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

 

Dato: 13/2-22 
 
Til stede: Julie Koed Aasted, Anne Bak Olesen, Cecilie Hvid Arensbach, Marte Askland, Lise Dams-
gaard Hansen og Christine Mose Iversen 
Dagsorden: 

• Forslag til strukturering af Ungdomsudvalget: 
o Formål: at sikre struktureret og målrettet arbejde i udvalget samt fordeling af ud-

valgets arbejdsopgaver 
o Fordeling af ansvarsområder: 

▪ Julie: Formand, aktivitetsansvarlig, PR-ansvarlig (Facebook, Instagram og 
hjemmeside) 

▪ Christine: Sekretær, kontakt til lokalforeninger 
▪ Cecilie: Økonomiansvarlig 
▪ Marte: Bladansvarlig 
▪ Anne: Uddannelsesansvarlig, PR-ansvarlig (Facebook, Instagram og hjemme-

side) 
o Vision: 

▪ Udvalgets vision er at udbrede kenskab til DcH Ungdom. Dette skal ske ved 
at: 

• Øge synligheden af DcH Ungdom blandt de unge/deres forældre 

• Øge synligheden samt interessen for ungdomstræning i lokalforenin-
gerne 

• Lave aktiviteter 
o Mål for hvordan visionen opnås: 

▪ Lokalforeninger: 

• Der skal laves et overblik over, hvilke lokalforeninger der tilbyder 
ungdomshold/har unge i foreningen. 

• Nogle lokalforeninger har ændret aldersgrænset på deres hold i 
klubmodul fra standardindstillingen (0-99 år) til fx 18-99 år. Lokalfor-
eningerne skal derfor opfordres til at overveje denne aldersbe-
grænsning. 

▪ Unge/deres forældre: 

• Reklame omkring ungdomshold, udvalgsaktiviteter m.m. skal udbre-
des via Aula. 

▪ Aktiviteter: 

• Der skal laves mindst tre ungdomsdage fordelt på tre forskellige lo-
kalforeninger pr år. Disse ungdomsdage skal ses som trinbræt til op-
start af ungdomshold i de lokalforeninger, der har interesse for det-
te, og skal derfor som udgangspunkt afholdes i disse klubber. 

• Der laves én weekendlejr pr år. 
▪ DcH bladet: 

Referat af udvalgsmøde i Ung-
domsudvalget 
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• Udvalget ønsker at have en artikel med i hvert blad. 
▪ Uddannelse: 

• Der skal skabes kontakt til Uddannelsesudvalget med henblik på ind-
arbejdelse af ungdomsmateriale i grundinstruktøruddannelsen. 

• Der skal udarbejdes materiale til et webinar omkring ungdomstræ-
ning, som skal have til formål at klæde instruktører rundt om i landet 
på til at kunne afholde ungdomshold. 

• Opsamling fra sidste møde 
o Idé om lejr til ”ældre” unge udsættes pt. Idéen er god, men vi vil gerne fokusere på 

de 11-19 årige. 
o Bogen ”Hvalpesjov i børnehøjde”, er anskaffet. Indeholder masser af idéer til tricks, 

som børn kan lave med deres hund. 
o Der har været corona, hvilket har begrænset udvalgets, men der blev i sommeren 

2021 afholdt tre ungdomsdage i hhv. DcH Hvidovre, DcH Nordfyn og DcH Skive, som 
alle var en stor succes. 

o Der arbejdes på at få lånt vores Instagram ud til et eller flere ungdomshold. 

• Aktiviteter i 2022: 
o Idéer til årets lejr 

▪ Forslag til weekend: 17.-19. juni. 
▪ Forslag til lokation: DcH Herning. 
▪ Forslag til instruktører: Kan evt. findes i samarbejde med Rally- og Agilityud-

valget. 
o Idéer til andre aktiviteter i år 

▪ Det undersøges, om der er specifikke klubber, der kunne have lyst til at vi 
arrangerer en ungdomsdag hos dem med henblik på at skabe reklame, der 
kan gøre det muligt at oprette et ungdomshold i klubben efterfølgende. 

▪ Koncept: introduktion af rally, agility, hoopers eller hvad den enkelte lokal-
forening har brug for/lyst til. 

• Eventuelt 

• Opgaver til næste møde: 
o Julie kontakter DcH herning samt Rally- og Agilityudvalget med henblik på planlæg-

ning af årets weekendlejr. 
o Christine kontakter lokalforeninger, med henblik på hvem der har ungdoms-

hold/unge i foreningen, samt hvem der kunne tænke sig at få oprettet et ungdoms-
hold og hjælpe med en ungdomsdag, samt gøre dem opmærksom på aldersgræn-
sen i klubmodul. Lægger desuden opslag på Landsforeningens facebookside om-
handlende ungdomsdage. 

o Cecilie starter udarbejdelse af webinar omhandlende ungdomstræning. 
o Anne kontakter Uddannelsesudvalget med henblik på planlægningen af et møde, 

gerne søndag d. 24/4-22 i forbindelse med Fællesmødet. 
o Marte holder styr på deadlines til DcH bladet. 
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o PR-ansvarlige arbejder videre på at låne vores Instagram ud til forskellige ungdoms-
hold. 

• Dato for næste møde: Søndag d. 24/4-22 i forbindelse med Fællesmødet. 
 
Med venlig hilsen 
Christine Mose Iversen 
Sekretær i Ungdomsudvalget 
Danmarks civile Hundeførerforening 
+45 22 66 99 24 
Mail: christinemiversen@hotmail.com 


