
 

  

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

  

Rallyudvalget - Beretning for året 2021 
 

2021 var året vi havde glædet os til. Vi troede Corona var et overstået kapitel og nu skulle vi for 

alvor i gang igen. Sådan gik det imidlertid ikke helt. 

Det har betydet at vi igen har været begrænset i vores tiltag. Men noget positivt er der dog sket. Vi 

fik afviklet 8 ud af de 9 tilmeldte konkurrencer på kreds og landsplan og jeg kan se, at der i løbet af 

året er sket en fantastisk udvikling i deltagerantallet. Ved sjællandsmesterskabet havde vi 55 gen-

nemløb, hvilket er rigtig flot og der er kommet en fordobling af antallet, der stiller i begynderklas-

sen. Jeg håber at de nye hundeførere kommer igen i det nye år.  

I forbindelse med vores konkurrencesæson, skal der lyde en stor tak til dommerne Eva (fra Humle-

bæk) og Judy (fra Fladså) for at trække et stort læs og dømme de fleste af konkurrencerne, da 

Rikke (fra Hvidovre) har hold barsel.  

I september bestod jeg dommereksamen, hvilket betød at vi var oppe på 4 dommere i kredsen. 

Glæden holdt dog kort, da Rikke meddelte at hun ønskede at stoppe sin dommergerning. Tak til 

Rikke for indsatsen. Vi mangler hende allerede.  

Det betyder også at vi igen søger nye aspiranter. Så går der en rallyhundefører rundt i jeres lokalaf-

deling og har en frygtelig masse fritid i overskud, så hører jeg gerne fra dem.  

Den største nyhed fra det forgangne år er, at rallyudvalget blev udvidet med et nyt medlem. Igen - 

Velkommen til Flemming, der udover at være en aktiv hundefører i Maribo også har taget plads i 

Lands Rallyudvalget. Det er dejligt med en direkte linje til der hvor tingene sker. Jeg glæder mig til 

vores fremtidige samarbejde.  

2022 - Jeg håber at vi for alvor kan sige farvel til ”den ubudne” gæst og for alvor få gang i de tiltag 

vi har for rallysporten i kreds 6.  

Formand Louise Østengaard 


