Agilityudvalget i DcH Kreds 6
Årsberetning 2019

Indledning:
Agilityudvalget i kreds 6 er om ikke det mindste udvalg i kredsen, men nok det udvalg med mindst aktivitet
(altså i udvalget – ikke blandt hundeførerne).
Derfor består udvalget kun af 1 person, nemlig undertegnede.

Hvad er der sket i årets løb:
En af aktiviteterne er afholdelse af årsmøde for kredsens agilityinteresserede. Årsmødet plejer at være i
november måned, men da der var planlagt fælles dommerseminar for dommerne i DcH og DKK den 18.
november valgte jeg at udskyde tidspunktet for mødet for at kunne fortælle om eventuelle beslutninger fra
dommerseminaret.
Mødet er stadig ikke afholdt, fordi beslutninger lige efterfølgende skulle godkendes af de 2
hovedbestyrelser – jeg forventer dog at mødet kan afholdes slut marts. Der skal alligevel først vælges
formand i lige år.

2019 var året, hvor de 3 nye agilitydommere Marianne Engquist, Annette Thøgersen og Susanne Silvestris
skulle ud og dømme. Desværre var der kun 9 stævnedage i kredsen, men de fik alligevel alle mulighed for at
dømme, og de er kommet rigtig godt i gang. Heldigvis er det et par dage mere i 2020. En af dommerne har
samtidig været på den anden side af Storebælt for at dømme. Tak til lokalforeninger og hundeførere for at
tage godt imod de nye dommere.

Det var også året, hvor kredsens nye tidtagningsanlæg kom i brug – og det er mit indtryk, at alle har været
glade for at bruge det. Når det ikke er i brug, står det hos DcH Holbæk – tak til dem for at lægge husly til.

Samarbejdet med DKK på agilityfronten udvikler sig stadig.
Vi havde som tidligere nævnt fælles dommerseminar 18. november sidste år, hvor der blev vedtaget
enkelte ændringer til det fælles agilityreglement. De vigtigste ændringer er:



DcH dommerne må nu også måle højden på hunde, der kun løber DKK og skrive dette i DKKstartbogen.
Omkring måling af hunde er det sådan, at en hund SKAL være målt inden den stiller til sin første
konkurrence. Det er ikke sådan, at hundene kun kan måles til et stævne – man kan sagtens træffe
aftale med en dommer om at mødes for eksempel på en træningsplads.
Det er blevet skærpet, at hvis en hund først forsøges målt til et stævne, og det af en eller anden
grund ikke er muligt at måle hunden – usikkerhed, nervøsitet o.l. – så må den starte i den klasse






(lille, mellem eller stor), den forventes at være i. Men eventuelle resultater må først indføres i
startbogen, når hunden er endelig målt – og KUN hvis den måles til den forventede højde.
I agility må man løbe banen færdig, hvis man er diskvalificeret – reglerne herom er
ændret/præciseret en smule.
Der kræves nu færre oprykninger for at komme i klasse 2 – og samtidig kan førerne selv vælge, om
de vil rykke til næste klasse (både klasse 2 og 3), når det er muligt, eller vente til senest ved årets
udgang. Dette er f.eks. en rigtig stor fordel, hvis man har en ung hund, der hurtigt har fået de
nødvendige oprykningspinde, men måske ikke er helt mentalt klar til at rykke op.
Omkring fastgørelse af tunnel skal der nu være minimum 1 par sandsække á 12 kg pr stk pr meter
tunnel.

Nyt i samarbejdet i 2020 er, at vi 24. – 25. januar havde første weekend i den fælles dommeruddannelse,
hvortil der er indstillet 5 aspiranter. Aspiranterne skal nu indtil næste weekend til november dømme som
aspirant i klasse 2 til de stævner, hvor det er muligt. Så jeg håber, at de lokalforeninger, der afholder
stævner, vil tage godt mod aspiranterne. Vi er ”vant” til at have aspiranter i DcH, men nu gælder det også
for DKK-dommerne.
En anden nyhed, der stort set er godkendt er, at alle nuværende DcH-dommere kan blive godkendt som
nationale DKK-dommere, hvis de har lyst. Hvis de herefter ønsker at have mulighed for at dømme i
udlandet, skal de blot tage DKK’s Basiskursus og DKK’s Adfærd- og håndteringskursus.
Det vil sige, at vi er meget tæt på fælles dommerstab.

Afslutning:
Jeg vil runde af med at tak for samarbejdet til de øvrige medlemmer i kredsbestyrelse, dommerkollegaerne
på agilitybanerne, og sidst, men absolut ikke mindst tak til stævnedeltagerne for god sportsånd.

