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Beretning fra kredsdommerudvalget 2020. 
 
 
 
 
Et rigtig træl år kan man vel godt tillade sig om året 2020, det startede ellers godt med en E-konkur-
rence i DcH Nibe først i marts. Men så kom den uventede nedlukning af Danmark og dermed også 
alle aktiviteter i DcH, vi I kredsbestyrelsen besluttede derfor at aflyse alle konkurrencer til august, 
enkelte lokalforeninger havde allerede aflyst deres konkurrence, men der var stadigvæk en del usik-
kerhed i efteråret om der kunne afvikles konkurrencer da man ikke vidste hvordan denne pandami 
(COVID-19) ville udvikle sig. Men vi fik da afviklet nogle af konkurrencerne i efteråret på en god 
og hensynsfuld måde, f. eks. Nordjysk Mesterskab i DcH Frederikshavn blev afholdt i samarbejde 
med DcH Sæby, en god ide når vi er/bliver mange deltagere. 
Vi har desværre også i 2020 haft dommere som er stoppet, Jan Hansen fra DcH Svenstrup stoppede 
af private årsager, Mogens Knakkegaard meddelte at han stopper p.g.a. sygdom, de skal begge have 
stor tak for deres virke som domme i Kreds 1. 
 
Dommeraspiranter: 
Omkring dommeraspirant uddannelsen, så blev den også sat helt i stå både i kredsen og på lands-
plan, og det gjorde at de to aspiranter vi havde som skulle have været til prøve i oktober desværre 
blev aflyst, så Henrik Dalsgaard og David Sørig skal så til prøve i 2021. Vi har så Jens Jacob Dahl 
Thomsen og Lya Kokholm som ”første” års aspiranter. Vi håber at kan komme i gang med aspirant-
uddannelsen sidst i februar 2021 hvis vi kan få adgang til klubhusene i lokalforeningerne når corona 
situationen giver mulighed for det. 
 
Dommercentralen: 
Selv om der ikke har været så mange konkurrencer i 2020, så har dommercentralen ikke kunne 
undgå at have problemer med at finde dommere til de få konkurrencer der har været, men som sæd-
vanlig kan man godt sige, så fik Maibritt løst de udfordringer der har været, enten ved en sammen-
lægning af to klasser eller én eller flere dommer tog en ekstra opgave på dagen. 
 
Til sidst skal I alle 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 
uddannelsen af vores dommeraspirant og videooptagelser til uddannelse. 
Også en tak til udvalget for godt samarbejde. 
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