
Konkurrenceåret 2020 Generalforsamling 

 
Vi har i 2020 (2019) haft 158 (242) Hunde i konkurrence. De fordeler sig med 26 (52) C, 36 (61) B, 

21 (22) A, og 4 (5) E. Agility 44 (63) og Rally 27 (39). 

Vi har vi haft 0 (27) hunde med til DM. Der deltog 0 (6) C hunde med en 0 (14)´ plads som bedste 

resultat. 0 (4) B hunde med en 0 (12)´ plads som bedste resultat. 0 (3) A hunde med en 0 (5)´ 

plads som bedste resultat og 0 (3) E hunde med en 0 (2)´ plads som bedste resultat.  0 (2) Rally 

hunde med en 0 (28)´ plads som bedste resultat. I agility deltog 0 (6) hunde i lille klasse, bedste 

resultat blev en 0 (1)´ plads. 0 (1) hunde i mellem klasse, hvor bedste resultat blev en 0 (17)´ 

plads, og 0 (2) hunde i stor klasse, hvor bedste resultat blev en 0 (8)´plads i B finalen. 

 

Vi havde 1 hund(e) med i E-Turen i 2020 og det blev til en 5 plads til Jacob Henriksen. 

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

Der er 0 (2) A hund der har fået direkte oprykning på kredsplan. 

Der er 10 (16) B hunde som har fået direkte oprykning på kredsplan. 

Der er 8 (21) C hunde der har fået direkte oprykning på kredsplan. 

Der er 3 (2) A hunde der har 1/2 oprykning 

Der er 8 (8) B hunde der har 1/2 oprykning 

Der er 2 (6) C hunde der har 1/2 oprykning 

 

Fynsmesterskaberne: 

Følgende er udnævnt til fynsmestre i 2020:   

C Klassen:  Charlotte Bressendorff  Langeskov  
C Klassen Hold:  Ringe 
B Klassen:  Lillian Nielsen   Kerteminde  
B Klassen Hold:  Langeland 
A Klassen:  Yvonne Isen   Ringe  
A Klassen Hold:  Odense 
E Klassen: Thorvald Larsen   Kerteminde 
E Klassen Hold:   
Rally:  Heidi Rasmussen  Langeland 
Agility Små:  Rikke Jørgensen    Højme 
Agility Mellem:  Anette Jensen   Højme 
Agility Store:             Rikke Jørgensen   Højme 
 
 
 
 



Som noget nyt har der fra 2019 være mulighed for at rykke op i næste højere klasse når man har 
fået 2 oprykningsresultater, det ene skal være på lands eller kredsplan. For C klassen gælder der 
desuden den nye regel, at et oprykningsresultat er gyldig i 24 mdr fra den dag resultatet opnås. 
For at holde styr på disse resultater kom der en ny side på resultatsiden hvor C klassens resultater 
bliver opnoteret. Meningen med denne side var, at man kunne følge med i om man havde en 
oprykning. På grund af at vi i 2020 gik over til klubmodul, kunne vi ikke længere se resultaterne fra 
2019. Det betyder, at indtil fra datoen på siden hedder 1-1-2020, er det resultaterne i startbogen 
der er gældende, hvis man ikke står på siden. Hvis man vælger at rykke op med det samme har 
man ikke mulighed for at vende tilbage til en lavere klasse, og man kan kun deltage ved DM i den 
højere klasse selv om man har opnået resultater i den lavere klasse. 
 
Det er nu også muligt at oprette en lokalkonkurrence i Klubmodul, og det er der mange der har 
benyttet sig af. Der er mulighed for at lave en almindelig lokal eller en venskabskonkurrence hvor 
man kan invitere op til 7 klubber.  
Vi har også fået en ny resultatside i 2019. Den side vil være tilpasset mobiltelefoner og tablets. Det 
vil sige at jo større skærm man har jo mere får man at se. Jeg får ikke mulighed for at lave rettelser 
på den nye side så vær omhyggelig med tilmeldinger direkte i beregnerprogrammet. Man undgår 
de gængse fejl ved altid at kræve tilmelding gennem Klubmodul. 
 
I 2020 startede vi forfra på resultatsiden. Det skyldes at vi nu får vores data fra klubmodul. Da vi 
ikke længere har medlemsnumre, skal vi finde en ny måde at holde styr på resultaterne. Som jeg 
ser det så blive vi nok nødt til at fokusere på hundene, da de ikke er underlagt persondata 
lovgivningen. Den gamle side bliver gemt i et arkiv så man altid kan komme ind og se de gamle 
resultater. På Jim´s anbefaling har vi også fået lavet det sådan, at man kan følge en konkurrence 
online på hjemmesiden. 
 
 
 

Stig Kreds KU 


