
Referat	  udstillingsudvalgsmøde	  6.	  oktober	  2013,	  Ålborg	  lufthavn	  

	  

Til	  stede:	  Marianne	  (MSB),	  Birgitte	  (BS),	  Lotte	  (LBJ),	  Lea	  (LW),	  Per	  (PH),	  	  Annette	  (AP)	  

Afbud	  pga.	  sygdom:	  Bestyrelsens	  repræsentant	  Aage	  Jacobsen	  

	  

1.	  

Nyt	  fra	  bestyrelsen	  udgik	  grundet	  Aages	  afbud.	  

2.	  

Januarfest	  2014	  i	  Aarslevhallen.	  Halforhold,	  præmieuddeling	  v/MSB	  

Vi	  har	  lidt	  betænkeligheder	  ved	  at	  skulle	  være	  i	  den	  lille	  hal	  den	  ene	  udstillingsdag,	  vi	  vil	  gerne	  være	  
sammen	  med	  de	  øvrige	  aktiviteter.	  Hvem	  er	  arbejdsgruppen?	  Prisen	  må	  jo	  ved	  den	  lille	  hal	  afspejle	  en	  
prisfordeling.	  	  MSB	  finder	  ud	  af	  hvem	  der	  er	  kontaktperson	  og	  skriver	  til	  denne	  om	  betænkelighederne	  
samt	  om	  pris.	  	  

3.	  

Ang.	  Valg	  af	  dommer	  på	  VSS	  2014,	  v.	  MSB	  

Henvendelse	  fra	  medlemmer	  ang.	  dommer	  Gert	  Christensen	  til	  VSS	  2014	  er	  den	  sammen,	  som	  dømte	  på	  
DKK’s	  udstilling	  Bornholm	  2013.	  

Iflg.	  instruksen	  for	  valg	  af	  dommere	  står	  der,	  at	  dommeren	  til	  VSS	  skal	  være	  en	  dommer,	  der	  ikke	  før	  har	  
dømt	  beagler	  i	  DK.	  	  Da	  Gert	  Christensen	  blev	  inviteret,	  var	  han	  ikke	  blevet	  inviteret	  af	  DKK,	  hvorfor	  han	  fint	  
levede	  op	  til	  vores	  målsætning.	  Efterfølgende	  bliver	  han	  så	  inviteret	  af	  DKK	  til	  at	  dømme	  på	  Bornholm.	  Vi	  
har	  nærlæst	  vores	  dommerkontrakt,	  og	  som	  kontrakten	  er	  udformet	  kan	  vi	  ikke	  aflyse.	  

For	  at	  imødekomme	  problemet	  på	  den	  bedst	  mulige	  måde,	  er	  der	  truffet	  beslutning	  om	  at	  bytte	  om	  på	  
dommerne	  på	  VSS	  2014.	  Det	  betyder,	  at	  Gert	  Christensen	  ikke	  længere	  dømmer	  VSS-‐udstillingen,	  men	  nu	  
dømmer	  cert-‐udstillingen	  i	  forbindelse	  med	  VSS.	  

På	  kontrakten	  står	  kalenderår,	  fremtidige	  kontrakter	  ændres	  til	  indenfor	  12	  mdr.	  	  

MSB	  sender	  svar	  til	  BEK’s	  bestyrelse.	  

4.	  

	  VSS	  2015	  	  

Drøftet	  placering	  af	  de	  to	  fast	  udstilling	  evt.	  en	  aftenudstilling.	  	  



Ved	  en	  aftenudstilling	  vil	  det	  alligevel	  være	  nødvendigt	  at	  starte	  tidligt	  eftermiddag,	  p.g.a.	  den	  tid	  det	  tager	  
for	  afvikling	  af	  en	  udstilling,	  og	  der	  kan	  ikke	  starten	  senere	  p.g.a,	  at	  	  der	  ikke	  er	  lys	  på	  arealet.	  Derfor	  blev	  
det	  besluttet	  fortsat	  at	  fastholde	  at	  de	  to	  udstillinger	  holder	  på	  to	  på	  hinanden	  følgende	  dage,	  og	  som	  hidtil	  
fredag	  og	  lørdag	  sidst	  på	  ugen.	  Altså	  uændret.	  	  

5.	  

Kreds	  11	  forespørger	  om	  vi	  er	  interesserede	  i	  at	  afholde	  spec.	  Udstilling	  den	  modsatte	  dag	  af	  kredsens	  
nationale	  udstilling	  den	  29+30	  august	  2015	  i	  Varde,	  prisen	  2200	  kr.	  Der	  kan	  eventuelt	  være	  tale	  om	  en	  
deledommer,	  v/PH	  

Udvalget	  siger	  ja	  tak,	  dog	  med	  det	  forbehold,	  at	  vi	  kun	  vil	  give	  1500	  kr.	  for	  leje	  af	  græsareal,	  hvilket	  svare	  til	  
det	  der	  max	  betales	  for	  leje	  af	  græsarealer	  til	  BEK’s	  andre	  udendørsudstillinger.	  

PH	  melder	  tilbage	  til	  kreds	  11	  ,	  herunder	  om	  deledommer	  i	  samarbejde	  med	  BS	  

6.	  

Forslag	  fra	  BeK’s	  bestyrelse	  til	  ny	  klubbrugschampion.	  

Udstillingsudvalgt	  har	  modtaget	  nedenstående	  forslag	  fra	  BEK	  og	  blevet	  bedt	  om	  at	  vi	  behandlet	  forslaget.	  

Forslaget	  er,	  at	  en	  hund,	  der	  havde	  opnået	  følgende	  resultater	  kan	  erhverve	  titlen	  klubbrugschampion	  på:	  
1	  pr.	  på	  schweissprøve	  -‐	  20	  timer	  600	  meter,	  1.	  vinder	  brugshundeklasse	  3	  gange	  med	  min.	  præmiering	  
very	  good	  under	  min.	  2	  forskellige	  dommere.	  
	  	  
	  
Udstillingsudvalget	  behandlede	  forslaget	  ,	  og	  der	  er	  i	  udvalget	  enighed	  om,	  at	  ideen	  med	  en	  
klubbrugschampion	  /	  klubsporchampion	  kan	  være	  ganske	  udmærket,	  	  men	  at	  man	  med	  denne	  titel	  vil	  og	  
bør	  forbinde	  titlen	  med	  en	  hund,	  der	  er	  en	  super	  brugshund/sporhund	  og	  ikke	  en	  hund,	  som	  har	  en	  
schweissprøve,	  jfr.	  ovenfor	  og	  har	  vundet	  en	  klasse	  3	  gange	  på	  en	  udstilling	  med	  min.	  præmiering	  very	  
good	  under	  min.	  2	  forskellige	  dommere.	  
	  	  
Udstillingsudvalget	  er	  enig	  om,	  at	  med	  en	  klubbrugschampion	  eller	  klubsporchampion	  skal	  hovedvægten	  
skal	  lægges	  på	  de	  opnåede	  resultater	  i	  skoven	  og	  ikke	  i	  udstillingsringen.	  	  
	  
Derfor	  er	  der	  i	  udstillingsudvalget	  enighed	  om,	  at	  regler	  for	  en	  sådan	  titel	  skal	  omhandle	  sporresultater	  og	  
besluttes	  af	  schweissudvalget,	  og	  ikke	  er	  en	  titel	  i	  udstillingsregi.	  
	  

LJ	  udarbejder	  forslag	  til	  svarskrivelse	  til	  BEK.	  

7.	  

Drøftelse	  af	  DKK’s	  (FCI)	  regler	  for	  tildeling	  af	  certifikater,	  og	  det	  forhold	  at	  nogle	  hunde	  kan	  samle	  mange	  
certifikater,	  og	  venter	  reelt	  kun	  på,	  at	  de	  fylder	  24	  mdr.	  Kan	  denne	  regel	  have	  en	  negativ	  virkning	  i	  forhold	  
til	  antal	  anmeldelser	  til	  udstillingerne,	  v.	  LW	  



LW	  orienterede	  om,	  at	  der	  var	  udstiller	  der	  overfor	  hende	  havde	  givet	  udtryk	  for	  at	  de	  fandt	  reglen	  forkert..	  
Som	  indledning	  skal	  vi	  være	  opmærksomme	  på,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  reglen	  BEK’s	  har	  besluttet,	  men	  den	  er	  
besluttet	  i	  regi	  af	  DKK/FCI.	  Derfor	  kan	  udstillingsudvalget	  alene	  drøfte	  punktet	  og	  er	  det	  et	  punkt,	  som	  
udvalget	  ønsker	  at	  gå	  videre	  med	  til	  DKK	  skal	  det	  ske	  via	  BEK’s	  bestyrelse.	  

Punktet	  blev	  drøftet.	  	  Halvdelen	  af	  udvalgets	  ønskede	  at	  arbejde	  for	  at	  reglerne	  bliver	  ændret	  og	  den	  anden	  
halvdel	  af	  udvalget	  finder	  reglen	  ok.	  Derfor	  fortages	  ikke	  videre.	  	  

Udvalget	  er	  lydhør	  overfor	  udstillernes	  ønsker,	  så	  har	  du	  en	  holdning	  til	  dette,	  er	  du	  velkommen	  til	  at	  skrive	  
til	  formanden	  for	  udstillingsudvalget.	  

8.	  

Udstillingskalender	  2015,	  v.	  MSB.	  	  

Det	  udsendte	  forslag	  vedtaget.	  Det	  er	  igen	  drøftet	  om	  juleudstillingen	  skal	  cirkulere	  i	  landet.	  Det	  blev	  
vedtaget	  at	  den	  forbliver	  på	  Sjælland.	  	  

9.	  

Valg	  af	  dommere	  til	  udstillingerne	  i	  2015.	  

Nye	  dommere	  til	  januarudetillingerne,	  VSS	  og	  cert.	  udstillingen	  modsat	  dag	  VSS	  samt	  juleudstillingen	  
(vilkårlig	  rækkefølge):	  

Arne	  Voss,	  N	  

Isolde	  Huber,	  D	  

Melanie	  Spavin,	  GB	  

Lesley	  Childs,	  AUS	  

Reserve	  Keith	  Thomsen,	  GB	  

	  

Dommere	  til	  andre	  udstillinger	  (vilkårlig	  rækkefølge):	  

Jochen	  Eberhardt,	  D	  

Jeanette	  Balkan,	  DK	  

Andreas	  Derscheid,	  D	  

Silvia	  Martegani,	  CH	  

David	  Hiltz,	  USA	  

Lesley	  Hiltz,	  USA	  



Roderick,	  GB	  

Anna	  Krejskova,	  CZ	  

	  

Reservelisten	  (vilkårlig	  rækkefølge):	  

Nigel	  Blackstock,	  GB	  

Lotte	  Jørgensen,	  DK	  

Colin	  Ashmore,	  GB	  

Denise	  Ashmore,	  GB	  

Ole	  Staunskjær,	  DK	  

Kenn	  Burgess,	  GB	  

Serena	  Parker,	  GB	  

Veronika	  Bradley,	  GB	  

Patrick	  Walden,	  GB	  

Jane	  May,	  GB	  

Hans	  van	  der	  Berg,	  NL	  

Göran	  Bodegaard,	  S	  

Petro	  Muntean,	  RO	  

	  

Heraf	  8	  reservedommere	  er	  sat	  i	  prioriteringsrækkefølge:	  

1. Kenn	  Burgess,	  GB	  
2. Gôran	  Bodegaard,	  S	  
3. Petro	  Muntean,	  RO	  
4. Serena	  Parker,	  GB	  
5. Hans	  van	  der	  Berg,	  NL	  
6. Patrick	  Walden,	  GB	  
7. Lotte	  Jørgensen,	  DK	  
8. Ole	  Staunskjær,	  DK	  

Reservelisten	  sendes	  også	  til	  DKK,	  som	  dommerønsker.	  BC	  sørger	  for	  dette.	  

	  



10.	  

Drøftelse	  af	  forslag	  om	  DKK	  veteranchampion	  og	  DKK	  juniorchampion,	  v.	  AP	  

Udvalget	  drøftede	  forslaget.	  En	  stor	  del	  at	  de	  europæiske	  lande	  under	  	  FCI	  har	  i	  dag	  allerede	  disse	  titler	  og	  
udvalget	  er	  enig	  om,	  at	  det	  er	  en	  ide,	  som	  skal	  bringes	  videre	  til	  DKK.	  	  

AP	  udarbejder	  skriv	  til	  DKK’s	  udstillingsudvalg,	  BEK’s	  bestyrelse	  orienteres	  ved	  dette	  referat.	  

11.	  

Økonomi	  –	  status	  på	  forbrug,	  v.	  MSB	  

Status	  over	  forbrug	  og	  forventet	  overskud	  pr.	  1.10.2014	  ser	  tilfredsstillende	  ud,	  status	  taget	  derfor	  til	  
efterretning.	  	  

P.g.a.	  det	  relativt	  store	  nedgang	  i	  antallet	  af	  tilmeldte	  hunde	  gennem	  de	  sidste	  par	  år	  har	  det	  påvirket	  
indtægtsgrundlaget	  væsentligt.	  Derfor	  har	  udstillingsudvalget	  gennem	  de	  sidste	  par	  år	  blandt	  andet	  ikke	  t	  
inviteret	  oversøiske	  dommere	  p.g.a.	  de	  dyre	  omkostninger,	  der	  er	  forbundet	  med	  dette.	  	  

Det	  vil	  udvalget	  gerne	  rode	  bod	  på,	  og	  dermed	  invitere	  oversøiske	  dommere	  i	  2015.	  Da	  der	  forventes	  et	  
overskud	  i	  2013,	  ønsker	  udvalget	  at	  søge	  BEK’s	  bestyrelse	  om,	  at	  hele	  overskuddet	  henlægges	  og	  
øremærkes	  til	  oversøiske	  dommere	  i	  2015,	  hvor	  vi	  gerne	  vil	  kunne	  præsentere	  3	  dyrere	  dommere.	  Ved	  
denne	  henlæggelse	  er	  der	  sikret	  økonomisk	  dækning,	  idet	  det	  ikke	  kan	  forudsiges,	  hvordan	  antallet	  af	  
tilmeldte	  hunde	  ser	  ud	  i	  2015,	  hvilket	  er	  det	  økonomiske	  fundament.	  	  	  

Aftaler	  af	  BC	  udarbejdet	  et	  overslag	  over	  hvad	  det	  koster	  at	  få	  de	  tre	  dommere	  her	  til	  landet.	  MSB	  sender	  
ansøgning	  om	  henlæggelse	  af	  overskud	  for	  2013	  til	  BEK’s	  bestyrelse.	  	  

Herudover	  ønskes	  om	  muligt	  økonomiske	  ressourcer	  til	  indkøb	  af	  printer,	  computer	  mv.	  til	  ny	  it	  løsning	  ved	  
udstillingerne.	  

12.	  	  

Idepunkt	  

Invitation	  til	  dialogmøde	  med	  formanden	  for	  DKK’s	  udstillingsudvalg.	  Afventer	  næste	  møde	  i	  u-‐udvalget.	  

Parklasser	  er	  kun	  på	  de	  2	  VSS	  udstillinger,	  januarudstillingerne	  og	  juleudstillingen	  –	  dette	  udmeldes	  hurtigst	  
muligt.	  AP	  har	  ansvaret	  for	  at	  melde	  dette	  ud.	  

Ringtræning	  inden	  udstillingerne	  nedlægges	  indtil	  videre.	  	  

13.	  

Eventuelt.	  

IAB	  

14.	  



Ny	  dato	  for	  næste	  møde,	  MSB	  skriver	  forslag	  til	  udvalget.	  

	  

Ref.	  AP	  

	  


