
DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING
DcH-Lindholm, Gammel Hvorupvej 61, 9400 Nørresundby
Sekretær: Rikke Skaarup Jungersen, e-mail: sekretaer@dch-lindholm.dk

Referat af Bestyrelsesmøde
Dato: 14/6 - 2022 kl. 18.00
Indkaldt: Irene Lønvig, Lone Thomsen, Kurt Bundgaard, Claus Topp og Joan Dahl Olesen samt suppleanterne

Mette Frost og Rikke Skaarup Jungersen

Pkt. Tekst Ansvar
1. Opdatering fra formanden:

 Næste møde?
o Dato for næste møde er d. 16 august kl. 18.00

 Noget nyt siden sidst?
o Irene skal til ekstraordinærgenerelforsamling i kredsen. Vi afventer om de sidste

poster bliver besat.

 Aktivitetsbanen / arbejdsdag?
o Henrik og Lone har været og måle banen op og har ud fra de tegningen de har fået

udleveret, udregnet pris og mål på de forskellige redskaber.
o Lone tjekker op med Henrik, hvornår der vil være mulighed for at få lavet en

arbejdsdag, hvor vi får bygget banen færdig.
o Der skal som minimum være 10 personer, som vil have mulighed for at hjælpe.
o Henrik har lavet en overslagspris og vi ender med at få økonomien til at gå op.
o Deri skal der også beregnes et skilt, hvor vi gør opmærksom på at banen er

beregnet til hunde og at al brug er på eget ansvar, samt et hvor sponsorere nævnes.
o Der vil være 1 – 2 dages levering på materialer, så når der er afsat en dato, vil

Henrik få bestilt det der skal bruges for at bygge banen.

 Kurser
o Der er planlagt kursus med Anne fra Top-hund. Kurset har fokus på opvarmning

og nedkøling af hunden, samt hvordan vi styrker vores hunde til f.eks. at kunne
klare at løbe agility, lave de lange eftersøgninger, gå en korrekt lineføring og
meget mere.

o Der vil være lidt teori til start og derefter vil der være praktisk arbejde.
o Kursuset bliver afholdt d. 21 august fra kl. 10.00 til 12.00 og 13.00 til 15.00
o Kursuset er delt op, så der afholdes et for trænere fra kl. 10.00 til 12.00 med

mulighed for 8 deltagere med hund og derudover observatører fra trænerstaben.
o Holdet fra kl. 13.00 – 15.00 henvender sig til klubbens medlemmer og der vil der

være mulighed for 8 deltagere med hund.
o Irene og Rikke har udformet en kursusbeskrivelse som udsendes til trænere og

medlemmer inden for nærmeste fremtid.
o Irene modtager tilmeldingerne og holder styr på max antallet
o Kurset er anderledes end hvad klubben hidtil har udbudt, men vi håber at klubbens

medlemmer vil bakke op om initiativet til at prøve noget nyt.

 Andre kurser
o Der er andre kurser under udarbejdelse.
o Der arbejdes på et figurant kursus, et kursus om samarbejde og motivation, et

kursus i hunde sprog og adfærd, et kursus i førstehjælp til hunde og et kursus i
attitude i fri ved fod/lineføring, samt et kursus i spor

o Planen er at kurserne skal strække sig fra efteråret 2022 til udgangen af 2023.
o Vi er i dialog med flere instruktører og vi glæder os til at kunne melde mere ud,

når vi ved noget mere konkret.

Irene

2. Opdatering fra kassereren:
 Noget nyt at berette?

o På de nuværende hvalpehold er der 10, som gerne vil forsætte i klubben på et
unghundehold

Claus
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o 5 har takket af for denne gang og der er nogle som endnu ikke har givet svar om
de ønsker at forsætte i klubben.

o Sidste frist er d. 26 juni ellers vil de automatisk blive udmeldt.

 Træneruddannelsen
o Uddannelsen har været på besøg og de virkede tilfredse.
o Frakturen videresendes

 Økonomien
o Alt ser godt ud
o Irene og Rikke har fået grønt lys til at bestille nogle flere Bungee dummy

legetøjs, så vi har dem inden hvalpeopstart, samt nogle flere apporter i små
størrelser.

3. Klubmodul:
 Noget nyt på den front?

o Der er lavet de rettelser på siden som vi snakkede om sidst.

Irene/Claus

4. Hvalpehold efteråret 2022;
 Hvordan ser tilslutningen ud?

o Der er på nuværende tidspunkt 18 hvalpe tilmeldt.

 Trænerfordeling
o Susanne og Lone kommer til at have hvalpehold mandag, hvor de skal have 12

hvalpe.
o Rikke kommer til at have hvalpehold torsdag, hvor der vil være plads til 8 hvalpe.

 Startdato
o Vi starter træning op d. 1 august
o Hvalpene starter op i uge 33.

 Infomøde for hvalpeholdene, datoer
o Der afholdes to separate infomøder
o Irene har fået noget materiale fra førhen, som hun vil gennemgå, måske det kunne

give mening at bruge noget derfra.
o Susanne og Lone afholder infomøde d. 10 august
o Rikke afholder infomøde d. 17 august
o Claus melder info ud til de kommende hundefører.

Claus

5. Eventuelt:
 Sponser gaver – Lone

o Lone har hørt fra Maxi Zoo og de var kede af at de ikke havde mulighed for at
hjælpe os til Landskonkurrencen, da der skal indsendes en ansøgningen for at
kunne være med i puljen til sponser gaver

o Lone kigger på en ansøgningen til evt. kommende konkurrencer.

 Referat – Claus
o Forespørgsel om vi eventuelt kan lave en opfølgning på de ting, vi besluttede på

det tidligere møde
o På den måde kan vi få fulgt op, at tingene bliver gennemført og ikke går i

glemmebogen.

 Definition af C- klassen – Irene
o Til vores landskonkurrencen har vi haft et par hundeførere der stillede op, uden at

være testet. Det er selvfølgelig en fejl, og skal ikke ske igen. Irene beklager. Dette
udledte en diskussion om hvordan man definerer en C2 hund, da det jo ikke er en
officiel klasse.

o Definitionen vil være at en C2-hund er en hund der ikke ved enten test eller lokal
konkurrence har opnået de 80 point, som skal til for at bestå, og dermed være
startberettiget til andre konkurrencer.

o En C-hund er en hund der ved test eller lokalkonkurrence har opnået point nok til
at være startberettiget. (80 point)

Alle
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o Alle de resterende medlemmer af bestyrelsen synes at være enig i denne
definition af hvad en C-hund er

 Tanker efter træner uddannelsen – Irene
o Vi skal huske på at vi ikke er et servicegen.
o Vi kommer selvfølgelig med en ydelse til vores medlemmer, i form af

hundetræning.
o Men vi skal være bedre til at inddrage vores medlemmer, også på træningsdage.

Så vi kan være med til at give dem mere ejerskab over klubben.
o Hjælp f.eks. hinanden med at sætte op og rydde op efter træning, så det ikke bliver

en træner opgave, men en fælles ting man gør på holdet.

 Socialt samvær – Rikke
o Kunne vi prøve at trække folk med over på terrassen, i stedet for at stå ude foran

klubhuset.
o Måske vi på den måde kunne være heldige, nemmere at kunne få folk med ind i

klubhuset.
o Alle vil gerne bakke op og prøver at formidle det til de hold, som de enten går på

eller træner

 Leg og socialt samvær i mellem hundene – Alle
o Siden sidst har vi fået et par henvendelser om, at leg kan være et forstyrrende

element.
o Både for andre trænende hold og for de trænere som eventuel skal modtage disse

hunde på senere hold.
o Emnet har været til debat før og denne gang har vi besluttet, at vi skal have fundet

frem til en konklusion for hvordan vi vil gebærde os fremadrettet.
o Vi i bestyrelsen anerkender at hunde har godt af at blive socialiseret og at det er

vigtigt at en hund lærer hundesprog på tværs af racer. Men vi mener også, at det er
noget vi ikke kan tilbyde i klubregi.

o Foruden at der kan være træningsmæssige udfordringer i forbindelse med hund –
hund leg, så er der også et sikkerhedsaspekt, som vi skal tage højde for.

o Derfor er der besluttet at i tidsrummet hvor DcH Lindholm har træning i klubben,
vil der ikke være mulighed for at afvikle hund – hund leg.


