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

 

Dato: 27/4-22 
 
Til stede: Julie Koed Aasted, Anne Bak Olesen, Cecilie Hvid Arensbach, Marte Askland og Christine 
Mose Iversen 
Dagsorden: 

• Opsamling fra sidste møde 
o Christine og Anne har lavet et spørgeskema, som ønskes udsendt til alle lokalfor-

eninger. Vi afventer ansøgning sendt til HB om dispensation til at sende én mail ud 
til alle lokalforeninger. Denne mail skal indeholde nyhedsbrev fra os samt spørge-
skemaet. 

o Anne laver facebookopslag til vores egen facebookside samt til landsforeningens 
side. Opslaget skal opfordre lokalforeninger til at melde sig til at afholde ungdoms-
dage, evt. som springbræt til at oprette et ungdomshold i klubben. 

o Cecilie arbejder videre med webinar om ungdomstræning. 
o Uddannelsesudvalget blev forsøgt booket til møde søndag på fællesmødet, men de 

var fuldt booket. Uddannelsesudvalget har dog tilkendegivet stor interesse i at 
samarbejde med os.  

o Udlån af instagram afventer til vi har svar på spørgeskema, da vi igennem spørge-
skemaet gerne skulle få kontakt til ungdomshold rundt om i landet. 

• Planlægning af aktiviteter i 2022: 
o Status på årets lejr: 

▪ Årets lejr 17.-19. juni i DcH Herning. 
▪ Vi har pt én agility instruktør, men mangler en rally instruktør. Julie har Lise 

på sagen. Uddannelsesudvalget kan evt. også spørges, de har styr på kreds-
instruktørerne. 

▪ Mindst én fra udvalget skal være til stede under hele lejren. Vi arbejder på 
følgende: 

• Julie er til stede hele weekenden. 

• Anne er til stede fredag til lørdag. 

• Christine er til stede lørdag til søndag. 
▪ Prisen fastlagt til 600 kr. 
▪ Tilmeldingen frigives, så snart Julie har de sidste detaljer på plads. 

o Status på andre aktiviteter i år 
▪ Vi ønsker at afholde 3 ungdomsdage. Disse kan evt. bruges som springbræt 

til at oprette ungdomshold i den pågældende lokalforening. 
▪ Vi afventer, om nogle lokalforeninger melder sig til at afholde en ungdoms-

dag via vores facebookopslag. Hvis ikke bør vi gå gennem kredsene. 

• Udvalgets rolle til DM 
o Gaver 

▪ Vi har et ønske om at give ”Tillykke med flot indsats gave” fra Ungdomsud-
valget til unge, som deltager til DM. 

Indkaldelse til udvalgsmøde i 
Ungdomsudvalget 
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▪ Hvis det er noget, vi skal, bør følgende overvejes: 

• Hvor unge deltagere skal have en gave? 

• Hvilken pris? 

• Hvem har styr på alder på tilmeldte? 
▪ Vi vender tilbage til dette, når vi kommer tættere på DM. 

o Opvisning 
▪ Vi har et ønske om en opvisning fra et ungdomshold sponsoreret af Ung-

domsudvalget til årets DM. 
▪ Når vi har svar på spørgeskemaet, har vi måske kendskab til et ungdoms-

hold, som kunne tænke sig at samarbejde med os om en opvisning. 

• Idé fra konkurrenceudvalg: Konkurrenceprogram for børn/unge 
o Ungdomsudvalget er blevet forelagt, at konkurrenceudvalgene på fællesmødet dis-

kuterede udfærdigelsen af et konkurrenceprogram for børn/unge med elementer 
fra de forskellige sportsgrene i DcH. 

o Som udgangspunkt kan vi godt lide idéen, men er i tvivl om de unge hellere vil kon-
kurrere i de nuværende sportsgrene. 

o Når vi får kontakt til ungdomshold gennem vores spørgeskema, kan det overvejes, 
om der skal laves et spørgeskema til de unge på holdet, hvor sådanne idéer kan af-
prøves. 

• Idé fra Uddannelsesudvalget: Juniorinstruktører 
o Uddannelsesudvalget har forelagt os idéen om en juniorinstruktøruddannelse. 
o Idéen er en kortere instruktøruddannelse målrettet unge. Uddannelsen skal klæde 

den unge på til at kunne fungere som hjælpeinstruktør på et hold. Idéen er meget 
brugt i svømme- og spejderverdenen. 

o Er der interesse for dette? Her kunne et spørgeskema til unge på et ungdomshold 
igen være en hjælp. 

• Idé fra Redaktionen: Artikel omhandlende hvad vi som udvalg kan tilbyde lokalforenin-
gerne 

o Redaktionen har foreslået en artikel omhandlende Ungdomsudvalget. Artiklen skal 
afdække hvem vi er som udvalg, hvad vores formål er samt hvad vi kan tilbyde lo-
kalforeningerne? 

o Nyhedsbrevet som udarbejdes til rundsendelse til lokalforeningerne vil kunne skri-
ves om til en sådan artikel. 

o Vil blive bragt i bladet til efteråret, når vi kommer ud over sommerens aktiviteter. 

• Invitationer: 
o Naturmødet, Hirtshals (19.-21. maj) 

▪ Sekretariatet har inviteret os. Torsdag kommer folkeskoler. 
▪ Ingen fra udvalget har mulighed for at deltage desværre. 

o Roskilde Dyrskue (27.-29. maj) 
▪ Steen (kreds 6) har inviteret. 
▪ Både Julie, Cecilie og Marte kan deltage på varierende tidspunkter. Marte 
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kontakter Steen og aftaler nærmere. 
o Agria gåtur, Amager Fælled (21. maj) 

▪ Sekretariatet har inviteret. 
▪ Marte undersøger, om hun kan komme med og kontakter Jan, når hun ved 

mere. 

• Eventuelt 
o Tøj status 

▪  Ingen i udvalget kan huske, hvorfra vi har fået vores udvalgstøj. Christine 
undersøger med Jan, om han ved noget. 

• Dato for næste møde 
o 25. maj 

 
Med venlig hilsen 
Christine Mose Iversen 
Sekretær i Ungdomsudvalget 
Danmarks civile Hundeførerforening 
+45 22 66 99 24 
Mail: christinemiversen@hotmail.com 


