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Situationen vedrørende konkurrencer og dommere i kreds 6

Hej alle
Vores situaon med hensyn l konkurrencer i DcH-programmet er temmelig dyster i Kreds 6. Især mangler
vi konkurrencer i A- og E-klassen. Der skal noget helt konkret l at forbedre situaonen. Er der nogle klubber, som IKKE tradionelt a(older A- og E-konkurrencer, som kunne tænke sig de)e mod at få lov at sæ)e
deltagerbegrænsninger ? Tanken er helt klart ﬂere konkurrencer, nogle med deltagerbegrænsning og IKKE
samme antal konkurrencer bare med deltagerbegrænsning, for så har vi kun opnået en forringelse og ingen
udvikling.
Vi har ingen dommeraspiranter l dommerprøve i år, og vi har ikke engang nogle dommeraspiranter i gang
med uddannelsen på første år. Det er ikke Kredsens dommere alene, som kan ”headhunte” nye emner, vi
har brug for lokalafdelingernes stø)e l de)e.
Vi må i øvrigt gøre opmærksom på, at gennemsnitsalderen på vores lydighedsdommere er voldsomt høj, så
indenfor få år vil der formodentligt være et stort frafald grundet alder.
Hvilke ønsker har jeres konkurrencetrænere? Kan vi gøre noget, som kan inspirere dem l at blive endnu
mere moverede, sparringsdage for konkurrencetrænere, seminar eller lignende?
Under alle omstændigheder skal der snart ske noget, for vi mangler i den grad nye mennesker og ikke
mindst ﬂere mennesker l at hjælpe med at holde liv i vores konkurrenceakviteter. Hvad kan vi gøre for at
fastholde C-hundeførere, så de bliver i DcH gennem længere d og kommer l at udgøre grundstammen i
vores forening i fremden?
Vi vil meget gerne bede om jeres bud på de)e l vores kredsrådsmøde i september, så vi har en mulighed
for at drø1e, hvad vi skal gøre og en mulighed for at bære eventuelle forslag og ønsker videre i systemet, så
vi får ændret denne udvikling, hvor vi ærligt talt både styrtbløder medlemmer og hjælpere i DcH.
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