Medlemmernes side

- REDAKTØR til DcH Bladet
Maja med sin jagtstol, som hun gjorde
meget brug af under DcH's DM i Næstved.
(Foto: Erik Hansen)

AF MAJA HANSEN, redaktør

Allerede på DcH’s landsmøde i marts 2015
meldte jeg ud, at jeg er inde i min sidste periode som DcH Bladets redaktør. Det vil sige, at
jeg stopper endegyldigt på landsmødet 2017.
Mine redaktionsmedlemmer har været i tænkeboks, men desværre kan ingen af dem påtage sig opgaven af tidsmæssige årsager.
Jeg ved, at der findes mange medlemmer i
DcH, som har evnerne. Spørgsmålet er bare:
Har de også lysten og ikke mindst - TIDEN?
Jeg har været, og er stadig, utrolig glad for
mit arbejde som redaktør. Selv om det er tidkrævende, så giver det så meget igen. Jeg kommer rundt i landet, møder en masse dejlige
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hundefolk og deres hunde, ser og lærer om alle
discipliner i DcH, mødes med hovedbestyrelsen og landsforeningens udvalgsformænd og –
medlemmer, og frem for alt, så har jeg nogle
søde, rare og arbejdsomme redaktionsmedlemmer. Af besparelsesmæssige årsager består redaktionen pt. kun af Jakob Rasmussen fra Fyn,
Christina Holm fra Sønderjylland og mig, som
bor i Midt-/Vestjylland, nærmere betegnet Tvis
ved Holstebro. Vi har selvsagt nok at lave, men
vi trives med det og med hinanden.
Christina og Jakob er noget bekymrede for
fremtiden, og vi forsøger derfor ad denne vej
at finde nogle redaktøremner, så vi/I får tid til
at lære hinanden at kende i god tid før landsmødet den 18. marts 2017.
Hvad kræver det at være
redaktør?
Det kræver først og fremmest interesse og viden om DcH. Derudover skal du gerne have
følgende kompetencer:
• Være god til dansk retskrivning.
• Kende dine ”endelser”. Fx vide, at det hedder en hundefører, to hundeførere…
• Vide, at tiltaleordet ”I” skrives med stort I.
• Være god til at formulere dig.
• Være ”fejlkigger” ved redigering af indlæg.
• Være rimelig god til tekstbehandling (vi bruger Word).

• Have gode samarbejdsevner.
• Være i stand til at overholde deadlines til trykkeriet/
grafikeren.
• Kunne have mange bolde i luften på én gang.
• Være mobil.
Hvad får en redaktør i
løn…?
Som de fleste ved, har vi kun én lønnet person i DcH, og det er forretningsføreren. Alle vi andre, uanset arbejdsmængden,
får ingen penge. Arbejdet, møder med mange DcH’ere rundt om i landet til diverse arrangementer, bærer efter min, og mange andre frivilliges mening, dog lønnen i sig selv.
Du vil selvfølgelig få udbetalt kørsel efter
statens højeste takst for kørsel i egen bil.
Du vil også få mulighed for at deltage i de
kurser, som landsforeningens uddannelsesudvalg afholder. Naturligvis mod at du skriver
lidt om kurserne.
Derudover vil du, hvis det er nødvendigt,
få stillet en bærbar computer med tekstbehandling og Outlook til din rådighed.
Dyrt fotoudstyr har både jeg (min mand)
og mine redaktionsmedlemmer selv stillet til
rådighed, så det vil helt klart være en fordel,
hvis du har et godt fotoapparat.
Du vil mødes med hovedbestyrelsen og de
øvrige landsudvalgsformænd og -medlemmer
et par gange årligt. Og du vil skulle afholde
redaktionsmøder efter behov, gerne centralt i
landet.
Er du i tvivl, så henvend dig til
den nuværende redaktør
Og er du ikke i tvivl, men gerne vil vide mere,
så henvend dig endelig også til mig. Jeg besvarer gerne alle tænkelige og utænkelige
spørgsmål, og vi kan eventuelt aftale et møde
– også sammen med mine redaktionsmedlemmer, så du kan lære dem at kende.
Du kan - ganske uforpligtende - sende lidt
om dig selv til mig på mail: dch-bladet@dchdanmark.dk og/eller kontakte mig på tlf. nr.
9743 5026 eller 6095 0639.
Hold jer endelig ikke tilbage. Jeg glæder
mig til at høre fra dig/jer.

