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SPK – sporudvalgsmøde. 

10/6 2012 i Gamborg. 

Deltagere:  

Morten, Asger, Katja, Torben, Anni. 

Konstituering: 

Formand: Asger 

Kasserer: Katja 

Prøvetilmeldinger, kataloger, programmer, resultatmeldinger til Georg: Morten 

Referent: Anni 

Samarbejdsudvalg til Beagleklubben, Dværgsnauzerklubben, Terrierklubben: Morten og Asger 

Siden sidst: 

Vores overordnede mål er stadig at arrangere sporprøver både forår og efterår, i henholdsvis 

Jylland og på Sjælland. 

Det nye reglement for kaninslæb er under afprøvning. Morten tager initiativ til at mødes med de 

øvrige klubber til efteråret, for at tilrette og justere. Der har været nogle erfaringsoplevelser, der 

skal tydeliggøres. Gebyrer er meget høje. Vi vil gerne genforhandle disse nedad. Aldersgrænser for 

hunde på spor er lige nu 7 /10 mdr. Vi vil gerne forhandle disse afskaffet. 

Asger og Morten gennemgår og tilretter reglementet for vildtspor, så det matcher 

slæbsreglementet.  

Morten ser på muligheder for elektronisk prøvetilmelding, samt up-dater hjemmesidens 

oplysninger vedr. udvalget. 

Prøver i 2012: 

Anne Grethe og Tina afholder en efterårsprøve i Fussingø i oktober. Torben deltager som føl, og 

står derefter for en prøve i november i Gludsted. 

Katja står for en efterårsprøve på Sjælland i november i Rude Skov. 

Præcise datoer meldes hurtigst muligt til Morten, som sørger for offentliggørelse. Forinden skal 

dommere og arealer dog være på plads. 
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Prøver i foråret 2013: 

En schweissprøve i Sdr. Stenderup, som Asger står for. 

En prøve i Rold, som Morten står for. 

En prøve på Sjælland, som Katja står for. 

En prøve i Sdr. Stenderup, som Asger står for. 

Dommer Dan Vestergaard fra Beagleklubben vil gerne lave sporprøvearbejde i SPK-regi, dog 

undtaget papirarbejdet. 

Tidsfrister omkring sporprøver: 

Tilmelding = senest 4 uger før prøve. 

Betaling = senest 2 uger før prøve (dette indføres, så vi kan tage højde for evt. for mange 

tilmeldinger til en prøve, hvor nogle deltagere evt. skal flyttes).  

Besked om deltagelse/afslag = senest 3 uger før prøve. 

Program/katalog = udsendes senest 1 uge før prøve. 

Pointgivning til årskonkurrencen ved prøverne: Disse træder i kraft 1/1 2013. 

1000 m slæb – 1. pr. = 10 points 

1000 m slæb – 2. pr. = 6 points 

1000 m slæb – 3. pr. = 4 points 

Samt 2 points til ”dagens bedste”. 

------------------------------------------ 

400 m slæb – 1. pr. = 5 points 

400 m slæb – 2. pr. = 3 points 

400 m slæb – 3. pr. = 1 point 

Samt 1 point til ”dagens bedste”. 

------------------------------------------ 

Vi bibeholder SPK-titlen ”årets sporhund” med tilhørende rosetter fra SPK. 

Rosetter på lager bruges op, og afskaffes derefter.  
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Diplomer lamineres ikke mere, da det er muligt, at viske ud/manipulere med det skrevne. 

Alle er velkomne til at forsøge at skaffe sponsorgaver. 

Katja skal oprette en sporkasse for Sjælland. Er velkommen til at kontakte øvrige 

udvalgsmedlemmer for hjælp hertil. 

----------------------------------------------------- 

NÆSTE MØDE: SPK`s JULEUDSTILLING I NYBORG DEN 8. DEC. 2012. 

----------------------------------------------------- 

Ref. / Anni 


