Referat - formandsmødet søndag d. 3. marts
på Fjelsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby
Dagsorden:
09:30 – 10:00: Ankomst, kaffe/te med rundstykker serveret i caféen.
10:00 - 10:15: Velkomst og generel orientering, støtte til kredsene v/Landsformand Peter M Larsen
10:15 – 10:30: Sidsel Kofoed fortæller lidt om, hvordan sekretariatet fungerer
10:30 – 11:00: Hvordan sikrer vi en god tone på Repræsentantskabsmødet? Peter M Larsen
11:00 – 11: 30: Kredsledelse v. Jan Herneth (punktet udgik pga. sygdom)
11:30 – 12:00: Caniva og IT v. Tina Nørgaard
12:00 – 13.00: Frokostpause
13:00 – 13:45: Orientering fra BHR: Helen Kragh fortæller generelt om uddannelse og ideen med
mentorer. Thea Stoico fortæller om Rally, og hvordan vi tænker det afviklet i forbindelse med
skuer. Britta Kammersgaard fortæller om Nosework.
13:45-14:15: Nyt fra Avlsrådet v. René Jørgensen
14:15 – 14:45: Strategi v. Peter M Larsen
14:45 – 15:00: Kaffepause
15:00 – 15:30: Arrangementsplanen, pokaler, bindende tilmelding, tilmeldingsfrister.
Ordet frit – spørgsmål og svar v. Karin Christiansen
15:30: Eventuelt og afslutning

Referat:
Der var tilmeldt deltagere fra 39 kredse, og vi var ca. 60 deltagere i alt.
Fra Hovedbestyrelsen deltog: Peter M Larsen (PML), Tina Nørgaard (TN), Helen Kragh (HK), René
Jørgensen (RJ) og Karin Christiansen (KC) Fra sekretariatet: Sidsel Kofoed.
Afbud: Vivi Gilsager (dommermøde i Düsseldorf), Jan Herneth (syg) og redaktør Torben Jepsen
(havde rund fødselsdag)
PML bød velkommen og indledte med at fortælle om nogle af de problemer der er rundt om i de
forskellige kredse. Bestyrelserne er demokratisk valgt, og det er dem, der bestemmer. PML gav
forskellige eksempler på sager, som HB har hjulpet kredsene med.
Han fortalte også om forløbet i disciplinærsagerne, der var i 2018, og der blev spurgt ind til dette.
Der var en drøftelse om film- og lydoptagelser, og dette er ikke lovligt uden tilladelse.

Det anbefales at sætte et skilt op i klubhuset , samt evt. skrive på kredsens hjemmeside, at dette
ikke er tilladt uden personernes samtykke.
Sidsel Kofoed fra sekretariatet fortalte om de forskellige arbejdsopgaver her. Hun havde til
lejligheden medbragt resultathæfter og Go-card DNA-sæt, og der var mange kredse, der
benyttede sig af muligheden for at få suppleret beholdningen og spare porto.
Tina Nørgaard (TN) havde slæbt restlageret af VM-jakker, T-shirts mm med, og der var her muligt
at gøre en god handel til billige penge.
PML havde herefter ordet til en snak om Repræsentantskabsmødet, og hvordan vi i år kan sikre en
bedre tone. HB har fået tilbagemelding fra flere kredse, som ikke ønsker at deltage pga. mødet i
2018. Repræsentantskabet er klubbens højeste myndighed, og der bør stå respekt om denne.
PML bad om deltagernes opbakning til en god tone.
Der kom mange gode indlæg fra salen, og der var stor opbakning til emnet.
Der kom opfordring til kredsbestyrelserne om nøje at tage stilling til, hvem det er de vil anbefale,
at medlemmerne stemmer på ved kredsgeneralforsamlingerne.
Vi bør respektere og acceptere hinanden. Vi bør stå sammen om klubben. Ellers får vi heller ikke
nye medlemmer.
Det skal gøres klart fra starten af mødet, at der forlanges en ordentlig tone. Vi skal alle hjælpe
med, at dette overholdes.
TN fortalte om medlemssystemet og hjemmesiden.
I medlemsadministrationen på Mobillos skal man bruge det samme password som til egen
medlemsside på hjemmesiden.
Vi opfordrer alle til at registrere deres e-mail på hjemmesiden.
Opfordring til at tilmelde til automatisk betaling på hjemmeside, så man undgår at komme i
restance samt at skulle betale gebyr for girokort udsendelse.
Det er langt den billigste måde for klubben, da Danske Bank tager sig rigtig godt betalt for både
girokort udsendelse og PBS hævninger.
TN gennemgik medlemssystemet. Kredsene får ikke afregning for de medlemmer, der er i
restance.
Tina viste hvordan ”Medlemssøgning” fungerer, så kredsene kan tjekke, om deltagere til prøver og
skuer er medlemmer af Schæferhundeklubben. Husker alle skueledere at tjekke og ejerne er
medlem af Schæferhundeklubben?
Avlsrådet/TN er i gang med at forbedre den eksisterende Kåringsdatabase, så man skal kunne
logge på med medlemslogin og kan bruge den som opslagsværk.
RJ oplyste, at det er for at kunne opbevare kåringsdata. Klubben bruger rigtig meget tid på at sikre,
at oplysningerne ved tilmeldinger til kåringer og HAS er korrekte. Derfor ser vi frem til denne
database.

Caniva: Vi er ved at få systemet tilrettet fuldstændig efter Schæferhundeklubbens ønsker, så vi får
vores eget med bl.a. følgende forbedringer: Resultatlister vil kunne sendes direkte til dommer,
forbedring af resultatliste til avlskåringer, skuedelen opdateres, så unødvendige ting ”barberes”
væk, fx ”scorebooknumber”. Reklamer forsvinder. Problemer med ”hunde uden kennelnavn”,
bliver også rettet.
BHR: Helen Kragh: Nyt prøveprogram i bedre kvalitet trykkes af Schæferhundeklubben.
BHR er i gang med IGP3-DM-VM-udtagelser i kr. 4 – Roskilde og kr. 38 – Haderslev.
IGP3 DM afholdes på Tårnby stadion d. 17. & 18. maj.
Erik Ahrends og Vivi Gilsager er til dommermøde i Düsseldorf denne weekend.
Det bliver muligt at aflægge UHP fredage efter kl. 12.
VG har sendt mail til alle kredse, og der er kommet fine tilbagemeldinger fra BRK’erne, at man
gerne vil have nyhedsbreve fra BHR. Opfordring til, at det også indeholder ”Nyheder fra kreds til
kreds”.
Uddannelsesudvalget (UUV): Siden d. 22.9. har der været arbejdet på, hvordan vi får de nye ting
ind i Schæferhundeklubben. Der er nedsat flg. udvalg: Rally-, Nosework- og Nordisk udvalg.
Vi mangler endnu et Agilityudvalg.
UUV afholder samling igen i august.
Træner uddannelsen denne gang bliver på Sjælland.
Som noget nyt etableres et Figurantuddannelsesforløb på 3 moduler.
Grundkurset bliver ikke længere udbudt. Materialet herfra bliver tilgængeligt for formænd til
teoriaften i kredsene.
Mange kurser aflyses. Mange kredse afholder egne kurser.
Forslaget om mentorordninger gennemgået: Tilbud om enkeltmandstræning, træning på små
hold.
Økonomi: Der afregnes beløb til instruktør, kreds og hovedklub.
Forslag om kurser med fremmede instruktører, hvor deltagerne betaler, hvad det koster.
Thea Stoico, Rallyudvalget: Gennemgang af hvad rally er. Sporten er både for dem, der skal have
det sjovt, og dem der har ambitioner. Der bliver lagt vægt på, at man har det sjovt. Man må rose,
bruge håndtegn, snakke med sin hund. Der er en ny bane hver gang. Godbidder og legetøj er
tilladt, så længe det ikke er synligt.
Hårde eller truende kommandoer accepteres ikke.
Fører må ikke røre hunden.
Der kan stilles i 4 klasser: Begynder-, ekspert-, øvet- og championklasse
Hunden skal være 10 mdr. for at starte i begynderklassen.
Der bliver senere en seniorklasse.

DKK’s reglement, hundeweb, resultathæfte
Krav til materiale:
øvelsesskilte (findes på DKK’s hjemmeside.
skilteholdere
kegler,
Spring, tunnel, felt
Se vejledning udarbejdet under udvalget. Rallyudvalget hjælper gerne.
Rallykursus i kr. 3 d. 15.6. – primært for rallytrænere i kredsene.
Der afholdes et tilsvarende i Jylland efter sommerferien.
DM i rally i kr. 14 - Herning d. 20.7. Plakat til alle kredse udleveret.
Britta Kammersgaard (BK) fortalte om den nye disciplin - Nosework.
Der bruges tre dufte: eukalyptus, anis og lavendel. Duftene kan kommes i en dåse eller en lukket
tesi.
Schæferhunden har en rigtig god næse, og hunden liver meget træt efter næsearbejde.
Søgning foreår: i beholdere, indendørs søg, udendørs søg (inden for afgrænset område),
køretøjssøg.
Manual til Nosework kommer inden sommerferien.
Nyt fra Avlsrådet v. avlsrådsformand René Jørgensen:
Dog-triathlon i kreds 55 var en stor succes. Gentages i år.
RJ fortalte lidt om Avlsrådets opgaver og om den nye uddannelse skuedommerassistenter.
Hvorfor er der så få kredse, der afholder en avlskåring?
RJ rettede en stor tak til kreds 8 - Rønnede, at de vil afholde HAS i 2019.
RJ udtrykte bekymring over, at der kun er 8 udstillingsarrangementer inden HAS.
Avlsrådet opfordrer til, at der afholdes opdrættermøder og foredrag rundt om i landet, fx i
landsdelene
Strategi v. Peter M Larsen:
Refererede fra fællesmødet i januar:
Økonomi – god i dag, men hvad om x år?
Medlemstal, stambogsføringstallet går den forkerte vej. Hvad kan vi gøre?
Mentalitet og sundhed.
Nedsættelse af sundhedsudvalg.
Ungdomsarbejdet.
Træningsmetoder, misrøgt,
Love
Facebook-adfærd
Der sættes ind overfor dårlig opførsel i ringene. Det står ikke så slemt til inden for
brugshundesporten.

Små kredse, satellittræningspladser.
Medlemskab: Kredsene skal sikre, at folk ude i kredsene melder sig ind klubben. Det er vigtigt, at
alle er med til at betale til de fælles goder. I de klubber, vi ellers sammenligner os med, er der
tvunget medlemskab. Hvis der er flere, der melder sig ind, kan der udbetales en større andel til
kredsene.
Emnet gav anledning til en god drøftelse,
Det er et problem, at så mange kurser bliver aflyst.
TS opfordrede forsamlingen til at ruske op i kolleger om at deltage i kurserne.
TN: Vi skal være bedre til at ”sælge” Schæferhundeklubben. Fx ved at fortælle om sundhed, blad,
kurser, mm. Forslag til, om ”10 gode grunde til at blive medlem af Schæferhundeklubben” skal
lægges ud til kredsene for at hjælpe kredsene med gode argumenter for medlemsskab.
RJ foreslog at opdrætterne kunne betale halvdelen af kontingentet og ejerne den anden.
Karin Christiansen kom med et lille oplæg og stillede spørgsmål til forsamlingen om flg. emner:
Arrangementsplanen, pokaler, bindende tilmelding, tilmeldingsfrister.
Der var enighed i forsamlingen om, at der uddeles for mange pokaler generelt. Værdien af en
pokal forfladiges noget, når alle får.
Der var ønske om, at HB udstikker regler for pokaler og tilmeldingsfrister.
Det er yderst svært for kredsene at planlægge, når tilmeldingsfristen ligger så sent som onsdagen
eller torsdagen inden.
Der ER bindende tilmelding til skuerne, men det respekteres ikke af nogle udstillere, og kredsene
har ikke tid og kræfter til at opkræve beløbene bagefter. Det ville være dejligt, at skuegebyret blev
betalt ved tilmelding.
Arrangementerne trækker ofte alt for længe ud. Dette skyldes primært mange klasser – og deraf
lige så mange præmieoverrækkelser – hele 32 kan det i værste fald være!!
Der kunne laves et lille område uden for ringen, hvor dette kunne klares, så arbejdet i ringen
kunne fortsætte.
Desuden kunne der spares tid, hvis medlemmerne var lidt flinkere til at lære deres hunde
tandvisning samt at blive målt.
KC fortalte lidt om arbejdet med arrangementsplanen og udfordringen med at få den til at gå op,
når kredsene ønsker samme dommer.
Landsformanden sluttede af med at tage forsamlingen for en god og konstruktiv debat og for den
gode og positive stemning. Han håbede, repræsentantskabsmødet vil forløbe lige så fint.

Referent
Karin Christiansen

