
Schweiss-‐	  og	  sporudvalgsmøde	  29/11-‐2014	  
	  
Til	  stede	  Brian,	  Kristian	  og	  Kjeld	  Lorenzen	  
	  
	  
Dagsorden:	  

1. Siden	  sidst.	  
2. Forretningsorden.	  
3. Prøveregler.	  
4. Møde	  med	  bestyrelsesrepræsentanten.	  
5. VSS	  2015.	  
6. Økonomi.	  
7. Hitlisteregler.	  
8. Venskabskamp.	  2016	  i	  DK.	  	  
9. Schweissseminar	  2015.	  	  
10. Schweissseminar/sporweekend	  2015	  Neumünster	  Tyskland?	  
11. Valg	  til	  udvalg.	  	  
12. Pokaler.	  
13. Prøver.	  	  
14. Træningspladser.	  	  
15. Næste	  møde.	  
16. Eventuelt.	  

	  
	  
	  
	  

1) Siden	  sidst.	  
I.a.b.	  Se	  de	  andre	  punkter.	  
	  

2) Forretningsorden.	  
Der	  har	  været	  arbejdet	  med	  forretningsordenen.	  Der	  mangler	  accept	  fra	  bestyrelsen.	  Man	  
tilretter	  layoutet,	  så	  det	  passer	  med	  de	  andre	  udvalg.	  Der	  bliver	  tilrettet,	  således,	  at	  der	  
kan	  oprettes	  underudvalg	  under	  Schweiss-‐	  og	  sporudvalget.	  
	  

3) Prøveregler.	  
I.a.b.	  
	  

4) Møde	  med	  bestyrelsesrepræsentanten	  
Der	  har	  været	  møde	  mellem	  bestyrelsesrepræsentanten	  og	  udvalgsformanden,	  hvor	  man	  
har	  diskuteret	  det	  forløbne	  år.	  Et	  rigtigt	  konstruktivt	  møde.	  
	  

5) VSS	  2015.	  
Vi	  har	  ikke	  hørt	  noget	  videre.	  Kristian	  vil	  undersøge	  mht	  skov	  for	  afholdelse	  af	  
Schweissprøve.	  Der	  bliver	  ikke	  afholdt	  kaninslæbsprøve.	  



Kjeld	  skal	  være	  prøveleder	  ved	  VSS,	  og	  får	  hjælp	  fra	  Kristian.	  Kristian	  forsøger	  at	  få	  fat	  i	  
Jørgen	  og	  Werner	  Lauritsen.	  
Vi	  skal	  forsøge	  at	  få	  fat	  i	  nogle	  lokale	  dommere,	  så	  vi	  kan	  få	  flere	  hold	  til	  prøven.	  
	  

6) Økonomi.	  
Det	  går	  ufatteligt	  godt.	  	  
	  

7) Hitlisteregler.	  
Der	  skal	  laves	  en	  ændring,	  således	  at	  én	  hund	  skal	  kunne	  registreres	  med	  flere	  forskellige	  
førere,	  men	  kun	  én	  gang	  i	  hver	  klasse.	  
Schweiss-‐	  og	  sporudvalget	  henstiller	  til	  at	  en	  fører	  af	  en	  hund	  skal	  være	  kvalificeret	  til	  den	  
pågældende	  klasse,	  efter	  samme	  retningslinjer	  som	  hunden	  skal	  være	  kvalificeret.	  
Udenlandske	  kan	  registreres	  på	  hitlisten,	  men	  kan	  ikke	  komme	  i	  betragtning	  til	  
præmiering	  ved	  Beagleklubbens	  januarfest.	  
Hunde	  der,	  på	  prøvedagen,	  bliver	  dagens	  bedste	  hund,	  får	  ét	  ekstra	  point	  på	  hitlisten.	  
Hunde,	  der	  deltager	  i	  udenlandske	  prøver,	  kan	  blive	  registreret	  på	  Beagleklubbens	  
Schweiss-‐hitliste.	  Der	  bliver	  ikke	  givet	  præmier	  ved	  Beagleklubbens	  januarfest.	  
	  

8) Venskabskamp.	  2016	  i	  DK.	  
Udvalget	  arbejder	  videre	  på	  at	  lave	  venskabskampen	  2016.	  Kjeld	  skal	  snarest	  udarbejde	  
en	  invitation	  til	  Norge,	  Sverige	  og	  Tyskland.	  
Der	  er	  blevet	  sagt	  OK	  til	  indledende	  møde	  i	  Ryd,	  Sverige	  i	  foråret	  2015	  fra	  bestyrelsens	  
side.	  Dato	  kommer	  senere.	  
	  

9) Schweissseminar	  2015.	  
Vi	  undersøger	  om	  vi	  kan	  afholde	  seminar	  i	  Corselitze,	  Falster.	  Evt	  midt	  i	  marts.	  
	  

10) Schweissseminar/sporweekend	  2015	  Neumünster	  Tyskland.	  
Kjeld	  skal	  oversætte	  et	  oplæg	  til	  tysk.	  Tyskerene	  er	  ikke	  afvisende.	  Sendes	  inden	  31/12	  
2014.	  
	  

11) Valg	  til	  udvalget.	  
Brian	  stiller	  op	  igen.	  
Kristian	  stiller	  op	  igen.	  
René	  stiller	  ikke	  op.	  
Kjeld	  Stiller	  op	  igen	  
Vi	  forhører	  os	  hos	  Jette	  Larsen,	  Karen	  Husby,	  Peter	  Sørensen.	  
	  

12) Pokaler.	  
René	  skal	  kontaktes	  mht.	  Pokaler.	  Der	  er	  blevet	  udsendt	  mail	  om	  hjemkaldelse	  af	  pokaler.	  
Vi	  undersøger,	  om	  vi	  kan	  finde	  de	  manglende	  pokaler,	  og	  informerer	  bestyrelse	  og	  



indstiftere,	  hvis	  de	  ikke	  er	  dukket	  op	  31/12-‐2014.	  
	  

13) Prøver.	  
Beagleklubben	  afholder	  følgende	  Schweissprøver:	  
a) 29/3-‐2015	  Rønhøj,	  Schweissprøve.	  BS.	  
b) 2/5-‐2015	  Dronninglund,	  Schweissprøve.	  BS.	  
c) 23/5-‐2015	  Knivholt,	  Kaninslæbsprøve.	  LG.	  
d) 17/7-‐2015	  Reersø	  VSS,	  Schweissprøve.	  Beagleklubben.	  
e) 26/9-‐2015	  Knivholt,	  Kaninslæbsprøve.	  LG.	  
f) 27/9-‐2015	  Hillerød,	  Schweissprøve	  KP.	  

Kjeld	  sætter	  prøverne	  på	  hjemmesiden.	  

14) Træningspladser.	  	  
a) Hillerød:	  Kristian	  og	  Kjeld	  tager	  til	  Hillerød	  og	  får	  en	  snak	  med	  Niels.	  
b) Boserup:	  Fungerer	  godt,	  men	  der	  er	  altid	  optaget,	  når	  man	  forsøger	  at	  tilmelde	  sig.	  
c) Sønderjylland:	  I.a.b.	  
d) Østjylland:	  Der	  sker	  ikke	  så	  meget.	  
e) Nordjylland:	  Fungerer	  rigtig	  godt.	  God	  tilslutning.	  Godt	  samarbejde	  med	  retrieverne.	  
f) Knivholt:	  I.a.b.	  

	  
15) Næste	  møde.	  

16/1-‐2015	  ved	  Januarfesten	  i	  Skærbæk.	  
	  

16) Eventuelt.	  
I.a.b.	  


