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Beretning fra Dommerudvalget Kreds 1 2017. 
 
 
 
Efter et par års venten kom vi så i gang med det reviderede konkurrenceprogram, det var en 
anden opsætning end de tidligere programmer og med færre antal sider, og så er det var ty-
deligere at se den røde tråd gennem alle øvelserne som der har været så megen snak om. 
Men selv om det havde taget et par år med at få det færdigt, så har det desværre været nogle 
justeringer i løbet af året, som vi gerne havde været foruden. 
Ud over de tre efteruddannelser af alle kredsens dommere, havde dommerudvalget inviteret 
alle interesserede medlemmer/hundefører til en orienteringsaften i Brovst Hallen vedr. det 
nye program, det var en god aften med ca. 60 deltagere, hvor vi gennemgik de nye regler. 
Ellers syntes jeg vi er kommet godt i gang med det nye program, har der været spørgsmål, 
så blev de løst på stedet. 
 
I 2017 har der desværre været fem dommere som er stoppet deres virke, først på året stop-
pede Olav Larsen, midt på året stoppede Christian Platen og sidst på året stoppede Knud 
Erik Pedersen, John Thomsen og Michael Dybro, vi vil fra kredsens dommerudvalg takke 
dem for deres indsats. Så det gjorde at vi kom ned på 25 dommere. 
Men vi havde to aspiranter i gang på andet år, Jonas Kristensen og Malene Helberg, og sidst 
på året fik vi en ekstra dommeraspirant fra Kreds 2 Thorbjørn Illemann som flyttede til 
Kreds 1, alle tre var til dommerprøve i oktober og bestod, så stort tillykke til dem. 
Men selv om vi så kom op på 28 dommer, så mangler vi stadigvæk aspiranter, og vi har ta-
get initiativ til at lave et par info møder i januar 2018 om hvordan man bliver dommer og 
hvorfor det er nødvendig at vi stadigvæk for en tilgang af nye dommere. 
 
I 2017 har dommercentralen også haft mange udfordringer med at få besat alle konkurren-
cerne med dommere, vi har fortsat linjen med max tre klasser og med max antal hundefører 
i A og E klassen. 
Der har sidst på året været ekstra pres på dommercentralen, da der har været flere afbud og 
vanskeligt at finde erstatninger for afbud der har været. Men med lidt snille og forståelse for 
en anden sammensætning af øvelserne har det gået rigtig godt, hundeførerne har også haft 
god forståelse for den situation vi har været i. 
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DcH-DM. 
Vi har også haft deltagelse af dommere ved DcH´s DM i Horsens, Maibrit Thomsen, Mi-
chael Brandenhoff, Per Madsen og da der også er dommermangel i de andre kredse, så kon-
taktede LDU mig ca. en måned før DM for at hører om Lars Walther kunne træde til og der-
for havde vi en ekstra dommer med. 
 
 
Rally. 
Aktiviteterne for Rally dommerne har ikke været mindre i 2017 end de plejer, de har haft 
flere konkurrencer at dømme i end de plejer det er p.g.a. at de nu også er blevet godkendt 
som DKK dommere, så der er blevet er godt samarbejde. Lokalforeningerne er også be-
gyndt at bruge DKK dommere ved deres konkurrencer, så kan vi håbe at det kan aflaste vo-
res egne dommere. 
Som ny lokalforening for afholdelse af Rally, er DcH Nibe er kommet med i selskabet for 
afholdelse af Rally konkurrencer 
 
Agility. 
Agility dommerne havde også i 2017 meget at se til, både her i kredsen og i andre kredse. 
Og som noget nyt der er blevet arbejdet på, vedr. bedømmelses reglerne, så kan FCI dom-
mere nu dømme i DcH regi, og der arbejdes også på at DcH Agility dommerne kan blive 
ligestillet med alle andre dommere som dømmer efter FCI regler. 
 
 
 
Til sidst vil jeg gerne takke jer alle for en god indsats i 2017, jeg vil også takke de lokalfor-
eninger som har lagt lokaler og hundefører til ved både udvalgets møder og ved uddannel-
sen af vores dommeraspiranter. 
Også tak til udvalget for godt samarbejde. 


