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Referat fra årsmødet 29. november 2022 

 

Der blev ikke valgt ordstyrer. 

Agilityudvalgets årsberetning: 

I 2022 blev/bliver afholdt 11 stævner i løbet af året – heraf 2 weekendstævner. 

I 2023 er foreløbig planlagt 5 stævner – heraf 2 weekendstævner. vi kunne godt tænke os 

nogle flere. 

Til stævnet i august var Nykøbing Rørvig værter for Sjællands-mesterskabet – tak for det. 

Sjællandsmestre blev: 

• I lille klasse Pia Skøtt Hansen og Izmoo fra Næstved 

• I mellem klassen Laila Laursen og Summer fra Guldborgsund 

• i stor klasse Lis Andersen og Chicca fra Holbæk 

• for seniorerne Anja Espenheim og Spottie fra Næstved 

Årets DM blev i år afholdt i kreds 6 og det blev 2 rigtig gode dage i Haslev, som vi alle kan 

være stolte af. 

Til DM deltog 11 hundeførere fra kreds 6. Bedste placering i A-finalen opnåede Laila Laursen 

og Donna fra Guldborgsund, der løb sig til en 3. plads. 

Stort tillykke herfra. 

Til stævnerne havde vi i kredsen stor fornøjelse af den fælles dommerstab, idet flere af de nye 

dommere fra 2021 dømte til vores stævner. men det kunne stadig være godt med nogle flere 

dommere i kredsen – så kom frisk. 

Så har der været afholdt fælles dommerseminar den 26. november med blandt andet 

gennemgang af nye regler fra 1. januar 2023. Mere om det i et senere punkt. 

Siden sidste årsmøde er der en enkelt fra kredsen, der har påbegyndt uddannelsen som 

kredsinstruktør i agility, nemlig Marianne Blom Larsen fra Næstved. 

Jeg vil slutte med den sædvanlige tak for god sportsånd til stævnerne og på gensyn i 2023. 

Samtidig vil jeg sige tak for de år, jeg har været formand for agilityudvalget – og nu glæder jeg 

mig til at nye kræfter tager over. 

 Herefter blev årsberetningen taget til efterretning. 
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Nyt fra agilitydommerseminaret: 

• Der blev talt om Blåbærstævner, som er uofficielle stævner. Da det er uofficielle stævner, 

er der ikke - og der bliver ikke - lavet regler, som for de officielle stævner. Til gengæld 

kommer de 2 agilityudvalg med en fælles anbefaling omkring Blåbærstævner, der bl.a. vil 

omhandle minimumsalder og hvilke forhindringer, der (ikke) bør bruges. 

• Så blev der talt om ny regler fra 1. januar 2023: 

Posen udgår som forhindring, og pladespring udgår 31. december 2027. 

Fremover vil hunde blive inddelt i 4 størrelser: lille, mellem, intermedium og stor. 

Minimumsafstand i hundens linje mellem 2 forhindringer bliver 6 m, og maksimumsafstand 

i lige linje mellem 2 forhindringer bliver 8 m. 

Springhøjder i de enkelte klasser fastholdes. 

Buet tunnel må maksimalt have en vinkel på 150 grader. 

Første og sidste forhindring må være spring, dobbeltspring (ikke i klasse 1), mur, hjul eller 

flyv. 

Der dømmes ikke opgang på A-bræt og balance. 

• Der indføres fælles startbog for DcH og DKK, og fremgangsmåden blev gennemgået 

(vedlagt som bilag). Vejledning for klubber i forbindelse med afholdelse af stævner vil blive 

udsendt som nyhedsbrev fra AGU. 

DcH-foreningen kan stadig vælge kun at holde stævner for DcH-medlemmer. 

Valg af formand: 

• Bent Blom Larsen ønskede ikke genvalg. 

Som ny formand blev Christian Zahle Madsen valgt. 

Valg af medlem med interesse for Hoopers: 

• Karin Rasmussen kunne godt være interesseret, hvis der opstår behov herfor. 

Eventuelt – forslag og ideer fra deltagerne: 

• Der var forslag fra september mødet om forhøjelse af startgebyr fra 1. januar 2024. 

Da der generelt er stigende udgifter, blev det besluttet, at Christian tager det med på 

næste kredsbestyrelsesmøde og hører, om vi kan få godkendt en stigning allerede nu. 

Forslaget er så: 80 kr. for første start og 40 kr. for efterfølgende starter, samt junior og 

senior. Ved indendørs stævner hævet første start til 110 kr. 

• Afvikling af Sjællandsmesterskab. 

Det nuværende regelsæt fungerer fint. Det skal dog lige opdateres omkring anvendelsen af 

beregnerprogrammet – ny udgave er vedlagt. 

DcH Næstved afholder Sjællandsmesterskab i 2023. 
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• Skal kredsens præmiepolitik opdateres. 

Det blev besluttet, at i klasse 1 skal de 3 bedste kunne tilbydes pokal eller lignende med 

tekst på. Ny udgave er vedlagt. 

• DcH Nykøbing-Rørvig foreslog, at DcH Næstved’s nye koncept om stjernehund i klasse 3 

blev udvidet til kredsen. Christian arbejder videre med dette. 

Foredrag ved Tom Mercebach 

• Til foredraget havde vi besøg af Tom Mercebach, der selv løber agility, underviser i agility 

og er agilitydommer. 

Tom holdt et meget spændende og inspirerende foredrag om hans vej fra familiehundeejer 

til konkurrencedeltager på højt plan og dommer. 
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INDFØRELSE AF FÆLLES AGILITY-STARTBOG I DcH og DKK FRA 1. JANUAR 2023 

 

GENERELT 

For at løbe i DKK skal der stadig oprettes en profil på agilityevents.dk. 

For at løbe i DcH skal der stadig oprettes en profil på klubmodul. 

Der kan kun opnås AG- og SP-certifikater, udtagelse til DKK-DM, udtagelser til landshold og point til årets 

hunde og hold i DKK-regi på DKK-stævner (stævner, der optræder på agilityevents.dk). 

Der kan kun opnås udtagelse til DcH-DM, point til årets AG3-hund og årets senior i DcH-regi på DcH-

stævner (stævner, der optræder på klubmodul), og hvis føreren er medlem af en DcH-lokalforening. 

Man kan opnå pinde i klasse 1 og klasse 2 begge steder uanset hvilken forening, man tilhører. 

Ved samskrivning i fælles bog fortsætter hunden i den højeste klasse, der er opnået i enten DcH eller DKK. 

 

FÆLLES STARTBOG 

Der arbejdes på et nyt fælles layout. 

Allerede udstedte startbøger skal ikke udskiftes. 

Hvis en hund kun har startbog i enten DcH eller DKK, skal der ikke gøres noget. Vælger føreren så på et 

tidspunkt også at løbe i den modsatte forening, skal der blot påsættes et klistermærke med logo fra den 

modsatte forening på startbogen. 

Hvis en hund har startbog i begge foreninger, er der frit valg for, hvilken startbog der fortsættes med – og 

der påsættes et klistermærke med logo fra den modsatte forening. Det bør overvejes at fortsætte med 

DKK-startbogen, hvis føreren ønsker at løbe på landsholdet. 

 

SAMSKRIVNING AF RESULTATBØGER  

Overførsel af ”pinde” sker som i dag og forsynes med dommerunderskrift. 

Har hunden for eksempel 1 pind i klasse 1 står der 1. pl. Overføres 2 pinde fra modsatte forening skrives 

som tekst ”Overført fra XX” og i kolonnen 2. – 3. pl. 
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Vælger man at beholde sin DcH-startbog, indføres certifikater tilsvarende, så under pågældende klasse 3-

kolonne (AG eller SP) skrives for eksempel 1. – 2. cert (hvis hunden har opnået 2 certer) og i tekst ”Overført 

fra DKK”. 

Der sættes et kryds over forsiden på den udgåede startbog, og der skrives forkortelsen for den modsatte 

forening på forsiden af den fortsættende startbog ud for logoet. Efterfølgende påsættes klistermærke med 

logo – klistermærker fås hos stævnearrangør eller udvalgsmedlemmer. 

INDSKRIVNING AF EFTERFØLGENDE RESULTATER 

Efterfølgende resultater indskrives som sædvanligt – dog med den tilføjelse, at der fremover i 

arrangørrubrikken skrives “DcH” for et DcH-stævne eller “DKK” for et DKK-stævne efterfulgt af klub- 

/arrangørnavn. For eksempel “DcH” - Næstved eller “DKK” - Viby. 

 

De enkelte resultater vil ligeledes fortsat blive registreret enten i DcH’s resultatprogram eller DKK’s 

agilityevents – og stadig med de nuværende frivillige optællinger af point primært i DKK-regi. 
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SJÆLLANDSMESTERSKABET I AGILITY – KREDS 6 

Det er kun DcH-medlemmer i kreds 6, der kan deltage. 
 

For at kunne deltage i Sjællandsmesterskabet skal ekvipagen enten i løbet af året eller på selve 

dagen have opnået mindst 1 fejlfrit løb i enten spring åben eller agility åben. Dette gælder både 

for de almindelige klasser som for seniorklasserne. Hvis en hund skifter til seniorklassen i løbet af 

året, følger eventuelle tidlige opnåede resultater i året med. 

Sjællandsmestrene fra det foregående år kan automatisk tilmelde sig Sjællandsmesterskabet. 
 

For ikke seniorhunde kåres en Sjællandsmester i hver størrelse (lille, mellem og stor), og for 

seniorhunde kåres en Sjællandsmester sammenlagt for alle størrelser. 

 
 

AFVIKLING AF SJÆLLANDSMESTERSKABET. 
 
 

Sjællandsmesterskabet afvikles i forbindelsen med en kreds- eller landsdækkende konkurrence og 

indledes med 2 løb: 

1. løb: Agility åben (dagens almindelige åbne klasse) 
 

2. løb: Spring åben (dagens almindelige åbne klasse) 
 

1. og 2. løb lægges sammen. Det klarer beregnerprogrammet, og herfra udskrives resultatlisterne 

”Bedst i åbne klasser” og ”Bedst i åbne klasser SEN”. Selvom resultaterne for seniorerne lægges 

sammen på tværs af størrelse, løber de i hver størrelse for sig. Resultatlisterne angiver i modsat 

rækkefølge startlisterne til 3. løb. De deltagere, der ikke figurerer i ”Bedst i åbne klasser”, løber i 

tilfældig rækkefølge først, herefter kommer deltagerne fra ”Bedst i åbne klasser” med dårligst 

placerede først. 

 

Man kan med fordel anvende AG-åben ekstra i beregnerprogrammet og eftertilmelde de 

deltagende hunde her. 

3. løb: Agility finale bane – sværhedsgrad åben klasse. 
 

Der er alene resultaterne af 3. løb, der afgør, hvem der bliver Sjællandsmester. 
 
 

 
Vedtaget på agilityårsmødet den 29. november 2022 
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PRÆMIEPOLITIK 
 
 
 

Som hovedregel skal der ved alle lands- og kredskonkurrencer være en 1. præmie i alle klasser og 

størrelser. Herefter udløser mindst hver 5. hund en præmie. 

Præmie udleveres ikke, hvis hunden er disket. 

 

Præmier kan være indkøbte og/eller sponsorerede præmier. 

 

De 3 bedste i hver størrelse i klasse 1 skal tilbydes præmie (for eksempel roset, pokal og 

lignende) med klub- og klassenavn på enten alene eller sammen med anden præmie. De 3 

bedste i hver klasse kan begrænses, hvis der ikke er tilstrækkeligt antal deltagere, jvf. 

ovenstående. 

I stedet for indgravering er det ok med klistermærker/labels med tekst på. 

 

Præmier til de øvrige klasser må gerne være en anden form for præmie. 

 

Det anbefales, at man i indbydelsen skriver, hvad præmierne er. 

 

Præmiepolitikken SKAL overholdes. 

 

 

 
 

 
Vedtaget på agility-årsmødet d. 29. november 2022. 

 
 

 


