Brugshunderådet

Brugshunderådsmøde fredag den 9. februar 2018 på Fredericia Realskole, Købmagergade 72,
7000 Fredericia.
Tidspunkt: Kl. 17.00
Deltagere: Vivi Gilsager (VG), Bjarne Brix (BB), John Rasmussen (JR), Erik Ahrends (EA), Britta Kammersgaard (BK), Helen Kragh (HK)
Afbud: Ingen
Dagsorden:
1. Nyt fra formanden – herunder økonomi
 Næste møde med alle udvalg flyttes fra den 31/3 til søndag den 17/6 på Fjeldsted Skov Kro.
 Regnskabet viser et overskud i 2017 på 116.000 kr., efter der er afsat 100.000 kr. til VM.
 VM 2017 – udgift 57.800 kr.
 DM 2017 – udgift 13.600 kr.
 SPH2 DM 2017 – udgift 500 kr.
 DM/Udtagelser 2017 – udgift 26.900 kr.
 BHR - udgifter 14.800 kr. + kredsworkshop-udgifter 14.500 kr.
 BHR har haft en indtægt, primært kurser, på 114.330 kr. Kursusudgifter 54.800 kr.= overskud
59.500 kr.
 Der arbejdes med Caniva om at lave et klub-system, tilpasset vores klub.
 BHR- og udvalgsmøder + andre arrangementer skal oprettes på Caniva.
2. Repræsentantskabsmøde 2018
 Afholdes søndag den 18/3 i Odense.
 Alle i HB er på valg - undtagen Kasserer og AR.
 Opstillingsfrist 4 uger før (den 18/2).
 Forslag fra HB om digitalisering af Schæferhundebladet.
3. VM 2018
 Arbejdet er i fuld gang og mødet på Randers Stadion den 8/2 var med både skue-, agility- og
IPO-folk + sponsorer.
 Oplysninger vil være at finde på facebook under ”WUSV World Champignonship IPO & Agility
2018 ” og på hjemmesiden ”WUSV2018.com ”.
4. Nyt fra udvalgene
a. Dommeruddannelsesudvalg (DU) v/ EA
 Dommerprøve for Morten Hansen søndag den 3/6 i Kreds 38 Haderslev.
 Korrekturlæsning på det nye program. Flere dommere arbejder med dette.
 Næste møde lørdag den 3/3.







Der har været 5 dommere til uddannelse i Augsburg for at blive nationale SV-godkendte dommere – desværre er ingen dog godkendt endnu.
VG til FCI-møde i Slovenien – mere nyt senere.
Det nye program kommer til at hedde IGP (International Gebrauchshund Prüfung) i
stedet for IPO.
DKK BHU mangler en person. Mikkel Kruse fortsætter.
Lodtrækning omkring løbske tæver ved udtagelser/DM behandles: De løbske tæver
skal have de sidste nr. om søndagen og derudover trække en sporgruppe hver.

b. Figurantudvalget (FU) v/ BB
 Der er 65 godkendte figuranter på landsplan, heraf 15 bruttotrupfiguranter, heraf 8
VM-figuranter.
 Der er ingen ’boblere’ pt.
 Figurantlisten er opdateret på hjemmesiden.
 VM-figuranterne har samling igen den 4/3.
 Figuranter skal selv holde styr på, hvornår de skal mønstres igen.
 Figuranter har tavshedspligt ift. hvem der skal løbe til udtagelser/DM.
 Tilmeldinger til mønstringer kan blive bedre. Figuranter skal oprette sig med alle oplysninger på Caniva.
c. Konkurrenceudvalget (KU) v/ JR
 Der vil blive dømt i hhv. det gamle og det nye program næste sæson 2018/19.
 JR beder Morten opdatere vejledningen mht. lodtrækning omkring løbske tæver ved
udtagelser/DM.
 Ved IPO3 udtagelser skal lodtrækningen foretages fredag.
d. Kredsudvalget (KUU) v/ BK
 Udarbejdet formålsbeskrivelse på baggrund af kredsworkshoppen.
 Der udfærdiges et spørgeskema som sendes til alle formænd i kredsene. I spørgeskemaerne søges svar til brug for det videre arbejde. Spørgsmålene bliver formuleret, så
de vil være lette at gå til for bestyrelserne. Svarene skal være udvalget i hænde efter
to måneder.
e. Uddannelsesudvalget (UU) /v HK
 UU har længe ønsket at lave et arrangement for de mennesker, der har valgt at lægge
tid og engagement i at uddanne og fungere som trænere i Schæferhundeklubben.
Derfor er der arrangeret et foredrag for uddannede trænere med Christina Ingerslev
lørdag den 17/3.
 Planlægningen af kurser er i fuld gang, og arbejdet med oprettelsen er uddelegeret på
kursusansvarlige.
 Kursusbeskrivelser og vejledning er opdateret og lagt på hjemmesiden.
 Uddannede trænere får tilbud om at købe Schæferhundeklubben for Danmarks trænervest. Førstegangsprisen er 250 kr. Ønskes endnu en vest er prisen 450 kr. Schæferhundeklubben for Danmarks trænerveste er kun til uddannede trænere.
 Der er udarbejdet materiale til brug for en kredsaften. Dette materiale er tænkt til de
uddannede trænere, som hermed kan afholde et kursus/undervise i egen kreds. Ved
interesse kan man henvende sig til sekretariatet og få dette tilsendt.
5. SPH/IPO DM 2018
 Der er endnu ingen kredse, som har tilbudt at være vært for SPH DM hverken i DKK eller hos
Schæferhundeklubben. Er der bare en kreds, som melder sig, lægges de to SPH DM sammen.



Hvis ingen melder sig, bliver der desværre ikke noget SPH DM i 2018. VG fremlægger problematikken på Formandsmødet og sender brev til alle hundeførerne.
Planlægningen af IPO3 DM på Randers Stadion er i fuld gang. Her bevares vores 2-dommersystem med de 3 indbudte WUSV-dommere, som kommenterer hele vejen igennem.

6. Eventuelt
 Referater fra udvalgene UU og KUU offentliggøres på hjemmesiden.
 Vi overvejer, hvad vi kan gøre for at få konkurrencehundeførere til at engagere sig i kredsene.
Et forslag kunne være, at betales træningsgebyr til en kreds betales 450 kr. ved udtagelser/DM - betales ikke træningsgebyr til en kreds, koster det 900 kr.

/ HK

