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

Dagsorden 

1) Hjemmesiden – klubmodul 

 

Vi er i gang med at rette hjemmesiden til, så vi får de nye programmer (mikro nordisk og lille skyd) 

på, og så der linkes til den rigtige programversion alle steder. Der er også konkurrencevejledninger 

og tjeklister til sporkonkurrencer. Vi arbejder på at lave en vejledning til banebygning til rundering. 

Vi har desuden været i dialog med klubmodul folkene. De har set på de login problemer mange af 

de nordiske hundeførere har oplevet, når de sidder om natten og skal melde sig hurtigt til konkur-

rencer. Vi håber problemerne er løst nu. 

 

2) Nordiske Kredsrepræsentanter i alle kredse 

Vi har nu repræsentanter i kreds 3 (Ulla Frederiksen), 4 (Torben Beck), 5 (Flemming Ålund) og 6 (Ka-

rina Andersen). Vi indkalder snarest de nuværende kredsrepræsentanter til et virtuelt møde og la-

ver en idé udveksling. Vi håber på snarest at have nordiske kredsrepræsentanter i kreds 1 og 2 

også, så vi har Danmarkskortet fyldt op. 

 

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

Første formøde afholdt med begge klubber den 02.02.21. Om Corona vil, er dette års todelte DM i 

trygge hænder hos 2 erfarne klubber.  Der planlægges så DM kan afholdes med forsamlingsforbud 

på 10. Alt det sociale er af samme årsag taget væk, men kan evt. tilføjes, hvis Coronasituationen 

bedres markant og restriktionerne ophæves – hvis det er muligt for de arrangerende klubber. Næ-

ste formøde 09.03.21. 

 

4) Økonomi  

Da DcH, pga. Corona, har et pænt overskud i 2020 kan udvalgene søge midler til ekstra tiltag. NU 

har ønsker om en kredsinstruktøruddannelse indenfor de nordiske discipliner, så vi på sigt kan få 

lavet kurser for trænerne ude i klubberne. Vi har også et ønske om ekstra dommerefteruddannelse 

med noget praktisk, nu der har været så få konkurrencer det sidste år. Desuden dømmer de nordi-

ske dommere efterhånden primært i vinterhalvåret, hvor der er lettest adgang til skovene, så noget 

ekstra varmt tøj ville vi gerne kunne give dem tilskud til. 
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5) Nyt fra HB 

De nordiske programmer presses mere og mere af begrænset adgang til skovene. De nye tiltag med 

indhegninger til store vilde græssende heste og kør/okser vil gøre det yderligere svært at finde træ-

ningsarealer især sporarealer. DcH vil som flere andre interessenter gøre indsigelser. Det rammer 

især de nordiske sporarealer.  

 

6) NOM 2021 i Norge 

Vi har haft kontakt med Norsk Hundesportsklub, som arbejder på at gennemføre et NOM i Norge i 

2021. Endnu ingen dato fastlagt, men sandsynligvis i første halvdel af september 21, og sandsynlig-

vis i Oslo området tæt på Gardamoen. Alt med forbehold. De starter først planlægningen, når de 

ved mere om mulige rammer og Corvid19 

 

7) Dommerefteruddannelse 2021 29.05.2021 

Vi afholder den aflyste dommerefteruddannelse fra oktober med samme program som planlagt i 

oktober i maj. Fokus vil være på mere ensartede rammer omkring væsenstest samt bedømmelse af 

runderinger og runderingsbanernes udseende og sværhedsgrader. 

 

8) Skydd – status 

Vi håber der kan komme to konkurrencer plus udtagelseskonkurrence. Planlægningen starter, når 

vi ved hvornår vi må være 10 personer eller mere samlet igen. NU vil også forsøge at få uddannet 

en eller flere dommere mere i biddelen af skydd 

 

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

NU har sendt et nyhedsbrev ud til alle klubber, hvor vi gør opmærksom på at der nu findes kredsrepræ-

sentanter i 4 af de 6 kredse (kreds 3, 4, 5 og 6). Nyhedsbrevet kan læses på hjemmesiden under NU. 

Kredsrepræsentanterne kan vejlede klubberne omkring alt med nordisk, herunder hvordan man kom-

mer i gang med at lave holde konkurrencer. NU vejleder også gerne omkring konkurrenceafholdelse og 

der findes vejledninger på vores hjemmeside under NU til sporlæggere og generelt. En vejledning til 

bygning af runderingsbaner er under udarbejdning. Nu takker de klubber der allerede har været i gang 

med at afholde konkurrencer både de planlagte og de få det lykkedes at få afholdt i 2020. Vi håber 

klubberne er klar til at forsøge sig i 2021 i efteråret og at 2022 bliver et mere normalt år. Vi vil gerne 

opfordre jer til at lægge en indbydelse op på klubmodul så snart I har datoen aftalt med kreds og NU, så 

hundeførerne kan planlægge deres konkurrencer så godt som muligt. Vi ved, det kan knibe med hvor-

når man kan booke skov, men alligevel en opfordring til at lægge indbydelsen op så tidligt som muligt. 

 

 

10) Næste møde  

DM møde den 9 marts med Skanderborg og Vejle 

Næste ordinære møde i NU den 24. marts kl. 19 


