28/5-2018
Hej Alle

Hermed lidt nyheder fra Figurantudvalget.
Jeg er godt klar over, at vi det sidste lange stykke tid, har haft alt fokus på VM-Truppen. Jeg føler dog, det
har været nødvendigt, da det er en kæmpe opgave der ligger foran de 6 figuranter og vil gerne gøre alt
hvad vi kan for, at forberede dem så godt som muligt. Håber på Jeres forståelse herfor!
BHR:
Vores kontaktperson/Figurantansvarlig i Brugshunderådet Bjarne Brix har valgt at stoppe i udvalget. Bjarne
har for nylig rundet de 70 og mente derfor, han havde aftjent sin ”værnepligt”. Ny kontaktperson i BHR. er
undertegnede. Jeg håber naturligvis, at I vil være med til at gøre det til en nem opgave. 
VM-Truppen:
Som I sikkert har læst, har vi nu barberet truppen ned til 6 personer. Truppen består derfor af:
Martin Knudsen
Mikkel Carlseng
Tommy Hansen
Morten Hansen
Jannik Dybvad Grube
Mads Moselund
Det har været en svær beslutning, at vælge hvem der ikke skulle med videre, da alle gutterne har taget
opgaven utroligt seriøst og gennemgået en rigtig god udvikling.
Figuranterne har været igennem en længere proces hvor vi primært har fokuseret på deres fysiske form og
om formkurven er opadgående. Vi har også gjort os nogle observationer vedrørende den enkelte figurants
psykiske robusthed og så naturligvis det rent figurant tekniske. I forbindelse med udvælgelses processen
har vi gjort brug af virkelig kompetente konsulenter fra både Politi og Forsvar. Er sikker på, at de seancer vi
har udsat vores figuranter for, har givet dem nogle gode oplevelser og helt sikkert også nogle værktøjer, de
kan tage med sig frem mod VM. Fra nu og frem mod oktober vil vi bruge tiden på at nørde lidt i de tekniske
detaljer, så vores figuranter kan stå knivskarpt på Randers stadion.
Jeg håber selvfølgelig, at I vil være med til at støtte og opmuntre de sidste 6 figuranter, de gør en kæmpe
indsats i øjeblikket.

DM/VM Udtagelser:
I øjeblikket er det uklart hvor mange udtagelser der fremover skal være, i løbet af en sæson og vi har heller
ikke en dato på den konkurrence der kommer umiddelbart efter VM. For at være et skridt foran og for at
undgå at blive fanget i den afmatning, der naturligvis vil være efter et VM, har vi for noget tid siden aftalt,
at de to figuranter der ikke kom med videre mod VM, figurerer til denne udtagelse. Det vil sige det er Simon
og Martin Hassager der napper den.
I løbet af sæsonen 2017/18 har der været en del snak omkring ærmeføringen i modprøven. Nogen syntes,
at der har været enkelte tilfælde, hvor ærmet er kommet for sent op. For noget tid tilbage har vi i
Bruttotruppen indført en ”ti meter regel”. Det vil sige at ærmet skal være oppe når hunden er ca. 10 meter

fra figuranten. Vi har valgt ikke at ændre på dette på nuværende tidspunkt, men tager emnet op igen efter
VM.
Fremtiden:
Der er heldigvis en del figuranter der allerede har tilkendegivet, at de fortsat ønsker, at være en del af
Bruttotruppen, også efter VM. Jeg håber naturligvis, at rigtig mange af jer ”gamle” Bruttotrupfiguranter,
fortsat har lyst til, at være en del af dette fællesskab. Jeg ved også at der går et par nye ”Bobler” derude og
brænder for, at komme med i Truppen.
Jeg er derfor rimelig fortrøstningsfuld og helt sikker på, at vi til den nye sæson har en Bruttotrup med en
masse dygtige figuranter.
Det er min intention, at afholde en fælles Bruttotrupsamling i efteråret, hvor vi kan drøfte fremtiden.
Hvis nogen af jer går derude med ideer eller forslag, hører jeg naturligvis gerne om dem. 
Med ønsket om en god sommer til jer og jeres familier.
På Figurantudvalgets vegne
Claus Mouridsen

