
Referat af møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg fredag den 25.11.2016 kl. 10.00 i  Ebberup.  

 

Deltagere: Per Hergott Petersen (PP), Annette Pedersen (AP), Lotte Berg Jensen (LJ), Ulla Z. Hvidberg (UH), 

Birgitte C. Søndergaard BS), Marianne S. Bach (MB) 

Afbud: Bestyrelsens repræsentant Michael Johannesen (MJ) 

 

Punkter  

1. Punkter fra bestyrelsen. Mail af 17.10.2016 fra MJ. 

a. Ekstraordinær dyr kørselsudgift og fortæring ved udstillingen i Hårlev september 2016 

Udstillingsudvalget benytter sig primært, at frivillige personer, der ikke udstiller og som stiller 

sig til rådighed for at køre for vores dommere til og fra udstillinger. Der kan dog forekomme 

udstillinger, hvor disse har andre arrangementer, og i de tilfælde er transport med taxa 

nødvendig.  

Angående spørgsmålet til fortæring kan det oplyses, at i informationsmaterialet til dommerne 

er det beskrevet, hvad klubben kan betale, og hvad der er for dommerens egen regning. Da det 

er et enkeltstående tilfælde foretages ikke videre.  Informationsmaterialet får alle dommere 

tilsendt.  

b. Rosetter. 

Der er indkøbt og leveret rosetter til udstillinger i 2016 og til nogle udstillinger i 2017, men ikke 

til alle udstillingerne i 2017. Leverandøren af rosetter havde til udstillingerne i Hårlev 2016 

desværre misset en del af leveringen. Dette blev meddelt ved udstillingernes start. Rosetterne er 

efterfølgende modtaget fra leverandører og udleveret under Haverslev udstillingen 2016. 

Bestyrelsen spørger om der er ændret principper for uddeling af rosetter. Der er ikke ændret 

principper for uddeling af rosetter i de ordinære klasser.  Ang. genbrug af rosetter, kan det være 

klasser, hvor der er overskydende rosetter, p.g.a. for få deltagere. Er der overskydende rosetter 

gemmes disse, for senere brug. Dette sker af økonomiske hensyn.  

c. Lageroptælling af rosetter til regnskabet 

Lageroptælling af rosetter til regnskabet indgår som sædvanligt ved kalenderårets afslutning 

sammen med beholdning af præmieringsbånd, krus, cert.fade, BIR/BIM/dommergaver, gaver til 

ringpersonale. 

d. Juniorhandling/barn og hund tilbagemelding fra BEK’s bestyrelse  

Bestyrelsen har godkendt, at det p.t. ikke afholdes juniorhandling, men i stedet afholdes Barn 

og Hund konkurrencer. Se også under punkt 2. 

e. Vedr. dommeroberservationer - registreringer til DKK  

Taget til efterretning, og er allerede implementeret. Birgitte sender sammen med det øvrige 

informationsmateriale også oplysning om udfyldelse af dommerobservationer og 

udstillingslederne har også blanketterne med til udfyldelse på selve udstillingsdagen. 

f. Vedr. udstillingen i Haverslev.  

 BEK’s bestyrelsen har modtager klager over det glatte gulv, hundene har svært ved at vise sig 

samt kritikkerne er skrevet på et dårligt engelsk og derfor nærmest er uforståeligt. 

Angående det glatte gulv i Haverslev hallen henvises til punkt 3.  Udstillingsudvalget er 

opmærksomt på udfordringen med kritikkerne på engelsk og tager højde for dette, når der 

inviteres ringsekretær.   

g. Placering af juleudstillingen.  

Bestyrelsen har besluttet, at denne udstilling fremover skiftevis skal afholdes vest/øst for 

Storebælt startende i 2017. 



Udstillingsudvalget tager bestyrelsens beslutning til efterretning.  Udstillingsudvalget finder det 

uheldigt, at det allerede er gældende for 2017, hvor udstillingskalenderen for længst er 

planlagt, hvilket betyder, at der i vest bliver 5 udstillinger i rap i efteråret 2017.  Samtidig var 

ringpersonale for juleudstillingen på Sjælland også booket. PP sørger for hal til juleudstillingen i 

vest. Herefter håber udstillingsudvalget, at der er ildsjæle, der vil ”gribe bolden” og stå for 

festlighederne. 

h. Placering af udstillingerne i VSS ugen.  

Bestyrelsen har besluttet, at udstillingerne under VSS ugen fra 2018 skal placeres søndag og 

mandag i uge 29.  

Udstillingsudvalget tager Bestyrelsens beslutning til efterretning. Når udstillingerne alligevel 

skulle flyttes, kunne udstillingsudvalget have ønskes sig, at de blev flyttet til lørdag og søndag.  

Det er nemlig svært at få ringpersonale på hverdage, da al ringpersonale jo ikke har en ugentlig 

fridag eller ikke arbejder.  

2. Barn og hund – implementering m.v. 

Udstillingsudvalget er enige om, at der i løbet af året afholdes fem Barn og Hund konkurrencer. Det 

vil være januarudstillingerne, VSS udstillingerne og juleudstillingen. 

Der er tilmelding på dagen, og det er p.t. gratis. Udstillingsudvalget har modtaget pokaler, 

sponsoreret af medlemmer. Disse udleveres som deltagerpræmie, så længe lager haves.  

Ulla er ansvarlig for at indgå aftale med dommere til Barn og Hund konkurrencerne samt for 

arrangementet på selve dagen. Hvis Ulla ikke er til stede, skal hun finde afløser.  

Annonceringsmuligheder, er Klubbens hjemmeside under Udstillingsnyt, mail, Facebook, PM’et.  

Ulla står for annoncering, herunder annonce til kommende Magasin om aktiviteten Barn og Hund.  

Ulla fører statistik over deltagerantal til brug for senere vurdering af om fortsættelse af Barn og 

Hund konkurrencen i forhold til Juniorhandling/Årskonkurence. 

Der arrangeres p.t. ikke årskonkurrence for Barn og Hund deltagerne. Deltagerne i Barn og Hund 

hædres for hver konkurrence med deltagerpokaler. 

3. Behandling af mails fra medlemmer: 

Mail fra Mona Vestergaard af 17.10.2016 

a. Gulvet i Haverslev Hallen er simpelthen for glat, og indtil flere hunde havde udskridninger i løb, 

Dette kan give alvorlige skader til følge.  Foreslår at der findes en anden hal! 

b. Med hensyn til valg foreslås det at der sker en bedre fordeling a dommere, således at der ikke 

som både for januar udstillingerne og VSS udstillingerne i 2017 er engelske dommer begge 

dage. F.eks. kunne det være en engelsk dommer 

c.  den ene dag, og en mere allround dommer den anden dag. 

 

Mail fra Camilla Jacobsen af 23.10.2016 

 

a. Gulvet i Haverslev hallen er så glat, at hundene glider både når de løber og står. Foreslår om 

der ikke kunne skaffes løbere til gulvene, så hundene kunne stå fast. 

b. Beklager, at der ikke bliver lavet en diplom ved certifikat junior/champion klassen 

c. Ang. valg af dommere foreslås, at der ikke sættes engelske dommere på begge dage ved 

dobbeltudstillinger, som det sker både på januar udstillingerne og VSS udstillingerne i 2017. En 

af dagene kunne en engelsk dommer kombineres mere en mere allround dommer den anden 

dag. 

Mail fra Anne Boesen af 6.11.2016 



a. Der opfordres til at være mere opmærksom på, at der ikke bliver sat dommere fra samme land 

til at dømme begge dage på dobbeltudstillinger, som skeer både ved januarudstillingerne og 

VSS udstillingerne 2017. 

Mail fra Peter Tøttrup og Lotte Teilmand af 20.11.2016 

a. Valg af dommere til BEK. udstillinger. Notat med beskrivelse af, at der de seneste år har 

udviklet sig en tendens til at vælge engelske dommere til en stor andel af udstillingerne, jf. 

tabel i notatet. I 2011 var der 33% engelske dommere. I perioden 2012 til 2015 lå procenten 

mellem 9,1  og 26,7%, men i 2016 stigende til 45,5 % og i 2017 til 54,5%.  Udstillingsudvalget 

opfordres til at have større fokus på en mere hensigtsmæssig geografisk fordeling af dommere 

samtidig med, at dommernes kompetence sikres.  

Udstillingsudvalgets besvarelse af punkterne i de indkomne mails er sammenfattet som følger: 

Glatte gulve i Haverslev hallen. Udstillingsudvalget har besluttet, at Haverslev hallen ikke benyttes 

fremover.  Gulvene i de haller der entreres med til indendørs udstillinger skal have en gulvbelægning 

som gør at vores hunde kan stå fast og kunne visse sig, uden at risikere skader.  

Samme dommernationalitet på dobbeltudstillinger. Udstillingsudvalget er opmærksom på en 

bedre fordeling af dommernationalitet på dobbeltudstillinger. Udstillingsudvalget skal dog gøre 

opmærksom på, at det er et puslespil at få entreret med de ønskede dommere. Selvom 

udstillingsudvalget er ude og invitere dommere ca. et år før udstillingerne skal afholdes, så er 

dommernes kalendere meget booket, og det er nødvendig at jonglere med hvilken dato 

vedkommende kan. Alternativet er, at den ønskede dommer ikke kan komme og dømme vores 

beagler i det ønskede udstillingsår.   

Diplom ved tildeling af certifikat i junior/championklassen.  Henvendelsen drøftet og det blev 

besluttet at fastholde, at der ikke udleveres cert.kort ved tildeling af klubcerter indenfor junior, 

champion og veteran klasserne. Når den enkelte hund har opnået et klubchampionat, (junior, 

champion, veteran) udarbejdet BEK’s en klubchampionat diplom. Diplomet er gratis. 

Der uddeles cert.kort til brug ved DKCH titlen. Diplom for Dansk Championat er i DKK regi.  

Valg af dommere til BEK’s udstillinger. 

Udstillingsudvalget har drøftet henvendelsen om tendens i udviklingen i valg af engelske dommere, 

herunder læst oversigten over udviklingen i den procentvise fordeling af nationaliteten blandt de 

dommere, der har dømt eller forventes at dømme på BEK’s udstillinger i perioden 2011/2017. 

Udstillingsudvalget er opmærksom på en bredere fordeling af dommernes nationalitet uden at gå 

på kompromis med dommernes kompetencer. 

 

4. Udstillingskalenderen 2017 – flytning af juleudstillingen 

Der foretages ikke ændringer for 2017 udover placering af juleudstillingen til vest. Se også punkt 

1.g. 

 

5. Udstillingskalender 2018 

Det udsendte forslag blev godkendt og der er flg. BEK. udstillinger: 

20. og 21.1.2018  januarudstillinger med januarfest.  Iflg. turnus skemaet skulle det være region 

Midt-Vest-Østjylland området, der er arrangør. 

14. og 15.4.2018 Sjælland 

15. og 16.7.2018 VSS, iflg. turnus skemaet skulle det være region Fyn. 

17.8.2018 Bornholm (i forbindelse med dobbeltudstillingen DKK) 



22.9.2018 Sjælland 

6.10. og 7.10.2018 Jylland 

25.12.2018 Sjælland 

 

6. Valg af dommere/reservedommere til udstillingerne i 2018 

Der foreligger indkomne dommerønsker og samlet oversigt. 

Nye dommere (til en januarudstilling, VSS udstillingerne og juleudstillingen): 

Christine Rossier, CH 

Petr Dvorak, CZ 

Hermann Meyer, A 

Joan Lennard, GB 

Reserver også nye: 

Pat Huey, IE 

Lajos Holovitz, HU 

Rebecca Christian, DE 

Dommere der tidligere har dømt I DK (til de øvrige udstillinger): 

Brigitte Thielemann, DK 

Siegfred Peters, DE 

Jane May, GB 

Margrit Martegani, CH 

Denise Ashmore, GB 

Doug Hall, GB 

Lenka Frncova, CZ 

Reservedommere: 

Gitte Finnich Pedersen, DK 

Deryck Player, GB 

Jill Peaks, GB 

Gisa Schicker, DE 

Colette Muldoon, IE 

Ann Toft, GB 

Gören Bodegaard, SE 

 

7. Haller – indkomne forslag fra medlemmer.  

Der er indkommet 3 nye forslag, hvoraf det ene vedrører VSS.   

Udvalget afdækker øvrige mulige haller, der lever op til de krav der er sat for haller. 

MB har et muligt emne til en hal på Sjælland. Hun vil undersøge/besøge hallen for at se på 

faciliteterne, gulvet og prisen. Der er først behov for hal på Sjælland i 2018.  

PP undersøger mulighederne og pris for hallen i Års.  

8.  Evt 

Dommerdeling på BEK’s udstilling Bornholm 2017. 

Formanden for Klubben for små selskabshunde, v. Marie Petersen, har kontaktet udstillingsudvalget 

og spurgt om vi var interesseret i at dele dommer om fredagen på Bornholmerudstillingen med 

dem. Marie Petersen oplyser, at hun har talt med dommer Sven Løvenkjær, som ikke skulle have 

noget i mod at dømme to udstillinger om fredagen, men henvist til at forhøre sig hos Beagle 

Klubben. Udstillingsudvalget har som udgangspunkt ikke noget imod at dele dommerne, således at 

Sven Løvenkjær dømmer deres hunde om eftermiddagen. Det er dog en forudsætning, at BEK’s 

udstilling kan starte kl. 10.00 og at udstillingen ikke skal hastes igennem.   

MB melder tilbage til Marie Petersen. 

 

 



Indstiftelse af nye pokal 

Henvendelse fra Toke Larsen, som ønsker at indstifte en ny pokal til årets beagle. 

Udstillingsudvalget takker for den nye pokal til årets beagle. MB er i dialog med indstifteren i 

forhold til nogle præciseringer i fundatsen. 

 

9. Aftale hvornår næste møde ca. skal afholdes. 

Ikke fastsat. 

 

Referent/MB. 


