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Beste vrienden,
Nu het jaar 2020 afgelopen is, hopen wij dat 2021 een beter jaar
wordt, waarin wij onze hobby tezamen met onze honden kunnen
beoefenen!
Daarom, laat ons geduldig, nog eventjes, de opgelegde corona
regels volgen zodat iedereen gezond blijft!
Het bureau van sectie 4D wenst u eveneens te informeren over
enkele belangrijke punten.
• De geleider mag met 3 honden, in dezelfde graad,
deelnemen aan alle nationale wedstrijden.
• Vanaf 2021 geen 2 wedstrijden OB meer in hetzelfde
weekend!
•

Het verslag van de ALV zal na goedkeuring van de
VdA binnen de 15 dagen gepubliceerd worden op de
KKUSH-site van sectie 4D, de link van deze vindt u
hieronder! Clubs kunnen eventuele fouten melden
wat betreft de inhoud, maar niet wat betreft de
beslissingen die in de Algemene Vergadering zijn
genomen.
Termijn voor deze herlezing: één week.

• Oplossing voor de oefening (vanaf 2021):
“Ter plaatse blijven”
De volledige tekst wordt gepubliceerd op de KKUSHsite van sectie 4D.
• De sectie 4D heeft beslist dat het nieuwe reglement
FCI Obedience in België invoege gaat op 1 januari
2022!
• Steward(ongediplomeerd) van eigen club voor
nationale wedstrijden!
Het is (straks) toegelaten om op een kleine wedstrijd,
geen CAC, CACIOB, Winner en Grote Prijs, dat iemand
van eigen club of een andere club, de taak van steward

uitoefent!
Deze functie is onbezoldigd!
Vooraf zal de sectie 4D wel een cursus voorzien voor
deze stewards, met een beetje theorie over de oefeningen
en iets meer praktijk!
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het
secretariaat van de sectie 4D.
De lessen in het Franssprekende landgedeelte worden
gegeven door Chantal Arnould, in het Vlaamssprekende
deel door Jean-Pierre Deplancke. Wij houden u nog op
de hoogte van eventuele data voor deze lessen!
• Wij doen momenteel het onmogelijke, met de
werkgroep, om de reglementen op tijd klaar te krijgen
voor de volgende ALV 2021, voor het programma: “OB
COOL”,
• Ook Rally Obedience stellen we op 7 februari 2021
voor aan de ALV 2021. De sectie 4D geeft natuurlijk een
woordje uitleg!
• “Worldwinner Obedience 2021 Switzerland”
(onder voorbehoud)
Datum: van 10 juni tot en met 13 juni 2021
Plaats:
Aaretal
Sägebachweg 30
3114 Wichtrach
• Kkush site: www.kkush.be/nl/secties/sectie-4d

De sectie 4D is ook nog op zoek naar een kandidaat voor het
inrichten van:
“DE BEKER EN GROTE PRIJS OBEDIENCE 2021”
Deze is voorzien op 3/10/2021, bij interesse gelieve het
secretariaat van sectie 4D te contacteren.
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