
Konkurrenceåret 2017. 

 

Vi har i 2017 haft 212 hunde i konkurrence. De fordeler sig med 42 C, 57 B, 16 A, og 10 E. Agility 

65 og Rally 22. 

Vi har vi haft 26 hunde med til DM. Der deltog 5 C hunde med en 1´ plads som bedste resultat. 8 B 

hunde med en 6´ plads som bedste resultat. 3 A hunde med en 13´ plads som bedste resultat og 2 

E hunde med en 9´ plads som bedste resultat.  3 Rally hunde med en 5´ plads som bedste 

resultat. I agility deltog 3 hunde i lille klasse, bedste resultat blev en 1´ plads. 1 hund i mellem 

klasse, hvor bedste resultat blev en delt 14´ plads i B finalen, og 1 hund i stor klasse, hvor bedste 

resultat blev en 18´plads i B finalen. 

 

Vi havde 1 hund med i E-Turen i 2017 og det blev til en 3´ plads til Jørgen Christensen. 

I 2018 har vi 2 hunde med på E turen. Det er Jørgen Christensen fra Svendborg og Thorvald 

Larsen fra Kerteminde. 

Vi har også haft nogle hunde som er rykket op i årets løb.  

Der er 1 A hund der har fået oprykning på kredsplan. 

Der er 17 B hunde som har fået oprykning på kredsplan. 

Der er 14 C hunde der har fået direkte oprykning på kredsplan. 

Der er 4 A hunde der har 1 oprykning 

Der er 7 B hunde der har 1 oprykning 

Der er 10 C hunde der har 1 oprykning 

Der er muligvis flere hunde der har fået oprykning i lokalkonkurrencer men det er mig ubekendt. 

 

Fynsmesterskaberne: 

Følgende er udnævnt til fynsmestre i 2017:   

C Klassen:  Sanne Scheil   Langeskov 
C Klassen Hold:  Odense 
B Klassen:  Pia Andersen    Svendborg  
B Klassen Hold:  Svendborg 
A Klassen:  Lotte Jacobsen   Svendborg  
A Klassen Hold:  Svendborg 
E Klassen: Jørgen Christensen  Svendborg   
E Klassen Hold:  Svendborg 
Rally:  Tanja Romppanen Marcussen Vestfyn 
Agility Små:  Lars Christensen   Svendborg 
Agility Mellem:  Sandra Møller Christensen  Brenderup 
Agility Store:             Ea Marmolin    Højme 
 



Vi har også fået vores konkurrencer på plads, det gælder også Odense som har fået godkendt 
deres hos militæret. 
 
 
 
Beregnerprogrammer. 
 
Alle vores beregnerprogrammer er blevet opdateret her op til den nye sæson. 
Jeg vil opfordre klubberne til at opdatere i god tid, da det ikke er alle gamle data på computeren 
som programmerne vil godtage, særligt hvis man ikke har brugt programmet i 2017. 
Hvis man får en fejlmelding når programmet åbner, gør man følgende: 
Luk programmet. Gå ind i kontrolpanel og slet programmet. Gør det 2 gange hvis en backup 
genindlæses. Gå derefter ind i mappen Backup der hører til beregnerprogrammet. Her sletter i 
mappen der hedder 1. Nu genstarter i computeren så alle midlertidige data der hører til 
beregnerprogrammet slettes. 
Nu går i ind på Dch´s hjemmeside og henter den sidste nye udgave af programmet. Min erfaring 
er, at programmet nu kører fejlfrit. 
En af de nye synlige ting der er sket, er at man får en oversigt over de hunde der er på online 
tilmeld når man henter sine hunde ned i programmet. Hvis der er hundefører der er tilmeldt 2 
gange med samme hund bliver de markeret på siden. Når man trykker på indlæs starter 
programmet med at slette de hunde der ligger beregnerprogrammet, så vi slipper for at se så 
mange med betegnelsen udeblevet. Er der dobbelt tilmelding på tilmeld, så kommer der en pop up 
der siger at hundeføreren kun er indlæst 1 gang, og ikke en fejlmelding som tidligere. 
 
 
 
 
 
 

Stig Kreds KU 


