Møde udstillingsudvalget 14.9.2019, kl. 9.30. Mødelokale i Karlslunde Hallerne, Kongens Enge 42, 2690
Karlslunde

Deltagere: Annette Pedersen (AP) Per Hergott Petersen (HHP) Lise-Lotte Teilmand (LLT) Marianne
Steinmann MSB(MSB) Ole Sørensen (OS) bestyrelsens repræsentant.
Afbud: Birgitt C. Søndergaard, Lotte B. Jensen
Punkter til dagsorden:
1. Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver
2. Aktuel økonomisk status for udstillingsområdet
3. Fra bestyrelsen, se mail fra Ole af 3.9.2019:
a. Kriterier for at komme på klubbens hitliste
b. Værdikuponer – alternativ til værdikuponer med virkning fra 2020
c. Januarfest 2020
4. Gratis tilmelding af baby/hvalpe.
Punktet udspringer sig fra møde i udstillingsudvalget 3.2.2019 punkt 12 som ide til at nye
beagleejere fik lyst til at udstille deres beaglehvalp. Se ref. af mødet 3.2.2019 samt mail fra Lotte af
4.9.2019
5. Udstillingskalender 2020 – drøftelse af antal udstillinger og tidspunkter. Råskitse til
udstillingskalender udsendes sammen dagsorden. Marianne
6. Evaluering af VSS i forhold til opstillingstelte og at der var ekstra ringassistent til opstillingen m.v.
7. Indkaldelse af dommerønsker fra medlemmerne, antal ønsker, tidshorisont.
8. Forespørgsel fra medlem om udlevering af deltagerpræmie, når medlemmet var forhindre i at
deltage på selve VSS-udstillingen med var tilmeldt udstillingen.
9. Dommergaver på VSS-udstillingen, v. Annette
10. Brainstorm for ideer/indsatser til at ”hæve” antallet af tilmelder til klubudstillinger.
11. Evt.
12. Næste møde!

Referat af mødet 14.9.2019:
Ad 1. Udvalget konstituerer sig. De fraværende medlemmer har tilkendegivet deres ønsker til opgaver.
Formand:

Lotte B. Jensen

Næstformand:

Marianne Steinmann Bach

Budget (internt i uuv):

Lise-Lotte Teilmand

Udstillingsleder vest:

Per Hergott Petersen

Udstillingsleder øst:

Annette Pedersen

Dommerkontakt:

Birgitte C. Søndergaard

Yderligere fordeling af arbejdsopgaver:
Lotte – er ansvarlig for henvendelser til udstillingsudvalget, for tilmeldinger til klubbens udstillinger og
udsendelse af PM til udstillingerne.
Marianne – er ansvarlig for at indgå aftaler om udstillingsområder og ringpersonale i øst, samt udarbejde
udgiftsbilag til ringpersonalet og sende praktiske oplysninger til ringpersonalet. Indkøb af
BIR/BIM/dommergaver og gaver til ringpersonalet samt administration af Udstillings/årspokaler. Ad hocopgaver for udstillingsudvalgets formand.

Lise-Lotte – er ansvarlig for intern opfølgning på forbrug/budget for udstillingsudvalget og indhentning af
dommerønsker. Ajourføre/redigere og /eller lægge ny tekst ind Beagle Klubbens kommende nye
hjemmeside, samt opslag på Facebook.
Per - er ansvarlig for gennemførelse af udstillingen på dagen i vest, afslutter udstillingerne i Hundeweb
både for vest og øst og for at indgå aftaler om udstillingsområder og ringpersonale i vest samt udarbejde
udgiftsbilag til ringpersonalet og sendte praktiske oplysninger til ringpersonalet.
Annette – er ansvarlig for gennemførelse af udstillingen på dagen i øst, indkøb af rosetter til udstillingerne i
løbet af året både for øst og vest og årsrosetter for udstillingsområdet samt indkøb af
baby/hvalpe/ærespræmiekrus til avl/opdrætsklasser.
Birgitte – ansvarlig for dommerkontakt- ansvarlig for godkendelse af dommere hos DKK, laver aftaler med
dommere, transport/fly og hotel og ansvarlig for afregning med dommerne, samt opslag på Facebook.
Ekstern hjælp til udstillingsudvalgets opgaver:
Opdatering af Beagleklubbens hitliste for udstilling og udstedelse af diplomer for klubchampionater. Navn
slås op på hjemmesiden.
Ad 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2019 drøftet. Antal af tilmeldte hunde til udstillingerne ligger
nogenlunde jævnt, men desværre i den lave ende. Det har betydning for udstillingsområdets
indtægtsgrundlag, idet udgifterne stort set er de samme uanset antallet af tilmeldte hunde. Af
budgetopfølgningen ses, at der mangler nogle poster for alle de udstillinger, der til denne dato er afholdt.
Udgifterne varierer en del og p.t. er der særligt to udstillinger, der skiller sig ud. Det er særligt dommerens
transportudgift fly/transport i vedkommende bopælsland og så transport af dommer her i landet f.eks. når
januarfest/udstillinger foregår i Knapstrup. Selvom der er stor opmærksomhed på de billigst mulige
transportudgifter, vil der indimellem komme disse udsving. Derfor skal der ikke alene ses på det enkelte
udstillingsresultat, men der skal ses på det samlede resultat af årets udstillinger.
Ad 3. Bestyrelsens punkter blev drøftet.
a. Bestyrelsens forslag blev drøftet, herunder at bestyrelsen ønsker ens kriterier for optagelse på
hitliste uanset om det er for udstilling, rally, lydighed eller schweiss. Udstillingsudvalgets
medlemmer har forskellige meninger om kriterier for, hvornår udenlandske hunde kan blive
optaget på Beagle Klubbens hitliste for udstilling. Samtidig ses forslaget at give
merarbejde/udfordringer for hitlisteføreren, som ved hver udstilling skal kontrollere mere end
alene at indberette resultater for hver hund. Samtidig at der er forskel i antal hunde som
indberettes for hver udstilling i forhold til f.eks. indberetninger fra en schweiss prøve.
Udstillingsudvalget sender spørgsmålet retur til bestyrelsens beslutning, da det omhandler ensartet
kriterier for flere aktiviteter/konkurrencer i klubben.
Udstillingsudvalget opfordrer bestyrelsen til at være yderste opmærksom på, at hvis der træffes
beslutning om nye kriterier for at stå på klubbens hitliste for udstilling, skal dette ikke give
merarbejde for hitlisteføreren.
b. Værdikuponer – alternativ til værdikuponerne med virkning fra 2020.
Bek’s bestyrelsen foreslår, at der fremover ikke udleveres værdikuponer, men at det beløb som
blive brugt på værdikuponer anvendes til et fælles formål med henblik på at øge tiltrækningen af
nye udstillere. Overordnet går bestyrelsen forslag ud på at finansiere 1 stk. gratis udstilling i
hvalpeklassen for de medlemmer af klubben, som bliver opdrætterindmeldt eller om allerede er
medlemmer. Opdrætterne får derved mulighed for dels af opfordre deres hvalpekøbere til at prøve
at udstille gratis og får dels mulighed for at få en dommers vurdering af deres afkom.
Udstillingsudvalget drøftede forslaget, og kan ikke gå ind for bestyrelsens forslag.
Ønskes en indsat for at få flere medlemmer, skal det ikke finansieres ved afskaffe værdikuponerne,
men skal ske som en ekstraordinær ”forretningsinvestering”. Det er vigtigt at fastholde trofaste

udstillere, og vi fortsat kan sidestille os med at deltage på en DKK-udstilling, hvor der udleveres
værdikuponer.
Udstillingsudvalget er bekendt med at nuværende værdikupon system ikke kan videreføres i
klubbens kommende nye hjemmeside, men der skal findes en anden løsning. F.eks. om klubben kan
købe værdikuponer af DKK, som kan uddeles, i stedet for egne fabrikeret værdikuponer.
Se punkt 10 Ideer /indsatser til at hæve antallet at deltagere til klubudstillingerne.
c. Bestyrelsen har besluttet at afprøve et nyt koncept for fejring/uddeling af diplomer, rosetter og
pokaler for årets hunde indenfor alle aktiviteter. Dette afløser den tidligere januarfest, som blev
afholdt efter udstillingen om lørdagen i januar måned. Derfor er udstillingen om søndagen aflyst.
Planen er, at umiddelbart efter udstillingen at servere betalt kaffe/kage og samtidig gå i gang med
overrækkelserne. D.v.s. at i løbet af dagen, skal udstillingsudvalget/pokalansvarlige have alle
diplomer, pokaler og rosetter klart på diplombordet for udstilling.
Punktet blev drøftet og udstillingsudvalgets medlemmer er klar over, at der bliver en udfordring.
Dette drøftes igen når udstillingsudvalgets ved hvem fra udstillingsudvalget, der kommer på
udstillingen og om den pokalansvarlige kommer.
Udstillingen og fejring/uddeling af diplomer, rosetter og pokaler afholdes i BillundHallen
Ad 4. Gratis tilmelding af baby/hvalpe. Punktet udspringer sig fra møde i udstillingsudvalget 3.2.2019
punkt 12 som ide til, at nye beagleejere fik lyst til at udstille deres beaglehvalp. Se ref. af mødet 3.2.2019
samt mail fra Lotte af 4.9.2019. Punktet blev drøftet, og der var enighed om, at afprøve en anden model,
hvor førstegangsudstillere havde mulighed for at udstille deres baby/hvalp i en anden sammenhænge end
nuværende baby/hvalpeklasser, hvor der i dag allerede er skarp konkurrence mellem erfarne udstillere, og
hvor man som førstegangudstillere godt kan blive skræmt og ikke får mod på at komme igen.
Se punkt 10 Ideer /indsatser til at hæve antallet at deltagere til klubudstillingerne.
Ad 5. Udstillingsudvalget drøftede antal udstillinger i 2021, idet DKK i 2021 har kalenderplanlagt 12
udstillinger fordelt med 10 INTCH og 2 Nordiske. Udover disse har 2 kredse planlagt 2 nat./nordiske
udstillinger. Så i alt er der på forhånd kalenderplanlagt 14 udstillinger.
Udstillingsudvalget ønsker at afprøve en 3-dages udstilling i klubregi, hvoraf den ene skal være en
eftermiddag/aftenudstilling. Det skal samtidig være optil udstillinger, som normalt har de flest tilmeldt
hunde.
Derfor har udstillingsudvalget besluttet at afprøve dette koncept ved VSS 2021.
Udstillingskalenderen for klubudstillinger i 2021 ser herefter således ud:
23.1.

Cert. udstilling + årsarrangement. (efter turnusplanen skal det være på Sjælland) - Øst

20.3.

Cert. udstilling - Vest

21.3

Cert. Udstilling - Vest

17.7.

Lørdag VSS 1. cert. udstilling eftermiddags-/aftenudstillingen

18.7.

Søndag VSS 2. udstilling og selve VSS-udstillingen

19.7.

Mandag VSS 3. udstilling
VSS i 2021 skal efter turnusplanen være Bornholm, men iflg. Bestyrelsens repræsentant
forventes det at blive på Sjælland - Øst.
Bestyrelsens repræsentant vil bringe Udstillingsudvalgets beslutning med til arbejdsgruppen,
som planlægger VSS i 2021.

28.el.29.8.

Bek. afholder cert. udstilling modsat dag af den nat/nordiske udstilling, som DKK-kredsen
afholder i Ringsted. Dato for bedømmelse af beaglerne på den nat/nordiske er p.t. ikke
kendt.

18.9.

Cert. udstilling - Øst

16.el.17.10.

Bek. afholder cert. udstilling modsat dag af den nat/nordiske udstilling, som DKK-kredsen
afholder i Aars – Vest. Dato for bedømmelse af beaglerne på den nat/nordiske er p.t. ikke
kendt.

28.11.

Cert. udstilling – Vest.

Ad 6.

Afviklingen af 2019 VSS-udstillinger blev drøftet. Der var enighed om, at det var positivt med
opstillingsteltene/ringe, at hundene løber ind en ad gangen. Det gør det mere festlig end vi
alle blot stillet op i ringen. Det kræver, at der er en ekstra ringassistent på til denne opgave.
Det blev besluttet, at vi fremover har opstillingstelte/ringe og en ekstra ringpersonale til at
sørge for opstilling i opstillingsringen, og at hundene løber ind i ringen en ad gangen .

Ad 7.

Punktet udgår, da det er effektueret.

Ad 8.

Deltagerpræmie på VSS er i stedet for en værdikupon som udleveres, hvis hunden bliver
udstillet på dagen. Derfor kan der ikke udleveres deltagerpræmie, når hunden ikke er blevet
udstillet på dagen. MS giver medlemmet besked.

Ad 9.

Drøftet dommergaver på VSS-udstillingen. Der er enighed om, at dommeren ikke både kan få
den normale dommergave (2 Baltic See glas) og samtidig VSS deltagerpræmie og/eller VSSærespræmie. Som udgangspunkt er dommergaven p.t. 2 Baltic See Glas. Hvis
udstillingslederen vurderer, at ærespræmien vil være oplagt til dommergave, bestilles en
ekstra til dommergave, og den dommergave dommeren ellers skulle have haft, gemmes til
anden dommer. Dommeren kan ikke selv vælge på dagen, da gaven er indkøbt i forvejen.

Ad 10.

Ideer /indsatser til at hæve antallet at deltagere til klubudstillingerne blev drøftet.
3-dages-udstilling, hvoraf den ene er en eftermiddag/aften udstilling samtidig med at den
afholdes lørdagen optil udstillingerne på VSS, som generelt er udstillinger som trækker flere
deltagende hunde til. Afprøves første gang VSS 2021
I udlandet ses flere konkurrencer, hvor der samles flere sejre til brug for bestemte titler. Det
kunne animere udstillere til at tilmelde til flere udstillinger, for at opnå en ny titler udover de
championtitler, som der er i dag. Der arbejdes videre med muligheder. AP, LLT og MS
kommer med oplæg til udvalget.
Der er et generelt ønske om at tiltrække flere hvalpekøbere til at deltage i Beagleklubbens
udstillinger.
En af måderne på at tiltrække nye hvalpekøbere kunne være at give dem mulighed for i et
mere uformelt set-up at prøve kræfter med udstillingsringen samtidig med, at de får
mulighed for på sidelinjen at se, hvorledes en bedømmelse af babyer og hvalpe foregår på en
udstilling.
Det foreslås, at der på (udvalgte) BEK-udstillinger vil være mulighed for nye hvalpekøbere
først at ringtræne med hvalpen og derefter få en vurdering af hvalpen. Ringtræning og
vurdering af hvalpene foretages af frivillige i Beagleklubben og af dommerelever/-aspiranter
inden for beagleracen.
Seancen sluttes af med et sweepstake, hvor fx den hvalp med de længste ører, de mørkeste
øjne, den med mest sort på sig eller lignede vinder. Vinderen modtager et beaglekrus.
Seancen foregår fra kl. 9-10 på udstillingsdagen.

Efter seancen følger de nye hvalpekøbere med i, hvordan en udstilling foregår for baby- og
hvalpeklasse. Herefter vil de blive budt på kaffe/the og en snak fx om, hvad de har oplevet,
hvor de kan ringtræne og hvornår der næste gang er udstilling i nærheden af, hvor de bor.
Det lægges fast på forhånd, hvilke udstillinger der vil være mulighed for at få sin hund
vurderet og trænet på, således at opdrætterne, når de sælger hvalpen kan gøre opmærksom
på mulighederne. Annoncering af "kom og få vurderet din hund" foregår på Beagleklubbens
facebook-profil, hvor det kan tilkendegives om man vil deltage, således at arrangørerne har
en idé om antallet af deltagere.
Forventede udgifter pr. gang:
Beaglekrus: 65,Kaffe/the: 100,Hvis initiativet gennemføres 4 gange om året vil det koste 660 kr.
Initiativet er kun for nye hvalpekøbere, der ikke tidligere har udstillet. Hunden kan være op
til 1 år.
Initiativet evalueres efter 1 år.
Ad 11.

Intet.

Ad 12.

Næste møde.
Der udsendes forslag til næste møde jan/feb. 2020. Formanden eller MSB sørger for at
udsende forslag til dato.

