Nyhedsbrev
Rally Udvalg
Til: landsforening, kredsene og lokalforeningerne
den 18.02.2018

Rally Udvalget søger nyt medlem
Rie Simmelkjær er af personlige årsager trådt ud af Rally Udvalget ultimo januar 2018. Tak Rie for din indsats i tiden i
udvalget.
I den anledning søger udvalget et nyt medlem, som har kendskab til rally og klar på at lave et stykke arbejde som en
del af et udvalg i DcH. Hvis du har gode skriveevner, er udøvende rallyhundefører og bor i Jylland, så er det bestemt en
fordel, men ikke et must

Dommeraspiranter 2018
Der starter ny udgave af rally dommer uddannelse i marts 2018, og hvis du har lyst til at være med, så er det nu, at du
skal indstilles til Rally Udvalget via din lokalforening og kreds. Se endvidere orientering nr. 131

Opdateret rallyreglement 2018
Der er få ændringer i rallyreglementet for DcH i 2018, herunder præcisering af brugen af retrieverline og adfærdsregulerende seler.
Der er nu nedskrevet, at bedømmelse af ekvipagen starter, når denne træder ind over ringbåndet, som angiver rallybanen, uanset om båndet er synligt eller ej.
Der er sket en præcisering vedrørende diskvalifikation.

Spring og tunnel
Vær opmærksom på, at der sker ændringer 1. januar 2018 i agilityreglementet vedrørende udformning af spring. Passus i rallyreglementet vedrørende brug af spring fra agility er altid i forhold til gældende agility reglement. Nyhedsbrevet fra Agility udvalget: http://www.dch-danmark.dk/download/referater/agility_nyt/415-17-Nyt-om-forhindringerfra-2018.pdf - læg også mærke til denne passus: ”Godkendte spring efter de hidtidige regler kan anvendes, til de forgår.”
Det er nu muligt med det opdaterede rallyreglement for 2018, selv at medbringe en tunnel med diameter på 80 cm
(inklusiv fastgørelse af denne). Hundeføreren skal oplyse til dommeren i god tid inden banegennemgang, at hundeføreren ønsker brug af egen medbragte tunnel, så denne kan blive indsat på banen uden ændring i tidsplanen.

Opførelse på og ved banen
Husk venligst at respektere, kapital 3 stk. A vedrørende banegennemgang; at det kun er hundeførerne, dommeren og
officials er tilladt på banen under banegennemgang. Trænere, som ikke selv stiller i klassen, er der desværre ikke plads
til.
Rally Udvalget vil hermed opfordre til at fastholde Rally sportens ånd om plads til alle, vise hensyn, tale pænt om og til
hinanden selvom man måske er konkurrenter, ikke er enig i dommerens bedømmelse, synes der kunne gøres andre
tiltag fra arrangørens side af eller andet.
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Nyhedsbrev
Rally Udvalg
Nye øvelser 2018/2019
Der er nedsat et udvalg med 2 dommere fra DcH og 2 fra DKK, som i løbet af foråret 2018, har fået til opgave at kigge
øvelsesbeskrivelserne igennem. Og ikke mindst lave udkast til hvilke nye øvelser, som skal findes pr. 1. januar 2019 i
både DcH og DKK.
Der kommer muligvis få ændringer med hensyn til øvelser i 2018, herom kommer der separat nyhedsbrev.
Der har været mulighed for alle dommere at komme med forslag til øvelser.
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