
     Instruktørmøde DCH Vordingborg 
                        Tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 18 på   Mosegårdsvej 20 4760 Vordingborg. 

Camilla havde mad med. 

Kirsten var referent og Camilla var ordstyrer 

Fremødte: Camilla, Pia, Karin R, Karin J, Ken, Louise, Ulla og Kirsten 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

2. Nyt fra bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger: 

Formand Camilla, kasserer Pia, næstformand Majbrit, bestyrelsesmedlemmer Karin R (sekretær) og 

Henning, suppleanter Mads og Karin J. 

 

Camilla deltaget i ”støjmøde”. Jagtforening vil benytte mere støjende materiale, men vil samtidig 

støjdæmpe, så sikkert mindre støj generelt fra dem. Muldvarper – planeret over hele vort areal. 

Vort ønske om belysning taget videre til kommunen. Må ikke være højere end 8 m, iflg. 

kommuneplanen. 

 

Nyt fra kredsen: Landsforeningen ønsker certificering af instruktører. Landsmødet vil blive 

suspenderet for at orientere om certificeringen, skal til afstemning, ønskes fra 2023. Udstedelse af 

NW bøger blev diskuteret. Kredsen har flere kurser, som vi kan tilmelde, lokalforening betaler 

gebyr. 

 

Instruktørweekend – bestyrelsen arbejder videre med emnet frivillig håndtering og evt. NW med 

Mia. 

 

3. Datoer for 2022 

a. Sociale arrangementer 

Arbejdsdag med påskefrokost, 2. april  

Sommerfest 25. juni 

Juleløb 26. november 

 

Kirsten foreslog en fællestræning i nose work, hvor alle de nye NW-medlemmer inviteres. 

Her kunne man samtidig fortælle lidt om DcH.  Bestyrelsen vil tage det op. 

 

b. Konkurrencer  

Nose Work på Orø, NW 1 og åben klasse den 16. april 

Agility, den 30. april 



Rally, den 1. maj. Her vil årets klubmester blive fundet i åben klasse. Der vil ikke blive 

afholdt lokalkonkurrence i rally til oktober. 

Nose Work klasse 1, Vordingborg, forventer også at bruge naboklubbers arealer, den 10. 

september 

Nose Work åben klasse, Vordingborg, forventer også at bruge naboklubbers arealer, 11. 

september. 

 

c. Lokalkonkurrencer  

DcH lydighed, Vordingborg, den 1. oktober, sammen med Bøgestrømmen. 

Agility den 8. oktober. 

NW endnu ikke fastsat. 

 

4. Åbent husarrangement d. 13. august 

a. Igen i år er der et fælles åbent hus arrangement for Barmosen. Det forventes af 

kommunen at alle fritidsforeninger der har til huse herude deltager. Der er arbejdsmøde 

d. 25. april kl. 17-18. Er der nogle som gerne vil deltage? 

Camilla deltager den 25/4, Kirsten tager med. 

Karin J foreslog opvisning på selve dagen. Der skal trænes på ”et program”. 

 

5. Aspiranter 

a. Vi har nogle medlemmer der har givet udtryk for at de gerne vil starte på uddannelse. Er 

der nogle der kan have dem med som føl? 

Adam føl hos Pia om lørdagen på C-B. Adam er startet med grunduddannelsen via Hvidovre 

i 2019. Mangler nogle moduler, er ikke blevet for gamle, kan fortsætte til august med 

grunduddannelsen. 

Louise føl hos Camilla tirsdag aften på unghunde. Godt i gang med overbygning. 

Lina hos hvem og hvornår ikke på plads. Karin J ?? taler med Lina. 

Peter måske mulighed som føl. Karin J taler med Peter 

Jeannette vil gerne undervise, har ikke DcH grunduddannelse men DKK uddannelse evt. 

merit.  Forslag om undervisning i flere timer 1 gang om måneden (bor langt væk fra 

Vordingborg). 

 

6. Træningstider 2. 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 Aktiviteshold (Karin og Ken) 

 

Tirsdag: 

18.30 – 19.30 Unghunde (Camilla og Louise) 

 

Lørdag: 

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

 

Søndag: 



11.00 – 12.00 Familiehunde (Camilla) 

12.30 – 14.00 Agility (Camilla og Karin R. fra maj md) 

 

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

Ingen instruktører har mulighed for at tage et hold. Kun en enkelt på ventelisten, resten er 

løbende henvist til andre steder. 

 

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

Ingen instruktører har mulighed for at tage et hold. Pia vil gerne tage et konkurrencehold 

på et senere tidspunkt. Har nogle stykker på venteliste, som må afvises. 

 

d. Evt. placering af hunde, der er 10 hunde som kommer forholdsvis stabilt på hvalpeholdet. 

Er der plads til de der ønsker at fortsætte?  

Camilla har taget et unghundehold, hvor hovedparten fortsætter fra hvalpeholdet. 

Mulighed for et par stykker til, Kirsten kontakter ventelisten. Træner grundmoduler fra 

lydighed og rally. 

 

7. Næste møde  

a. Hvornår? 16. juni kl. 18.00 

b. Hvem har mad med? Ulla. 

 

8. evt. 

Der er kommet nødhjælpskasse i skuret. 

Pia nævnte nøglerne til Tingsted. Tages op på næste bestyrelsesmøde. Tingsted kan måske bruges 

til meget andet end Rally. 

Kirsten spurgte til rallyskiltene. Der ligger et enkelt sæt på kontoret resten har tidligere instruktører 

efter aftale beholdt. 

 

Referent Kirsten 

Den 16. marts 2022. 


