
  
 
 

 

 

 

Udstillingsudvalget 

Ved Allan Sørensen 

+45-29 86 54 99 

 

 

 

Cvr 38947974 

udstformand@spidshundeklubben.dk 

 

 

MØDE I UDSTILLINGSUDVALGET D. 12/6-2022 
 

Sted: 

Kursuscenter Knudshoved 

Fyrvej 1 

5800 Nyborg 

Tid: Kl 10 – ca 16. 

 

Tilstede: Claus, Pia, Salwa, Lisbeth, Allan, Gitte 

Afbud: Anne-Marie, Zaco 

 

Referent: Gitte Hartwig 

 

DAGSORDEN REFERAT 

1. Orientering fra DKK Salwa deltager i Jørgen Hindse’s jubilæum på vegne af SPK. 

2. Orientering til/fra 

bestyrelsen 

Bestyrelsen ked af at det er svært at få opstillingsansvarlig. 

Kunne det være en mulighed, at det går på skift i racerne? Evt 

2-3 racer går sammen. 

Fra udvalg: Problematisk, at hjemmesiden ikke bliver 

opdateret med de nyeste informationer – her tænkes bl.a. på 

udsillingskalender og tilmeldingsgebyrer (der står 2021 – slet 

dem, hvis de ikke bliver opdteret) 

3. Økonomi Det er blevet dyrere, at afholde udstillinger, da vi har 3 ringe 

(oftest) og dermed 3 dommere, 6 personaler og højere 

kørselsudgifter.  

Vi ønsker højere fokus på økonomi. Zaco sender 

udstillingsregnskab ud til alle medlemmer, så snart det er klart. 

Medlemmer skal sende afregningsbilag hurtigst muligt efter 

udstilling, så kasserer kan få afsluttet. 

 

Regler for kørsel og forplejning: 

Udvalgsmedlemmer: 

Kørsel (lave takst) og forplejning på dagen 

 

Hjælpere til opstilling på dagen: 

Morgen: Kørsel ud - kun i Danmark (lave takst) samt 

morgenmad 

Eftermiddag: Kørsel hjem – kun i Danmark (lave takst) samt 

frokost 

 

Aspirant og elever, samt evt skrivere: 

Forplejning på dagen 
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4. Udstillinger resten af 2022 Fotografansvarlig: Brian Binnerup – Allan S aftaler nærmere 

med Brian 

 

25/6 Nørager: 120 tilmeldte. Opsætning: Kirsten Holebæk står 

for opsætning. Kirsten skaffer hjælpere. Allan bestiller 

forplejning. Cert-kort for Dansk Spids afleveres til Lisbeth i 

Vejen. 

 

20-21/8 Fuglebjerg: Dommeraflysninger. Vi mangler pt 1 

dommer. Opstilling: Zaco og Frank stiller op fredag i 

fællesskab. Pia hjælper. Camping skal tilmeldes til Per ved PP 

Jensen. Pris fredag kl 18 til søndag: 300 kr. Pia skriver på FB. 

 

8/10 Hedensted: Opstilling – afventer. 

 

26/11 Vissenbjerg: 4 ringe. Ellers intet lige nu. 

 

Cert-kort: Vi skal have printet nye cert-kort (min. 2400 stk). 

Lisbeth sørger for. 

5. Opstillingsansvarlig – hvad 

gør vi? 

Sjælland: Frank Persson vil gerne stå som opstillingsansvarlig 

på selve udstillingerne (ikke imellem) – evt Zaco eller Allan 

oplære 

 

Fyn/Jylland: Der tales med en, der måske er interesseret. 

6. Store Hestedag - deltager 

vi? 

Vi afholder ikke udstilling. 

7. Udstillinger for enkelte 

racer – hvad er holdningen 

og hvad gælder? 

Blev diskuteret på fællesudvalgsmøde og på bestyrelsesmødet: 

Kan kun søges gennem racerepræsentant og max hvert 5. år. 

En sådan udstilling kan evt lægges i forbindelse med en 

udendørs SPK udstilling. Dette kan kun arrangeres i 

samarbejde med udstillingsudvalget, som også kan være 

behjælpelig med oprettelse af udstilling på hundeweb, men 

ikke nødvendigvis med materiel på dagen. 

Der er udarbejdet et forslag til en ansøgning for afholdelse af 

certifikatgivende udstilling for enkeltrace, og 

udstillingsudvalget foreslår, at denne skal være bestyrelsen i 

hænde senest 1 år før udstillingen ønskes finde sted.  

8. Rosetter (Lisbeth) Forslag om at alle babyer og hvalpe skal have en roset for 

Lovende og Særdeles Lovende – vedtaget! 

Generelt skal vi se på rosetter for næste udstillingsår – skal vi 

ændre på noget? Vi ser på til næste møde – senest. 

9. Sponsorpræmier (Gitte) Forslag fra udvalget som Gitte går videre med. Bl.a. laves der 

opslag på FB. 

10. Udstillingskalender 2023 Forår Sjælland: Dommere ok 
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Forår Jylland: Dommere ok 

Forår Fyn: Dommere ok 

EDS: Dommere ok 

Sommer Sjælland: Dommere ok 

Efterår Jylland: Dommere ok 

Juleudstilling Fyn: Dommere ok 

 

Personaler: 

Mangler lidt på nogle af udstillingerne. Husk! Tyskere! 

 

Placeringer: 

4/3 Strøby hallerne ok 

15/4 ikke på plads – evt Brørup (Pia taler med) 

19/5 Herning EDS – udeområde 

3/6 Kværndrup – udeområder ½ år i forvejen – tal med hal 

(Allan og Gitte koordinerer) 

5+6/8 Fuglebjerg er bestilt – mangler ok 

7/10 Hedensted – Allan S taler med 

2/12 – Satser på Nyborg 

11. Udstillingskalender 2024 2/3 Strøby – bestil hal 

13/4 Brørup – bestil hal 

1/6 Kværndrup udendørs 

10+11/8 Sjælland (Sørby?) 

16/8 Bornholm i forbindelse med DKK 

28/9 Hedensted 

23/11 Nyborg 

12. Udestående fra sidste 

referat 

Inventarliste – skal gennemgås i Fuglebjerg. ALLE bedes checke 

hjemme om de har noget liggende, der tilhører SPK 

Filserver – HUSK at lægge info op, så det kan bruges af 

fremtidige udvalgsmedlemmer 

13. Eventuelt Tæpper – vi køber nye tæpper til 2 ringe i år og 2 ringe næste 

år. I år i blå og grå. Næste år andre farver – Pia ser på priser 

mm 

Drejebog for udstillinger skal laves og lægges på filserveren – 

Allan og Pia 

14. Næste møde 9. oktober 2022 i Fjeldsted Skovkro kl 9:30 – start kl 10 

 


