
     Instruktørmøde DCH Vordingborg 
                        Onsdag d. 14. september 2022 kl. 18.30 på   Mosegårdsvej 20 4760 Vordingborg. 

 

Pia havde mad med. 

Kirsten var referent og Camilla var ordstyrer 

Fremmødte: Louise, Camilla, Adam, Ken, Karin J, Ulla, Harriet, Pia og Kirsten 

Afbud: Karin R 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 

2. Nyt fra bestyrelsen 
 
Åbent hus. Der var nogle flere end sidste år. Flere så eftersøgningen. 
Ny kontaktperson i Vordingborg kommune for fritidsområdet Barmosen 
NW konkurrencen i weekenden gik godt – (ikke hørt reklamationer på vandrørene) 
Talt om kontingentfritagelse for instruktører. Det vil blive betragtet som løn. 
Arbejder på rullende kontingent i klubben, hvilket kræver en ekstraordinær generalforsamling. 
Camilla mangler respons fra bestyrelsen. Kan træde i kraft lige så snart det er vedtaget. 
Ulla forespurgte hvilke krav DcH Vordingborg stiller til at optage hunde/hundeførere på holdene. 
Emnet blev diskuteret på sidste instruktørmøde og uddebatteret. 
Debat om bestyrelsen kan afvise et ønsket emne på dagsordenen. 
Foreløbige datoer til vore konkurrencer i 2023. NW kl. 1 den 12. marts. Rally den 30. april. 
 
Nyt fra kredsen: 
Svært at skaffe klubber der vil lægge hus og arealer til uddannelse. 
 
Nyt fra landsforeningen: 
Arbejder på væsenstest af alle hunde inden deltagelse i konkurrence. 
Overvejer fremover at dele DM op på flere lokalforeninger, da ingen lokalforening ønsker at stå for 
DM på grund af det store arbejde. 
Forslaget om aflønning af certificerede instruktører ændres måske til at vedtægterne ændres, så 
man må tjene penge i DcH. 
Klubmodulet. Er i gang med en opdatering, flere har problemer med det.  
DcH programmet skal promoveres. Der er lavet en video. 
Problem at flere udebliver fra konkurrencer.  
 
Vi som instruktører bør informere vore hundefører, der går til konkurrence, om god skik – blive til 
alle er færdige, ikke melde afbud på grund af f.eks. vejr og ved nødvendigt afbud, send afbud til 
rette vedkommende. 
 



3. Orientering om diverse udvalg i klubben. 
 
Lydighedsudvalget Pia og Mads 
Agilityudvalget Karin R. og Harriet 
Rallyudvalget Henning og Camilla 
Materialeudvalget Henning og Mads 
Nose work udvalget MajBrit og Ulla og Kirsten 
Ulla havde opfattet hendes arbejde for Nose work som ad hoc. 
 
Det er udvalgene, der står for konkurrencer. Udvalget indkalder til møde og vælger 
konkurrencedato/er. Ofte sidder hele udvalget i bestyrelsen og datoer vælges så på 
bestyrelsesmøde. 
Lokalkonkurrence/klubmesterskaber vedr. NW er omtalt i bestyrelsesreferatet fra marts 2022. 

 

4. Instruktørweekend 
 
Herlufmaglehallen. Kl. 8.00 til morgenmad. 
Instruktør Mia Rasmussen. 
Lørdag frivillig håndtering, hvortil vi skal medbringe: 
Stol/taburet til hagetarget alt efter hundens størrelse. 
Klud/pude/hynde til at lægge på stolesædet. 
Tæppe til at være i ro på. 
 
Søndag Nose work. 
Det blev besluttet at de ny hunde skulle indlære lavendelduft og ikke søge efter godbidder. 
Derudover var der nogle ønsker om indlæring af fastholdelse ved kilden samt høje/utilgængelige 
kilder. 
 
Pia køber chips og supplerer med øvrigt slik. Der er en del tilbage efter NW konkurrencen i 
weekenden. 
 

5. Træningstider 4. kvartal 2022 
a. Hvornår træner de enkelte hold? 

 
Mandag: 
19.00 – 20.00 Aktivitetshold (Karin og Ken) 
 
Tirsdag: 
18.30 – 19.30 Unghunde (Camilla og Louise) 
 
Torsdag: 
19.00 – 20.00 Hvalpe (Louise og Adam) 
 
Fredag: 
17.30 – 19.00 Agility begynder (Karina R. og Harriet) – så længe det er lyst nok, derefter søndag. 



 
 
Lørdag: 
9.00 - 10.00 DcH lydighed C/B (Pia og Adam) 
10.30 – 12.00 Rally (Pia) fra den 8/10. 
11.00 – 12.00 NW øvede (Ulla og Kirsten) fra den 8/10 
12.00 – 13.00 NW begynder (Ulla og Kirsten) fra den 1/10 
 
Søndag: 
11.00 – 12.00 Familiehunde (Camilla) 
11.00 – 12.00 Agility begynder (Karin R. og Harriet) se også fredag 
12.30 – 14.00 Agility (Karin R. og Camilla) 
 
Vi drøftede problemhunde – måske problemhunde – medicinering.  Huske at DcH har 
adfærdskonsulenter. Kom ikke til nogen afklaring. 
 
Adam byder ind med et ”kursushold”, hold hvor hundene er for gamle til hvalpe og ikke 
umiddelbart klar til andre hold., når han er uddannet i DcH. 
 
Kirsten nævnte, at klubmodulet ikke registrerer hf. som fremmødte, hvis man ikke hver gang lige 
checker ind på app’en og gemmer. Problemet opstår, når alle er fremmødt. Derudover nævnte 
Karin J at hvis man registrerer et afbud nogle uger frem, så kan den registrering være forsvundet, 
når man når til træningsdagen. Det skyldes måske, at der i mellemtiden er lavet en ændring 
(tilmelding eller afmelding) på holdet. 
 

 
6. Reminder om ændring af betaling af træningsgebyr ved starten af det nye år. 

 
Der skal tilmeldes for hvert kvartal og betales kr. 125,- pr. kvartal 
Tilmeldingen på nuværende hold sker ved, at instruktør sender link til holdet med en 
tilmeldingsfrist. Derefter bliver der åbnet fra ventelisten. 
 
Linket findes i klubmodulet under holdoversigt, kopier link helt ude til højre i blåt felt. 
 
Hf fra andre DcH klubber skal betale kr. 400,- pr. kvartal 

 

 

7. Næste møde 
a. Hvornår? 

Mandag den 21. november kl. 18.00 
b. Hvem har mad med? 

Karin R. 
8. evt. 

Karin R. og Morten deltager i DM. Pia er udtaget som reserve. 



Pia tager fanen med og er fanebærer. 
  
Ulla har NW kurser den 2/10 og 9/10 med praktik. Der må ikke benyttes NW dufte i området indtil 
den 15/10. 
 
Ken efterlyser lys på pladsen. Henning/bestyrelsen arbejder på sagen. 
 
Adam efterlyser nyhedsbreve til vore medlemmer, så al information ikke går gennem Fb. Spørger til 
domæneadresser. Camilla ser nærmere på domæneadresser. Adam fik oplyst, at der kan sendes 
sms og mails fra klubmodulet. Fik vist hvor der lå mere info om brugen af klubmodulet. 
Adam går vor hjemmeside kritisk igennem og tager en snak med Pia om evt. justeringer. 
Landsforeninger har tidligere opfordret til at alle klubbers hjemmesider er ensrettet. 
 
 

Referent Kirsten, den 15. september 2022. 


