
Årsberetning 2021 
 
Dommerudvalget kreds 4 
 
 
De første tre konkurrencer i 2021 måtte aflyses pga Corona. Men da samfundet igen åbnede kunne vi 
endelig, komme ud at dømme. Den første halve år af konkurrence særsonen, er der disket en hundefører, 
der var hård ved sin hund. En hundefører der havde en syg hund, som blev sendt hjem og en A konkurrence 
der blev lukket, da sporerne flød med gylle. Herfra skal der lyde en stor tak, til dem der har stået ved deres 
valg og handlet. Sådan er det også at være dommer. 
 
Endelig et år hvor der kunne afholdes DM og det blev holdt i kreds 4. Vejen/Kolding holde et super godt 
DM. Vejret, arealerne og venlige tilskuer  område. Alt var med os i år.  
Jeg vil hermed takke de dommere der var med, til at dømme til DM. Da vi ikke er mange dommer i kreds 4, 
måtte vi have flere dommer til at hjælpe os, fra de andre kredse. I gjorde det godt, der var ingen protester 
☺ 
 
Vores aspirant Lone Boesen kunne endelig komme til dommeprøve, efter tre år. Det blev afholdt i Kolding. 
DCH Kolding klarede  opgaven flot. Jeg vil hermed gerne takke de hjælper, der ofrede en weekend på os. 
Jeg vil også gerne takke, de hundefører, der stillede op med deres hunde. Uden hundefører ingen dommer 
prøve. 
 
Vi har  haft dommer ude fra andre kredse til at hjælpe, hvor vi har været for få dommere her i kredsen. 
Vi er så heldig at have to nye aspiranter til næste år 
 
Vi har desværre også måtte sig farvel til tre dommer. Jan Mikkelsen , Tine Kaufholz og Inger Clausen. 
Vi er 12 dommer, hvor af en er sygemeldt og en på halv tid. Så der bliver noget at se til, med de få dommer. 
Vores gennemsnit alder er 58,3 år ☺ 
 
Jeg ser frem til en ny konkurrence sæson i 2022. Hvor vi igen skal ude og se noget godt hundearbejde ☺ 


