
 Løgumkloster civile Hundeførerforening 
Stiftet 18. januar 1999 under navnet Løgumkloster Hundeskole 

Medlemsforening nummer 422 af Danmarks civile Hundeførerforening 

Medlem af DGI-Sønderjylland 

 

Formand: 
Lene Eriksen 
Lunden 23 
6230 Rødekro 
Tlf: 23418168 

Næstformand: 
Majbritt Trip 
Harres 45 
6261 Bredebro 
Tlf. 24935268 

Kasserer: 
Lene K. Nielsen 
Skærbækvej 6, Arrild 
6520 Toftlund 
Tlf. 30743894  

Medlem: 
Dennis Eskildsen 
Møllevej 60 
6270 Tønder 
Tlf. 60135280  

Sekretær:  
Kirsten Damm 
Brede Bygade 1 
6261 Bredebro 
Tlf. 23665504 

 
 

Kære kommende medlem  
 

Opret en profil i klubmodul og tilmeld til hold: 
 

For at oprette en profil i LcH klubmodul, skal du søge ”DcH Loegumkloster” hjemmesiden frem: 
 
https://dch-loegumkloster.dk/ 
 

Klik I øverste højre hjørne for at oprette din profil – her opretter du din hund og dig selv. 
 

 

 
HUSK at gemme Brugernavn og password 

Du skal bruge det Brugernavn og Password som du opretter, når du senere skal ind på hjemmesiden 

 

Husk at have koden til betalingskort parat 

Betalingen foregår efter oprettelse af brugernavn og password ved tilmeldingen til holdet 



 

 

     
 

Opret hund: 
Indtast relevante oplysninger under 
afsnittet Opret hund.  
Chipnummer er ikke nødvendigt til 
start – det kan du sætte ind senere. 
 
Feltet ”Konkurrence program” SKAL 
udfyldes. Hvis du ikke skal starte 
konkurrence, vælger du: Ikke aktuelt. 
 
HUSK at trykke GEM HUND 
 

 
 
OPRET PERSON: 
Indtast relevante oplysninger under 
alle afsnittene. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vælg et Brugernavn samt Password under afsnittet Profil information.  
Dette brugernavn samt password skal du bruge senere, når du skal tilgå LcH klubmodel. 
 
.  
 

 
Læs Samtykkeerklæring nederst på 
siden, og sætte x i feltet: Jeg 
accepterer samtykkeerklæringen. 

 

 
 
Tryk på den grønne bjælke: Opret 
Profil (Opdater profil, hvis du retter, 
opretter ny hund el. lign.) nederst på 
siden, når du har udfyldt alle øvrige 
oplysninger.  
  

 



 

 

     
 

Tilmelding til årskontingent, hold og betaling 
 
Når du og hunden er oprettet, går du ind i fanebladet Tilmeldinger 

 
 
 
Du skal starte med at tilmelde dig til: Årskontingent  
 

 
 
 
Derefter finder du det hold, du ønsker at tilmelde dig. ( her Hvalpehold 22-23) og tilmelder dig. Du 
bliver spurgt om kortoplysninger. 2 
 

 
 



 

 

     
 

Klubmodul trækker 600kr. for årskontingent og 150 for hvalpeholdet.  
 
Hvalpeholdene kører i 3 mdr., og du er medlem af DcH – land, kreds og klub – 1 år fra 
tilmeldingsdatoen. 
 
Fortsættelse 
Når hvalpeholdet er slut, kan du fortsætte på Unghundeholdet. Så skal du tilmeldes et andet hold, 
og skal aftale med den træner, hvis hold du skal gå på, om der er plads.  
 


