
 

 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. 26.1.2022  
 
Referent: Bente 
Deltagere: Ingeborg, Jeannette, Dorte, Trine og Linda (HB)           

    

1. Nyt fra formanden 

- Modulerne til uddannelse af kreds- og lokalinstruktører skal opdateres. Kreds og 

lokale instruktører inddrages.  

- Arkivering af dokumenter. Alle referater for 2021 og før overføres til klubmodul.  

 

2. Status på kursuser 

- - KI efteruddannelse d. 5/2 2022 er fuldt booket og program fastlagt ud fra deltager-

nes ønsker 

 

3. Status på dommeropgaver/uddannelse  

- NWU skal godkende dommeraspiranterne.  

Kravene på den praktiske opgave: Planlægning og afholdelse af en åben klasse 

konkurrence med minimum 4 ekvipager i de 4 momenter skal udføres og videoer 

oplægges på dommergruppen.   

- NWU godkender om en aspirant er klar til praktisk eksamen. 

- NWU har godkendt at Jeanette er klar til eksamen, og har aftalt d. 16/4 med Iben 

som censor. Med en bestået eksamen har Sjælland sin første DcH nose work 

dommer. Vi krydser fingre for Jeannette 

- Trine har i weekenden været dommer på en uofficiel Clearround konkurrence 

med 16 deltagere 

- Bente og Trine er dommeraspirant ved konkurrencen d. 6/2, Helle er aspirant d. 

13/3 og Karin og Trine er aspiranter ved konkurrencen d. 30/4.  

 

4. Status på arrangørguiden: kommentarer efter kursusweekend 

- Guiden rettes løbende 

 

5. 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) 

 

6. Evaluering af dommerefteruddannelse: 

- Næste møde 7-8/1 2023. 

- Orientering 151. Hvilke andre funktioner kan godtgøre dommeraktiviteter skal præ-

ciseres med fokus på at dommerviden/erfaring SKAL vedligeholdes  
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- Hvorledes skal en eksamen foregår – overdragelse af dommerbevis mv. hvem? For-

slag: Formand NWU      andre ? 

- Opstart af nye dommeraspiranter.  

 

7. Eventuelt 

- Evaluering af kredsinstruktør efteruddannelse. Hvad kan vi og hvad må vi? 

- Fremtidige kurser vil blive rettet mod aktive kredsinstruktører, og udbudt med max 

antal pr. kreds og lokalforening for at opnå landsdækkende spredning på deltagere og 

eventuelle overskydende pladser vil blive udbudt til NW lokalinstruktører 

- Ingeborg undersøger model på dommerjakke- og vest til Domini, så hun får den rig-

tige størrelse. 

- Forslag om udlevering af 2 røgpatroner pr dommer v. den årlige efteruddannelse er 

vedtaget 

- På baggrund af efterspørgsel om direkte kontakt til NWU opretter FB gruppe for ak-

tive NW kredsinstruktører. Ansvar Bente  

-  
 

Næste NWU møde 
 

Onsdag, den 23.2.2022 kl. 18.30 
 


