Danmarks civile Hundeførerforening
Kreds 6
Konkurrenceudvalget
Nykøbing Sj. den 15. februar 2015

Retningslinjer vedrørende konkurrenceafvikling i Kreds 6
Konkurrenceønsker til kommende år:
-

Ønsker til behandling på septembermødet skal være konkurrenceudvalget i hænde senest 15. august

Oprettelse af konkurrencerne på online systemet:
-

De på septembermødet godkendte konkurrencer skal være oprettet senest 1. februar efterfølgende år.
Konkurrencer godkendte i løbet af året, oprettes senest 8. dage efter godkendelse
Indbydelser skal være oprettet senest 2 kalendermåneder før konkurrence datoen

Ændringer indeværende år:
-

Ansøgning om ekstra konkurrence/ændring/aflysning af konkurrence skal være konkurrenceudvalget i
hænde senest 3 måneder før den ønskede ændring.
Udvalget/kredsbestyrelsen svarer senest 14 dage efter fremsættelse af ønske

Tilmelding:
-

Al tilmelding i alle discipliner skal ske online via Dch-tilmeld.
Fast tilmeldingsfrist 1. kalendermåned i lydighed, i agility/rally 2 uger, d.v.s. holdes der en
lydighedskonkurrence søndag den 8. maj slutter tilmeldingsfristen 8. april, holdes der en agility eller
rallykonkurrence lørdag den 7. maj slutter tilmeldingsfristen lørdagen 2 uger før.

Hundefører begrænsning:
-

Er der i indbydelsen til en kredskonkurrence skrevet et maks. antal hundefører, foregår det efter ”først
til mølleprincippet”, hvor hundeførernes tilmelding i onlinesystemet ligges til grund.
De hundeførere der ikke bliver plads til, skal i ugen efter udløb af tilmeldingsfrist have besked om dette.

Betaling:
-

Er der i indbydelsen skrevet betaling via lokalforening skal dette overholdes, det er op til de enkelte
lokalforeninger at gøre deres hundeførere opmærksomme på at der så ikke kan indbetales individuelt.

-

Ved tilmelding til kreds-/landsdækkende konkurrence er tilmelding bindende når til-/afmelding lukker i
DcH-tilmeld, også selvom der ikke er betalt tilmeldingsgebyr. Som udgangspunkt skal alt tilmelding foregå
via www.dch-tilmeld.dk
Betaling skal ske ved sidste frist iht. DcH tilmeld. Sker dette ikke, vælger den arrangerende lokalforening
selv om de vil modtage betaling på dagen, eller opkræve for tilmeldingsgebyret hos den lokalforening
som hf’er kommer fra.
Det er så lokalforeningens pligt, straks, at betale det skyldige tilmeldingsgebyr.
Da tilmeldingen, som nævnt ovenfor, er bindende gælder dette også uanset om hf’erer forsøger at melde
fra efter sidste frist eller helt udebliver fra konkurrencen.
Det er så op til hf’erens lokalforening, at få pengene fra egen hf’er, og evt. begrænse vedkommendes
mulighed for at tilmelde sig konkurrencer igen.
Aftalen laves for at sikre, at så mange så muligt får mulighed for at deltage i de tilmeldte konkurrencer,
hvis arrangøren ønsker at tage hf’ere med som ikke har betalt ved sidste frist. Samtidig mindske arbejdet
for konkurrencearrangører når der skal indkræves manglende betaling. Derudover vil lokalforeninger
samtidig få information hvis man har hundefører som ofte melder fra efter sidste frist, eller helt udebliver
uden betaling.
Ifm. Agility og Rally konkurrencer tillades tilmelding efter tilmeldingsfristen f.eks. ved tilmelding på dagen,
kan der ikke i den forbindelse rettes krav mod hundeførerens lokalforening for manglende betaling.
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