
 

Referat af Kredsrådsmøde  
mandag den 28. oktober 2022 kl. 19.00 - Rødding Centeret 

 
Referent: Charlotte Christensen 
Ordstyrer: Brian Klaris 
 
 
Velkommen v/ Annette Höft 
 
Annette bød velkommen. De fremmødte klubber blev bedt om kort at fortælle, hvad de 
beskæftiger sig med lige nu: 
 

Bramming 
Fosøger at få det hele til at hænge sammen med hold og trænere – mangler trænere 

 
Esbjerg 
Forsøger at få alt til at fungere specielt med maskiner og arealer. 
 

Fredericia 
Er optaget af at træne hunde og at arealerne er ok – mangler instruktører 
 

Haderslev 
Er ved at få ro i klubben efter at hele bestyrelsen er gået af – har lige fået en ny bestyrelse 

 
Nordals 
Mangler trænere 
 

Ribe 
Har fået ny formand 
 

Tinglev 
Har fået de nye aspiranter i gang 
 

Tønder 
Mistet to trænere, så har problemer med at få holdene dækket. 
 

Vejen 
Har fået stjålet lyset – har imidlertid fået etableret noget nyt. 
 

Vojens 
Er i gang med at arrangere klubmesterskaber 

 

Aabenraa 
Har gang med planlægning af Efterårsfest og konkurrencer. Mangler trænere 

 
Christiansfeld 
Får arealer til at hænge sammen og optaget af at træne hunde 
 

  

 

Mødedatoer 
 
Klubmodul (lokalforeninger) 
Udsat til 2023 
”Det nye klubmodul”  
Rødding Centeret 

 
 
Forretningsudvalget 
 

Kredsbestyrelsen  
9/1-23 kl. 20.00 – 21.30 (online) 
20/2-23 kl. 17.00 – 18.45 (Rødding) 
 
Kredsgeneralforsamling  

Mandag den 20. februar 2023 
kl. 19.00 – 21.20 
Rødding Centeret 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Kredsrådsmøder møder 
afholdes i Rødding centret.  
 
Husk at holde øje med Kreds 4’s 
hjemmeside. 
 
www.dch-kreds4.dk 
 
 
 
 



 

Agerbæk 
Varde kommune er i gang med at finde noget nyt jord klubben kan træne på. 
 

Broager 
Logistik med mange hold på træningspladsen. Arbejder på, at få flere med til Generalforsamlingen. 
 

Vamdrup 
Pynte på Klubhuset – mangler instruktører  
 

Løgumkloster 
Har fået opsat en aktivitetsbane – fået klubtøj 
 

Ødis Bramdrup 
Plads til alle hold, har ikke så store arealer. 
 
 

Ad 1) Nyt fra Kredsformanden v/ Annette Höft 

HB arbejder på et forslag til næste landsmøde om at ”suspendere” frivillighedsklausulen. HB kommer med nogle gode råd, hvad man skal tage 
hensyn til, når man aflønner instruktører - ellers er det op til de enkelte klubber. 

Det er svært at spå om, hvad det kommer til at betyde, men det foregår allerede i nogle af klubberne. 

Der arbejdes på en ny struktur Konkurrenceudvalg (KU) /Dommerudvalg (DU) på landsplan. På det næste landsmøde kommer der et  
forslag til at KU og DU bliver slået sammen til ét udvalg. 

Annette sendte et spørgeskema ud til alle Kreds 4’s lokalforeninger omkring brug af seler og halsbånd 

20 svarede på spørgeskema. Annette gennemgik kort tilbagemeldingerne. 

Der er planlagt kursus for superbrugere i Klubmodul den 30. november. 

Superbrugerne holder et kursus for de klubber, der har brug for hjælp. Dato kommer ud efter den 30/11. 

 

Ad 2) Nyt fra Næstformanden v/ Hans Peter Dinesen 

Annette og Hans Peter har været på besøg i Haderslev i forbindelse med udskiftning af bestyrelse. 

 
 

Ad 3) Nyt fra Kredskasserer v/ Lorents Nielsen 

Lorents gennemgik budgettet for 2023 - Budget 2023 
 
Forslag til ændringer i Kredsmappen blev gennemgået og godkendt - Nyt Kredsmappen-2022  
 

1) Ny struktur på IGU-moduler. Kan betyde at uddannelse kommer til at strække sig over to år. Det er lagt ind som en fast pris 
af 520,- kr. pr. modul. (inkl. kørepenge til aspiranterne). 

Regning sendes ud til Klubberne når Kredsen har modtaget deltagerlisterne fra uddannelsesudvalget. 
 
Aspiranter sender først afregning for kørsel, når alle Grundmodulerne er gennemført.  
Det samme gælder for overbygningerne. 
 

2) Agilityudvalget er udvidet med Hoopers, så teksten er tilrettet i Kredsmappen. 
Se afsnit omkring Pokal – afholdelse af Jysk mesterskab. 



 

 

Ad 4) Nyt fra Udvalgene 

Agilityudvalget v/ Hans Peter Dinesen 
Agilityudvalget er udvidet med Hoopers.  
Kreds 4 blev igen i år den bedste til DM 
 
Alle der har en stor hund, skal have målt sin hund inden de tilmelder sig den første konkurrence i januar. 
HB har godkendt at det kun er en startbog i agility uanset om det DKK eller DcH. 
 
Uddannelsesudvalget v/ Nanne Schmidt 
Overbygning Nose Work og  Familehund er afsluttet. 
Der er kommet et ekstra modul på overbygningen i Lydighed, som også tilbydes instruktører, der allerede 
har afsluttet uddannelsen tidligere. Der er lige nu venteliste, da det modul er fuldt booket. 
 
Det tilbydes kursus i E-spor den 29. april - alle der var med på det først kursus er automatisk tilmeldt. 
Konkurrenceudvalget skal tænke på, om de ikke kunne afholde kursus, så sporlæggerne vedligeholdes og 
der er hundefører, der kan gå få tilbud om, at gå sporene. 
 
Går med planer om at udbyde kursus, måske op til to gange om året i rally, nose work og Dch-program. 
 
Brugshundeudvalget v/ Jønne Schmidt 
Der er ikke gang i det helt store lige nu, men arbejder på, at lave en træningssamling i starten af næste år. 
 
Eftersøgning v/ Olav Møller 
Kører i år rigtig godt – Der er nye interesserede, der kan overtage plads efter de hundeførere der stopper. 
 
Dommerudvalget v/ Edel Jørgensen 
Dommerudvalget holder introaften for evt. nye dommeraspiranter onsdag den 30. november kl. 19.00 i Klubhuset Jels/Rødding. 
 
Dommerudvalg tager på dommerseminar den 11. og 12. november, hvor de bl.a. vil tage en snak med de andre kredse, hvad de har af 
erfaring med kridt på spor. Hvorefter de vil finde ud af om, det er noget der skal holde et kursus i her i Kreds 4. 
 
Det kan give flere sporlæggere, ved at bruge kridt på spor, idet det er noget nemmere for sporlæggerne at lægge og finde sporene 
igen. Brian fortalte og viste en måde, hvorpå et E-spor kan lægges med kridtmarkering. 
 
Nose Work v/ Trine Sønderby 
Der er blevet afholdt et par konkurrencer – både officielle og uofficielle. 
Og nogle Clear round konkurrencer (en af de former der konkurreres i Nose work). 
Planlægger en Nose work dag for alle Nose work udøvere i kreds 4. 
 
Nordisk udvalg 
Mangler en klub til at afholde en Nordisk konkurrence eller en lille Nordisk.  
Byd ind, hvis I har lyst – behøver ikke have kendskab i forvejen. 
 
Emil arbejder på en dag med info omkring: Hvad er Nordisk? 
 
Konkurrenceudvalget V/ Ole Mikkelsen 
Fuld gang med at planlægge næste års konkurrencer. 
De sidste klubber der endnu ikke har meldt en dato ind for konkurrence, skal gøre det nu. 
Der kommer en ny dato for kursus for konkurrenceledere - bliver meldt ud hurtigst muligt. 
Vi mangler E-konkurrencer i kalenderen. Klubberne opfordres til at afholde en E-konkurrence, det være en god idé f.eks at afholde de 
sammen med en C-konkurrence. 
 
Konsulentudvalget v/ Brian Klaris 
Har p.t. 7 konsulenter i Kreds 4. 
6 nye aspiranter er på vej, de starter uddannelse op i november 2022. 
 
 



 

Rallyudvalg v/ Bodil Bregendahl 
 
Trine og Cuba vandt sydjysk mesterskab og Metine med Depeche vandt jysk mesterskab og blev 
kredsmester. 
 
Fremover vil kredsmesteren i rally også medtage pokalen i forbindelse med hygge-arrangementet 
om søndagen til DM. 
 
Vi satser på 7 konkurrencer næste år, men man kan stadig nå at sende stævnedatoer ind til rally-mailen. 
 
Der kommer info ud vedrørende næste års fællestræning. Det bliver ikke den 26/8, da der hr er rally-dommer samling. 
 

Ad 5) Eventuelt 

Hvalpepakker – kan bestilles hos Annette. 
 
Diskussioner gruppevis  
- hvad gør vi fremadrettet med de store konkurrencer/stævner? 
Konklusion: Flere klubber skal gå sammen om f.eks. DM, hvor der skal være en klub eller kredsen, der er tovholder.  

OBS! Drejebogen til at afholde DM er forældet. 
 

Hvordan får vi styrket vores frivillighed i klubberne? – Annette indkalder: 
 
Malis (DcH Tønder) 
Lene (DcH Løgumkloster 
Sabrina (DcH Haderselv) 
Charlotte (DcH Broager) 
 
til et Teams møde i januar. 

 
 

 


