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Nr. 01.  9/6 2009  
 
REFERAT AF SPORUDVALGSMØDE. 
 
Deltagere:  
Anne Grethe Rasmussen, Pernille Strikert, Asger Christiansen, Anni Gerdsen. 
Afbud: Lilli Pedersen. 
Mødet afholdt hos Anne Grethe – Århus. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (udsendt 2/6 -09) 
2. Siden sidst (GF 18/4 -09) – pkt. tilføjet ved mødets indledning. 
3. Opgavefordeling i udvalget/information/referat 
4. Regnskab/status efter forårets prøver 
5. Efterårets prøver, prøvekalender til Spidshunden/web 
6. Evaluering af pointsystemet til Årets Sporhund 
7. Klubvinder, anvendelse af reglement – er der behov for denne konkurrence? 
8. Årets Sporhund 2008  
9. Klubvinder 2008 
10. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Ad. 1)  
Dagsorden godkendt. 
Der tilføjes pkt. 2.  
 
Ad. 2) 
Benny Christiansen er udtrådt af udvalget pr. 6/6 -09,og Lilli Pedersen er indtrådt i dennes plads. 
 
Ad. 3) 
Formand i udvalget: Pernille 
Kasserer: Anne Grethe 
Mødereferent: Anni 
Alt det praktiske ved afvikling af prøver: dagens prøveleder. En ajourføring af prøvelederguide: 
Asger. Udlæggervejledninger ajourføres: Asger.  
Programmer til prøver: Anne Grethe og Pernille. 
Information til SPK`s medlemmer: Pernille. (som også er kontaktperson til bestyrelsen fra 
udvalget). 
Anni sender mødereferat til Freddie Klindrup (til SPK`s bestyrelse og til Spidshunden) og Georg 
Carlsen (til hjemmesiden). 
Pernille laver en lille reklamefolder vi kan sende til racetræffet for Vestgöta den 29. – 30. august 
hvori vi oplyser om racens ret til at deltage i SPK`s sporprøver, som vi kan hjælpe dem med at 
komme i gang med. 
Senere laver vi en inforrmationsfolder til racerepræsentanterne for alle de jagende spidser om spor 
og sporarbejde. Anne Grethe får fat i en liste over disse alle medlemmer i disse racer. 
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Prøveleder af en aktuel prøve sender dagens resultater til Asger som så hurtigt kan offentliggøre 
resultater på Spidshundeklubbens hjemmeside. Asger skriver det ind i prøvelederguiden. 
 
Ad. 4) 
Else Palmquist modtager regnskab fra udvalget hvert halve år.  
Prøver på Sjælland er generelt dyrere end de jyske prøver. Vi vurderer en forøgelse af 
prøvegebyrer. 
Coop-checks fravælges som belønning indtil videre. Vi forsøger at finde andre ideer. 
Vi indfører at der gives en roset fra SPK`s sporudvalg til alle der erhverver sig en championtitel 
fremover (pr. 1/1 2010) og kun til disse titler.   
Vi beslutter at prøvegebyrene sættes op som følger:  
400 m slæb: kr. 325,- 
1000 m slæb samt vildtsporklasse I og II: kr. 375,- 
vildtspor klasse III: kr. 425,- 
 - med virkning fra 1/1 2010. 
 
Ad. 5) 
Efterårets prøver i Jylland: 
Lørdag den 12.september 2009 i Vesterskoven ved Silkeborg, inklusive 3 timers schweissprøve. 
Dommer: Frits Hansen – prøveleder: Anne Grethe. Ellen og Keld Nørgaard deltager som 
udlæggere. 
Lørdag den 3. oktober 2009 i Vesterskoven ved Silkeborg. Dommer: Rikke Rasmussen – 
prøveleder: Hans Jørgen Jepsen. Frokost: Anni. Anne Grethe, Ellen og Keld deltager som 
udlæggere. Vi skal have fundet et andet sted til spise frokost.      
Efterårets prøver på Sjælland: 
Dato og sted oplyses senere. 1 – evt. 2 prøver. Prøveleder: Lilli Pedersen. 
Prøver i foråret 2010 i Jylland:  
Begyndelsen af april. Dommere: Keld Smed og Asger Christiansen. Sted: Sdr. Stenderup.  
Begyndelsen af maj: Prøve i skov ved Silkeborg. Arrangører: Anne Grethe, Hans Jørgen og Anni. 
 
Ad. 6)  
Hensigten var at man skulle kunne se mere forskel på hundenes præstationer. Systemet har kun 
været til afprøvning, og der har ikke vist sig at være signifikante signaler der giver disse større 
forskelle.  
Pointsystemet i strid med gældende reglementer.  Pointsystemet har givet flere dommere en del 
problemer af denne grund, og flere af de jyske dommere har sagt nej til at dømme vores prøver pga. 
disse forhold. Dette nødvendiggør vores beslutning om at stoppe det nye – til afprøvning – 
foreslåede pointsystem. 
Der konverteres til en revideret udgave af det gamle pointsystem således at en 1. præmie udløser 10 
points og Dagens Bedste yderligere 2 points. Der gives ikke points på 400 m prøve, ej heller 2. og 
3. præmier.  
Ved pointlighed ved årets afslutning deles placeringerne. 
Titlen ”Årets sporhund” bibeholdes. Titlen ”Dagens Bedste” bibeholdes.  
Pernille skriver et særskilt indlæg beregnet til Spidshunden om evalueringen og resultatet samt det 
fremtidige system. 
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Ad. 7) 
Den uofficielle Klubvinder-konkurrence bibeholdes i sin nuværende form indtil videre. Udvalget vil 
se nærmere på denne konkurrences udformning og pointsystem senere.  
 
Ad. 8) 
Anne Grethe undersøger om der kan fremskaffes et svar hos Jane Haakonsson. 
 
Ad. 9) 
Denne blev ikke uddelt sidste år.  
 
Ad. 10) 
a) Brug af færtsko til vores vildtspor? Det kræver ændring af reglementet der skal gennem DKK. Vi 
er indtil videre positive over for muligheden. 
 
b) En træningstur til Sjælland for hele udvalget for at ”vise flaget” og hjælpe folk i gang med 
sporarbejde.  
---------------- 
Næste møde: 3. oktober 2009 i forbindelse med prøveafviklingen. 
----------------- 
Ref. / Anni 
 
 
 


