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 Rally	Udvalget	
Sekretær	Iben	Marianne	Krarup	Pedersen	
Tlf.:	24603312,	E-mail:	ibensdk@gmail.com 

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

 

Deltagerere: Dorte Dabelsten , Heidi K Johansen, Flemming Møller Nielsen, Robin Berg & Iben Marianne 
Krarup Pedersen (referent). 

Januar	2022	
Rally App 

Er blevet lanceret med positiv feedback fra dommere, instruktører og udøvere.  

Der er et par rettelse, som bliver taget med udvikler, og RU har selv været inde og rette et par ting. 

 

Nyt fra HB 

Ændring af orientering nr. 131 vedr. rally dommere vedr. orlov er blevet godkendt af Hovedbestyrelsen.  

RU har kigget på andre udvalg, hvordan de håndterer orlovsforhold, hvorefter det nu gerne skulle være 
klart for alle, hvordan orlov for rallydommere skal håndteres. 
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Reglement og pointvejledning 

I både reglement og pointvejledning bruges fører og hundefører i flæng. Begge steder bliver nu tilrettet til 
hundefører. 

Når dokumenterne er opdateret, udsendes nyhedsbrev.  

Herefter forlod Dorte Dabelsten mødet, da resten af mødet omhandlede planlægning og opsamling i forhold 
til det forestående 2 dages dommerseminar 15. – 16. januar 2022 på Fjelsted Kro. 

Dommerseminar januar 2022 

RU gennemgik de indkomne forslag og spørgsmål, som dommerne havde indsendt til dommermødet. 

Tidsplanen blev gennemgået.  

 

Februar	2022	
Nyt fra HB ved Dorte Dabelsten 

Information om dette kan læses i senest referat fra HB. 

 

Opfølgning dommerseminar 2022 

Lokaler til 2023 er bestilt, og datoen er dobbelttjekket med Fjelsted Kro. 

Generel feedback fra dommerne har været, at weekenden var både god, lærerig og hyggelig. Gruppearbej-
dede i flere omgange virkede super godt, så alle fik chancen for at sige noget. 

 Snak i RU om hvordan næste års dommerseminar skal håndteres, så byrden for ansvaret fordeles i udval-
get på en bedre måde. 

Tilmeldingsfristen er 1. december 2022 – og tidsplanen udsendes med overordnede punkter til dommerne 
efter januar 2023 RU mødet.  

Der er punkter fra dommerseminaret, som RU vil behandle færdigt på marts 2022 mødet. 

 

Opsamling af emner fra 2021 

Flere tiltag indenfor rally sporten ønsker RU at vente med til 2023/2024, da det høres, at der gerne må 
være et år med ro på, da håbet og forventningen er, at vi kan få et rallyprøve år, som før Corona. 

Opfølgning på vores handlingsplan er blandt andet interviews, som et par stykker følger op på, hvordan det 
praktisk skal gennemføres sammen med bladudvalget.  
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Der efterlyses kommentarer fra dommerne om, hvorfor de er startet som dommere, som kan bruges til in-
formationsmateriale om dommergerningen, der skal udarbejdes indenfor det næste stykke tid.  

 

Stævneafvikling 2022 

RU vil iværksætte et eller flere webminar om, hvordan en lokalforening på bedst vis kan afvikle en rally-
prøve. Der er taget kontakt til erfaren prøve afvikler, som kan hjælpe med afviklingen fra Klubmodulsopret-
telse til opsendelse af resultater med alt derimellem. Mere information herom tilgår i nyhedsbrev.  

En af kredsenes rallykontakt har udsendt en kort mail til alle lokalforeninger, som har budt ind med rally-
prøver i 2022, om hvad de skal huske; kontakte dommerne i forhold til hvem dømmer hvad, ønsker til ma-
terialet etc. RU hører om ordlyden må sendes videre som inspiration til de andre kredse. 

RU arbejder på at få udarbejdet en kort oversigt som dommerne kan sende til de lokalforeninger, hvor de 
skal ud at dømme, så begge parter er med på, hvad der skal være afklaret og styr på, inden prøvedagen op-
rinder.  

 

Materiale om dommeruddannelse 2022 

RU skal have lavet materiale om dommeruddannelse i 2022, som Jan i sekretariatet har lovet at hjælpe med 
at sende ud til en bred målgruppe.  

 

Rally i kredsbestyrelserne 

RU oplever forskellige tilgang i kredsbestyrelserne i forhold til, hvordan RU bliver involveret i kredsarbejdet 
– der hvor det giver mening.  

RU tager kontakt til kredsene for at få lavet en forventningsafstemning.  

 

Prøver 2022 

RU har fortsat korrespondancer med forskellige kredse, som kommer med nye konkurrencer.  

Tiltaget med at hver kredsrally kontakt indsender konkurrencerne på forhånd har haft en lille effekt, men 
der er igen 2 weekend i år, hvor op til 6 lokalforeninger har ønsket prøver samtidig. RU fortsætter modellen 
om dialog for at få dommerudfordringerne i de weekender løst. 

 

 


