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Referat fra Racerepræsentantmøde den 3. august 2013 
 
Til stede: 
Kim Bay Nielsen (SPK Formand), Linda Arleth (SPK Næstformand), Lisbeth Holm Gundesen (Japansk 
Spids), Birgit Danielsen (American Akita), Jette Israelsen (Svensk Laphund), Susanne Langhoff (Norsk 
Buhund), Pia Kristiansen (Volpino Italiano), Lene Wohlfahrt (Keeshond), Tina Arpe (Mittelspitz), Karin 
Bankov (Shiba). 
  
Referent: Lisbeth Holm Gundesen 
 
Dagsorden Referat 
 
1. Velkomst 
 

 
Velkomst ved Kim Bay Nielsen 
 
SPK repræsenterer pt 35 racer og det er besluttet, at der vælges 
racerepræsentant hver 2. år. Det er en tillidspost og man vælges for 2 år af 
gangen. Valgbarheden følger klubbens vedtægter. 
 

 
2. Gennemgang af retningslinjer 
for racerepræsentanter samt 
ønsker for samme. 
 

 

 
Retningslinjerne blev gennemgået af Kim,  
 
 
Det affødte en snak omkring valg af suppleant, som reglerne er nu, kan der 
kun vælges en suppleant, når der er kampvalg om RR-posten. 
 
Der var ønske om at man som RR selv kunne udpege en suppleant, så man 
kunne overdrage ved eventuelt ønske om at gå af. Dette selvfølgelig kun 
hvis en sådan ikke forefindes i forvejen.!! 
 
Det blev understreget at man kun kunne aftræde sin post ved skriftligt at 
meddele bestyrelsen dette, her træder suppleanten så ind eller bestyrelsen 
indtræder og kan udpege en ny RR. 
 
Såfremt man ønsker at afgå som RR, er det ens og den "nyes" ansvar at få 
overdraget ALT materiale, som forefindes i racen. Alt hvad man tilegner sig 
som RR, tilhører klubben, det være sig alt på hjemmeside og i papirform og 
skal overdrages ved afgang. 
 
Kim orienterede om, at racerepræsentanterne kan anmode om deltagelse i 
bestyrelsesmøder med punkt til drøftelse. 
 
Ellers blev retningslinjerne gennemgået punkt for punkt og der var lidt snak 
frem og tilbage omkring punkterne. 
 
Bla.a. 
Der var en snak omkring henvendelser til racerepræsentanterne om hvordan 
man håndterede det forskelligt i forhold til hvilken ”kasket” man havde på, 
opdrætter kontra racerepræsentant. 
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Kim: Man skal varetage racen bredt og ikke ens egen kennel - 
Hvalpeanvisning til SPK/DKK's opdrætterlister. 
 
Der var en kort snak om hvornår gør man og hvornår gør man ikke. 
 
Lene spurgte om hvordan vi kan få lov til at repræsentere vores racer 
"ordentligt i udlandet". En oplevelse af at når man "kun" er RR, så har man 
ikke fuldmagt til at stemme på sit "lands races vegne".   
 
Kim: Man kan som RR skrive til bestyrelsen, som derved kunne "udstede en 
fuldmagt". 
 
Lisbeth spurgte omkring økonomien, idet når vi i racerne ikke har "vores 
egne penge" som andre lande har indenfor vores race, idet racerne jo 
indbetaler til den samlede SPK klub. 
 
Kim: man kan søge om "støtte" ved at skrive til bestyrelsen, som derved kan 
tage stilling til forespørgslen. 
 
Pia: Hvornår der det SPK og hvordan/hvornår deltager vi? 
Kim: Som udgangspunkt er det altid SPK og man skal varetage racerne 
bredt. 
 
Pia / Kim: OPFORDRING: At man melder ind til bestyrelsen hvad der 
foregår i racen. 
 
Dog blev det understreget at laver man et arrangement i SPK regi, skal alle 
medlemmer i racen have lov til og mulighed for at deltage, der "annonceres" 
på SPK medier, hjemmeside, Spidshunden, evt. SPK Facebook officielle 
side. 
- Man behøver dog ikke være medlem af SPK for at kunne deltage i 
arrangementerne, men det er selvfølgelig at foretrække, dog kunne et 
arrangement bruges til at promovere SPK og måske af den vej kunne 
tiltrække nye medlemmer. 
 
 
 

 
3. Racehjemmesider 
 
 

 
Kim orienterede om at der bliver lavet en ny hjemmeside, som bestyrelsen 
håber er færdig i løbet af 1. halvår 2014, det er tanken at alle racehjemmesi-
derne og hovedsiden har samme layout. 
 
Det affødte en snak om hanhundeliste. og der var ØNSKE om en 
hanhundeliste på lige fod som hvalpelisten, så er det ejeren af han-hunden, 
der selv vurderer denne mulighed. 
 
Karin: Må man sætte konkurrencer igang - fotokonkurrencer herunder 
sponsorater og des lige.  
 
Kim: det er en gråzone lige nu, men som udgangspunkt på racehjemmesiden 
ikke indeholde noget som man tager betaling for. 
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4. Eventuelt 
 

- Dommere 
 
 

- aktiviteter 
 
 
 

- Avlsrestriktioner 
 
 
 
 
 
 

- Annoncering i medier 
 

 
 
 
 

 
 
 
Dommerønsker må meget gerne sendes til bestyrelsen. 
 
 
Husk at sende aktiviteter for racen ind - og der må meget gerne planlægges 
noget på tværs af racerne. 
 
 
Det var en meget kort svarfrist der blev givet, der var et udtalt ønske om at 
der blev lavet en anbefaling for alle racer om udstilling og at i fremtiden at 
der blev givet længere svarfrist. 
 
Kim: Nu hvor sundhedsrestriktionerne er fjernet, er det op til opdrætterne 
ikke at avle på syge hunde, grib i egen stald. 
 
Kan man sørge for medieomtale ved at udfærdige en tekst til redaktioner-
ne/lokale medier. 
 
Susanne: Lokale aviser vil kun skrive hvis de får penge for det. 
 
Tina: det er muligt i lokalavisen - der findes en hjemmeside, der hedder 
kulturnaut.dk, hvor aktiviteter, kan indtastes og der indhenter lokalaviserne 
baggrund for eventuelt stof. 
 
Lene: Historien om det afviklede arrangement  - men også før 
arrangementet. 
 
Tilskuere for / imod: 
Lisbeth: er både for og imod tilskuere udefra, for kan vi overhovedet  

Tage ordentligt imod dem på en udstilling. 
 

Lene: Kunne man speake i højttaleren, evt. fortælle noget om en race i en af 
ringene imens udstillingen foregår? 

 
 
TAK FOR DENNE GANG!! 

 
 
 
 
 


