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Konkurrenceudvalget er ut og jeg kan ved behov nedsætte adhoc udvalg med relevante personer. Dette 
har jeg brugt lidt i sidste halvdel af året, medens jeg har arbejdet i Norge, Erik Kristensen har været min 
”praktiske gris” i Danmark. 
Konkurrencer. Udbuddet af konkurrencer i Kreds 1 i henhold til konkurrencekalenderen for sidste år er 
skematiseret nedenfor (øvrige år er medtaget af sammenligningshensyn) 
 

Klasse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
C 16 13 13 14 13 13 
B 14 12 13 13 12 12 
A 10 8 9 10 8 7 
E 6 6 5 6 6 5 

Rally 5 4 4 6 6 6 
Agility 6 5 3+ 8 7 8 

IPO 2 2-3 + ? ? ? 
Nordisk     1 1 

SPH       
 
Tallene viser, at konkurrencehyppigheden i 2017 for de fleste grene igen stort set er det samme som de 
senere år, det der mangler i E er pga. at DcH Thisted flytter klubhus i 2017. IPO har jeg heller ikke i år 
fået noget omkring, så det vil være dejligt, hvis et par foreninger melder ind at de vil afholde prøver, som 
de kalder det. Nordisk kommer på med en enkelt konkurrence 
 
Kredsene syd for os opfordres til også at gøre alle konkurrencerne til landsdækkende konkurrencer, så 
vore hundeførere kan komme med og konkurrere. Vore hundeførere kan derfor have samme muligheder 
for at komme til konkurrence også udenfor egen kreds, som de andre kredses hundeførere har.  
 
Men der har igen været arrangeret gode konkurrencer, så hunde og hundeførere har haft lejlighed til at 
vise deres kunnen og få nogle resultater, nogle gode og andre bare et resultat, men sådan er det, når vi har 
med et levende væsen at gøre, de forstår ikke altid vores signaler / ordrer til dem. Der er dog nogen, der 
har fået så flotte resultater, at de kom med til DM i DcH Næstved/Fakse og gjorde det igen godt der. 
 
Det blev til flere podiepladser og tæt på. Flotte resultater, der fremgår af kredsens hjemmeside.   
Så konkurrenceåret 2016 har heller ikke været så ringe endda. 
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Sporlæggercentralen har nu haft 9 års jubilæum, altså været virksom siden 2007. I 2016 har 14 stået på 
listen, og 10 har været til rådighed ved 2 eller flere konkurrencer og de har modtaget en lille gave for 
dette arbejde. Igen i år en rigtig flot gave. I 2016 fik de en rigtig varm jakke, en del af Dchs profiltøj, så 
det kan godt betale sig at være sporlægger.  
Så de aktive sporlæggere, der står til rådighed for sporlæggercentralen, kan ikke sige, de ikke bliver 
belønnet, hvilket de dog heller ikke gør. Og de vil selvfølgelig også blive det i 2017. 
Den største glæde er dog, at 3 af de aktive sporlæggere er ny uddannede B og A sporlæggere.  
Dette med belønning og også et par sporlægger kurser, kan forhåbentlig give flere aktive sporlæggere i 
sporlæggercentralen.  
Vi er i øjeblikket 13 aktive sporlæggere i centralen ( 8 A+B sporlæggere og , 5 der kan lægge alle, men 
tre af sidstnævnte går også selv med hund og jeg er i Norge meget af tiden, så det er noget af et puslespil, 
at få til at hænge sammen. I skrivende stund er der dog 4 tilmeldte til E sporlæggerkurset den 4. febr.,. 
Men der er stadig stor mangel på nye sporlæggere, så find venligst nogle flere, der vil være sporlæggere. 
Der er afholdt et og der kommer et kursus mere (B/A sporlæggere) her i foråret, så sørg nu for at sende 
nogen på kursus, så jeg ikke igen er nødt til at aflyse pga for få deltagere. 
 
 I midten af december afholdt vi sporlæggere et møde, hvor vi snakkede om udfordringer - positive og 
negative, der har været i løbet af året. Vi sporlæggerne føler os rigtig godt behandlet i klubberne og vi 
føler os værdsatte både af klubberne, hundeførerne og dommerne. 
Sporlæggerne bliver opfordret til selv at sætte af til sporene og gerne tirsdag, onsdag eller torsdag før 
konkurrencedagen, hvis muligt. Hvis det er klubberne selv, der sætter af, SKAL sporlæggerne møde op så 
tidligt på konkurrencedagen, at de kan nå, at få en forklaring på stokkenes placeringer for at minimere 
mulighederne for fejl. 
De største ønsker sporlæggerne har er: 
Må vi ikke godt få adressen på sporarealerne så tidlig som muligt, gerne mindst en uge før konkurrencen 
eller tidligere? 
Kan klubberne lave et tidsskema over hvornår de forskellige hundeførere skal gå deres spor til 
konkurrencerne, så tror vi der bliver mindre vente tid både for hundeførere, dommere og sporlæggere og 
alle spor vil være nøjagtig lige gamle. Sporene er eneste konkurrence, hvor der er en tidshorisont. 
 
Sporlæggercentralens fremtid:  
Sporlæggercentralen er stadig et serviceorgan, som har nytteværdi for lokalforeningerne og som står til 
rådighed for dem, hvis de ikke selv kan finde sporlæggere. Interessen for at være sporlægger, skal som 
tidligere skrevet, igen øges og gerne kraftigt, så find folk, der vil være til rådighed. Og kun dem, der står i 
sporlæggercentralen og stiller sig til rådighed, og har lagt spor ved min. konkurrencer, vil blive belønnet 
fra sporlæggercentralen. 
 
Jeg vil igen gerne takke lokalforeninger, konkurrenceledelser, dommere, sporlæggere og alle andre 
hjælpere for tilrettelæggelse og afvikling af konkurrencerne også i 2016 og for et rigtig godt samarbejde.  
 
Udfordringerne i 2017 tages op og jeg glæder mig igen, til et forhåbentlig godt samarbejde med jer. 
 
Hvis jeg bliver genvalgt og må tage Erik med som ”praktiske gris” 
 
Jens Rosendahl, Konkurrenceudvalget Kreds 1 
 
 
 


