
Schweiss- og sporudvalgsmøde 16/1-2015 
 
Til stede: 
Brian Seitzberg 
Kristian Wittenborg Paulsen 
René Jensen 
Henrik Westeraa 
Kjeld Lorenzen 
 
 
Dagsorden: 

1. Siden sidst. 

2. Nyt fra formanden. 

3. Januarfesten 2015. 

4. Nyt fra bestyrelsesrepræsentanten. 

5. VSS 2015. 

6. Økonomi. 

7. Hitlisteregler. 

8. Venskabskamp. 2016 i DK.  

9. Schweissseminar 2015.  

10. Schweissseminar/sporweekend 2015 Neumünster Tyskland? 

11. Valg til udvalg.  

12. Pokaler. 

13. Prøver.  

14. Træningspladser.  

15. Næste møde. 

16. Eventuelt. 

 

 

1) Siden sidst. 
I.a.b. Se de andre punkter. 
 

2) Nyt fra formanden. 

. 
 

3) Prøveregler. 

I.a.b. 

 

4) Nyt fra bestyrelsesrepræsentanten 
Henrik kunne fortælle, at bestyrelsen har besluttet at alle, der arbejder for Beagleklubben 
på træningspladserne, skal indhente en ”Børneattest”. 
 

5) VSS 2015. 

Kristian arbejder videre med, at skaffe skov og stifindere. 

 



6) Økonomi. 

I.a.b.  

 

7) Hitlisteregler. 

Udvalget arbejder videre med at tilpasse hitlistereglerne, og vil komme med et forslag til 

bestyrelsen i løbet af året. 

 

8) Venskabskamp. 2016 i DK. 

Kjeld har oversat indbydelsen til både tysk og engelsk. Oversættelserne blev godkendt og 

bliver hurtigst muligt sendt til de respektive lande. Det blev besluttet, at afholde et fælles 

møde med repræsentanter fra Norge, Sverige, Tyskland og os selv i Kristians sommerhus i 

Ryd i sverige i pinsen 2015. 

 

9) Schweissseminar 2015. 

Vi har endnu ikke fået nogle aftaler i hus med tid og sted for afholdelse af Schweissseminar 

2015. Det mest sandsynlige er nok, at vi bliver nødt til at rykke seminaret til 2016. 

 

10) Schweissseminar/sporweekend 2015 Neumünster Tyskland. 

Forespørgelse om det fælles tysk/danske seminar i tyskland, er blevet oversat og sendt. 

Endeligt svar fra tyskerne mangler dog p.t. 

 

11) Valg til udvalget. 

Brian stiller op igen. 

Kristian stiller op igen. 

René stiller ikke op. 

Kjeld Stiller op igen 

Karin Jarlov har indvilliget i at opstille til udvalget. 

Mai-Britt Keller har indvilliget i at opstille til udvalget. 

 

Vi skriver hver i sær en præsentation af os selv, der vil blive bragt i næste nummer af 

Magasinet 

 

12) Pokaler. 

Vi har desværre ikke kunne lokalisere de manglende pokaler. 

 

13) Prøver. 

Beagleklubben afholder følgende Schweissprøver: 

a) 29/3-2015 Rønhøj, Schweissprøve. BS, prøven er lagt på Hundeweb. 

b) 2/5-2015 Dronninglund, Schweissprøve. BS, prøven er lagt på Hundeweb. 

c) 23/5-2015 Knivholt, Kaninslæbsprøve. LG. 

d) 17/7-2015 Reersø VSS, Schweissprøve. Beagleklubben. 

e) 26/9-2015 Knivholt, Kaninslæbsprøve. LG. 



f) 27/9-2015 Hillerød, Schweissprøve KP. 

 

14) Træningspladser.  

a) Hillerød: Kristian og Kjeld tager til Hillerød og får en snak med Niels. 

b) Boserup: Fungerer godt, men der er altid optaget, når man forsøger at tilmelde sig. 

c) Sønderjylland: I.a.b. 

d) Østjylland: Der sker ikke så meget. 

e) Nordjylland: Fungerer rigtig godt. God tilslutning. Godt samarbejde med retrieverne. 

f) Knivholt: I.a.b. 

 

15) Næste møde. 

Endnu ikke fastlagt. 

 

16) Eventuelt. 

Kjeld ytrede ønske, om at på lang sigt, deltage i et dommeraspirantforløb. 


