
           

             

                  Dansk Hundedommerforenings årsberetning 2016 

 

I 2016 har vi afholdt generalforsamling & Debatmøde 3 på Fyn, et raceseminar i Jylland og 

5 møder på Sjælland. 

Det er glædeligt, at der var stor deltagelse til GF og debatmødet på Fyn, hvor Per C. 

Knudsen blev udnævnt til æresmedlem af foreningen. 

 Mødet i Jylland havde også fin tilslutning, og det var det første i flere år i vest, hvor der 

var et passende antal deltagere til at gennemføre. 

Emnerne til møderne var: Cavalier King Charles spaniel ved Per C. Knudsen i Sabroe, 

Brachycephal syndrom ved Birgitte Schjøth, Golden Retriever ved Filip Johnsen, 

Dværgschnauzer ved Merete Stæhr-Nielsen, Mops ved Birgit Seloy og endelig 

juleafslutning/ Jørgen Hindse 40 års jubilæum – på Sjælland. 

Jørgen Hindses foredrag gentages for øvrigt i kreds 6, 2017. 

Vi samarbejder også gerne med specialklubberne og annoncerer deres seminars. 

Invitationer fra specialklubberne ligger på hjemmesiden under ”For medlemmer”. Lige nu 

er der en invitation fra Dansk Schapendoes klub. 

Informationer om DHFs egne aktiviteter, inklusive referater og årsberetninger samt 

indbydelser til klubseminars offentliggøres pr. mail, facebook og hjemmesiden. Desuden 

rundsender DKK vores indbydelser til seminars til samtlige dommere, når vi ønsker det. 

DHF og DKK 

I 2016 har der ikke været afholdt noget samarbejdsmøde mellem DKK og DHF. 



I 2015 skrev KSS og DHF til EDU og foreslog, at EDU lavede et seminar om ikke-FCI racer, 

og vi ønskede også at der kom brugbare standarder på racerne. 

 I år svarede EDU, at man ville kigge på mulighederne for et seminar. Vi har dog ikke hørt 

nærmere. 

 Men sidst på året fik vi tilsendt diverse materiale om ikke-FCI racer. KSS og DHF takkede 

for det tilsendte, men gjorde samtidigt opmærksom på, at vi havde sat næsen op efter 

gennemarbejdede oversatte standarder, med gode illustrationer til hver race. 

På GF15 talte vi om muligheden for at få en artikel i HUNDEN om foreningen. Camilla 

Gothen leverede en fin artikel samt en sideartikel om korrekt fodring med godbidder i 

ringen. Artiklen blev bragt i decembernummeret. 

Foreningen ansøgte også DKK om tilladelse til at afholde et skue. Det kunne lade sig gøre, 

hvis det var i et kreds regi, og vi fik muligheden for at arrangere et skue i Kreds 1. Det 

bliver på Mosede fort ved Greve den 8. juli 2017, og formålet med skuet er at benytte nye 

dommere (Kim Kjær, Lise Møller og Vibeke Rørdam Kjærgaard) samt at skaffe midler til 

flere aktiviteter i foreningen. Det kunne være flere udenlandske oplægsholdere, et 

dagseminar, eller tilskud til fællesrejse, m.m. 

DHFs bestyrelse 

Vi har afholdt et bestyrelsesmøde i år, og tilstede var: Marianne Baden, Tinna Grubbe, Per 

Knudsen, Connie Svane og Ingrid Borchorst. 

Vi planlagde skue og fulgte op på ideen om et navneskilt med foreningens logo på. 

1.gangs udgiften til logoet koster nogle penge, og derfor besluttede vi at veje stemningen 

til GF17. Hvor mange skal vi minimum være for at realisere navneskiltet? 

Vi har også besluttet at vende ideen om en fællesrejse på GF. 

Blandt æresmedlemmerne fornemmede vi et ønske om et æresmedlemsdiplom, og det har 

vi nu fået lavet. De bliver delt ud på GF og resten bliver tilsendt. 

I august ønskede Trine Blume at forlade bestyrelsen på grund af alvorlig sygdom i 

familien. Trine blev valgt ind i bestyrelsen i 2013 og har været et positivt aktiv for os. Trine 

har sat vores hjemmeside op og hun har også lavet en folder om DHF til DKKs elevkursus. 

Stinne Nørholm Elgaard trådte ind på Trines plads, og Stinne har også overtaget arbejdet 

som webmaster. 



Foreningens medlemstal er på: 101. Der er 218 følgere på vores facebooksside. 

Regnskabet sluttede i plus, med 978,00 kr. 

Bestyrelsen takker for opbakningen til foreningen og en særlig tak til: Lisbet og Jens Utke 

Ramsing for at lægge private faciliteter til junimødet, mens DKK var under ombygning, 

samt til Søren Wesseltoft for lån af fremvisningsudstyr. 

Også tak til Susanne Danielsen, som har lavet vore æresdiplomer og til Tinna Grubbe, som 

fik rentegnet vores logo. Og igen en tak til Camilla Gothen for artiklen om DHF.  

Slutteligt kan det nævnes at Birgitte Schjøth fyldte 70 år, Birgit Wamberg 75 og Mogens F. 

Hansen 80 år i 2016. Vi mistede desværre også vores dommerkollega, All rounder Gert 

Christensen i november 16. 

DHFs formand 

Ingrid Borchorst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


