
     Instruktørmøde DCH Vordingborg 
                        Torsdag d. 16. juni 2022 kl. 18 på   Mosegårdsvej 20 4760 Vordingborg. 

Ulla havde mad med. 

Kirsten var referent og Camilla var ordstyrer 

Fremmødte: Camilla, Louise, Adam, Ulla, Karin J., Pia, Karin R. og Kirsten 

Afbud: Ken 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt. 

 

2. Nyt fra bestyrelsen 

Regler for årets hund og klubmester i NW er godkendt. Regler ligger på hjemmesiden. 

Vi har afviklet flere konkurrencer, NW på Orø, agility og rally. 

Haft arbejdsdag og malet klublokalet, lavet 2 nye Dch skjul, opsat med korrekt afstand imellem. 

Bestyrelsen vil kontakte kommunen om mulighed for 3 m støvvold langs vejen.. 

Mangler stadig svar på vores ansøgning om lys. 

Vi kan måske leje en tromle fra kommunens jordlager til udjævning af vore arealer. 

Græsslåning bliver hver torsdag (sådan ca). 

Agria og Dogcoach giver 10 % til klubbens medlemmer.ID nummer oplyses begge steder. Hos 

Dogcoach oplyses DCH22 i rabatfelt og ID nr. i kommentarfelt. 

 

Nyt fra kredsen: 

Arbejder på instruktørweekend. 

Beder om ønsker til efteruddannelse af instruktører.  

Er ved at uddanne hoopers- og rallydommere. 

Der mangler kredsinstruktører. 

Vi skal byde ind med datoer til de konkurrencer vi ønsker at afholde. NW skal også indleveres inden 

slut september. Kan være en udfordring at have søgesteder parat til den dato for NW. Gocart mm 

starter først til april, så deres arealer kan måske benyttes. 

Arbejder med sporlæggercentral. 

På landsplan arbejder man stadig på en godkendelse af certificerede instruktører. 

 

3. Åbent husarrangement d. 13. august 

a. Status pt.  

 3. møde på mandag. Har ikke længere kontaktperson fra kommunen. Kommunen har 

trukket sig helt fra arrangementet. 

Vi vil lave en rallytræningskonkurrence og har flere ting i støbeskeen, f.eks. 

eftersøgningstjeneste. 

P.J. Swing Band bør være med i arrangementet. 

 



 

 

 

4. Instruktørweekend 

Den 17. og 18. september i Herlufmagle. Mia Rasmussen er underviser i frivillig håndtering og NW. 

Deltager: Camilla, Adam, Kirsten, Ulla, Karin J, Pia. 

Deltager ikke: Louise og Mads. 

Ved ikke: Henning, Maj Brit, Ken og Karin R. 

 

5. Træning i juli-måned 

a. Nogle der vil byde ind med noget? Det kan også være minikurser, som der har været de 

sidste par år. 

Onsdag den 20. juli kl. 18.30, trækker din hund. Ulla instruktør og laver indbydelse, som 

sendes ud gennem klubmodulet til alle medlemmer. 

Onsdag den 27. juli kl. 18.00, agility for alle. Karin R. er underviser. Karin R. laver 

indbydelse, som sendes ud gennem klubmodulet til alle medlemmer. 

Der skal svares ja eller nej på indbydelsen. 

 

C-B holdet tilbydes selvtræning lørdag den 9., 16. og 23.juli, kl. 9 – 10. 

NW øved hold tilbydes NW prøvekonkurrence lørdag den 9. juli kl. 10.00 af Ulla og Kirsten. 

 

6. Baneopdeling 

Talte om emnet og vores nye instruktør Adam blev orienteret. 

 

7. Træningstider 3. kvartal 2022 

a. Hvornår træner de enkelte hold? 

Mandag: 

18.30 – 19.30 NW begynder (Ulla og Kirsten) 

18.30 – 19.30 NW øvede (Ulla og Kirsten) 

19.00 – 20.00 Aktivitetshold (Karin og Ken) 

 

Tirsdag: 

18.30 – 19.30 Unghunde (Camilla og Louise) 

 

Onsdag: 

17.30 – 19.00 Rally (Pia) se pkt. c 

 

Torsdag:  

19.00 – 20.00 Hvalpe (Louise og Adam) se pkt. b. 

 

Fredag:   

17.30 – 19.00 Agility begynder (Karin R. og Harriet) se pkt d. 

 

Lørdag: 

9.00 – 10.00 DcH lydighed C/B (Pia og Adam) 



 

Søndag: 

11.00 – 12.00 familiehunde (Camilla) 

12.30 – 14.00 Agility (Karin R. og Camilla) 

 

b. Er der nogle der har mod på at tage et hvalpehold? Hvordan er efterspørgslen pt.? 

Louise og Adam tager et nyt hvalpehold. Ulla vil være behjælpelig, hvis instruktører får brug 

for det. 

Der er 3 på venteliste, den ene hvalp er dog ved at være for gammel til et hvalpehold med 

start i august. Kirsten kontakter hf til denne hvalp.  

Når vi har lavet opslag på FB og hjemmeside plejer der at komme flere henvendelser om 

hvalpe. Kirsten har afvist de fleste henvendelser om hvalpetræning med den begrundelse, 

at hvalpene bliver for gamle, når vi måske laver et nyt hvalpehold. 

Louise sender indbydelse til Pia/hjemmesiden med opstart 4. august. Max. 8 hvalpe på 

holdet. 

c. Er der nogle der har mod på at tage et rallyhold? 

Pia vil gerne tage et rallyhold, men holdet skal være forbeholdt konkurrenceinteresserede 

hundeførere. Max. 6 stk. 

 

d. Agility 

Karin R og Harriet vil gerne starte et begynderhold, men der skal være 4 hf klar til at starte, 

bl.a på grund af banebygning.  

Camilla stopper som instruktør i agility til vinter. 

 

 

Derudover er der venteliste på aktivites – , familie- og C/B holdet. Måske en overflytning fra 

aktivitetshold til C/B. 

 

Det har været brugt med en prøvetime på aktivitetsholder og kan anbefales. 

 

NW tager ventelisten (2 stk). ind på begynderholdet. 

 

 

8. Næste møde 

a. Hvornår? 

Onsdag den 14. september kl. 18.30. 

 

b. Hvem har mad med? 

Pia. 

9. evt. 

Camilla og Karin J orienterede lidt om kursus i bagpartskontrol. Kurset med Tina Nielsen havde 

været rigtig godt. 

Referent Kirsten 

Den 17. juni 2022. 


