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

 
Referat af Teams møde i NU onsdag den 13.01.21 kl. 19:00  

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

Dagsorden 

1) Hjemmesiden – klubmodul 

Mens alt andet er lukket ned vil udvalget forbedre og opdatere vores hjemmeside på DcH Danmark. Vi 

har møde med Jan om at opdatere hjemmesiden om udvalget og programmerne her i januar. 

 

2) Nordiske Kredsrepræsentanter i alle kredse 

a) Vi har nu kredsrepræsentanter i kreds 4, 5 og 6. Vi afventer de øvrige kredse. Vi vil derpå tage en i 

første omgang, virtuel snak med kredsrepræsentanterne. 

Vi er glade for at kreds 5 har meldt ind at Flemming Aalund er kredskontakt for nordisk. Vi ved at 

flere kredse arbejder på sagen og det er vi glade for. Kredskontakterne bliver et vigtigt bindeled 

mellem NU, kredse, klubber og hundeførere. 

 

3) DM-2021. Spor 10.-11.04.21 Vejle – rundering 24.-25.04.2021 Skanderborg 

Tusind tak til DcH Skanderborg som har meldt sig som DM-vært på runderingsdelen. Vi glæder os til at 

samarbejde med Vejle og Skanderborg om et noget anderledes DM i 2021, men et DM skal vi have, det 

tror vi på! 

Der kommer invitation til DM i næste nummer af bladet. Udtagelserne går, ifølge reglerne, fra DM til 

DM. Det er jo desværre meget småt, hvad der har været afholdt af konkurrencer i 2020 og DM 2020 

blev også aflyst. Derfor følger vi reglerne og der vil blive udtaget til DM 2021 på baggrund af konkurren-

cerne afholdt efter DM i 2019 og frem til og med marts 2021. Udvalget har manuelt lavet en liste, som 

kommer til at ligge på hjemmesiden hurtigst muligt. Inden DM er der pt. kun planlagt yderligere 2 kon-

kurrencer; stor nordisk i Vejle og stor rundering i Holstebro, hvor resultaterne naturligvis også tæller 

med i DM kvalifikationen.  

 

4) NOM 2021 i Norge 

Vi ved ikke noget om NOM 2021, men kan da håbe på at Corona når at slippe sit tag i verden i løbet af 

sommeren. Vi ved dog ikke om Norge vil gå i gang med at planlægge endnu. Vi håber der kommer en 

afklaring omkring dette i løbet af marts/april 

 

5) Dommerefteruddannelse 2021 29.05.2021 

Vi gennemfører det program vi ikke kunne i oktober, da dommermødet blev aflyst pga. stigende 

smittetal. De to væsentligste punkter er noget om tiltag til at få flere og bedre runderingshunde 

samt rammerne for væsentesten. 
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6) Skydd – status 

Vi regner med at man kan nå og holde 2 Skydd konkurrencer inden udtagelseskonkurrence før som-

merferien. Det er nok at bestå 1 konkurrence for at kunne stille i udtagelseskonkurrencen.  

 

7) Tiltag for flere konkurrencer – samt konkurrenceoversigt tidligt på året 

NU ved, at konkurrencesituationen er svær. Vi opfordrer dog klubberne til at melde ind til kreds og NU 

med konkurrencedage til enten store eller små nordiske konkurrencer. NU ønsker at vi fremover får 

konkurrencerne op på klubmoduloversigten så hurtigt som muligt her først på året, så hundeførerne 

kan danne sig et overblik over mulige konkurrencer. NU samler også gerne løse tanker omkring konkur-

renceafholdelse og hjælper med datoforslag som passer ind i andre klubbers løse planer. NU eller de 

nye kredsrepræsentanter hjælper gerne med gode råd og vejledning i konkurrenceafholdelse. Der lig-

ger også drejebøger omkring konkurrenceafholdelse på vores hjemmeside. Disse handler især om spor-

lægning, men vi er på vej med noget tilsvarende omkring rundering og runderingsbaner. 

 

8) Evt 

Ved den manuelle optælling til DM-listen så vi til vores store glæde, at der har været 44 sporhunde til 

nordisk konkurrence i de to år. Det er en glædelig udvikling og det viser hvorfor behovet for især flere 

sporkonkurrencer vokser. Vores mål er at få runderingsdelen til at vokse tilsvarende. 

 

9) Næste møde  

Møde om hjemmesiden med Jan 27/1 kl. 19 

Virtuelt NU møde 17 februar kl. 19 

 

Referent: Bodil 
 
 

 


