
 

 Brugshundeudvalget 
Formand Morten Jensen • Grønningen9 • 9330 Dronninglund 
Tlf.: 20 99 48 26 • morten.pudseren@gmail.com 

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

Den 02.04.22 

Udvalgsmøde BHU 

Fredag den 18. marts 2022 

Hedegaarden i Vejle kl. 17.30 

Deltagere: Morten Jensen, Berit Kristensen, Finn Hansen og Fie Skau 
Fra HB: Christian Ravn 

 

 

1. Gennemgang af sidste referat 

Referatet blev godkendt 

2. DKK IFH DM – udtagelses kriterier for hunde fra DcH 

Vi holder fast ved at prøverne skal være aflagt i DcH og skal samtidig ud og op-

fordre til at der bliver afholdt flere prøver i de forskellige lokalforeninger. Vi prø-

ver i første omgang med promovering på Landsforeningens facebookside. 

3. Sporlæggere - kørepenge 

Startgebyret til udtagelser vil i 2023 stige til 375,00 kr. Så bliver der mulighed for 

at honorere sporlæggere  

4. Figurant kursus – er der noget vi skal følge op på 

Fie bestiller en ekstra forplejning og forhører om aftensmaden fredag kan flyttes 

til kl. 19.00.  

Martin kommer og hjælper med at mønstre 

a. Dato for næste kursus i efteråret 

28. august. Morten spørger Tommy 

5. DM 2022 – status udtagelser 

Der er afholdt 1 IFH2, 1 er planlagt og forhåbentligt 2 mere på vej. 

Morten tager det første formøde og så skal vi finde ud af hvem der kan komme tl 

Sjælland om fredagen til baneprøvning osv. 

6. NOM – herunder udtagelse 

Esbjerg undersøger om det kan lade sig gøre hos dem 
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7. Hundeførerdag i kreds 4 

Finn og Fie ser om vi kan få det op at stå evt. sammen med Brian 

8. Landsmøde 

Alle deltager 

9. Fællesmøde 23.+24. april 

a. Hvad er mål/dagsorden 

Vi skal tænke nytænkning!! Programmet er forældet og ikke attraktivt. 

Hvordan sikre vi at der er noget der hedder DcH om 10 år? 

10. Økonomi/budget – herunder afregninger til Klubber, instruktører m.m. 

Vores regnskabsopsætning skal forenkles. Jan og Anita er på sagen. 

Instruktørerne skal gøres opmærksom på at deres penge tilkommer dem inden-

for 30 dage 

11. Nyt fra HB 

Der har været fokus på landsmøde.  

12. Evt. 

Næste møde 20.05.22 

     

 

 

 

 

 


