
Landsforeningen 

Danmarks civile Hundeførerforening 
Konkurrenceudvalget 
 

 
Kære hundefører! 

 
           7. september 2021  

 
Du har kvalificeret dig til at deltage i Danmarksmesterskabet i Vejen/Kolding, som afholdes den 25. – 26. 
september 2021. 
 
Der er nogle praktiske bemærkninger, som vi beder dig læse omhyggeligt: 
 
1.  Startgebyr til Danmarksmesterskabet indbetales på Klubmodul. Indbetalingen åbner d 15 sep 2021. 
 
2.  Konkurrencen foregår ved Vejen Idrædtscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen 

Udlevering af startnumre foregår lørdag fra kl. 8:00 til kl. 9:00. 
Opstilling til indmarch, kredsvis kl. 9:30 – 9:45 
Orientering og velkomst ved  DcH´s Formand Anette Lunau, en repræsentant for Vejen Kommune og 
formand for DcH Vejen . Kl: 10:30 til 11:00. 

     Orientering af hundeførerne ved klasselederne kl. 11:15-11:30. 
     Konkurrencen starter kl. 12:00. se https://dchdm.klub-modul.dk/default.aspx 
 
 
3.  Ved indmarch mødes vi uden hund. 
 
4.  Til konkurrencen skal du medbringe dit resultathæfte, som bevis for at du kan stille med hund for din 
lokalforening.  
 
5.  Angående bespisning samt overnatning: Se https://dchdm.klub-modul.dk/default.aspx  
 
6.  Skulle uheldet være ude på vej til DM på dagen, skal du kontakte konkurrenceledelsen på tlf. 23254794 
 
 
7.  I tilfælde af afmelding til DM er det kun konkurrenceudvalgets (LKU) ansvarlige du kan melde 
     fra hos. Dette SKAL gøres hurtigst muligt. 
     Den ansvarlige er Stig Hansen på tlf.  2617 9051. 
 
Alle A-hundeførere pr. 1. januar 2021 opfordres til at vedlægge en seddel med hundens fødselsdato samt 
dato på oprykning fra B-klassen, da vandrepokalen Yngste hund gives til den bedste nyoprykkede A-
hundefører det pågældende år. Ved pointlighed vil den yngste hund være vinderen. 
HUNDEFØRERMÆRKER: Det er ikke nok at være udtaget til DM, man skal deltage i konkurrencen 
for at få udleveret mærket. 
Vi glæder os til at se dig til konkurrencen i Vejen. 
 

Med venlig hilsen 
for konkurrenceudvalget 

 
Peter Knudsen 

 
PS:  Lokale banner, flag og faner til Danmarksmesterskabet, om morgenen og ved afslutningen, 
        vil være meget velkomne. 


