
 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 31 maj 2022 
Tilstede: Asbjørn, Brigitta, Susanne, Irma og Jane 

Afbud: Karina  

 

1. Tilføjelser til Dagsorden   
2. Nyt fra formanden 
3. Arbejdsdag/spejle 
4. DCH Langå 70 års jubilæum – fejres ? 
5. Trænertrøjer 
6. Nyt fra Trænerudvalget 
7. Nyt fra Festudvalget 
8. Eventuelt  

 

1. ingen tilføjelser til dagsorden 

 

2. Der er lige afholdt en Skydd udtagelse til NOM og IGP prøve – det gik super fint og har givet lille overskud. 

Klubben fik endnu en hund udtaget til det Danske Landshold, nemlig Hanne Schmidt og Aggie i Skydd, vi 

ønsker alt muligt held og lykke. 

Helle og Kim stillede i IGP1 og bestod, og Nina stillede i IGP3 og bestod og er nu klar til NOM udtagelse i 

Esbjerg. 

 

3. Der er ingen tilmeldt til arbejdsdag, derfor aflyses den. 

Der er også kun 1 pkt. nemlig opsætning af spejle. 

Asbjørn tager kontakt til Jens, om der er en på IGP holdet der vil stå for at lave rammen til spejlene 

Karina har mål på spejle. 

Disse skal opsættes langs læbæltet nederste venstre hjørne på pladsen – (ved P. pladsen) 

 

4. Bestyrelsen er enige om at der fejres 25, 50, 75 og 100 års jubilæum. 

 

5. Trøjerne kan købes til kr. 350,- + tryg 100,- (ryg + navn på bryst) 

Susanne kontakter trænerne og bestyrelse og får størrelser, såfremt de er interesseret. 

Øvrige medlemmer kan købe. 

 

Langå civile Hundeførerforening 
Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening 

 

Formand: Brigitta Golde, Vandmøllevej, 8920 Randers NV 

Tlf.: 8646 7005 / 2559 2810,  Mail. kelpie@skovfarmen.dk 

mailto:kelpie@skovfarmen.dk


6. Intet nyt 

Jane og Irma er i tænkeboks om de tager efterårs kursusholdet. 

 

7. Intet nyt 

 

8. Brigitta er blevet kontaktet, der skal være motorløb i industriparken den 18/6 – kør af grusvejen, hvis du 

skal på pladsen 

 

Irma har nogle gamle DCH Langå blade liggende – har vi interesse i at gemme dem. Brigitta har 2 

flyttekasser liggende med materialer fra klubben de samles der. 

 

Det gl. konkurrenceudvalg – ønsker at holde Stor Nordisk Spor og Lille Nordisk Rundering sidste weekend i 

november (26 & 27) 

Fordelt således at Sporhundene fra klubben hjælper til runderingsdagen og Runderingshundene hjælper 

til spordagen. 

Der er opbakning fra bestyrelsen – der gåes videre om der kan skaffes arealer. 

 

Næste bestyrelsesmøde den Tirsdag den 23. august – hos Irma (Vibevej 5, Ulstrup) 

 

Ref. Susanne 

 


