
                                                                                                                       

 

Referat HB-møde onsdag d. 22.11. 2017 kl. 17.00 

på Fjelsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby 

 
Til stede: Peter M. Larsen (PML), Vivi Gilsager (VG), Lena Pichler (LP), Tina Nørgaard (TN), Ole 

Sarbæk (OS), Lise Drudgaard (LD) og Karin Christiansen (KC) 

Afbud: Linda Milton (LM) 

 
Dagsorden: 

1. Orientering ved formanden 
2. Diverse mails  
3. Repræsentantskabsmødet 2018 
4. Dato formandsmøde 
5. Nyt fra It-udvalg 
6. Arrangementsplanen / samlet oversigt på hjemmesiden. 
7. VM og Jubilæum 
8. Gældende Bestemmelser 
9. Bladet og eventuel digitalisering 
10. Møde med DKK, SU-møde - deltagelse og dagsorden  
11. Nyt fra Avlsrådet  
12. Nyt fra Brugshunderådet 
13. Regnskab / økonomi / budget  
14. Punkter til næste møde 
15. Eventuelt 

Ad 1 og 2. Orientering ved  formanden og diverse mails 
Diverse kredssager drøftet. Sag i kreds 76 er løst. VG har haft kontakt til kredsen.  
Kreds 84-sagen tages op på det kommende møde med DKK.  
Kreds 15 vedrørende kontrakt med Rottweilerklubben. Da kontrakten er ugyldig, er den blevet 
opsagt.  
Datoer for kredsgeneralforsamlinger må meget gerne lægges på Caniva. 
TN, KC og LD laver en skrivelse til alle kredse med info om generalforsamlinger. 
 
Ad 3. Repræsentantskabsmødet 2018 
Forslag til æresmedlemmer drøftet.  
HB mødes en time inden.  



Da der er deadline bladet d. 15.1., afleveres input til beretningen til KC senest d. 5.1.2018. 
Beretningen deles i 3 afsnit: HB, AR og BHR.  
KC laver dagorden til endelig godkendelse og sender rundt. 
Kommende HB møder er d. 21.2. og 21. 3.  
FU udarbejder de forslag der måtte komme fra HB til Repræsentantskabsmødet. 
KC indsamler og bearbejder indkomne forslag og sikrer, de kan behandles på rep.mødet. 
 
Ad 4. Dato formandsmøde. 
Lørdag d. 3.3. kl. 10-16 på Fjelsted Skovkro. 
Dagsorden: Caniva, det nye prøveprogram, WUSV, sidste nyt, "Hvorfor være medlem af klubben?" 
 
Ad 5. Nyt fra it udvalg.  
Møde med Caniva om klubsystem. Vi ønsker, at systemet er mere til klub end til enkeltpersoner. 
OS efterlyste en samlet liste på hjemmesiden over avlskårede hunde. TN laver udtræk fra 
kåringsdatabasen og lægger på hjemmesiden en gang hvert halve år .  
Drøftelse om reklamer på hjemmesiden. HB har tidligere besluttet, at vi ikke ønsker alle mulige 
reklamer på hjemmesiden, men gerne i bladet. 
Rettelse til Caniva: Hovedklubben skal kunne sættes ind som arrangør. 
 
Ad 6. . Arrangementsplanen / samlet oversigt på hjemmesiden. 
Der lægges en samlet oversigt, evt. pdf. af arrangementsplanen på hjemmesiden. 
For nylig har en kreds aflyst et skue & hvalpeshow, hvor der var tilmeldt 51 hunde. 
Det er ret problematisk med aflysning, når medlemmer har tilmeldt for at få et skueresultat med 
henblik på en kommende avlskåring. Her var der flere, der kom i klemme. Den tyske dommer 
havde bestilt feriehus i området.  
Det blev på repræsentantskabsmødet 2017 besluttet ikke at sanktionere efter aflysning af 
arrangementer. 
HB vedtager hermed, at kredsene fremover ikke må aflyse skuearrangementer, hvis der er over 40 
hunde. Dette er gældende fra 1.1.2018 
Det meldes ud i bladet og sættes i Gældende Bestemmelser.  
For at gøre arrangementsplanen lidt mere "retfærdig" blev det vedtaget, at 
traditionsarrangementer fritstilles fra 2019. Dvs. at alle kredse kan søge på alle datoer. 
 
Ad 7. VM og jubilæum.  

Udvalget arbejder energisk sammen med Randers By, som er gået ”all in” til dette arrangement og 

de har ansat et eventfirma til at stå for det. Det bliver så stort. Over hele byen vil der blive noget 

med hunde. Gennem gågaden vil der blive en hundeallé. I Randers Regnskov vil der også blive 

noget med hund. Der er planer om at lave et DogAtlon bestående af 500 m svømning – 5 km løb 

og 10 km cykling – alt sammen person og hund sammen. Det bliver for alle racer. Der kommer 

meget mere om arrangementet senere.  

I starten af det nye år, begynder detaljerne at falde på plads. Royal Canin er hovedsponsor, ABC 

Hundeudstyr er bane og figurant sponsor. VM gruppen har allerede afholdt en lang række møder. 

Næste VM-møde d. 4.12. 



 I korte beskrivelser ser organisationen ud som nedenstående: 

VM- Ansvarlig:  Vivi Gilsager 

Sekretariat: Tina Nørgaard 

Sponsorer: Peter M. Larsen 

Skue/Randers By: Poul M 

Til VM vil der blive konkurrence i IPO 3, Agility og Skue. Agility- og skuekonkurrencerne afsluttes 

lørdag (inklusiv præmieoverrækkelse) 

Ad 8. Gældende Bestemmelser 
 Generel drøftelse. Dokumentet er ikke sat hensigtsmæssigt op.  Hvordan informerer vi 
medlemmerne bedst muligt? Emnet tages på mødet med det nye bestyrelsesudvalg, som har 
møde kommende lørdag. 
 
Ad 9.Bladet og evt. digitalisering 
Der er i HB flertal for digitalisering af bladet. Forslag fremsættes til repræsentantskabsmødet. (TN 
og PML) 
KC tager kontakt til redaktøren, og hjælper til med bladet.  
HB laver en artikel til blad og hjemmeside om de mange fordele, der er ved at være medlem af 
klubben. 
 
Ad 10: PML gennemgik dagsorden til mødet med DKK d. 23.11. VG, PML, LP og KC deltager fra 
Schæferhundeklubben. 
 
Ad 11: Nyt fra Avlsrådet 
Der er bestilt værelser til HAS. LD sørger for, der betales depositum.  
Der er notits i bladet om avlskåring og tilmeldingsproceduren. 
LP har beset arealet til HAS 2018, og der er fine forhold for alle. 
 
Ad 12. Nyt fra Brugshunderådet. 
VG har været til fællesmøde i DKK sammen med de øvrige brugshundeklubber. 
Orientering om det nye IPO program, som nu er godkendt af FCI. Oversættelsen er i gang. 
Første prøve bliver lettere, så flere kan komme i gang – samt en mere ensretning af de forskellige 
prøvetrin. Der kommer færdselsprøver i forskellige trin 1—2 og 3 og uden trakfikdel. 
Der kommer en SPH –V prøve , hvor hundefører selv skal lægge sit spor. 
Der kommer feltsøgningsprøver. 
Der kommer en international UHP – svarer til den danske prøve. 
IPO1 – her kommer der 3 genstande i stedet for 2. 
Klatrespring uden apport. 
Det bliver tilladt i gruppe 3 at sætte line på hunden. 
Der kommer en ny type flugtspring pr. 1.1.2019 til store konkurrencer. Ved alm. prøver har 
klubberne 3 år til at få udskiftet deres flugtspring. 
I de lande, hvor stokkeslag er forbudt, kan man stadig afholde IPO prøver – dog skal der bruges 
stokkebelastning i stedet for slag. 
Næste dommermøde skulle være i januar 2018, men vil blive rykket til sidst i oktober 2018, for at 



man der vil kunne gennemgå de nye regler. 
Det er vedtaget at bibeholde de danske undtagelser: prøver på hverdage og minimum 2 deltagere 
til en prøve..  
Med de nye regler kommer der nye dommersedler og nye resultatlister.  
I forbindelse med DM 2018 er VM dommerne indbudt til at dømme sammen med danske 

dommere.  

Konkurrenceudvalget har udgivet den nye vejleding til IPO 3-udtagelse 2017/2018 og er ved at 

lægge sidste hånd på IPO SPH-vejledningen.  

Ad 13: Regnskab / økonomi / budget  

Udsat til næste gang da LM ikke var til stede, men budget fra rådene og UUV sendes på mail til LM. 

 

ad 14: Punkter til næste møde 

Digitalisering, Repræsentantskabsmødet, formandsmødet 

 

ad 15: Eventuelt 

Klubben har pt. 3237 medlemmer 

Referent 
Karin Christiansen 

 


