
 

 Nordisk Udvalg 
Nordisk@dch-danmark.dk 

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

 
Referat af Teams møde tirsdag den 05.04.22 kl. 19:00 

Deltagere:  Annette Höft, HB-kontakt for NU, Niels, Michael, Bodil og Kirsten 

Dagsorden 

 

1) Nyt fra HB 

Annette og Jan skal i morgen mødes med kulturministeriet omkring foreningernes adgang til naturen. 

Spændende. 

 

2) Fællesmøde på Huset i Middelfart den 23. og 24.04.22 

a) Problem for os, at man ikke må have hunde med på værelset, så NU har delt sig i to, så to af os del-

tager lørdag og to andre deltager søndag. Vi kan ikke byde vores hunde at ligge i bilen hele dagen 

og så også hele natten og af forskellige grunde kan vi ikke få dem passet hele weekenden. Vi håber 

at man fremover vil lægge møder et sted hvor man må have hunde med på værelserne. 

b) Møde med LUU aftalt til kl. 13:00 omkring nordisk træner overbygning. 

c) Møde med Jan ang. Jubilæumsskrift, da der er 25 års jubilæum for NOM? 

 

3) Økonomi 

Den nye økonomimedarbejder Anita kontakter Michael på et tidspunkt, så vi kan lære at se mere 

om vores budget og resultaterne i klubmodul. 

 

4) DM 29.04 til 01.05.22 i Esbjerg  

Ny dato for Teams møde – 10.04.22 - Palmesøndag. 

 

5) DM 2023 – kreds 5 

Blev taget op på møde med HB efter Landsmødet. Dorthe fra kreds 5 har fået DM drejebog, og ven-

der tilbage snarest. Steen fra kreds 6 er adviseret om, at der er DM på Sjælland i 2024. 

 

6) Dommeraspiranter – Jonas, Ejnar, Morten, Michael og Anders 

a) Vi skal have arrangeret nogen aspirantdage efter DM. 

 

7) Dommerefteruddannelser 

a) Dommerseminar den 11.06.22 i Toftlund – med rundering som tema. Afholdes i Toftlund. Niels og 

Michael er tovholdere på dagen. 

b) Ekstra dommerefteruddannelse bliver den 30.10.22. Her kan dommerne selv være med til at 

komme med emner. 
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8) Flere konkurrencer – og dermed flere kvalificerede hf til DM 

NU efterlyser flere konkurrencer. Vi vil gerne have dem i klubmodul i så god tid som muligt. NU har 

stadig et ønske og et mål om at få afholdt 4 store og 4 små nordiske om året. Evt. delt op, så man 

kun holder enten spor eller rundering. Vi henstiller til at hundeførerne får besked om deltagelse 

mindst 1 måned før hvis muligt, da mange jo skal overnatte og dermed bestille og sætte det meste 

af weekenden af.  

 

9) NOM 2022 den 9. – 11.09.22 i Vejle 

Vejle er langt med planlægningen – lyder lovende.  

 

10) 25-års jubilæum for Nordiske Mesterskaber – hvordan skal vi markere det? 

Vi vælger at markere at der er 25 års jubilæum for vores deltagelse i NOM. Jan har lovet at hjælpe 

med at få lavet et lille jubilæumsskrift og har fået det gamle materiale. Opfølgning ifm. Fællesmø-

det 

 

11) Skydd – status 

Udtagelseskonkurrence i Langå 22.05.22. Der er flere nye på vej.  

 

12) Hjemmesiden 

       Vi arbejder stadig med webmaster omkring opdatering, så de rigtige programmer ligger alle steder. 

 

13) Kredsrepræsentanter  

Fine nye tiltage i kreds 1, 2 og 3 med infomøder omkring de nordiske programmer – kreds 6 har 

hele tiden været stærk med fællestræninger. 

Der har været afholdt en nordisk fællestræning i Hulsig. Dette arrangeres gennem en Facebook 

gruppe. Denne gang deltog kun runderingshunde. Det er godt for fællesskabet med disse weekends 

 

 

 

 

 


