
 

  

Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Dommerudvalgets beretning 2021 
 
Kredsgeneralforsamling om året 2021 i år 2022 Vi har 2 dommeraspiranter.  

 

Og en ny dommer som blev uddannet i oktober sidste år, det er rigtig godt, men vi har brug for 

flere, hvis vi ikke inden kort tid skal løbe ind i problemer. Sidste år måtte vi indkalde dommere fra 

kreds 5. De kunne heldigvis godt hjælpe os, men vi kan ikke løbe an på at det bliver ved med at 

være en mulighed. For det første fordi det ikke er helt billigt og for det næste så er der heller ikke 

for mange dommere i de andre kreds, og for det sidste så bliver deres dommere heller ikke yngre. 

Vi kan komme til at stå i en situation hvor konkurrencer kan blive aflyst pga. dommermangel og 

det ville være så fedt. 

 

Vi har i kreds 6 indført årets fokus hos dommeren, det er 2-3 punkter, vi er lidt skarpere på, at få dømt helt 

efter programmet. Eks. for et par år siden var det genstande i feltet som fik en tur, særligt fordi genstan-

dene var blevet alt for store. Det vil blive sådan at dommerne kommer med tilbagemeldinger på hvis der 

var noget der ikke helt var efter bogen, sådan så også dem der holder konkurrencer kan være mere skarpe. 

Årets fokus står på sedlen fra dommercentralen hvor dagens dommere samt øvelsesfordelingen er på. Så 

hvis man skulle have glemt det så kan man læse det ser. 

 

Årets fokus i år er klarmelding og kortepauser.  

 

Tak til dommere og de klubber der afholder konkurrencer, det er jo en fornøjelse at kunne være ude igen.  

 

Og så en lille en som vi skal huske at der er DM i kreds 6 i år. Det kan være en god ide, at gøre hundeførere 

opmærksomme på at de til DM kommer ret tæt på.  


