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Beslutningsreferat fra møde i Beagleklubbens Sporudvalg den 26. oktober 2016 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning fra sidste møde 

3. Startkit til nybegyndere 

4. Uddeling af rosetter, nåle mv. i forbindelse med prøveafholdelse 

5. Kriterier for uddeling af egeblads- og laurbærkransnåle  

6. Indkøb af 2 GPS'er  

7. Kursusdiplomer og prøvelederbevis  
8. Hitlisteregler for schweiss og kaninslæb 

9. Uddannelse af (yderligere) instruktører 

10. Aktiviteter for medlemmer 
11. Tilskud til deltagelse i venskabskamp 
12. Kriterier for DKSCH 

13. Eventuelt 
 

Deltagere: Benta Dons-Møller, Carsten Holmslykke, Frank Andersen, Karin Jallov, Mette 

Nødskov (fra bestyrelsen) og Peter Tøttrup (referant) 

Afbud:  Michael Johannesen (fra bestyrelsen) 

 

Dagsordenspunkt 
 

Ansvarlig for 
opfølgning 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ingen bemærkninger. 
 

 

2. Opfølgning fra sidste møde 
Afklaring af Sporudvalgets budget for 2017. Indtægter og udgifter skal som 
udgangspunkt balancere ved årets afslutning. Alle udgifter og indtægter skal 
dokumenteres med bilag. Udvalget får ved årets begyndelse stillet en likviditet på 
5.000 kr. til rådighed for udvalgets arbejde.  
 

 
Karin 

3. Startkit til nybegyndere 
Det blev besluttet, at nybegyndere i forbindelse med sporarbejde fremadrettet skal 
kunne købe et startkit inkl. vejledning. Indholdet i startkittet afklares hurtigst 
muligt, herunder indhold og pris.  
 
Udvalget foreslår, at startkittet kan købes på Beagleklubbens webshop. Dette skal 
afklares med bestyrelsen. 
 

 
Carsten/Peter 
 
 
 
Mette 

4.  Uddeling af nåle, rosetter mv. i forbindelse med prøveafholdelse 
Uddeling af nåle til prøvedeltagere i Rønhøj Plantage i august i år sker hurtigst 

 
Karin 



muligt.  
 
Det er besluttet, at der som udgangspunkt ikke uddeles rosetter i forbindelse med 
prøver, dog vil der i Region Nordjylland midlertidigt blive uddelt rosetter ved 
kaninslæbsprøver indtil, at der er indkøbt nye nåle, hvor teksten "schweiss" er 
erstattet af "spor". Herefter erstattes rosetterne med nåle.  
 
Indkøb af nye nåle foretages hurtigst muligt. 
 
Det er besluttet, at prøvelederen har en beholdning af nåle ved prøveafholdelsen. 
Det er prøvelederens ansvar at sikre, at vedkommende har tilstrækkeligt antal nåle 
til rådighed. Der udleveres pins til alle deltagere efter prøveafholdelse. 
 
Kritik skal gives af dommeren. Det er prøvelederens ansvar at sikre, at dette sker. 
Tidspunktet for kritik aftales senest på dagen for prøveafholdelse mellem dommer 
og prøveleder. 
 
Ovenstående skal indarbejdes i Sporudvalgets kommende tjekliste til 
prøveafholdelse. 
 
Sporlængde, sværhedsgrad og pris skal afstemmes mellem kaninslæb og schweiss. 
Der igangsættes et arbejde med henblik på harmonisering. 
 
Generel ajourføring af håndbog drøftes med bestyrelsesmedlem Lone Hansen, 
herunder bl.a. punkt 7.1 og 7.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Benta/Karin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carsten 
 
 
Carsten/Karin 
 
 
Mette 

5. Kriterier for uddeling af egeblads- og laurbærkransnåle 
Kriterierne for uddeling af egeblads- og laurbærkransnåle er følgende: 
1. præmie 3t/400 m: Bronze egebladsnål 
1. præmie 20t/400 m: Sølv egebladsnål 
1. præmie 20t/600 m: Sølv egebladsnål 
1. præmie 20t/1.000 m: Guld egebladsnål 
1. præmie 40t/1.000 m: Laurbærkransnål 
 
Dette gælder både i forbindelse med schweiss og kaninslæb, jf. dog punkt 4. 
Egeblads- og laurbærkransnål uddeles kun én gang pr. hund. 
 
Ovenstående indsættes i håndbog efter aftale med bestyrelsesmedlem Lone 
Hansen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mette 

6. Indkøb af 2 GPS'er 
Udvalget har af bestyrelsen fået bevilliget midler til indkøb af 2 GPS'er til brug  i 
forbindelse med prøveafholdelse, seminarer og kurser.  
 
GPS'erne opbevares som udgangspunkt hos formanden og ved udlån til øvrige 
medlemmer af Sporudvalget noteres dette udlån på liste hos formanden.  
 

 
Carsten 
 
 
Benta 

7. Kursusdiplomer og prøvelederbevis  
Status er, at alle kursusdiplomer og prøvelederbeviser er udleveret. 
 

 

8. Hitlisteregler for schweiss og kaninslæb 
Der er i dag forskel på hitlisteregler mellem schweiss og kaninslæb. Reglerne skal 
være ens. Der skal ske en harmonisering og teksten på Beagleklubbens hjemmeside 
skal tilrettes. Der tages kontakt til webredaktøren. 
 
 

 
Frank 



9.  Uddannelse af (yderligere) instruktører 
Det blev drøftet, hvorvidt der skal uddannes instruktører i mantrailing og nosework, 
herunder rammevilkår herfor.  
 

 
 

10. Aktiviteter for medlemmer 
Der blev drøftet følgende aktiviteter: 

 Antallet af pladser ses gerne forøget (schweiss & spor) 

 Mantrailing 

 Nosework 

 Prøveleder- og stifinderkurser 

 Sporseminar  
 

 
 

11. Tilskud til deltagelse i venskabskamp 
Det blev besluttet at afvente en invitation til næste års venskabskamp (Norge). 
 

 

12.  Kriterier for DKSCH 
Punktet blev ikke drøftet. 
 

 

13. Eventuelt 
Det blev oplyst, at Terrierklubben har trukket sig ud af K4-samarbejdet. 
 

 

 


