
Tønder Civile Hundeførerforening Principper 

Der trænes efter DCH´s grundprincipper 

Kontingent  

Fritagelse for betaling af træningsgebyr og årskontingent: instruktørerne og 
workshopinstruktører. Man er workshopinstruktør ved mindst 2 workshops om året.  

Fritagelse for betaling af træningsgebyr:  instruktørerne, bestyrelsesmedlemmer, 
klubbladsansvarlig, webansvarlig, køkkenansvarlig og pladsmand. Det gælder for 1 
hold! Yderlige hold skal betales efter prislisten.  

Restance med betaling: - Kassereren sender liste til instruktørerne, som skal tjekkes 
med HF som deltager i træningen. Hvis de ikke har indbetalt efter 2 gange træning 
rykkes de efter aftale med træneren pr. mail.  

Satser: Alle priser, undtagen Workshops og Kurser er for et år. Samlet Pris med 
grundgebyr og 1 hold = 1250 DKK 

Grundgebyr 469.- betales af alle kun 1 gang, men skal være betalt inden men kan 
deltage i et grundkursus eller Workshop/temadag.  

Træningsgebyr 2023      

Hold Kurser  
 Hvalpe 781.-  Kursus i. div. 400.- 
 Fortsætter 781.-  Grundkursus spor 200.- 
 D-Hold 781.-  
 C-B-A-Hold 781.-  
 Familiehunde 781.-  
 Nosework 781,-  
 Sporhold 400.-  
   

 
Kursusforløb eller workshop i f.eks. spor betales separat. Efterfølgende kan HF 
tilmelde og betale for deltagelse på hold, hvis der er plads på holdet (priser ifølge 
oversigt over træningsgebyr). 
 Temadage/Workshops: skal dække omkostninger med deltagergebyr, medmindre 

klubbens bestyrelse har godkendt tilskud.  

Der indføres „rullende kontingent“ fra 1.3.2022, dvs. at gebyret vil blive opkrævet 1 år 
efter den sidste betaling.  

Ved samtidig træning på flere hold reduceres prisen til 50% for efterfølgende 
hold. 

- Det samme er gældende ved træning af 2 hunde med samme 
hundefører eller 1 hund med to hundefører på forskellige hold. Dog skal 
BEGGE hundefører tilmeldes grundgebyr pga. forsikring. 

Passivt medlem betaler kun grundgebyr (469,-) og inviteres til generalforsamling og 
alle fester 



Støttemedlem betaler 150,- og inviteres til generalforsamling og alle fester  

 

 

 

Gaveregler  

 Ved runde fødselsdage (30,40, 50…) - en buket til nøglemedlemmer  
 Ved jubilæum som DCH-medlem (10,20, 30…) - en buket blomster ved 

generalforsamlingen  
 Trænere - Til brug på kurser er der årligt afsat 1000 kr. pr. træner  
 Ved afsked - Når et nøglemedlem stopper, gives der en flaske vin eller lignende  
 Julegaver - Trænere og bestyrelsen får en lille anerkendelse til 50-100 kr. og der 

holdes julefrokost el.lign. hvis klubbens økonomi tillader.   
 Kurser/møder/konkurrencer - Skal godkendes af bestyrelsen inden afholdelse, for 

at der ydes tilskud  
a) Tilskud til kørsel når bestyrelsen beder om at der deltages - Vi forventer 

samkørsel. Kørselsgodtgørelse fastsættes efter Tønder kommunes laveste 
sats. 
 

Arrangementer  

 Juleafslutning og sommerafslutning: Grundgebyret betales ALTID kun 1. gang pr. 
hundefører - Et lille traktement mod betaling af 35 kr.  

 Det uddeles pokaler (årets ægtefælle, DCH ´er, konkurrencehund, særpris). 
Navne bliver gemt på en ærestavle i klubhuset 

 Sommerafslutning - Et lille traktement mod betaling af 35 kr. –  
 Diverse konkurrencer afholdes på tværs af hold  
 Andre  

- Venskabskonkurrence: Vin til dommere og erkendelighed til andre 
ekstraordinær indkaldte hjælpere.  

 Deltagelse i interne konkurrencer betaling af 35 kr.   
 Generalforsamling: Klubben giver et lille traktement 

Hold med begrænset deltager  

Har man ikke meldt afbud til træningen mere end en måned, kan pladsen på holdet 
efter aftale med instruktøren gives til en anden, hvorefter man bliver sat på 
ventelisten.   

Konkurrencer 

Man skal være medlem af DCH Tønder og være instruktør eller tilmeldt et hold for at 
stille op til konkurrence i klubbens navn.  

Børne- og ungepolitik  

- 12-15-årige kan træne efter aftale med instruktøren, hvis deres forældre er til 
stede og aktivt deltagende i træningen. Når de fylder 15 år, kan de træne på lige 
fod med alle andre medlemmer.  



- Børn under 12 år kan ikke træne i klubben såfremt der ikke er oprettet et decideret 
børnehold.  

 

Kaffe/Te/Sodavand 

 Der betales Dkk 5,- hver gang man drikker kaffe/te/sodavand i klubhuset, eller 100 
Dkk pr. år.  

Nøgle 

 Bestyrelsesmedlemmer, instruktørerne, køkkenansvarlig og pladsmand kan får 
hver sit nøgle.  
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