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Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

Rallyudvalgets årsberetning 2021 

 

Jeg meldte mig som ny formand for Rallyudvalget ved Kreds 4’s generalforsamling i juni 2021.  

 
2021 har også været et underligt år - igen på grund af Covid-19 situationen. Jeg har derfor 

lige kigget i kredsens kalender, og ser at der faktisk ikke blev flyttet eller aflyst nogle rallykon-

kurrencer. Dog har træningen til konkurrencerne i april nok mest været på egen hånd, da der 

jo var en lang periode, hvor man kun måtte forsamles 5 udendørs.  
 

En stor tak skal der lyder fra mig til alle jer, der trods Covid-19 har trænet og stillet til konkur-

rencer og en mindst lige så stor tak til klubberne, der har afviklet konkurrencer. 

 
Efter jeg meldte mig på banen som formand, så jeg har været på besøg hos DCH Christians-

feld, som igen i år afviklede Sydjysk Mesterskab – men denne gang på en kold, blæsende og 

lidt våd august-dag. Vejret til trods, så var det en rigtig god (og for mig også lærerig) dag. En 

stor TAK til DCH Christiansfeld – jeg glæder mig allerede til at besøge jer til Sydjysk Mester-

skab i august 2022! Sydjysk mester 2021 blev Charlene Nielsen med Sitka fra DCH Ødis-Bram-

drup. Stort tillykke!   
 
14 dage senere var jeg på besøg hos DCH Broager. Dagen startede våd, men vejret blev rigtig 

fint og igen lærte jeg en masse. Og igen glæder jeg mig til at besøge DCH Broager i 2022. 

Kredsmesteren 2021 blev Kristine Riis med Bella fra DCH Vejen. Også stort tillykke! 

 
Og så var jeg også i Vejen til DM - både for at se rally, men også for at se lidt af alle de andre 

discipliner. 2 rigtigt fine dage, og et hyggeligt arrangement med kredsbestyrelsen og kredsens 

hundeførere. Kreds 4 havde 3 deltagere med i rally, Trine og Merete fra DCH Esbjerg og Kri-

stine fra DCH Vejen. Super godt gået alle 3! 
 

Et årsmøde fik vi også holdt, og Kreds 4 har nu både en formand for rallyudvalget og 2 med-

lemmer af udvalget – stort TAK til Annette fra DCH Broager og Pia fra DCH Vojens, fordi i vil 

lege med mig. På mødet fik vi også lagt en masse rallykonkurrencer i kalenderen – hele 7 

stykker og efterfølgende har DCH Agerbæk tilbudt at holde Jysk Mesterskab i rally 2022 – og vi 

planlægger også en fællestræning i rally for kredsen, som DCH Christiansfeld ligger baner og 

hus til. Så jeg synes vi går et spændende 2022 i møde. 
 
Og så vil jeg også gerne ønske Metine Kristiansen og Depeche fra DCH Løgumkloster stort til-

lykke med udtagelsen til det danske rallylandshold og turen til Nordisk Mesterskab. Virkelig 

godt gået!  
 

Slutteligt, vil jeg ønske STORT TILLYKKE til alle rally-hundeførerne med deres resultater i løbet 

af året. Mit personlige mål for 2022 er at være til stede ved alle kredsens rally-konkurrencer 

(med eller uden egen hund) og hilse på jer alle sammen. 
 

Bodil Routh Bregendahl, Rallyudvalget  

 

 


