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Følgende retningslinier er udover orienteringen i håndbogen, gældende for afholdelse af 
kredskonkurrence i Kreds 3. 

1. Hurtigst muligt efter konkurrencekalenderen er fastlagt opretter Den arrangerende klub kon-
kurrencen i DcH’s online-system. Indbydelse til kredskonkurrencer skal være uploadet i syste-
met senest 6 uger før konkurrencen afholdes.  

2. Den arrangerende klub sender straks efter sidste tilmeldingsfrist mail til dommercentralen med 
et udfyldt eksemplar af dommerskemaet fra kredsens hjemmeside. Af skemaet skal fremgå an-
tallet af tilmeldte hunde og opdelingen af øvelser i de forskellige klasser. 

3. Skemaet sendes til: 
Torben Næss-Schmidt 
Bakkegaardsvej 12 
8700 Horsens 
Mail: torben-schmidt@stofanet.dk 

4. Dommercentralen returnerer dommerskema til Den arrangerende klub med fordelingen af 
dommere/aspiranter på de enkelte klasser og øvelser. Dommercentralen vil altid være den ar-
rangerende klub behjælpelig med øvelsesfordelingen ligesom dommercentralen altid kan ændre 
øvelsesfordelingen i en klasse hvis det giver en mere hensigtsmæssigt forløb på dagen.  
Dommercentralen tilstræber et to-dommersystem, men hvis der kun påsættes én dommer på et 
dommerhold, skal Den arrangerende klub stille en skriver til rådighed. 
Dommere/aspiranter bliver tildelt øvelser ud fra et princip om jævn variation i øvelser og klas-
ser over året samt dommerens fysiske formåen og evt. generelle fravalgsønsker af øvelser. 

5. Den arrangerende klub kontakter de enkelte dommere pr. mail senest en uge før konkurrence-
start og medsender det udfyldte dommerskema fra dommercentralen samt en indbydelse, evt. et 
konkurrenceprogram for dagen, en mødeadresse og klokkeslæt for orientering af dommere. 

6. Den arrangerende klub skal sørge for, der bliver stillet figuranter, materialer m.v. til rådighed 
jf. konkurrenceprogrammet samt stille banerne op jf. konkurrenceprogrammet. 
Vedhæftede filer bør sendes i pdf-format. 

7. Kørepenge til dommere og dommeraspiranter refunderes af kredsen, ved indsendelse af bilag 
til kredskasseren efter konkurrencen. 

8.  
Kommende års konkurrencer planlægges i oktober måned. 
Kredsen beder om indmeldinger på næste års konkurrencer fra klubberne.  
Den enkelte lokalforening skal komme med en 1. prioritet og en 2. prioritet for konkurrenceøn-
sker 
Kredsen laver oversigt og de indmeldte konkurrencer.  
Kredsen sender oversigten til udtagelse hos dommercentral.  
Kredsen indbyder de klubber som har konkurrence sammenfald til arbejdsmøde, hvor opgaven 
er at flytte/aflyse de konkurrencer som har sammenfald.  
Kredsen sender tilbagemelding til klubberne på ok til datoer på de konkurrencer, som ikke har 
sammenfald.  
Kredsen sender konkurrenceplanen ud til alle klubber ligesom den bliver gjort tilgængelig på 
kredsens hjemmeside.  

 

 


