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Referat af møde med agility og rally repræsentanterne mandag den 28. september 2020, kl. 
19.00 i DcH Hadstens klubhus Solsortevej, 8370 Hadsten. 
 
Mødedeltagere: Jørgen Randa, Joan Elgård Jensen, Anne Wedel, Bent Pedersen, Annie Dybvad, 
Inger Dittus, Dorthe Dalgaard Nielsen. 
 
 

1. Velkomst og præsentation. 

Velkomst og kort præsentation af mødedeltagerne. Fremad rettet er det Anette Tofte der re-

præsenterer agility. 

2. Kredsmestre. 

Agility: Kredsmesterskabet udregnes for lille, mellem og store hunde i åbne klasser i kreds- 

og landsdækkende konkurrencer afholdt i Kreds 3 i perioden fra 1. januar til og med sidste 

udtagelse til DM, se kredsmappen 5-6. 

Rally: Kredsmesterskab udregnes for Begynder, Øvede, Ekspert og Champion i alle kreds- 

og landsdækkende konkurrencer i Kreds 3. i perioden DcH DM til DcH DM, se kredsmap-

pen 5-1. 

Det er repræsentanterne, der står for udregningerne af kredsmestrene og repræsentanterne 

deltager i festlighederne, når kredsmestrene fejres ved det årlige kredsrådsmøde primo okto-

ber. 

Kredskasseren står for indkøb af pokaler. 

3. Uddannelses af kredsinstruktører: 

Der er et behov for flere kresinstruktører både inden for rally og agility. Det er landuddan-

nelsesudvalget, som uddanner kredsinstruktørerne. Det er den enkelte lokalforening, der 

kommer med indstilling af kredsinstruktører aspiranten og det er kredsen der godkender 

aspiranten. 
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4. Krav for at forblive kresinstruktør. 

Dokumenteret undervisning 2 gang inden for 2 år. 

Dokumenteret deltagelse i 2 kurser inden for 2 år. Det ene af de 2 kurser skal være et kursus 

arrangeret af uddannelsesudvalget. 

 

5. Dommeraspiranter. 

Det er kredsen som skal holde øje med om uddannelsen af agility og rally dommere forløber 

efter orienteringen, dette er vanskeligt for kredsen, da der ikke er en tæt kontakt med aspi-

ranterne. Jørgen Randa tager det med til Hovedbestyrelsen. 

 

6. DKK-Agility og DKK-rally dommere: 

Godkendte DKK-dommere kan dømme i DcH, hvorvidt de skal være medlem af DcH vil 

Jørgen Randa undersøge. 

 

7. Hvad kan vi gøre i kreds3? Forslag til nye tiltag. 

Inger Dittus kom med forslag til en ultrabegynder konkurrence for begynder hunde og hun-

defører i rally på tværs af kredsen.  

Ønske om mere uddannelse og efteruddannelse både for rally og agility. 

Anne Wedel oplyste, at det er tanken, at der holdes nogle træningssamlinger på tværs af 

kredsen. 

8. Eventuelt. 

Intet.       

      

 
 


