
Møde i Schweiss og sporudvalget d. 26/9-15 

Til stede er: Hanne Grøn Veggerby, Henrik Westeraa, Brian Seitzberg, Mai-Britt Keller, Kristian Paulsen, 

Kjeld Lorenzen, Karin Jallov  

 

 

Formanden har ordet: 

Er træt af de problematikker der på to pladser. Bestyrelsen tager sig af konflikthåndteringen de 

pågældende steder. 

Bordet rundt: 

Kristian fortæller om pladserne på Sjælland. 

Kjeld efterlyser prøveleder og stifinder kurser da han godt kunne have brugt det til afviklingen af schweiss 

prøven på VSS i år, som han stod for. Det blev dog afviklet godt. 

Brian indskyder at Per Quik gerne vil være stifinder på nogle prøver og er villig til at køre efter det. 

Mai-Britt fortæller at deres region fungere rigtig godt. 

Karin er også træt af konflikter og ser frem til en løsning. Ønsker feed back fra de andre medlemmer af 

udvalget i forhold til opgave løsninger. 

 

Hitliste reglerne: 

 Vi bliver enige om at rette henvendelse til webteamet for at få den rubrik fjernet hvor hundeførernes navn 

registreres, da man ikke kan ændre det hvis det har været registreret en gang.  

Vi har rettet Hitliste reglerne til og de skal renskrives og sendes rundt i udvalget til godkendelse. Karin 

retter til og sender rundt. Hitlisten træder i kraft 1/1-16. 

Venskabskampen mellem de nordiske lande: 

Danmark afholder den første venskabskamp i schweiss. Det kommer til at foregå d.22/7-16 i uge 29 Altså 

under VSS. Alle er enige. 

Vi skal rette henvendelse VSS gruppe og gøre dem opmærksomme på vores planer. Vi mener at det vil 

trække rigtig mange til VSS i 2016. Schweiss og spor udvalget vil stå for hele arrangementet og der vil ikke 

blive ekstra opgaver til VSS teamet. 

Vi udvælger de hunde der har præsteret bedst i 2015. Vi kigger på resultaterne fra DM og vores hitliste. Vi 

ønsker at stille med stærkest muligt hold. 

Man har mulighed for at kvalificere sig til prøven i 2017 i året 2016. 

Vi skal lave et budget og sende til bestyrelsen og søge underskudsdækning. Der laves en bruger betaling og 

der søges sponsorater til eventet. Brian tager sig af det. 

VSS 2016: 



Der er bestil skov. Hovedal plantage og der er søgt hos Skovsam. Der er nogle kommunale skove der støder 

op til som man kan søge. Det bliver Søren Krabbe der dømmer. 

VSS 2017 er Brian ved at kigge på. Vi diskutere mere fokus på planlægning af prøver og at få det sendt til 

godkendelse senest 1/12 året før, men at der skal være plads til ændringer og eventuelle pludseligt opstået 

mulighed for at afholde prøve. 

Mantrailing: 

Vi bliver enige om at ændre det til at hedde personsøg i beagleklub regi. Vi er i gang med at lave en intro 

der gerne skal dække hele landet. Dette foregår i schweiss og spor regi, hvor vi kontakter regionerne og 

høre om de er interesseret i at vi kommer ud og laver en intro. Herefter kan vi evaluere på hvor stor 

interessen har været og hvordan det evt. skal implementeres ud i klubben, så vi får lavet et godt fundament 

at arbejde videre på. Det kommer til at tage noget tid. Maj-Britt står for region syd og Fyn og Karin står for 

Sjælland og Østjylland. Vestjylland havde en intro lavet af Jeannette Fallet og Per stig Madsen som var på 

det kursus der blev afholdt i Aalborg i maj. 

Klub spor Championat: 

Vi dropper det da udstillingsudvalget og bestyrelsen ikke ønsker det bliver oprettet. 

Hævning af kravene for at stå i brugshundeklassen: 

Det dropper vi også af ovenstående årsag. 

Uddannelse af prøveleder og stifindere: 

Der er fyldt op på alle kurser i de andre klubber. Så da vi har folkene med kompetencerne til at lave det 

selv, gør vi det. Vi kan tilrettelægge det så det passer til vores behov. Vi skal lave et budget og sende ind til 

bestyrelsen. Brian tager sig af det.  

 

Sporseminar 2016 er udskudt da der er planlægning og afholdelse af venskabskampen samme år. 

Håndbogen:  

Vi skal kigge på og få rettet navne o. lign og have kigget på om det der står der skal ændres (retningslinjer 

og andet). Karin kigger på det. 

Indkomne forslag: 

En ansøgning om at starte Personsøg op i Nordjylland.  

Det må vente til introen er helt færdige og udvalget har fået besluttet om det er noget der skal starte 

op i Beagleklubben. Og hvis det bliver besluttet, skal der laves et ordentligt forarbejde til opstart og 

træning. Ansøgerne vil få skriftelig besked. Det sørger Karin for. 

 

Ansøgning om at træne schweiss på Knivholt. 

Brian og Karin erklære sig inhabile i sagen og forlader lokalet. 

Ansøgeren vil få skriftelig besked. Det sørger Maj-Britt for. 



 

Dato for næste møde 17/11-15 kl 19 på Skype. 

Evt.: 

Kjeld har foreslået at vi indkøber strand flag som promovering af Beagleklubben ved arrangementer som 

store heste dag o.lign. da vi ellers er meget usynlige i mængden. Alle synes det er en god ide. Bestyrelsen 

skal ansøges om pengene til indkøbet.  Det vil Kjeld tage sig af. Vi mangler en vandrelærke, der menes at 

vide hvem der har den. Den pågældende person vil blive kontaktet af Kjeld. 

Det sidste referat er ikke lagt op, det sørger Kjeld også for.   

 

  

   


