
Referat af udvalgsmøde i lydighedsudvalget 9/8-2016 i Hedehusene 

Tilstede : Sanne Granum-Eriksen, Lene Ravn Toft, Jette Lorenzen og bestyrelsesrepræsentant Helle 

Jürgensen (via Skype) 

Mødet startede med konstituering, da Lene er trådt ind i udvalget siden sidste møde. Posterne fordeles 

som følgende: 

Formand og sekretær: Jette Lorenzen 

Økonomiansvarlig: Sanne Granum-Eriksen 

Pokaler og ad hoc opgaver: Lene Ravn Toft. 

Bonnie Jørgensen fører stadig hitlisten. 

Lageret er hos Jette, dog med undtagelse af teltene, som står hos Sanne. 

 

Herefter startede selve mødet. 

1. DSS-seminar.  

Ved forespørgsel om det ansøgte tilskud til det årlige instruktørseminar, meddelte Helle at bestyrelsen 

havde besluttet, udfra det fremsendte budget, at give et tilskud på 5000,- . Dette begrundet i de 5 

deltagende aktive instruktører der deltager i seminaret. pengene tages fra uddannelsespuljen. 

Der skal søges hos bestyrelsen  om tilskud til hver aktivitet fremadrettet. 

 

2. Regionsleder og udvalgsmøde d. 29-10-2016 

Desværre er alle udvalgets medlemmer forhindret i at deltage denne dag, men hvis der kommer noget vi 

kunne tænke os at have med denne dag, gives besked til Helle. 

 

3. Januarfest 

Januarfesten afholdes på Musholm feriecenter ved Korsør. Vi vil gerne afholde officiel prøve i den 

forbindelse. Vi har fået oplyst at det vil være muligt at holde prøve søndag, og da der også er udstilling den 

dag, passer det fint.  

Sanne kontakter Lone for at høre om hvor stor hallen er, og om der kan holdes både Rally og LP. Hvis ikke 

der er plads til begge dele, bliver det LP. 

Vi undersøger også om det vil være muligt om der kan holdes LP om formiddagen og Rally om 

eftermiddagen.  

I forbindelse med prøven vil vi også gerne i frokosten hædre årets LP og Rally-hunde. Sanne kontakter Lone 

ang. dette. 

Da det bliver en prøve med halleje, og det er en officiel prøve, kan vi nok forvente et underskud. 

Sanne finder pris for halleje og Jette laver et budget for LP prøve og Rally prøve. 

Dette sendes til Helle inden næste bestyelsesmøde. 

 

4. Forslag til Lydighedsprøve på næste års VSS. 

Vi vil gerne afholde en uofficiel prøve på VSS i 2017. Vi kunne godt tænke os at prøven var sidst på ugen, 

torsdag eller fredag, så det var muligt at prøve nogle at øvelserne i løbet af ugen. Det skal kun være for 

Beagler, og resultaterne af prøverne skal nok være hitlistegældende.  

Vi  udtænker et koncept og laver et budget for prøven på VSS 2017 inden 15/10. 

 



5. Pokaler 

Lene og Jette finder sammen og laver en overlevering af pokalerne. 

 

6. DSS 

Helle fortalte at bestyrelsen ikke havde nogen plan eller interesse i at melde os ud af DSS. Men bestyrelsen 

vil gerne have klarhed over hvad der kræves for at oprette en træningsplads, hvor der også blev trænet 

andre ting end DKK-LP program.  Jette vil prøve at hører hvad der er af holdninger til dette på det 

forestående DSS-seminar, og det vil være et punkt vi tager op til DSS-årsmødet i januar. 

 

7. Nye instruktørere 

Benedikte Blom går LP instruktøraspirant hos Nina Vinter i Herlev 

Jette Lorenzen er blevet uddannet hvalpe og familiehunde instruktør i DKK, og går LP instruktøraspirant hos 

Niller og Jens i Ishøj.  

der er instruktørere der er stoppet eller holder pause, og i den forbindelse skal instruktørlisten opdateres. 

Dette gør Jette, og sender den til Lone. 

 

8. Evt.  

Dommerskemaerne til LP-prøverne, skal rettes på hjemmesiden. Lene tager kontakt med webmaster og får 

de gældende på siden. 

  


