Referat fra møde i sporudvalget lørdag d. 21. juni 2008
Deltagere: Benny Christiansen, Karina Kofoed, Anne Grethe Rasmussen, Asger Christiansen og
Freddie Klindrup
Dagsorden:
1. Velkomst og gensidig præsentation
2. Konstituering
3. Sporprøver efteråret
4. Prøvereglement for Kaninslæb
5. Prøvereglement for Vildtspor
6. Generelle bestemmelser
7. Årets sporhund, pointsystem
8. Henvendelse fra Pernille Strikkert
9. Evt.
Ad. 1. Freddie Klindrup bød velkommen, og oplyste at SPK’s bestyrelse på baggrund af forårets
turbulens vedr. sporudvalget ønskede dette møde for at få afklaret tingene.
Ad. 2 Sporudvalget konstituerede sig som følger:
Formand: Benny Christiansen
Kasserer: Karina Kofoed
Sekretær: Asger Christiansen
Medlemmer: Anne Grethe Rasmussen og Morten Kristensen Brøndlund
Ad. 3 Prøver på Sjælland afholdes den 11. og 25. oktober. Da vildtsporprøven i foråret måtte aflyses
pga. for få tilmeldinger bliver ikke afholdt vildtsporprøve på Sjælland i efteråret. Dommerne
er endnu ikke på plads.
Prøver i Jylland afholdes den 11. eller 12. oktober samt 15. eller 16. november. Der vil i
Jylland blive afprøvet på alle sportyper.
Asger sørger for, at bestille rosetter og pokaler til årets sporhund og klubvinder.
Asger sender datoer mv. til blad og webmaster.
Ad 4. I forslag til revideret prøvereglement er ordlyd for præmiegivning den samme som i det
nugældende.
§ 3 stk. 1 sætningen ”og hele sporets opbygning….” slettes og erstattes af ”og eller gammel
kørevej”. Sporene skal minimum være lagt 30 minutter før hunden afprøves. Sporet må ikke
være ældre en 2 timer. Tidspunktet for udlægningens start noteres ved startstedet
Sidste afsnit ”1. præmie” erstattes med Good.
Der skal udfærdiges et brev til bestyrelsen om ændring af Very Good til Good.
Ad. 5. I § 3. stk 1 andet afsnit efter skind, tilføjes ”eller del fra”
Ad. 6. under 2. slettes oplistningen af racer og erstattes af: Alle Spidshundeklubbens racer.
I 5. afsnit under 2 anvendes følgende ordlyd.
En fører eller dennes husstand må ikke lægge spor for egen hund. En dommer kan ikke
dømme egen husstands hund eller hund som vedkommende eller dennes husstand har ejet eller

opdræt inden for de sidste 6 måneder.
Under 8 ny ordlyd ”….synligt drægtige tæver” ændres til ”Tæver med hvalpe under 8 uger
samt drægtige tæver, der er længere henne i drægtigheden end 4 uger.”
Under 16 Stambogscertifikat ændres til FCI anerkendt stambog.
Ad. 7. Det af Benny og Karina udarbejdede pointsystem til, at finde årets sporhund samt årets
klubvinder, afprøves resten af 2008, hvorefter evaluering af systemets egnethed finder sted.
Ad. 8 Ansøgning fra Pernille Strikkert vedr. officiel registrering hos DKK af opnåede resultater før
DKK’s bestyrelse i december besluttede at Shiba kan opnå titlen Sporchampion drøftedes. De
tilstedeværende medlemmer af sporudvalget var ikke enige om henvendelsen skulle resultere
i en henvendelse til DKK eller ej. 2 for og 2 imod. Freddie påpegede at Pernilles henvendelse
vil blive drøftet på det kommende bestyrelsesmøde, og at den siddende bestyrelse herefter
ville tage beslutning om evt. indsendelse til DKK.
Der blev gjort opmærksom på, at lignende tilfælde før i tiden var blevet afvist på den
baggrund, at alle skulle have samme vilkår.
Ad. 9 Karina fremlagde oversigt for økonomien for forårets prøver.
Referent
Freddie

