Spidshundeklubben
Hyrdeudvalget
_____________________________________________________
Referat af møde den 29. januar 2011
Deltagere: Connie Kisselhegn, Rainer Rasmussen og Susanne Stig Hansen.
Dagsorden:
1) Konstituering
2) Mål og planer for arbejdet i udvalget
3) Markedsføring
4) Næste møde
5) Eventuelt
Ad 1) Udvalget konstituerede sig på følgende møde:
Susanne Stig Hansen: Formand og sekretær samt repræsentant for finsk hyrdehund.
Connie Kisselhegn: Næstformand samt repræsentant for västgötaspids.
Rainer Rasmussen: Udvalgsmedlem samt repræsentant for finsk lapphund.
Kim Bay er bestyrelsens kontakt til udvalget, men deltager ikke i udvalgets arbejde. Vi mener der er behov
for at alle de fire hyrdene racer er repræsenteret i udvalget. Vi vil derfor gerne have knyttet én med norsk
buhund til udvalget. Racerepræsentanten eller Susanne Pedersen som var medunderskriver på forslaget
om at oprette et hyrdeudvalg i klubben er relevante emner. Susanne kontakter bestyrelsen med
anmodning om at få udvidet udvalget. Da udgangspunktet for bestyrelsen har været at udvalget skal være
et Sjællandsudvalg for at minimere transportomkostningerne, vil vi fortrinsvis have kontakten til buhunde
repræsentanten via telefon/mail.
Ad 2) Udvalgets langsigtede mål er at gennemføre racespecifikke hyrdekurser, afholde anlægstests og
hyrdekonkurrencer, samt afholde arrangementer på tværs af racerne. Vi vil gerne med tiden kunne tilbyde
muligheden for at hyrdehundene kan blive hyrdechampions.
Som hjælpemiddel i forbindelse med gennemførelse af hyrdetest kunne vi godt tænke os at udarbejde
ønskeprofil for de enkelte racer. Vi forestiller os at profilen kan bestå af en generel del som går igen på
profilerne for alle fire racer, samt en speciel del som er målrettet den enkelte race. Den svenske klub for
västgötaspids har udarbejdet en anlægstest og i Finland har de en renhyrdetest som benyttes af finsk
hyrdehund og finsk lapphund. Vi skal have fundet ud af hvilken test der bliver benyttet til de norske
buhunde. Disse tests kan danne grundlag for den danske anlægstest. Connie har fået tilbud fra den svenske
klub for västgötaspids om at blive oplært som tester. Dette vil være en super mulighed for at komme i gang
med arbejdet. Connie vil på baggrund af denne oplæring kunne teste västgötaspids. Med nogen erfaring på
denne race vil Connie senere også kunne test de øvrige racer.
Vi skal have undersøgt om vi har personer indenfor de øvrige racer, der er interesserede i at blive testere.
Indtil vi har oplært testere til alle racerne vil vi forsøge at få kontakt til én eller flere erfarne hyrder, som
kan forestå anlægstesterne. En mulighed er Jesper Odgaard Sørensen fra Fyn som selv har australian
cattledog, men har hyrdeerfaring med mange forskellige racer. Connie kontakter Jesper.
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Med hensyn til hyrdekonkurrencer, vil vi i første omgang undersøge om vi kan bruge de
konkurrenceprogrammer DKK finder frem til i deres nystiftede hyrdeudvalg. Men det er vigtigt for os at
programmerne er målrettet den måde vores racer hyrder på.
Vi vil gerne have aktiviteter på tværs af vores racer. Derfor vil vi afholde en fælles årlig hyrdedag. I år
planlægger vi at gennemføre dagen i den sidste weekend i oktober. Vi håber her at kunne gennemføre de
første anlægstests. Vi vil undersøge om stedet kan blive på Fyn hos Jesper. Det ligger centralt i landet og
Jesper har både får og kvæg som vi kan hyrde på. Connie kontakter Jesper for at høre om det kan lade sig
gøre.
Ad 3) Vi mener det er vigtigt at klubbens medlemmer kan følge med i udvalgets arbejde. Derfor skal referat
fra møderne offentliggøres på klubbens hjemmeside samt i bearbejdet form i Spidshunden. Udvalget vil
gerne have en fane på hjemmesiden i lighed med de øvrige udvalg. Susanne kontakter webmaster om plads
på hjemmesiden. Referat samt omtale af udvalgets arbejde sendes til Spidshunden, så det kan komme med
i april nummeret.
Ad 4) Næste møde afholdes den 3. april 2011 kl. 13.00 hos Connie. På dette møde skal vi have forberedt
oplæg til klubbens generalforsamling den 10. april.
Ad 5) Susanne kontakter klubbens bestyrelse for at høre hvad DKK’s hyrdeudvalg har svaret til at vi gerne vil
deltage i udvalgets arbejde. Susanne prøver også at finde ud af hvor langt udvalget er kommet med sit
arbejde og hvem der sidder i udvalget.
Venlig hilsen Susanne
16. februar 2011

