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Møde med Dommerudvalgets 

kredskontaktpersoner den 8. maj 2022 

på Fjelsted Skov Kro 

 

Svendborg, den 10. maj 2022 

Deltagere: 

Dommerudvalget: Susanne Hvid, Rene Irming Pedersen, Klaus Krog og Ole Suurland 

 

Kredskontaktpersoner: Ole Christensen, kreds 1 

Kim Møller Jacobsen, kreds 2 

Joan Elgård Jensen, kreds 3 

Edel Jørgensen, kreds 4 

Lennart Hummel, kreds 5 

 Brian Thomsen, kreds 6 

Afbud: HB – kontakt Annette Höft 

 

Dagsorden:  

1. Morgenkaffe, velkomst og præsentation. 

2. Dommeruddannelse 

Status 

Dommerprøve 

Hvor? – Vesthimmerland 

Hvornår? – 1, - 2, oktober 

Hvor mange – aspiranter / uddanner 

3. Dommere til DM i Haslev 2022 – procedure og diverse 

Roller og kompetencer 

Påsætning af dommere til DM 

4. Dommerseminar – på Fjeldsted Skov Kro. 

Emne 

5. Nyt fra kredsene.  

6. Evt. 

 DcH overbygning – Konkurrenceafvikling – Bedømmelse 

 Opdatering hjemmeside 
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AD 1 Morgenkaffe, velkomst og præsentation 

 

Efter morgenkaffen bød Ole velkommen til Dommerudvalgets årlige møde med 

kredskontaktpersonerne, ingen præsentationsrunde, da alle var gamle kendinge. 

 

AD2 Dommeruddannelse på landsplan. 

 

Selvom der var corona krise valgte vi alligevel at afvikle dommerprøve sidste år, så der er ikke noget 

efterslæb til i år. 

Dommerprøven i år bliver weekenden 1. – 2. oktober, og vi mødes alle fredag aften den 30. 
september til spisning 18,00 på: 

Sport & Academy 

Jeppe Åkjærsvej 27 

DK-9640 Farsø 

Her overnatter vi. Der er ingen morgenmad her. Forplejning resten af weekenden foregår ved DcH 

Vesthimmerland, der er blevet spurgt om de kan stå for den del, samt al det praktiske, og har sagt ja. 

Ole kredskontakt i kreds 1, står for at skaffe de hunde der skal bruges 

Dommerudvalget bestiller overnatning til aspiranter og instruktører 

 

Forventet antal: Prøve i år 1. års asp. Instruktører  Overnatninger 

 Kreds 1 1 1 3 4 

 Kreds 2 1 0 2 3 

 Kreds 3 3 3 2 5 

 Kreds 4 0 3 0 0 

 Kreds 5 0 6 0 0 

 Kreds 6 0 2 0 0 

 Udvalget - - - 4 

 I alt 5 15 7 16 

 

De kredskontakter, der har asp. til prøve, bedes gå hjem, og finde ud af hvilken størrelse tøj deres 

aspiranter skal have, og melde tilbage til Susanne hurtigst muligt – husk at skrive om det skal være 

dame- eller herrestørrelser. 

På grund af det store antal, der skal til prøve næste år, bliver der afholdt 2 prøver, hvoraf Svendborg 

har lovet at tage den ene da der er flest aspiranter fra kreds 5. 

 

 

 



AD3 Dommere til DM i Haslev 2022 – procedure og diverse 

 

Skemaet med de dommere der skal bruges til DM blev gennemgået. 

Ole udsender til de implicerede dommere. 

De dommere der skal dømme til DM skal huske at aflevere/sende deres brobilletter til Rene, da der 

ikke kan udbetales bropenge uden aflevering af billet. 

Ole, Klaus og Rene har været til 1. formøde og set arealerne igennem, sammen med KU. 

Hele udvalget deltager i 3. formøde lørdag den 3. september, og udvalget holder efterfølgende møde 

med KU resten af lørdagen og om søndagen. 

 

AD4 Dommerseminar – på Fjeldsted Skov Kro. 

 

Årets dommerseminar holdes igen i år på Fjelsted skov kro. Seminariet bliver den 12. og 13. 

november. 

Der bliver mulighed for 3. person fra hver kreds. 

Der er i år ændring i forhold til tider fra de foregående år. 

Alle mødes til fælles spisning fredag den 12. september 18.00, og vi forventer at seminariet er færdig 

lørdag omkring 16.00. 

Antal og navn fra hver kreds skal oplyses til Ole hurtigst muligt 

De ønsker der er: 

• Fvf / Lineføring (video ved Susanne) 

• A – spor. (video ved Ole kreds 1) 

• B – Frit søg (video ved Ole kreds 1) 

• Død genstand, med bringsel (video ved Ole kreds 1) 

• Start felt (video ved Susanne) 

AD5 5. Nyt fra kredsene.  

 

Kreds 1 har mange deltagere fra andre kredse, da de er en af de få kredse der arrangerer 

landsdækkende konkurrencer trods dommermangel. 

Kreds 2 har mange B – hunde, men få A – hunde, så de må arbejde på oprykker. 

Kreds 3 har haft succes med en prøve C – Konkurrence, hvor ens træner kunne være med, og hvor 

der var mulighed for at stille spørgsmål, få gode råd samt prøve øvelserne en ekstra gang. 

Kreds 4 har mange både A og B – hunde, men mangler C – hunde. 

Kreds 5 har haft en hundefører der brugte fløjtesignal som dækkommando. Selvom kommandoer er 

valgfrie, må fløjte kun bruges som indkald, da fløjte ikke er en kommando, men et signal. 

Kreds 6 arbejder på at få et ekstra medlem af kredsudvalget 

Der er generelt på landsplan ikke ret mange der deltager i konkurrencer. 

Mange kredse har problemer med manglende konkurrencer i de højere klasser. 



 

AD6 Evt. DcH overbygning – Konkurrenceafvikling – Bedømmelse 

 

Ole har udarbejdet program til kursus, der skal køre som DcH overbygning. 

Meningen er af det er dommere i de forskellige kredse, der skal fungerer som kredsinstruktører. 

Der har meldt sig dommere i de forskellige kredse, som får sendt programmet fra Ole, evt. gennem 

Uddannelsesudvalget. 

De instruktører, der ønsker at vide mere om Power Point tilbydes et kursus i programmet. Dette 

kursus foregår på Fjelsted skov kro den 21. maj. 

Ole holder en aften i August, hvor han vil gennemgå kurset. 

Der kom på Fællesmødet forslag om at indføre ”Væsenstest” i alle DcH - klasser. Dette kunne ikke 

få tilslutning af vores kredskontakter. 

Der har været en episode mellem en dommer og en aspirant, som resulterede i at dommeren 

stoppede. 

Ved en konkurrence efterkom en Hundefører ikke dommers ordre om at sætte line på sin hund, 

denne kommer så op af slås med en anden hund, og begge diskvalificeres og får karantæne. 

Der er kommet spørgsmål om fløjte må bruges som kommando. 

Denne er kun tilladt i indkald. 

Selvom kommandoer er valgfrie, er fløjte ikke en kommando, men et signal. 

Klubmodul - Nogle dommere mangler stadig at logge på DcH´s hjemmeside med deres profil, først 

herefter kan DU kommunikere via klubmodul med dommerne. 

 

Vi havde et rigtigt godt møde, og alle var tilfredse. 

 

Referent 

Klaus Krog 


