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Ændringer i forhold til konkurrenceprogrammet 2017.
Som følge af der i programmet er indført valgfri kommando jf. generelle regler pkt. 11., samt at det
er valgfrit om der bruges tegn eller kommandoer i A og E klassen jf. pkt. 22. Har konkurrenceudvalget og dommerudvalget konstateret, at det ikke hænger sammen med øvelsernes udførelse og
bedømmelse.
Udvalget har derfor vedtaget følgende retningslinjer i A og E klassen:
Dommeren oplyser rækkefølgen af øvelserne stå/sit/dæk, og som hundeføreren efterfølgende skal
følge.
Hvis det ikke sker gives karakteren 0 i det enkelte moment som udelades, hvis løb udelades gives
karakteren 0 i momentet (undtaget hvis der foreligger en dispensation for løb).
Beregnerprogrammer.
Her i foråret har vi haft en del tilfælde, hvor klubber har lavet konkurrence i et beregnerprogram der
ikke har været opdateret. Først når man ville uploade resultaterne, fik man at vide, at programmet
skulle opdateres.
Er det længe siden i har brugt jeres beregnerprogrammer så tjek om i har den sidste nye ver.
Inde på DcH-Danmarks hjemmeside, under programmer, kan man se ver. nummeret på alle beregnerprogrammer.
I beregnerprogrammerne går man ind i menupunktet ”hjælp” hvor man kan se hvilken ver. man har
på computeren. Hvis programmet ikke har opdateret sig selv ved åbning, så er man nødt til at gå
ind i kontrolpanel og slette programmet, det er muligt at man skal over det 2 gange inden programmet er slettet helt. Man kan så downloade en ny ver. af programmet.
Det er sådan at leverandøren af de hjælpeprogrammer, der er brugt i programmeringen, har slettet
muligheden for at programmet kan køre på en 32 bit computer. Vi beklager meget at programmerne ikke kan køre på ældre udgaver af windows, men det er vi desværre ikke herre over.
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