
Årsberetning for DHF 2013 

 

2013 blev året, hvor foreningen slog sin rolle fast blandt dommere, elever og aspiranter, som foreningen, 

hvor man henter viden, inspiration og ikke mindst deler sine erfaringer med andre både ved vores 

arrangementer men også gennem Facebook og mailinglisten. 

Bestyrelsen er glade for den store opbakning, der er til vores arrangementer og vi er  18-20 stk.  hver gang – 

og især vores julefrokost gik rent ind – hvor vi lavede et lidt anderledes arrangement – med ledsager. Langt 

over 40 var tilmeldt. Aftenens emne ”Newfpowerpointshow” blev meget underholdende fortalt af en Søren 

Wesseltoft i hopla.  

Vi vil forsøge noget tilsvarende i år og håber på mindst lige så stor tilslutning. 

 

Vi er også begyndt at se fynboerne herover på mere regelmæssig basis. Opbakningen viser at der er behov 

for DHF. 

Vi laver arrangementer her på Sjælland hver anden måned – det kniber lidt mere med at få 

arrangementerne til at køre på Jyllandssiden på grund af manglende tilslutning, men der bliver helt sikkert 

mulighed for aktiviteter på et senere tidspunkt. 

 Indtil da, vil I modtage referater fra de møder der er afholdt i Solrød. 

Vores Face Book gruppe er aktiv og et godt forum for debat samt udveksling af oplevelser såvel som saglige 

- og faglige emner. 

Vi har som danske dommere adgang til de andre nordiske dommerforenings grupper via FaceBook og kan 

se at vi danskere er lidt mere debatlystne end vores nordiske kollegaer.  

Noget vi alle sætter stor pris på.  

(Vi kan se at den svenske dommerforening har et tættere samarbejde med SKK med 2 årlige møder, hvor 

aktuelle emner bliver drøftet.) 

 

FaceBook gruppen tæller nu knap 170 medlemmer, en stigning på ca 70 siden sidste år. 

Vi forsøger, i det omfang at det er muligt, at orientere vores medlemmer, der ikke er på FaceBook, via 

maillingslisten. 

Et nyt tiltag vi er ganske tilfredse med er en Mentorliste – hvor dommere stiller sig til rådighed med hjælp 

til andre, det være sig dommere, elever og aspiranter vedrørende spørgsmål om deres race/r.  

25 dommere har tilmeldt sig mentorlisten – der er ikke nogle krav til optagelse, men vi forventer at de 

tilmeldte dommere har en særlig viden om sine racer og at man selvfølgelig skal være villig til at dele sin 

viden med andre. 

 Vi vil hen ad vejen se om ordningen fungerer tilfredsstillende for alle parter eller om der eventuelt skal 

foretages justeringer. 



Vi har i 2013 ikke haft nogen korrespondance med DKK eller EDU omkring uddannelse, man kan finde al 

tidligere korrespondance under filer i FaceBook gruppen eller på foreningens hjemmeside. 

DHF er imidlertid blevet indbudt til et møde med DKK/EDU her i 2014, og det ser vi meget positivt på. 

Via vores udveksling med de andre dommerforeninger får vi også inspiration og viden til at udvikle 

foreningen. For eksempel holder svensk hundedommerforening 2 årlige møder med SKK og der er en intern 

og positiv udveksling. Hvordan den norske dommerforening fungerer, vil Bjarne Sørensen fortælle lidt om 

til GF d.1 februar. 

Vi har arbejdet med en opdatering af hjemmesiden Vi får meget snart en helt ny hjemmeside og Trine 

Blume vil på GF præsentere den nye version. 

Trine Blume vil være tovholder på den nye hjemmeside. 

Bestyrelsen har afholdt et samlet møde samt et mindre møde mellem Ingrid, Trine og Hell 

Jeg takker alle som har støttet op om foreningen. 

 

Helle Dan  

 

 


