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Beretning 2016 for Dommerudvalget Kreds 1. 
 
 
 
Man kan godt sige at 2016 var lidt af en gentagelse af opstarten af dommersæsonen 
for i 2015, vi skulle have haft den ”nye” konkurrenceprogram. Men da der var 
økonomiske udfordringer for hele DcH, valgte man at udsætte udgivelsen af 
programmet indtil at der var styr på økonomien i landsforeningen. 
Vi skulle også have elektronisk indberetning af dommernes aktiviteter ud i 
konkurrencer, dette er en lidt større opgave end man havde regnet med, så vi 
fortsætter med den blå bog indtil der er kommet er afklaring. 
 
 
Vi har i 2016 taget enkelte kopier af dommersedler, uden de helt store problemer. 
2016 har også været et år hvor der har været mange deltagere i f. eks. A og E klassen, 
det har givet lidt større udfordringer end vi plejer, men dommercentralen fik i 
samarbejde med de enkelte lokalforeninger konkurrencerne til at fungerer på en 
fornuftig måde med to dommerhold i de enkelte øvelser så som eftersøgning og spor. 
Men den måde at vi havde håndteret det på, for at til gode se så mange hundefører 
som muligt havde ikke været tilfreds, så derfor har jeg/vi i dommerudvalget valgt at 
lokalforeninger i 2017 må sætte begrænsninger på antallet af deltager i henholdsvis  
A og E klassen, så må vi se hvad tiden bringer fremadrettet. 
Det ud over har der været en enkelt diskvalifikation i en konkurrence. 
Enkelte protester som blev afsluttet på selve dagen. 
Vi havde tre dommere med til DcH´s DM i Fakse/Næstved, det var Maibrit Thomsen, 
Lars Walther og Ole Christensen. 
 
 
Vi har desværre måtte modtage sige farvel til tre dommere i 2016, Dorthe Møller 
Madsen og Arne Wåge Bæk har valgt at stoppe deres virke som dommer, de skal 
have et stort tak for den tid de har været aktive dommere, den tredje som er stoppet er 
Rene Bertelsen, han er nu blevet aktiv dommer i Kreds 5, han skal også have tak for 
den tid han virkede her i Kreds 1, og held og lykke til alle tre fremover. 
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Ang. Dommeraspiranter, så havde vi to anden års, og vi fik to nye. 
Og som bekendt så bestod Jan Hansen DcH Svenstrup og Maibritt Johansen DcH 
Arden dommerprøven i oktober 2016, et stort tillykke til dem. 
Pt. Har vi desværre kun to aspiranter, som skal til prøve i 2017, det er 
Malene Helberg DcH Aalborg og Jonas Kristensen DcH Thisted 
Dommer udvalget takker de lokalforeninger som både har stillet lokaler og 
hundefører til rådig for dommeraspirantuddannelsen, dommerne skal også have en 
tak for at de har taget godt imod aspiranterne i forbindelse med uddannelsen når vi er 
ude at dømme. 
 
Agility og Rally. 
Agility dommerne har haft en travl sæson, der har været mange konkurrencer og 
lokalkonkurrencer. 
Rallydommerne har også haft travlt med at være ude at dømme, men de har haft mere 
i andre kredse at lave end her i Kreds 1, det skyldes et lavere antal af deltagere. 
Agility og Rally dommerne skal også have en tak for deres indsats. 
 
 
Som jeg tidligere har nævnt, så har Marianne Toftegaard igen i 2016 gjort et godt 
stykke arbejde for at få dommerpåsætningen til at kører det skal hun have tak for. 
Udvalget skal også have tak for godt samarbejde, jeg vil også takke alle dommerne 
og aspiranterne for deres indsats 2016, det er altid dejligt at I møder med et godt 
humør. 
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