
Hej Alle 

Vi må i år se os slået grundigt ud af kurs på grund af Corona-krisen. 
 
Til dato har den kostet stort set hele forårssæsonen og DM i alle klasser og grene. Senest har vi i 
kreds 6 måttet beslutte, at der ikke kåres en Sjællandsmester i nogen klasse eller gren. Det er en 
enig kredsbestyrelse, der har besluttet det på det seneste kredsbestyrelsesmøde. De 
konkurrencer, hvor der skulle have været kåret Sjællandsmestre gennemføres som planlagt - og vi 
gør nok lidt ekstra ud af vinderne på dagen, men der er så få muligheder for at samle point, at det 
ikke vil kunne lade sig gøre at  
kåre mestre i alle klasser og derfor er det altså besluttet, at vi helt springer 2020 over i den 
sammenhæng. 
 
Da der ikke gennemføres DM i 2020, er der til gengæld ingen karensperiode i september, så der er 
lidt flere muligheder for at afholde konkurrencer, end tilfældet ville være i et normalt år. Det 
betyder, at der vil være lidt flere lejligheder til at erhverve points til oprykning, end det normalt er 
tilfældet. Men selvom vi gerne så det anderledes i år, begynder jagten på samme tid som normalt 
og 
så er det sort set sket med konkurrencer, der kræver fremmed areal, viser al erfaring. 
 
Umiddelbart vil der således være mulighed for at arrangere ekstra konkurrencer - afhængigt af 
muligheden for at besætte med dommere og hjælpere på følgende datoer: 
Rally: 
09-08-2020, 06-09-2020, 20-09-2020 og 27-09-2020 
 
Agility: 
15 eller 16-08-2020 – 29 eller 30-08-2020 samt alle weekender herefter, hvis der er interesse, 
dommere og hjælpere at få. 
 
Lydighed: 
16-08-2020, 23-08-2020, 20-09-2020, 27-09-2020 
 
Nordisk: 
Den udsatte Lille Nordisk i Roskilde (15-03-2020) afholdes 30-08-2020 oplyser Nordisk udvalg i 
Kreds 6. 
 
Hvis der er mange om buddet på de ekstra konkurrencedage, vil de lokalforeninger, der har mistet 
konkurrencer i foråret blive prioriteret, hvis de ønsker at afholde erstatningskonkurrencer. 
Bemærk i den forbindelse, at det ikke er garanteret, at der kan arrangeres konkurrencer med 
samme sammensætning som de aflyste - det afhænger af muligheden for at skaffe arealer, 
hjælpere og dommere. 
 
Vi opfordrer til, at der tænkes kreativt og forsøges med f.eks. drive-in konkurrencer, så vi i alle 
tilfælde holder os under grænserne for tilladt størrelse på forsamlinger. 
Og selvfølgelig er det også en forudsætning, at der fortsat er en god udvikling i Coronasituationen, 
så der ikke indføres begrænsninger, der umuliggør afviklingen af konkurrencer. 


