BHR fællesmøde søndag den 25. juni 2017 på Fjelsted Skov Kro.
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 16.00
Deltagere: Formand Vivi Gilsager +
Uddannelsesudvalget (UU)
Helen Kragh
Vibeke Mølgaard
Lena Pichler Bjerre

Figurantudvalget (FU)
Bjarne Brix
Per Svoldgaard Nielsen
Erik Fenger
Claus Mouridsen

Dommeruddannelsesudvalget
(DU)
Erik Ahrends
Per Svoldgaard Nielsen
Morten Jensen

Konkurrenceudvalget (KU)
John Rasmussen
Morten Hansen
Berit Kristensen
Jill Holtum Rasmussen

Fraværende: Thea Stoico, Mikkel Kruse, Henrik Hjort, Mikkel Carlseng, Tommy Hansen
Program:
1. Fællesmøde BHR + udvalg
 Kort fra kredsworkshop lørdag: En rigtig god og konstruktiv dag med mange gode ideer. Et nyt
udvalg blev nedsat, som skal arbejde med ’Kørekort til schæferhund’ og kredsarbejde.


Om medlemsafgang:
2012
3.746 medlemmer
2013
3.641 medlemmer, minus 105
2014
3.506 medlemmer, minus 135
2015
3.332 medlemmer, minus 174
2016
3.267 medlemmer, minus 65
2017
3.255 medlemmer (pr. 23. juni 2017), minus 12

Samlet er vi de sidste 5 år blevet 491 eller mistet 15 % af vores medlemmer
Ca. 110 - 140 medlemmer deltager i IPO 3 udtagelser
Ca. 25 - 30 medlemmer deltager i SPH
Ca. 200 - 225 medlemmer deltager i skue og kåringer
I alt ca. 370 medlemmer, hvad er der for resten af medlemmerne?
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Kort om div. private trænings-teams og deres manglende deltagelse i kredsene, figuranternes ’betal
og bid’ – hvad kan vi gøre?



Vi skal have andre tilbud i Schæferhundeklubben end kun IPO. Dette kommer KrU til at arbejde mere
med.



Nyt fra hovedklubben: Ny formand og ny kasserer. Tina Nørgaard er indtrådt i bestyrelsen. Kort
orientering om kontroverser.



Kredsudvalg (KrU):
Britta Kammersgaard – Kreds 14
Louise Hooge – Kreds 23
Tony Galsgaard – Kreds 28
Henriette Marqvorsen – Kreds 41



Nyt program: Pr. 01.01.2019 - IPO 1 bliver væsentlig nemmere. Ingen ændringer i IPO3. Sporprøver
udbygges med ’eget spor’ udover SPH1, SPH2 og IPO. Feltsøg tilføjes. Stokken bevares – det vides
dog ikke om det bliver slag, stryg eller bevægelse.

NB! Intet er på papir endnu!


WUSV 2018: Besøg fra SV af Heinz Gerdes og Horst-Dieter Träger for at besigtige stadion og figuranter m.m. den 14. og 15. oktober 2017.
Vi afholder VM 2018 på Randers Stadion, og derudover er der aftalt 2 træningssamlinger inden.
Randers kommune gør et stort arbejde i forbindelse med VM 2018 og rigtig mange ting er på plads
allerede, bl.a. billettering, rengøring og forplejning. Parkering bliver både på p-pladsen og på lukkede
gader - muligvis mod betaling. Randers kommune laver arrangementer for gæsterne i gågaden.
Stadion lånes gratis. Royal Canin er hovedsponsor.
I Tilburg bemandes en stand af Royal Canin, ligesom VisitRanders også kommer til Tilburg og laver
reklamefremstød.
VM i Agility på plænen udenfor stadion. Mail udsendes til kredsene med muligheden for at deltage
med et dansk VM hold. Evt. afholdes en træningssamling.
VM udvalget består nu af VG, PML og Tina Nørgaard.
Der er oprettet fb side, og hjemmesiden går i luften i august.
Dommerne er oplyst - Head Judge / Oberrichter / Overdommmer: Herr Heinz Gerdes ( D )
Stellvertretender Oberrichter / Deputy chairman: Herr Günther Diegel ( D )
Tracking Supervisor / Fährtenbeauftragter / Sporansvarlig : Peter Mayerl
Judge section A / Abteilung A / Gruppe A : Herr Clemente Grosso ( I )
Judge section B / Abteilung B / Gruppe B : Herr Jari Kokkonen ( FI )
Judge section C / Abteilung C / Gruppe C : Herr Horst-Dieter Träger ( D )
Vi afholder DM 2018 på Randers Stadion, hvor VM set-uppet ’trænes’ - også mht. spordelen.

2. Udvalgsmøder
Følgende input til udvalgene:
KU
Udkast til vejledning til udtagelserne bearbejdes af DU, så den kan være klar til kommende sæson.
UU
Kurser og uddannelsen med/af figuranter ønskes lagt i FU.
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FU
Løbebaner i det lange vendes.
Forslag om 5 meter markeringer i rygtransporten.
Skadet figurant på banen – hvem tager beslutningen om, at han skal fortsætte?
3. Fællesmøde – den røde tråd i BHR-arbejdet i Schæferhundeklubben. Evaluering / tilbagemelding fra de enkelte udvalg
UU
Vi er godt i gang med træneruddannelsen/kurserne og planlægningen af sæson 17-18.
Indlede et samarbejde med det nye kredsudvalg, med fokus på nogle af de samme ting bl.a. med at
få bredden i spil.
Tilbyde workshop i efteråret for de personer, som har taget træneruddannelse for at gøre det mere
attraktivt at tage træneruddannelsen. Dette kunne fx være med adfærdskonsulenter.
Navngive de uddannede trænerne på hjemmesiden, sammen med en liste over, hvilke kredse der
tilbyder hvilke hold.
Vi holder fast i de nye kurser og opretter dem, selvom der måske ikke er de min. 10 deltagere, som
der skal være. Dette for at løbe de nye områder/kurser i gang.
Instruktører skal have medlemskab at Schæferhundeklubben.
KU
Har et rigtig fint samarbejde med DU.
SPH1 DM er og bliver et kredsarrangement på lige fod med IPO1 DM, som BHR gerne støtter op om.
SPH2 – kravene sænkes fra 3 beståede prøver i 3 forskellige kredse med 3 forskellige dommere til 2
hele vejen rundt. Ingen kredse har meldt tilbage om afholdelse af udtagelser i sæsonen 2018.
IPO3 DM – man må ikke træne på sportspladsen/banerne/anlægget 14 dage før DM. Væsenstest i
mørke/kunstigt lys – dommerne bakker op om, at dette stadig kan finde sted, dog skal der være
kunstigt lys.
Man henstiller til kredsene om at offentliggøre tidspunkter, hvor tilmeldte til udtagelser kan træne på
banen, alternativt at der slet ikke må trænes før baneprøvningen. Ved den officielle baneprøvning
henstilles til at der udpeges en myndighedsperson for at undgå træning med div. hjælpemidler.
Man skal først møde med en sporklar hund, når man melder til ved dommeren, man må gerne gå
med hunden i flexline, når sporene ligger langt væk.
En bruttotrup af sporlæggere oprettes kun til DM med henblik på VM, da økonomien ellers ikke kan
hænge sammen.
I SPH 2 DM er dommerne overdommer for hinanden – der bør være 3 dommere. Vejledningen bør
tilrettes.
DM-slusen/-baneprøvningen – her skal stå en person, der har beføjelser til at gribe ind overfor ikketilladte hjælpemidler – dette skal tilføjes vejledningen.
Prisen for en udtagelse: 450,- / for DM 425,- Priserne skal justeres…
Fokus på elitehundeførere/teams som ikke kommer/bidrager i en kreds: En ide kunne være - for at
blive udtaget til VM, skal man ansøge sin kreds om et tilskud - ellers kan man ikke deltage.
DU
Lodtrækning ang. løbske tæver: De får de sidste nr. søndag. Alle trækker derudover et startnummer
og en sporgruppe. Dette præciseres i vejledningen og meldes ud hurtigst muligt.
Dommernes fokusområder næste sæson: man vil gerne se den fri og frejdige/frit arbejdende hund +
3-sekunders reglen = at hf tydeligt viser adskillelsen mellem deløvelserne.
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Fremover kan begge dommere stoppe en hund – dette er justeret i formuleringerne. Ved ’afbrud’
bibeholder den pågældende hund/hf sine point. Ved diskvalifikation gives 0 point i alle discipliner.
Dommerne skiftes fremover til at give en generel kommentar og prædikaterne.
Gives ikke ’udpræget’, skal ’tilstede’ oplyses af speakeren ved pointgivningen, ellers oplyses dette
ikke.
FU
Lige nu er der ikke ressourcer til at overtage uddannelsen af figuranter, men man vil arbejde på at
finde en løsning.
Ved tilmelding for mønstring og kursus på Caniva skal fremover betales et ens beløb på 300 kr.
Der skal være en sidste tilmeldingsfrist på 14 dage ved alle kurser.
Oversigt over mønstrede figuranter lægges på hjemmesiden (BB sender oversigt).
Den 14/10-17 vil figuranterne gerne mødes med SV i Randers. WUSV ankommer igen foråret 2018.
Claus og Bjarne har lavet en tidslinje over samlinger 2017/2018 til figuranterne frem til VM:
1. oktober 2017:
14. oktober 2017:
25. november 2017:
4. marts 2018:
8. april 2018:
10. juni 2018:

Fællessamling (alle er inviteret).
WUSV besigtiger figuranter i Randers.
VM samling. Emnet vil være fysisk/mental træning.
Fællessamling (alle er inviteret).
VM samling.
VM samling.

Invitation og program for de enkelte samlinger tilgår.
Der skal udarbejdes et budget til bl.a. fysisk og mental træner.
Video med præsentation af figuranterne skal udarbejdes.
Sponsorer til figuranterne - FU vil gerne være med i udvælgelsen af grej, og at det fås i god tid.
Sponsorerne kan evt. møde op til en af samlingsdagene og præsentere deres produkter.
Typenummer på ærmer (og evt. genstande) skal meldes ud på hjemmesiden.
Figuranterne vil gerne prøve at løbe på Randers Stadion, hvis det kan lade sig gøre. VG undersøger
muligheden.
4. Eventuelt
 Forslag om et hundeførermøde før sæsonen går i gang.


Ved indsendelse af afregningsbilag skal påføres bilens registreringsnummer.



VG takker for indsatsen og for i dag.



Næste fællesmøde: 17. juni 2018 – sæt allerede nu kryds i kalenderen!

/ HK
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