Konkurrenceåret 2021..
Vi har i 2021 (2020) haft 239 (158) Hunde i konkurrence. De fordeler sig med 36 (26) C, 51 (36) B,
27 (21) A, og 5 (4) E. Agility 45 (44) og Rally 25 (27).
Vi har vi haft 31 (0) hunde med til DM. Der deltog 5 (0) C hunde med en 22 (0)´ plads som bedste
resultat. 4 (0) B hunde med en 1 (0)´ plads som bedste resultat. 6 (0) A hunde med en 1 (0)´ plads
som bedste resultat og 2 (0) E hunde med en 4 (0)´ plads som bedste resultat. 1 (0) IGP3 hunde
med en 4 (0)´ plads som bedste resultat. 2 (0) Rally hunde med en 29 (0)´ plads som bedste
resultat. I agility deltog 5 (0) hunde i lille klasse, bedste resultat blev en 1 (0)´ plads. 4 (0) hunde i
mellem klasse, hvor bedste resultat blev en 3 (0)´ plads, og 2 (0) hunde i stor klasse, hvor bedste
resultat blev en 3 (0)´plads.

Vi havde 1 hund(e) med i E-Turen i 2021 og det blev til en 1 plads til Jacob Henriksen.
I 2022 har vi 2 hunde med. Iben Poulsen fra Svendborg og Jacob Henriksen fra Vestfyn
Vi har også haft nogle hunde som er rykket op i årets løb.
Der er 9 (8) A hund der har fået direkte oprykning på kredsplan.
Der er 8 (10) B hunde som har fået direkte oprykning på kredsplan.
Der er 24 (0) C hunde der har fået direkte oprykning på kredsplan.

Fynsmesterskaberne:
Følgende er udnævnt til Fynsmestre i 2021:
C Klassen:
C Klassen Hold:
B Klassen:
B Klassen Hold:
A Klassen:
A Klassen Hold:
E Klassen:
E Klassen Hold:
Rally:
Agility Små:
Agility Mellem:
Agility Store:

Linda Fallesen
Odense
Iben Poulsen
Svendborg
Brian Herbøl
Ringe
Jacob Henriksen
Ringe
Lone Salbo
Claus Andersen

Ringe
OcH
Svendborg
ScH
Odense
RcH
Vestfyn
RcH
Nordfyn
Højme

Hvis i godkender den nye måde at løbe FM på i Agility vil der fremover blive fundet en fynsmester i
alle 3 klasser. ER GODKENDT

Hvis vi kikker på siden med oprykkere i C klassen, så sker der noget her til nytår. Første dato er i
øjeblikket i 2019, hvor der ikke blev registreret resultater på denne side, da vi gik over til klubmodul
i 2020. Fra 1 jan 2020 vil der være registreret resultater. De hundeførere der står der i dag er

hundefører der har opnået 2 resultater i 2020 og 2021. Hvis man kun har 1 resultat kan man regne
med at man mister det hvis det ligger før første dato på siden.

Fynsmesterskab - DCH-Programmet.
Til FM tæller de 2 bedste resultater i årets løb + resultatet i den konkurrence hvor man kårer fynsmesteren.
For at blive fynsmester skal man deltage i den konkurrence hvor fynsmesteren kåres.
Er det samlede resultat ens, er det resultatet på dagen der tæller højest.
Fynsmester er den hund med den samlede højeste karakter.

Holdkonkurrencen
Til FM tæller de 2 bedste resultater i årets løb + resultatet i den konkurrence hvor man kårer fynsmesteren.
For at blive fynsmester skal man deltage i den konkurrence hvor fynsmesteren kåres samt stille med fuldt hold.
I C og B klassen består et hold af 3 personer. I A og E klassen består et hold af 2 personer.
Hvis man ikke stiller med fuldt hold, tildeles man karakteren 0.
Skulle der ske det at der kun er et holdresultat, vil fynsmesteren findes blandt de hold der har 1 resultat. En klub der stiller med fuldt hold på dagen kommer før en klub der
ikke stiller med fuldt hold. Holdets samlede karakter opnoteres.
Et hold med 0-resultat vil komme foran et hold uden resultat.
Fynsmester er det hold med højeste samlede karakter.

Denne tekst bliver ændret hvis der vælges ny beregningsmetode.
Stig Kreds KU

Højme har foreslået at FM i agility løbes efter DM metoden, så fynsmesteren er vinderen af A
finalen. Det er meningen at konkurrencen skal udbydes som et lands stævne. Da løbsdagen er d
11-9, altså den sidste konkurrencedag inden DM, så stævnet vil nok ikke blive overrendt af
hundefører fra de andre kredse, men vil dog være attraktivt, da det kan give 4 pinde til DM.
Højme´s forslag gik på at de 2 hovedløb skulle gælde til DM. Det kan ikke lade sig gøre hvis man
kun løber i DM programmet. Programmet kræver også at der løbes over 2 dage.
Mit forslag til Jim var at han udbyder konkurrencen over 2 dage med et agility og et springløb på
dag 1. På dag 2 udbydes 1 agility løb og 1 agility extra løb. De 2 dage lægges på en søndag og
mandag så ved hundeførerne at det kun varer 1 dag.
De 2 løb dag 1 er hovedløb og de 2 løb dag 2 er b finale og a finale.
Alle hundefører løber alle 4 løb som registreres i det almindelige agilityprogram. I dm programmet
ligger der kun hunde fra kreds 5. Resultaterne fra de fire løb indtastes i dm programmet, så dag 1
er hovedløbene og ag dag 2 er b finale og ag extra er a finale.
Det betyder så at der nu er 4 resultater der gælder til DM hvis man løber fejlfri.

