Referat af koordineringsmøde i Dansk Dobermann Klub d. 30.10.2016
Dagsorden:
1. BHUA byder velkommen:
- Jacob Gahvborg-Nielsen byder velkommen og gør opmærksom på at han har
resultathæfter med, så grupperne kan få et med hjem.
2. Valg af ordstyrer:
- BHUA foreslår Tage Smith, der bliver enstemmigt valgt.
- Tage Smith tæller de stemmeberettigede sammen og idet alle grupper er
repræsenteret bliver det 7 stemmer i alt inklusive BHUA’s stemme.
3. Valg af referent:
- Ann-Christina Jensen, enstemmigt valgt.
4. Planlæggelse af mesterskaberne for år 2018:
A. DM 2018: Odense
B. ØM 2018: Gribskov
C. JM 2018: Nordjylland
Oversigt over mesterskaber i indeværende år og næste år.
2016:
DM: Gr. Blovstrød
ØM: Gr. Gribskov
JM: Gr. Nordjylland.
2017:
DM: Gr. Thy
ØM: Gr. Odense
JM: Gr. Horsens.
5. Indsendte forslag:
 Forslag 1, indsendt af BHUA, Jacob Gahvborg-Nielsen:
- Medlemsmøder: Skal vi lægge nogle medlemsmøder rundt i landet hvert år for at få
folk med og så de har mulighed for at fortælle hvad de har på hjertet i stedet for at
det hele skal lægges på FB
- Deltagerne syntes at flere møder var en fin ide, evt. fnidder kan begrænses. Dog
mente flere at de, der laver ballade ikke møder op alligevel.
 Forslag 2, indsendt af BHUA, Jacob Gahvborg-Nielsen:
- Hundeførerkonkurrence: Alle prøver gælder på lige fod dvs. at delprøver, prøver taget
i udlandet inklusive mesterskaber følger de danske regler for point.
- Deltagerne debatterede ivrigt om emnet. De, der talte for, mente at det skulle kunne
højne interessen for vores race og give aktivitet på pladserne. De, der talte imod,
mente at der i vores vedtægter står at vi skal træne efter IPO programmet og derfor
ikke skulle være andre pointgivende end dem i Brugsprøveprogrammet.

- Stemmer: 4 for og 3 imod, forslaget blev vedtaget.
Konklusion: Pr. 1.1.2017 vil alle DKK godkendte prøver samt ZTP/AEP og Körung taget
her eller i udlandet være pointgivende i hundeførerkonkurrencen.
 Forslag 3, indsendt af Pernille Marie Nielsen:
- Der blev lavet en regel på sidste koordineringsmøde om kvalifikation til VM, at man
skal stille til prøve i dobermann klubben for at kvalificere sig. Jeg synes det er en
mærkelig regel, for en prøve i dobermann klubben er hverken sværere eller bedre
end en prøve i en anden klub. Jeg synes ikke vi skal sætte forhindringer op for vores
medlemmer, men derimod være glade for at sende dem afsted der har mod på det
uanset hvor prøven er taget.
- Kvalifikation til IDC VM.
For at kvalificere sig til VM med sin dobermann skal man bestå 2 IPO3 prøver ved 2
forskellige dommere, med minimum 250 point og 85 point i c. Disse prøver skal
selvfølgelig være bestået tidligst 1 uge efter sidste VM og frem til 4 uger før
tilmeldingsfrist til VM, i det år man ønsker at stille. Prøverne behøver ikke være
bestået i specialklub, eller i det land man bor i.
- Efter en del debat omkring emnet kom deltagerne frem til to nye ændringsforslag:
- Ændringsforslag 1: lod reglen om at prøverne skal være bestået i specialklub være,
men i særtilfælde kan der dispenseres.
- Ændringsforslag 2: Minimum en af prøverne skal være taget i en DDK gruppe.
- Stemmer:
Oprindeligt forslag: 0 for, forslaget forkastes.
Ændringsforslag 1: 2 for, 5 imod, forslaget forkastes.
Ændringsforslag 2: 5 for, forslaget er vedtaget.
 Spørgsmål, indsendt af DDK Gr. Thy:
- Kommunikation DDK og medlemmer/Grupper imellem, nu hvor der ingen klubblad er.
- Pt. har vi kun Facebook, hjemmesiden og maillisten, i december udkommer det
næste blad. En udstilling og en fællestræning blev flyttet, informationen kom ud på
Facebook og på hjemmesiden så hurtigt som muligt.
Konklusion: deltagerne ønskede at maillisten kom mere i spil og at kommunikationen
skulle blive bedre.
- Nyhedsbrev på DDK´s side, virker det? Se ovenstående.
- Fællestræning, er det et arrangement i DDK´s regi? eller Gruppernes eget
arrangement?
- Fællestræningen er noget grupperne selv kan lave. Bestyrelsen tilskynder dog at
grupperne lave noget i forbindelse med udstillingerne, det behøver dog ikke at være
det samme hver gang. Den i Odense er dog lagt fast, så vi som minimum har en fast
hvert år.
Konklusion: Vi skal være bedre til at tilrettelægge og komme med info i god tid
omkring indholdet af fællestræningerne. Deltagerne tilskyndes ydermere til at gøre
mere brug af aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Der er også kommet et
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Brugshunde ad hoc udvalg bestående af Vibeke Nannestad og Alice Bøgh. Disse to
skal lige i gang og kan derefter hjælpe BHUA med at få samling på det hele.
Årskonkurrencerne, kunne man få en halvårlig opdatering på websiden?
BHUA vil gerne lave dette. Han har ikke kunnet få programmet til at virke, det
mangler finpudsning. Han regner med at det kommer kvartalsmæssigt pr. 1.1.2017.:
Flere kurser/arrangementer i DDK for at gøre klubben mere attraktiv for nye samt
gamle hundeejere.
Mulighederne er åbne for alle grupperne og DDK vil gerne bakke op om
arrangementerne.
FB Gruppe kun for DDK´s medlemmer, hvor Grupperne og DDK selvstændigt kan slå
deres arrangementer op.
Webmaster Ann-Christina Jensen svarer at det sagtens kan lade sig gøre nu idet de
grupper, der har offentlige grupper på Facebook kan lave en begivenhed, som kan
deles på Facebooksiden.
Konklusion: Grupperne skal gøre mere brug af aktivitetskalenderen samt sende link
til Ann omkring deres arrangementer på Facebook.
Tilbud om kurser til Instruktører og Figuranter i klubberne i DDK’s regi. med instruktør
udefra for ny inspiration
Konklusion: deltagerne ønsker flere kurser. Der er sat penge af til
brugshundearrangementer. Måske dette er noget for vores nye ad hoc udvalg.
Aktiviteter på pladserne:
Gribskov: 19 hunde, prøver efter behov
Horsens: 17 medlemmer, 19 dobermann. Grisefest, JM, ZTP (lørdag d. 27. maj og
udstilling søndag d. 28. maj). Sporkursus, prøver efter behov.
Nordjylland: 30 medlemmer, 15 med dobermann. Prøver efter behov, sporkursus og c
kursus.
Nordsjælland: 25 medlemmer, størstedelen dobermann. Prøver efter behov, plan
med kommunen, der gerne vil overtage pladsen. Fået forlænget i et år foreløbigt.
Odense: 20 medlemmer, prøver efter behov. 10 dobermann
Thy: 15 aktive, DM og prøve i december. Figurantkursus, IPO seminar, sommer camp.
Eventuelt:
Jacob G-N: Mønstringen til næste år vil blive lagt på Sjælland.
Jacob G-N: Der er oprettet et ad hoc udvalg på brugssiden. Det de skal hjælpe med er
f.eks. at højne niveauet, rette vedtægter til for en bedre forståelse.
Jacob G-N: Arbejder på at få en tysk UHP (AD) afholdt i Danmark, som er gældende til
en Körung. Pt. afventer han svar fra Norbert Daube. Forskellen fra den danske er at
den tyske UHP er på 2x10 km.
Jytte Nielsen: Har også fået oprettet et lille ad hoc udvalg på udstillingssiden. Pt er
der kun 1, Hanne Frøde, udvalget kunne dog godt bruge en mere.

- Maria Edlefsen: vedr. DM, nærstuderede regelsættet. Man skal sende en ansøgning
ind 6 mdr. før. Dato m.v. oplæg kommer fra gruppen. Dommere og figuranter vælges
i samråd med DDK BHUA.
- Jytte Nielsen: Omkring regnskab vedr. DM, normalt har det været sådan at grupperne
ringer rundt og finder sponsorer, mangler der betaler Dansk Dobermann Klub.
- Lisa Bøilerehauge: Der er kommet nogle nye prøver, de er begyndt at bruge dem i
Tyskland.
- Jacob afventer nye prøvebøger samt info fra DKK. Selvom hundeførerne kan tage
disse prøver i udlandet kan DDK ikke godkende dem førend de er godkendt af DKK.
- Maria Edlefsen: I Tyskland er der kommet nye regler omkring kastning af apportbuk.
Jacob undersøger sagen.
- Maria Edlefsen: Omkring Hundeførerkonkurrencen, kunne der være forskel på point
efter hvilken prøve?
- Søren Hansen: Det er ikke det det drejer sig om, begyndere er også fremvisere af
racen.
- Maria Edlefsen: sag omkring Herning Open og de kuperede hunde. På stående fod
ved vi ikke hvad Schæferhundeklubben har gjort eller ikke gjort, det er deres ansvar.
- Jytte Nielsen: Vil gerne takke grupperne for det flotte arbejde de har gjort ved
udstillingerne i år.
- Søren Hansen: Har man gode ideer, for at tiltrække flere medlemmer, så kom med
dem.
- Ny redaktør på vores blad er Lene Andersen. Husk at sende materiale til hende.
Deadline 15. november til julenummeret. Målet er igen at kunne udgive 6 blade om
året.
- Maria Edlefsen: gruppernes hjemmesider er ikke opdaterede.
Som referent: Ann-Christina Jensen
Som dirigent: Tage Smith

