Udvalgsmøde 15/2-2017
Annevej 6, 3660 Stenløse kl. 19.
Dagsorden
1. Beskrivelse af proceduren mht. aflevering af regnskab, og optælling af materialer i
lydighedsafdelingen.
2. Opdatering af håndbog mht. priser og instruktører.
3. Indlæg til næste magasin .
4. Rallyprøve ved VSS.
5. Beagle "forsjov" prøve på VSS
6. Nose Work, hvor hører det til?
7. Seminar- indlæg og deltagelse. 15-17/9-2017
8. DSS-Lydighedsdag i Ishøj 30/9-2017.
9. Afvikling af pokaler fra Landskonkurrencen.
10. Dato for nyt møde
11. evt.
Referat af mødet.
Tilstede : Lene Ravn Toft (LRT), Jette Lorenzen (JL) og Sanne Granum-Eriksen (SGE) via Skype.
1. Instruktørerne sender sæsonafslutningsregnskab inkl. bilag , til den af udvalget udpegede kasserer.
Dette gøres hurtigst muligt efter afslutningen. Pengene sættes ind på lydighedskontoen.
Efter efterårssæsonens afslutning, indsendes optællingslister ligeledes til kassereren for
lydighedsudvalget.
2. I håndbogen står ikke noget om priser, og det ønsker vi heller ikke skal stå der. Lydighedsudvalget
er meget forældet i håndbogen. Det ønsker vi rettet, SGE retter og sender den nye til Lone Hansen.
Instruktør listen opdateres af JL, og den opdaterede sendes ligeledes til Lone Hansen.
3. Vi vil gerne have en artikel med i næste magasin, og vi arbejder på det (LRT, SGE og JL)
4. På VSS bliver der officiel Rallyprøve torsdag d. 20/7. Pia Hansen-Schwartz har sagt ja til at være
dommer kl. 15-16 og 40 hunde. VI er blevet spurgt fra Toke, om det evt. kunne starte kl. 13, så
aftenen kunne være fri. JL undersøger med dommer om hun kan starte tidligere, eller hun lige skal
have fri fra job først, og giver så Toke besked om svaret. JL sørger for der findes en sekretær.
Deltagende Beagler får naturligvis den VSS-deltagerpræmie. Alle deltagere skal have en lille ting, et
bånd, en forderprøve pose eller lign.
Der skal være rosetter 1,2,3 i 4 klasser.
5. For sjov LP på VSS- vi afventer resultatet af forespørgslen i næste magasin.

6. Da vi er en specialklub med tilknytning til DKK, og DKK har Nose Work som en aktivitet i samme
udvalg som lydighed, rally, HTM og agility, mener vi det hører til hos os og ikke i spor udvalget. JL
blevet spurgt om at starte et hold op, og undersøger nu mulighed for at finde et sted hvor der også
kan trænes indendørs.
7. JL laver sammen med Jannie fra DSS, oplæg og øvelser der er inspireret fra vores deltagelse i
klikker Expo i november 2016. Der vil også være indlæg og træning af Nose Work.
HUSK at ansøge om tilskud til deltagelse i årets instruktørseminar.
8. Jens Møller og Niller har booket pladsen i ishøj og parkeringsområde og toiletter ved idrætshallen
d. 30/9-2017 til uofficiel DSS prøve i alle klasser. Der vil også være en officiel Rally-prøve. Det er
ikke Beagle klubben der, men DSS der står for arrangementet.
JL undersøger med DKK om DSS kan oprettes på hundeweb.
9. Landskonkurrencen er nedlagt, og LRT undersøger hvem der har indstiftet pokaler, og hvem
pokalerne skal udleveres til.
10. Næste møde bliver 20/4-2017 kl. 19. hos LRT.
11. Vi har ikke flere glas til klasse 3. Lige nu er der flere der går til prøver, som kan resultere i en LP 3
indenfor nærmeste fremtid. Så vi skal finde et glas til klasse 3. LRT får fat i et katalog fra Weidinger,
og vi ser på det til næste møde.

