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

Til alle DcH klubber, der afholder nordiske konkurrencer 

Overblik over hvem der har dømt hvad 

Vi har i Nordisk Udvalg oprettet en database, hvor man kan se, hvilke dommere og aspiranter der har 

dømt hvad til de nordiske konkurrencer. For at vedligeholde denne database løbende, vil vi gerne bede 

jer klubber om at melde ind til NU, Niels Engkjær, hvilke dommere I har valgt, og hvilke øvelser de skal 

dømme. Med hensyn til aspiranterne vil det være NU, der henvender sig til klubberne og informerer 

om, hvilke øvelser aspiranterne skal med på som en del af deres uddannelse. I er til enhver tid vel-

komne til at henvende jer til vores dommeransvarlige Niels Engkjær for gode råd om valg af dommere 

til de enkelte øvelser.  

Konkurrencer på klubmodul så hurtigt som muligt – gerne først på året 

En anden bøn vi i NU har til klubberne er at man så tidligt som muligt lægger planlagte nordiske kon-

kurrencer op på klubmodul. Således kan vi alle få et overblik over de konkurrencer der er planlagt. Vi 

har i NU et mål om, at der skal afholdes minimum 4 små og 4 store konkurrencer per år.Vi er klar over, 

at det ikke altid er muligt at få forhåndsreserveret skov og øvrige arealer i så god tid, men hvis det er 

muligt, bliver vi rigtig glade.  

Nordiske Kredsrepræsentanter 

NU har via nyhedsbrev og informationer til kredsene opfordret til, at alle kredse vælger en nordisk 

kredsrepræsentant og/eller et nordisk kredsudvalg. Foreløbig er der valgt nordiske kredsrepræsen-

tanter i kreds 4, 5 og 6. Vi opfordrer klubberne til at bruge deres kredsrepræsentanter i alle emner 

omkring de nordiske discipliner. Man er selvfølgelig stadig velkommen til at kontakte os i NU også, 

men ved at få det ekstra led på, håber vi på at nå ud til flere ved at have en repræsentant i kredsen og 

dermed tættere på klubber og hf.  

Tak til klubberne for at arrangere nordiske konkurrencer 

Afslutningsvis vil vi gerne takke de klubber mange gange, der påtager sig at afvikle nordiske konkur-

rencer. Det er et stort arrangement, der kræver meget plads og mange hjælpere, men også med en po-

sitiv og uformel stemning og ånd – og gode muligheder for et økonomisk overskud. Nordisk Udvalg og 

vores kredsrepræsentanter står naturligvis altid til rådighed for klubber der ikke har den store erfa-

ring med nordiske konkurrencer, men kunne tænke sig af afholde en konkurrence. Kom bare frit frem 

– det er ikke så farligt. 

Med venlig hilsen 

Nordisk Udvalg 

Kirsten Christoffersen, formand 
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