Dansk hundedommerforenings årsberetning 2014
Vi holder en støt kurs i foreningen og vi har god opbakning til vores arrangementer. Omkring 20
deltagere per gang til vores møder på Sjælland og desuden ekstra tilslutning til Debataften og
julefrokosten.
I februar var DHF vært for en 20 års jubilæumsfejring af foreningen, ved årets generalforsamling.
Freddie Klindrup fortalte om foreningens historie og følgende blev udnævnt til æresmedlemmer :
Freddie Klindrup, Birthe Møller Hansen, Mogens F. Hansen og Poul Ørnemark
I 2014 har vi afholdt raceseminars på følgende racer: Chow Chow, Bull mastiff, Border terrier og
Shiba (Fyn). Desuden havde vi vores første debatmøde og underholdning om slædehunde til
julefrokosten
Vores facebookside bliver også brugt til kommunikation om stort og småt samt orientering mellem
os og deltagerne på den norske – og svenske facebookside, medlemstallet på vores side er steget
fra 150 i 13 til 185 i 14.
Arrangementerne køre rutinemæssigt ca. hver anden måned på sjællandssiden og i år havde vi et
enkelt seminar på Fyn.
Vi håber at der kan komme nogle tiltag i Jylland i 15. For eksempel har nogle af vores medlemmer
tilbudt sig, til at forsøge med et møde i Nordjylland. Vi har desuden fået lavet en medlemsliste der
inddeler vores medlemmer i kredse, så vi kan finde den bedst mulige lokalitet til et seminar.
I forbindelse med vores debatmøde, udtrykte Jørgen Hindse, at man kunne ansøge DKK om et
tilskud til samkørsel.
I 2014 blev en samarbejdsaftale mellem DHF og DKK gravet frem af gemmerne og DHF fik via
Jørgen Hindse hurtigt herefter en invitation til et samarbejdsmøde.
Medlemmerne har fået et referat af mødet, hvor Jørgen Hindse, Carsten Birk; Helle Dan og Ingrid
Borchorst deltog i, den 25.02.14. Parterne blev enige i at vi skal være i jævnlig dialog og i
forbindelse med vores debataften deltog både Jørgen og Carsten.
DKK har inviteret en deltager fra DHF til repræsentantskabsmødet i marts 15 (uden tale – og
stemmeret) og Per Knudsen er vores repræsentant.
Efter Herning udstillingen i november fik DHF en kopi af en klage, som en ringsekretær havde
sendt til udstillingsudvalget. Sagen handler om, at en dommer havde diskvalificeret to hunde
(samme ejer) og herefter havde ejeren rettet henvendelse til udstillingsudvalget og klaget over
præmieringen. Efterfølgende havde et medlem af udstillingsudvalget – uden dommerens viden –
ændret præmieringerne af hundene fra diskvalificeret til KIP.

I første omgang har udstillingsudvalgets formand beklaget hændelsen og man har valgt helt at
trække de to hunde ud af registreringssystemet for udstillingen.
DHF har efterfølgende sendt DKK en skrivelse med en række spørgsmål til sagen.
Vi afventer svar.
Foreningen tæller 91medlemmer. Det er lykkedes os at nedbringe underskuddet med næsten
halvdelen af 2013 underskud.
På bestyrelsens vegne
Helle Dan

