
 

 

Referat af beagle klubbens instruktørmøde. D. 23/1-2016 

Tilstede: Jens Møller Pedersen, Merete Petersen, Nina Dige Vinther, Niels-Henrik (Niller) Jacobsen. 

Benedikte Blom, Bestyrelsesrepræsentant Lene Toft Ravn, udvalgsmedlemmer Sanne Eriksen 

og Jette Lorenzen 

Afbud: Knud Hald, Louise Nørgaard og Lone Dejrup Christensen.. 

 

1. Sanne bød velkommen til det årlige instruktørmøde. 

2. Valg af dirigent: Jette Lorenzen 

3. Valg af referent: Jette Lorenzen 

4. Formandens beretning. 

Formandsberetning Lydighedsudvalg, januar 2016 

 

Året 2015 har været et hårdt men spændende år, hvor der er sket rigtig meget  
for os her i Lydighedsudvalget.  
Vi startede til januarfesten, hvor Jette tog med som udvalgets repræsentant, og  
sørgede for at dele diplomer og pokaler ud. Da det var vores første år i udvalget,  
fik vi hjælp til uddelingen, hvilket resulterede i, at det gik rigeligt stærkt for alles  
vedkommende. Men ikke desto mindre, blev der delt det ud, der skulle.  
Herefter havde vi instruktørmøde på Annevej i Stenløse. Her fik vi i udvalget  
rigtig god opbakning af vores instruktører til udvalgsarbejdet, samt en  
håndsrækning, såfremt vi havde spørgsmål og brug for hjælp. Denne hjælp har vi  
været meget glade for hele året igennem.  
DSS årsmødet i slutningen af januar, fik beagleklubben til opgave at holde en  
instruktørweekend – denne vil jeg dog komme tilbage til.  
I sommeren 2016 var vi med til at holde vores første VSS i lydighedsudvalget.  
Dette var en større opgave for os, og Jette har taget den største tørn med  
planlægning mv. heraf. Vi fik tillige hjælp til at skaffe foderpræmier, samt hjælp  
til planlægning og udførelsen af selve konkurrencerne. Vi havde valgt at holde  
både en lydighedsprøve og en Rallyprøve – og begge blev gennemført med  
succes. Dog var vi meget i tvivl i planlægningsfasen, om der var nok Beagler der  
ønskede at være med, hvorfor vi valgte at begge prøver blev til åbne prøver for  
alle racer. Der var pænt tilmelding i begge konkurrencer. Vi er her i udvalget  
glade for opbakningen og udførelsen af vores første planlagte konkurrence.  
Bonnie der ellers havde været med i udvalget inden Jette og jeg startede, valget  
at meddele os sidst på dagen på VSS, at hun ønskede at stoppe. Dette var vi  
selvfølgelig meget kede af i udvalget. Vi konstituerede os derfor igen på ny, hvor  
jeg som formand nu overtog kasserer jobbet fra Bonnie – hun fortsatte dog som  
hitlisteføre. 
 
Det næste store projekt der var planlagt for 2015 var en DSS instruktør  
weekend, hvor det var beagleklubbens tur til at stå for planlægningen. Vi var  
blevet bekendt med at DKK var i gang med at ændre i LP reglerne, men disse var  
endnu ikke helt på plads ved planlægningen eller da vi holdt weekenden. Vi  



valgte dog at en stor del af programmet, skulle gå med de nye LP regler og  
forsøgte med stor overtalelse, at få enten en DKK dommer eller en anden  
instruktør til at komme (så alle de deltagende instruktører fik noget ud af  
weekenden – men uden held. Derfor begyndte jeg at spørge internt i DSS; og her  

fik jeg meget stor hjælp af Bl.a. Merete, Lis, Jannie (Puddelklub) og Hans Ove  

(OES klubben). De var med til at skabe rammerne og en rigtig god weekend, og  

bl.a. Merete og Lis lagt et stort arbejde i at  gennemgå de nye øvelser, samt vise hvordan man 

positivt kunne bruge det på pladserne. Jeg tror vi alle gik fra weekenden med en begejstret mine, 

og glæder os til at prøve det af derhjemme og bruge det videre på pladserne. 

Weekenden var dog også hårdt arbejde – men med hjælp lykkedes det at den  

blev velafholdt.  

Samlet set har vi haft et godt men hårdt år i udvalget. Da vi også kun er to tilbage,  

har vi forsøgt at gøre lidt reklame for evt. Nye udvalgsmedlemmer i Beaglebladet,  

men har endnu ikke haft en eneste henvendelse. Dette er dog noget vi vil arbejde  

videre med i 2016, for at få udvalget op på fuld styrke igen.  

Vi vil samtidig forsøge at få en dialog med bestyrelsen, om hvad de forventer mv.  

af udvalget – herunder af vores instruktører.  

I forbindelse med de tilskud og godtgørelser, mener vi her i udvalget at  

bestyrelsen har ændret holdning fra oktober 2014 og frem til nu – her tænker jeg  

specielt på godtgørelse til DSS instruktørweekenden i 2015, hvor bestyrelsen gav  

udtryk for at de ansøgninger der var kommet, ikke var fyldestgørende eller  

velbegrundet – at bestyrelsen havde den opfattelse, er vi meget kede af her i  

udvalget.  

I forbindelse med kassereren for udvalget, er jeg ved at få fuldmagt til vores  

konto. Vi havde en uheldig oplevelse på VSS, hvor en der skete en lille fejl –  

derfor ønsker vi at have fuldmagt til kontoen, så der ikke skal gå flere uger inden  

sådan en fejl bliver rettet igen fremover.   

En af de ting vi er rigtige glad for her i udvalget, er at vi har to der er  

startet/starter på instruktøruddannelsen. Jette er startet på grundforløbet på  

DKK, og går assistent hos Jens og Niller i Ishøj.  

Bennedikte er starter op som assistent hos Nina i Herlev, og er indstillet til  

teoretisk prøve til foråret 2016 - på en DSS instruktøruddannelse. 

 

 I forbindelse med beretningen talte vi om tilskuddet til instruktørseminaret, som vi alle mente 

havde en fantastisk stor relevans, da prøvereglerne skulle ændres med indgangen af 2016. 

Instruktørerne undrede sig over udvalget ikke var blevet hørt i forbindelse med tilskuddet, og der 

ikke er nogen dialog med bestyrelsen.  

Alle instruktørerne udtrykte skuffelse og frustration over måden ansøgningerne om tilskud var 

behandlet på. Opfattelsen var at der skulle gives fuldt tilskud til kurset, med henvisning til 

bestyrelsens referat af. d. 5. okt.2014. Udvalget vil tage kontakt til bestyrelsen, for at hører 

bestyrelsens forventninger til os i udvalget, og forventningerne til instruktørerne. 

  

 

5. Beretning fra kassereren 



Da Bonnie valgte at træde ud af udvalget på VSS, har Sanne været kasserer. Sanne har rykket Marie 

Louise efter regnskabet for 2015, men det er ikke gjort færdigt. Sanne har heller ikke fået 

fuldmagten til kontoen endnu, så alt skal gå igennem Marie Louise. Det er uholdbart ikke at vide 

noget om hvor mange penge der står, og om der er mulighed for at indkøbe materialer, som f. eks. 

de nye åbne springbrætter, som hundene kan komme til at møde til prøverne. Der blev forespurgt 

hvem regnskaberne skulle sendes til, og svaret var til Marie Louise, med en kopi til Sanne. 

Pga. det manglende regnskab, kunne det naturligvis ikke godkendes, men vi lovede at sende 

regnskabet ud til instruktørerne, så snart det blev sendt fra Marie Louise. 

 

Klubbens lydigheds materialer er nu hos Jette Lorenzen, og nogle telte er hos Sanne Eriksen. 

På forespørgelse fra Jette, blev vi enige om at kassere de meget gamle telte, hvor vi ikke ved om 

der er det hele med. De har ikke været brugt i mange år, og der forefindes 2 røde DKK telte. 

 

6. Valg til lydighedsudvalg. Både Sanne Eriksen og Jette Lorenzen var villige til at tage en ekstra 

periode. Til trods for vores annonce i Magasinet, har vi ikke fået nogen henvendelser fra nogen som 

kunne være interesserede i at være med. 

 

7. De nye lydighedsregler: 

Alle tilstedeværende havde været til DKK medlemsaften med Erling Olsen, som gennemgik de nye 

øvelser, set fra et dommersynspunkt. Vi forsøgte om vi kunne finde de videoer der blev vist på 

mødet, men det så ud til de var blevet skjult igen, som der blev sagt de ville. 

Udfra de indput vi fik på instruktørseminaret i september, og de erfaringer vi gør os her i foråret, vil 

vi mødes igen efter forårssæsonen og udveksle erfaringer. Dette med formål at få beskrevet 

træningsprincipper for de nye øvelser. Her planlægger vi at lave en dag hvor vi gennemgår 

øvelserne, og dagen efter har en dag med en dommer. Jens og Niller vil finde en dommer. 

Flere af øvelserne i klasse 3, er meget anderledes end de tidligere øvelser. 

Derfor laves der kun hitlistegældende prøver  i klasse 1 og klasse 2 på pladserne i foråret, da 

dommerne skal klædes bedre på. 

 

8. indkomne forslag. Der blev forespurgt om hitlisten skulle nedlægges, men der var enighed om at 

fortsætte, også selvom der måske ikke kommer så mange på i år. 

 

9. DSS- og DSS årsmøde. 

OES klubben står for afviklingen af instruktørprøverne i 2016. Da det ser ud til, at der er en/ eller 

muligvis to assistenter, der skal til teoretisk prøve i foråret, lovede Merete at se på 

teorispørgsmålene og rette dem til efter de nye LP-øvelser, i samråd med de to andre dommere 

 ( Niller og Knud).  

På spørgsmål fra OES klubben, om hvorvidt DSS skal fortsætte med de tidligere prøveregler til 

interne prøver, vil Beagle klubben stemme imod, da det kun vil vanskeliggøre træningen. 

På spørgsmål om fælles indlæringsprincipper til de nye regler, passer det godt med vores egen 

holdning. 

 



10. Arbejdsplan og VSS 

Efter forespørgsel blandt en del af dem som plejer at komme til prøve på VSS, har 

lydighedsudvalget besluttet ikke at holde lydighedsprøver eller Rallyprøver på VSS. Der kommer 

ikke nogen af dem som plejer at gå til prøve, og det vil så kun blive prøve for ikke Beagler.  

Vi vil overveje om vi skal lave noget workshop, hvor man kan komme og prøve nogle af de nye 

øvelser.  

Derfor vil arbejdet i år være at hjælpe med "erfaringsweekenden" Hvor vi samler vores erfaringer, 

og har en dommer med. 

Samtidig vil vi se på vores sider i håndbogen og få dem opdateret. Vi forventer ikke at få dem 

færdige i år, men at vi kommer godt igang med dem. 

Prøveskemaerne skal opdateres til de nye øvelser. Niller påtog sig opgaven, og de er allerede 

færdige. 

 

 

 

11. Info om nye instruktører, og status på eksisterende 

Jette og Benedikte er begge igang med at uddanne sig til instruktører. 

Benedikte som LP1 og LP2 instruktør i Beagle klubben, hvor hun pt. er assistent hos Nina i Herlev. 

Det forventes at Benedikte skal til teoriprøve her i foråret. 

Jette er igang med hvalpe og unghunde grunduddannelsen i DKK og går aspirant hos Niller og Jens i 

Ishøj. 

Der er ikke mange tilmeldte Beagler hos de jyske instruktører, så de overvejer at holde pause fra 

instruktørgerningen. 

 

 

Sanne sluttede af med at takke for god ro og orden. 


