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Referat af Konkurrenceudvalgsmøde på Fjeldsted lørdag d. 15.1.2022 
 

1. DM 2021 
- Tilmeldingsprocedure 

Alle informationer omkring DM ligger på DM hjemmesiden, og udvalget beslutter at of-
fentliggøre link i bladet og i klubmodul i forbindelse med invitationen til DM. 

 
Løbske tæver 
Som følge af en aktuel hændelse ved DM 2021, vil Formanden ikke fremover stå med 
en lignende seance, hvor et større antal hundeførere står og råber mm., omkring løbske 
hundes deltagelse i DcH programmet ved DM.  
 
Konkurrenceudvalget beslutter derfor at det skal præciseres, hvile fastlagte procedure 
der skal følges i forbindelse med løbske tæver ved DcH´s DM i DcH programmet. Ud-
valget har derfor besluttet at følgende beslutning gælder allerede fra konkurrencesæ-
son 2022, dette da det er et udtryk for den procedure der følges i dag. 

 
7. LØBSKE TÆVER 
Løbske tæver kan deltage i konkurrencer. Løbske tæver skal starte som den sidste 
hund ved det enkelte dommerhold. Ved 2 dags konkurrencer, indgår de løbske 
hunde ved de enkelte dommerhold, som sidste hund på konkurrencedagen. 
 
De må indtil da ikke komme på konkurrencepladsen. 
Den arrangerende forening kan meddele mødetidspunkt for de løbske tæver 

 
- RU arealkrav modtaget 

Lagt i DM mappe under dropbox 

 
- DM Trailer 

Talerstol i stykker, mangler på indholdslisten, Nye opdaterede skilte. 
Udvalget vil ansøge HB om nye skilte mm. PK sender en ansøgning 
JP tager et kik på trailer med Jan (sek.), for at få et overblik på diverse mangler mm. 

 
- DM Handleplan gennemgået og revideret. 

 
- DM 2023, kreds 3. leder stadig efter en lokalforening.  

 
2. Eliteturneringen 

Der er 13 deltagere i 2022. 
Kreds 2 tager en ekstra runde i 2022, da kreds 4 ikke kan stille med en lokalafdeling. 
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3. Orienteringer 

Udvalgets orienteringer revideret og gennemgået. 

 
4. DcH Programmet 

Vi skal i gang med en proces hvor vi reviderer programmet, fjerne uhensigtsmæssighe-
der i forbindelse med omskrivningen. Vi vil arbejde med programmet med en målsæt-
ning, hvor der foreligger et revideret DcH program i 2023. 
 
Udvalget har konstateret at der er nogle problemer i forhold til klubmodul og tilmelding 
af konkurrencer, dette i forbindelse med at have overblik på tilmeldinger i forhold til lo-
kalforeningers ansvar, samt i forhold til eventuelle karantæner til hundeførere. 
 

5. Møde med DU/HB 
Møde d. 21/1 22. 
Formanden er indkaldt til møde, men kender pt ikke hvad der er på dagsordenen. 
 

6. Nyt fra HB 
JR orienterede om aktuelt fra HB. 

 
7. Eventuelt 

Udvalget har modtaget en forespørgsel gående på træningsgebyr i forhold til konkur-
rencer. PK svarer på henvendelsen. 
 
Henvendelse fra HF om kørepenge/brobizz til HF i eliteturneringen, henvist til at HF 
skriver til HB. 
 
Foreløbig mødekalender: 
 
KU møde, d. 5 marts 2022 (evt med DU) 
1 formøde DM, d. 2 april eller d. 3 april 2022 (aftales med DM arrang.) 
KU, d. 24 april 2022 (i forbindelse med fællesmødet) 
3 formøde DM, d. 3 september 2022 
KU møde, d. 4 september 2022  
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