DcH Vejle
Konkurrenceudvalg

Beretning Konkurrenceudvalg 2018.
DcH Vejle konkurrence udvalgets beretning fra 2018.
Konkurrence udvalget har i 2018 bestået af, Eva, Sonja, Joan, John, Lars og mig selv. Jesper har deltaget
som bestyrelsens repræsentant.
Vi har i 2018 holdt 7 lands og 3 klub konkurrencer
• 24-25. februar
Indendørs – Agility
• 10. marts
Prøve 1
• 08. april
DcH E Lydighed
• 15. juni
Rally + B hunde
• 17. august
C-konkurrence
• 26. august
Agility
• 01.september
Prøve 2
• 28. oktober
Klubmesterskab
• 04. november
Lille Nordisk
I 2018 lavede vi synlig hjælperliste, det gav mange hjælpere til forårets konkurrencer, efterårets
konkurrencer var lidt mere besværligt at skaffe hjælpere til – især agility i august er svær at skaffe hjælpere
til - i 2018 haft overskud på konkurrencer på kr. 57.740
Vi har brugt Charlotte til pakning og mad til mange af vores konkurrencer stor tak til hende, Ligeledes har
Linda hjulpet os med præmier og dommergaver også stor tak til hende
De som har været hjælpere ved vores konkurrencer i 2018 skal også have Stor tak til uden hjælpere kunne
vi ikke have afholdt konkurrencerne

Deltagende hunde i konkurrencer
Resultatmæssigt klarede DcH Vejle hundeførere sig igen i 2018 rigtigt godt, vi har 8 hundefører som
kvalificeret sig til DM - 2 hundeføre med til NOM.
I april havde vi 2 hundeførere med til Nordisk DM
Spor
• Carsten Nielsen blev nr. 2
• Rolf Otendal blev nr. 7
I Maj havde vi en hundefører til udtagelsen i Nordisk SKYDD
SKYDD
• Dorthe Dalgaard Nielsen blev nr. 2
Dorthe og Ulrica - Carsten og Hjalde blev udtaget til NOM.
NOM blev afholdt 7-9 september i Liperi, Finland
• Dorthe og Ulrica nr. 5 - Carsten og Hjalde blev nr 7.
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DcH DM blev afholdt 22-23 september i Herning, DcH Vejle havde 4 hundefører/5 hunde med
• Tina Kjærgaard Pedersen i A klassen
• Lotte Sørensen i A klassen
• Lillian Rose i AG lille
• Lillian Rose i AG mellem
• Jan Bennett Hansen AG mellem
DcH Vejle fik følgende placeringer
• Lillian Rose m. Dundee blev nr. 1 i AG mellem
• Lillian Rose m. Cindy blev nr. 3 i AG lille
• Tina Kjærgaard Pedersen m. Caia blev nr. 2 i A klassen
• Lotte Sørensen m. Fregne blev nr. 5 i A klassen
• Jan Bennett Hansen m. Fellow blev nr. 4 i B finalen AG mellem
I december var vi rundt med julegaver til de lodsejere vi låner spormarker ved, – tak til Malene for at lave
de fine kurve - det var en meget positiv oplevelse, vi har fået adgang til rigtig mange nye spormarker, Eva
har lavet kort over deres placering som hun har delt med Malene – så hvis jeres hold gerne vil ud og træne
spor så spørg Eva/Malene om marker
Vi er nu i gang med konkurrencerne sæsonen 2019.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23-24. februar
10. marts
17. marts
7. april
14. juni
16. august
25. august
27. oktober
3. november

Indendørs - Agility
Prøve 1
Nordisk
A-E Konkurrence
B & Rally konkurrence
C & Rally konkurrence
Agility
Klubmesterskab
Lille Nordisk

Vi har i år igen 2 agility konkurrencer, i Rally og Nordisk laver vi i år også 2 konkurrencer af hver – I DcH
program laver vi en konkurrence i hver klasse - A og E klassen som Kreds konkurrencer – vi har ikke planlagt
nogen prøve 2 – og vi har forespørgsel fra Nordisk om at komme med ved prøve 1 – det skal vi lige se om vi
kan håndtere og hvordan vi gør
Vi har stadig svært ved at skaffe hjælpere, men syntes det går bedre, vi forventer stadig at alle aktive
hundefører hjælper minimum 1½ dag til klubbens konkurrencer. Jeg sæter igen i år oversigt over
konkurrencer med hjælpere op - sende 2 nyhedsmail en første og en anden halvår om hjælpere, og så
supplere op med mail om hjælpere før hver konkurrence.
Jeg vil gerne sige tak for det gode samarbejde som vi har i udvalget, samarbejde med bestyrelsen og andre
udvalg samt alle klubbens medlemmer.
Tak til Lars som har valgt at udtræde af Konkurrence udvalget
Carsten Nielsen
Formand konkurrenceudvalg
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