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Ad 1 Bestyrelsesrepræsentantens rolle: 

Der er generel utilfredshed i kommunikationen mellem bestyrelsen og udvalget, idet man er fuldt enige i 

udvalget om, at tonen i kommunikationen mellem udvalget og bestyrelsen til tider har været hård. Kom-

munikationen skal være bedre fremadrettet, for udvalget vil gerne samarbejde. Det forventes, at bestyrel-

sesrepræsentanten er udvalgets forlængede talerør ind i bestyrelsen. Udvalget har tidligere haft flere for-

skellige repræsentanter. Udvalget er glade for at få den nuværende bestyrelsesrepræsentant, på baggrund 

af hendes årelange erfaring med schweiss og udvalget er også positivt indstillet, med henblik på det af be-

styrelsesrepræsentanten fremsatte forslag for et brugschampionat på udstillingerne.  

Bestyrelsesrepræsentanten skal være objektiv og være lyttende og orienteres om udvalgets arbejde, samt 

at skal der være en god og sund dialog. Dette har der desværre ikke altid været med nogle af de tidligere 

bestyrelsesrepræsentanter, så det har været meget op ad bakke til tider. Det ser dog ud til, at forhindrin-

gerne er blevet løst med den nuværende bestyrelsesrepræsentant. Der er flere ting, der er blevet afklaret 

så meget som muligt, og det ser ud til at man nået til et niveau, hvor der mulighed for en fornuftig og sund 

dialog i en god tone. Det er beklageligt, at bestyrelsesrepræsentanten ikke nåede at svare på mødeindkal-



delsen til dette møde. Kjeld fik endvidere oplyst fra anden side, at regionsledermødet i oktober 2013 var 

spild af tid, hvorfor ingen fra udvalget deltog, hvilket er meget beklageligt. 

Beslutning: Udvalget vil meddele bestyrelsesrepræsentanten, at man gerne vil godkende kravene for 

brugschampionatet, som bestyrelsesrepræsentanten har stillet forslag til. Det er ikke meningen, at brugs-

klassen skal være ”skraldespandsklasse” for Championklassen og der er fuld enighed i udvalget om, at kra-

vene skal skærpes for at kunne stå i brugsklassen. René påpeger desuden, at kravene for at stille i brugs-

klassen i udlandet også er højere.  

 

Ad 2 Arbejdsopgaver i udvalget: 

Både Brian og Kristian er begge kørt sur i opgaverne. Brian har i efteråret 2013 trukket sig fra kasserer-

posten, da bestyrelsen har fjernet arbejdsgrundlaget. Førhen kunne udvalget med omkostningsinstruksen i 

hånden spørge træningspladserne for en halv – eller helårlig status, men det har bestyrelsen ændret på i 

løbet af året, fordi man gerne vil ensrette arbejdsmetoderne for de 4 faste aktivitetsudvalg i Beagle Klub-

ben. Udvalget behøver ikke nødvendigvis rokere rundt, men skal finde en mere hensigtsmæssig måde at 

arbejde på. Løsningen bliver dog følgende:   

Beslutning: 

Formand: Pr. 01.01.2014: Brian Seitzberg 

Kasserer: Pr. 01.01.2014: Kristian Paulsen 

Sekretær: Kjeld Lorenzen 

Medlem: René Jensen 

Brian mener, at der bør være en person i udvalget, der står for planlægning af prøverne, men det er resten 

af udvalget ikke interesserede i og man bliver derfor enige om at beholde planlægningen i udvalget som 

hidtil. Brian og Kristian får lige indbyrdes aftalt en dag til overlevering af opgaver. 

 

Ad 3 Prøver i 2014: 

VSS 2014: Det er gået godt med planlægning af VSS schweissprøverne, og der skal planlægges prøve i Øst-

jylland i 2014. Brian har kontakt til Mogens fra Djursland Jagthundeklub angående stifindere og vil lige høre 

ad. VSS Planlægningsgruppen spørges også til råds. Brian søger om tilladelse til lån af terræn. Er der ingen 

hjælpere, er der ingen prøve. Hverken Kristian eller Brian vil stå for at være stifindere i en ukendt skov, 

ligesom de begge gjorde det på Bornholm i 2013. Det er alt for ressourcekrævende. 

Prøver på Sjælland: Skov- og Naturstyrelsen vil på Sjælland prioritere mountainbikeløb frem for schweis-

sprøver og derfor er det svært at få tilladelse til en prøve. Man kan aldrig vide i f.eks. St. Dyrehave eller i 

Gribskov, om man kan få lov til at afholde prøver. Brian påpeger, at man skal huske de korte sportyper og 

nu er der også behov for 20 timer/600 meter spor til prøverne. 



Prøver i 2014: 

Kristian søger om tilladelse til prøve i september måned i Gribskov og/eller St. Dyrehave.  

Brian vil afholde prøve i Vår Skov i april og i Dronninglund i efteråret. 

 

Ad 4 Januarfesten 18.-19. januar 2014 på Årslev på Fyn: 

Hjemkaldelse af pokaler: René varetager denne opgave og Kristian sender listen med pokalmodtagere til 

René. René og Kjeld kommer til januarfesten og hjælper med uddeling af pokaler og diplomer og rosetter. 

Kristian sørger for det praktiske med at få lavet listen og få årsvinderne informeret. 

 

Ad 5: De nye schweissregler: 

Som udgangspunkt er der ikke terrænmæssigt den store forskel på 20 t/400 m og 20 t/600 meter, da der på 

20 t/600 m er 4 knæk frem for 3 knæk på 20 timer / 400 meter. Folk der træner 20 timer / 400 meter synes, 

at der er langt fra 20 timer / 400 m til 20 t/1000 m og her kommer den nye 20 t/600 meter ind som en god 

løsning. Desuden er det lettere for udenlandske hunde at komme til Danmark og aflægge prøve på linje 

med de prøver, som man f.eks. har i både Sverige og Norge. Desuden vil udvalget gerne være på forkant 

med, at FCI eller DKK i fremtiden kan finde på at hæve kravene til at kunne blive dansk udstillingschampion, 

og så kan man derfor allerede nu lige så godt hæve kravene internt i Beagle Klubben, så det ikke lige plud-

selig kommer bag på Beagle Klubben, hvis FCI eller DKK hæver kravene. Andre jagthunderacer i Gruppe 6 

har f.eks. krav om en brugsprøve for at kunne blive dansk udstillingschampion. Der er endvidere enighed i 

udvalget om, at en bestået kaninslæbsprøve ikke længere skal være adgangsgivende for at kunne stille op i 

brugsklassen. 

Beslutning: Der er lidt diskussion i udvalget generelt om, hvorvidt man skal bibeholde både 20 t/400 m og 

20 t/600 meter prøverne, eller om man – som Brian mener – blot skal have 20 t/600 meter og skrotte 20 

t/400 meter. Det besluttes dog, at man indtil videre beholder begge prøvetyper og ser hvad der sker rent 

prøvemæssigt hen over prøveåret. Endvidere besluttes det, at det ikke længere skal være muligt at stille op 

i Brugsklassen med en bestået kaninslæbsprøve, da kaninslæb ikke er FCI godkendt. Dette skal dog først 

indstilles til bestyrelsen samtidig med, at man ved hvordan det går med 20 t/400 meter og 20 t/600 meter 

prøverne. 

 

Ad 6: Træningspladser: 

Hillerød: Det er meningen, at Kristian og Niels Lütgens overtager træningspladsen pr. 01.01.2014 fra John  

Vejby Jensen, der har valgt at stoppe for at få tid til at træne egen hund. Niels Lütgens har tidligere har haft 

en træningsplads i Nordsjælland. Der er dog lidt problemer med at få kontakt til Niels, men Kristian hører 

nok noget fra Niels Lütgens når tiden nærmer sig. Kjeld vil også gerne hjælpe til på træningspladsen. 



Boserup: Kører fortsat videre uden problemer og der er masser af henvisninger til træningspladsen – selv 

fra folk, der bor i Birkerød (hvor det faktisk er nemmere for dem at køre til Hillerød). 

Kalundborg: Der skulle her i efteråret være igangsat noget træning med en tidligere schweisshundefører. 

Der har dog ikke været taget kontakt til kassereren i udvalget omkring træningen, så det antages at trænin-

gen foregår i privat regi. 

Fyn: Kristian har flere gange tilbudt sin hjælp til opstart af træning m.v., men der er ingen skov at træne i  

og Kristian har tidligere på året ansøgt Skov og Naturstyrelsen Fyn om Sollerup Skoven ved Odense, men fik 

afslag. Der ledes stadig efter en egnet skov på Fyn. 

Spjald: Linda holder træning en gang imellem, men der har været afholdt intro til schweiss af Jens Thorsen 

og Carsten Holmslykke i Vestjylland og det har vist været en succes. 

Østjylland: Ingen træningsplads. 

Jels: Michael holder træning. 

Dronninglund: God søgning fra egne medlemmer og fra andre specialklubber. Der afholdes nogen gange 

træningsdage i Klosterheden Plantage og det er også meningen, at man i september vil leje naturbussen 

med guide i Klosterheden Plantage, så man komme på tur og høre krondyrenes brunstbrøl. Når der laves 

træning i Klosterheden Plantage er der en god søgning fra det meste af Jylland. Man har i Dronninglund 

haft problemer med mountainbikere, der ulovligt afholdte løb, selv om der var jagt. Mountainbikerne blev 

politianmeldt, men på Sjælland vil det næppe ske. 

Kaninslæb i Frederikshavn: Der er ca. 3 deltagere pr. gang, så det kører fint. Det undrer dog udvalget, at 

man både kunne afholde en kaninslæbsprøve og en gåtur i Region Nordjylland samme dag. Der er ikke no-

gen klare regler for dette decideret i retningslinjerne for Regionerne og Kristian har spurgt bestyrelsen, men 

har ikke fået noget svar. 

 

Ad 7: Hitliste og hitlistefører: 

Det er fortsat Rikke Roy Hansen, som er udvalgets hitlistefører. Kristian følger lige op på, om hun har mod-

taget alle indmeldte resultater og om pointlisten står korrekt ajourført. Det er endvidere vigtigt, at prøve-

deltagere selv sørger for at få den fornødne dokumentation for prøveresultaterne iht. DKK’s schweissprø-

veregler. I modsat fald vil resultatet ikke blive registreret på hitlisten. 

 

Ad 8: Forretningsorden for udvalget og omkostningsinstruksen: 

Omkostningsinstruksen: Kristian overtager som ny kasserer rollen med at få ajourført omkostningsinstruk-

sen, da den er meget mangelfuld. Der skulle være sendt noget til klubbens hovedkasserer Malou tidligere, 

men udvalget har ikke hørt noget og Kristian vil rykke Malou for svaret. 



Forretningsorden: Den nuværende forretningsorden vil være i kraft, indtil Lovudvalget henvender sig og 

beder om en ny og forbedret forretningsorden for udvalget.  

 

Ad 9: Schweissseminar I 2015 på Sjælland, info til magasinet og fremtidige møder: 

Kjeld vil gerne høre, om der skal afholdes schweissseminar på Sjælland I 2015? Kristian vil undersøge, om 

det kan afholdes i en stor spejderhytte ved Ganløse og vil prøve at høre Skov- og Naturstyrelsen om dette. 

Kristian fik ikke skrevet noget til magasinet denne gang, men vil i stedet for udsende en nytårshilsen på 

hjemmesiden. 

Fremtidige møder: Udvalget er glade for at bruge Skype, så man vil så vidt muligt gerne afholde et møde 

hver måned i 2014. 

 

Ad 10: Evt: 

Intet at bemærke. 

 

For referat: 

Lene Marie Seitzberg 

 

 


