
Referat fra udvalgsmøde i AGU 
Fjelsted Skov, Ejby – onsdag den 15. september 2021 

Til:   
Lokalforeningerne,  21.09.2021 
Landsudvalgsmedlemmer, 
Postansvarlige 
HB 

 

Deltagere: Jim Hempel (JH), Morten J. Hansen (MH), Emily Kew (EK), Bent Blom Larsen (BBL), Dorte Dabelsteen (DD) 
HB-kontakt. 
Afbud: Ingen  
 
Konstituering af udvalg: 
AGU er udvidet med 1 medlem efter at udvalgets arbejdsområde er udvidet til også at omfatte Hoopers, og i den for-
bindelse siger vi velkommen til Emily Kew. 
AGU konstituerede sig således: 
Jim Hempel, formand – arbejdsområde: Lidt af hvert 
Morten Juhl Hansen – arbejdsområde: Dommeransvarlig 
Emily Kew – arbejdsområde: Hoopers 
Bent Blom Larsen – arbejdsområde Økonomi og sekretær 
 
DM 2021: 
BBL deltog i 3. formøde, hvor blandt andet arealbehovet til agility blev præciseret, og hvor det i øvrigt blev oplyst, at 
der er helt styr på agility. 
DD spurgte, om AGU havde været involveret i den nye tilmeldingsprocedure til DM. Det blev konstateret, at AGU ikke 
havde været involveret. 
Til DM mødes AGU fredag klokken 15.00 og deltager i det indledende møde. 
 
Budget 2022: 
I 2021 har AGU en budgetramme på 77.200 kr.  
Budget 2022 udarbejdes med udgangspunkt i budgetrammen for 2021 med hensyntagen til, at udvalget er udvidet 
med 1 medlem og at DM i 2022 afholdes af kreds 6. Det skal også overvejes, om der skal afholdes dommerseminar 
og/eller kredsinstruktøruddannelse i 2022. Afholdelse af dommerseminar besluttes på det kommende møde mellem 
DcH’s og DKK’s agilityudvalg den 13. oktober 2021. 
Budgettet skal være færdigt senest til fællesmødet i november 2021. 

Oprykningsregler klasse 2: 

Der er en umiddelbar fejl i beregnerprogrammet, idet der ikke bliver beregnet det korrekte antal pinde. 

Der blev drøftet, hvordan ikke DcH-medlemmer og hunde, der er nedklassificeret til klasse 2, skal indgå i resultatbe-

regningen. Spørgsmålet tages op med DKK’s agilityudvalg på det kommende møde. 

Det blev generelt drøftet, at det burde være sådan i klubmodul, at man kun kan tilmelde sig en konkurrence, hvis man 

er tilmeldt kontingent. Sekretariatet arbejder på sagen sammen med klubmodul. 

DM-udtagelser i forhold til tidsberegning: 

BBL rejste spørgsmålet med baggrund i henvendelser fra kreds 6. Der er i flere kredse enkelte hundeførere, der ved et 

fejlfrit gennemløb sætter en banetid så snæver, at de fleste andre hunde har svært ved at overholde tiden. 

BBL vender tilbage i kredsen for at indhente forslag til eventuel anderledes tidsberegning og spørgsmålet tages op 

igen på et kommende AGU-møde. 

Agilityudvalget 
Sekretær Bent Blom Larsen, Skovvænget 7, Bisserup, 4243 Rude 
Tlf.: 20120639 • bent@blomlarsen.dk 
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Fælles startbog eller alternativ hertil: 

BBL rejste forslag til, hvordan et tættere samarbejde omkring resultatbøger kunne laves. 

Udgangspunktet er, at det er lige meget hvilken startbog, de enkelte oprykningspinde skrives i. 

Kvalifikation til DcH DM, Årets seniorhund i DcH og Årets AG3-hund i DcH kræver resultater opnået på DcH-stævner. 

Kvalifikation til DKK DM, Årets hunde, Championater og deltagelse i landshold kræver resultater opnået på DKK-stæv-

ner. 

Vi drøftede, om man allerede nu kunne bruges en fælles startbog med påskriften DKK / DcH på forsiden. 

Vi blev enige om at vende spørgsmålet med DKK på det kommende fælles udvalgsmøde. 

Klubmodul: 

Der har altid været problem omkring udskillelse af kreds/lands – nedklassificerede hunde til senior og/eller klasse 2 – 

DcH-medlemmer/ikke DcH-medlemmer. 

Ifølge DB skulle problemet lands/kreds være løst – men man kan ikke åbne et kredsstævne for flere kredse. 

Der arbejdes videre med problemstillingerne. 

Møde med DKK’s agilityudvalg 13. oktober 2021: 

Emner til mødet blev drøftet og fremsendes til DKK. 

Hoopes i DcH – evt. i samarbejde med DKK: 

Umiddelbart lægger EK ud med at udarbejde forslag til en dommeruddannelse og regelsæt. 

Omkostninger til dommeruddannelse o.l. indarbejdes i AGU’s budget for 2022. 

Evt. samarbejde med DKK blev drøftet – og i første omgang foreslås, at der afholdes et møde mellem AGU og DKK’s 

Hoopers-udvalg for at sondere mulighederne for et samarbejde. 

 

 


