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Referat fra Dommerefteruddannelsen 2017.01.23
Velkomst:
Formand Birgitte Bang præsenterede Heidi Kårup Johansen fra Kreds 3 som ny Rallydommer. Derefter gennemgik hun Formandsberetningen til Landsmødet.
Formanden for udvalget er på valg i år og Birgitte Bang har valgt ikke at genopstille, resten af udvalget genopstiller heller ikke.
Erfaringer 2016: Pia Johnsen gennemgik Statistikker for rallysportens udvikling.
Der ses afmatning i Kreds1, hvor der er en del hunde som er blevet pensioneret og der er nye på
vej.
Tabellen viser hundeførere i Åben klasse:

Kreds
Kreds 1
Kreds 2
Kreds 3
Kreds 4
Kreds 5
Kreds 6
Lands

2012 2015 2016
27
54
41
28
62
62
58
65
70
29
28
38
21
17
22
53
48
56
216 274 289

DM Udvikling i Rally: Hundefører antal til DM skal ikke ændres.
Niveauet ser ud til at være ens på landsplan.

Rallylydighedsudvalget
Sekretær Jette Rahbech • Kongstedlundvej 2 • 9200 Aalborg SV
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Tabellen viser antal hundeførere til DM fordelt på Kredse:

Kreds 2012 2015 2016
Kreds 1
3
5
6
Kreds 2
5
9
9
Kreds 3
3
7
7
Kreds 4
3
6
5
Kreds 5
3
3
3
Kreds 6
7
6
6
Lands
24
36
36
Dommere til DM 2017 indkaldes efter DcH Landsmødet.
Fællesmøde med DKK om bedømmelseskriterier:
DKKs rallyudvalgsformand Poul Lysholdt indledte med at opfordre til, at der blev nedsat en fælles
Facebookgruppe hvor Dommerne og Udvalg i fællesskab kan brainstorme omkring ideer til nye
øvelser, ændrede øvelser, flytning af øvelser til andre klasser mv. Idebanken kan derefter danne
baggrund for revidering og udvikling af Rallysporten. Hundeførere kan gennem dommerne få deres ideer med i arbejdet.
Poul var også blevet opfordret af DKKs direktør til at foreslå at der bliver nedsat en gruppe der skal
arbejde frem mod at dommerne kan dømme i begge organisationer,
Begge forslag om samarbejde mellem DKK og DcH blev modtaget positivt på Dommermødet.
Bedømmelser af øvelser: (Lavet i samarbejde med DKK)
* Skridtlængder: Skridtlængder indenfor den enkelte øvelse skal være ens. Ved bakning skal
hunden vise at den kan bakke. Der kan trækkes enten for førerfejl eller i helhedindtrykket ved museskridt eller tåspidsdans.
* Øvelsesfeltets udstrækning er ½-1m x ½-1m, hvilket betyder at hundeføreren må placere sig
op til 1m fra f.eks. et vendeskilt, der skal altid tages hensyn til hundens størrelse.
* Øvelse 16 og 17, spiralerne, Hele øvelsen skal udføres i henhold til øvelsesbeskrivelsen, det er
ikke nok at udføre det der står med fedt ellers kan det koste 10 point.

*
Øvelse 52: Ved øvelser med stillingsskift gælder: Hundens bevægemønster ved stillingsskift er underordnet bare det er flydende og den ikke indtager en forkert position under udførelsen.

F.eks. Hvis hunden udfører den ønskede adfærd (fra dæk til sit) med glæde og iver koster det
ikke noget, at den løfter numsen lidt.

Øvelse 54: (1 skridt til venstre) Der trækkes 1point hvis hunden er i vejen for føreren ( i Førerens
bane).Hvis hunden virker trykket kan der trækkes for truende kommando. En kommando behøver
ikke være verbal.
* Øvelserne 72-77 Kan det gøres frivillig at stoppe op gøres frivilligt. Forslaget henvises til den
nye gruppe
* Skilte 66 og 88 Der er ikke behov for ændringer for at tilføre nye retninger, da udtrykket i banens retning dækker over alle andre retninger end over springet.
* Flere ikke stationære øvelser i Ekspertklassen, da alle på nær 1 øvelse er stationære i Ekspert.
Forslaget henvises til den nye Facebookgruppe
*

Ny øvelse i begynderklassen. "Ro ved fører". Forslaget henvises til den nye Facebookgruppe

* Kun højrehandlede begynderøvelser i ekspertklassen Forslaget henvises til den nye Facegruppe
Generelt: (Lavet i samarbejde med DKK)
Seler med front lukning er ikke tilladt i begge organisationer, da de anses for at være adfærdsregulerende.
Indførelse af rødt bånd til tæver i løbetid blev drøftet og afvist.
En hund der udviser dæmpende signaler under hele gennemløbet, trækkes 5-10 point eller diskes
pga. udpræget nervøsitet. Minimumskrav ikke opfyldt.
Det indskærpes at truende signaler er ikke tilladt, hverken verbale og fysiske.
Reglement Maj 2017:
Fra maj 2017 er ærespladsen ved en fælles beslutning i udvalgene fjernet både i DKK og DcH, ændringerne i Ekspertklassen fremgår af det nyligt udsendte Nyhedsbrev.

I DcH er det besluttet at ændre vores Åbenklasse således at sammensætningen af banernes øvelser bliver mere fleksibel og dermed give dommerne en større mulighed for at tegne spændende og
varierede baner. Denne ændring træder i kraft allerede i januar 2017. Alt nyt kan ses i det nye Reglement Maj 2017, hvor ændringer er markeret med rødt.
EVT:
Dobbeltspring må sættes op til 90 grader i vinkel, der skal være tre gode skridt til hunden.
Hundens præstationer følger hunden ikke føreren.
Miriam Bønnelykke Kreds 6 og Marianne Pedersen Kreds 2 stopper som Rallydommere efter endt
sæson 2017.
Birgitte Bang takkede for samarbejdet og ønskede god tur hjem.

