Nyhedsbrev 3
Rally Udvalg
Til: landsforening, kredsene og lokalforeningerne

Den 11. januar 2019

Nye Rallyøvelser og ændringer i øvelsesbeskrivelse
I forlængelse af nyhedsbrev 2 kan vi med glæde oplyse at DcH´s beskrivelse af udførelse af
Rally øvelserne og skiltesæt vil være at finde på DcH´s hjemmeside fra i aften.
Der er mange spændende nye øvelser imellem, samt øvelser som har flyttet klasse.
I januar 2018 blev der nedsat et ”øvelsesudvalg” bestående af 2 personer fra DcH og 2 personer fra DKK. Deres opgave var at indhente forslag om nye øvelser fra de øvrige Rallydommere,
samt at nærlæse de nuværende øvelsesbeskrivelser.
Der er herefter indkommet mange spændende forslag, hvorefter øvelsesudvalget har valgt et
antal, lavet øvelsesbeskrivelse og skilte til.
Øvelsesudvalget blev i oktober måned 2018 enige om hvilke nye øvelser, der skulle med og
hvilke øvelser, der skulle skifte klasse.
Efter renskrivning af ovenstående blev disse sendt til Rallydommerne til bemærkninger vedr.
forståelse, skrivefejl m.v.
Disse input er medtaget i det endelige udskriftsresultat, som blev godkendt i december 2018.
Det blev aftalt, at udgivelsen skulle komme samtidig i DKK og DcH den 7. januar 2019. Samme
dag, som det skal udgives, modtager DcH´s Rallyudvalg en mail fra DKK, hvori de skriver, at de
har ændret flere ting i deres udgivelse, herunder sletning af enkelte øvelser, andre øvelser er
flyttet klassemæssigt, og DKK har ændret, så det ”primære” ikke længere indgår i øvelsesbeskrivelser som særskilt tekst. Dette kom som en stor overraskelse for DcH´s Rallyudvalg,
hvorfor vi vælger at fastholde det aftalte fra december, herunder det ”primære” i øvelserne
fortsat fremgår samt det aftalte antal nye øvelser og flytninger klasserne imellem indgår i DcH
rally øvelsesbeskrivelserne pr. 1. august 2019.
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Rally Udvalg
Samarbejde med DKK
Vi har fortsat et samarbejde med DKK vedrørende bedømmelse og udførelse af øvelser.
Vi afholder et fælles dommermøde den 19. januar 2019.
De aftalte fælles informationsmøder hhv. den 26. januar 2019 på Fjelsted Skovkro, den 30. januar 2019 hos DKK og den 4. februar 2019 i Herlufmagle Hallen er der ingen ændringer på.
DKK godkender DcH Rallyresultater fra begynder og øvet klasse fra lands- og kredsdækkende
konkurrencer. Se mere i DKK’s reglement.
Det har for vore dommere og os været vigtigt at bibeholde det ”primære” i øvelserne, så vi
blandt andet fortsat kan have en fil med dette, som gør det nemmere at overse for både dommere og hundeførere.
Rallyudvalget afholder et kursus i de nye øvelser for kredsinstruktører og rallyinstruktører
henholdsvis den 2. februar 2019 i DcH Herning og den 16. februar 2019 i Sjællands Agility
Center, Ringsted. Indbydelse og tilmelding findes på landsforeningens hjemmeside. På pladser
ledige 16. februar 2019.
DcH Reglement 2019 bliver udgivet i løbet af uge 4 2019.

Med venlig hilsen
Rally udvalget
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