
Referat af udvalgsmøde i Lydighedsudvalget 10.jun.2015 

Tilstede: Sanne Eriksen, Bonnie Jørgensen, Jette Lorenzen og bestyrelses repræsentant Lene Ravn Toft. 

 Prøverne på VSS er fyldt godt op, der er 20 hunde tilmeldt til Lydighed, heraf 14 Beagler, og 37 til Rally 

heraf 6 Beagler. 

Der er 2 som har ønsket at være med til Lydighed, og Jette spørger Dommer Hans Ove om de kan komme 

med, eller om 20 er grænsen. (Siden mødet er dette gjort, og der bliver 22 hunde til Lydighed). 

Til Rally mangler 2 hunde i Champion klassen for at der kan udeles Supercert. der er 1 som har lyst til at 

være med, og Jette spørger Frank Kuhfeld om Han vil have klassen med 3 hunde, eller om vi skal efterlyse 

en hund mere.( Siden mødet er dette gjort og der er fundet ekstra champ. hunde så der er 6 i klassen). 

Det er blevet undersøgt om vi kunne få fat på nogle øl sponsorgaver til dommere, sekretærer og 

ringpersonale. det var ikke muligt at få dem sponsoreret, så der skal købes gaver. - Bonnie køber chokolade 

fra Peter Bier, 3 til Lydighed og 2 til Rally.  

Der skal bruges 2 frivillige til at tage tid. Disse findes på dagen. 

Lene vil gerne stå for indskrivningen af deltagerne.  

Jette har skrevet med VSS gruppen mht. areal af  banerne, og at vi skal bruge strøm til Lydighed,  borde og 

stole til begge ringe. 

Der skal bruges 3 telte ved ringene 1 til hver ring og 1 til præmier. Jette tager til Lisa og henter telte og det 

andet udvalgsmateriale. 11 jun.2015. (Der var 2 DKK telte og 3 gamle telte med tunge stænger.)  

Jette undersøger om vi skal lave banerne, eller om VSS udvalget gør det. Og om der er bånd og pløkker. (Vi 

laver selv banerne om lørdagen, og der er både bånd og pløkker i materialet fra Lisa). 

Merete medbringer selv "trekant" og springbræt til prøven. 

Jette henter 400 næseprøvepinde, pris. 400kr.  

Jette undersøger hvad der mangler til LP. 

Jette undersøger hvad Frank selv har med til Rally, og hvad vi skal sørge for ( Frank tager skilte med, vi 

sørger for holdere, 17 kegler 2 springbræt og 2 skåle til fristende 8-tal) Udvalget har ikke spring eller kegler, 

så det skal vi ud og låne. 

Os der er på pladsen sørger for at bestille morgenbrød, lave kaffe og te, indkøbe vand og lidt slik. Det 

undersøges om der kan købes frokost i pladsens cafe, eller det skal bestilles andet sted. 

Der er et par tilmeldinger som ikke er gået gennem hundeweb, pengene skal indbetales på klubbens konto. 

Jette bestiller rosetter hos Annette. 

 



DSS-instruktørseminaret d. 11-13 sep. 2015  

Der er udsendt en foreløbig invitation. Der er kommet ganske få forhåndstilmeldinger.  

Sanne undersøger om der er en instruktør fra DKK, som vil komme ud og fortælle om ændringerne i LP 

programmet og evt. noget om indlæring af de nye øvelser.   

Der kan også være noget "walk and talk" i små grupper om et fastlagt emne, evt. adfærd og nyhundeejere, 

efterfulgt af et oplæg om emnet af Jannie. Udvalget undersøger nærmere.  

Den endelige tilmelding skal være 1.aug.2015, da vi så kan nå at afbestille de lejede lokaler, hvis der er for 

få tilmeldte. 

Instruktørerne som vil deltage, kan søge klubben om tilskud til seminaret. Dette skal gøres enkeltvis. 

Januar fest 16-17.jan  

Leje af hallen 375,- i timen ( skulle efter sigende være billigt) 

Vi vil kun afholde lydighedsprøve. Ikke Rally. For det har en chance for at løbe rundt, skal det være en åben 

prøve.  

Der skal findes en dommer, en prøveleder og en sekretær. Bonnie undersøger om Louise kan være 

prøveleder eller om hun kender en der kan.  

Jette ser på Dommerlisten hos DKK, om der er en dommer som ikke skal køre så langt :-) 

Der skal laves en annonce om prøven til magasinet til 1. august og 1. november. 

Mødet sluttede i god ro og orden. 

 


