
 
 

Sporudvalgsmøde 
D. 31/5 - 05 

Kl. 18.00 
Lilleskovvej 18 

5690 Tommerup 
 

Dagsorden: 
 

1. Sporkassen er vært ved et par håndmadder samt en øl/sodavand 
2. Sporudvalget konstituerer sig med mindst formand og kasserer 
3. Regnskabet for forårets prøver ved Lise 
4. Efterårets prøvedatoer, dommere og prøveledere 
5. Forslag fra Karina Kofoed – se bilag 
6. Evt. 

 
Husk : Kørepenge efter statens lave takst  
 
Hilsen  
Susanne 
 
Gamborg d. 23.05.05 
 
Bilag:     
 
Hej Susanne 
Jeg har lige et par småting som jeg godt kunne tænke mig kom på dagsordnen. 
  
1. Oprettelse af konkurranceklasse til årets sporhund / ændring af regler således, at kun championer 
(eller hunde der har opnået 3 x 1. pr på 1000 meter) kan deltage i konkurranceklassen og dermed 
deltage i konkurrancen om årets sporhund. (jeg sender et forslag til regler for konkurranceklassen til 
dig imorgen eller tordag) 
  
2. Pointsystem - hvis forslaget om konkurranceklassen bliver helt eller delvist nedstemt synes jeg det 
er på tide at ændre pointsystemet så rissikoen for at der er 4 x årets sporhund mindskes samt at dagens 
hund bliver vurderet ens. 
  
Det var så lige de to små forslag jeg havde i tankerne. Var det muligt at jeg kunne få tilsendt alle regler 
omkring spor og sporprøver der måtte være i SPK regi ? - jeg synes jeg mangler nogle generelle regler. 
  
Mvh 
Karina 
  
 



 
Referat af sporudvalgsmøde 

d. 31.05.05 
 
 

Alle udvalgsmedlemmer samt bestyrelsens repræsentant - Bjarne Wohlfart - var til stede. 
Anne Grethe er repræsentant for KA, Benny er ”brugervalgt”, Karina er repræsentant for NE, Lise er 
”brugervalgt”, og Susanne er repræsentant for JÄ 
 

1. Sporkassen var vært ved et par håndmadder samt en øl/vand 
 
2  Sporudvalget konstituerede sig således: 

Formand: Susanne Christiansen Tlf.  64403323 Mail:  susannegc@mail.tele.dk 
Kasserer: Lise Smed Tlf.  64762213 Mail:  lsmed@tommerupnet.dk 
Medlem: Benny Christiansen Tlf.  59657189 Mail:  benjamin.b@get2net.dk 
Medlem: Karina Kofoed Tlf.  32515741 Mail:  mutshie__uni@yahoo.dk 
Medlem: Anne Grethe Rasmussen Tlf.  86252424 Mail:  tanaq@mail.tele.dk  
 

3. Lise gennemgik regnskabet for forårets prøver – der gav et lille overskud. 
Bjarne gennemgik klubbens satser til udvalgsmedlemmer, der har udgifter til telefon, PC og 
printere. 
Kørselsudgifter til sporudvalgsmødet sendes til Else. 
 

4. Vi evaluerede forårets prøver m.h.t. størrelse, dommere og udlæggerteams. Det er fortsat 
nødvendigt, at alle brugere/nydere af vores prøver også er flittige hjælpere/ydere! 
For tiden er Sjælland godt forsynet med aktive udlæggerteams, mens Jylland har lovlig få 
mulige hovedudlæggere i øjeblikket. 
 
Efterårets prøver ser således ud: 
Sjælland: 
23.10.05   Grib Skov Vildtspor  Michael Kjærullf 
19.11.05   Bidstrup Kaninslæb Benny Christiansen 
Jylland: 
11.09.05       Hald Ege Kanin/vildtspor Ian Gottlieb 
13.11.05       Fussingø Kanin/vildtspor Elisabeth Svendsen 
       

5. Forslaget fra Karina om at ændre ved det eksisterende eller udvikle en ny prøve blev diskuteret 
konstruktivt. Vi enedes om at  oprette en EKSTRA prøve, hvor vi ønsker at benytte et 
pointsystem ved bedømmelsen og evt. skal startstedet ikke kendes på forhånd. Det blev 
vedtaget, at Karina og Susanne arbejder videre med ideen, så en ny prøve gerne kan tages i 
brug i det kommende sporår. Prøven er for de hunde, der har bestået 1000 m kaninslæb 3 gange 
eller allerede er sporchampions. Titlen til den ny prøve er ikke fundet endnu.  Der kommer 
mere om prøven senere på året.  

Bemærk: De eksisterende prøver ERSTATTES IKKE – der kommer en EKSTRA prøve. Prøven er 
UOFFICIEL, den bliver ikke stambogsført, idet den er en intern SPK – prøve. 
 

6. Synlighed: Alle gældende regler og retningslinjer lægges efterhånden på nettet.  
Næste udvalgsmøde forventes afholdt foråret 2006. 
 
Susanne Christiansen 

 


