
     

1  Nyt fra Hovedbestyrelsen 

Kære medlemmer 
  
Hermed endnu et nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen. 
 
Danmark er, sammen med resten af verden, lige nu i en dybt alvorlig situation. 
Coronasituationen sætter sit præg overalt og også i Schæferhundeklubben og dens mange 
aktiviteter. 
For en uge siden fulgte vi regeringens anbefalinger og bad kredsene om at aflyse træning, og i 
denne uge blev dette så udvidet med aflysning af prøver, konkurrencer, kurser og skuer. 
Foreløbigt til og med påske, men som det ser ud lige nu, kommer det desværre nok til at vare 
længere, og vi har valgt at følge regeringens anbefalinger. 
 
Det er vores opfattelse, at langt de fleste kredse er gået ind og har taget ansvar, så vi alle er med 
til at begrænse spredningen omfanget af sygdommen. Tak for det. 

 
 
IGP3 DM 2020 
Vi er så heldige i Schæferhundeklubben, at der er så mange arbejdsomme og engagerede 

medlemmer, som i udfordrende tider viser deres kvaliteter. Det lykkede Jimmy Busjæck at kæmpe 

sig til en dato for IGP3‐DM på Vejle stadion. 

IGP 3 DM 2020, afvikles 7. til 9. august 2020 

I 2020 arbejder vi med ”Corona‐udtagelsesregler”: 

 Alle med en bestået IGP 3 prøve med over 250 point kan tilmelde sig. 

 Prøven skal være aflagt mellem 26. oktober 2019 og 3. august (Den første DM/VM‐

udtagelse blev afviklet 26. til 27. oktober 2019). 

 Prøven skal være aflagt i Schæferhundeklubben og på en internationalt godkendt prøvedag 

(weekend og helligdage). 

 Hvis der tilmeldes flere ekvipager, end der kan afvikles på 2 konkurrencedage, inddrages 

fredag 

 De 5 bedste ekvipager til DM 2020, vil være klubbens VM‐hold 2020 i Ungarn (godkendte 

hofter og albuer er stadig et krav). Ved pointlighed anvendes, vejledningens 

placeringsregler.  

 

Værtslandet Finland hvor IGP‐FH WC 2020 skulle afvikles i maj, har aflyst. I samarbejde med FCI forsøges at 

finde ny dato 
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Ny dato for Repræsentantskabsmødet oplyses snarest muligt.  

Nyt fra sekretariatet: 

I sekretariatet har vi også taget vores Corona forholdsregler, så siden onsdag sidste uge har 

medarbejderne arbejdet hjemmefra, og når vi sender post ud til medlemmerne, er tingene pakket 

med handsker på.  

Hjemmearbejdspladserne fungerer fint, så der er god bemanding på både telefon og mail. 

 
Automatisk kortbetaling 
Det anbefales medlemmerne at tilmelde sig automatisk kortbetaling på hjemmesiden (under 
medlemslogin), så man undgår at komme i restance.  
 
Kredsskifte  
Som fortalt ved Formandsmødet, er der nu indført en ny og mere automatisk procedure for 
kredsskifte.  
Fremover skal medlemmerne anmode om kredsskifte via deres egen medlemsside på 
hjemmesiden. Der vil derefter blive sendt en automatisk mail til formanden for den kreds, der 
bliver søgt om optagelse i.  
Se vedhæftede procedure! 
 
Har man skiftet adresse, er et kredsskifte gratis, og så skal man kontakte sekretariatet og ikke 

foretage kredsskiftet via medlemsdatabasen. 

 
 
Hovedavlsskuet 2020 

Situationen lige nu omkring COVID‐19 har sat sit spor alle steder i vores forening. Intet er som det 

plejer, og derfor er opslag og markedsføring af HAS 2020 naturligvis sat i bero.  

Men da vi håber, at smittefaren er drevet over den 31/7, arbejder vi videre i kulissen ‐ vi sætter 
stadig alle sejl ind på at gøre det til et fantastisk hovedavlsskue. I år har vi jo været ude i god tid 

med forberedelserne, og vi må derfor se, hvad fremtiden bringer 🙏 
 
Vi glæder os ‐ som jer ‐ til, at denne krisesituation er ovre, så vi alle sammen kan bevæge os frit 

igen ‐ til træning, prøver, skuer og ikke mindst hyggeligt samvær i kredsene 😃👍 
 
http://www.has2019.dk/ 
 
Mvh. 
TEAM HAS 
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Pas på jer selv og hinanden!! 
 
 
Med venlig hilsen 
Hovedbestyrelsen 
 



Kredsskifte 

15/3-2020 – Tina Nørgaard 

 

 

Kredsskifte uden adresseskift koster kr. 200,- og skal gøres på følgende måde: 

Gå ind på klubbens hjemmesiden (schaeferhund.dk) – klik på ”Medlemssiden” og derefter på 

”Medlemslogin”. Her logger du på din medlemside med din mailadresse og dit password. Har du endnu ikke 

et password til din side, kan du få det ved at trykke på ”Registrer din mail-adresse” i menuen over 

”Medlemslogin”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kredsskifte 

15/3-2020 – Tina Nørgaard 

 

 

 

Inden du går i gang med at oprette en kredsskifteanmodning, skal du have registreret dit betalingskort. 

Betalingen på kr. 200,- bliver på den måde automatisk trukket fra dit kort. Dit almindelige kontingent til 

Schæferhundeklubben bliver herefter også trukket automatisk på dit betalingskort ved forfald: 

 

 

 

 

Når du har registreret dit betalingskort, skal du trykke på ”Kredsskifteanmodning” i menuen til højre: 

 

 

 

 



Kredsskifte 

15/3-2020 – Tina Nørgaard 

 

 

Tryk derefter på ”Opret en kredsskifteanmodning”: 

 

 

 

Tryk nu på pilen i bjælken og vælg den kreds du ønsker at flytte til. Tryk derefter på ”Opret anmodning”.  

 

 

 

 

 



Kredsskifte 

15/3-2020 – Tina Nørgaard 

 

 

 

Der bliver nu sendt en anmodning til Formanden for den kreds, som du ønsker at flytte til. Kredsbestyrelsen 

kan herefter godkende eller afvise din anmodning. Du får automatisk en mail, der informerer dig om 

resultatet af din anmodning. 

Det sker ikke så ofte at en anmodning bliver afvist, men hvis den gør, skal du kontakte sekretariatet via 

mailadressen kontakt@schaeferhund.nu, for at få din indbetaling retur.  

 

Kredsskifte i forbindelse med en flytning er gratis, og skal gøres ved at sende en mail til sekretariatet: 

kontakt@schaeferhund.nu 

mailto:kontakt@schaeferhund.nu
mailto:kontakt@schaeferhund.nu



