
Referat fra udvalgsmøde i AGU 
Hotel Fjeldsted Skov – tirsdag den 22. september 2020 

Til:   
Lokalforeningerne,  05.10.2020 
Landsudvalgsmedlemmer, 
Postansvarlige 
HB 

 

Deltagere: Jim Hempel (JH), Morten J. Hansen (MH), Bent Blom Larsen (BBL), Dorte Dabelsteen (DD) HB-kontakt. 
Afbud: Ingen  

Budget 2021/2022: 
Budgetterne blev drøftet, men afventer udmelding fra landskasserer omkring frist for indberetning. Budget 2022 for-
ventes på samme niveau som budget 2020. 

DKK agilitydommere på DcH’s hjemmeside: 
Foranlediget af en henvendelse drøftedes muligheden for, om de agilitydommere, der alene er DKK-autoriseret, kan 
optages på DcH’s dommerliste. Dette i forlængelse af, at 12 DcH-autoriserede agilitydommere er optaget på DKK’s 
dommerliste og derfor må derfor nationale DKK-stævner. 
AGU sender forespørgsel herom til HB. 

Dommeruddannelsen: 
Den fælles dommeruddannelse (DcH og DKK) blev startet op primo 2020 og første uddannelsesweekend er afholdt. 
Desværre er uddannelsen efterfølgende sat i bero på grund af Corona, og forventes at starte op igen primo 2021. 
Fremgangsmåde omkring betaling for uddannelsen for DcH-indstillede aspiranter blev kort drøftet i forlængelse af, at 
Lars Sielemann desværre har valgt at trække sig fra uddannelsen. 

Handleplan 2020/2021: 

Coronaen har desværre også haft sin indflydelse her, så de nuværende handleplaner fortsætter uændret, og forventes 

opdateret på næste landsmøde. 

Referater for 2019 og frem: 

Der har i 2019 kun været et AGU-møde. Referat udarbejdes. 

Der har i 2020 ikke været afholdt AGU-møde før dette i september 2020. 

DcH-møder fremadrettet – lands-, fælles- og udvalgsmøder: 

Dette er opstået i forlængelse af, at 2 af udvalgsmedlemmerne havde accepteret dommerinvitation på den dag, hvor 

fællesmødet (der efterfølgende er aflyst) skulle have været afholdt. 

DD oplyste, at HB fremover lægger mødekalender 2 år frem, og det blev foreslået, at der automatisk bliver fremsendt 

invitation, når mødet blev lagt i den elektroniske kalender. 

Vi fik oplyst følgende datoer: 

- 20.03.2020 Landsmøde – her deltager JH, MH, BBL 

- 17.04.2020 Fællesmøde – her deltager JH, MH, BBL 

- 18.04.2020 Formandsmøde -her deltager JH 

 

 

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



Referat fra udvalgsmøde i AGU 
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Hoopers: 

Ny hundesport, der allerede har bredt sig meget. 

For at være lidt på forkant drøftedes om Hoopers skulle have sit eget udvalg eller om det kunne være ”under” et eksi-

sterende udvalg. 

AGU besluttede at foreslå HB, at Hoopers kommer med under AGU. Dels minder det lidt om agility, og AGU har i for-

vejen er rigtig godt samarbejde med DKK. Det vil betyde, at AGU udvides med 1-2 medlemmer, som primært kommer 

til at beskæftige sig med Hoopers. 

AGU skriver til HB, og foreslår dette. 

Eventuelt: 

Klubmodul – hvad der er og hvad har der været af problemer inden for AGU’s område. En del er løst, men vi ønsker 

stadig en indkøbskurv og mulighed for at kunne lukke af for tilmelding fra andre lokalforeninger. 

Der er nedsat en fælles regelændringsgruppe mellem DcH og DKK med deltagelse af begge udvalg, dommere og udø-

vere. Indtil nu har der været arbejdet koncentreret med forslag til fremtidige størrelsesklasser. Arbejdet fortsætter 

herefter med regelændringer og ønsker omkring forhindringer. 

Der er indkommet forslag om, at slalommen skal udgå i seniorklasserne. JH vender dette med DKK’s agilityudvalg for 

fælles holdning til spørgsmålet. 

I forlængelse af Corona’en er rigtig mange stævner aflyst. Kan vi som AGU gøre noget? I første omgang følger vi udvik-

lingen, men er opmærksom på problemstillingen og overvejer forslag og muligheder. 

Kan beregnerprogrammet gøres on-line? JH kontakter Stig for nærmere dialog. 

Fra HB: 

Arbejdet i arbejdsgrupperne, der blev præsenteret på landsmødet, fungerer rigtig godt. 

Der er et generelt problem i, at der ikke er tilstrækkeligt med kredsinstruktører. Herunder er drøftet mulig aflønning af 

kredsinstruktører - eksempelvis ved yderligere instruktion udover det oprindeligt aftalte. 

 

 

 


