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Dommerudvalget´s beretning 2021. 
 
 
Det har desværre ikke været så nem en sæson som vi havde håbet på, coronaen har igen i 2021 sat 
sit præg på konkurrenceafviklingen, der har være forskellige restriktioner så som afstand, håndsprit 
ved morgenkaffen i klubben, der var lokalforeninger som lavede deres konkurrencer om til drive-in 
for at undgå for store forsamlinger, vi har endda været ude for at vi ikke selv skulle smøre vores 
rundstykker om morgenen. 
Der ud over har der været meget snak om hvordan vi taklede situationerne omkring genstande på 
spor, frit søg og fremmed apporter, men det fik vi løst på en god og fornuftig måde. Så der skal lyde 
en tak til alle som har været med til at få løst afviklingen af konkurrencerne i denne corona tid. 
2021 startede desværre ikke som jeg havde forventet, vi måtte først på året sige farvel til  
Mogens Knakkegaard DcH Sydthy som døde efter kort sygdom, og midt på sommeren måtte vi 
også sige farvel til Alla Iversen DcH Hjørring som pludselig gik bort Ære være deres minde. 
 
Selve dommersituationen ved konkurrencerne i årets løb havde ikke været helt optimalt, da corona-
en satte sit præg på hele året, der har været mange afbud fra dommerkollegaer som af private og 
andre årsager ikke kunne dømme, og selve antallet af deltagere til konkurrencerne var også en del 
svingende i klasserne. Det gjorde at vi var nød til i flere konkurrencer at have dommere til at døm-
me enkelte øvelser i to forskellige klasser, det gav lidt mere ventetid men det gik alligevel. Efter 
sommerferien gik det helt galt med at have dommere nok til at dømme, her var der endnu flere af-
bud fra dommerne og vi havde desværre nogle som meldte at de stoppede deres virke som dommer 
af private årsager eller andre udfordringer/opgaver i Kreds 1. Men for at få afviklet de sidste kon-
kurrencer fik vi endnu en gang hjælp af dommere fra Kreds 2 og Kreds 3, de skal have tak for hjæl-
pen ellers måtte vi have været nødsage til at enten aflyse en klasse eller hele konkurrencen. 
 
Dommere som desværre er stoppet i 2021 er Maibritt Johansen DcH Arden som også styrede dom-
mercentralen, Jes Svennum DcH Dronninglund, Michael Brandenhoff DcH Sæby og Maibrit 
Thomsen DcH Dronninglund. De skal have en tak for det arbejde som de har gjort som dommer for 
kredsen og kredsens hundefører, og jeg ønsker dem held og lykke fremover. 
Men i oktober fik vi to nye dommere, David Sørig DcH Frederikshavn og Henrik Friis Damsgaard 
DcH Sydthy bestod deres dommerprøve med et godt resultat ikke under alt for gode forhold efter 
Kreds 1 standarder til en dommerprøve. Jeg må desværre sige at arealer var efter min mening ubru-
gelig, det gjorde det ikke nemmere for hundeførerne og ej heller for de aspiranter som skulle døm-
me, men et stort tillykke til David og Henrik og tak for to gode år hvor I var aspiranter. 
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Så pt. har vi desværre kun en aspirant Jens Jacob Dahl Thomsen som vi forventer skal til prøve her i 
2022, det kunne være dejligt at få et par stk. til at gøre Jens Jacob selskab under uddannelsen. 
 
Vi har i udvalget prøvet på flere måder at finde aspiranter, men det har pt. ikke givet de helt store 
resultater med nogen som ønskede at starte her i 2022, men der er et par stk. som har tilkendegivet 
at i 2023 vil der være mere tid i kalenderen. Men skulle der være emner som dukker op først på året 
vil vi se velvillig på ansøgningen, da vi ikke har ”råd” til at sige nej, og at de må vente til 2023, jeg 
mener vi har så godt et team i udvalget og dommere i kredsen til at få nogle gode aspiranter uddan-
net, det har vi set til dato. 
 
Så derfor skal der lyde en stor tak til alle dommere for et godt samarbejde og tak for at uddanne 
dommeraspiranterne. Der skal også lyde en tak til de lokalforeninger der har lagt lokaler, arealer og 
stillet hundefører til rådighed for aspirantuddannelsen. 
Det skal også lyde en tak til udvalget for godt samarbejde. 
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