
 
 

             

DcH Slagelse 

 NYHEDSBREV NR. 1, 2020 
 

Fra Generalforsamlingen den 11. januar 2020 

Den nye bestyrelse er: 

- Formand Jesper Johansen  

- Næstformand Karin Hedegård 

- Kasserer Stella Nyberg 

- Sekretær Jan Høgh Jensen 

- Medlem Charlotte Steinmann 

- Medlem Bjarne Pedersen Ebbesen 

- Medlem Tina Høy 

Til udvalgene blev valgt: 

Aktivitetsudvalg: 

Annie Hansen, Charlotte Johansen og Stephanie Nielsen  

Husråd: 

Jesper Johansen og Kai Andersen  

Konkurrenceudvalg for DcH-program: 

Karin Hedegård og Stella Nyberg  

Konkurrenceudvalg for Rally: 

Charlotte Steinmann, Majken Olsen og Stephanie Nielsen  

Konkurrenceudvalg for IPG: 

Lotte Jensen og Jesper Johansen  

Referatet fra generalforsamlingen kan læses på vores hjemmeside 
dch-slagelse.dk eller i mappen i klubhuset 



 
 

 

Aktivitetskalender 

7. marts kl. 10 – 12 Fastelavn 

28. marts Klubmesterskab C-B-A  

17. maj Rallykonkurrence 

21.juni Dyrenes Dag 

3. juli kl. 18 - ?? Sommerfest (forbehold for datoen) 

16. august Rallykonkurrence 

6. september Sjællandsmesterskab B-og A-klassen 

25. oktober kredskonkurrence c- og B-klassen 

5. december kl. 10 – 13 Julehygge 

 

 

Kort om klubmodulet 

I efteråret 2019 indførte DcH et klubmodul, som pr. 1.1.2020 bl.a. 
erstattede den gamle medlemsdatabase, som har tjent til registre-
ring af tilmelding i DcH. 
 
Fremover skal alle medlemmer oprette en profil og være til-
meldt et hold eller kontingent 
 
Man kan efter 1.1.2020 ikke være medlem uden at have oprettet 
en profil. 
 
Profilen skal også fremover benyttes ved tilmelding til konkurrencer. 
Det er derfor vigtigt, at du skriver din hund/hunde på. Den gamle 
profil til konkurrencetilmelding er forsvundet den 1.1. 2020. 
 
Det gamle medlemsnr. er også forsvundet og er blevet erstattet af 
et ID-nummer. 
 

Klubmodulet har også en betalingsdel til bl.a. opkrævning og auto-
matisk træk af kontingent og træningsgebyr. Vi har fravalgt denne 
del, da den ikke kan tilpasses vores fleksible måde at betale kontin-



 
 

gent og træningsgebyr på. D.v.s. at fremover betales der som hidtil 
til vores bankkonto efter opkrævning. 

 

Tilmelding til konkurrencer 

Vær opmærksom på, at fremover skal der betales deltagergebyr 
ved tilmeldingen 

1. Tilmelding på hjemmesiden 

På vores hjemmeside dch-slagelse.dk finder du en konkurrenceka-
lender. Klik på den program du vil tilmelde dig en konkurrence i. Du 
får så en liste over konkurrencerne.  

Vær opmærksom på, at ved konkurrencer med rød knap er tilmel-
dingen slut og ved en gul knap starter tilmeldingen først på den da-
to, som står på knappen 

Klik På den grønne knap med ”Tilmeld” ud for den ønskede konkur-
rence. 

I øverste linie skal du logge ind med dit brugernavn og kodeord. Klik 
på den hvide pil. DU SKAL IKKE OPRETTE EN PROFIL HER: 

Du er så inde i selve tilmeldingen.  
Her skal accepteres at du kender konkurrencereglerne. 
I de blå felter  vælger du hund og klasse. 

Slut af med at betale deltagergebyret med dit betalingskort 

 

2. Tilmelding via mobil – se tillæg 
 

HUSK !!!!!! 

INGEN LØSE HUNDE PÅ TRÆNINGSPLADSEN 

 

VOV VOV VOV 

BESTYRELSEN 


