
Klubmestre og vandrepokaler 2021

Vandrepokaler 

Kammeratskabspokalen 

Kammeratskabspokalen skal gives til en person der, på forbilledlig vis, yder en stor indsats
i klubben. Og i år går pokalen til en person, som altid med et godt humør og en venlig 
hjælpende hånd, altid står parat hvis der bliver bedt om det. Vedkommende har været 
medlem af foreningen i mange år og ad flere omgange, og har endda også været formand.
Og så har vedkommende ikke mindst ydet en KÆMPE indsats med arbejdet i 
Konkurrenceudvalget gennem de sidste 2 år.

Det er med stor fornøjelse at bede Birthe Boe om at komme her og modtage 
kammeratskabspokalen.

Arets fighterpokal 

Fighterpokalen gives normalt til en hundfører, der trods udfordringer opnår gode resultater 
med sin hund, men i år har bestyrelsen besluttet at udvide begrebet til også at gælde en 
fighterindsats til glæde for hele klubben. Og det gælder i år og vi tager også sidste år med.
Midt i Coronatiden, med mange aflysninger, men også med mange nye hundeførere især 
hvalpe i klubben, var opgaven med tilmeldingerne og tilmeldingsmailen en kæmpe 
opgave, og herfra skal der lyde en stor tak til Lone Rasmussen for at have passet 
jobbet i en udfordrende tid. 

Arets konkurrencehund 

Grundet Corona har konkurrenceåret både i år og sidste år været begrænset, og derfor 
skal der fra bestyrelsen lyde en tak til alle de hundeførere der har været ude og 
repræsentere klubben i de konkurrencer der trods alt har været, det være sig i DcH 
program, brugsprøver og agility.

Det har ikke været helt nemt at vælge, idet en C-hund har opnået flotte resultater i klassen
og fået oprykning til B-klassen, tillykke Mikkel, men Årets Konkurrencehund er en 
hundefører der både har opnået at bestå BH/LP1 prøven med 196 point ud af 200, og 
samtidig har været ude i A-klassen og lave 280,05 point ud af 300. Og det er et meget flot 
resultat. Desuden stillede ekvipagen både op i A-klassen og i IFH2 klassen til 
Klubmesterskabet. Desværre blev det ikke til oprykning til E-klassen, men det var SÅ tæt 
på. Tillykke til Inge Møller m. Pepsi.

Agility slider pokalen 

Agility Slider pokalen går i år til en, der gør et kæmpe arbejde, med et hold som ikke altid 
er nemt.
Holdet består af erfarne hundeførere med erfarne hunde, erfarne hundeførere med nye 
hunde, lettere øvede hundeførere med lettere øvede hunde, helt nye hundeførere med 
nye hunde, altså en kæmpe blanding og alligevel formår hun at få alle til at føle sig set og 
hørt og alle lærer noget på hver deres niveau og det er en kæmpe opgave som virkelig 
kræver en dygtig træner.
Hun formår at differentiere træningen på helt fantastisk vis og fortjener virkelig klubbens 
anerkendelse herfor. Agility Slider pokalen går i år til Birgitte Pedersen.



Arets sporpokal 

Gives til den hundefører der går det bedste spor til KM, ligeledes udregnet efter en 
skabelon så alle klasser konkurrerer mod hinanden.

For første gang i mange år havde vi Sporhundene med, og det blev også der vinderen 
skulle findes. Sporpokalen går til Michael Laursen m. Hudson.

Lydighedspokalen

Indstiftet af William Nielsen. 6 lydighedsøvelser: Line/fvf-stå-sit-dæk-1.apport-spring. Uden
koefficient og med en faktor fra 1,00 til 1,03 fra C til E.

Nævner lige en 3. plads Kris Rømer m. Tumle, en 2. plads til Britt Mørch m. Maggie.

Lydighedspokalen går til Inge Møller m. Pepsi.

Klubmesterskab 

Resultaterne i Lydighed kan ses på https://www.dchres.dch-
dm.dk/

Spor-resultaterne:

IGP I:
Finn 88,0
Nanna 99,0
Jens 10,0

IFH I:
Michael 92,0

IFH II:
Poul 83,9
Inge 48,0
Nelli 5,0
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	Årets sporpokal
	Lydighedspokalen

