Referat fra koordinerings/hundeførermøde d.29.10.2017.
Tilstede:
BHUA.
Tage Smith.
Gr. Nordsjælland – Gribskov – Odense – Thy – Nordjylland – Horsens.
Div. Hundefører.
I alt 8 stemmer.
1. BHUA bød velkommen.
2. Valg af ordstyrer: Tage Smith blev forslået og valgt.
3. Valg af referent: Vibeke Nannestad blev forslået og valgt.
Oversigt over hvem der afholder vores mesterskaber i år og de næste år:
2017:
DM: Thy
ØM: Odense
JM: Horsens
2018:
DM: Odense
ØM: Gribskov
JM: Nordjylland
2019:
DM: Gribskov
ØM: Nordsjælland
JM: Horsens
Indsendte forslag:
Der var indkommen i alt 4 forskellige forslag vedr. Hundefører/Gruppe konkurrencen.
De 3 af forslagene var i ”samme boldgade” og vi blev enige om at diskutere dem samlet.
Forslaget fra Peter Bechsgaard var noget anderledes end de 3 øvrige, så det blev der lavet
separat afstemning om.
Peter fortalte om sine bevæggrunde for at stille forslaget.
Afstemning:
For: 0
Imod: 7
Forkastet.

Mht. de 3 andre forslag, fra gr. Horsens og Vibeke, blev der diskuteret meget om hvilke
prøver der skulle tælle og hvor mange point der skulle gives.
Nogle var inde på at det var noget trivielt at vi skal diskutere HF/Gruppe konkurrencen
hvert år.
Sammenfatning af forslagene blev delt op i 2 dele som der skulle stemmes om:
1. Prøver som tæller til konkurrencen: Gældende dansk Brugsprøveprogram + ZTP/AEP og
Körung.
For: 7
Imod: 1
Vedtaget
2. Pointskala:
BPB, FPr og UPr: 2 point
BPAB, FP, SL, UHP, ZTP/AEP og Körung: 4 point
BPABC, IPO og SPH: 6 point
Der gives kun point til bestået prøve og dobbelt point til mesterskaber.
For: 6
Imod: 2
Vedtaget
(Der er vedhæftet separat sammenfatning af den tekst som er tænk at skulle stå i vores
regelsæt mht. HF/Gruppe-konkurrencen).
Forslag 3 fra Maria Edlefsen og Lars Christian Andersen:
1. Forslag om at der skal være minimum 6 hunde til DM for at det afholdes, mulighed for
dispensation:
Lars og Maria begrundede hvorfor de havde stillet forslaget.
Diskussion for og i mod. BHUA mente at DM skal afholdes uanset antal tilmeldte hunde.
For: 1
Imod: 7
Forkastet
2. Teksten ”ansøgning om afholdelse af DM indsendes senest 6 mdr…” ønskes slettet.
Lars og Maria mente det var på sin plads at slette dette når vi beslutter hvem der afholder
mesterskaberne på koordineringsmødet.
Ann-Christiana og Peter mente det drejede sig om ”prøveansøgningen” og ikke om at få
lov til at afholde DM.
Afstemning om ny tekst til regelsættet:
”Alle mesterskaber besluttes og aftales hvert år på koordineringsmødet” og det med
”Ansøgningen” slettes.
For: 6

Imod: 1
Vedtaget
3. Forslag om ændring af tidsfrist for indsendelse af budget for DM.
Nu skal budgettet være indsendt senest 3 mdr. før afholdelse af DM`et.
Tilkendegivelse af at det vil være noget nemmere at lave et ordentligt budget når man
viste hvor mange deltagere der stillede.
Kasserer Tage kunne fint gå ind for en kortere frist og forslog 14 dage før afholdelse af
DM.
For: 8
Imod: 0
Vedtaget
4. De figuranter der skal benyttes til DDK`s mesterskaber skal være rutinerede og vant til
at løbe til mesterskaber.
Megen diskussion frem og tilbage, dog overvejende enighed om at figuranter til
mesterskaber skal være rutinerede.
Forslaget trukket.
5. Forslag om at grupperne selv sørger for indkøb af pokaler. Rosetterne droppes eller
BHUA sørger for indkøb og der trykkes årstal på dem.
Maria synes ikke det giver mening at få udleveret en roset hvor der er påtrykt
”Klubmesterskab”.
Leveringsfristen på rosetterne har gjort at dette påtryk er blevet indført.
Forslaget blev delt op i 2 dele:
Del 1: Skal det gives rosetter eller ej:
For rosetter: 3
Imod rosetter: 5
Rosetterne er afskaffet.
Del 2: Grupperne sørger selv for indkøb af pokaler i samråd med BHUA.
For: 5
Imod: 3
Vedtaget
6. Forslag til ny tekst om prøvefiguranter til mesterskabet.
Vi havde diskuteret dette under pkt. 4. Efter lidt ændring i det stillede forslag kom
teksten til at lyde:
”Prøvefiguranter til mesterskabet udtages af den afholdende gruppe i samråd med BHUA.
Prøvefiguranterne skal være rutinerede. Figuranterne skal være mønstret efter gældende
regler. Der kan benyttes figuranter fra andre klubber så længe de overholder de
gældende regler for prøvefiguranter”.

For: 7
Imod: 0
Vedtaget
7. og 8. Ventede til ”eventuelt” da de ikke var forslag.
Forslag fra gruppe Horsens:
1. Forslag om ændring af teksten for ”Højeste IPO 1-2 og 3.
Pernille motiverede forslaget og vi havde diskussion om det kun skulle være prøver taget
i Danmark og om hundeføreren skulle være bosiddende i Danmark.
Ændring i det stillede forslag:
Bibeholde nuværende tekst i regelsættet med tilføjelse af at FCI WM og IDC WM tæller
med.
For: 8
Imod: 0
Vedtaget
2. Forslag om ændring af udtagelsesreglerne til IDC WM.
Diskussion for og imod at den ene prøve skal være taget på dansk Dobermann plads.
Søren tilkendegav at hvis klubben skal give tilskud til hundeførerne så skal de ”ind” i
klubben og så er det rimeligt at den ene prøve skal tages på en af vores egne pladser.
Det endte med at gruppe Horsens trak forslaget.
5. Forslag om at vores udstillinger, mesterskaber og evt. ZTP samles til færre weekender.
Pernille forklarede at hun gerne ville deltage i så meget som muligt og dette ville være
nemmere hvis der var færre arrangementer.
Nogle mente det ville være fint med ”sammenlægning” og at grupperne kunne hjælpe
hinanden – andre mente det ville ”belaste” grupperne alt for meget.
For: 1
Imod: 7
Forkastet
6. Forslag om at DM skal afholdelse over 2 dage.
Begrundelse, at DM`et så afspejler andre konkurrencer.
Oplysning om at nuværende regelsæt giver mulighed for at afholde over 2 dage.
Jytte oplyste at man også skal tænke på økonomien da der er kommet fast takst på hvad
en dommer skal have pr. dag.
For: 1
Imod: 7
Forkastet

Forslag fra BHUA og DDK`s bestyrelse:
Forhøjelse af prøvetilmeldingsgebyr med 50kr.
Begrundelses med at der skal betales et gebyr til DKK på 34kr. pr. prøvetilmeldte hund.
Nogle mente at det prøvegebyret skulle være ”frit” – det var der lidt snak frem og tilbage
om.
For: 6
Imod: 0
Vedtaget.
Aktiviteter på pladserne:
Nordsjælland:
Er lidt på ”standby” da de er blevet opsagt pr. 1-7-18 og så skal finde ny plads.
19 medlemmer fordelt på forskellige racer.
Holder generalforsamling d.12-11-17.
Gribskov:
14 medlemmer.
Afholder passende antal brugsprøver og forventer 3 hunde med til IDC WM næste år.
Odense:
Ca. 11 Dobermann – ca. 20 medlemmer i alt.
Thy:
10 aktive – 7 Dobermann. Mange passive medlemmer.
Regner med at afholde prøve til vinter og til marts.
Afholder mange kurser.
Nordjylland:
31 medlemmer – 16 Dobermann.
Afholder lydighedskurser og udstillinger.
Prøver afholdes efter medlemmernes ønske.
Horsens:
26 medlemmer – 28 Dobermann – 10 ”blandede”.
Generalforsamling i januar.
Seminar i april.
1 HF til WM.
Afholder prøver og udstilling.
Eventuelt:
7. og 8. fra gr. Thy, ved Lars og Maria:

7. Medlemsmøder:
BHUA mener man skal lægge medlemsmøder ud til grupperne.
Maria vil gerne samle folk, især mht. den forestående generalforsamling.
8. Spørgsmål vedr. opstilling til kommende generalforsamling.
En del snak om generalforsamlingen.
BHUA opfordre til at nye medlemmer bliver tilmeldt klubbens mailliste.
BHUA spørger til gruppernes holdning til lignende arrangement som AIAD, hvor
”brugsarbejde” (overfald og langt stop) er en del af udstillingen.
Dette vil grupperne overveje.
”Drejebog”: BHUA vil sende 1 drejebog ud til grupperne.
Regelsættet: Der var sendt et ”lidt” tilrettet sæt ud til grupperne, men med de nye
vedtagne forslag aftales det at et nyt sæt rettes til og så sendes ud til gennemsyn.
Lisa ønskede at vores mesterskaber skrives ind i Caniva.
Henrik og Jytte mente ikke dette var så ligetil og at vi skal bruge Hundeweb.
BHUA lovede dog at ”oprette” Caniva.
Peter ønskede dato for IDC WM så kvalifikation evt. kunne blive til vores mesterskaber.
Lars opfordrede til at prøve at tilpasse gruppernes arrangementer.
BHUA opfordrede grupperne til at henvende sig til klubbens webmaster før
arrangementer lægges på Facebook.
Dirigent Tage afsluttede mødet og ønskede alle en god hjemtur.

Dirigent Tage Smith
Referent Vibeke Nannestad

