
  
 
 
 

 

 
Udstillingsudvalget 
Ved Allan Sørensen 
+45-29 86 54 99 
 

 
 
Cvr 38947974 
udstformand@spidshundeklubben.dk 
 

 

Udstillingsudvalgsmøde den 12. september 2020 på Fjelsted Kro 
 
Deltagere: Allan Sørensen, Pia Kristiansen, Claus Munksgaard, Anette Hoe Jessing, 
Anne-Marie Fogt, Lisbeth Holm Gundesen 
 
1)Afbud: Zaco Sonne og Bente Stege 
 
2) Referat fra sidst, godkendt 
 
3) Udstilling Nørager 
 

- Stande: Ingen stande 
- Aspiranter: Vi har procentvis ikke tilmeldinger nok  
- Opstilling: Vi har ingen til at stille op, der eftersøges opstillere fra 

formiddagshundene og nedtagere fra eftermiddagshundene. 
 
Ring 3:  Dommer Kim Vigsø Nielsen 
Personale: Gitte og Jeanne 
10-10.30: Svensk Laphund, Yakutian Laika 
11-16: Finsk Lapphund 
 
Ring 2: Dommer Marianne Baden 
Personale: Bente og en mere 
10-12: Kleinspitz, Mittelspitz,  
 
13-16: Finsk Hyrdehund, Norsk Lundehund, Volpino, Peruviansk Hårløs og 
Japansk Spids 
 
Ring 1: Dommer Anette Bystrúp 
Personale: Mette og en mere 
10-12: Akita, American Akita, Keeshond 
 
13-16: Norsk Buhund, Norbottenspids, Dansk Spids, Shiba 
 

- Forplejning: AS: 20 personer 
- Briefing: 9.15 
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- Mundbind på i ringen, udstiller viser selv tænder 
- Værnemidler til personaler 
- Præmiebonner: ZS tjek beholdning, udleveres ved indgangen sammen med 

mundbind, rosetter tages ved udgangen af hver klassebedømmelse 
- Præmieringskort: AF  
- Rengøring: trimmeborde sprittes af: AHJ sørger for der bliver gjort det 

rengøringssprit og engangsklude: AF 
- PP og Hal: AS 
- Skriv om udstilling: LHG 
- NKK fil: AHJ til Brian 
- Ringpersonaleinstruktion: LHG 
- Facebook og hjemmeside om fordeling og folk til at hjælpe til: LHG 
- Forsamlingsforbud ændres til 50 i Rebild kommune, aflyses udstillingen. 
- Juniorcertifikater og juniorchampions: Samme som til Fuglebjerg. PK opslag FB 
- Coronaansvarlig: Allan Sørensen 
- Henstiller til 1 person pr. hund, dog kan ekstra personer afvises såfremt 

Corona-ansvarlig mener der er for mange i hallen 
- Der må IKKE vekslet imellem haller undtagen tillidsvalgte personer på dagen 

 
4) Vissenbjerg Udstilling 
-  LHG kontakter dommerne omkring udstillingen  
Springes over og tages online efter Nørager 
 
5) Raceudstillinger 
- Udstillingsudvalget henstiller til at Bestyrelsen tillader raceudstillinger med 
certifikat samt at de opfordrer til brug af aspiranter på samme. Det er selvfølgelig en 
forudsætning at udstillingen og aspiranttjenesten godkendes af DKK. 
Det skal dog være autoriseret dommer og personale, der bruges. 
Rosetter kan vi ikke behjælpelige med, certifikatkort vil LHG gerne sende ud, hun 
tager kassen med hjem i Nørager. 
Udstillingsudvalget kan ikke påtage sig at stille med mandskab og materialer. 
 
6) Udstillinger 2021 
2 haller – vissenbjerg 3 
6. marts – Sjælland – Sørby Hallen, alternativt Risskov Hallen 
17. april – Jylland – Brørup 
29. maj – Fyn – Kværndrup hallen, Fåborg/midtfyns kommune  
7+8/august – Fuglebjerg, Sørby hallen, alternativt BS bestiller Fuglebjerg 
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9. oktober – Jylland - Hedensted 
4. december – Vissenbjerg 2 haller plus indhak 
 
Der mangler haller: AF 
 
Dommere: Skal endeligt på plads 
 
7) udstillinger 2022 
Haller : Dobbeltbooking (AF) 
5. marts 
2. april 
21. maj 
20+21. august 
8. oktober 
26. november 
 
Dommere:  skal på plads (LHG) 
 
8) Skanner ved Georg 
- Er overdraget til Zaco 
 
 
9) Hvad gør vi med opstilling: 
 
Opstillingsansvarlig mangler på udstillingerne 
AF vil gerne tage delen imellem udstillingerne 
 
AHJ slår opslag op på fb omkring manglen. 
 
10) Funktioner og ændringer 
- Årshjul ligger på serveren, procedurer 
- Funktionsbeskrivelser ligger på serveren, procedurer 
- Kredshåndbog, DKK’s hjemmeside, organisation, kredse og klubber 
- Quick-tip guide, udsendt til mail 
- Forretningsorden for udstillingsudvalget, SPK’s hjemmeside 
- Gennemgået funktioner og hver især retter sin funktionsbeskrivelse og lægger på 
serveren, giv besked om når den er færdig til AS, som tjekker igennem – endeligt 
lægges de på hjemmesiden. 
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11) eventuelt 
- Rosetter til Særdeles lovende, lovende og certifikat indkøbes til videresalg i næste 
udstillingsår 
- Certifikatkort, ønske om et samlet kort til medieudvalg, PK viderebringer 
- Racevinder rosetter, der nedsættes et lille udvalg imellem AF og PK, som 
opgraderer. 
- Budget 2021, Forventet årsoverskud kr. 20.000 
 
 
12) Udstilling 2023 
4. marts 
15. april 
3. juni 
5.-6. august 
7. oktober  
2. december 
 
Alle datoer er med forbehold for DKk’s udstillinger, men der er taget hensyn til: 
9. – 12. marts, cruft 
18.-21. maj, EDS 
24.-27. august, WDS 
 
13) Næste møde 6. oktober via messenger kl. 19.00: LHG kalder op 
 
 


