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BERETNING 2022 KdU. Kreds 3 
 
Jeg vil byde jer alle velkommen til dommer møde på Nilles kro. Vi 
har desværre ingen jubilar i år. 
 
¤ Men vi har to dygtige dommer asp. der var til dommer prøve 1-2-
10 2022.I Vesthimmerland DcH. Og de bestod deres dommer prøve 
Hans-Henrik Tungelund og Henrik Laage Sørensen. Stort tillykke 
og velkommen i flokken. 
 
¤ Jeg håber i alle har været ude at dømme, det i har haft tid og lyst 
til i år. Da der jo ikke har været mange konkurrencer, Jeg har læst i 
en beretning fra 2017, at det også var et problem dengang. 
 
¤ Vi har forsøgt nogle nye tiltag, C-Hunde prøve konkurrence dag 
som blev afholdt i Odder. Det var en hyggelig dag for HF og dom-
mere. Vi har fået masser af ros, så det har vi lyst til at gentage i 
2023 
 
¤ Vi har i kredsbestyrelsen sammen med Knud Lykke Rasmussen 
arbejdet på at få en sporlægger central op og stå. Tusinde tak for 
det store arbejde og tid du har brugt på det. 
¤ Vi har lige i kredsen lavet konkurrence kalenderen færdig.  
2022 var der, 11 C-konk. 8 B-Konk. 4 A-konk. 1E-konk. 
2023 er der, 9C-konk. 7B-konk. 4A-konk. 1E-konk. 
Det er ikke mange, vi må håbe foreningerne kan prøve et være to 
sammen om at lave konkurrencer, hvis det er det der er problemet. 
Tusinde tak til de foreninger, der afholder konkurrencer, Dejligt at 
komme ud til jer, og se hvor godt i har planlagt dagen. Tak for det 
store arbejde det er at afholde konkurrencer. 
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I År har Mariager for 2 år i træk afholdt Elite Hunde Turnering. Det  
var som sædvanlig en fin dag. Tusinde tak.  
¤ Vi har 1 E hund i kreds 3, hun var desværre ikke med i Mariager, 
Og har ikke deltaget i den ene konkurrence i kreds 3, da det var i 
hendes egen forening. Så vi har ingen kreds mester i e klassen i år. 
 
¤Tillykke til de dygtige Hunde fører der har vundet kreds pokaler i 
år.  
¤ Det har været en succes at afholde en reception på Nilles Kro, for 
de hunde fører, der har vundet pokaler, og de hunde fører der har 
fået placeringer til DM. Før var det en kamp at komme af med poka-
lerne. 
 
¤Lands uddannelses udvalget har godkendt, det modul til instruktør 
uddannelsen, som omhandler konkurrence programmet. Det er 
dommere der skal undervise. Vi har i kreds 3. Knud Lykke Rasmus-
sen og Lone Andersen. 
 
¤ Vi har desværre to dommer aspiranter, der har valgt at stoppe 
pga. personlige grunde. Hans Mikkelsen og Bent Thygesen.  
Vi har også en dommer der har valgt at stoppe Karin Klitgård. Vi 
ønsker dem alle held og lykke fremover. 
 
¤ DM Haslev havde vi fire dommere med. Sanne Boye, Michael 
Simonsen, Joan E Jensen og Torben Næss-Schmidt som reserve. 
¤ Der blev dømt 1112 øvelser til DM og der kom protester over af-
gørelser i 7 øvelser. Det svarer til 0,62% Det er acceptabelt. Sitat. 
LDU. Da det er naturligt at blodet ruller lidt hurtigere til DM. 
Tillykke til de dygtige hundefører, der repræsenterede kreds 3 til 
DM i Hasle .Og til dem der fik placeringer. 
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¤Til mødet for kreds kontakter i Maj, var der et spørgsmål om fløjte 
måtte bruges til dæk i fremad sendelsen. Det må den ikke, da fløj-
ten er et signal og ikke en kommando. 
 
Vi blev også enige om hvad vi vil foreslå af øvelser til efteruddan-
nelsen. Fvf/lineføring, video. A. spor, video. B frit søg. Død gen-
stand m. bringsel. E. Start felt. 
 
¤ Ved en kreds konkurrence i Århus 24/4 var der en HF. Der ikke 
efterkom dommerens ordre om at sætte snor på sin hund. Det re-
sulterede i at den løse hund og en hund der ventede rev sig løs og 
kom op at slås. Den ene HF blev disket og den andens hund fik ka-
rantæne. 
 
¤ Dommer seminaret d. 11-12. November, deltager Torben, There-
se og Joan. 
¤ Efter uddannelsen bliver d. 29/1 og 5/2 2023. 
 
Der skal lyde en tak til lokalforeninger der afholder konkurrencer og 
stiller arealer til rådighed. 
En kæmpe tak til jer dommere der bruger jeres tid, på at tage ud i 
kredsen og resten af vores Dronning rige for at dømme weekend 
efter weekend. 
¤ En tak til Torben for at styrer vores dommer central. 
 
Formand KdU 3 
Joan Elgaard Jensen    
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