
 

 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 24.05.22 kl. 19:00 

Deltagere:  NU; Niels, Michael, Bodil og Kirsten 

Afbud: Annette Höft, HB-kontakt som var til HB møde 

Dagsorden 

 

1) Evaluering Nordisk DM 2022 i Esbjerg 29.04 – 01.5.22 

a) Flot gennemført arrangement, hvor Esbjerg holdt hovedet koldt og løste de udfordringer, der kom 

undervejs i planlægningen, da de oprindelige arealer i Oksbøl med kort varsel blev inddraget pga. 

krigen i Ukraine.  

b) Vi vil gerne have et evalueringsmøde hvor vi også kunne invitere en repræsentant fra Fyn, som skal 

arrangere DM næste år 

c) Evaluering med dommerne den 11.06.22 på vores dommerseminar 

 

2) Økonomi 

Kørselsbidraget ændres fra 1 maj. Kørsel i forbindelse med DM bliver halvt ny og halvt gammel 

takst. 

 

3) DM 2023 – kreds 5 

a) Nordfyn har sagt ja. Dato for Fællesmøde afstemt med Jan. Vi vil foreslå 14. – 16.04.22 

 

4) Dommeraspiranter – Jonas, Michael og Anders – og dommere i øvrigt 

a) Program for dagen den 11.06.22 fastlægges – der sendes snarest en invitation til dommere og aspi-

ranter. Fokus er på rundering og tilbagemeldinger til hundeførerne. 

b) Vi skal hurtigst muligt have nogen datoer på plads til vores ivrige nye dommeraspiranter, så de kan 

planlægge deres tid.  

 

5) Dommerefteruddannelser 

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

b) Ekstra dommerefteruddannelse 30.10.22 i Give. Dagsorden fastlægges efter dommermødet den 

11/6 

 

6) Overbygning på Træner Grunduddannelsen til nordisk træner 

a) Oplæg er sendt til LUU. 

 

7) Flere konkurrencer – og dermed flere kvalificerede hf til DM 



 

 Nordisk Udvalg 
Nordisk@dch-danmark.dk 

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

Udvalget har jo et mål og ønske om at der afholdes 4 små og 4 store nordiske konkurrencer i både 

spor og rundering – evt. hver for sig. Udvalget håber og beder alle klubber – både de sædvanlige og 

nye klubber om at overveje om de ikke kunne holde en nordisk konkurrence i enten en eller to di-

scipliner. NU og kredsrepræsentanterne vil være gerne behjælpelige med råd og vejledning om-

kring konkurrenceplanlægning og afvikling. 

Udvalget henstiller også til at klubberne melder konkurrencerne ind på klubmodul så tidligt som 

muligt og at hundeførerne får tilbagemelding om de er med senest 1 måned før konkurrencen af 

hensyn til deltagere som skal overnatte i forbindelse med konkurrencen. 

Kalundborg kommer med en lille nordisk rundering i august. 

Der kommer en lille nordisk konkurrence i Nibe den 13. november. Langå arbejder også på en Stor 

spor og stor eller lille rundering på et andet tidspunkt end i august som de plejer. NU håber at no-

gen vil byde ind med stor rundering og evt. bare lille spor inden landsholdet skal til NOM i Vejle den 

8-11 september. 

Roskilde holder Stor nordisk spor den 15. januar. 

 

8) NOM 2022 den 9. – 11.09.22 i Vejle 

Planlægningen er langt. Der vil blive en arealgennemgang den 26/6 

 

9) Skydd – status 

a) Udtagelseskonkurrence i Langå 22.05.22. Her bestod 3 hunde og vi kan derfor stille med et fuldt 

Skydd landshold.  

 

Der har været afholdt en fællestræningsweeekend, dog uden overnatning, for interesserede Skydd 

hunde. Der er flere nye på vej og det glæder NU at der er nogen der arrangerer fællestræninger 

også i Skydd. 

 

10) IGP Udtagelse i Esbjerg den 05.06.22 

NU vil være repræsenteret og glæder sig til at møde de sidste deltagere på landsholdet til NOM 

Tak til Esbjerg 

 

11) Landsholdssamlinger  

18/6 i Give kl. 10, den 24/7 i Vejle og så finder vi en dato i august.  Fokusemnerne aftales med lands-

holdsdeltagerne.  

 

12) Næste møde  

18/6 kl. 17 efter landsholdssamlingen i Give. 

 


