes end 2020. 

 

Ole Suurland 

Formand  

Dommerudvalget. 
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 Eftersøgningsudvalget 
Formand Malene Høier Olsen 
Tlf.: 52 58 24 61 • find4you@dch-danmark.dk 

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

Til: DCH Sekretariat  07.01.2021 
 
Hermed fremsendes Eftersøgningsudvalgets årsberetning for 2020. 
 
 
Det siddende udvalg har være aktiv siden ultimo august 2020. Da den afgåede formand har være sygemeldt 
i store dele af 2020, har aktivitetsniveauet i årets første 8 måneder været begrænset og minimal overlevering 
til det nye udvalg. 

Udvalget vil dog gerne starte med at takke Olav for sin formands indsats i Eftersøgningstjenesten og ser 
frem til et fortsat samarbejde med ham, dels som eftersøger og Kredseftersøger for Kreds 4. 

Med baggrund i ovenstående er det svært at komme med megen historik om året 2020 der er gået, men  
den grundlæggende holdning hos de nye udvalgsmedlemmer er at se fremad, vil vi hellere fortælle lidt om 
udvalgets fokusområder i år 2021.  

Som det første tiltag har vi registreret antal opkald der komme til vagttelefonen, og videregives til en eftersø-
ger. Vi har sammenlignet dette med databasen over indrapporteringer: 

Måned  Opkald Rapporter 

Januar 
 

14 

Februar 
 

5 

Marts 
 

9 

April 
 

11 

Maj 
 

19 

Juni 
 

27 

Juli 
 

15 

August 
 

15 

September 90 15 

Oktober 65 19 

November 55 38 

December 48 32 

 

I de sidste 4 måneder af 2020 har der i alt været 258 opkald, men kun oprettet 104 rapporter. 

Som det tydeligt fremgår af disse tal, har udvalget en opgave i opfølgning af udarbejdelse af rapporter efter 
et opkald bliver foretaget. Dette tager vi selvfølgelig fat på med det samme. 

Som alle andre har EU’s aktiviteter været begrænset grundet COVID-19, så opstarten for det nye udvalg har 
være lidt træg. Det er dog lykkedes at få samlet udvalget til det første fysiske møde i starten af november, 
hvor der blev diskuteret en strategi for Eftersøgningstjenestens fremtid. 

Udvalget har fremsendt ønske om ændringer til Grundorientering 140 samt Orientering 142 og 143 for at 
strømline disse dokumenter med udvalgets fremtidige arbejde. Vi forventer snarest at kunne informere om 
disse opdateringer. 
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 Eftersøgningsudvalget 
Formand Malene Høier Olsen 
Tlf.: 52 58 24 61 • find4you@dch-danmark.dk 

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

Desuden er der planlagt møde med kredseftersøgerne, hvor vi vil gennemgå de tanker vi har gjort os for  
fremtidens Eftersøgningstjeneste. Mødet var planlagt allerede først i januar 2021, men er desværre allerede 
blevet udskudt til ultimo februar pga. den nye Corona situation. 

Som et af de nye tiltag vil den teoretiske del af grundkurset fremover blive afholdt som online undervisning, 
og den praktiske del vil blive afviklet som en del af fællestræning.  
Det første online grundkursus blev afholdt den 6. januar 2021, med 10 deltagere. Og der er allerede planlagt 
nyt kursus igen senere i januar. 

EU har taget kontakt til DcH´s Uddannelsesudvalg med henblik på at få et samarbejde i gang med diverse 
kurser. Der er snarest et online møde ml disse 2 udvalg for at få en dialog om hvordan dette vil kunne strik-
kes sammen. 

Endvidere arbejder vi på at få godkendelsesprocessen revideret, så der fremover ikke skal opleves mang-
lende godkendelser på grund af for få ressourcer til varetagelse af godkendelsen. 

Alt dette kan vi fortælle meget mere om i det kommende år når alle planer falder på plads, og de ændrede 
tilgange godkendes af DCH’s ledelse. 

Vi kan allerede nu afsløre at der er planlagt årsmøde i efteråret, hvor vi vil invitere alle eftersøgere til en dag 
hvor alle eftersøgere får chance for at mødes. Her kan udveksles erfaringer, diskuteres trænings forløb, og 
hvad der ellers måtte kunne være interessant at få på dagsordenen. Vi vil snarest komme med en dato for 
dette arrangement.   

Udvalget vil gerne takke alle eftersøgere for året der er gået, og takke for indsatsen. Vi ser frem til et endnu 
tættere samarbejde i fremtiden, og vi vil fortsat arbejde på at få kendskabet til Eftersøgningstjenesten mere 
udbredt, samt arbejde henimod en god og fornuftig repræsentation af eftersøgere i hele Danmark. 
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Landsforeningen  
Danmarks civile Hundeførerforening  
INITIATIVFONDEN  
 
 
 
 
 

  

 

             Dec. 2020 
 
Bestyrelsesberetning 2020 DcH’s Initiativfond (IF)  
 
Bestyrelsen har afholdt 2 møder i 2020, og det ene møde i forbindelse med Landsmødet så vi 
dermed sparede på administrationsudgifterne. Begge er vellykkede møder i en meget positiv 
stemning.  
 
På det konstituerende møde blev posterne fordelt således at Peder Søndergaard, Kreds 1, blev 
genvalgt som formand og Maja Oxholm, Kreds 4, blev genvalgt til sekretær.  
To bestyrelsesmedlemmer er skiftet. Fra kreds 6 stoppede Jeanette Pedersen og i stedet trådte 
Steen Andersen ind i IF-bestyrelsen. Kreds 3’s repræsentant, Jesper Graversen valgte at stoppe i 
DcH i september, og der er ikke, i skrivende stund, valgt et nyt bestyrelsesmedlem fra kredsen til 
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. I 2019 havde vi 2 stk. der blev en realitet, men i 2020 er 
det blevet til 7 bevillinger. Én i Kreds 1, to i Kreds 3, to i Kreds 4, én i Kreds 5 og én i Kreds 6.  
 
Vi vil gerne understrege at DcH’s Initiativfond er der på grund af jer, DcH’s 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. 
 
Vi har tidligere udtrykt utilfredshed over bankernes tiltag vedr. negative renter på indestående på 
konti som også har haft konsekvenser for IF. Vi er stadig utilfredse, men i kraft af lokalforeninger-
nes mange initiativer hvor IF er blevet inddraget på det økonomiske område, er rentebelastningen 
af IF økonomien på dette område reduceret væsentligt.  

Vi vil fortsat opfordre lokalforeningerne til at igangsæt nye initiativer til gavn for lokalforeningen 
selv og dermed DcH og låne penge i Initiativfonden til nye initiativer.  
Vi modtager gerne mange flere ansøgninger om lånestøtte i Initiativfonden, da vi ser det som et 
tegn på et levende DcH hvor der tages fremadrettede initiativer.  
 
Vores mål har været/og er stadig at fondens penge går fra dovne penge på bankkontoen til aktive 
penge i lokalforeningerne.  

Lad det være sagt med det samme at det er vi lykkedes meget godt med, men økonomisk er der 
ved at være lavvande i kassen.  

Det fører så til spørgsmålet: Kan en succes være en udfordring?  
  
Ja, det kan den for DcH’s Initiativfond(IF). 
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Landsforeningen  
Danmarks civile Hundeførerforening  
INITIATIVFONDEN  
 
 
 
 
 

  

 

  
Det er lykkedes os at bidrage til en positiv udvikling i DcH’s lokalforeninger ved at udlåne fondens 
midler til f.eks. bedre lokaleforhold, halbyggerier og maskineri til at sikre attraktive træningsarea-
ler. Alt sammen aktiviteter der er med til at gøre DcH til en attraktiv forening at være medlem af, 
også grundet gode fysiske forhold for medlemmerne. 
  
Status på IF’s økonomi er at IF ved udgangen af 2020 har ca. 150.000 kr. til at imødekomme nye 
ansøgninger i 2021. 
  
Det er jo positivt at så mange har gjort brug af fondens midler og viser samtidig et vedvarende 
behov for lån. At en lokalforening ønsker at optage lån i Initiativfonden er ikke et udtryk for en 
dårlig økonomi, tvært imod. IF tjekker ansøgernes økonomi og låner kun penge til lokalforeninger 
hvor vi er overbevist om at lokalforeningerne vil evne at tilbagebetale det lånte beløb. 
   
Alene i 2020 har IF udlånt 785.000 kr. fordelt mellem 8 lokalforeninger.  
 
Skal vi se frem på 2021 ser en grov opstilling sådan ud: 
  
Beholdning frem til 01/04 2021               150.000 kr. 
Afdrag pr 01/04 2021                                   64.000 kr. 
Total til udlån 01/04 - 30/09 2021           214.000 kr. 
                                                                      ========== 
 
214.000 kr. til udlån rækker ikke langt set i forhold til de initiativer som lokalforeninger hidtil har 
igangsat derfor arbejder vi, i Initiativfondens bestyrelse, med rettidig omhu, på at ændre denne 
situation. Det vil vi forhåbentlig kunne orientere mere om på Landsmødet 2021. 
 
P.g.a. vores online arbejdsform, som jo ikke skyldes Corona-situationen, men er et bevidst valg om 
en hurtig og effektiv sagsbehandling holder vi de administrative udgifter på et minimum. 
 
Husk også at pengene i DcH Initiativfonden bruges ikke kun én gang, de genbruges gang på gang 
som en lille evighedsmaskine. 

 

På Initiativfondens vejne  
Med venlig hilsen 
Formand DcH's Initiativfond 
Peder Søndergaard 
+45 6068 4069 
Mail: if-formand@dch-danmark.dk 
Hjemmeside: www.dch-danmark.dk 
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Konkurrenceudvalget, Formand 
Peter Knudsen, .Hvilevej 12, 3070 Snekkersten 
Mail Formand-ku@dch-danmark.dk 
Tel. 6019 2283 
 

Beretning 2020 Konkurrenceudvalget 
Beretning 2020 bliver på mange måde en mærkelig en af slagsen, hvor vi på konkurrenceområdet i hundes-
porten blev udkonkurreret og lammet af en pandemi, som på mange har ramt vores land. 

I 2020 kom aflysninger af konkurrencer, dette som følge af forsamlings forbud m.v.  da corona ramte os. 
Det er beklagelige følger af en kedelig situation, men vi skal følge myndighedernes retningslinjer. Det førte 
til aflysningerne af konkurrencer, og til at vi i udvalget fandt, det sportslige grundlag i udtagelsen til DM ikke 
var til stede, så vi anbefalede så HB at aflyse vores DM i 2020. Ikke en anbefaling som vi var glade for, men 
der var i vores øjne ikke ens mulighed for hundeførerne i hele landet, at opnå kvalifikation til DM. 

Året startede med en indførelse af klubmodul i DcH, og det kan godt være at det er et godt nyt system som 
fungerer i andre foreninger, men vi i konkurrenceudvalget syntes det gik for stærkt med indførelsen af 
klubmodul, og opfattede det som om man ikke rigtig havde gennemarbejdet følgerne af overgangen til 
klubmodul. Vi mener at der var alt for mange uløste ender, der er ting som der ikke var tænkt på, især om-
kring resultatregistreringen, men også de sager vi har kørende på vores gamle medlemsnummer, så som 
dispensationer og karantæner. 

Som følger af indførelsen af klubmodul startede vi så året med at tilpasse alle vores beregnerprogrammer 
til, at kunne håndtere klubmodul. På grund af ændringer i brugshundeprogrammet, skulle vi håndtere 26 
forskelle konkurrencer og prøver i beregnerprogrammet. Det bevirkede, at vi besluttede at lave et helt nyt 
program til BHU. Det arbejde er vi lige ved at afslutte her til nytår.  

Nordisk udvalg havde lavet ændringer i pointgivningen til DM udtagelse, så det krævede også en ændring i 
program og på hjemmeside.  

I efteråret fik vi en forespørgsel fra agility udvalget, om vi kunne lave en ændring i program og på hjemme-
side, så hundeførerne kunne følge med i resultatgivningen online. Forslaget blev forelagt HB som godkend-
te forslaget.  

I forslaget var også et forslag om at udvide de åbne klasser med X klasser. De skulle bruges til at opnå flere 
resultater til udtagelse til DM, nu hvor det er svært at samle hunde til konkurrencer. KU brugte samtidig 
lejligheden til at foreslå, at online visning blev lavet i alle vores programmer med den tilføjelse, at man via 
beregnerprogrammet kunne skrive meddelelser til hundeførerne som følger med på telefon og tablet. Det 
skulle bruges til at styre drive in konkurrencer. Man kan så bede hundeførerne blive i deres biler, og heref-
ter hidkalde en hundefører ad gangen til konkurrenceområdet. Dette forslag blev også vedtaget af HB og er 
igangsat og kommer i løbet af foråret 2021.  

12



 

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

Her i efteråret fik vi så en ny stor opgave. Nose Work havde fået HB´s tilladelse til at få lavet deres eget 
beregnerprogram. Efter en del skriverier frem og til bage er jeg klar med et forslag til Uffe om, hvordan 
dette program skal udformes. Det bliver så projektet her i det nye år 

Som en lille positiv historie, i en ellers dystert og kedelig konkurrencesæson 2020, kan det dog nævnes at 
det lykkedes os at gennemfører eliteturneringen. En stor tak til de lokalforeninger som bakkede op om tur-
neringen, især til de foreninger som sprang til og tog en runde. 

2020 blev året hvor vi ikke kunne mødes, men vi har dog forsøgt med møder på nettet, og jeg vil gerne her 
til sidst takke mit udvalg, samt øvrige udvalg i DcH for et godt samarbejde i året, jeg håber at vi får bedre 
muligheder i 2021 på konkurrence området. 
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Årsberetning 2020 Nordisk Udvalg (NU) 
På trods af de udfordrende omstændigheder i 2020 er det lykkes for NU at komme videre med flere af vores 
mål. 

Kendetegnende ord for 2020 

I en optakt til en fjernsynsudsendelse med tilbageblik på året 2020 blev der spurgt, hvilket ord/begreb man 
har taget med sig fra 2020. Der blev nævnt: Samfundssind, vaccine, fleksibilitet osv. Jeg må erkende, at det 
ord der allerførst kommer til mig vedr. 2020 er AFLYST. Det var det negative, heldigvis blev begreber som 
nytænkning og kreativitet også kendetegnende for 2020.  

Aflysninger 

Vi måtte som det første aflyse det flot planlagte nordiske DM i Holstebro i april. Derefter blev NOM 2020 i 
Norge aflyst, og dermed bortfaldt alt hvad der hedder landsholdssamlinger og optimering af landsholdet. 
Vores dommerefteruddannelse i oktober blev også aflyst, og de 3 nye aspiranter vi skulle starte op i 2. halvår 
2020, har endnu ikke været med ude at dømme til en konkurrence, fordi flere konkurrencer også er blevet 
aflyst i efteråret. Ikke mere om det, der ikke blev til noget – heldigvis er der også en del ting, som bevæger 
sig i den rigtige retning. 

 

Mål: Flere nordiske konkurrencer – 4 nordiske og 4 lille nordiske pr år 

Hvis vi tæller de aflyste konkurrencer med, har vi fuldt ud nået dette mål i 2020, og for 2021 ser det også 
fornuftigt ud. Flere klubber har taget imod tilbuddet om at holde konkurrence i kun én disciplin. Det har 
været glædeligt at se, at nogle klubber har taget udfordringen op, og lavet konkurrencer der kan afvikles 
under de gældende Corona-restriktioner. NU vil gerne opfordre klubberne til at lægge deres konkurrencer op 
på klubmodul så snart de er godkende i kreds og af NU. Det giver et meget bedre overblik over de nordiske 
konkurrencer.  

Mål: Bedre betingelser for landsholdet 

Tager vi op igen i 2021, da der ikke blev noget landshold i 2020. 

Mål: Flere og bedre runderingshunde 

NU afholdt i juni måned i Grindsted en runderingsdag. Her kunne deltagerne se nogle dygtige hf på en 
praktisk rundering og stille spørgsmål til en dommer og en erfaren hundefører. Tanken var, at emnet skulle 
følges op på vores dommerefteruddannelse. Det bliver det også, men først i 2021. Et andet tiltag som er en 
god hjælp til at få flere runderingshunde er et uofficielt program kaldet Mikro Nordisk. Det er lanceret af 
nogle nye nordiske ildsjæle, som selv har følt, at det kan være svært at komme i gang. Der har i DcH Vejle 
været afholdt Mikro Nordisk 3 gange med stor tilslutning. Ikke et projekt vi i NU har sat i søen, men som vi 
bakker 100% op om. (Se evt. artikel i DcH bladet i begyndelsen af 2021) Vi håber flere klubber landet over 
har mod på at afvikle en uofficiel Mikro nordisk konkurrence. Vores nye kredsrepræsentanter kan også være 
en god støtte omkring det at få flere og bedre runderingshunde.  

Mål: Flere hunde i Skydd 

Intentionen er at afholde træningssamlinger 1 gang om måneden forskellige steder i landet. De fleste 
samlinger har været aflyst, da bidearbejde og Corona-restriktioner er en dårlig kombination. Men der er stor 
interesse for samlingerne, og flere gode emner til et kommende landshold i Skydd.  

Ny dommer og nye Dommeraspiranter 

14



Der er tradition for at udnævne nye dommere i forbindelse med DM, men da det jo var aflyst i år, valgte vi at 
udnævne Niels Engkjær i forbindelse med runderingsdagen i Grindsted.  

Vi har fået godkendt uddannelse af 3 nye dommeraspiranter. Jonas Kristensen og Malene Helberg fra kreds 1 
og Ejnar Eskesen fra kreds 2 var med på runderingsdagen i Grindsted. De er alle klar til at gå i gang med 
uddannelsen. Det samme er vores 2 erfarne dommere Allan Iversen og Søren Jeppesen, der har påtaget sig at 
stå for uddannelsen sammen med vores dommeransvarlige i NU: Niels Engkjær. Vi tror og håber, der 
kommer gang i uddannelsen og praktisk bedømmelse i 2021.  

Nordiske kredsrepræsentanter 

Vores nye HB kontakt Annette Höft fra kreds 4 er kommet med en rigtig god idé, nemlig at have nordiske 
kredsrepræsentanter i alle kredse. I den forbindelse holdt vi i november et fysisk møde med de to 
kredsrepræsentanter fra kreds 4 og kreds 6, hvor ordningen allerede fungerer. Der er sendt info til kredsene 
med opfordring til at oprette kredsrepræsentanter i alle kredse. Lige nu har vi repræsentanter i kreds 4, 5 og 
6. Vi håber at få kreds 1, 2 og 3 med i løbet af 2021. 

Nordisk DM 2021 – Coronasikkert 

Vi har valgt at planlægge et todelt DM i 2021 for at kunne holde hf i små grupper, så Corona restriktioner 
kan overholdes. DcH Vejle afholder spordelen den 9. og 10. april 2021 og DcH Skanderborg afholder 
runderingsdelen 24. og 25. april 2021. Se invitationer i DcH bladet og på klubmodul.  

Udvalget 

Anne Daugård, som har siddet i udvalget siden 2014, valgte at forlade udvalget i forbindelse med 
Landsmødet i august 2020. Vi takker Anne for hendes indsats i udvalget – først som sekretær og siden som 
DM-ansvarlig. I stedet er Bodil Theilade fra DcH Roskilde trådt ind i udvalget. Bodil er vores dygtige 
sekretær. 

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.  

NU vil gerne takke alle nordiske ildsjæle som villigt stiller op til og bakker op om vores arrangementer. 
Ligeledes vil vi gerne takke HB, øvrige landsudvalg og forretningsfører for et rigtig godt samarbejde.  

 

På NU´s vegne 

Kirsten Christoffersen 

formand 
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 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 fra nose work udvalget 
 
Året startede med sidste modul til NW kredsinstruktør uddannelsen den 25. januar 2020. De deltagende 
NWU-medlemmer fik godkendt overbygningen til NW og kan nu undervise i lokalklubberne. 
Der blev uddannet 14 kredsinstruktører til NW-instruktør og 6 af dem underviser i faget i dag. 
 
NW-uddannelsen til lokalinstruktører blev planlagt og sendt ud til alle kredse i efteråret, men så kom Cor-
vid-19, og intet gik som planlagt. 
Nogle kredse har formået at afslutte alle 3 nose work moduler i år, mens andre har måtte bøje sig for re-
striktionerne fra regeringen og flytte enkelte moduler til 2021. 
 
D. 21.11.20 blev Pia Johnsen, Iben Marianne Krarup Pedersen og Domini Worsten godkendt som de første 
DcH nose work dommere. 
 
NWU havde planlagt dommeruddannelse sidst i november, men på grund af skærpede Corvid-19 regler an-
gående antal af deltagere, måtte uddannelsen aflyses og flyttes til 2021, med start d. 16.1.  
  
Åben klasse reglementet har været en stor opgave for NWU. Reglementet blev forhåndsgodkendt af HB i 
efteråret. 
 
Vores næste mål er at lægge de resterende NW-klasser sammen med DcH’s Åben klasse i et samlet regle-
ment. 
 
 
Hilsen 
Nose work udvalget 
Ingeborg, Bente, Dorte, og Tina 
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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 2020 

Rally Udvalgets årsberetning 2020 

Året startede desværre med, at rallysporten mistede en fantastisk person og dommer, da Anette Christensen pludselig 
afgik med døden. Anette havde været med i mange år, hvor hun med sit smil og nysgerrige tilgang til rally har præget 
sporten i positiv retning. Æret været Anettes minde!  

I januar 2020 blev årets obligatoriske dommerefteruddannelse afviklet både sammen med DKK i forhold til ensretning 
af bedømmelse, drøftet henvendelser fra 2019, og ikke mindst var der en hel dag med bedømmelse af nye øvelser, hvor 
en god håndfuld hundeførere bidrog til, at der kom godt med diskussioner om afstande mellem skilte i forhold til flow 
og hvilken hund som var på banen, hvor meget er lige til siden egentlig lige til siden og mange andre diskussioner. 

Der var 2 dommeraspiranter, som startede på deres uddannelsesforløb i 2020, hvor de har nået at få den teoretiske del 
i 2020, og herefter skal de deltage som dommerføl i 2021 inden eksamen.  

Året har desværre også budt på et farvel til en rutineret rallydommer, som har været med fra starten af rallysportens 
blomstring i DcH; Charlotte Rasmussen. Rallyudvalget sender en stor tak til Charlotte for dit store arbejde for sporten 
som dommer. 

Ingen DM i 2020 til stor skuffelse for alle, men det var den bedste beslutning årets gang i øvrigt med tanke på Corona-
situationen. Vi ser frem til 2021, hvor vi håber, at det bliver muligt at komme til DM igen.  

Der har året til trods været afholdt 20 rally konkurrencer i DcH i 2020 på kreds- og landsniveau med klart færre delta-
gere end andre år og flere perioder uden muligheder for afvikling.  

Arbejdet med vision, målsætning, dommeruddannelser og -efteruddannelse har udover henvendelser fra hundeførere 
været aktiviteter, som Rally Udvalget har brugt tid på i 2020.  

Rally udvalget blev i årets løb ændret i forhold til medlemmer, da Louise Aaquist og Lisbeth Kristensen begge måtte 
stoppe, og hvor Robin Berg er kommet ind. Stor tak til Louise og Lisbeth for jeres engagement for sporten. Velkommen 
til Robin, vi glæder os til det samarbejdet. 

Vi håber at 2021 bliver et år, hvor rally sporten får mulighed for at blomstre sammen med de andre aktiviteter i DcH.  

På vegne af Rally Udvalget 

Iben Marianne Krarup Pedersen 
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Beretning fra Uddannelsesudvalget for 2020. 

Af formand for Uddannelsesudvalget Susan Aino Kjær 

2020 blev – som for så mange andre – et noget anderledes år for Uddannelsesudvalget. 
Flere af de kurser, som var planlagt, måtte aflyses grundet COVID19-restriktioner, og også 
arbejdet med at planlægge kurser for 2021 har i høj grad været præget af den usikkerhed, 
som der stadig er, i forhold til om og i så tilfælde hvor mange, vi må mødes om forskellige 
aktiviteter. 

I januar afholdt Uddannelsesudvalget det sidste modul af Nose Work overbygningen for 
DcHs kredsinstruktører, og i løbet af 2020 er der afholdt Nose Work-overbygninger til 
instruktørgrunduddannelsen rundt omkring i kredsene. 

Årets seminar for lokalforeningsinstruktører var om emnet ” Den under- og 
overstimulerede hund – årsager og værktøjer” med Sarah Meyer Hvidberg og Maibritt 
Nielsen som instruktører. I forbindelse med seminaret afholdt Uddannelsesudvalget det 
årlige fælles møde mellem DcHs kredsinstruktører og kredsenes uddannelsesudvalg. Det 
var et godt og konstruktivt møde, hvor udvalg og instruktører sammen fortsatte arbejdet 
med opdatering af Instruktørgrunduddannelsen. 

I maj måned afholdt Uddannelsesudvalget mundtligt eksamen via videokonference for 
kredsinstruktøraspiranterne. Desværre har vi grundet COVID19-restriktioner og 
forsamlingsforbud ikke kunne mødes og fejre de nyuddannede kredsinstruktører, men alle 
har fået tilsendt eksamensbevis og tøj, som er sponsoreret af henholdsvis Fjelsted Skov 
og Agria Dyreforsikring.  

I efteråret var Sam Turner fra Holland på besøg og afholdt et rigtig interessant 
weekendseminar om ”Puppy-Gym & Proprioception for Sportdogs”. Der har været en 
spændende artikel i DcH Bladet om seminaret. 

Kursusoversigten for 2021 afventer i skrivende stund dels en endelig budgetgodkendelse, 
dels de sidste tilsagn fra nogle af de instruktører, som skal afholde kurserne. For både 
Uddannelsesudvalget og de involverede instruktører er der forståeligt nok stor usikkerhed 
om hvad man kan forpligte sig til, og hvad der kan afholdes i det nye år, men kurserne vil 
blive offentliggjort via nyhedsbreve og på hjemmesiden i takt med at de kommer på plads. 
Vi kan dog løfte sløret for at nogle af emnerne, som er på tegnebrættet, blandt andet er 
Hoopers, Konkurrencelydighed og Succes gennem leg – med både danske og 
udenlandske instruktører. 

På Landsuddannelsesudvalgets vegne vil jeg benytte lejligheden til at takke DcHs dygtige 
kredsinstruktører og kredsenes uddannelsesudvalg for et godt samarbejde i 2020 – I gør 
alle et stort stykke arbejde for at sikre en god uddannelse af instruktørerne i 
lokalforeningerne til gavn for alle DcHs medlemmer.  
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Årsberetning 2020, Ungdomsudvalget 

2020 har, ligesom for alle andre, været et stille år med aflysninger af planlagte arrangementer. Vi havde 
planlagt endnu en ungdomslejr, at tage rundt og deltage på forskellige markeder og til events som var 
relevante for os samt afholde flere endags-arrangementer rundt i landet. I løbet af sommeren, da 
smittepresset var lavt, valgte vi at afholde en ungdomsdag i samarbejde med DcH Nivå, med deltagelse af 
en håndfuld børn som havde så god en dag, at nogle kom tilbage og gik på det ungdomshold vi 
efterfølgende oprettede i netop Nivå.   
Vi har grundet aflysningerne haft god tid til at tænke koncepter igennem og vi håber derfor på at kunne 
forbedre 2021’s lejr og prøve nye koncepter af. 

Vi glæder os til vi, forhåbentligt, ses til forskellige arrangementer i 2021! 

19



Årsberetningen for ordensudvalget 2020.  

2020 har som sædvanligt, været et roligt år for ordensudvalget.  

Alle er her frivilligt …. Alle arbejder for foreningen både lokalt og nationalt... Gratis endda ... og vi skal helst have det 
rart og sjovt, når vi udfører vores funktioner i DcH. Det lyder som en dejlig og skøn forening. 

Men det er ikke det, vi altid hører eller oplever at være tilfældet. De sager som vi får på vores ”bord” er medlemmer 
som er sure på bestyrelsen og omvendt, medlemmerne er dumme osv.   

Især i år har det været ekstra svært at navigere rundt i denne pandemistorm. Der har været lokale begrænsninger, og 
man har kunnet få de svar man ønsker sig, hvis spørgsmålet bliver stillet rigtigt.  

Så jo der brug for os. Vi hjælper gerne foreninger med at forstå vores (og deres egne) vedtægter. Vi taler gerne med 
medlemmer, som føler sig forurettet, men vi kan og skal ikke diktere afgørelser for en bestyrelse. Vi skal være uvildige 
for begge parter. Vi vil meget gerne forsøge at mægle og finde en god løsning for begge parter den enkelte sag. 

 Vi har i løbet at året haft forskellige henvendelser, det har især handlet om:  

Økonomi og samarbejde.  

Angående økonomi, er det vigtigt, at de enkelte klubber altid, som minimum, har to fra bestyrelsen der har 
adgang/kontokik. Vores erfaring siger: sørg for at have klare og enkle aftaler, som er skrevet ned i en 
bestyrelsesmappe.  

Angående samarbejde, det oplever vi som en svær disciplin. Det sker en gang imellem, at et budskab bliver 
mistolket/misforstået, så kommer der en debat på FB. Det er dejligt, men så kan det også gå helt galt. Vi er bestemt 
ikke imod FB, men det viser sig desværre ofte, at alle har en mening om sagen uden at kende den tilstrækkeligt. 
Derfor, tal altid med bestyrelsen og få en snak om problemet eller udfordringen. 
Bestyrelserne har en stor opgave i at kommunikere klart tydeligt til deres medlemmer. Jeg ved at det kan være svært.  
Især i år har det været ekstra svært at navigere rundt i denne pandemistorm, der har været lokale begrænsninger og 
forskellige restriktioner, aflysninger af træning og der har været meget forvirring om, hvad man måtte og ikke måtte. 
Dette har givet anledning til diskussioner i nogle foreninger. 

 Vi opfordrer alle til at følge myndighederne og den lokale bestyrelses anbefalinger.  

Ordensudvalget er i gang med at lave et skema, der skal udfyldes, hvis en forening ønsker at rejse en sag ved 
ordensudvalget, det skulle gerne gøre det mere ensartet og overskueligt for den forening. 

En stor tak skal lyde til Steen Larsen, kreds 6, for det store arbejde stykke arbejde han har lagt i udvalget igennem flere 
årtier, senest som formand for udvalget. Udvalget byder Hans Devantier som nyt medlem i udvalget velkommen.  

 

Jeg vil til slut takke udvalget for det gode samarbejde vi har.  

Richard Olsen 

Ordensudvalget 

HUSK behandle andre som du selv vil behandles. 
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Hovedbestyrelsens beretning for 2020 
 
Corona  
Coronavirus lagde i foråret vores træningspladser øde, stoppede konkurrencer, kurser, 
møder, træningssamlinger, sociale arrangementer og alt muligt andet. Landsmødet blev 
udsat til august og både nordisk DM og det ”store” DM er blevet helt aflyst. 
Sidst i maj og begyndelsen af juni måned kom vi så småt i gang igen med træning, 
konkurrencer og alt det andet blot for at blive lukket ned igen i efteråret.  
Hovedbestyrelsen har efter bedste evne forsøgt at videreformidle myndighedernes 
anvisninger omkring Corona så hurtigt som muligt i nyhedsbreve. 
Det har været vigtigt for os at lokalforeningerne har været velinformerede om de 
nødvendige forholdsregler.  
 
Klubmodul 
Rigtig mange har brugt en hel del tid på at sætte sig ind i de forskellige ting, som 
Klubmodul tilbyder, medlemsprofiler, holdlister, præsentationer, hjemmesider, mulighed for 
tilmelding online og meget andet. 
Det er vores opfattelse at folkene i Klubmodul har brugt rigtig meget tid på at forsøge at 
imødekomme alle vores ønsker, så tingene fungerer så godt som muligt, men da vi jo er 
mange forskellige lokalforeninger, er alles ønsker ikke mulige at efterkomme. Et sådant 
gennemgribende projekt kræver tilvænning og kompromiser for at kunne fungere for alle.  
Omkring årsskiftet og kontingentbetaling har der i kravet om ændrede arbejdsgange været 
udfordringer, men jeg tror, at det meste er blevet løst på tilfredsstillende måde.  
Jeg er helt klar over, at der har været mange frustrationer og irriterende situationer, men jeg 
føler mig helt overbevist om, at når vi kommer til 2022, så er de allerfleste blevet fortrolige 
med de mange muligheder og glade for at arbejde med et moderne program til foreningens 
administration. 
 
Landsforeningens administration 
Det har været vanskeligt at opretholde landsforeningens aktiviteter under Corona, men jeg 
må sige, at vi både i hovedbestyrelse og udvalg er blevet virkelig gode til at holde virtuelle 
møder. Og vi har godt nok holdt mange af disse, både om Coronasituationen og om 
landsforeningens almindelige drift. 
Vi arbejder med at forbedre mødestruktur til hovedbestyrelsesmøderne, men vi har stort set 
kun kunnet arbejde med mødedisciplin på online-møder. Det har været udbytterigt, men vi 
glæder os selvfølgelig til også at kunne effektivisere de fysiske møder. 
Hovedbestyrelsen blev desværre nødt til at aflyse fællesmødet, som er et møde mellem 
hovedbestyrelsen og alle i landsforeningens faste udvalg og formandsmødet, mødet mellem 
alle udvalgsformænd.  
Det lykkedes dog at holde et online formandsmøde om budgetterne for 2021. 
 
Landsmødet 
På trods af udfordringen med Corona lykkedes det at få afviklet DcH’s landsmøde den 30. 
august. Det var et lidt anderledes landsmøde med en del færre deltagere end normalt, men 
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det blev et godt møde og vi er rigtig glade for, at vi fik holdt mødet og afviklet de valg, der 
skulle afvikles, således at alle udvalg er arbejdsdygtige. 
 
Strategi 
Det står klart for os i hovedbestyrelsen, at der er mange ting i landsforeningen, der skal 
kigges på. Vi mener, at landsforeningen bliver nødt til at bruge tid og penge på at 
modernisere foreningen, så vi bedre og mere effektivt kan gå fremtiden i møde. 
I løbet af 2020 har vi i hovedbestyrelsen brugt meget tid på arbejdet med DcH’s strategi. Vi 
har nedsat en del arbejdsgrupper med meget forskellige emner. 
Nogle af disse arbejdsgrupper har færdiggjort deres arbejde: 

- Vi har udviklet en ny hvalpepakke i samarbejde med Agria, hvor lokalforeningerne 
kan rekvirere pakken til nye hvalpehold. 

- Vi har fået alle lokalforeningers træningstilbud sat på hjemmesiden, så det er 
nemmere at finde en lokalforening, der f.eks. tilbyder agility. 

Der er flere grupper, der stadig arbejder med DcH’s mediestrategi, betalte instruktører i 
DcH, nyt navn til DcH-programmet og andre spændende emner. 
Vi har derfor valgt at bruge både tid og penge på fortsat foreningsudvikling og det agter vi 
at fortsætte med de kommende år. 
 
Landsforeningens økonomi 
I 2020 er vi startet med ekstern bogføring i Klubmodul. Det betaler vi selvfølgelig for, men 
det betyder samtidig, at landskassereren oplever en hverdag med et rimeligt arbejdspres. 
Landskassereren har brugt en del tid i 2020 på at lave nye regnskabsoversigter, kontoplaner 
og budgetoversigter til både udvalg og hovedbestyrelsen. Vi håber, at dette arbejde vil 
betyde, at det fremover bliver nemmere at følge økonomien løbende over året, så vi undgår 
overraskelser sidst på året. 
Vi har som nævnt haft alle udvalg til online møde om budgetterne for 2021, og vi har også 
brugt rigtig meget tid på hovedbestyrelsens eget budget og samlet set har vi reduceret 
landsforeningens budgetter således at de forventede indtægter og udgifter balancerer 
rimeligt. Vi planlægger at følge budgetterne i løbet af 2021 med møder i februar og august, 
så vi løbende kan justere og lave nye planer. 
I 2020 har landsforeningen måttet aflyse et utal af møder, kurser og konkurrencer og det har 
givet et meget stort overskud, da indtægterne er næsten på normalt niveau. 
Hovedbestyrelsen vil sammen med udvalgene arbejde på at finde nogle ekstraordinære 
aktiviteter i 2021 og 2022, som dette overskud kan bruges på, da DcH ikke skal samle penge 
på kistebunden, men være en levende forening, hvor pengene arbejder for lokalforeningerne 
og deres medlemmer. 
 
Landsdækkende konkurrencer 
Dette emne plejer at være et punkt i sig selv med flere flotte DM’er. 
I 2020 er det et meget lille punkt. 
Det lykkedes at afholde 5 runder af Eliteturneringen og finde en værdig vinder og det er 
desværre hele den landsdækkende konkurrenceaktivitet i 2020. 
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DcH’s medlemstal – kun en lille tilbagegang 
På trods af nedlukninger og begrænsninger er det lykkedes stort set at fastholde DcH’s 
medlemstal. 12.214 medlemmer for 2020 – det er en nedgang på 278 medlemmer i forhold 
til 2019. En nedgang på 2,28% - det synes jeg er imponerende godt, tingene taget i 
betragtning. Super godt gået alle lokalforeninger! 
Figur 1 viser udviklingen i DcH’s medlemstal fra 2005 til 2020 og viser, at vores 
medlemstal har været rimelig stabilt de sidste 6 år. Nu mangler vi bare at se kurven begynde 
at stige lidt. 
Figur 2 viser lokalforeningerne fordelt på medlemstal for de sidste 3 år.  
De fleste lokalforeninger ligger i de to grupper 66-99 medlemmer og 100-149 medlemmer, 
men tendensen er meget tydelig: Flere foreninger ligger under 100 medlemmer end bare for 
3 år siden. Denne tendens ses også tydeligt på figur 3, der viser antal lokalforeninger under 
og over 100 medlemmer. 
Hvad denne udvikling skyldes kan være svært at vide, men det samlede faldende 
medlemstal skjuler sig formentlig i denne udvikling. Dette er et emne som HB gerne vil 
grave lidt dybere ned i i fremtiden. 
 
Sekretariatet 
Igen i 2020 har vores forretningsfører Jan E. Nielsen udført et flot stykke arbejde, 
Ene mand på skansen har han taget sig af utallige spørgsmål og bekymringer omkring 
Corona og situationen i DcH.  
Jan har måttet holde sammen på tingene, mens alt har været lukket ned og møder og anden 
aktivitet har været aflyst. 
Klubmodul har naturligvis fyldt en del både med vejledning og samarbejde med 
Klubmoduls administration omkring udvikling af nye og/eller forbedrede funktioner. 
Jeg vil gerne fremhæve Jans store engagement og servicemindede indstilling til at være 
DcH’s ansigt udadtil såvel som indadtil. 
 
DcH’s sponsorer og udlodningsmidler 
Landsforeningen har én hovedsponsor, Agria Dyreforsikring.  
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. 
Hovedbestyrelsens plan er, at Agrias sponsorat igen skal støtte udviklingen i 
lokalforeningerne i 2021 og vi håber, at vi til efteråret igen kan komme i gang med kurser 
og møder i kredsene. 
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 og 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. 
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De lokale råd laver fælles arrangementer mellem friluftsorganisationerne og er på den måde 
med til at danne netværk i lokalområdet. 
 
DcH Shop 
Shoppen har nu kørt under Rønde Ruby siden januar 2019 og der har været et godt salg i 
løbet af året selvom salget har været præget af de manglende aktiviteter i 2020. 
DcH’s egen træningsvest, årets T-shirts og forskelligt andet påklædning og DcH ting 
distribueres via shoppen. 
Samarbejdet kører upåklageligt og det er dejligt, at salget varetages professionelt. 
 
Tak for samarbejdet 
Jeg vil gerne afslutte beretningen for 2020 med at takke alle for et godt samarbejde på trods 
af de begrænsninger Coronaen har lagt på vores forening. 
Jeg synes, vi har klaret det godt og har lykkedes med at holde modet oppe selvom meget har 
været aflyst. 
Jeg vil især takke lokalforeningerne, som alle har kæmpet med at få træningen til at fungere 
og ikke mindst få startet hvalpehold, så vi har kunnet hjælpe nye hvalpeejere med at få en 
god start på deres hundeliv. 
Tusind tak for jeres kæmpe indsats allesammen 
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Medlemstal 2005-20
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Lokalforeninger fordelt på medlemstal

2018 2019 2020
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Lokalforeninger under og over 100 medlemmer
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Årsberetning fra Konsulentudvalget v. Lene Bentzen 

Det har været et anderledes år og ligesom andre, er vores aktiviteter også påvirket af Covid-19. 

Janna Juhler ønskede desværre at stoppe som formand for konsulentudvalget efter 13 frivillige år. I 

2007 blev Janna udvalgsmedlem og i 2010 formand for konsulentudvalget. Janna du skal have stor 

tak fra os alle i konsulenttjenesten. Vi har givet Janna en Oscar (Hans Bølling) som tak for den 

frivillige indsats. Jeg blev officielt valgt som formand i august 2020. Efter et godt og positivt møde 

med HB efter valget, har jeg indstillet mine udvalgsmedlemmer og informeret omkring det videre 

arbejde. Udvalgsmedlemmer der er indstillet er Ole Alex Pedersen kreds 6 som økonomiansvarlig og 

Patricia Bernhardsen kreds 1 som udvalgsmedlem. 

Blot nogle uger efter landsmødet modtog vi den triste besked at vores kollega og æresmedlem af 

DcH samt medstifter af konsulentudvalget Arne Andersen var afgået ved døden den 12. september.                            

Æret være Arnes minde 

Vi har kunnet gennemføre konsulentuddannelsen med sidste modul i august samt eksamen først i 

oktober måned. Stort tillykke til de 15 nyuddannede konsulenter, og det glæder mig at vi igen i år 

har en stærk faglig gruppe indenfor hundeviden. Det betyder at der er endnu flere der kan være med 

til at sprede den nye viden og inspirere hundeejere til en bedre forståelse af hundes adfærd.  

På grund af de skiftende restriktioner der løbende ændres har vi ikke kunne afholde konsulenternes 

årsmøde i 2020, men heldigvis kunne vi gennemføre et møde i oktober med de kredskonsulenter der 

kunne deltage. Det var dejligt at udvalget i sikre omgivelser kunne mødes og lære hinanden at kende 

men også få en god snak og få vendt nogle problematikker, der rør sig lige nu på hundefronten i de 

forskellige kredse. 

Der har været et godt kort økonomimøde med HB, desværre havde vi ikke modtaget den første 

indbydelse, men det er der nu rettet op på, tak til HB for denne opfølgning. 

Desværre mistede vi en god kollega og en af grundlæggerne til konsulentudvalget 

I december har vi i samarbejde med uddannelsesudvalget arbejdet på input til DcHs hjemmeside. Vi 

har lavet 6 korte film og Kias har skrevet et oplæg om sansemotorisk stimulering til disse film.  

Vi ser frem til at vi igen i 2021 kan mødes og blive endnu mere aktive og synlige rundt omkring i 

Danmark og løfte de opgaver vi møder med positiv ånd og god viden i rygsækken. 

Hilsen 

Konsulentudvalget 

 

 

 

 


