
Nyhedsbrev
AG I L I TYUDVALGET

Et nyt udvalg? Og lidt om hvad der sker det næste års tid?

1. Start 80kr. Efterfølgende starter 40 kr. 
Junior og senior 40kr. 
Tillæg til første start ved indendørsstævner 30 kr. Så første start koster 110 kr.

Som nyvalgt formand for agilityudvalget vil jeg prøve at lave et nyhedsbrev et par gange om året, for at i alle kan komme til at
følge lidt med i hvad der sker, og hvad det er der arbejdes med i udvalget. Men først vil jeg gerne rette en meget stor TAK til
Bent Bo Blom Larsen som i mange år har siddet som formand for udvalget, og har været en stor del af den fremgang der har
været set på agilitybanerne rundt omkring. Tusind tak for din enorme indsats.

Til årsmødet, var der flere emner oppe til debat. og nogle af dem vil jeg prøve at komme lidt ind på her i nyhedsbrevet.

Startgebyre til Agilitykonkurrencer:
På septembermødet i kredsen, blev det besluttet at priserne på agilitykonkurrencer skulle kigges på til agilityårsmødet, og her
havde vi en rigtig god dialog omkring priserne på stævner. Og grundet flere faktorer inkl. stigende priser på alt, men også fordi
der fra 2023 kommer en ny højde til konkurrencerne valgte samtlige deltagende at stemme for nye priser, som skulle gælde for
2023.

DcH Kreds 6 Superstjerner:
Kredsen har godkendt at vi i 2023 afprøver dette, og vil gerne støtte de afholdene lokalforeninger. Agilityudvalget vil stå for det
praktiske omkring det, og sørge for at der bliver holdt "regnskab" med hvem der optjerne hvad til de forskellige stævner i
Kredsen. Agilityudvalget sørger også for at der er indkøbt præmier til både stjerneskud og evt. nye Superstjerne. Så dette vil
ikke have en øget udgift, men forhåbentligt vil det tiltrække flere deltagere til alle konkurrencer.

Tilskud til afholdelse af indendørsstævner:
I flere år har vi kun oplevet at Fakse og Næsved har afholdt indendørsstævner. Dette vil vi gerne prøve at hjælpe lidt til med. Vi
ved at det har en øget udgift i form af leje af hal osv. Vi har afleveret et forslag til Kredsbestyrelsen, som skal godkendes ved
næste kredsbestyrelsesmøde. Vi håber at dette tiltag vil gøre det mere attraktivt at afholde konkurrencer indendørs. Er der
andre problematiker ved at afholde konkurrencer indendørs, så kom endelig med dem, så vi kan se på om vi på nogen måde
kan hjælpe jer.

Kursus for Kreds 6 dommere og Agilityinstruktører:
Jeg er ved at planlægge et kursus for alle kredsens agilitydommere og agilityinstruktører. Præcist hvor og hvornår vides ikke
endnu. Men tanken er at vi vi lejer os ind et sted på Sjælland, hvor vi kan sidde og lære og derefter prøve noget med vores
hunde.  Det vil være et kursus i de gode linjer og hundens sikkerhed. I disse år ser vi en meget stor udvikling netop inden for
dette emne, så derfor tænkte jeg at det var noget som kunne komme alle instruktører og dommere til gode i kredsen. Vi skal
nok  melde ud så tidligt som muligt, med sted og dato.

Det var hvad jeg havde at byde på lige nu. Så til sidst vil jeg ønske jer alle sammen en god Jul og et rigtig godt Nytår.

Jeg glæder mig til at se jer ude på pladserne næste år.

Med venlig hilsen

Christian Zahle Madsen
Formand Agilityudvalget
DcH Kreds 6
ag@dch-kreds6.dk


