
 

 Nose work udvalg 
Formand Ingeborg Henriksen, Østervangsvej 67, Øby, 8830 Tjele 
Tlf.: 6165 4494 • formand-nw@dch-danmark.dk 

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

Referat NWU Teams møde d. 23.2.2022  
 
Referent: Trine 
Deltagere: Ingeborg, Jeannette og Bente          

    

1. Nyt fra formanden 

- Ingeborg har talt med Gitte om vi kan tage betaling for kursus for kreds og lokal-

instruktører. Venter på svar fra uddannelsesudvalget. 

- Lokationer til kursus/seminar med Birgitte blev diskuteret (3. & 4./9), og det 

kunne evt. være en skole (Horsens, Hatting) eller Vingstedcentret bør undersøges. 

- Spr.: Hvad gør vi ved kemisk kastration. 

 

2. Status på dommeropgaver/uddannelse  

- Der har lige været NW1 konkurrence i DcH Kjellerup, hvor Karin var med som 

aspirant. Der var bred enighed om, at hun klarede opgaven supergodt. 

- Det blev besluttet, at der var den eksaminerende dommer, der udleverer dommer-

bogen, diplom samt en NW ”blomst” 

- Trine tager sig af at lave en NW ”blomst” bestående af småting en dommer ikke 

kan undvære. 

- Helle er aspirant d. 13/3 og Karin og Trine er aspiranter ved konkurrencen d. 

30/4.  

- Det blev aftalt, at vi venter og ser hvor mange konkurrencer der kommer, og vur-

derer udefra det, om der er behov for flere dommeraspiranter. 

- Vi skal have set på, hvilke andre dommeraktiviteter/nose work aktiviteter der 

skal tælle med som dommeraktiviteter. 

 

3. Status på arrangørguiden:  

- Guiden rettes løbende 

 

4. Status på reglementet: 

- Ændringer fremadrettet med rødt og fed tekst. 

- Regler for udlevering af resultathæfte bliver tilføjet (reglementet sendes til god-

kendelse sidst på året) 

 

5. Eventuelt 

- Der er kommet spørgsmål om man må stille til konkurrence med en kemisk kastreret 

hanhund. Det blev besluttet, at det må være konkurrenceudvalget der skal tage den 

beslutning, så det bliver ens for alle i DcH 
 

Næste NWU møde 
 

Onsdag, den 23.3.2022 kl. 18.30 


