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Årsberetning 2020 

 
Dommerudvalget kreds 4 

 
Vi afholdte vores årlige dommer møde lørdag d. 4. januar. Hyggeligt som altid. Tog lidt gas på 

hinanden, som altid.  

Lørdag d. 25. januar afholdt vi vores efteruddannelse. Gennemgik programmet, som Morten og jeg 

havde været med til at lave på dommer seminaret 2019. Vi glædede os alle til, at komme ud til 

konkurrencer og se hunde arbejde.  

Vi havde hørt om et eller andet virus i Kina, men det kunne de jo beholde der. Det kom jo ikke os 

ved. 

Som altid starter vi tidligt i kreds 4 med konkurrence. Søndag den 23. februar i Haderslev med E- 

klasse. 

I Varde d. 8. marts med C-B-A klasse og Elitetunerring i Esbjerg samme dag. 

Derefter blev alt aflyst. Virussen kaldet Corona eller Covid 19, var kommet til Danmark. 

I alt 11 konkurrencer blev aflyst. Vi dommere kom ikke meget ud at dømme, nogle slet ikke. 

 

Lokal klubberne har også haft et svært år. Mange havde gjort klar til konkurrence og købt ind der 

til. 

Mange hundefører kom ikke ud og prøvede konkurrence med deres hund og fik afprøvet den klasse 

de var i. 

 

Endelig kunne vi komme ud til en konkurrence i Esbjerg fredag d. 3 juli i C-B klasse. Hvor 

hundefører kom langvejs fra. Hvor C- klasse endelig kunne komme ud og afprøve sig selv og 

hunden. Vi havde en rigtig dejlig aften, alle sammen. 

Derefter kunne Vejen og Tinglev holde konkurrence inden det hele blev lukket ned igen. 

De fleste lokal konkurrencer, som vi plejede, at være ude at dømme blev aflyst. 

DU’s møde med kreds kontakterne blev udskudt, DM og dommer seminaret blev aflyst. 

 

Vores aspirant Lone Boesen skulle have været ud og lede øvelserne, hvor efter hun var klar til 

dommer prøven i Oktober, som så blev aflyst. Øv Øv. Det betyder at Lone skal være aspirant et år 

mere. 

Vi har været så heldig, at lave praktik sammen med DCH Vejen og hundeførere fra et par andre 

klubber. Hvor vi/Lone ledte øvelserne. Rigtig gode og læring dage, indtil det måtte aflyses pga. 

Covid 19. Stort tak til Vejen for hjælpen. 

Håber vi gøre noget lignende i 2021. 

 

Stor tak til dommercentralen ved Inger Clausen for dit stor arbejde med at få konkurrencerne til at 

hænge sammen. 
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Vi har sagt farvel til Flemming Cornelsen som er flyttet til en anden kreds. Stort tak for godt 

sammen arbejder her fra. 

Så i kreds 4 er vi 14 dommer nu. 

Vores gennemsnits alder er 57,6 år. 

Jeg ser frem til et konkurrence år, hvor Covid 19 ikke skal afgøre vores konkurrence. 

Hvor vi igen kan komme ud og se godt hunde arbejde. 

 

 

  

 

 

  


