
 
 

Referat fra møde i udstillingsudvalget d. 04.06.2022 kl. 9.30 
 
Mødested: Hos Toke Larsen ved Vejle 
 
Deltagere Lisbeth Roed (LR) via video, Toke Larsen (TL), Lotte Teilmand (LT), Annette Peder-
sen (AP), Karin Jallov (KJ), Lene Marie Seitzberg (LS), Ole Sørensen, bestyrelsens repræsentant 
(OS). 
 
Afbud: Ingen 
Referent: Toke Larsen 
 

 

1. Konstituering af nyt udstillingsudvalg: 
Formand: Toke Larsen 
Næstformand: Lisbeth Roed 
Sekretær: Lotte Teilmand 
Dommerkontakt: Lene Marie Seitzberg 
 

2. Fordeling af opgaver ud fra opgaveoversigt:  
 

Formand - TL 
 Udstillingskoordinator 
 Opfølgning på budget og forbrug 

 
Sekretær - LT 

 Ansvar for tilmelding til klubbens udstillinger, udsendelse af PM, administrativt ar-
bejde ved denne opgaver, f.eks. rette udstillingsgebyrer i DKK’s klubsystem og af-
regning efter udstillinger. Oprette udstillingerne i DKK’s klubsystem og sørge for 
DKK’s godkender af de ønskede dommere. Oprette udstillingerne i BEK’s udstillings-
kalender. 

 Udarbejde relevante oversigter over de indsendte ønsker til brug for udstillingsudval-
gets drøftelse/valg af dommerne til kommende udstillinger. 

 Udarbejde forslag til udstillingskalender. 
 
Dommerkontakt - LS 

 Invitere dommere og være deres kontaktperson 
 Booke fly/hoteller/transport osv. til dommerne 

 Ansvarlig for afregning med dommerne 
 
Øvrige: 

 Ajourføring/redigere og/eller lægge ny tekst ind på Beagle Klubbens hjemmeside 
samt opslag på klubbens Facebook side. TL + LT 

 Indgå aftaler om udstillingsområder, ringpersonale samt udarbejde udgiftsbilag til 
ringpersonale og sende praktiske oplysninger til ringpersonalet. LR 

 Bestilling/indkøb af rosetter, hvalpekrus og krus til ærespræmier opdræt og avl. Be-
stilling af BIR/BIM/Cert/dommer og ringpersonalegaver. KJ med hjælp af LS 

 Administration af udstillings/årspokaler (Marianne Steinmann Bach) 
 Hitlistefører, der udsender diplomer til med klubchampion, klubjuniorchampions og 

klubveteranchampion. (Peter Tøttrup) 



 
3. Nyt fra bestyrelsen ved OS 

OS nævner, at han er glad for samarbejdet mellem bestyrelse og udvalg. Som klubbens 
eneste stående udvalg, er vigtigheden af udstillingsudvalget blevet mere markant. Bestyrel-
sen er glad for, at der arbejdes på at ”genrejse” VSS, og gør i den forbindelse opmærksom 
på at Klubben har tilsidesat midler, som udvalget kan søge til VSS.  
 

4. Økonomi og budget ved TL 

2021 endte med et overskud på omkring 16.500 kr. for udvalget. Nogle dommere var dy-
rere at have end andre, og især rejseomkostningerne svinger meget. Bl.a. afstand fra dom-
merens bopæl til en International lufthavn har noget at sige. De danske dommere er gene-
relt billigst for klubben. 
 
2022 går nogenlunde i 0 for nuværende, og vi forventer et overskud igen i år. 
 

5. Planlægning af udstillingskalender 2023 
LT havde forberedt et forslag til udstillingskalender, hvor der bl.a. var taget hensyn til Cru-
fts, EDS, WDS og de største tyske udstillinger, således at vi undgår at planlægge henover 
dette. 
 
Forslaget blev accepteret af udvalget, som sammen aftalte hvilke udstillinger der skulle ligge 

hhv. øst og vest. 
 
Se bilag for endelig kalender. 
 

6. Valg af dommere til udstillingerne i 2023 
 
Udvalget vil forsøge at invitere følgende dommere til 2023, men ændringer kan forekomme: 
 
Januar - Vest 
Sally Precey, UK (Januarfesten) 
Thomas Warneke, Tyskland (Vinterklubvinder) 
 
Marts - Øst 
Anthony Kelly, Irland (Forårsklubvinder) 

Mike Caple, UK 
 
Maj - Vest 
Oleg Voloshin, USA (EDS speciality) 
 
Juni - Øst 
Sigrid Jarmer, Østrig 
 
Juli - Vest 
Silvia Weber-Martigani, Schweiz (Sommerklubvinder)  
Eeva Resko, Finland (VSS) 
 
Oktober - Vest 
Andreas Derscheid, Tyskland (Efterårsklubvinder) 

Brian Foster, UK 
 
November - Øst 
Reserveres til Morten Matthes, mulig ny dansk dommer. (Juleudstilling) 
 



 
 
Reserver, ej dømt i DK: 

1. Jill Rhodin, Sverige 
2. Rudi Smith, Holland 
3. Petr Dvorak, Tjekkiet 
4. Michelle Kingsland, UK 

 

Reserver, tidligere dømt i DK 
1. Anna Krejzkova, Tjekkiet 
2. Luis Pinto Texeira, Portugal 
3. Tim Jones, UK 
4. Elly Vervoort, Holland 

 
7. Eventuelt 

Udvalget diskuterede det uhensigtsmæssige i, at med det nuværende regelsæt for dommer-
ønsker, er det ikke muligt at invitere vores danske Beagle dommere, da DKK normalvis invi-
terer i en cyklus på 1½-2 år, og i Beagle Klubben må man ikke have dømt i 3 år forinden. 
Ved næste indhentning af dommerønsker fra klubbens medlemmer, vil vi undtage de danske 
dommere fra 3 års reglen. 
 

 
  



 
Bilag: 

 
 

 


