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Agilityudvalgets beretning 2021. 

 

2021 har også været mærket af corona, en klub valgte, at aflyse deres weekend stævne, an-

dre blev afviklet med forsamlingsloft 

Det lykkedes alligevel, at afholde 9 stævnedage fordelt på 6 klubber. 

I 2020 var der kredsmestre, at hædre, der var godt nok kamp til stregen i mellemklassen, 

den som lagde på 1. pladsen kunne ikke deltage i det sidste stævne, og blev derved overhalet. 

Tillykke til alle 3 størrelser.      

Også i år et stort tak til Ribe, som lagde lokaler og god forplejning til ved årets agilitymøde, 

et tilbagevendende møde hver år, hvor alle konkurrencer bliver planlagt for det kommende år.  

Der var  genvalgt af formand for udvalget, så jeg napper lige 2 år mere. 

Den første dommeruddannelse er gennemført i samarbejde med DKK, den tog længere tid, at 

gennemføre gpa. conona, men det lykkedes til sidst. Det gav 4 nye dommere, 3 på Sjælland, og 

en fra kreds 3, men desværre ingen fra kreds 4. 

Jeg havde ellers besluttet, at skære med på dommeropgaverne, men jeg fortsætter  stadig-

væk i den høje gear. 

Årets DM foregik jo i kreds 4, så dejlig tæt på. Det var et fantastisk godt DM med pragtfuld 

godt vejr og god stemning på pladsen. 

I lille klasse udløste det et 8. plads, og i mellen klassen et 7. et 5. og et 4. plads, i stor klasse 

et 9. et 7. og et flot 1. plads. 

Jeg luftede også lidt sløret på agilityårsmødet for, at der i 2023 ville ske ændringer i reg-

lerne og størrelse på hunde, det vil alle i 2022 høre mere om. 

Til sidst et stort tillykke til alle hundefører med deres resultater ved kredskonkurrencer og 

Sydjysk Mesterskab. 

Husk hvis i har spørgsmål eller andet, er i altid velkommen til, at kontakte mig. 
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