
  
 
 
 

 

 
Udstillingsudvalget 
Ved Allan Sørensen 
+45-29 86 54 99 
 

 
 
Cvr 38947974 
udstformand@spidshundeklubben.dk 
 

 

MØDE I UDSTILLINGSUDVALGET D. 30/10-2022 
 
Sted: 
Blommenslyst Kro 
Middelfartvej 420 
5491 Blommenslyst 
Tid: Kl 9 (til morgenmad) – ca 16. 
 
Tilstede: Lisbeth, Allan, Pia, Zaco, Claus, Frank, Gitte 
Afbud: Salwa, Kirsten, Anne-Marie 
 
Referent: Gitte Hartwig 
 

DAGSORDEN REFERAT 
1. Orientering fra DKK Mails rundsendes til alle, når der kommer noget. 

Vi ved dog stadig ikke, hvad der sker med Sort Spids. Klubben 
for Sort Spids skal selv henvende sig. 
Dommerlister kommer ud snarest. 
Nye udstillingsgebyrer tilgængelige. 
European Club Winner – ny titel til specialklubberne, der 
deltager i forbindelse med EDS. 
DKK efterlyser dommerønsker til 2024. Forslag sendes til DKK. 
Evt hør racerepræsentanterne om ønsker til dommere 
(Allan/Lisbeth). 
 

2. Orientering til/fra 
bestyrelsen 

Dommerkonference for de tyske spidser, volpino italiono, 
japansk spids kommer. For at lære racerne bedre at kende. 
Bestyrelsen beder om, at dommergaver fremadrettet bliver 
overrakt af formanden for udstillingsudvalget. 
 

3. Økonomi Hedensted underskud på 2800 kr – og der mangler 1-2 
regninger og rosetsalg. Vi har brugt mere end sædvanligt på 
rosetter, grundet hvalperosetterne (særdeles lovende og 
lovende). 
Skensved: Ca 11000 kr i overskud. Fuglebjerg: Ca 22000 kr i 
overskud. Kværndrup: Ca 21000 kr i underskud. Nørager: Ca 
5400 kr i overskud. 
Til dato i alt ca 13000 kr i underskud på året. 
Eks 2019 sluttede med indtægter på 450000 kr, udgifter 
370000 kr 
Er især dommere og ringpersonaler, der koster mere nu. 
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En ekstra udstilling, der giver underskud og vi mangler 
tilmeldinger til, hvad der svarer til en udstilling. 
Info fra bestyrelsen: Vi fortsætter som hidtil. Der aflyses ikke 
haller, etc, til 2023. 
Vi ser mht 2024, når vi kender tendensen i 2023, om vi skal 
booke 2 eller 3 dommere til 2024. 
 
Tæpper (v. Frank) – koster for ca 200 m (1m i bredden) i god 
kvalitet ca 10000 kr (bestilles i grå). Rabat på ca 30kr pr meter 
opnået. Skal skæres i 8 x 15m og 4 x 20m. Frank bestiller og 
sørge for at skære til og leveret i Vissenbjerg. 
 

4. Udstillinger resten af 2022 
(=Vissenbjerg) 
Herunder diskuteres også 
forslaget fra bestyrelsen 
om pynt og ex æbleskiver 
(Lisbeth) 
Vandrepokaler – skriv 
omkring modtagelse 
(Lisbeth) 

Allan har skaffet et juletræ med lys – aftalt med hallen. 
Bestyrelsen foreslår at alle bliver bedt om at lave 1 stk 
hjemmelavet julepynt og skrive navn på. Der bliver så 
udtrukket 4 præmier blandt julepynten. Bestyrelsen sørger for 
præmier og kører kampagne. Kan evt også komme med ud på 
PM. 
Forslag om at blomster på dommerborde bliver udloddet på 
katalognummer. 
Tuja-juletræer kan medtages af BIS 1-4, sammen med BIS 1 
pokal og øvrige præmier. 
Æbleskiver – Med tilmelding a la julefrokost. Så får man 
udleveret en bon af bestyrelsen. Bestyrelsen betaler pr 
medlem. En bon = 3 æbleskiver og et glas glögg eller saft. Så 
kan man tilkøbe flere, hvis behov. Allan aftaler resten med 
Michael i Cafeen. 
 
Vandrepokaler – skriv omkring modtagelse. Dette er en 
vandrepokal og der skal indgraveres. Gitte udskriver og 
laminerer 8 stk, inden juleudstillingen. 
 
Vi afventer den næste uges tids tilmeldinger for at se, om vi 
har nok tilmeldinger til 4 ringe. 
 
Claus undersøger med hallen om der kan dæmpes lys og 
afspilles musik. Evt også et spotlight..? 
 
Vi tager klubvindere før barn/hund og store ring. 
 
Der kommer aspiranter – Keeshond, Dansk Spids (hvis der 
kommer nogen). 
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Racepokaler – skriv sendes til racerepræsentanter om skilt og 
pokaler. 
 

5. Barn/hund og 
juniorhandler (Claus) 
Præmier mm – hvad gør vi 
for at beholde dem? 
Pokal til årets 
juniorhandler til at beholde 

Skal vi evt få pokaler til årsvindere, som folk kan beholde? Skal 
tages op med bestyrelsen. 
 
Er der andet, vi kan gøre for vores juniorhandlere…?  
Skal vi evt lave flere seniorhandlergrupper, så vi kan bi-
beholde vores juniorhandlere, men også beholde dem, som 
ikke har gået juniorhandler. 
 
Se evt på specielle præmier – hvad kan lade sig gøre? 
 

6. Funktionsbeskrivelser (nye 
funktioner og info på nye 
medlemmer i udvalget) og 
oplysninger til hjemmeside 
(Lisbeth) 

Se funktionsbeskrivelser igennem og kom med rettelser. 
Vi skal hver især se på vores egne beskrivelser og rette til og 
sende ind. Dette bør gøres senest 1. januar. 
 
Evt også en form for ”instuktion” til, hvordan man gør. Ex 
kasserer – hvordan arbejder man på Coventus og afdelinger 
mm 
  

7. Rosetter (for Anne-Marie) 
 

Pia bliver ny rosetansvarlig og tager det ind sammen med de 
andre opgaver. 
Der bestilles kun til juleudstilling og til årsvinderne i denne 
omgang. 
Der bestilles HP rosetter (til avl og opdræt=- 
Derefter bestiller Pia til første halvår af 2023. 
 

8. Udstillingskalender 2023 
HUSK BIS-pokaler! 

BIS-pokaler – Pia ser på og kommer med forslag i Messenger-
gruppen. 
 
Forår Sjælland: Dommere ok 
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 
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15/4 Jylland – Bredsten checkes af Allan – alternativt udendørs 
i Brørup. Allan checker også med Lindved (ved Vejle) 
19/5 Herning EDS – areal er på plads Studsgård 
3/6 Kværndrup – dutter ikke længere, da cafeteria er lukket. 
Prøv Ringe eller Svendborg. Ringe første prioritet. Gitte 
undersøger 
5+6/8 Fuglebjerg er bestilt og betalt 
7/10 Hedensted – er ok 
2/12 – Satser på Nyborg. Gerne med julefrokost. Claus taler 
med. 
 

9. Udstillingskalender 2024 2/3 Strøby – hal ok 
13/4 Jylland - Brørup (?) – se 2023 
1/6 Fyn – Ringe eller Svendborg – se 2023 
10+11/8 Sjælland (Sørby? Eller Ringsted (DKK)?) – Zaco 
checker med Sørby/Ringsted. Hvor er der mulighed for at 
overnatte/campere? 
16/8 Bornholm i forbindelse med DKK – kan desværre ikke 
blive til noget, da DKK selv ønsker denne dag (alle 3 dage) 
28/9 Hedensted. Kan ikke lade sig gøre. Vi må finde andet 
sted. Prøv evt Lindved eller Bredsten eller Vamdrup. Allan ser 
på. 
23/11 Nyborg – se 2023. Lisbeth forsøger at ændre til 30/11. 
 

10. Udestående fra sidste 
referat 

Inventarliste – hvad har vi af computere, udstyr, der tilhører 
SPK hver især? Send til Zaco inden årets afslutning. 
Bure skal tælles op i Vissenbjerg! (der skal laves inventarliste). 
Salgsrosetter skal tælles op i Vissenbjerg. Der bør laves 
regnskab, så der hele tiden kan følges. 
 
Regnskab for den enkelte udstilling: Zaco gennemgår sammen 
med Allan S, når udstillingen er afsluttet. Resten af os får info 
hvert kvartal / halve år – alt efter, hvad giver mening. 
 
Aspirant og elever, samt evt skrivere: Får forplejning på dagen, 
men skal melde tilbage om de vil have noget eller ej. 
 

11. Eventuelt Der skal oprettes nye email adresser: 
2 opstilling – 1 til Jylland/Fyn og 1 til Sjælland. 
Rosetansvarlig skal slettes – både på hjemmeside og som mail. 
Og vi skal have ALLE med på fællesmailen! Sæt formand på 
som cc. 
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Præmier på udstillingerne: Ok med andet end hunderelateret. 
Dog ikke stande. 
 

12. Næste møde 18. juni 2023 – sted…? 
 


