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Beretning fra Dommerudvalget Kreds 1 2018. 
 
 
 
2018 har ikke været nogen undtagelse vedr. rettelser til programmet, det har været mest om-
kring bedømmelsen af Bringsel, der kommer desværre også lidt her i 2019 men jeg håber at 
der snart kan komme ro over det. 
Vi har desværre også haft tre dommere som har takket af, det er Henry Mikkelsen, Hans 
Jørgen Bæk og Birgith Fauerskov, de skal have en tak for deres indsats i kredsen. 
Der har været fire protester, to fandt ud til dommerens side og to faldt ud til 
hundeførerens side. Vi skal huske at protester ikke er et spørgsmål om vinde eller tabe, det er 
for at få afklaret en evt. misforståelse eller opfattelse af den enkelte situation der sker på 
konkurrencepladsen. 
Vi har også i 2018 haft nogle dommersedler til gennemsyn, og det ser ud til at vi er komme 
godt på linje med programmet, der har kun været enkelte småting som skulle tilpasses. 
Vi har også haft store udfordringer med at finde dommeraspiranter, vi har prøvet meget for at 
gøre opmærksom på at der mangler dommere både overfor lokalforeningerne og for hunde-
førerne ude ved konkurrencerne, men vi fik desværre kun en enkelt, det er Jannie Christensen 
fra DcH Brønderslev.  
 
Der har også været udfordringer for dommercentralen, det skylde den fordeling af klasserne, 
der var rigtig mange C konkurrencer, B klassen lå på et nogenlunde niveau men A og E klas-
sen var der knap nok konkurrencer nok til udtagelsen til DcH´s DM. 
Der var enkelte konkurrencer hvor der var to dommere på hvert dommerhold, og nogle kon-
kurrencer havde der været mange afbud fra deltagerne. 
Marianne Toftegaard har gjort et stort stykke arbejde for at få det til at hænge sammen og fået 
så mange som muligt ud at dømme. 
Marianne meddelte her i efteråret (2018) at efter 7 år i dommercentralen var det slut, hun 
syntes der skulle en anden til, Marianne har gjort et godt stykke arbejde i alle årene og det 
skal hun have en stor tak for. 
Som ny på denne post har vi fået Maibritt Johansen fra DcH Hobro, jeg håber at både alle 
dommere og lokalforeninger vil tage godt imod Maibritt. 
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DcH-DM. 
Ved DM i Herning havde vi tre dommere udtaget, det var Thorbjørn Illemann, Jonas Kristen-
sen og Anders Kallestrup. Men få dage før DM´et fik jeg en opringning fra Landsdommerud-
valget om, om jeg ikke kunne finde en ekstra dommer, da der havde været problemer med at 
finde dommere i de andre kredse, jeg kom med nogle navne som LDU kunne kontakte og 
valget blev Malene Helberg der fik chancen. Alle fire gjorde det godt og havde en god ople-
velse. 
 
Rally. 
Aktiviteterne for Rally dommerne har også i 2018 været mange, både her i kredsen men også 
udenfor kredsgrænsen. Vi har også i 2018 været vidne til større aktiviteter vedr. Rally kon-
kurrencer, der har været en stigning i kørselsudgifterne på ca. 125% som f. eks. skyldes de 
mange deltager som var skrevet på tilmeldingerne, men når det så kom til konkurrencedagen, 
så var der mange afbud, det betød at der var overskud af dommere. Det har vi gjort noget ved 
der blev afholdt et møde her i januar med alle Rallyklubberne for at få mere styr på både 
planlægning og afholdelsen af Rally konkurrencer. 
 
Agility. 
Agility dommerne har haft nok at se til, de eneste problemer de har haft er at der er lokalfor-
eninger som ikke følger div. regler som bliver vedtaget. Der har været udsendt et par nyheds-
breve vedrørende sikkerhed for hundene, her tænke der på f. eks. de metalbøjler der bruges 
for at holde nogle af redskaberne på plads, de må ikke bruges, der skal bruge sandsække i 
stedet for. Det giver problemer indbyrdes i agility dommerkredsen da der er dommere som 
ikke tager reglerne til efterretning, derfor opfordres lokalforeningerne til at overholde reg-
lerne. 
 
 
Til sidst vil jeg gerne takke jer alle for et godt samarbejde og tak for at I er med til at uddanne 
vores aspiranter, jeg vil også takke lokalforeninger som har lagt lokaler og hundefører til ved 
dommermøder og ved uddannelsen af vores dommeraspirant. 
Også tak til udvalget for godt samarbejde. 


