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1. Siden sidst.

Sidste udvalgsmøde var Skype-mødet den 5. december 2013, hvilket ikke var den store 
succes grundet dårlig forbindelse. Skype-møder kan være gode nok, men hvis 
teknikken svigter, kan det være svært at få afholdt mødet. Udvalget vil derfor fremover 
hovedsageligt afholde fysiske møder, så vidt det er muligt ellers bruges skype i det 



tilfælde.

Formandskab: Brian er nu formand og Kristian er kasserer. Det er gået fint med 
overdragelse af opgaver. Opgaverne skal dog specificeres mere ud, da det f.eks. ikke 
giver mening, at Brian i Nordjylland skal forholde sig til træningspladser på Sjælland. 
Dette vil Kristian og Kjeld i stedet for tage sig af. 

Bestyrelsesrepræsentant: Der er kommet en ny bestyrelse og en ny bestyrelsesrepræs-
entant - Henrik Westeraa. Udvalget ser frem til, at arbejde sammen med Henrik og 
også med den nye bestyrelse. 

Hundewebkursus: Det er nu muligt, at tilmelde sig schweissprøver via Hundeweb. 
Tidligere har Beagle Klubben selv arbejdet på en webløsning med tilmelding og betaling 
via hjemmesiden, men nu er problemet løst med Hundeweb. Kjeld Lorenzen og Lene 
Marie Seitzberg har været på hundewebkursus og fungerer som superbrugere. Det er 
meningen, at Kjeld tager sig af håndteringen af schweissprøver i hundeweb for prøver 
Øst for Storebælt og Lene Marie Seitzberg tager sig af prøverne Vest for Storebælt. Dog 
vil Kjeld og Lene Marie bruge hinanden som sparringspartnere og kan lappe over for 
hinanden, hvis f.eks. den ene part ikke har tid til at varetage opgaven. Det er ikke 
muligt, at tilmelde sig kaninslæbsprøver via hundeweb, så her skal man stadig tilmelde 
sig via Beagle Klubbens hjemmeside som hidtil.

Prøver: Brian havde 1 prøve i foråret i Vår Skov med god tilslutning af hunde. Der er 
afholdt VSS schweissprøve i juli i Glesborg og det gik også godt. Den 14. september 
2014 var der prøve i St. Dyrehave i Hillerød og det gik også godt, men der var ingen 
stifindere. Det kniber på Sjælland med at finde stifindere og hjælpere, så der ønsker 
udvalget, at flere medlemmer vil hjælpe til. Der snakkes om, at der kan laves et 
stifinder- og prøvelederkursus for Beagle Klubbens medlemmer – evt. med tilskud. 
Stifinder- og prøvelederkursus skal afholdes i samarbejde med Retriever Klubben, idet 
Beagle Klubben ikke selv afholder et sådant kursus.

Der har i år været afholdt kaninslæbsprøve to gange i Frederikshavn med fin tilslutning. 

Der har i august været afholdt DM i Schweiss i Skive for første gang under Dansk 
Kennel Klub, og Kristian Paulsen vandt prøven med Beagle Snälla. Beaglerne var flot 
repræsenteret og Brian Seitzberg var med som dommer. En fantastisk dag for bea-
glerne.



Der er kommet 3 nye nordiske Vildtsporschampions: Carsten Holmslykke med Golden 
Twig’s Queen of The Night (Queenie), Jette Larsen med Famous Joker Beauty of Purity 
(Spencer) og Brian Seitzberg med Heart of Beauty’s Aslan. Der er også kommet en ny 
Dansk Sporchampion: Kjeld Lorenzen med Gold Line’s Slender Quote (Røskva). 
Udvalget ønsker stort tillykke til alle med de flotte resultater.

2. Forretningsorden.

Der er lavet et udkast til en ny forretningsorden for udvalget. Den nuværende forret-
ningsorden er ikke længere tidsvarende, da den ikke har været opdateret siden 2010. 
Udvalget synes, at udkastet til den nye forretningsorden ser fint ud og udvalget håber 
nu på, at bestyrelsen godkender det.

3. Prøveregler.

Det er prøvelederen, der suverænt bestemmer, hvilke slags sportyper, der skal være 
tilgængelige på en sporprøve. Sportyperne afhænger af, hvilket terræn der er til 
rådighed. Ved sidste udvalgsmøde i december 2013 var der diskussion om sportyperne 
20 timer/400 meter og 20 timer / 600 meter. Diskussionen fortsætter på dette udval-
gsmøde. Kristian siger: ”Med hensyn til 400m og 600m 20t spor, ligger de så tæt på 
hinanden at der ikke er nogen mening i at udbyde begge sportyper til Beagler på en 
schweissprøve, da de begge er adgangsgivende til 1000m spor. Der er mening i, at 
tilbyde 600m spor til andre racer hvor der f. eks. Ikke er krav om et 1000m spor. Det er 
fint som det er nu, at det er prøvelederens beslutning, men man skal ikke kunne 
kræve, at prøven bliver åbnet for f.eks. 600 m spor til alle bare fordi der er givet et 
ekstraordinært 600m spor til en der kan bruge det til noget. Dette mener jeg heller ikke 
at der er givet lov til hvis man ser på bilaget i DKK´s schweissprøveregler. Her er der 
sat pil fra 400m 20t op til 1000m 20t og ingen pil fra 400m 20t til 600m 20t. 400m 20t 
giver således ikke adgang til et 600m 20t spor.”

Brian siger:”20 timer / 400 meter skal udfases på sigt, da Danmark er det eneste land, 
hvor man har 20 timer / 400 meter. I både Sverige, Norge og Tyskland har man 20 
timer / 600 meter spor, så for at være på lige fod med landende omkring os, giver det 
mest mening med en ensretning af sportyperne. Brian påpeger desuden, at der til den 
tidligere bestyrelse blev indstillet til, at indføre 20 timer / 600 meter hvilket blev 
godkendt af bestyrelsen da det skulle bruges til brug for brugschampionatet. 20 timer /
600meter er også indført til brug til det Danske spor championat DKSCH sådan at der 



var flere valgmuligheder for medlemmerne for at opnå championatet, sådan at man 
enten kan følge sportype 1 eller sportype 2. Dog er brugschampionatet endnu ikke 
godkendt af den nye bestyrelse, men er godkendt af udvalget i den form udvalget fik 
det udlagt i.”

Brugschampionatet: Bestyrelsen har trukket dette tilbage indtil videre, så p.t. er det 
ikke aktuelt. Dog mener udvalget stadig, at dette er en god idé, ligesom udvalget stadig 
er af den holdning, at kravet for at stå i brugsklassen på udstilling skal være en 20 
timer / 400 meter med 1. præmie. Udvalget henstiller til, at bestyrelsen kigger på 
kravene for at stå i brugsklassen og kravene til brugschampionatet igen.

4. Møde med bestyrelsesrepræsentanten.

Der har været klager fra et medlem til bestyrelsen over udvalgets måde at håndtere 
nogle ting på. Medlemmet skulle have sendt en klageskrivelse til udvalget, men Kjeld 
har ikke modtaget noget fra medlemmet. Der skulle på den baggrund have været 
afholdt et møde med bestyrelsesrepræsentanten, så konflikten kunne løses. Udvalget er 
enigt om, at der ikke er noget at holde møde om, når der ikke er modtaget nogen 
klageskrivelse. Kjeld sørger for, at orientere bestyrelsesrepræsentanten om beslutnin-
gen.

5. VSS 2015.

Kjeld har modtaget en mail fra arrangørerne af VSS 2015 angående ærespræmier og 
deltagerpræmier til schweissprøven. Dette kan være svært at forholde sig til på 
nuværende tidspunkt, men udvalget beslutter sig for 24 stk. deltagerpræmier og 10 
ærespræmier. Prøvedato: 16. Juli 2015, da det er lige efter bukkejagtens afslutning.

6. Økonomi.

Kristian har overtaget et godt regnskab fra den tidligere kasserer og er blevet sat ind i 
regnskabsproceduren. Regnskabet ser fornuftigt ud på nuværende tidspunktet.

7. Hitlisteregler.



Der skal tilføjes 1200 meter kaninslæb på hitlisten. Det er prøvelederen, der suverænt 
bestemmer, hvilke typer kaninslæbspor, der skal være tilgængelige på prøven. 20 
timer / 600 schweiss skal også tilføjes hitlisten.

Bedømmelsesskemaerne bliver ændret fra 2015, men indtil videre bibeholdes vores 
nuværende skemaer. Hvis man deltager i prøver uden for Beagle Klubben, er det ens 
eget ansvar, at medbringe et bedømmelsesskema. Man kan ikke selvfølgeligt gå ud fra, 
at den pågældende hundeklub ved, at der skal bruges et bedømmelsesskema, og det er 
ikke prøvelederens ansvar at huske på dette. Ikke alle hundeklubber har hitlister, og det 
er heller ikke alle hundeklubber, der bruger bedømmelsesskemaer til prøven.

Der har været medlemmer, der har været utilfredse med nogle ting på hitlisten, men 
Kjeld har intet hørt fra medlemmerne, og derfor kan udvalget ikke tage stilling til 
ændringer. Udvalget beslutter, at de nuværende hitlisteregler bibeholdes.

8. Møde med de udenlandske sporansvarlige i Sverige angående venskab-
skamp

Der planlægges at afholde et fællesmøde med repræsentanterne fra BeagleRingen 
Norge, Beagle Klubben Sverige, Beagle Klubben i Tyskland og Beagle Klubben i 
Danmark angående venskabskampen i schweiss i 2016. Det er ideelt, at afholde mødet 
i Kristians sommerhus i Ryd i Sverige, da dette vil være et centralt sted for alle parter. 
Brian laver et udkast og sender til udvalget. Mødet skal afholdes i foråret 2015.

9. Schweissseminar 2015 i Nordsjælland.

Der planlægges stadig et schweissseminar i Nordsjælland i 2015. Det bliver antageligt i 
St. Dyrehave i Hillerød, men det arbejdes der videre på. Det er svært at finde et egnet 
terræn, og det bliver nok heller ikke i den form, som man tidligere har set det i 
Dronninglund Storskov. Kristian vil prøve at undersøge mulighederne for at afholde det i 
Corselitze på Falster.

10. Schweissseminar 2015 i Tyskland.

Det kunne være en idé med et fælles schweissseminar mellem Beagle Klubben Dan-



mark og Beagle Klubben Tyskland, så vi kan lære noget af hinanden. Til at starte med, 
kan det finde sted i Tyskland i f.eks. Segeberger Forst ved Neumünster, cirka 1½ times 
kørsel fra den danske grænse. Udvalget synes, at dette er en god idé. Brian laver et 
udkast og sender til udvalget.

11. Valg til udvalget i 2015.

Kristian er villig til genvalg, men vil ikke være til grin over for bestyrelsen og afventer 
udfaldet af mødet med bestyrelsesrepræsentanten – uanset om mødet bliver til noget 
eller ej. Kjeld er villig til genvalg. Brian har igennem længere tid overvejet at trække 
sig, men i kraft af at det meste administrative arbejde nu ligger hos Kjeld, er Brian også 
villig til genvalg – dog afventer Brian også lige udfaldet af mødet med bestyrelses-
repræsentanten. René Jensen er ikke villig til genvalg. Udvalget mangler derfor et nyt 
medlem og drøfter mulige emner.

12. Pokaler.

Der skal være styr på de pokaler, som mangler at blive udleveret fra januarfesten 2014. 
Kjeld og Kristian finder en løsning sammen med René, som er pokalfører.

13. Prøver 2015.

Kristian vil ikke afholde flere prøver, medmindre der melder sig nogle hjælpere og 
stifindere. Stifinderne skal f.eks. kunne 1-2 spor pr. stifinder, så der stilles ikke store 
krav til stifindernes formåen. Ingen hjælpere – ingen prøve. Så simpelt er det. Hvis der 
melder sig hjælpere nok, afholder Kristian en efterårsprøve. Brian vil gerne afholde en 
forårsprøve i Rønhøj Plantage ved Løgstør og en efterårsprøve i Dronninglund Storskov. 
Kristian står som prøveleder til VSS prøven og Kjeld tager sig af det administrative 
hertil. Der snakkes om mulige arealer til VSS prøven – enten Lerchenborg eller 
Avnstrup.

14. Træningspladser.



Dronninglund: Pladsen i Dronninglund har en god tilslutning med mange hunde pr. 
træningsgang.

Jels: Pladsen i Jels har en god tilslutning med mange hunde pr. træningsgang.

Fyn: Fyn har ingen træningsplads, da der mangler arealer.

Boserup: Der er stor efterspørgsel på træning på denne plads, men der er kun be-
grænsede pladser.

Hillerød: Pladsen kører noget ustabilt, da der ikke er fuldt styr på træningstider. Kjeld 
og Kristian vil tage en snak med den pladsansvarlige og høre om Kjeld og Kristian kan 
hjælpe til gerne prøve at hjælpe til træning, men skal først snakke med og den 
pladsansvarlige og nogle af de medlemmer, der træner på pladsen i forvejen, og høre 
om hvordan.

Vestjylland: Medlemmer er blevet henvist til Vestjysk Jagthundeklub, der har træning i 
Klosterheden Plantage.

Københavns området: Dansk Terrier Klub har sportræning i Skodsborg og Beagle 
Klubbens medlemmer må gerne komme og træne.

15. Næste møde.

Der skal afholdes et møde igen sidst på året. En mulig idé kan være enten først i 
november i Norge eller sidst i november, hvor både Kristian, Kjeld og Brian skal på 
vildsvinejagt i Tyskland.

16. Eventuelt.

Intet at bemærke.

Referent: Lene Marie Seitzberg


