Referat fra møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg torsdag den 4. november 2021
kl. 18.30
Onlinemøde
Tilstede: Lise-Lotte Teilmand (LOTE), Lisbeth Roed (LIRO), Toke Larsen (TOLA), Per Hergott
Petersen (PEPE) og Ole Sørensen (OLSO)
Afbud fra: Marianne Steinmann Bach (MASB) og Annette Pedersen (ANPE)
Dagsorden:
1. Opfølgning på budget
Udvalget gennemgik det mest aktuelle regnskab for indeværende år.
2. Status på punkter fra sidste møde:
a. Indkøb af nye tablets
Bestyrelsen har bevilget 2 nye Tablets til udstillingsudvalget. En til hhv. Øst og Vest. De forventes
leveret indenfor en uges tid.
b. Indkøb af 2 nye telte
Udvalget har købt 2 nye udstillingstelte (dommertelte), da de eksisterende er meget slidte, og
trænger til at blive udskiftet. Der er købt et telt til Øst og et til Vest.
c. Hvem har ansvar for hvad (justering i opgavefordelingen ifht. beskrivelse, der var sendt ud til
udstillingsudvalgets møde i maj)
Der har været en justering af opgavefordelingen mellem LOTE, LIRO, PEPE og MASB siden sidste
møde. Den aktuelle opgavefordeling imellem de 4 er:
LIRO:
 Dommerkontaktpersonens opgaver er skriftligt at invitere de valgte dommere til
udstillingerne, sende praktiske informationer til dommerne
 Lave aftaler med dommerne, transport/fly og hotel og ansvarlig for afregning med
dommerne.
MASB:
 Udarbejde forslag til udstillingskalender.
 Indgå aftaler om udstillingsområder, ringpersonale samt udarbejde udgiftsbilag til
ringpersonale og sende praktiske oplysninger til ringpersonalet i både øst og vest
 Bestilling/indkøb af BIR/BIM/dommergaver/certifikatgaver og gaver til ringpersonale både
øst og vest.
 Administration af udstillings/årspokaler, herunder udarbejde nødvendig oversigter ud fra
pokalernes fundats til VSS og årspokalerne, udarbejde oversigt til brug for udskrivelse af
årspokaler.

PEPE:
 Vest -Udstillingsleder, er ansvarlig for gennemførelse af dagens udstilling i vest. Bestilling
mad/drikke til dommer og ringpersonale.
LOTE:








Ansvar for tilmelding til klubbens udstillinger, udsendelse af PM, administrativt arbejde
ved denne opgaver, f.eks. rette udstillingsgebyrer i DKK’s klubsystem og afregning
efter udstillinger
Oprette udstillingerne i DKK’s klubsystem og sørge for DKK’s godkender af de ønskede
dommere
Oprette udstillingerne i BEK’s udstillingskalender
Afslutte udstillingerne i Hundeweb i vest og øst
Password til udstilling i hundeweb i vest og øst
Dommerønsker – ansvarlig for annoncering om indsendelse af dommerønsker til
udstillingerne og udarbejde relevante oversigter over de indsendte ønsker til brug for
udstillingsudvalgets drøftelse/valg af dommerne til kommende udstillinger
Ajourføring/redigere og/eller lægge ny tekst ind på Beagle Klubbens hjemmeside samt
opslag på klubbens Facebook side (sammen med TOLA)

3. Udstilling
a. Fast evaluering af gennemførte udstillinger, særlig opmærksomhedspunkter før, under og
efter udstillingen
Udvalget beslutter at vi løbende vil evaluere på vores udstillinger, og LOTE kommer med et
udkast til, hvordan det kan gøres og sættes i system, således at vi kan gemme information, og
overdrage til efterfølgende medlemmer i udvalget. Vi vil evaluere både på os selv, men også
gemme nogle generelle kommentarer på dommerne ud fra nogle objektive kriterier.
b. Ringpersonale
Udvalget oplever, at det nogle gange er svært at få ringpersonale til vores udstillinger. Vores
vurdering er, at det dels skyldes, at DKK booker mere personale end de har behov for, men også,
at DKK og andre specialklubber tilbyder mere attraktive betingelser i forbindelse med
udstillingerne.
Vi beslutter, at OLSO går videre til DKK, om det er korrekt, at DKK booker mere ringpersonale
end der er behov for. Evt. til et formandsmøde i DKK.
Derudover besluttede udvalget at hæve budgettet på gave til ringpersonale med omkring 100 kr.
til mellem 200-300 kr., da det er indtrykket, at andre specialklubber giver relativt store gaver.
c. Brug af regionerne ifbm. udstilling f.eks. fælles frokost som i Skørping + lidt pynt ved ringen
Til udstillingen i Skørping havde Region Nordjylland arrangeret fælles frokost, og havde pyntet
op ved ringsiden med bl.a. blomster og pynt. Det gjorde, at udstillingen blev endnu mere
hyggelig og festlig end vanligt. Vi diskuterede muligheden for at bruge regionerne noget mere, i
det omfang regionerne er interesserede i det. Især ved Januarudstilling, den Nordjyske udstilling
og Juleudstillingen. Vi vil prøve allerede nu, at spørge nogle af klubbens frivillige i region
Sjælland og Nordsjælland, om de vil bidrage med lidt ekstra til den kommende Juleudstilling og
til Januarudstillingen, med inspiration fra Region Nordjylland.

4. Evaluering af VSS 2021 og forberedelse til VSS 2022
a. 3 dage? Hvis kun 2 dage, så evt. lørdag+søndag?
Der var fordele og ulemper ved 3 dages udstillinger på VSS 2021. Udvalget fandt dog, at der var
flere ulemper end fordele. Bl.a. en lavere tilslutning til mandagsudstillingen, da dem som ikke
kan få ferie og fri, ikke havde tilmeldt.
Der var endnu ikke påsat dommer til udstillingen om mandagen 2022, så udvalget besluttede, at
vende tilbage til 2 udstillingsdage i stedet for 3. Udvalget besluttede, at udstillingerne afholdes
lørdag og søndag, for at få flest mulige tilmeldinger. Der kan være nogle ting omkring det
praktiske i forbindelse med starttidspunktet lørdag, da deltagere som kommer med
Campingvogn skal kunne komme ind på ”VSS-Campen” inden udstillingen. Udvalget aftaler, at
det nærmere tidspunkt for udstilling med VSS-udvalget, men forventer et starttidspunkt omkring
kl. 14.00.
b. Dommere, herunder evaluering og forberedelse af dommere ifht. opdræt, avl, VSS-klasse
Flere udstillere har henvendt sig til udvalget vedr. dommere som har krævet lidt mere af babyer
og hvalpe end udstillerne har brudt sig om. Det drejer sig primært om, hvalpe som måske ikke
har været trænet så meget i håndteringen på bord og det at vise tænder, og dommere som
måske har for store forventninger til, hvad hvalpe kan præstere. Udvalget er enige om, at vi ikke
kan bede dommere om at lade være med at se tænder på hvalpene, men vi kan opfordre til, at
det sker på en måde, så udstillere som ofte er førstegangsudstillere, føler sig godt behandlet, og
at hvalpe skal have en positiv oplevelse af at komme på udstilling.
Udvalget diskuterede også det uhensigtsmæssige i, at vi ikke har en decideret dommerbriefing
på vores udstillinger, men at dette oftest overdrages til ringpersonalet. Udvalget besluttede, at
vi fremover på vores udstillinger vil have en fast person til at tage imod dommere og
ringpersonale om morgenen, og stå for morgenbriefingen. Kravet fra udvalget til denne person
er, at denne ikke må gå i ringen med en hund på samme udstilling, og at personen derudover
skal forsøge at optræde neutralt på dagen. Vi beslutter, at denne person primært bliver
dommerkontakten (for nuværende LIRO), da denne allerede i dag har korrespondancen med
dommeren. Sekundært, hvis dommerkontakten ikke er til rådighed, så er det Beagle Klubbens
formand (for nuværende OLSO), der træder i dommerkontaktens sted.
Vi diskuterede også muligheden for at lave en præmieoverrækkelse umiddelbart efter VSS
udstillingen søndag, med inspiration fra VSS i ”rigtig gamle dage”. Idéen er, at efter udstillingen
bliver udstillingens vindere, f.eks. klassevindere, certvindere, 1-4 bedste i køn, BIR og BIM osv.
kaldt ind i ringen af Klubbens formand som speaker over lydanlæg, og deltagerne får overrakt
deres pokaler og rosettter, imens vinderne får bifald fra de øvrige deltagere. Vi vil gerne lave en
festlig event til VSS, som er klubbens største og mest traditionsrige udstilling.
Vi diskuterede også muligheden for, at festmiddagen kunne foregå søndag aften, så begge de
inviterede dommere, kunne deltage i festlighederne efter udstillingerne sammen med
deltagerne på VSS.
c. Gaver
Se pkt. 4. f.
d. Veteranparade
Veteranparaden til VSS 2021 blev ikke så festlig, som vi havde håbet, da mange var gået hjem, og
der ikke var så mange hunde i paraden.
Vi besluttede, at sætte aldersgrænsen ned til 8 år (fra 10 år), og at afholde veteranparaden efter
udstillingen men inden præmieoverrækkelsen på VSS, så vi dermed sikre, at så mange som
muligt er til stede.

e. Forberedelse af det kommende VSS bl.a. på baggrund af erfaringerne i år (bl.a. koordinator
ifht. VSS-gruppen, ansøgning om brug af de af bestyrelsen hensatte midler)
Udskudt til næste møde
f. Forslag om, at udstillingsudvalget overtager ansvaret for ærespræmier ved VSS, og VSSgruppen beholder ansvaret for deltager-præmier
På VSS-udstillingen gives både deltagerpræmier og ærespræmier. Udvalget ønsker at få ejerskab
over ærespræmierne, da disse alligevel trækkes fra udstillingsudvalgets budget. Ærespræmierne
koster omkring 130 kr. og gives til klassevinderne. Da disse præmier tager så meget fra
budgettet, at der ikke er penge til ekstra rosetter eller pokaler på VSS-udstillingen, er tanken, at
pengene fra ærespræmien kan gå til en pokal, roset eller lign. klassevinderne, evt. med påtryk
”Klassevinder VSS 2022” således, at vi kan få nogle flere præmier på udstillingen.
Forslaget blev vedtaget, og OLSO der også er en del af VSS-planlægningen, gav udtryk for, at der
endnu ikke var indkøbt ærespræmier, så det ville ikke være et problem, at udstillingsudvalget
overtager ansvaret for ærespræmierne allerede i 2022.
5. Forberedelse af juleudstillingen
a. Lotteri? – hvem er ansvarlig for det?
ANPE står for det praktiske på dagen. LOTE eftersøger lotteripræmier snarest via f.eks.
Facebook, PM eller via mail til udstillerne via klubsystemet. LOTE koordinerer med ANPE.
b. Deltagerne sponsorerer nogle gange gaver/præmier til bestemte klasser – skal vi annoncere
efter det?
Samme som 5.a
6. Forberedelse af januarudstillingerne
a. Hvad forbereder bestyrelsen? Skal der være en koordinator fra udstillingsudvalget ifht.
bestyrelsen?
Januarudstillingerne foregår i Køge og planlægges til at starte kl. 12.00 om lørdagen med
efterfølgende fællesspisning om aftenen.
b. Podium til vinderhundene
OLSO står for, at der kommer podium til nummer 1, 2 og 3 i årskonkurrencerne.
7. Forberedelse til dobbeltudstilling i marts
a. Skal der køres med 2 ringe samtidig, eller 1 ring ad gangen?
Der bliver 1 udstilling af gangen i én ring. Første udstilling planlægges til at starte kl. 9.00 – 13.00
og 2. udstilling planlægges til at starte kl. 13.00 – 18.00.
8. Udstilling ved Hund i Fokus eller evt. skue?
Udskudt til næste møde
a. Hund i Fokus er på Vilhelmsborg og er gratis i forhold til arealleje
b. Skal vi evt kun have to udstillinger til VSS og flytte den tredje til Hund i Fokus?
9. Valg til af dommer VSS 2022 (mandag) + evt. 2 backup’er indtil april 2022 i tilfælde af afbud
a. Alt efter hvad der besluttes i punkt 4.a skal der vælges en dommer til mandag
Udstillingen om mandagen aflyses, og der skal derfor ikke bruges en dommer
b. Indtil april 2022 har vi ingen backup’er i tilfælde af afbud. Der er 6 udstillinger i perioden
LIRO fremlagde et forslag om, at vælge hhv. Martin Klopsch (DE) og Marion Hunt (UK) som
reserve, da disse havde været ønsket tidligere, men måtte aflyses pga. COVID-19. Udvalget
vedtog forslaget.

10. Kynorehab (https://www.kynorehab.dk/) / LOTE
a. Kynorehab er en kæde af klinikker i hele landet, der tilbyder osteopatiske justeringer mm. af
hunde. Kynorehab var på udstillingerne på Bornholm i sommers, hvor de tilbød, at man gratis
kunne få gennemgået sin hund. LOTE har talt med Kent Ravn, som er ejeren af kæden, om de
vil stille op på nogle af Beagleklubbens udstillinger (gratis) og det vil de gerne. De kommer
også til Herning alle 3 dage.
Det blev vedtaget, at Kynorehab er velkomne på vores udstillinger, og at LOTE tager kontakt til
dem.
11. Nyt online møde i januar?
a. Ønske om 1 fysisk møde omkring april måned og 3 online statusmøder om året, med ca. 3
måneder mellem møderne. Over tid vil det måske give mindre dagsordener, og en bedre
informationsdeling i udvalget.
Der var opbakning til onlinemøder ca. hver 3. måned, med fysisk møde 1 gang årligt,
umiddelbart efter valg til udvalget omkring april måned. OLSO udtrykte bestyrelsens opbakning
til at afholde onlinemøder, da dette også bidrager positivt til klubbens økonomi.
Hvis udvalgsmedlemmer har brug for f.eks. et headset med mikrofon eller en såkaldt
”skildpadde”, som kan bruges hvis flere personer sidder sammen, vil klubben gerne sponsorere
dette.
Næste onlinemøde aftaltes til omkring uge 4-5 næste år.
12. Eventuelt
a. TOLA fremviste et nyt skema som klubbens kasserer gerne vil bede udstillingslederne udfylde
kort tid efter hver udstilling. Skemaet bruges til afstemning af værdikuponer, lagerbeholdning
osv., og det er håbet, at det kan hjælpe til med, at regnskabet kan blive afstemt hurtigere og
lettere fremover. PEPE var åben for at bruge det nye skema, og det vil derfor blive taget i brug
med det samme.
Venlig hilsen
Toke Larsen

