
Forplejning, IGU & overbygninger samt startgebyrer DcH Kreds 2  

  

Forplejning   

1/1 dag  Morgenkaffe – frugt – frokost inc 1 øl/vand – kaffe og kage    175 kr  

1/2 dag  Morgenkaffe – frokost inc. 1 øl/vand       125 kr  

  Frokost inc 1 øl/vand – eftermiddagskaffe og kage    125 kr   

  

Aften:   Aftensmad inc 1 øl/vand – Kaffe og kage      135 kr  

  

Aften:  Kaffe med brød          50 kr  

  

Bemærk: Kredsen betaler også for instruktør, køkkenpersonale (max 2 pers) samt eventuelle hundeførere, der stiller sig til 
rådighed på kursusdage enten halv eller hel dag.  

  

    



Instruktør Grund Uddannelsen   

Grundmoduler 8 + Førstehjælp  3500 kr  

DcH Program overbygning                   6 dage  2100 kr  

Agility overbygning                               6 dage  2100 kr  

Rally overbygning                                  4 dage  1400 kr  

Familiehunden overbygning                4 dage  1400 kr  

Instruktører med en tidligere 
grunduddannelse, kan deltage i alle  
overbygninger  

350 kr / dag  

Aspiranter fra andre kredse  350 kr / dag  

  

Lokalforeningerne sender hurtigst muligt en attesteret og underskrevet regning til kredskassereren for afholdelse af 
kurser/møder:  

    



Startgebyr  
• Lydighed C 150 kr. / B 200 kr. / A 250 kr. / E 250 kr.  
• Rally 100 kr. for klassen og 50 kr. for åben.  
• Agility 75 kr. og 75 kr. for de første to starter – 25 kr for de efterfølgende.  
• Nordisk ingen retningslinjer. Klubberne bestemmer selv.   
• Der ydes tilskud i 2019 til de klubber i kredsen der afholder E konkurrence, efter nedensteånde retningslinjer   

  

Retningslinier for tilskud til E-klassen i 2019  

Hvis en lokalforening i Kreds 2 afholder E-konkurrence enten som venskabs-, kreds-, eller landsdækkende; kan lokalforeningen 
ansøge, efter konkurrencen er afviklet om tilskud for de hundeførere der har deltaget, som har hjemmehørende og stiller fra 
en klub fra Kreds 2.  

Tilskuddet vil være kr. 50,- pr. ekvipage.  

Hvis hundeføreren har meldt afbud, efter betalings fristen er overskredet og frem til konkurrencedagen, og pladsen ikke 
overtages af en anden hundefører fra evt. venteliste kan der stadig søges om tilskud.  

Lokalforeningen skal sammen med anmodning om tilskud, sende dokumentation på at de enkelte hundeførere har meldt sig til 
fx ved et scan af E-klassens program eller listen der kommer fra DcH-Tilmeld.  

Der evalueres om opretholdelse af tilskud på Kredsrådsmødet i Oktober 2019  


