
Referat af møde i Beagleklubbens sporudvalg d. 23/10 – 2018 

 

Deltagere: 

● Karin Jallow 
● Benta Møller 
● Frank Andersen 
● Allan Bonde Christensen 
● Ole Sørensen 

 

Dagsorden: 

1. Hvem skal på valg og praktiske ting omkring det. 
2. Artikler til blad, deadline nr 4 er 1 november. Og nr 1 2019 er 1februar. 
3. Nye championater, svar fra bestyrelsen 
4. Spor reglementet rettelser. Vi fandt nogle ting ved Kaninslæbsprøven som ikke var udspecificeret. 
5. Hitliste rettelser i reglementet. Hvad står der om det ekstra point der ofte bliver givet i hitliste reglerne. 

Skal der udnævnes dagen bedste på 400m 1000m o. lign? 
6. Ny pokal til 1200 elitespor kaninslæb. 
7. Spørgsmål fra arbejdsgruppen omkring venskabskampen. 
8. Eventuelt 

 

1. Hvem skal på valg og praktiske ting omkring det. 
 
Benta og Frank er på valg – Det offentliggøres i november 
Indkalde til valg i november - Allan gør det – Karin finder regler og retningslinjer frem. 
 

2. Artikler til blad, deadline nr 4 er 1. november. Og nr 1 2019 er 1. februar. 
Artikler om nye championater 
Spor uden dommerledsagelse 
Indkaldelse til valg 
 

3. Nye championater, svar fra bestyrelsen 
 
1000 meter 20 timer championat består – Der vil opstå dilemmaer såfremt det ikke gør. 
Sporten skal være for alle – Både amatører og elite. 
 
3 x 1000 meter som er foreslået for at opnå championat virker af meget. Karin foreslår at vi nøjes med 2 x 1000 

meter og 1 x udstilling i åben klasse – Vendes med Rikke Vinther. 
 
Brians forslag anvendes som inspiration – og det nye forslag sendes i høring ved Rikke Vinther for godkendelse 

og sanktionering ved bestyrelsen. Rikke Vinther anvendes fremover som konsulent for udvalget.  
 
Vildtsporschampionatet bliver fremover DKSCH (V) ved 3 x 600 meter 20 timer, DKSCH (S) ved 2x1000m 20 

timer, DKSCH (ES) ved 4 x 1000m 40 timer. 
 
Udstillingskrav ændres til minimumskarakteren ”good” 
 
Prøve uden dommerledsagelse bør henvises til på hjemmesiden. Kan samtidigt medtages i næste blad. 
Skal dog afleveres inden 1. november.  



 
Udkast til matrix over championater klar til midt november – Allan laver et udkast. 
Opdatering af sporregler samt championater …  
 
 

4. Spor reglementet rettelser. Vi fandt nogle ting ved Kaninslæbsprøven som ikke var udspecificeret. 
Det er ikke specificeret hvordan et spor skal afvikles i detaljer – Eks. Er der ingen anvisning af hvilke hjørner der 

skal markeres til de enkelte spor.  
 
Der er enighed om ikke at udspecificere hvordan boks skal markeres – Når blot den kan anvises. 
 

5. Hitliste rettelser i reglementet. Hvad står der om det ekstra point der ofte bliver givet i hitliste 
reglerne. Skal der udnævnes dagen bedste på 400 m 1000m o.lign? 

 
Dagens bedste hund får 1 ekstra point på hitlisten ved Schweiss.  
 
Der er enighed om at dette kun skal gælde ved Schweiss – og der kan kun være en dagens bedste beagle uanset 

sporlængde. 
 

6. Ny pokal til 1200m elitespor kaninslæb. 
Der indstiftes ny pokal. 
 

7. Spørgsmål fra arbejdsgruppen omkring venskabskampen. 
Arbejdsgruppen vil gerne have egen konto – Dette har bestyrelsen givet afslag på. 
Prøven offentliggøres senest d. 26/10 hvorefter tilmelding kan pågå. 
 

8. Eventuelt 
VSS prøven – Keld vil gerne selv oprette og forestå alt det praktiske omkring VSS. Det ser ud til at han har adgang 

til at kunne gøre det. Udvalget er enige om, at såfremt han har adgang så kan han bare gøre det. Såfremt 
han ikke har – Kan adgangen ikke genoprettes. 

DATO for næste møde – Tilgår – 4. 11. eller 18. december 


