Referat fra mødet d. 02.06.2017 i SPU under DRK
Tilstede:
Pia Rix (PR), Charlotte Thomsen (CT), Charlotte Knudsen (CK), Rikke Lægs (RL)
Jens M. Jensen repræsentant fra bestyrelsen.
Afbud: Arne Ellermann (AE), Tina Lundsgaard Falk (TF)

Referat:
Referater fra de to sidste møder er underskrevet og lagt i Sekretariatet
Referat fra 3/5 skal lægges på hjemmesiden – CK sender til webmaster.
Velkommen til Rikke Lægs, som har sagt ja til at være med i sporudvalget. Også velkommen til
Jens M. Jensen, som er bestyrelsens repræsentant i sporudvalget. Vi glæder os til samarbejdet
med både Rikke og Jens.
Møder i SU
De næste 2 møder er planlagt til:
 Onsdag den 30. august
 Onsdag 1. november
NM2017 status
AE kontakter webmaster så NM kommer på hjemmesiden. AE skal sikre, at der bliver sendt link ud
til alle lande, når siden er på plads.
Der sendes en drejebog til alle landene i pdf. – Medio juni.
Alle lande har meldt til og der er sendt kvittering. (CK)
Skoven til træning er på plads og vil blive anvist til deltagerene.
Prøveleder er Cheri Rotbøll og assisteres af CT.
Stifinderne er på plads.
Dommerne er på plads.
CT finder ud af om der hjælpere.
Regnskab: udkast sendes til bestyrelsen til NM – midler.
UHM ‐ status
Alt til prøven er i trygge hænder hos prøvelederen Helle Døj og Søren Krabbe.
Fristen for tilmelding er ikke udløbet. På næste møde skal vi kigge på sidste tilmeldingsfristen, som
ligger alt for tæt på Mesterskabet, hvilket giver udfordringer i forhold til hvor meget skov der skal
bruges, antal dommere og stifindere. Vi skal dog være opmærksom på, til UHM har hundens alder
betydning for deltagelse.

Prøver ‐ status og 2018
RL holder en prøve den 14. oktober 2017 (Schweissprøve) – CT sikre at prøven bliver noteret i
listen over alle prøver i DRK.
DM 2018 skal afholdes søndag 6. maj 2018. På næste møde skal vi fastlægge datoerne for
kvalifikationerne og stederne for afholdes af prøverne inkl. DM.
Vi vil fortsat meget gerne opfordre til, at der holdes flere prøver. Flere steder kan der være
problematisk at få tilladelser til både prøver og træning af spor. Der er pres på skovene rundt om i
Danmark. I nogle landsdele får man slet ikke lov til at træne spor. Jens vil prøve at tage
problemstilling med til bestyrelsen.

Kurser 2017 og 2018
Opdateringskursus for alle 2018 (instruktør 1+2)
ERFA da for alle instruktører i løbet 2018. Vi skal lægge hovederne i blød for at finde nogle gode
oplægsholdere.
Spor 1 uddannet i februar 2017 afholdes der ERFA‐dag den 3. februar 2018, som opfølgning på
deres uddannelse.
Spor 2 afholdes medio 2018 for dem, som har været aktive instruktører – altså har haft hold.
Spor 1 uddannelse ønskes afholdt i slut 2017
Stifinder/prøveleder ønskes afholdt i slut 2017.
SU kontakter BE for at finde ud af hvordan rammerne og pris skal være for tilmelding til disse
kurser, inden de udbydes. SU har datoer klar men afventer lige det er vendt med BE
Spor 1 uddannelse udbydes lørdag 28./10‐17 og afholdes i Odense.
Stifinder/Prøveleder: udbydes den 11./12. november 2017 ‐ tjekker lige med Midtsjælland – CT og
PR melder datoer ind så der kan afholdes kursus 2017.
CT vil gerne lave et udkast til en prøveledermappe.
Evt.
Regler omkring klager i forbindelse med vildtspor har taget udgangspunk i DKK. Der er forskel på
ordlyden i klager (markprøver/sporprøver) – hvis vi holder Schweissprøver skal afholdes under
DKKs regler. Jens tager forklaringen med retur til bestyrelsen.
Regnskab
Til næste møde skal vi have et udtræk fra prøverne, så vi kan se på regnskabet.

