
  

 
Dommerudvalget Kreds 1 
Formand Ole Christensen • Oddesundvej 119 • 9220 Aalborg Ø 
Tlf.:  30225225 • du@dch-kreds1.dk 

 
 

Beretning fra Dommerudvalget Kreds 1 2019. 

 
Efter hånden er vi ved at godt styr på konkurrenceprogrammet, der er ”kun” enkelte justerin-

ger som er blevet sendt ud i div. nyhedsbreve, det kan også ses på de spørgsmål der evt. kunne 

være ved bedømmelsen ved konkurrencerne og så har der ikke været en eneste protest i 2019. 

På landsplan har vi været ude for at vi skulle have ny formand da Thomas Ryhave havde valgt 

at gå af som formand, Ole Suurland er trådt ind som konstitueret formand indtil landsmødet i 

2020. 

Vi har her i kredsen igen i 2019 haft mange C og B konkurrencer i forhold til A og E klasserne, 

og det har gjort at dommercentralen har været en del på ”overarbejde” men i sidste ende lyk-

kedes det at få alle konkurrencer gennemført. 

I 2019 har vi også arbejdet på at få flere dommeraspiranter, heldig vis fik vi to Henrik Dams-

gaard fra Sydthy og David Sørig fra Frederikshavn, vi havde selvfølgelig håbet på nogle flere. 

Men i oktober 2019 fik vi en ny dommer Jannie Christensen fra Brønderslev bestod med et 

godt resultat, så tillykke til Jannie. 

Vi har som sædvanlig arbejdet meget for at få nye dommeraspiranter, både ude ved konkur-

rencer og på kredsrådsmøder vi har endda prøvet at ”prikke” nogle på skulderen for at hører 

dem om de kunne være interesseret men uden held.  

 

 

I 2019 valgte Lars Walther valgte at stoppe dommer, Lars har tidligere været formand for 

udvalget og har været i udvalget i mange år hvor han var en stor hjælp i uddannelsen af aspi-

ranter, Lars skal have en stor tak for hans arbejde både som dommer og i udvalget. Marianne 

Toftegaard valgte at stoppe sin dommerkarriere her ved årsskiftet, da hun har valgt at bruge 

sin fremtid som Agility instruktør og sine egne hunde, Marianne skal have tak for sin dom-

mergerning for Kreds 1. 

Jeg har i 2019 været sammen med DU formændene i Kreds 3 og 4 med til at se på hvordan vi 

i de seks kredse uddanner dommeraspiranter, da der har været lidt tvivl på uddannelserne. 

Men efter nærmere gennemgang af div. uddannelsesmateriale så det ikke så værst ud kredsene 

havde næsten den samme uddannelse men på lidt forskellige måder. Men vi fik rettet i de 

generelle Retningslinjer for Dommeraspirantuddannelsen og udvekslet egne erfaringer fra 

kredsene. 

 

 

Dommercentralen. 

Maibritt Johansen har i 2019 haft mange udfordringer i dommercentralen, det skyldes dels 

sammensætning af klasserne, antallet af dalende deltagelse i C og B-klasserne samt mangel 

på dommere. Derfor har der været i store dele af konkurrencerne en alternativ øvelsessam-

mensætninger hvor en dommer skulle dømme i to klasser på dagen, det har de gjort godt og 

skal have tak for. Vi har i enkelte konkurrencer haft hjælp fra både Kreds 2 og 3 for at kunne 
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gennemfører konkurrencerne. Så de dommere fra Kreds 2 og 3 skal have 

tak for at de vil hjælpe os i Kreds 1, ellers havde vi været nødsagen til at 

aflyse konkurrencer. 

 

DcH-DM. 

Ved DM i Langeskov havde vi igen tre dommere udtaget, det var Thorbjørn Illemann, Per 

Madsen og Ole Christensen. 

 

 

Rally. 

2019 har som bekendt været et turbulent år med nye øvelser (hele 44 stk.), der trådte i kraft 

på 2 forskellige datoer – i de ordinære klasser pr. 1. august og åben klasse efter DM i sep-

tember. Desuden var der frygt for at samarbejdet med DKK var kuldsejlet, da de få timer in-

den offentliggørelsen af de ny øvelser, valgte at gå solo ved at opgive nogle øvelser og flytte 

rundt på andre ift. i hvilke klasser de kunne forekomme. Rally dommerne har efterfølgende 

erfaret, at det var en fornuftig beslutning, da flere HF’ere har ytret at de hellere stiller i DKK 

end i DcH efter de nye regler blev implementeret.  

Vi dommere har efterhånden fået god føling med det nye reglement, men ser frem til vores 

årlige dommermøde hvor evt. tvivlsspørgsmål og præcisering kan tages op til diskussion.  

Rally er stadig i fremgang hos DcH, Kreds 1 er dog stadig lidt underrepræsenteret. 

Dommersituationen er status quo, men vi vil rigtig gerne have flere kolleger heroppe i kred-

sen.  Der er nok at se til, og vi må desværre ofte nedprioritere lokal-/og klubkonkurrencerne. 

Det kræver jo en del tid at designe baner, afprøve dem og så bruger vi hele dagen til selve 

konkurrencen. Hvis vi er alene, dømmer vi ca. 45 gennemløb og skal have 5 forskellige ba-

ner klar. 

 

 

Agility. 
Det lyder fra Agility dommerne at 2019 har været et stille og roligt år. De har været ude en del 

gange her i kredsen, og som sædvanlig har de også været dommer i andre kredse 

 

 

Til sidst så skal I have tak for et godt samarbejde og tak for at I er med til at uddanne vores 

aspiranter, også tak til lokalforeningerne som har lagt lokaler og hundefører til ved dommer-

møder og ved uddannelsen af vores dommeraspirant. 

Også tak til udvalget for godt samarbejde. 

 

 

DU Formand. 

Ole Christensen. 


