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I slutningen af 2016 holdt kredsen flyttedag. Vi har i flere år haft fast base ved Arena Syd i 

Vamdrup. Alle vore ting stod derude så det var let at stable en udstilling eller prøve på benene.  

Det blev desværre dyrere og dyrere, servicen mindre. Der var også andre der kunne komme ind til 

vores ejendele og der er desværre forsvunden en del. 

 

Vi er derfor flyttet til KFUM Hallerne i Kolding. Vi havde vores første skue den 12. november med 

rally prøver. Vi havde desværre kun booket den ene hal, da den anden skulle bruges til badminton. 

Vi havde lavet forskudte start tider for skuet og rally. Da der så skulle lægges tæpper på til Rallyen 

var der meget lidt plads. Udstillerne blev klemt lidt sammen og tæpperne lagt ud. Så var der 

heldigvis en der opdagen at den anden hal stod tom. Straks fik vi fat i hal inspektøren og fik 

tilladelse til at bruge den. Alle tæpper blev flyttet og med en halv time forsinkelse kunne rally 

prøven starte. 

Det betød også at de 270 udstillende hunde og deres ejere fik god plads. 

 

Den 18 marts var vi så på plads i hallen igen. Der havde vi selvfølgelig sørget for at have begge 

haller til rådighed.  

 

Den 25. maj var der LP og Rally prøver i Esbjerg. Der var tilmeldt over 120 hunde, så det var lige 

før at træningspladsen i Esbjerg var blevet for lille.  

 

Den 5. august var kredsen repræsenteret ved det årlige DM i LP og Rally. Det er med stolthed at vi 

kan sige tillykke til kredsens 2 danmarksmestre Jette Palle i LP1 og Helle Lundbek i champion 

klassen. 

Den 27. august var der skue i Kolding. Det er ligesom at udstillere foretrækker at være indendørs, 

der er i hvert fald færre når det er udendørs. Men de 164 udstillere havde alligevel en god dag. 

For første gang prøvede DKK den 2. og 3. september at afholde Hund i Fokus. Kredsen skulle stå 

for LP og Rally. Der var en titel til vinderne. Det var dog skuffende så få der deltog. Vi måtte aflyse 

en dommer i LP og i Rally blev de to dommere der skulle have været begge dage, fordelt på hver 

sin dag. På trods af det var det et par gode dage med masser af hunde hygge. 

Kredsen har søgt og fået lov til at afholde DM i LP og Rally i 2018. Dette kommer til at foregå i 

Vejen.  

Der er også søgt om en national udstilling i 2020, der venter vi stadig på svar. Vi håber dog på det 

er positivt. Hvis vi får den vil vi søge om at det bliver en NORDISK. 

Kredsen vil gerne takke instruktører og andre hjælpere for deres indsats, til at gøre vores kreds 

attraktiv. 

Kredsen vil gerne takke de bestyrelsesmedlemmer der takker af i aften, tak for jeres indsats. 
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