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Referat af Teams møde onsdag den 16.12.20 kl. 19:00  

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

Dagsorden 

1) Nordiske Kredsrepræsentanter i alle kredse 

Brev sendt til alle kredse via sekretariatet. Vi afventer tilbagemeldinger. Kreds 5 har fundet en repræ-

sentant. 

Beskrivelsen er ment som inspiration og der er mange forslag, som jo ikke nødvendigvis alle skal udfø-

res. Det bestemmer man helt selv i kredsen. Kataloget er ikke ment som ”noget stort og meget”, men 

blot som inspiration til hvad en kreds repræsentant eventuelt kunne beskæftige sig med. 

 

2)  DM- i 2021. Spor 10.-11.04.21 – rundering 24.-25.04.2021 – Skydd udtagelse til NM i juni 2021 

a) Vejle afholder spordelen 10. og 11.04.21.  

Det bliver som udgangspunkt en konkurrence uden alt det sociale samvær som ellers kendetegner 

Nordisk DM. Konkurrencen planlægges, så den overholder de nuværende konkurrenceregler og for-

samlingsforbud på 10 personer. 

b) Runderingsdelen.  

Vi arbejder stadig på at finde en klub, som vil stå for runderingen 

c) Skydd udtagelse til NM 2021 

Satser på juni. 

d) Kreds 4 holder DM i 2022, hvor vi håber at alt er normalt igen. Der er vi forhåbentlig tilbage til et 

samlet DM for spor og rundering med masser af socialt samvær. 

 

3) Økonomi  

Vi skal beskære vores budget med 5% som alle andre udvalg i DcH. NU vælger at lægge besparelsen ind 

på DM-arrangementet, så det ikke kommer til at gå ud over vores mål og visioner for hundearbejdet. 

 

4) NOM 2021 i Norge 

Af indlysende grunde er der intet nyt endnu. Arrangementer er planlagt til september 2021 

 

5) Dommerefteruddannelse 2021 

Den aflyste dommeruddannelses dag fra oktober 2020 bliver afholdt den 29/5 2021 med samme pro-

gram som i oktober. Her skal bl.a. diskuteres væsentest og rundering. 

 

6) Skydd – status 

Der stiles mod to konkurrencer i marts og maj og derpå en udtagelses konkurrence til nordisk me-

sterskab i juni 
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7) Information – åbenhed- kontakt med medlemmer 

 

NU vil i nærmeste fremtid gå hjemmesiden igennem med tættekam og revidere hvor oplysningerne 

trænger til dette. På landsforeningens hjemmeside under NU ligger alle dokumenter vedrørende 

det nordiske program samlet. Her er også vejledninger til afholdelse af konkurrencer, til sporlæg-

gere og bygning af runderingsbaner. Disse vejledninger forsøger vi at holde opdaterede og de vil 

blive gennemgået igen her i juleferien. På hjemmesiden kommer også snart de 2 uofficielle pro-

grammer; Mikro Nordisk og Lille skydd. Formålet med disse programmer er at give klubberne mu-

lighed for at lave en blød indgang til de nordiske programmer til urutinerede hunde og hundefø-

rere. Programmerne er derfor også kun ment som vejledende inspiration til de afholdende klubber. 

Man kan ikke optjene DM point i disse konkurrencer og de vil ikke fremgå i resultatoversigten på 

klubmodul. 

 

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

NU håber at klubberne, trods den usikre situation, har mod på at planlægge konkurrencer og vi op-

fordrer til at man så tidligt som muligt i forløbet får godkendelse af datoen i kreds og hos NU samt 

at invitationerne kommer på klubmodul så hurtigt som muligt. 

 

9) Næste møde  

       Vi skal oplæres i klubmodul på et virtuelt møde sidst i januar af Annette 

       Almindeligt virtuelt NU møde 13 januar kl. 19 

 

Referent: Bodil 

 

 


