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Nyhedsbrev februar 2019 
 
 
Nyhedsbreve på en ny måde  
Hovedbestyrelsen vil prøve at lave en ny type nyhedsbreve med nyheder fra landsforenin-
gen. Som det er nu, så kommer der rigtig meget post fra landsforeningen til lokalforenin-
gerne og det kan godt virke uoverskueligt ind i mellem. 
Derfor prøver vi nu med et nyt centralt nyhedsbrev, der udsendes den første uge i hver 
måned. I dette nyhedsbrev er der et kort resume fra hvert enkelt nyhedsbrev eller referat 
fra udvalgene samt et link til nyhedsbrev/referat. 
På den måde kan du få et overblik over de ting, der er i nyhedsbrevet og kan nemt gå til 
de nyhedsbreve, som interesserer dig. 
Udvalgenes nyhedsbreve og referater lægges på deres egne sider på DcH’s hjemmeside 
med det samme, så hvis du går og venter på f.eks. de nye rallyskilte, så kan du altid gå ind 
på rallyudvalgets side og finde disse, så snart de er godkendt. 
Udvalgene skal indsende nyheder til sekretariatet til den 1. i hver måned. 
Disse nyhedsbreve udsendes til alle lokalforeninger, udvalg og abonnenter på dette ny-
hedsbrev, som ikke mere udkomemr i denne form. 
 
Nyt regnskabssystem 
Landsforeningen har fået et nyt regnskabssystem fra 2019 og Stella og Jan er begyndt at 
bruge det nye program fra Steingabelgaard ApS. 
Det er hovedbestyrelsens plan, at dette regnskabssystem skal tilbydes alle lokalforeninger 
i DcH og det skal samordnes med medlemsdatabasen og et helt nyt betalingsmodul.  
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som ser på, hvad der er brug for til et standard lokalfor-
eningsregnskab i både små og store foreninger.  
Arbejdsgruppen nedsættes hurtigst muligt.  
Til gruppen skal findes 3-4 lokalforeningskasserere samt Stella og Jan. 
 
DcH’s Webshop 
Webshoppen er flyttet til Rønde og Ruby i Auning. Webshoppen fungerer som før, så bru-
gerne burde ikke mærke ændringen. 
Her kan købes t-shirts, sweatshirts, hættetrøjer, jakker og ikke mindst DcH’s egen træ-
ningsvest. Husk i øvrigt at tjekke tøjet – meget af det kan fås i flere lækre farver. 
Der er også gode priser på hundetæpper og hundepuder imprægneret med insect-stop. 
Du kan også købe rygsæk eller taske med DcH logo, samt andre varer med DcH logo. 
Diverse foldere, programmer, resultathæfter, diplomer m.m. bestilles også i webshoppen. 
Tjek selv varelageret -der er garanteret også noget du kan bruge. 
 
Sekundære medlemmer 
Muligheden for at en lokalforening kan have sekundære medlemmer, dvs. 2 medlemmer 
på ét medlemsnummer, er gledet ud af vedtægterne. 
Der er lokalforeninger, der har efterspurgt dette, så hovedbestyrelsen har indført det som 
en administrativ tilføjelse til orientering nr. 1 i håndbogen. 
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Et sekundært medlem er ægtefælle eller samlever til et DcH-medlem og 
kan træne hunden, når det primære medlem f.eks. er bortrejst. Ved at registrere ægtefæl-
len som sekundært medlem er vedkommende også forsikringsdækket. 
Lokalforeningerne kan frit indføre dette i vedtægterne eller lade være, hvis man ikke øn-
sker det. Se de præcise regler i orientering nr. 1. 
 
Landsmødet 16. marts 
Hovedbestyrelsen har nogle forslag til landsmødet 2019. 
Nose work foreslås indført i DcH som et officielt program. På den måde sikrer vi den bed-
ste instruktør- og dommeruddannelse. Der er allerede afholdt kurser i nose work rundt om-
kring, så sporten er på vej ind i DcH. 
Nose work i DcH staves forøvrigt således: nose work. 
Overskudsdeling: Jubilæumsfonden får 5% af landsforeningens overskud hvert år (når 
der altså er overskud). Der er efterhånden opbygget en kapital i fonden og da der kun bru-
ges mindre beløb hvert år, foreslår hovedbestyrelsen at Jubilæumsfonden fremover kun 
får 2,5% og de andre 2,5% går til Initiativfonden, som jo ikke mere tilføres midler. Hvis Initi-
ativfonden får tilført nogle midler hvert år, undgår vi, at de til sidst har ”spist” kapitalen op 
på møder og anden administration. 
Honorar til landskassereren 
Hovedbestyrelsen foreslår et honorar til landskassereren, så der kan købes tid fri fra det 
almindelige arbejde. Mængden af tid, der skal bruges til bogføring, fakturering m.m er alt 
for stor til at køre ved siden af et fuldtidsarbejde. 
 
Naturstyrelsens arealer – husk tilladelse 
Hovedbestyrelsen har fået en henvendelse fra en jæger, som gentagne gange har oplevet, 
at DcH-medlemmer har trænet i et skovområde på samme tid, som dette område har væ-
ret reserveret af jægere. Det er selvfølgelig ikke i orden og til stor gene, for de jægere, der 
overholder reglerne. 
Så tænk lige på at få reserveret de områder, som I skal bruge til træning. Der er mange 
brugere til Naturstyrelsens arealer, og arealerne kan nemt være udlånt til anden side. 
 
IPO-programmet har fået nye navne og forkortelser fra FCI. 
IBGH 1 til 3 (Færdselsprøve i 3 sværhedsgrader)  
IGP 1 til 3 (Færdselsprøve, Nuværende IPO prøver)  
FPr1 til 3 (IPO spor 1‐3)  
UPr1 til 3 (IPO gr. B 1‐3)  

SPr1 til 3 (IPO gr. C 1‐3)  
StPr1 til 3 (Feltsøgprøver)  
IFH (V, 1,2 og IGR FH) 4 sporhundeprøver 
 


