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Beretning 2020 
Konkurrenceudvalget 
 
 
 
Konkurrenceudvalget er mig og så bruger jeg af og til Erik Kristensen. 
Konkurrencer. Udbuddet af konkurrencer i Kreds 1 i henhold til konkurrencekalenderen for sidste år er 
skematiseret nedenfor (øvrige år er medtaget af sammenligningshensyn) 
 

Klasse 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
C 13 13 16 18 17 11 
B 12 12 10 15 12 11 
A 8 7 7 8 9 8 
E 6 5 6 8 9 7 

Rally 6 6 7 7 6 5 
Agility 7 8 8+1 7 6 5 

IGP ? ? ? ?   
Nordisk 1 1 1 1 1  

SPH    ?   
 
I 2020 var der planlagt konkurrencer som nævnt ovenfor, men som alle jo ved blev de fleste af dem aflyst 
på grund af coronaen, selv DM blev aflyst 
Tallene ovenfor viser også at konkurrencehyppigheden i 2021 for de fleste grene igen stort set er det 
samme som de senere år, der er dog skåret noget ned på antallet af C konkurrencer og det er jo fordi 
antallet af dommere bliver stadig mindre. 
Men det er dejligt at både store og små klubber prøver at arrangere konkurrencer, nogen gør det år efter år 
og nogle prøver igen efter nogle års pause eller de prøver kræfter med de større klasser og det er skønt I 
har mod på det. Det er jo til gavn for alle, der vil til konkurrence.  
Vi må så bare have det fulgt op med flere dommere og også gerne sporlæggere. 
 
I 2020 kom vi i gang med klubmodul  og i det store hele synes jeg det fungerer godt. Der er lidt med 
antalsbegrænsning i en klasse, så kan der ikke være flere klasser, vi skal i hvert fald oprette en 
konkurrence mere samme dag. 
 
 
Sporlæggercentralen har nu fungeret i 13 år, altså været virksom siden 2007. I 2020 har 17 stået på 
listen fra årsskiftet, og 10 har været til rådighed ved 2 eller flere konkurrencer og de har modtaget en gave 
for dette arbejde. Igen i år en rigtig flot gave. I 2020 blev det på grund af coronaen til et gavekort, der 
kunne sendes ud til sporlæggerne. Igen brugte jeg Jægeren og lystfiskeren i Aalborg, som lavede et rigtig 
godt tilbud til os. 

 



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 2021. 
Dette med belønning og også et par sporlægger kurser, kan forhåbentlig give flere aktive sporlæggere i 
sporlæggercentralen.  
Vi er nu 17 aktive sporlæggere i centralen og sporlæggercentralen lever i bedste velgående. Der er stadig 
brug for på nye sporlæggere, så find gerne nogle flere, der vil være sporlæggere. 
Der kommer nok igen et kursus for B/A sporlæggere her sidst på året, så sørg nu for at sende nogen på 
kursus. 
 
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, hvilket mange klubber arbejder ihærdigt på at 
kunne. Interessen for at være sporlægger, virker i øjeblikket, at være helt OK, men det gør ikke noget, at 
vi bliver flere, så find gerne folk, der vil være til rådighed. Og kun dem, der står i sporlæggercentralen og 
stiller sig til rådighed, og har lagt spor ved min. 2 konkurrencer, vil blive belønnet fra 
sporlæggercentralen. 
Jeg vil igen gerne takke lokalforeninger, konkurrenceledelser, dommere, sporlæggere og alle andre 
hjælpere for tilrettelæggelse og afvikling af de konkurrencer, der var mulige i 2020 og for et rigtig godt 
samarbejde.  
 
Jeg glæder mig til 2021 til at få gang i konkurrencerne igen uden for mange restriktioner og til et 
forhåbentlig godt samarbejde med jer, hvis I genvælger mig på kredsgeneralforsamlingen. 
 
Jens Rosendahl, Konkurrenceudvalget Kreds 1 


