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HOVEDBESTYRELSEN 
Medlemstal for akkumuleret juni 2019 viser en fremgang på medlemstallet i forhold til sidste 
år på 62 medlemmer, stadig stigning dog igen lidt mindre end sidste måned. 
Medlemmer akk. juni 2019 
 
DcH ADMIN 
Der er godt gang i arbejdsgruppen med at komme med inputs til vores nye IT system til hele 
foreningen og udviklingen er godt i gang i Klubmodul som er vores leverandør. Vi forventer at 
få noget informationsmateriale klar til efter sommerferien. 
 
SEKRETARIATET 
Sekretariatet holder sommerferie og er lukket fra den 7. juli til og med den 28. juli, skulle der 
være brug for hjælp, så kan landsformanden eller næstformanden kontaktes på deres mails: 
formand@dch-danmark.dk eller naestformand@dch-danmark.dk  
 
 

BRUGSHUNDEUDVALG 
DKK FCI IGP FH afvikles den 12-13. oktober 2019 
Indbydelse til FCI-IGP FH-DM 2019 
 
UDDANNELSESUDVALG 
Førstehjælp på grunduddannelsen 
Kursusemner og instruktører 2020 
Brev ud til kredsinstruktørerne - aspiranter skal med som aktive på modulerne og kredsin-
struktørerne skal opdatere profiler på www.dch-tilmeld.dk: 
Referat af LUU møde d. 5. maj 2019 
 
KONKURRENCEUDVALG 
Der opstår fejl i konkurrenceresultaterne hvis man ikke får oprettet en ny hund inde i profilen 
på Dch-tilmeld, så det er vigtigt at dette gøres hvis man skifter hund. 
Nyhedsbrev angående fejl i profiler på tilmeld 
 
Det er vigtigt at man har downloadet den nyeste version af beregnerprogrammet til konkur-
rencerne, eller virker det ikke når resultaterne skal sendes ind. HUSK AT TJEKKE VERSION 
HVER GANG! 
Nyhedsbrev angående opdatering af beregnerprogrammer 
 
UNGDOMSUDVALGET 
Der arbejdes på Årets weekendlejr i Brædstrup d. 17.-18. august 

https://www.dch-danmark.dk/wp-content/uploads/2019/07/221-19-Medlemmer-juni-2019.pdf
mailto:formand@dch-danmark.dk
mailto:naestformand@dch-danmark.dk
https://www.dch-danmark.dk/download/brugshundeudvalg/brugshunde_nyt/217-19-FCI-IGP-FH-DM-2019-indbydelse.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/uddannelsesudvalg_nyheder/218-19-Referat-af-LUU-moede-d.-5.-maj-2019.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/konkurrence_referater/211-19-Nyhedsbrev-angaaende-fejl-i-profiler-paa-tilmeld.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/referater/konkurrence_referater/212-19-Nyhedsbrev-angaaende-opdatering-af-beregnerprogrammer.pdf
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Der arbejdes også på at arrangerer et børne K9 Biathlon i forbindelse med en forenings større 
K9 Biathlon 
Referat udvalgsmøde i ungdomsudvalget 16-06-19 
 
NORDISKUDVALG 
IPG Udtagelse i Langå 23.06.19 
Nordisk Mesterskaber 2019 - 13. til 15.09.2019 i Värnamo 
Tiltag for at få flere konkurrencer i Nordisk 
Referat Skype møde 26.06.2019 Nordisk Udvalg 
 
KREDS 1 
Referat fra kredsrådsmøde kreds 1 
 
HÅNDBOGEN 
Ingen opdateringer 
 
 

Rigtig god sommerferie til jer alle😊 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.dch-danmark.dk/download/ungdom(2)/referater/214-19-Referat-udvalgsmoede-i-ungdomsudvalget-16-06-19.pdf
https://www.dch-danmark.dk/download/nordisk/referater/223-19-2019-06-26-skype-moede-NU.pdf
http://www.dch-kreds1.dk/wp-content/uploads/2019/07/kredsr%C3%A5dsm%C3%B8dereferat-19062019.pdf
https://view.joomag.com/dch-h%C3%A5ndbogen-dch-h%C3%A5ndbogen-2019-4/0212764001511109360?short

