
 

 

beretning fra KOU 2021 

Vi er de nye i KOU, Ole og Ulli, vi overtog efter Lars Rasmussen  

Vi blev informeret om opgaverne af Lars og Lorents og fik de første opgaver der lige 

skulle ordnes, tak for hjælpen 

1. forberedelser til de nye konkurrencer i 2022. 

2. finde en måde at overrække pokaler til de nye kredsmestre i DCH -

programmet.           

Da vi ikke rigtig havde en konkurrence hvor C, B, A og E var samtidig blev vi enig om 

at gøre det til DM i Vejen, hvor vi vidste at de 4 kredsmestre var til stede ved det 

fine møde i ventetiden ved DM. 

Derefter måtte vi til at tænke på kalenderen 2022, det kneb lidt med at klubberne 

kom med datoer og nogle kom efter kalenderen var færdig. Så fra næste år beder vi 

om at datoen 1 november overholdes for at dommerudvalg og kou. udvalg kan 

planlægge i december, har man ikke nået det må se hvad vi så gør………….. 

Tak til de klubber som var så venlige at flytte deres konkurrencer til andre datoer da 

der var flere på samme dato. 

Håber der ikke kommer for mange ændringer i konkurrencekalenderen, men vi er 

selvfølgelig åben for det når det er muligt med dommere. 

I næste sæson kommer der forhåbentlig ikke 4 dage som ikke kan bruges til 

konkurrencer på grund af spærringer fra kredsen 

Er der klubber der gerne vil afholde en konkurrence, prøver vi selvfølgelig at få det 

med. 

Så havde vi en svær opgave, nemlig at finde en klub som ville afholde en Elite-

turnering, det lykkedes desværre ikke, men med Annette Höft og Jørn Præstegaard 

hjælp er det lykkes at finde en klub som ville overtage for kreds 4, tak til de 

sporlæggere fra kreds 4 som har meld sig til at hjælpe DcH -Grindsted-Billund. 

 



Vi ved godt at det er svært at gennemføre en E-konkurrence, det kræver store 

arealer til spor og skov til eftersøgning, men håber at klubberne prøver at finde en 

løsning så der bliver flere muligheder for E-hundefører at komme ud, vis det ikke 

kan lade sig gøre i 2022 så forhåbentlig 2023, så har vi snakket om at sætte 

startgebyr for A og E hundefører op for at give lidt tilskud til at finde arealer. 

 

Hilsen 

Ole og Ulli 

KOU kreds 4 


