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Udstillingsudvalgsmøde den 11. november 2018 kl. 10.00 på Hotel Villa Gulle 
 
Deltagere:  
Udvalg: Allan Sørensen (AS), Gitte Hartwig (GH), Claus Rasmussen (CR), Lasse Wilms (LW), 
 Susanne Rasmussen (SR), Tina Nygaard Madsen (TM) 
Bestyrelsens kontaktperson: Allan Pedersen (AP) 
Dommerbooker: Lisbeth Gundesen (LG) 
Afbud:  
 

Referat 

1. Orientering fra DKK: 
Intet nyt fra DKK. 

2. Orientering fra/til bestyrelsen: 
Intet nyt til bestyrelsen. 
 
Fra bestyrelsen: 
Webmaster-mailen bruges til korrespondance med webmaster, ny webmaster bliver indsat i 
næste uge. 
Måske kommer bladet fremadrette i både fysisk form og på I-paper. 
Der kigges på priser for trykning af bladet og indhentes tilbud. 
Der er problemer med serveren, når der skal uploades dokumenter. Thomas Giesmann skal 
kontaktes vedrørende problemet. 

3. Pokal fra DKK: 
Skal uddeles til årets guldhund. 
AP sørger for, at der indgraveres Årets guldhund Spidshundeklubbens vandrer-pokal på 
pokalen. Årstal og hundens stambogsnavn skal vinder af årets guldhund sørge for at få 
indgraveret på pokalen. Vinderen tager pokalen med til efterfølgende juleudstilling. 
 
SR sørger for at få styr på, hvilke vandrer-pokaler der er uddelt, og GH laver et skriv, som bliver 
uddelt sammen med vandrepokalen, hvor der står hvordan, der graveres, og hvad der skal 
gøres mht afregning af gravering. 

4. Funktionsbeskrivelser: 
Funktionsbeskrivelserne blev gennemgået og opdateret. De skal lægges på hjemmesiden. LW 
sender dem til webmaster. 
Der skal laves en funktionsbeskrivelse for speaker, den ligger hos bestyrelsen. AP vil sørge for 
at få skrevet det sidste  på og få den offentliggjort. 

5. Præmiekuponer: 
I Vissenbjerg bruges de resterende COOP-plastikkort. Derefter går vi over til DKK´s 
præmiekuponer i en prøveperiode på et år. GH bestiller kuponer. LW eller AP henter dem i 
Fredericia. 

6. Juleudstillingen: 
Vi starter en halv time tidligere (kl. 9.30), end vi plejer, da der er rigtig mange hunde tilmeldt. 
Der er aspirant i ring 2, derfor skal der være et bord forskudt til vedkommende. 
Der kommer en tegning med i PM over, hvor ringene er placeret. 
Tilmeldingsfristen til spisning rykkes til den 20.11, da oplysningen kommer med ud i PM, så 
udstillerne har en chance for at nå at tilmelde sig. 
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LG bestiller 12 borde og 20 stole til udstillingen og køber gave til ringpersonalet. 
GH køber julestjerner og pebernødder. 
Bestyrelsen står for opstilling af borde til spisning. 
GH speaker i store ring. 
Der trykkes 50 kataloger. 

7. Mindeudstilling (søndag i Fuglebjerg 2019): 
Alle deltagere skal have en præmie. 
En mindre pokal skal uddeles til BIR keeshond. Sådan en skal uddeles til BIR keshond hvert år 
i 10 år.  
Der skal bestilles større rosetter med teksten: G.C.s mindeudstilling sammen med den normale 
tekst. 
Der skal anskaffes en vandrer-pokal (Bonzos mindepokal) til BIS den skal løbe i 10 år, 
hvorefter pokalen overgår til racen. 

8. Regnskab for 2018 og budget for 2019: 
GH fremlagde regnskabet for 2018. Foreløbig er der et overskud på 10.000,- Vissenbjerg er 
ikke med i regnskabet. Forventningen er, at regnskabet går i nul på trods af, at vi har afholdt en 
jubilæumsudstilling. 
Budget 2019: Der budgetteres med et samlet overskud på 30.000 for året. 

9. Udstillinger 2019: 
Strøby er blevet reserveret til søndag, så den skal afmeldes, det gør AS. Skovbo Hallen er 
ledig den lørdag, hvor vi afholder udstilling, så den er bestilt i stedet. Udstillingskalenderen skal 
rettes, det gør LW. Dommerne er på plads, de skal ikke overnatte. 
Der skal tjekkes op på, om Lunderskov Hallen er på plads. 
Kredsen har skue og Spaniel-klubben i Årslev samme dag. Måske skal vi finde et andet sted at 
være, da der bliver trængt. CR spørger Ringe og Kværndrup, om der er plads. Der er tre ringe 
på udstillingen. 
Der skal være plads til en rally-ring på Fuglebjerg, men rally-folkene sørger selv for alt andet i 
forbindelse med rally-prøven. 
Nørager er på plads. Den svenske dommer vil dømme på svensk.  
Vissenbjerg er på plads.  
GH køber BIS-pokaler. 
Der er åbnet for tre tilmeldinger. Der skal åbnes for hele året. 
Det er den 1. tilmeldingsfrist, der gælder ved tilmelding via nem-tilmelding. 
Klubben 
Junior- og seniorhandling samt par bliver sat op til 150,-, da klubben betaler for gebyrer, når der 
betales med kort. 

10. Udstillinger 2020: 
Hallerne skal bookes. 
Da der bliver flere og flere udstillere, er der nok nødvendigt med tre ringe fremadrettet. 
I Strøby skal der bookes begge haller for, at der kan være tre ringe. Datoen på hundeweb er 
forkert, LG skriver til DKK for at få det rettet. LG forespørger, om dommeren kan ugen før 
(29.02), da udstillingen falder sammen med Cruft. 
I Lunderskov kan der ikke være tre ringe, så der skal bookes en større hal måske Taulov eller 
Vamdrup. 
Kværndrup eller Ringe skal bookes i stedet for Årslev, da græsset ofte er for højt. 
Fuglebjerg booker LG, det skal være vinterbanen, og der skal være en ekstra ring til 
keeshond. 
I Vissenbjerg er der kun en gruppedommer. 

11. Udstillinger 2021: 
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Datoer: 
06.03: Sydøstsjælland 
17.4: Sydjylland 
29.05: Fyn 
07.-08.08: Fuglebjerg 
09.10: Aarhus-området 
04.12: Juleudstilling 
Hallerne skal bookes. 
Der mangler dommerønsker. Vi kan evt. bruge: Gunnar Nymann, Svein Bjørnes, Ashley Griffin, 
Marie Petersen, Karin Østlund, Radec fra Tjekkiet, Gøran Bodegaard. Vi kan bruge Anders og 
Helle, hvis de på det tidspunkt kan dømme finsk lapphund. 

12. Eventuelt: 
TM stopper som sekretær i udstillingsudvalget grundet sygdom. Der skal annonceres efter en 
ny udstillingssekretær. 
Der var forslag om, at der fremadrettes holdes en udstilling på Store Hestedag i Roskilde. Det 
snakker vi om på et senere møde. 
Ringpersonalet får 570,-, hvis de også er medhjælp i store ring, så de får det samme som 
dommerne. 
I udstillingsreglementet står der, at kun hvis man står som ejer af hunden og er medlem af SPK 
får man point. Da det før i tiden blev håndholdt, blev der givet point, hvis det er en i hustanden, 
der ejer hunden, og en anden i hustanden der er medlem af SPK. 
Ringinstruktionen er blevet rettet, og der er ingen kommentarer til det. 
Skal vi blive ved med at have kataloger? Der er kun solgt 17 eksemplarer i Nørager. 
Nu har alle adgang til dommermappen på serveren. 
Hvorfor følger SPK´s parklasse ikke DKK´s reglement, når vi følger udstillingsreglementet fra 
DKK? DKK har ikke parklasser mere, men det står stadig i DKK´s udstillingsreglement. 
Vi kan indføre et juniormedlemskab, som juniorhandlere skal have for at stille i juniorhandling, 
da det ikke er vigtigt, hvilken hund de deltager med, kun at den er tilmeldt udstillingen. 

13. Næste møde: 30.06.2019, Villa Gulle 

  


