
 
  

 
Formand : 

Allan Pedersen 
Gejlager 8, Skodborg 

6630 Rødding 
Tlf.: 20 30 70 46 

 
Næstformand: 

Anne-Mette Christiansen 
Skrædderbakkevejen 6 

3700 Rønne 
Tlf.: 24 23 78 22 

 
Kasserer: 

Lisbeth Holm Gundesen 
Sorøvej 180 

4350 Ugerløse 
Tlf.: 25 11 86 91 

 
Sekretær: 

Diana Nielsen 
Møllebakkevej 10 
7200 Grindsted 
Tlf.: 20 97 17 32 

 
Bestyrelsesmedlem: 

Maria Szymanski 
Holmbladsgade 102, 1. 

2300 København S 
Tlf.: 40 41 13 38 

 

Udstillingsudvalg  
Georg Carlsen 
St. Havelsevej 89 
3310 Ølsted 
Tlf.: 47 74 92 09 / 40 21 92 09 
E-mail: katalog@spidshundeklubben.dk   
 

Udstillingsudvalgsmøde den 24. oktober 2015 på Fjel dsted Skovkro kl. 11.00 
 
Deltagere: Allan Sørensen (AS), Kirsten Carlsen (KC), Susanne Langhoff (SL), Per Danielsen 
(PD), Ole Nielsen (ON), Maria Szymanski (MS), Freddie Klindrup (FK), Kenni Blyme (KB), Georg 
Carlsen (GC), Lisbeth Gundesen (LG) 
 

Dagsorden   

1. Orientering fra DKK Der var intet nyt fra DKK. 

2. Orientering fra/til 
bestyrelsen 

Lisbeth orienterede om at hun havde været til et DKK seminar på Askov    
højskole for bestyrelsesmedlemmer. 
Hun fortalte lidt om de ideer der havde være oppe. 
Bestyrelsen har haft overvejet at gøre SPK’s Facebookside til en lukket 
gruppe for medlemmer, men udstillingsudvalget syntes det vil være en 
dårlig ide da vi jo bruger den til opslag om udstillinger, og ikke alle 
udstillere er medlem af SPK. 

3. Økonomi Kirsten forelagde regnskab for de afholdte udstillinger, og p.t. udviser det 
et overskud for udstillingerne på ca. 75.000. 
Der har være en pæn tilgang af udstillere i forhold til sidste år. 

4. Juleudstilling 2015 Som sidste år vil vi undlade af benytte kegler til ringene, men nøjes med 
ringbånd på gulvet. Ringene placeres som sidste år, og indgangen bliver 
samme sted.  
Hallen er efter sidste års ”byggerod” nu færdig i sit nye udseende, og der 
er rigtig flot, med gode adgangsforhold, med ramper og elevator. 
Cafeteriet nu flyttet ned og ligger i forhallen. 
Og hvem gør så hvad: 
SL Juledekorationer til bordene og pebernødder 
KC Blomster og flag til dommerborde 
KC og GC skaffer ”små juletræer” i potter, der pyntes til brug i stor ring, og 
uddeles til slut til BIS vinderne. 
GC udsender liste over racepokaler til racerepræsentanter, for opdatering, 
der sættes i kataloget og ophænges ved præmiebordet. 
ON sørger for hjælpere til støvsugning af tæpper, og indkøber ekstra 
tæpper, så der er diagonale baner i alle ringe. 
MS oplyser at der vil være en præmie til alle klubvindere, og forhåbentlig 
også til alle årsvindere. (Afhænger af sponsorenes velvillighed). 
Det er racens eget ansvar at få uddelt racespecifikke pokaler. 
Katalogerne nummereres for lodtrækning om præmier udsat af 
udstillingsudvalget. 
Bestyrelsen har planlagt at afholde lotteri under udstillingen. 
Af hensyn til støj og uro, vil stor ring først starte, når alle borde efter 
spisningen er helt fjernet. 
Der vil i lighed med sidste år blive udarbejdet en ”bordplan” så der 
reserveres pladser racevis. 

5. Udstillinger 2016 05-03-2016 Hårlev: Hallen er booket. Dommere er OK 
23-04-2016 Bredsten: SL booker pladsen. Dommere er OK 
28-05-2016 Årslev: GC har ansøgt om pladsen. Vi undersøger om der vil 

være mulighed for at campere. Dommere er OK. 
06-08-2016 og 
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07-08-2016 Fuglebjerg. AS søger om pladsen. Dommere er OK 
15-10-2016 Nørager. SL søger om hallen. Dommere er OK 
03-12-2016 Nyborg. GC søger om hallen. Dommer er OK  

6. Udstillinger 2017 04-03-2017 Strøby. Hallen er booket. Dommere er OK 
22-04-2017 Lunderskov. SL ansøger hallen. Dommere er OK 
27-05-2017 Årslev. GC ansøger om pladsen. Dommere er OK 
12-08-2017 og 
13-08-2017 Fuglebjerg. AS ansøger om pladsen. Dommere er OK 
14-10-2018 Nørager. SL ansøger om hallen. Dommere er OK 
02-12-2017 Nyborg. GC ansøger om hallen. Der mangler p.t. 2 dommere. 

AS og LG arbejder på sagen. 

7. Udstillinger 2018 
Jubilæum 2018 

Da det ikke p.t. har været muligt at få datoer fra DKK om hvordan deres 
plan ser ud, er det kun foreløbige datoer vi kan sætte på. 

2018 er yderligere året hvor Spidshundeklubben har 50 års jubilæum, så 
der skal arbejdes en del på at få det fejret på behørig vis. 

 
Foreløbige datoer: 
03-03-2018 Hårlev, 14-04-2018 Årslev, 11 og 12-08-2018 Fuglebjerg, 06-

10-2018 Nørager, 01-12-2018 Nyborg 
 
11-05 til 13-05-2018 (Kristi himmelfartsferie) Jylland (Kolding-Vejen) 

Jubilæumsudstilling med andre aktiviteter og jubilæumsfest. 

8. Dommerønsker Der var modtaget en del dommerønsker via racerepræsentanterne. AS og 
LG arbejder videre med disse. 

9. Sponsorer/Stande MS arbejder med ansøgninger om sponsorater, og stande på udstillinger. 
Hvis nogen har forslag til emner, skal disse sendes til MS 

10. Åbning af hal 
(kl. 8.30) 

KB foreslog at vi i lighed med en del andre udstillingsarrangører, fremover 
meddeler udstillerne at der ikke er adgang til hallen før kl. 8.45. 
Dette af hensyn til udstillingsudvalget, der så får lidt mere ro til opstilling. 
KB’s forslag vedtaget, og vil bliver meddelt i Spidshunden, på PM og 
hjemmeside. 

11. Juniorhandling Der var spørgsmål om Juniorhandling, og om hvordan man stiller sig hvis 
den ønskede hund ikke skal udstilles. Det vedtoges at vi indtil videre 
fastholder, at en sådan hund fortsat skal tilmeldes "uden for bedømmelse” 

12. Rosetsalg Der har været udtrykt ønsker om at man skal kunne KØBE rosetter for 
forskellige præmieringer udover hvad man får tildelt i ringen. 
Det vedtoges at man fremover vil kunne købe rosetter for opnåede titler: 
Dansk Champion, Klub Champion, Klub Junior Champion og Klub Veteran 
Champion. 
Disse vil være til salg i informationen, i et nærmere fastsat tidsrum i løbet 
af dagen. 

13. Bedste junior-og 
veteran rosetter 

Der vil fra og med juleudstillingen blive uddelt rosetter til Bedste Junior og 
til Bedste Veteran i hver race. 
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14. Kommunikation For at sikre at alle i udvalget bliver informeret, pointeredes det at man 
bruger den fælles mailadresse for udvalget. 

15. Arbejdsfordeling Allan Sørensen Formand, udstillingsleder og dommeransvarlig 
Susanne Langhoff Sekretær, rosetansvarlig. Indtastning af resultater. 
Kirsten Carlsen Kasserer, information og afregning på udstillingen 
Per Danielsen Materiel ansvarlig, transport til og fra udstillinger. 

Opstilling og speaker. 
Ole Nielsen Opstillingsansvarlig 
Kenni Blyme Medhjælper ved opstilling. 
Maria Szymanski Sponsorer og stande. 
Georg Carlsen Kataloger, og andet EDB behandling. 

Pointberegning af årskonkurrencer 
Lisbeth Gundesen Bestyrelsens kontaktperson, dommerinvitationer og 

kontrakter. 

16. Evtentuelt Præmiebånd:  
Vi snakkede om hvorvidt vi skulle gøre som nogle nu er begyndt på. Ikke 
at uddele præmieringsbånd, men at række et kort i vejret med farven som 
båndet ellers ville have. 
Vi besluttede dog at fortsætte som hidtil, så udstillerne dog får lidt med sig 
hjem. 
 
Vi havde en snak om det at udstillere der ikke skal i stor ring har 
tilbøjelighed til at pakke sammen mens stor ring forgår, hvilket giver en 
del støj og uro, til gene for dem i ringen. 
For at animere disse til at blive på udstillingen, og være med til at klappe 
af vinderne, vil vi prøve at lokke, ved at lave en lodtrækning der vil foregå 
på katalognumrene. 
Dette vil blive igangsat efter nytår. 
 
Der var også noget snak om at nogle der havde opnået adgang til ”store 
ring” udebliver fra denne. Dette er ikke acceptabelt, og vi vil holde øje 
med denne adfærd, og påtale om nødvendigt. 
 
Der var udtrykt ønske om at speaker opdrætters navn lighed med 
hundenavn og ejers navn. 
Dette kræver dog at vi vender tilbage til tidligere system til opslag, da de 
lister der kan udskrive fra hundeweb ikke indeholder opdrætternavn. 
Vi kigger på det. 
 
Der har også være ønske om at der som ”årets hunde” også kom en 
”Årets Bedste Junior”. Vi overlader emnet til bestyrelsen. 

17. Næste møde Fremtidige møder den 29. okt. 2016 og 28. okt. 2017 

  


