
Beretning fra Lydighedsudvalget 
 
Beretningen har jeg valgt at starte, fra det nye udvalgt tiltrådte efter det åbne 
møde i oktober 2014. 
 
Til det åbne møde lagde det nuværende udvalgt, (Lisa Hughes og Bonnie 
Jørgensen) meget kraftigt op til, at flere gik med – hvorefter Jette Lorenzen og 
Sanne Eriksen gik med og sammen dannede de lydighedsudvalget. Lisa blev 
efterfølgende nød til at personlige årsager at udtræde af udvalget.  
 
Tilbage sad vi tre, uden den store erfaring i opgaverne i lydighedsudvalget eller 
har instruktøruddannelse, og Bonnie havde som den eneste været med i udvalget 
i et halvt år – dette er dog ingen hindring, da vi alle har stort gå-på mod og et 
ønske om at få udvalget op og stå igen, samt  generelt fokus på lydighed i 
beagleklubbens regi.  
 
På vores første møde, havde vi besøg af Nina Dige Vinther og Knud Hald. De har 
hjulpet os godt i gang, samt givet os godt med læsestof, så vi kunne få styr på 
regler, retningslinjer samt ønsker til fremtiden.  
 
Efter at have konstitueret os (Jette som sekretær, Bonnie kasser og Sanne som 
formand), gik det endelige arbejde i gang. Der blev hurtigt besluttet, på grund af 
vores manglende erfaring, at vi ikke kunne nå at få stablet noget på benene til 
januar festen. Vi ville dog stadig gerne være repræsenteret og vi forsøgte at få 
nogle forskellige Rally-instruktører til at lave en lille bane, men det var desværre 
ikke muligt for os at lokke nogen frem.  
Der var en labyrint med forskellige kendte og mindre kendte øvelser og ”lege” 
som region Sydjylland havde lavet. Vi havde tilbudt at hjælpe om formiddagen, 
men der var nogle søde medlemmer i regionen, som passede labyrinten.  
 
Samtidig skulle der også styr på afregninger overfor instruktørerne, og det 
lykkedes til sidst efter et par bump på vejen – nu skulle alle instruktørerne gerne 
have modtaget afregningsarket.  
 
Vi er også gået i gang med at se på muligheden for at få opdatere hjemmesiden, 
herunder ny tekst, billeder mv.  
 
Da året jo næsten var slut, fik vi også hurtigt hjemkaldt de fleste pokalerne, så vi 
kunne få overblik over de mange pokaler, samt alle reglerne herfor.  
Til årets hund i rally, havde vi desværre ikke været helt fremme i skoene og fået 
hjemkaldt mapper og pokaler. Dette var dog ikke så tidskritisk, da der kun er en 
Beagle som var kommet på hitlisten for Rally. 
Alle pokalerne var fragtet med til Skærbæk, og var sat op på parade, sammen 
med diplomer og rosetter. I LP skulle alle pokaler udleveres på nær Zulus 
vandrepokal.  
 
Da vi alle er nye i lydighedsudvalget skulle vi også bestemme hvordan vi i 
fremtiden gerne ser udvalget. Vi har valgt at vi gerne vil fortsætte vores 
samarbejde med DSS, og har sendt en opfordring til dem til deres årsmøde, om at 



fortsat være medlem på trods af manglende instruktøruddannelse i udvalget. Vi 
har ligeledes også ønsket at fortsat have stemmeret på trods af manglende 
instruktøruddannelse, for at have indflydelse på beslutninger. Vi møder desuden 
op til årsmødet i DSS. 
 
Nu er vi i gang med at lave årsplanen, for at se hvordan resten af året 2015 skal 
se ud. VSS skal planlægges, og vi vil derudover gerne holde en prøve mere til 
efteråret. Udvalget håber på opbakning hertil, samt at der kan være så mange 
beagler med som muligt, til de opstillede prøver.  


