
Oversigt over vandrepokaler i DcH-Fakse med angivelse af 
kriterier for disse. 
 

Ved angivelse af kriterierne for vandrepokalerne forekommer navnet ”Østsjællands civile 

Hundeførerforening”. Dette var tidligere navnet på DcH-Fakse og bør således ikke give anledning 

til undren hos læseren. 

 

 

Vandrepokal DcH-Fakse 
Denne pokal er skænket af Niels-Erik Lindquist og Annette Jensen. Pokalen er en vandrepokal, som 

ikke kan vindes til ejendom. Når pokalen er udskrevet, tilfalder den Fakse civile 

Hundeførerforening. 

Pokalen gives som opmuntring eller belønning til en hundefører, som efter bestyrelsens skøn har 

gjort sig positivt bemærket i årets løb ved at være et godt eksempel for kammeraterne med hensyn 

til træningsflid, fine resultater og godt kammeratskab. 

Pokalen kan også gives til en person, som i det forløbne år har ydet i ekstraordinær indsats for 

foreningen.  

Pokalen kan ikke gives til et medlem af bestyrelsen. 

Pokalen skal ikke nødvendigvis uddeles hvert år. 

Pokalen uddeles ved årets afsluttende fest, hvor modtageren så vidt muligt bør være til stede. 

 

 

Bregentvedpokalen 
Denne pokal er skænket af Bregentved Gods 

Pokalen gives til den hundefører i A-klassen i Østsjællands civile Hundeførerforening, der har 

opnået det samlede bedste årsresultat i sammenlagte point fra årets første kredskonkurrence, 

Sjællandsmesterskabet og efterårets lokalkonkurrence. 

(Kriterier ændret 12.10.92 af foreningens trænere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trænernes jubilæumspokal 
DcH-Fakse 1957- 2007. Denne pokal er efterfølger-pokal for den oprindelige ”Trænernes 

jubilæumspokal 1957-1982, som blev skænket af trænerne. Trænernes jubilæumspokal 1957-2007 

er skænket af foreningens bestyrelse i 2007. Pokalen er evigt vandrende og kan ikke erhverves til 

ejendom. Når pokalen er udskrevet tilfalder den Fakse civile Hundeførerforening. Foreningen skal 

lade indgravere navn på fører, hund og klasse samt årstal. Når en hundefører afleverer pokalen, skal 

hundeføreren have en erindringsmedalje. 

Kriterier: 

Pokalen gives til den Elite-hund, der ved to konkurrencer, hvoraf den ene konkurrence skal være på 

mindst kredsplan, har opnået flest point i det pågældende år. 

Har foreningen ingen Elite-hund(e), som opfylder kriterierne, gives pokalen til den A-hund, som 

rykker op i Eliteklassen med det højeste pointtal som beskrevet ovenfor. 

Findes ingen oprykkere til Elite-klassen, gives pokalen til den B-hund, som rykker op i A-klassen 

med det højeste pointtal som beskrevet ovenfor. 

Findes ingen oprykkere til A-klassen, gives pokalen til den C-hund, som rykker op i B-klassen med 

højeste pointtal som beskrevet ovenfor. 

 

Max´s Mindepokal del II 
Skænket af ukendt giver. 

Pokalen er en vandrepokal og kan ikke erhverves til ejendom. 

Pokalen kan tildeles til hund og fører i alle dressurklasser inden for Danmarks civile 

Hundeførerforening, Østsjællands afdeling. 

Hvis en hundefører, som har fået tildelt pokalen, fraflytter afdelingen, skal pokalen uopsætteligt 

afleveres til lokalafdelingen. 

Hund og førers navn samt årstal og klasse indgraveres i pokalen. Graveringen betales af giveren. 

Betingelse for tildeling af pokalen: 

Helhedsindtryk året igennem, ikke efter dommersedler fra konkurrencer, men hund og førers 

opførsel på træningspladsen. 

Hunden skal vise naturlig glæde ved træningen, den skal være omgængelig, må ikke udvise 

aggressivitet, uden den bliver provokeret – samme betingelser gælder for førerens vedkommende, 

dog overført i menneskelig betydning!! 

Skulle det mod forventning vise sig, at der et år ikke er nogen, som kan opfylde ovenstående 

kriterier, kan pokalen forblive et år til hos den, der sidst har fået tildelt pokalen. 

I samråd med bestyrelse, trænere og giveren vil der hvert år tages stilling til hvilken hund og fører 

pokalen skal tildeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procent-pokalen 
Denne pokal er skænket af Jan Jensen og Karin Mernov. Pokalen gives til den hund, som har opnået 

det procentvis højeste resultat af maksimumpoint ved efterårslokalkonkurrencen på tværs af  

klasser. Ved pointlighed gives pokalen til den hund, som er aldersmæssigt yngst. 

 

Konkurrencehundeførerpokalen. 
Pokalen er skænket af René Irming Pedersen og uddeles hvert år ved foreningens efterårsfest. 

Kriterier for at komme i betragtning til pokalen: 

Hundeføreren skal, såfremt der i foreningen forefindes deciderede konkurrencehold, som minimum 

være udtaget til et specifikt konkurrencehold. 

Pokalen uddeles ikke kun på baggrund af de opnåede konkurrenceresultater, men også på baggrund 

af hundeførerens træningsflid, samarbejde med sin hund, og sidst men ikke mindst viljen til at 

forbedre sine resultater. Både hundefører og hund skal vise glæde ved træningen, og hundeføreren 

skal være vellidt på konkurrenceholdet. 

Hundeføreren skal som minimum have deltaget i to konkurrencer på mindst lokalplan i løbet af året 

i en af klasserne C, B A eller E. 

Pokalen kan ikke vindes til eje, og når pokalen er udskrevet, tilfalder den foreningen. 

Pokalen uddeles af foreningens konkurrenceudvalgsformand, samt foreningens dommer(e) og evt. 

dommeraspiranter. Kan der ikke opnås enighed mellem disse, bestemmer den person, som længst 

har været dommer for DcH Fakse, hvem der skal modtage pokalen. 

 

Klubmesterpokal i C-klassen 
Klubmesterpokalen i C-klassen gives til den C-hund, som har det højeste antal point sammenlagt fra 

en lokalkonkurrence afholdt af DcH-Fakse og en konkurrence på minimum kredsplan. 

(Kriterier ændret af bestyrelsen i 2014) 

 

Klubmesterpokal i B-klassen 
Klubmesterpokalen i B-klassen gives til den B-hund, som har det højeste antal point sammenlagt fra 

en lokalkonkurrence afholdt af DcH-Fakse og en konkurrence på minimum kredsplan. 

(Kriterier ændret af bestyrelsen i 2014) 

 

Klubmesterpokal i A-klassen 
Klubmesterpokalen i A-klassen gives til den A-hund, som har det højeste antal point sammenlagt 

fra en lokalkonkurrence afholdt af DcH-Fakse og en konkurrence på minimum kredsplan. 

(Kriterier ændret af bestyrelsen i 2014) 

 

 

 

 

 

 

 



Kluntes agility-pokal 2010 
Skænket af Anette Aaris-Larsen  

Pokalen er en vandrepokal og kan ikke erhverves til ejendom. Når pokalen er udskrevet tilfalder den 

Fakse civile Hundeførerforening. 

Pokalen uddeles første gang til efterårsfesten 2010 og fremdeles hvert år fremover. 

Pokalen kan tildeles til hund og fører i alle agility-klasser inden for Danmarks civile 

Hundeførerforening, lokalafdeling Fakse. 

Hvis en hundefører, som har fået tildelt pokalen, fraflytter afdelingen, skal pokalen straks afleveres 

til giveren, hvor den bliver opbevaret, indtil næste uddeling finder sted. 

Hund og førers navn samt årstal graveres i pokalen. 

Betingelser for tildeling af pokalen: 

Godt samarbejde mellem hund og fører. Hunden skal udvise glæde ved træningen, den skal være 

omgængelig og må ikke udvise aggressivitet, uden at den provokeres, samme betingelser gælder for 

føreren overført i menneskelig forstand. 

Klubbens agility-trænere samt aspiranter til agility-træneruddannelsen vil hvert år tage stilling til, 

hvilken hund og fører pokalen skal tildeles. Ved uenighed mellem trænere og aspiranter, er det den 

træner, som i længst tid har fungeret som agility-træner for DcH-Fakse, som afgør, hvem pokalen 

skal tildeles. 

 

 

 

 

 

 


