
Referat fra instruktørmøde    Herlev 17. jan 2017  

d. 15/01-2017 på Marievej 1, 2740 Skovlunde  kl. 15.   

Fremmødt var: 

Lydighedsudvalget: Jette Lorenzen (JL), Lene Ravn Toft(LRT) og Ole Sørensen 

(OS)(bestyrelsesrepræsentant) afbud fra Sanne Eriksson (SE) 

Instruktører:  Merete Petersen (MP), Jens Møller Pedersen (JMP), Niels-Henrik Jakobsen (Niller) og 

Nina Dige Vinther (NDV). (afbud fra Lone Dejrup Christensen (LDC) og Knud Hald (KH)). 

Aspiranter: Benedikte Blom(BB) og (Jette Lorenzen (JL)). 

Dommer: Finn Vinther (FV). 

1. Velkomst v/ Jette Lorenzen 

2.  Valg af dirigent: Merete Petersen 

3. Valg af referent: Nina Dige Vinther 

 

4. Beretning fra formanden:  Formandsberetningen blev godkendt. Den bliver bragt i 

Klubbens Magasin, nr. 2 og vedhæftes referatet. Bestyrelsesrepræsentanten OS blev 

anmodet om at bringe referat fra mødet i magasinet. 

 

5. Beretning fra kassereren: Der var afbud fra kassereren (SE), men JL kunne meddele at 

regnskabet desværre ikke var færdigt. Så snart udvalget modtager det fra klubbens 

kasserer, bliver det udsendt til instruktørerne til orientering.  

Det blev meddelt at alt regnskab fra instruktørerne skal sendes til udvalgets kasserer SE og 

ikke, som nogen har gjort direkte, til klubbens kasserer. 

Udvalgets kasserer samler regnskaberne og sender dem til klubbens kasserer. 

 

6. Nye lydigheds regler og træning af disse. (JL) 

Der bliver fra DKK løbende ændret i programmet, man opfordres derfor til at holde sig 

orienteret og om at orientere de øvrige instruktører, hvis/når man konstaterer ændringer. 

Det er normalt kun DKK’s dommere, der bliver orienteret om ændringer. Niller har 

anmodet DKK om at også prøveledere bliver orienteret og får opfølgning på ændringer i 

programmet, evt. ved seminarer eller orienteringsmøder. 

 

7. Hvad tilbyder vi på træningspladserne.(JL) 

 Lydighed med henblik på at gå til prøve? 

 Rally? 

 Færdighedsøvelser? 

 basisøvelser? 

 Søgeøvelser? 

 Har træningspladserne et mål for deres hold? 



JL uddyber ovennævnte punkter og derefter følger en lang debat herom, hvor alle kommer med 

deres tanker/synspunkter: 

BB:  den overordnede målsætning må være at lære hundeførerne at forstå formålet med at træne. 

Niller:  målet er at tilfredsstille ”kunderne”. 

MP:  det kommer an på de enkelte hold og hvem, der melder til, om det er nye eller øvede 

hundeførere. MP mener også der på teoriaftenen skal forespørges, hvad de enkelte kursister 

ønsker i forbindelse med træningen. 

JL:   man kan i indkaldelsen komme med en nærmere beskrivelse af holdene, f.eks om man træner 

konkurrencetræning, ”alm” hverdagstræning  eller eventuelt rallytræning. 

BB:   de, der kommer, har ingen forudsætninger eller ”bagtanker”. 

MP:   der forlanges meget af os som instruktører. Det bedste vil uden tvivl være, hvis man kan 

køre små hold på mange træningsstader. 

JL:  tilbud om en god hverdag, kontaktøvelser er det allervigtigste og basisøvelser. 

MP udtaler at man ofte ved konkurrencer er ude for at de, der går til prøve, ikke kender de 

endelige øvelser. Det må også være instruktørens opgave at forberede til dette. Dog er der 

enighed om at mange måske træner meget selv og derfor ikke har mulighed for at blive instrueret 

i dette. 

MP mener at der i forbindelse med Rally skal undervises meget grundigt, også i højrehandling.  

JMP beder om uddybning af basisøvelser og færdighedsøvelser. 

Niller spørger om tankerne bag dette punkt. 

JL:  synes at der på sidste DSS seminar blev brugt megen tid på konkurrenceøvelser og spørger om 

det er ”vores” hjørnesten at træne til Lydighedsprøver. Dette også set i lyset af at der på de fleste 

DSS pladser ikke trænes lydighed til prøver. Men det er fint nok. 

”Man” var enige om at nogle ting på seminaret ”løb lidt af sporet”. Det må vi passe på for 

fremtiden. 

 

8. indkomne forslag – der var desværre ingen forslag. 

9. DSS- og DSS årsmøde 

 Landskonkurrence- skal pokaler retur? Der var enighed om at stemme for at 

Landkonkurrencen bliver afskaffet. Og at diverse rekvisitter deles. Klubbens egne 

vandrepokaler uddeles efter propositionerne, hvis der ikke er taget højde for dette, 

beslutter lydighedsudvalget, hvad der skal ske med dem. 

 Er Niller blevet dommer? Ja, MP beretter om forløbet og det antages at vi hører 

mere herom på Årsmødet 



 DSS-dag i Lyngby, er der et regnskab? Ja, Lille Lydighedsdag gav kr. 3.255,05 i 

overskud. Beløbet er indsat på DSS’s konto. 

Det skal tilføjes at alle LP-folk arbejdede gratis, men fik dog sandwich og 

drikkevarer.  

Rally-Lydighed blev afviklet som en autoriseret DKK prøve. 

Dagsorden for DSS Årsmøde d. 28. januar. 

Punkterne gennemgås, der snakkes lidt om regnskab og LRT orienterer om at de 

beløb, som Nillers regnskabsark selv ”automatisk” regner ud, stiger løbende. Man 

kan finde oplysningerne på SKATs hjemmeside. 

10.  VSS 2017 (JL) 

 Officiel Rallyprøve 

 LP - muligvis "for sjov" til billige penge hvis flere end 8 tilkendegiver at de vil 

deltage?  

Lydighedsudvalget vil forsøge at lave en forhåndsundersøgelse om der er stemning 

for en Beagleprøve, som er hitlistegivende kun i Beagle Klubben.   

 

11. Arbejdsplan for 2017 – alt det ovenstående. 

 

12. Info om nye instruktører og status på eksisterende 

JL meddeler at hun har været på endnu et DKK seminar og nu er Hvalpe  og 

familiehundeinstruktør, JL har været på LP specialeweekend og afventer en eksamen. 

Hun og BB har begge bestået DSS skriftlige Instruktørprøve og skal til praktisk prøve dette 

forår.  

Eksisterende instruktører er nævnt øverst i referatet, dog holder Niller pause indtil videre. 

 

13. Evt. 

Niller spørger til Nose Work.  

MP satte sig i forbindelse med sidste års seminar ind i start”indlæringen” og har for egen 

regning tilmeldt sig et kursus for at lære mere. 

 

Der spørges til kørselsgodtgørelse til dette møde. 

OS udtaler at man kan trække beløbet fra sin holdafregning, dog efter gældende regler. 

 

Næste årsmøde afholdes i week-enden 13.-14. januar 2018. 

 

Dirigenten sluttede mødet og takkede for god ro og orden.  

 

 
ndv (ref) 

 



Beretning fra lydighedsudvalget 2016. 

Året 2016 har været et år med meget fokus på der er kommet nye øvelser i DKK's 

lydighedsprogram. 

Mange af os der gik til prøver i 2015, kæmpede for at få en 1. præmie i den klasse man var 

igang med, så 2016 ville være med nye øvelser. Det var ikke alle det lykkedes for. 

Ved instruktørmødet i januar og DSS-årsmødet, blev det besluttet at der, ved de 

afsluttende prøver på DSS-pladserne, ikke kunne gives hitlistegældende prøveresultater i 

foråret, for klasse 3. Dette skyldes de store ændringer der var kommet til i klasse 3, så den 

var meget anderledes, og der var usikkerhed på hvordan en sådan prøve skulle bedømmes. 

Dette blev meldt ud til bestyrelsen og til klubbens medlemmer. 

På træningspladserne blev der taget godt imod de nye øvelser, og instruktørerne gik på 

med krum hals, og fik en masse erfaring, som blev taget med på seminaret senere på året. 

 

Ved januarfesten 2016, som blev holdt i Løkken, mødte kun 2 op for at modtage deres 

hæder for bedrifterne i 2015. Det var 1 til Rally, og mig i LP klasse 1. Ved forespørgsel om 

de øvrige vil komme, var svaret: "Nej, der er ikke nogen prøve, og det er for langt væk, så 

vi kommer ikke". Derudover var hædringen ikke en del af aftenfesten, hvor der kun var 

hædring af udstilling. Vi blev klemt ind i frokosten, i løbet af dagen. 

Det synes jeg var trist, da det gør klubben mere opdelt end den behøver at være. 

VSS blev afholdt i Skjern. Et godt VSS. Vi havde ikke nogen prøve, dels på grund af det nye 

program og dels fordi der ikke var mere end 1 som var interesseret i at gå til prøve. Dette 

vurderet ud fra en forespørgsel til dem der normalt går til prøve. 

Desværre ser vi ikke nogen Beagler der går til DKK- lydighedsprøver i Jylland, så der er ikke 

den store opbakning for LP når der er VSS i Jylland. 

I det forgangne år har vi fået en ny bestyrelse, hvilket har betydet vi efter 

generalforsamlingen, har fået ny kontaktperson. Vi var glade for at få Helle Jürgensen, da 

hun har en instruktørbaggrund fra DCH, så hun kender til problemstillingerne fra 

træningspladserne. 

Lene Toft Ravn, vores tidligere kontaktperson, indgik i udvalget efter hun stoppede i 

bestyrelsen. Det er ikke mindst Sanne og jeg glade for. 

I den forbindelse ændrede vi konstitueringen i udvalget, Jette blev formand og sekretær, 

Sanne blev kasserer og Lene står for pokaler og diverse ad hoc opgaver.  

Der har igen i år været afholdt instruktørseminar i Ugerløse. Selvom det ikke var Beagle 

klubbens tur til at stå for arrangementet, endte det alligevel med at være Nina som stod 

for den praktiske del og sammen med Merete sørgede for planlægning af de indlagte 

punkter. Endnu engang havde Merete deltaget i et kursus, som hun på forbilledlig vis, delte 

med os andre.  

Vi havde håbet Helle kunne deltage, men desværre var hun forhindret. Helle havde 

arbejdet for at Vi i år fik dækket vores udgift til seminaret. 



Desværre måtte Helle stoppe i bestyrelsen af personlige årsager her i efteråret, Vi har nu 

fået Ole Sørensen som kontaktperson. Vi ser frem til at få et godt samarbejde med Ole. 

I starten af efteråret blev vi spurgt om vi ville holde prøve i forbindelse med januarfesten 

2017. Det ville vi gerne. Vi havde ikke holdt prøve på VSS, og hvis vi skulle have 

"metalhundene" til at komme til hædringen, var det en god løsning. 

Vi fik lavet aftale med en dommer, en prøveleder og en sekretær. Da hallens gulv ikke var 

egnet til indkald med stop, spring og kast af apport, var det påkrævet med et gulvtæppe. 

Det aftalte vi med Border Collie Klubben at vi kunne leje, med transport, pålægning og 

afmontering til en meget rimelig pris. 

Budgettet for prøven gav underskud, og underskuddet mente bestyrelsen var for stort til at 

de ville godtage prøven. Så vi måtte i gang med at aflyse dommer osv. Dommeren var rigtig 

ked af det, og foreslog at vi kunne få et lidt mindre underskud, hvis dommer og prøveleder 

kørte sammen. Han ville rigtig gerne have dømt hos os. 

Vi fik dog lavet en aftale med Border Collie Klubben om vi kunne lave en weekend prøve, 

os den ene dag og dem den anden, hvis vi skulle lave en indendørs prøve. Derved fik begge 

klubber halveret udgiften til gulvtæppet, og måske kunne det ende med et lille overskud til 

begge klubber. 

I oktober var næsten alle instruktører i aktion som dommer, prøveleder og hjælpere, ved 

DSS-lille prøvedag i Lyngby. Der var stor aktivitet, mange forskellige hunde til prøve i flere 

klasser. Kun Eliteklassen havde ingen hunde til prøve. 

Samtidig blev der afholdt en officiel Rally prøve, hvor Bettina Quvang og Galaxy blev Rally-

champion. Stort tillykke. 

I årets løb har Benedikte Blom og  jeg fortsat vores assistent periode. Derudover har jeg i 

DKK gennemført grundforløb, blevet eksamineret og er blevet autoriseret hvalpe og 

familiehunde instruktør.  

 


