SPK - Sporudvalgsmøde den 1.6.2011
Til stede: Anne-Grethe, Anni, Asger, Morten og Tina
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prøver i efteråret
PR / træningsarrangementer
Klubsamarbejde om nyt slæbsreglement ?
Klubvinder.
Tonen på sporprøver
Eventuelt

Ad 1) Prøver i efteråret.
Desværre har ingen meldt sig til at arrangere sporprøver på Sjælland. Tina
undersøger, om der på sigt alligevel kunne være interesserede.
Udvalget drøftede 2 prøver i det midtjyske, den 24. september og den 23.
oktober med henholdsvis Ian Gottlieb og Keld Smed som dommer. Endelige
aftaler med dommerne / skovtilladelser skal bekræftes, hvorefter datoerne m/alle
oplysninger sættes på hjemmesiden / i "Spidshunden".
Økonomien omkring prøverne blev vendt. Sidste år sluttede med et underskud
på kr. 169,00.
Allerede efter forårsprøverne ser økonomien stram ud grundet afbud af 3 hunde
til en af prøverne. Gebyret blev refunderet for den ene hunds vedkommende og
de 2 andre hunde blev flyttet til en efterfølgende prøve.
Der var til prøven booket 2 dommere - og med 3 afbud kunne vi have nøjedes
med en.
Konkret betød det store dommerudgifter / færre indtægter = underskud.
Ad 2) PR / træningsarrangementer.
Da sporprøverne nu er åbnet for alle spidshunderacer er det relevant at lave
nogle intro-arrangementer, såvel på Sjælland som i Jylland. Indholdet og det
praktiske blev diskuteret og opgaverne fordelt.
Vi håber tingene falder på plads hen over sommeren og informerer naturligvis på
hjemmesiden / i "Spidshunden".
Ad 3) Klubsamarbejde om nyt slæbsreglement ?

Som formand for udvalget har Asger modtaget en henvendelse fra Beagleklubben
med forslag til samordning af slæbsreglementer. I forslaget indgår også DvK,
Dværgschnauzerklubben og DtK, Dansk Terrier klub.
Der er ikke så mange forskelle i de enkelte klubbers reglementer og sporudvalget
er enige om at indgå i et samarbejde med de andre klubber. SPKs
Sporudvalg repræsenteres af Asger og Morten.
Vi ønsker at holde fast i "Årets sporhund" blandt spidshundene, så det vil indgå i
arbejdet.
Ad 4) Klubvinder.
Vi må konstatere, at interessen for denne prøve er meget lille. Vi blev derfor
enige om at afskaffe prøven pr. 31.12.2011. Prøven er intern og skal dermed ikke
omkring DKK.
Skulle interessen for prøven ændre sig radikalt, kan beslutningen selvfølgelig
tages op til fornyet overvejelse.
Ad 5) Tonen på prøver.
En episode fra en af sidste års efterårsprøver, hvor en hundefører havde en noget
upassende tone / adfærd overfor dommeren, gør at vi fremover skal være
opmærksomme på hvad reglementet siger om "passende opførsel".
Ad 6) Eventuelt
Regnskabet for 1. halvår blev fremlagt. Det viser et lille overskud.
Beholdningen af rosetter tjekkes.
Næste møde: sidst på året. Mødet aftales pr. e-mail
Anni
Referent

