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Godkendelse til deltagelse i lydighedskonkurrencer 
 

Gældende fra 2019 
 

For at sikre en jævn kvalitet på de præstationer som hundefører fra Odsherred der deltager i kredskonkurrencer 

præsterer, er følgende gældende fra konkurrenceåret 2019 
 

I følgende tilfælde skal der gennemgås test for at opnå godkendelse til konkurrencedeltagelse: 

- Hunde der ikke tidligere har været i konkurrence i deres nuværende klasse i DcH Odsherred regi. 

- Ved oprykning til ny klasse 

- Ved start med ny hund 

- Ved skift af hund 

- Ved pause i træning mere end et ½ år eller uden konkurrencedeltagelse i mere end 1 år.  

- Efter konkurrenceudvalg/bestyrelsens beslutning f.eks. efter uheldige episoder til en konkurrence 
 

C & B- klassen indstilles af deres træner til godkendelse, i praksis kontaktes Jeanette og evt.  et bestyrelsesmedlem 

som så finder ud af datoer hvor der mulighed for at gennemføre testen. Der gennemføres sammen med 

trænere/hjælpere en konkurrencelignende prøve hvor de sammen vurderer om hund og fører er på et niveau som 

beretter deltagelse i kredskonkurrencer. Så vidt muligt bør træneren være tilstede på pladsen/sporarealet under testen 
  

Prøven kan eventuelt afholdes ifm. almindelig træning og om fornødent splittes op over et par gange. 
 

A-klassen hunde med umiddelbar oprykning til klassen forsætter uden test. Hunde der har holdt pause over et ½ år 

følger denne procedure: Her inviterer træneren/tovholder Jeanette og evt. et bestyrelsesmedlem med til en eller flere 

træningsseance hvor der primært observeres på øvelserne eftersøgning og spor, som vurderes ud fra nedenstående 

retningslinjer. 

Øvrige lydighedsøvelser står træneren/teamlederen inde for. 
 

Der gives ikke point, men afsluttes med konkret vejledning ved hver øvelse, øvelser stoppes ikke ved f.eks. førerfejl, 

spor kan forsætte med en eller flere tilrettevisninger, således at det kan bedømmes om det er en generel svaghed eller 

en på dagen uheldig situation. 
 

Sluttelig vurderer bedømmerne den samlede indsats og udmønter dette i godkendt eller ikke godkendt til 

konkurrence. 

  

Resultatet meddeles foreningens ansvarlige for opsyn med tilmeldinger der foretages via DcH Tilmeld 
 

Generelt: 

- For at opretholde godkendelse skal man være tilknyttet et hold og deltage i træning jævnligt 

- Deltagere til test i C & B klassen indstilles primært fra konkurrence- C & B holdene 

- Bestyrelsen kan godkende indstilling til test fra andre hold 

- A & E-hunde aftaler med deres tilknyttede træner /teamleder når en test er påkrævet disse følger ovennævnte 

procedure 

- Ingen kan tilmeldes konkurrencer på online systemet før test er godkendt. 

 

Agility og Rally 

 

Her lægges vægt på hund og førers væsen og færdsel i det offentlige rum, de der ønsker at deltage retter henvendelse 

til træner/formand som så vil arrangere at træningsseancer observeres formentlig i samarbejde med en 

adfærdskonsulent, evt. kan der involveres andre elementer såsom hunde/mennesker. 
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