Møde i SPK – Sporudvalget - 5. december 2009 i Nyborg
Deltagere: Asger Christiansen, Lilli Pedersen, Pernille Strikert, Anne Grethe
Rasmussen, Anni Gerdsen.
REFERAT:
Siden sidst.
I 2009 har der været afholdt 3 prøver:
1 prøve med 4 starter på Sjælland
2 prøver med henholdsvis 4 starter og 7 starter i Jylland.
Prøver næste år:
10. april – Asger er dommer og prøveleder i Sdr. Stenderup. Anni kan sørge for frokost. Hans
Jørgen er disponibel som sporudlægger.
8. maj – AG er prøveleder – Gludsted – Laurids Jonassen: dommer. Anni er ved at undersøge om
hun kan tilbyde at stå for frokost.
Sjælland: Lilli kan kun klare én prøve – vi udbyder hvervet som prøveleder til den anden prøve.
Lilli spørger nogle folk.
Økonomi
Pr 1. jan 2009 startede vi et regnskab med indestående: 5.000,00 kr. fra SPK.
Vi har heraf brugt 789,90 kr. i omkostninger.
Der mangler afregning på rosetter til årets sporhunde 1 – 4 (afventer regning fra Kirsten Carlsen),
samt nogle portoudgifter.
Det færdige regnskab sendes til Sporudvalget via e-mail (uden bilag).
Ingen overskud endnu fra prøverne. Dette forventes ændret i 2010, hvor prøvegebyrerne er sat op.
Anne Grethe afslutter regnskabet i næste uge og sender til Else Palmquist.
Andre arrangementer/tiltag – foråret/efteråret 2010:
Et sportræningsarrangement på Sjælland i foråret hvor Sporudvalget deltager. Dette henvender sig
til nye folk.
Et tilsvarende arrangement kan lægges om efteråret i Jylland.
Sporudvalget kan afholde de halvårlige møder i tilslutning til disse arrangementer.
Klubvinder:
Klubvinder prøven indeholder gode momenter til at vurdere på, men points er vanskelige at have
med at gøre. Mange dommere er utilfredse med at skulle håndtere pointsystemet.
Prøven bibeholdes, men der skal ændres i pointgivningen og tilføjes et sværhedsmoment bestående
af et afledningsspor (blod) på tværs.
Der nedsættes et lille udvalg til at se på dette inden tilmeldingsfristen til forårsprøverne udløber.
Det færdige resultat af udvalgsarbejdet sættes på hjemmesiden, ligeledes før tilmeldingsfristen til
forårsprøverne udløber.
Evt.
Anni melder tilbage til ejer af finsk hyrdehund om procedure med at søge racen godkendt til
spordeltagelse og erhvervelse af championater.
Ref. Anni Gerdsen

