Sendt til:
HB, landsudvalg, lokalforeninger og postansvarlige.

Nyhedsbrev
Konkurrenceudvalget og Dommerudvalget har revideret konkurrenceprogrammet, der er
foretaget ændringer i programmet, som det fremgår af listen i dette nyhedsbrev.
Der er lagt en revideret udgave af programmet på hjemmesiden, og der kan bestilles et revideret program på webshoppen omkring den 30. januar.

ÆNDRINGSOVERSIGT
G.R.-1
G.R.-2
G.R.-3
G.R.-3
G.R.-5

1. Klasser og oprykning
9. Line
10. Halsbånd
11. Kommandoer
19. Afvikling af øvelser

G.R.-6
G.R.-7
G.R.-8
G.R.-9

24. Sporsøg
26. Materialer-Apport
26. Materialer-Frit søg
28. Fært i frit-og eftersøg

G.R.-10

31. Disk-Bortvisning

K.P.-5

Stå-Sid-Dæk (A+E)

K.P.-8

Apport (A+E)

K.P.-9
K.P.-9

Spring (C)
Spring (A+E)

K.P.-16
K.P.-17

Rundering – bringsel
Rundering – bringsel - stop

K.P.-17

Rundering – Bringsel –
bemærkninger (B)
Spor - øvelsesbeskrivelse

K.P.-21
K.P.-23

Oprykningsregler i C, B, A ændres.
”Viseline” og ”Retrieverline” indføres.
Dækkener og potebeskyttelse er tilladt.
Fløjtesignal må være flertonet.
Klarstilling med hund på plads indføres.
A+E: Line af og på ved arbejdsøvelser.
Dækken er tilladt.
Ny beskrivelse af apportbukkens mål.
Træ fjernes.
I forbindelse med middagspausen fjernes.
Ordet evt. fjernes mellem markeringer.
Angriber andre hunde flyttes fra disk til disk
og bortvisning.
Faste træk fjernes.
Forkerte momenter giver 0 point indføres.
Kast i forkert retning/rækkefølge giver omkast
indføres.
Springe på kommando indføres.
På kommando indføres i opremsningen af
momenter.
Til fig./genstand rettes til mod fig./genstand
2 ekstra kommandoer indføres.
Må afhentes af hundefører fjernes.
Diverse træk i forskellige situationer indføres.

Valgfri stilling ved markering på de enkelte
genstande.
Spor – konkurrencevejledning Antal vinkler og knæk rettes til minimum 4

Konkurrenceudvalget
Formand • Peter Knudsen • Hvilevej 12 • 3070 Snekkersten
Tlf.: 6019 2283 • formand-ku@dch-danmark.dk

(E)
K.P.-27
K.P.-32

Gruppeafdækning
Eftersøgning-bringsel-stop

S.-3
S.-4

Skitser Stå-Sid (C)
Skitser Stå-Sid-Dæk (B)
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vinkelrette og 2 spidser og total max. 10. Alle
spor samme antal knæk og spidser.
Tiden rettes til A-3. min. og E-6. min.
2 ekstra kommandoer indføres.
Bemærkninger om viseline indføres.
Beskrivelse af blindmarkering indføres.
Max. 10 skridt ændres til 10 skridt.
Max. 10 skridt ændres til 10 skridt.

