
     Instruktørmøde DCH Vordingborg 
                        torsdag d.10 september  kl. 18   2020   Mosegårdsvej 20 4760 Vordingborg. 

Pia havde mad med. 

Der var afbud fra Kirsten. 

 

Dagsorden: 

1. valg af ordstyrer. 

Birthe 

2. valg af referant. 

Camilla 

3. godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

4. opfølgning på sidste referat 

Der blev spurgt ind til om der var udarbejdet en ny måde at dokumentere vaccination/forsikring, da 

dette blev vendt på sidste møde. Dette er ikke klubbens ansvar, men det enkelte medlem. 

5. nyt fra bestyrelsen 

Lokalet er blevet opmålt. Der kan være 22 personer, såfremt der er tale om siddende aktiviteter. 

Der har været udskiftning på nogle poster i kredsen/Lands(da talerækken ikke blev overholdt, var 

det vanskeligt for referenten at følge samtalen). Bl.a. i Eftersøgningstjenesten og 

konsulentudvalget. 

De fire konkurrencer som kredsen har ansøgt om for 2021 er blevet godkendt. Agility d. 8/5 og 

11/9, rally 9/5 og 12/9. Der blev spurgt ind til Nose Work, da et bestyrelsesmedlem havde nævnt 

dette. Pt. koncentrerer klubben sig om de konkurrencer der udbyde i DcH-regi. Hvis der er medlem, 

der gerne vil stå for afvikling af en konkurrence, siger bestyrelsen ikke nej. 

Der er bestilt ny tunnel(3 m)+holdere til agility. Derudover er der bestilt 1 1 m+1 1,5m 

hooperstunnel. Der blev spurgt indtil uddannelse af instruktører til hoopers. Der er pt. ikke en 

uddannelse i DcH-regi, vil det være op til bestyrelsen om der kan sendes en afsted eller ej. Som 

altid kan man skrive til bestyrelsen for at høre om der gives tilskud. 

6. instruktørweekend 19-20 sep. 

Der er 12 i alt der deltager. 

Man skal selv have sengetøj med. 

Birthe sørger for slik/chips 

Pia ville gerne høre lidt om niveauet, så hun kan give besked videre til instruktøren. 

Der blev spurgt ind til evt. indhegning. Det er der ikke på stedet. Karin tager sit og klubbens hegn 

med. 

Bestyrelsen forventer at instruktøren har udstyr med. 

7. klubmodul  

Pia og Kirsten hjælper bl.a. med at flytte rundt på hold+ ændre tider på evt. hold. 

Birthe vil gerne have ændret navn på sit hold, så det kommer til at hedde C/B-hold 

Der var spørgsmål til hvad der sker ved årsskiftet. Medlemmer nyoprettes ikke og det er muligt at 

se hvornår folk blev oprettet. Der er styr på årstallene for de medlemmer der var meldt ind i 

klubben før 2020. 



 

8. Opfølgning på modulhold 

Der har pt. været kørt 2 omgange med Nose Work. Her er problemet at folk ønsker at forsætte, og 

det kan være svært at sige nej, for hvor skal folk så søge hen, hvis der ikke er et alternativ i klubben.  

En fordel er at man lettere kan engagerer sig, når det er over en kortere periode.  

Det har givet klubben en øget indtægt. 

Der er opbakning fra klubbens bestyrelse, hvis flere ønsker at oprette hold over 

kortere/begrænsede perioder eller afvikle kurser, så er de velkomne til det. 

9. nyt fra instruktørerne 

Louise er tilmeldt træneruddannelsen, der starter op i det nye år. 

Der var spørgsmål til om der var noget nyt mht. Nose Work-overbygningen. To instruktører 

mangler et modul, to skulle være startet kort efter der var nedlukning. Der er ikke kommunikeret 

noget ud. 

Det blev oplyst at kredsen også skal have en ny ansvarlig for uddannelse her i kredsen, da Annette 

stopper 

10. fællestræning 

Der blev spurgt ind til om der var nogen der ville være ansvarlig for en omgang mere, men der var 

ikke nogen der meldte sig. 

11. status på holdene  

Birthe foreslår at punktet udgår fremadrettet. Hvad skal det helt præcist bruges til? Vi noterer det 

blot ned, og så sker der ikke mere. Punktet har tidligere været brugt, så man vidste hvor der var 

plads til hundeførere. Det er ikke længere så relevant, da vi har klubmodul. 

Familiehunde: 8 tilmeldt, 5-6 kommer fast 

Pre-agility: 4 tilmeldt, 3 kommer hver gang 

C/B-begynder: 7 tilmeldt, 4 kommer 

Agility begynder: 10 tilmeldt, 8 kommer(obs. 1 af de tilmeldte er stoppet i klubben). 

Unghunde: 8 tilmeldte, 5 kommer fast 

Nose Work begynder: 8 tilmeldt, 8 kommer fast 

Nose Work Øvet: 8 tilmeldt, 7 kommer 

Hvalpe(Ulla): 8 tilmeldt, 4-5 kommer 

Rally(torsdag): 10 tilmeldt, 7-8 kommer. Det er fordelt på to hold. 

Rallybegynder: 5 tilmeldt, 3 kommer 

Rallykonkurrencr: 10 tilmeldt, 8 kommer 

CB(tidligere aktivitetshold): 7, der kommer 4-6 

Hvalpe(Kirsten): 8 tilmeldt, der kommer 7 

12. træningstider 4 kvartal 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag 

18.30-19.30 
Rally 
Begynder 

18.30-19.30 
Unghunde 
(Karin og 
Louise) 

18.00-20.00 
Rallykonkurrence 

17.30-19.30 
Rally Øvet 
19.00-21.00 
Rally Nye 

09.00-10.00 
C-B 
10.00-10.45 
Unglørdag 
(Birthe) 
10.00-11.30 
Agility let 
øvet 

11.00-12.00 
Familiehunde 
12.30-13.30 
Pre-agility 



10.30-11.30 
Unghunde 
(Kirsten og 
Ulla) 
10.30-11.30 
CB-begynder 

Der manglede pladser til hunde fra det ene hvalpehold, samt unghunde der stod på venteliste. Det 

nuværende unghundehold ville ikke tage flere ind, bl.a. fordi aldersforskellen ville blive for stor og 

at holdet nu har været i gang i et halvt år. Birthe starter et unghundehold op, så der er plads til de 

hunde der er på venteliste. 

Opstart for hold der flytter træningsdag: Unghundehold(Birthe 3/10), CB(10/10), Agility let øvet  og 

CB-begynder(17/10). Kirsten skal oplyse hvornår hendes unghundehold starter op d. . 

 

13. næste møde 

23. november 2020 kl. 18 

Referent: Karin 

Mad: Birthe 

14. evt. 

Der er kredsmøde d. 17/9, Harriet kan ikke tage med alligevel. Ulla melder sig til at tage med. 

Der blev spurgt ind til om der kunne investeres i mere lys udenfor, så der kunne trænes på 

hverdage i vinterhalvåret. Denne henvendelse skal rettes bestyrelsen. 

Aktivitetsudvalget oplyser at der er flette aften d. 14/10. 

Der blev spurgt til vejledning ang. En hund/fører i klubben.  

 

 


