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REFERAT 

FRA 

DOMMERMØDE 

den 31. oktober 2019  
 

Afbud fra: Henning Stærk, Per Kirkeman  

Udeblevet:  

 

Dagsorden 

1: Valg af dirigent   

Knud Lykke Rasmussen blev valgt. 

2: Formandens beretning – Se komplet på www.dch-kreds3.dk  

3 nye aspiranter:  

- Hans Henrik Tungelund, Kaløvig 

- Bjarne Christensen, Mariager 

- Henrik Laage Sørensen, Aarhus 

Eliteturnering: Risskov d. 29/3-20 

Kommentarer:  

Spormarkering med kridt er tilladt alle steder 

Beretning blev godkendt. 

3: Valg af to medlemmer til kredsdommerudvalget 

Da Poul ønsker at drosle ned, ønskes udvalget øget fra 4 til 5 medlemmer.  

Therese er på genvalg og blev valgt. 

Michael Simonsen blev valgt 

- Retningslinjer for Kredsdommerudvalget i Kreds 3 skal revideres, så det 

passer med kredsens vedtægter 

- Udvalgte kommentarer: 

 

http://www.dch-kreds3.dk/
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o Ole S gør opmærksom på, at Joan ikke vælges som formand på 

dommermødet, da dette fremover VÆLGES og ikke kun godken-

des af kredsbestyrelsen. 

o Jan M mener, det er mærkeligt at det ikke er dommerne, som væl-

ger sin formand 

o Flere mente, at det ikke var et problem, da det altid har været så-

dan 

o Under alle omstændigheder kigger udvalget på retningslinjerne 

og forsøger at få det til at passe med gældende praksis og vedtæg-

ter 

o Udvalget tager endvidere til efterretning at gøre tydeligere op-

mærksom på ændringer i antal medlemmer i udvalget. 

3a: Valg af suppleanter 

Dorthe Jensen er 1. suppleant og Sidse Rørvig er 2. suppleant  

4: Efteruddannelse 

Der er efteruddannelse den 26. januar og den 2. februar 2020. 

Seddel blev sendt rundt hvor folk kunne afkrydse datoer. 

Poul R gennemgik programmet for efteruddannelsen 

Baneopsætning, sporbedømmelser efter skitser 

Der må ikke tegnes spor bag på dommersedlen  

- Ove P: er uenig 

- Michael S: pointerer, at det ikke er sikkert de to dommere har set det 

samme 

- Erik L: Kan det ikke bare være frivilligt 

- Joan E: Det var ikke et pålæg. Man må gøre det, hvis det passer os. 

Nye videoer er optaget. 

Ole S præciserer, at dommerne skal have udleveret sporskitser 

Dommerseminar er d. 16/11. Hvis der er emner, som skal medbringes til 

seminaret skal disse fremsendes til Joan E forinden. Ole S påpeger, at han 

har fremsendt, at spørgsmål skal være fremsendt til Ole S inden 1. novem-

ber. Joan E tager til efterretning, at få sendt opfordringen ud til kredsens 

dommere umiddelbart efter sommerferie. 
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5: Eventuelt 

- Husk at død genstand skal være synlig for Hund og Fører 

 

- Erik L-P: Hvorfor må man bytte den skjulte og ikke den let skjulte. In-

gen ved det.  

 

- Kan dommerne ikke få svar på alle protester så vi kan lære noget? Tho-

mas lovede dette for 5 år siden og det ønskes at han mindes om det. Ole 

S oplyser, at dette er på dommerseminaret 

 

 


