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Godt nytår
Rally Udvalget ønsker alle et godt nytår! Vi glæder os til et nyt spændende år, og håber at se rigtigt mange på banerne i år.

Rallydommer uddannelse 2019
Hvis du vil være med i 2019, så skal din tilmelding være hos Rally Udvalget senest d. 22/01-19.
Som aspiranten skal du have kendskab til og forståelse for stævnebetingelserne i Rally. Du skal
have relevant erfaring indenfor Rally, og have bestået ekspertklassen minimum 2 gange.
Rally Udvalget vil foretage en individuel vurdering af aspiranterne.
Tilmelding og udtagelse foregår via lokalforeningen, som indsender en indstilling til Kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen skal tilmelde aspiranten til Rally Udvalget med navn, adresse, lokalforening, medlemsnummer, mailadresse og telefonnummer.
Uddannelsen tager 1 år (se orientering 131) dertil foreligger to uddannelsesdage hhv. 10. marts
2019 samt 6. april 2019. Eksamen forventes afholdt i november/december 2019.

Rally Udvalget søger nye medlemmer
Ulla Vest træder ud af Rally Udvalget medio marts 2019 i forbindelse med Landsmødet. Tak
Ulla for din store indsats i tiden i udvalget.
I den anledning søger udvalget 1-2 nye medlemmer, som har kendskab til og passion for rally,
og er klar på at lave et stykke arbejde som en del af et udvalg i DcH. Hvis du har gode regnskabsevner, er udøvende rallyhundefører og bor i Nordjylland, Sønderjylland eller på Sjælland,
så er det bestemt en fordel, men ikke et must.

Nedtagning af telte
Vi vil gerne henstille til arrangørerne om at bede deltagerne tage hensyn til hinanden, når der
pakkes telte ned. Det vil sige, at man ikke pakker et telt ned, mens der er en hund på banen uanset om det er på banen lige ved eget telt eller på banen ved siden af.
Der er som regel god tid til at pakke telte ned, mens man venter på præmieoverrækkelserne.
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