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Års` Beretning KDU kreds 3                              D. 28-10-2018 
 
Jeg vil gerne byde jer velkommen til Dommer mødet, på Hørning kro. 
Vi har 3 Dommere der har jubilæum i år John Stenhøj Petersen 25 år, du 
må have oplevet lidt af vært i de 25 år du har været dommer, du har væ-
ret en del konkurrence programmer igennem. 
 
Per Kirkemand 10 år, Erik Laage-Petersen 10 år, ja selv på de 10 år har der 
også været en del omskrivninger af vores konkurrence program. Tillykke 
alle tre, det er dejligt at vi har så stabile dommere at vi kan holde jubilæer 
for jer. 
 
Vi har også to dommere Grethe Schwarts og Peter Unnerup, som bestod 
dommer prøven i Bording d. 14/10 med ros. Tillykke og go vind fremover i 
alt slags vejr. Vi glæder os til at dømme sammen med jer. 
Tak til alle vores dommere for at være med til at vejlede vores dommer 
aspiranter. 
 
Vi har desværre ikke nogle nye dommer aspiranter til næste år. Det er vi 
faktisk kede af. I må meget gerne sige til, hvis i ved hvor vi kan finde dem. 
 
Elite hunde turneringen 2019. Har Horsens sagt ja til at afholde det bliver 
d. 3/3 2019. 
 
 Dommer efteruddannelse bliver 27/1 og 3/2 invitation kommer senere. 
 
Vi har haft en protest i år i kreds 3 i Århus som Hundeførerne medhold. Vi 
har haft 2 Hundefører fra kreds 3, der har lavet protester på dommere, i 
kreds 1 og 5.  
Den i kreds 1 medhold. Hundeføreren. Den i Kreds 5 vandt Dommeren. 
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Vi har i år sendt mail ud til alle lokalforeninger. Hvor vi opfordre til at 
skubbe til de Hundefører der kunne være emner til Dommer aspiranter. 
Vi håber at hører fra nogle interesserede. 
 
På dommer mødet for kreds kontakter 26-5-2018 blev der bl.a. snakket 
om det frie kommando valg. Det betyder dog ikke at kommandoer kan 
undlades, det antal kommandoer der står i programmet skal bruges. 
Gør hunden noget den ikke får kommando til er det en fejl. Eksempel kan 
være E klassen spring med app. stå/sid og tilbagespring. Her skal i begge 
tilfælde bruges kommandoer. Står hunden uden kommando er dette en 
fejl der skal trækkes for. 
 
Ulla Pedersen og Ole Suurland har lavet en beskrivelse af hvordan man 
skal bruge markeringskridt på sporet, det oplæg bliver sendt til KU for en-
delig godkendelse. Og vil herefter kunne bruges forsøgsvis, mod at ind-
hente tilladelse fra LDU. 3 inden forsøget gennemføres og der efterføl-
gende sendes rapport over forsøget. 
 
Desværre har der i år ikke været ret mange konkurrencer i A-E klassen, 
det ser ikke bedre ud i 2019. 
Bedømmelserne ser ud til at være meget ens. Torben og Poul tager stik 
prøver af dommer sedler fra kreds og lands konkurrencerne. 
 
Vi har fået lov til at komme med ændringer og tilføjelser til konkurrence 
programmet, da der skal laves et genoptryk. Så vi har sendt nogle æn-
dringer ind til LKU. 
Der er dommer seminar i år på Fjelstedskov kro d. 17-18-11. 
Vi vil sige tak til Torben for det store arbejde det er at holde styr på 
Dommer centralen. 
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Der skal også lyde en tak til lokalforeningerne for at afholde konkurren-
cer, og stiller arealer og folk til rådighed. 
 
En kæmpe tak til jer dommere der tager en dag ud af kalenderen af jeres 
fritid, og bruger den på at dømme i regn, slud, sol og blæst.  
 
Formand KDU 3. 
Joan Elgaard Jensen. 

 
 
  
  
   
  
 

  

 

 

   

 


