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Svendborg, den 28. november 2018 
Deltagere: 
DU: Thomas Ryhave, Ole Suurland og Klaus Krog  
Kreds 1: Ole Christensen og Lars Walther 
Kreds 2: Kim Møller Jacobsen, Susanne Kjær og Conni Clausen 
Kreds 3: Poul Rohde Nielsen, Torben Næss Schmidt og Joan E. Jensen 
Kreds 4: Morten Jørgensen og Edel Jørgensen 
Kreds 5: Flemming Rasmussen og Lennart Hummel 
Kreds 6: Rikke Christophersen og Brian Thomsen 
 
Afbud: Ulla Pedersen DU 
 
Program for weekenden: 

 
Lørdag: 

 
Kl. 09.00 – 09.30 Morgenkaffe. 
Kl. 09.30 – 12.00 Velkomst + præsentation. 

Opstart af videogennemgang med Bringsel 
Kl. 12.00 – 12.45 Frokost. 
Kl. 12.45 – 14.15 Generelle regler og Dommervejledning 
Kl. 14.15 – 14.30 Eftermiddagskaffe. 
Kl. 14.30 – 18.00  

 Dommeruddannelse og aspiranter. 
Kl. 19.00 – 21.00  Middag. 
Kl. 21.00 – 23.00 Hyggelig samvær. 

 
Søndag: 
 

Kl. 08.00 – 08.45 Morgenkaffe. 
Kl. 08.45 – 10.30            Dommeraspiranter fortsat. 

Indsendte spørgsmål fra kredsene. 
                      Dommerprøve 2019. 
  Jubilarer – procedure – gaver. 
  Orienteringer fra KU. 
  Procedurer ved protester, diskvalifikation etc. 
  Dommerlister på nettet. 
Kl. 10.30 – 12.30            Kaffepause.  

Nytænkning C-klassen. 
DM 2019. 
Eventuelt. 
Fastlægge program for efteruddannelse. 

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost og farvel. 



Efter morgenkaffe, mødtes vi i undervisningslokalet, hvor Thomas bød velkommen til 
weekendens seminar,  
 
Efter en præsentationsrunde gik vi over til videogennemgang med Bringsel. 
De Dvd film, der er brugt er lagt ud, så de kan downloades. 
Vedhæftet: Bedømmelser, som deltagerne kom frem til, samt skema til brug i 
undervisningen, og links til onlinefiler. 
 
Efter Frokost, blev der gennemgået generelle regler og generel dommervejledning. Det er et 
evigt tilbagevende, at dommerne læser på de øvelser de skal dømme, og glemmer det 
generelle. Det gik bedre i gamle dage, da der var mere beskrivelse under øvelserne, men 
hvor det meste i dag står under generelt. 
 
Fejlrettelser i programmet. 
 
Vi arbejder på at få 1 ny optryk ud her først på året med rettelserne lagt ind. 
Det er punkter som vi har talt om skal rettes, men endeligt skal bekræftes efter møde med 
KU. 
 
De vigtigste ting omkring Bringsel er: 

 Viseline må ikke være synlig – skal fjernes i program. 
 Hvis viseline ikke lægges ved fig.- koster det 2 point. 
 Kommando og eller tegn til vise er tilladt en gang, sker det flere gange, stoppes 

momentet. 
 Gør en Bringsel hund i øvelsen, er det en fejl, her gælder ikke utidig hals med 5-6 

glam. 
 
 

 Dækkener er blevet tilladt, dog skal dommeren have mulighed for at se om hund står, 
sidder eller ligger, og hunden må ikke ”klæde” om under øvelsen.  

 Der skal bruges kommando, hver gang hund skal foretage sig noget nyt. 
 Fløjtesignal må gerne være totonet, men skal stadig være kort. 
 Ros og klap må gerne ske i de fri øvelser. 
 Net veste, må ikke anvendes til konkurrence, da apporter legetøj m.m. derved er 

synligt.  
 I A og E – Klassen skal hunden være Fri ved fod imellem øvelserne i lydighed, i de frie 

øvelser vælger hundefører selv. 
 Udlægning af fært efter pause er fjernet, dette skal kun ske før start. 
 Rengøring efter sidste øvelse, er ikke mere gratis, men skal trækkes i sidste øvelse. 
 Frit søg: kan hundefører ikke få genstand fra hunden, gives henstilling om at aflevere. 

Efterkommes dette ikke stoppes resten af øvelsen 
 
 

Der er kommet ændringer i oprykningsreglerne, disse kan ses i orienteringerne 74 + 75. 
Det vigtige er, at det kun er konkurrencer, der er registreret i DcH tilmeld, der medregnes til 
oprykning, (Gælder også lokalkonkurrencer) I C-Klassen gives der fremover 24 måneder fra 
1 konkurrence til man får 2. oprykker. I alle klasser gælder, at der ikke skal ventes til næste 
år med oprykning, men dette kan ske med det samme, hermed afskriver man sig dog retten 
til DM i den gamle klasse. 
 
 
Der arbejdes på at gøre uddannelsen af aspiranter, mere ens på tværs af kredsene, med de 
samme undervisningsmaterialer, der var engang et ad hoc-udvalg, der samlede alle disse 
ting. Det vil vi tage op igen på vores møde med kredskontakterne den 25/5 2019. 



 

 

 
Spørgsmål fra kredsene. 
Mange havde indsendt spørgsmål på forhånd, så udvalget havde aftenen før, lejlighed til at 
se dem igennem. 
Disse blev gennemgået og besvaret. 
Vedhæftet: Spørgsmål med svar fra kredsene vil blive sendt ud 
 
 
Dommerprøver 2019 
Kreds 2 har lovet at finde en forening, der kan afholde vores prøve, datoen bliver 12.-13. okt. 
 
 
Forventet antal aspiranter til dommerprøve  Uddanner med Ca. antal dommere
  2019 2020 til prøve i 2019 i kredsen 
 
Kreds 1  1 1 2  23 
Kreds 2  2 Ingen 2  20 
Kreds 3  Ingen Ingen 0  30 
Kreds 4  Ingen 2 0  15 
Kreds 5   2 2  2  27 
Kreds 6  Ingen  Ingen 0  23 
I alt  5 stk.  5 stk. 6 stk  138 stk 
 
 
Jubilarer i 2019 
 
Kreds 1 Allan Iversen 40 år 
 Solveig Skov Nielsen 40 år 
Kreds 2  Leif Jørgensen 25 år 
 Svend Ludvigsen 25 år 
Kreds 3 Ingen  
Kreds 4 Ingen 
Kreds 5 Ingen 
Kreds 6 Ingen 
 
 
Alle kredskontaktpersoner bedes lige tjekke dette, om det er endeligt korrekt, og ellers melde 
tilbage til Klaus Krog inden årets udgang. 
 
 
Dommerlister på nettet 
Alle dommere, der ikke har en profil på DcH Tilmeld, eller en med fejl, bedes gå hjem til 
deres kasserer, og få rettet oplysninger, med navn adresse telefon og mail. 
 
 
Dommere til DM 2019 i Langeskov 
Kreds 5 skal stille med 14 dommere heraf en reserve 
De øvrige kredse skal med hver 3 dommere 
CV-skemaer til DM 2019 medsendt som bilag skal sendes til Thomas, således dommere kan 
udvælges senest ved vores årlige møde med kredsudvalgsformænd 25 maj. 
De enkelte kredse vil så få besked, hvilke dommere, der er udtaget omkring sommerferien. 
 
 



 
 
Datoer for efteruddannelse, hvis nogen skulle have brug for en anden kreds. 
 
 
Kreds 1  16. + 24. feb.   møde 13. feb. 
Kreds 2  16. feb.    møde 30. okt. 
Kreds 3  27. jan. + 3. feb.   møde 31. okt. 
Kreds 4  26. jan.    møde 5. jan. 
Kreds 5  26. el 27. jan. + 2. el 3. feb.  møde 16. feb. måske 
Kreds 6  10. feb. + 2 marts   møde 4. nov. 
 
 
Eventuelt. 
Der er mulighed for brug af ”Grisespray” som forsøg på spor i 2019, se nyhedsbrev fra KU 
 
 
Referent  
Klaus Krog 


