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Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

 
Referat RU skype 06.11.20 + 11.12.20 

Deltagerere: Iben Marianne Krarup Pedersen, Robin Berg, Dorte Dabelsteen (HB), Heidi K. Johansen (refe-

rent).  

Referat: 

Internt referat af møde d. 02.10.20 godkendt 

Eksternt referat af møde d. 02.10.20 godkendt 

Udvalgets medlemmer 

Velkommen i RU til Robin Berg. Robin er instruktør i DcH Skanderborg, rally dommer og tidligere udøver. 

Lisbeth Kristensen og Louise Aaquist ønsker begge at udtræde af udvalget. Vi takker for den store indsats. 

Dommerseminar 2021 

Planlægning af indhold og afholdelse af det kommende dommerseminar. På grund af covid-19 er der måske 

ikke mulighed for fysisk afholdelse. Vi undersøger alternative muligheder for afholdelse af seminaret. 

Henvendelse 

RU har fået en henvendelse omkring berøring af hunden på banen, mellem målskiltet og belønningsområ-

det. RU fastholder at ses som en større førerfejl og koster – 10 hvis hundefører rør ved hunden inden be-

lønningsområdet. Det er tilladt at løbe og rose sin hund på vej over i belønningsfeltet. 

Budget 

Budgettet for 2021 og 2022 skal rettes til, der er nye retningslinjer fra HB og ændringer internt i udvalget, 

som gør at vi retter begge budgetter til. 

Efteruddannelse af kredsinstruktører og instruktører 

I 2021 bliver der udbudt efteruddannelse til kredsinstruktører og instruktører med rally overbygning. Plan-

lægningen af dette sættes i gang. Mulig instruktør kontaktes. 

Dommerne 

Charlotte Rasmussen stopper desværre som dommer pr. 31.12.20. Udvalget takker for den meget flotte 

indsats gennem de sidste 10 år. 
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Uddannelse af nye dommer er sat i gang. Den kommer denne gang til at tage lidt længere tid, da covid-19 

desværre også her spænder lidt ben for processen. 

Fælles træningsdag 

Ru planlægger at lave en fællestræningsdag, hvor hundefører på tværs af landet kan komme gå en 

bane/træne sammen. Dagen skal også have til formål at lave beømmelsesafstemning mellem dommerne 

inden DM. 

 

 


