Landsforeningen
DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING
Dommerudvalget

Møde med Dommerudvalgets
kredskontaktpersoner den 26. maj 2018
på Fjelsted Skov Kro

Klaus Krog
Pengekrogen 31
5700 Svendborg
62 21 92 94 – 23 31 42 94
e-mail: kkcimba@webspeed.dk

Svendborg, den 26. maj 2018
Deltagere:
Dommerudvalget:

Thomas Ryhave, Ulla Pedersen Klaus Krog og Ole Suurland

Kredskontaktpersoner: Ole Christensen, kreds 1
Kim Møller Jacobsen, kreds 2
Joan Elgård Jensen, kreds 3
Tine Kaufholz, kreds 4
Lennart Hummel, kreds 5
Rikke Christophersen, kreds 6
HB – kontakt:

Johny Voss

Dagsorden:
1. Morgenkaffe, velkomst og præsentation.
2. Det nye program.
Hvordan går det med bedømmelser?
Hvor er der eventuelle problemer?
Hvad gør vi med rettelser/tolkninger?
3. Protester.
Hvad har der været ind til videre
Problemer / klager / spørgsmål
4. Dommere til DM i Herning 2018 – procedure og diverse.
5. Dommerseminar – på Fjeldsted Skov Kro.
6. Nyt fra kredsene
Dommeraspirantuddannelsen.
Årets dommerprøve d. 13. og 14. oktober i (Bording)
Medbring gerne antal på forventede aspiranter,
uddannere og antal overnattende
Nye input til at styrke dommersamarbejde.
9. Evt.

AD 1
Morgenkaffe, velkomst og præsentation
Efter morgenkaffen bød Thomas velkommen til Dommerudvalgets årlige møde med
kredskontaktpersonerne.
Herefter præsentationsrunde, da der var et par nye ansigter med denne gang, fra henholdsvis kreds
4 og 6
AD2
Det nye program.
Der er lidt diskussion ang. det frie valg af kommandoer, det betyder dog ikke, at kommandoer kan
udelades.
Det antal kommandoer der står i programmet skal bruges, gør hunden noget den ikke får kommando
til er dette en fejl.
Eksempel kan være E klassen spring med app. stå/sid og tilbagespring. Her skal til begge tilfælde
bruges kommando. Står hunden uden kommando, er dette en fejl, der skal trækkes for.
Der ses stadig dommere der står ude på marken og blader i det gamle program, da de mangler
kommentar, at skrive på dommersedlen. Dette er et dårligt signal at sende, og viser at dommeren
måske ikke er så omstillingsparat.
Men generelt er de fleste glade for det nye program, da det også giver dem mulighed for at agere
som dommer fremfor hele tiden, at skulle holde sig til de kommentar, der var i det gamle.
Rettelser/tolkninger/spørgsmål blev diskuteret.
Disse vil blive rundsendt til kredsdommerudvalgene, så alle er orienteret om hvad der er i de andre
kredse.
Er det ting der berører hundeførerne, ang. Øvelsesopbygning, vil det selvfølgelig blive udsendt i
nyhedsbrev.
Der blev diskuteret 2 klubbers forsøg med kridtmarkering på spor.
DU foreslår, at vi sammen med KU, forsætter forsøget i 2018.
Ulla og Ole laver en beskrivelse af hvordan man skal bruge markeringskridt, dette oplæg bliver sendt
til KU for endelig godkendelse, og vil herefter kunne bruges forsøgsvis, mod at tilladelse indhentes
fra DU inden forsøget gennemføres og der efterfølgende sendes rapport over forsøget.
Der blev opfordret til, hvis man fandt rettelser, fejl, mangler eller tilføjelser til programmet, at man
sendte en mail til udvalget, så vi kunne få det taget op på vores seminar, og få det med når der kom
et nyt optryk af programmet.
AD3
Protester.
Der har i år indtil dato været 6 protester, 4 der er afgjort til dommers side og 2 hvor hundefører har
fået ret.
Procedure for protester er:
Hundefører får udleveret protestskema af konkurrenceledelsen, som er underskrevet af
konkurrenceledelsen på dagen inden konkurrenceafslutning.
Dette skal derefter inden 3 dage udfyldes og indsendes af hundeføreren. Hvortil står på skemaet.
Hundefører skal vedlægge kopi af dommerseddel, samt en beskrivelse af, hvordan han/hun opfatter
sagsforløbet.
Kredsdommerudvalgsformanden fremskaffer beskrivelse af sagen fra de implicerede dommere, og
sender det hele til dommerudvalget, som herefter behandler sagen og giver parterne besked om
afgørelsen

AD4
Dommere til DM i Herning 2018 – procedure og diverse.
Lister med de dommere, der er udtaget til at dømme til DM i Herning blev gennemgået.
Der mangler en til reserve fra Kreds 2, men der var et forslag, som Thomas kontakter.
Thomas rundsender lister, og breve til dem, der er udtaget med procedure for forløbet inden DM.
Husk at deadline for ændringer i dommerpåsætning samt overnatning er 20. august.
Overnatning og spisning for dommerne lørdag aften foregår på Østergårds hotel.
Kredsdommerudvalgsformanden samt reserven deltager i dommerudvalget under DM.
Vi opfordrer til, at dommercentralen i alle kredse sætter de udtagne dommere på DM- øvelserne 1 –
2 gange, med forskellige dommere, for at få oparbejdet god rutine inden DM.
Tilsagn/afslag til de enkelte dommere vil blive udsendt her i maj/juni måned.
Der opfordres meget kraftigt til samkørsel af dommere fra samme kreds eller nabokreds, grundet de
høje omkostninger.
AD5
Dommerseminar
Årets dommerseminar holdes dette år ikke på Nørregaards Højskole. Vi har i mange år været glade
for stedet, men må konstatere at standarden er fladet mere og mere år for år.
Vi har derfor valgt at bestille på Fjelsted skov kro. Seminariet bliver i weekenden den 17. og 18.
november.
Der bliver inviteret 2 fra hver kreds. Om der bliver mulighed for en 3. person mod betaling fra
kredsen vides endnu ikke, da der ikke er forhåndsreserveret ekstra værelser.
De ønsker der kom var Bringsel – fælles opsætning af asp. Uddannelsen – Orienteringer – Generelle
regler og dommervejledning, samt imput til hvordan C-klassen kunne gøres mere attraktiv.
AD6
Nyt fra kredsene
Dommerprøven afholdes i år 2. weekend den 13. og 14. oktober. DcH - Bording har igen indvilget i at
stå for arrangementet. Da det var en stor succes med prøve sidste år, håber vi det kan gentage sig
igen i år.
Forventet antal:

Prøve i år

1. års asp. Instruktører Overnatninger

Kreds 1
Kreds 2
Kreds 3
Kreds 4
Kreds 5
Kreds 6
Udvalget

0
0
2
0
2
0
-

1
2
0
0
2
0
-

0
0
2
0
2
0
-

0
0
4
0
4
0
4

I alt

4

5

4

12

Thomas bestille værelser og laver yderligere aftale med Bording
De 2 kredskontakter, der har asp. Til prøve, bedes gå hjem, og finde ud af hvilken størrelse tøj deres
aspiranter skal have, og melde tilbage til Thomas hurtigst muligt. Måleskema fra Pinewood bruges,
se www.pinewood.dk der udleveres en jakke og vest til nye dommere.
AD9
Evt.
Intet at bemærke

Referent
Klaus Krog

