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Nyhedsbrev Fra Konkurrenceudvalget vedrørende
Orientering 74
Orientering 75
Forsøgs år med brug af kridtspray på spor
Orientering 74, ændring i oprykningsreglerne.
Udvalget har modtaget flere henvendelser fra forskellige sider, med ønske om at gøre det mere
smidigt at rykke op igennem klasserne. Vi har derfor besluttet at indfører nye regler for oprykning,
regler der skulle imødekomme disse ønsker. Reglerne er indført i orientering 74 og gælder fra
2019.
Det nye er nu, at man straks efter opnået 2 oprykning, kan vælge at stille med hund i den næste
klasse. Men man skal være opmærksom på, at man ikke kan rykke ned igen, og opnåede point i
den lavere klasse bortfalder i forhold til DM-kvalifikation, første gang man stiller i en højere klasse.
Vælger man ikke at rykke op straks, gælder regler op automatisk oprykning ved årsskiftet stadigt.
Men vi giver nu c-hunde en mulighed for at få sine 2 oprykninger inden for 24 måneder.
Fra 1 Januar 2019 vil der komme en ny side på resultatsiden, hvor vi opsummerer alle oprykninger. For at komme på denne side kræves det at man har en profil på on-line tilmeld. Det vil fra nytår kun være den side der bestemmer om man er berettiget til oprykning.
Det første oprykningsresultat vil være gyldig i 24 mdr. fra den dag det bliver opnået og vil blive slettet automatisk efter de 24 mdr., eller når man rykker op til B klassen. B og A klassen følger de
gamle regler, dog med den ændring, at man kan rykke op når man har opnået oprykningsresultat
nr. 2,.eller vente til det nye konkurrence år.
Husk at opdatere beregnerprogrammerne inden i starter en ny konkurrence.
Orientering 75, ændring i reglerne for landsdækkende konkurrencer.
Udvalget har fulgt den debat der har været på forskellige medier, både omkring hvornår en konkurrence åbnes for tilmelding, og om hvornår den lægges på on-line, samt de problemer hundeførerne
oplever med at komme med til disse konkurrencer.
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I et forsøg på at afhjælpe problemerne, har vi vedtaget at ændre i proceduren og reglerne omkring
konkurrenceåret, som vi har delt op i 3 perioder, og lagt ind hvornår der åbnes for tilmelding
1. januar – 31. marts, åbnes i DcH-tilmeld 2. lørdag i december.
1. april – 31. juli, på Online 1. februar, åbnes i DcH-tilmeld 2. lørdag i februar.
1. august – 31. december, på online 1. februar, åbnes i DcH-tilmeld 2. lørdag i juni.
For alle landsdækkende konkurrencer gælder. tilmelding efter først til mølle-princippet.
Udvalget håber nu, at de tiltag afhjælper problemerne som man har oplevet omkring tilmeldingsprocedurerne.
Vedrørende forsøg med kridtspray på spor:
Konkurrenceudvalget har besluttet, at 2019 er et forsøgs år med kridtspray på sporet, dette for at
hjælpe sporlægerne.
KU giver tilladelse til at sporlæggere kan benytte kridtspray som markering ved lægning af dchspor, dog med forbehold for visse retningslinjer, tilladelsen gælder i sæsonen 2019.
Udvalget vil efterfølgende vurdere, om det skal tillades brugt ved konkurrencer fremover, baseret
på de informationer vi modtager fra konkurrencer hvor det har været benyttet i 2019.
Retningslinjer der skal følges:
Lokalforeningen som afholder konkurrence skal informere DU om at der benyttes kridt på alle
spor til den enkelte konkurrence. Og efterfølgende indsende svar på følgende spørgsmål til Konkurrenceudvalget via mail formand-ku@dch-danmark.dk .
1. Hvor mange hunde deltog
2. Hvor mange hunde bemærkede/blev påvirket af kridt markeringen
Dommere der dømmer på dagen skal informeres om dette og på den skitse, der udleveres til
dommere på dagen, og der SKAL være markeret, hvor kridt er lagt. Samt dommeren skal have
besked om at svarer på spørgsmål 2.
Konkurrenceledelsen skal på dagen oplyse hundeførerne, om at der kan forekomme kridt, som
markeringer på sporet.
Dommerne skal tage højde for dette og hvis de vurderer, at hunden er påvirket af kridtet på den
ene eller anden måde, skal dette tages med i betragtning, så der eventuelt ikke skal trækkes for, at
hunden går mod kridtmarkering der hvor kridtet er lagt ud. Man skal acceptere at det kan påvirke
hundens præstation.
Sporlæggerne skal overholde nedenstående regler for udlægning af kridt og skal som i alle andre
henseender bruge sin sunde fornuft.

Regler for brug af spray:
Spray må ikke lægges tættere end 10 skridt før/efter knæk eller spids.
Spray må ikke lægges i sporet.
Sporlægger må ved udlægning af spray, ikke stå stille med samlede ben.
Markeringen må max fylde ca 10x10cm som en plet eller ca 5x20cm som en streg
Man skal tage højde for vindretning, så fært fra kridt ledes væk fra sporet.
Spraymarkering benyttes, når spores lægges 1-2 timer før øvelsen, alt efter klasse.
Spray-farver kan benyttes, så de varierer fra underlaget
Konkurrenceudvalget

