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Kreds 6 Konkurrenceudvalg
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Året var igen præget af Corona – mange aflysninger i starten af året og deraf følgende sult efter at
komme ud, da det endelig blev muligt igen. Derudover har der også vært lidt svagelighed i udvalget, men det er ved at være fortid.
Det lykkedes lige at gennemføre Eliteturneringens afdeling i kreds 6 – tak for hjælpen til dette til
DcH Næstved - og et par konkurrencer mere, før det hele lukkede ned og derefter vente, vente,
vente.
Derfor var der ekstrapres på for at nå at blive klar til DM og derfor også for at få afviklet nok konkurrencer til kvalifikationen og til, at der kunne kåres Sjællandsmestre. Det gik lige, men der var
ikke langt mellem konkurrencerne, så det var svære forhold for hundeførerne – der var ikke meget
tid til at få rettet træningen til.
Det er også lykkedes at holde så meget liv i konkurrencemiljøet i kredsen, at der er kommet en fornuftigt udseende konkurrencekalender ud af det i alle grene.
En lille indskærpelse her: Når først konkurrencerne er lagt i kalender og vedtaget på septembermødet, så er det en uskik at aflyse – for planlægningen af dommerfordeling m.m. er gået i gang.
Det bedes man tage hensyn til, når man melder sine konkurrenceønsker ind. I år har vi tilladt enkelte ændringer, men det er ikke noget, vi bliver glade for. Det er et stort puslespil og der er
mange interesser, der skal tilgodeses og det er ikke meningen, at konkurrencekalenderen skal
være dynamisk – det kan hundeførerne slet ikke forholde sig til – tag højde for det fremover.
De lovede retningslinjer omkring konkurrencer m. m. er desværre ikke blevet færdige endnu, men
de kommer snarest muligt.
Nu er det håbet, at vi ser frem mod et år, der ikke er så underligt, som de seneste 2 har været,
men som vi gerne ser slutte med tidernes DM – jeg er sikker på, at der kan blive en lille hjælperrolle, hvis I beder pænt om det – Det er DcH Haslev, der har bolden i den sammenhæng.

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

