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Rally Udvalg
Til: landsforening, kredsene og lokalforeningerne
Maj 2019

Billede- og videomateriale ønskes
Rally Udvalget ønsker at få opdateret billeder og video på hjemmesiden.
Vi søger i den forbindelse materiale, som vi må bruge på hjemmesiden og Facebook gruppe.
Såfremt du har sådanne, bedes du sende besked til udvalget via mail til formand-rally@dchdanmark.dk

Vaccinationer
I punkt B 3 i kapitel 1 er noteret, at hundeføreren skal kunne fremvise vaccination og forsikring, og ellers kan lokalforeningen nægte at lade vedkommende starte.
Dette er fortsat gældende og følger i tråd med Orientering 26, hvor følgende står;
Fra 1. januar 2017 kan man selv vælge, om man vil fremvise en gyldig vaccinationsattest eller
en såkaldt positiv titertest ved DcH’s arrangementer.

Præcisering af overførelse af resultater opnået i DKK
Reglementets punkt kapitel 1 – B 11 vedrørende oprykninger blevet præciseret;
”Hvis man vælger at overføre DKK resultater, er oprykningsregler fra punkt 10 gældende for DKK
resultaterne.”
Det vil sige, at resultater, som er ”skal” resultater jævnfør punkt B 10, og opnået i DKK, vil blive
betragtet som ”skal” ved overførelse til DcH – det vil sige, at de skal overføres til DcH bogen i
det øjeblik, at hundeføreren vælger at få overført resultater, og har således betydning for hvilken klasse, at hundeføreren skal starte i ved DcH stævner.

Dommerens afgørelsen er inappellabel
Dommerens afgørelse vedrørende øvelsesbedømmelse på banen er uændret inappellabel – og
det samme gælder vedrørende diskvalifikation - punkterne C og D i kapitel 3.
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Baneskabelon pr. 1. august 2019
Power Point fil, hvor du kan tegne rally baner er opdateret med DcH øvelserne pr. 1. august
2019.
Find filen på hjemmesiden under Rally Udvalget.

Øvelsesoversigt pr. 1. august 2019
Oversigten er nu klar og ligger på Rally Udvalgets side på DcH’s hjemmeside.
Her får du alle øvelserne med det primære listet i nr. rækkefølge.
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