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Deltagere:   

Per Hergott Petersen PP), Birgitte C. Søndergaard (BS)  Annette Pedersen (AP) bestyrelsens repræsentant 

Marie Louise Nielsen (MN), Marianne Steinmann Bach (MB)  

Afbud: 

Lotte Jensen, Lea Wesselhoff. 

 

Punkter: 

1. Udvalget konstituering  
 

2. Fordeling af arbejdsopgaver 
 

3. Juniorhandling – fremtidig nu hvor ad hoc gruppen ikke længere ønsker at drive aktiviteten 
 

4. Antal udstillinger i 2017 – herunder evaluering af Jagtudstillingen i april 2015, som var en ekstra 
udstilling, der var kommet til for at afprøve konceptet. Udstillingen Store Hestedag er først i 
september. Evaluering af denne må derfor afvente! 
 

5. Drøftelse af fælles udstilling sammen med 2 andre klubber 27.11.2015.  Se Lottes mail, som jeg har 
videresendt. 
 

6. Diplomer. Der er udarbejdet layout. Se Mona Vestergaards mail, som jeg har videresent og som 
indeholder forslaget. 
 

7. Nyt fra bestyrelsen, v. bestyrelsens repræsentant Marie Louise  
 

8. Kriterierne for tildeling af klubcertifikaterne på baggrund af, at reglerne for opnåelse af titlen 
internationalt championat ikke længere kræver, at hunden først skal have opnået et dansk 
championat.  
 

9. Dommerønsker - drøftelse af antal pr. medlem.  
 

10. Værdikupon til alle deltagende hunde på udstillingerne, v. BS 
 

11. Udstillingssteder, v, BS 
 

12. Valg af dommer contra transportudgifter, v. BS 
 
 

13. Evt.  
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Ad 1. 

Udstillingsudvalget konstituerer sig således: 

Formand, ansvarlig for al indkommen post samt og ansvarlig for vandrepokaler for udstilling – Marianne 

Steinmann Bach 

Næstformand, udstillingsleder øst (Sjælland og Bornholm) – Annette Pedersen 

Udstillingsleder vest (Jylland og Fyn), ringpersonale og udstillingssteder (Jylland og Fyn), modtagelse af 

dommerønsker – Per Hergott Petersen 

Ansvarlig for tilmeldinger til Beagle Klubbens udstillinger  -  Lotte Bergh Jensen 

Dommerkontakt, kasserer/regnskabsfører – Birgitte C. Søndergaard 

Ringpersonale og udstillingsstedet (Sjælland og Bornholm) -  Lea U. Wesselhoff 

Ad 2. 

Udstillingsudvalget drøfter om der fortsat skal være en udstillingssekretær og en udvalgssekretær. Der er 

enighed om, at vi fremover ønsker at fordele de enkelte opgaver mellem os, og ikke hvad der ligger under 

en ”titel”. Derfor er der ikke længere en udstillingssekretær og en udvalgssekretær. Samtidig ønskes en 

mere sigende tekst i oversigten udstillingsudvalg og opgavefordeling. Derved er det mere tydelige for 

medlemmerne, hvem de skal kontakte. Det er besluttet, at  teksten i tilknytning til ovenstående 

konstituering benyttes. 

Den fleksible opgavefordeling, indarbejdes i kommende omskrivning af forretningsorden for 

udstillingsudvalget. 

Opgavefordelingen fremgår under punkt ad 1. 

MB sørger for rettelser til hjemmesiden. 

Ad 3 

Udstillingsudvalget beslutter følgende: 

Gældende fra 1.10.2015 afholdes juniorhanding på juleudstillingen, januarudstillingen/udstillingerne, og de  

to udstillinger under VSS.  

Der indføres takst for juniorhanding svarende til den DKK til en hver tid tager for tilmelding til 

juniorhandling 

Tilmelding til juniorhandling skal fra og med juleudstillingen 2015 ske via www.hundeweb.dk (1. 

tilmeldingsfrist er 25.10.2015 og sidste tilmeldingsfrist er 1.11.2015) Det vil ikke længere være muligt at 

tilmelde på dagen. 
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Hitliste for juniorhandling er midlertidig suspenderet indtil der melder sig et medlem/forældre, der vil 

påtage sig at føre hitlisten. Det betyder, at så længe der ikke er et medlem/forældre, der påtager sig at føre 

hitlisten, er uddeling af årsrosetter og årsvandrepokaler også suspenderet.  

Såfremt der er medlem/forældre der påtager sig at føre hitlisten for juniorhandling tages punktet på igen. 

Hvis det på sigt viser sig en stor tilgang at børn/juniorer der efterspørge juniorhandling på flere at klubbens 

udstillinger behandles punktet igen. 

Skriv til Magasinet nr. 3 udarbejdes af AP. 

Ad 4 

Udstillingen som blev afholdt i forbindelse Jagtfestivalen i Farum have 46 tilmeldte hunde. Bek. er den 

eneste hundeklub der afholdt udstilling.  Alt i alt er det ok omgivelser og en hyggelig udstilling. Imidlertid 

vurderer udstillingsudvalget ikke, at det er stedet, hvor vi får den største reklame for vores hunde. 

Jagtfestivalen trak primært jagtfolk til, og vi kan ikke forvente, at de interesserer sig for at købe en beagle.  

Derfor beslutter udvalget, at vi ikke vil afholde udstilling i 2016 i forbindelse med Jagtfestivalen i Farum.  

Vi afventer nu Bek’s udstilling ved St. Hestedag, som kommer i Roskilde 6.9.2015. Her forventes der at være 

et andet grundlag for at gøre reklame for vores race, idet St. Hestedag trækker et stor publikum, og det er 

ofte en familieudflugt. Viser evalueringen, at det er en udstilling satses på, afklares det, at om der så er 

grundlag for også at have en Bek. udstilling modsat dag Hillerød. Det skal bemærkes, at for 2016 er der 

entreret med dommer, således at det først kan blive for 2017.  

Ad 5 

Udstillingsudvalget drøfter henvendelsen. I og med at juleudstillingen er en af Bek’s  større udstillinger med 

mange deltage, betyder det også at Bek. selv har brug for pænt med plads. Bek. har tidligere delt en hal 

med en anden klub. Dette blev ikke oplevet som en succes. Udstillingsudvalget beslutter at takke nej til 

tilbuddet. 

MB svarer på henvendelsen. 

Ad 6. 

Layoutet blev drøftet. Der er et par mindre tilføjelser. MB giver Mona Westergaard besked om 

ændringerne.  

Samtidig drøftes, om der skal underskrift på diplomet. Hvis der skal være underskrift, skal det ikke være 

som hidtil, hvor diplomer skal ”vandre” mellem den der udskriver det og så udstillingslederne som 

underskriver diplomet. Det skal være en enkel og hurtig arbejdsgang. Udstillingsudvalget beslutter, at det 

medlem der administrerer hitlisten og dermed også udsteder diplomerne, også underskriver på diplomet.  

MB giver Mona Westergaard besked om denne beslutning. 
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Ad 7. 

Nyt fra bestyrelsen. 

a. Rykker for referat af mødet november 2014. Beklager, at det ikke er blevet skrevet. Det er lige ved 
at være klart. 

 

b. Juleudstillingen, placering i 2016 samt skift mellem landsdelene som januarudstillingen. 
 
Udstillingsudvalget drøfter bestyrelses ønske.  
 
Indledningsvis mener udstillingsudvalget, at juleudstillingen ikke er at sammenligne med 
januarudstillingen, som skifter mellem landsdelene. Januarudstillingen er knyttet op til et 
særarrangement, ligesom VSS er.  Særarrangementet, ”januarfesten” er, hvor årets hunde m.fl.,  
indenfor de forskellige aktiviteter/discipliner hædres. Der uddeles vandrepokaler, diverse 
årsrosetter og diplomer. Juleudstillingen er ikke koblet på et ”særarrangement” men en ganske 
almindelig udstilling, med et lotteri til gavn for kommende VSS arrangement og gennem nogle år 
med en arrangeret fællesspisning, for de der ønsker at deltage i dette. 
 
Når udstillingsudvalget planlægger årets udstillinger, datoer, øst/vest, hvor/hvornår afholder DKK 
udstillinger, herunder evt. nationale udstillinger, arbejdes der på, at udstillingerne så vidt muligt 
veksler mellem landsdelen. Imidlertid er DKK’s udstillinger fastlagte i forhold til samme 
måned(dato) og landsdel år efter år.  F.eks. er Vejen(vest) i juni. I september Hillerød(øst) og i 
oktober/november Herning(vest). Samtidig har Bek. gennem adskillige år fast haft udstilling i 
oktober måned i vest, nemlig Haverslev/Års udstillingerne, da den sidste er sponsorudstilling. Disse 
to udstillinger er blevet en ”tradition”, selvom det betyder, at der faktisk afholdes 4 udstillinger i 
vest indenfor 1 måned. 
Det er udstillingsudvalgets oplevelse, at der er udstillere, som vil være kede af at disse to 
udstillinger flyttes, f.eks. Sjælland, og så vil der så også være 3-4 udstillinger på 1 ½ måned. 
Samtidig vil der også være udstillere, som vil være kede af at juleudstillingen skal f.eks. til vest. 
 
Herudover skal man  være meget opmærksom på, at der hidtil har været frivillige medlemmer, som 
hvert år gør en indsats i forhold til f.eks. juleudstillingen med lotteri/arrangere spisning og en 
fællesspisning med hjemmebagt kage til i Haverslev. Udstillingsudvalget oplever desværre ikke at 
der er en kø af frivillige i klubben, når der skal afholdes udstillinger. Derfor mener 
udstillingsudvalget, at vi skal passe på unødigt at flytte f.eks. en juleudstillingen rundt i landet, når 
den p.t. afholdes i en landsdel, hvor der er frivillige, som år efter år gerne vil give en hånd med på 
denne udstilling.  
 
På baggrund af ovenstående har udstillingsudvalget besluttet, at p.t. giver det god mening, at 
juleudstilling ikke skifter mellem landsdelene, men afholdes i øst.   
Udstillingsudvalget er opmærksomt på, hvis forudsætningerne for beslutningen ændres. 
 
   

c. Generalforsamlingen 2016 og 2017. Bestyrelsen forespørger udstillingsudvalget, om det er muligt 
at lægge en udstilling evt. dobbeltudstilling i maj både 2016 og 2017, hvor der samme weekend kan 
afholdes generalforsamling. 
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For 2016 er alle udstillinger allerede på plads både med hensyn til dommere, ringspersonale og 

udstillingssted, hvorfor det desværre ikke er muligt at efterkomme Bek’s bestyrelse’s ønske. 

For 2017 arbejdes der på at planlægge udstilling i maj måned således, at der er mulighed for at 

afholde generelforsamling samme aften. Endelig dato følger. 

d. Januarfest 2016 Arrangementet planlægges afholdt i Stoholm, Skive. Hallejen pr. time er 375,- kr. 
Evt. rengøring kommer oveni.  Taget til efterretning. 

 

Ad 8. 

Punkter er drøftet. Der er enighed om, at det er vigtigt for udstillingssporten, at det er noget særligt at 

opnå titlen klubchampion i Beagle Klubben. Da titlen oprindeligt blev indført i Beagle Klubben var reglerne, 

at hunden skulle være dansk champion før den kunne opnå titlen international champion, og dermed heller 

ikke kunne stå i championklassen.   

Udstillingsudvalget beslutter, at kriterierne for at få et klubcertifikat skal være, at hunden på dagen er 

dansk champion. Klubcertet uddeles til 1. vinderen med excl. og ck  i  championklassen. Hvis 1. vinderen 

allerede er klubchampion går klubcertet videre til 2. vinderen med excl. og ck i championklassen. Hvis både 

1. vinderen og 2. vinderen er klubchampion uddeles der ikke klubcertifikat. Ligeledes uddeles klubcertet 

ikke, hvis både 1. og 2. vinderen ikke på dagen er dansk champion. Der uddeles ikke reserveklubcertifikat. 

Da der intet står på klubbens hjemmeside om kriterierne, og da det ikke er kendt hvordan de oprindelige 

kriterier er udformet, aftales det at kontakte DKK for at høre, om de er i besiddelse af de oprindelige 

kriterier, herunder om der i kriterierne står at hunden skal være dansk champion.  

Hvis de oprindelige kriterier ikke er fyldestgørende i forhold til, at hunden skal være dansk champion, 

udarbejdes/tilrettes disse jfr. udstillingsudvalgets beslutning. Disse skal i givet fald sendes til Bek 

bestyrelsen til endelig godkendelse og herfra skal Bek’s bestyrelsen sende dem til DKK. 

Aftalt at AP kontakter DKK for at høre, om de er i besiddelse af de oprindelige kriterier og få dem tilsendt. 

Afhængig af hvad der står i kriterier udarbejdes/tilrettes disse af MB. 

Endvidere er det besluttet, at ind til de ”gamle” kriterier er fremskaffet, uddeles der ikke klubcertifikat, hvis 

det skulle blive aktuelt, at 1. vinderen ikke er dansk champion på dagen. Viser det sig, når de oprindelige 

kriterier er fremskaffet, at 1. vinderen er berettiget til klubcertet, kontaktes DKK med rettelse til 

præmieringslisten om, at hunden skal have påført klubceter, og hitlisteføreren orienteres om rettelsen. 

I forbindelse med denne drøftelse, ønsker udstillingsudvalget at der sker rettelser på BEK’s hjemmeside, 

således, det ikke kun er DKCH med årstal for championatet som fremgår, men at der også af 

championkavalkaden skal fremgår junior klubchampion med årstal, veteran klubchampion med årstal samt 

også årstallet på den eksisterende oversigt for klubchampion. 

MANI vil tage kontakt med Aage og få dette effektueret. Når det er effektueret, har MB oversigter over 

klubchampioner for juniorer og veteraner fra disse titler blev indført. 
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Ad 9. 

Dommerønsker til udstillingerne i 2017. Besluttet, at medlemmerne kan indsende 8 ønsker pr. medlem, 

gerne emner på både nye dommere og gengangere. Hvis dommeren tidligere dømt i beagler i DK (både BEK 

regi og DKK regi) må de ikke have dømt senere end i 2013. Samtidig med navne på dommeren ser 

udstillingsudvalget gerne, at kontaktoplysningerne på dommeren oplyses. Det vil gøre arbejdet betydelig 

lettere for udstillingsudvalgets dommerkontakt. 

Annoncering om dommerønsker skal i Magasinet nr. 3. MB laver annonce.  Dommerønskerne skal sendes til 

PP. 

Ad 10 

Værdikupon til alle deltagende hunde på udstillingerne 

Nuværende kriterier er, at der gives værdikupon på 25 kr. til alle deltagelse hunde i officielle klasser som 

opnår præmieringen excellent.  

Drøftet forslag om ændre på nuværende kriterier for værdikupon på 25 kr. til, at hver deltagende hund i de 

officielle klasser får en deltagerkupon svarende til 25 kr., uanset præmieringsgrad.   

Da det i dag er få hunde, som ikke i forvejen opnår præmieringen excellent, er udgiften ved forslaget yderst 

begrænset, og kan afholdes indenfor budgettet. 

Udstillingsudvalget beslutter at ændre kriterier således, at alle deltagende hunde i officielle klasser fra og 

med certifikatudstillingen på VSS 2015 får udleveret deltagerkupon af en værdi på 25 kr.  

Hunde i baby og hvalpeklasen får ikke udleveret deltagerkupon da klasserne dels ikke er officielle klasser, 

samt at baby/hvalpe får udleveret et krus pr. hund. 

Ad 11 

Udstillingssteder 

Punktet drøftet. Der henvises til beslutning i udstillingsudvalgets møde den 8.11.2014, punkt 10. 

 

Ad 12 

Valg af dommer contra transportudgifter 

BS fortæller, at der kan være stor forskel på transportudgifter til dommere. Ikke alene fra hvilket land 

dommeren skal flyve fra og hvortil i Danmark denne skal hen, men hvor dommeren bor. Bor denne tæt på 

en lufthavn med kort transport eller skal denne rejse flere hundrede kilometer for at komme til en lufthavn. 
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Punkter drøftet, og udstillingsudvalget er enig om, at vi generelt skal være opmærksomme på rejseudgifter 

ved dommervalg, men at der ikke er et udelukkelseskriterium, hvis der er nogle dommere, som har større 

rejseudgifter end gennemsnittet. Det kan så være, at hvis det f.eks. er oversøiske dommere, kan der blive 

tale om at henlægge/spare op til ekstraordinære dyre rejseomkostninger.  

Ad 13. 

Evt. 

Der er ingen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


