Dagsorden til mødet d. 30.08.2017 i SPU under DRK
Tilstede:
Charlotte Thomsen (CT), Charlotte Knudsen (CK), Rikke Lægs (RL) Arne Ellermann
(AE), Tina Lundsgaard Falk (TF)
Jens M. Jensen repræsentant fra bestyrelsen.
Peter Boye Larsen fra TU
Afbud: Pia Rix (PR)
Referat: GODKENDELSE af referat fra 2. juni 2017.
Næste møde i SU
Tirsdag 26. september på Skype, hvor vi drøfter opgavefordeling (test tirsdag 19. september 2017)
Onsdag 1. november i Odense, hvor vi skal drøfte budget/regnskab.
Basisuddannelsen i DRK og uddannelse af sporinstruktører – til dette punkt deltog Peter.
Fra Sporudvalget TF på basisuddannelsen.
Peter giver en orienteringen i forhold til basisuddannelsen, som der justres på og TU er meget åbne overfor
oplæg.
Stifinder og prøveleder er der fri tilmelding til, mens tilmelding til instruktøruddannelsen skal ske igennem
regionen.
Det er ikke helt fastlagt, men vi arbejder videre sammen med TU omkring basis‐sporinstruktør, men det kan
evt. Komme til at bestå af:
Modul 1: 3 teoretiske moduler (Basis modulerne er obligatorisk for alle i DRK)
Modul 2: Spor 1 ‐ her bliver man basis sporinstruktør (for spor op til overnatning)
Herefter kommer så en overbygning
Modul 3: Spor 2 (for overnatningsspor)

De medlemmer, som er færdige på basis, kan deltage på spor 1, som afholdes ultimo oktober.
Opsamling på Kurser 2017 og 2018:
Spor 1 uddannelse afholdes 28. oktober 2017, hvor tilmeldingen skal ske igennem regionerne.
Stifinder/prøveleder 11. + 12. november 2017 fri tilmelding for alle medlemmer. RL vil være
hjælper på kurset.
NVM2017 evaluering – NVM 2021
NVM 2017 forløb rigtig godt – stor ros og tak til alle, som har været med til at sikre, at vi kunne
afholde et super NVM.

Vi mangler at få ajourført hjemmesiden + NVM siden. CT skriver til webmasteren, så vi kan det få
ajourført siderne.
AE sender den engelske udgave til webmasteren med henblik på, at den lagt på hjemmesiden.
Når vi skal afholde NVM i 2021 skal vi i gang meget før, da vi var voldsomt presset. Der skal også
udarbejdes budget og evt. søges om tilskud i god tid.
UHM – evaluering
Det var som altid en velorganiseret prøve i Klosterheden, hvor teamet i Klosterheden forstår at
sætte en god stemning. Stor tak til Helle Døj og hele holdet omkring UHM.
Vi mangler at få registreringen på plads i hundeweb fra UHM, TF kontakter Helle Døj.
UHM holdes på Sjælland i 2018 første weekend i august. Vi skal undersøge, hvor det kan holdes.
Tilmeldingsfristen for UHM skal fremadrettede være mere end 5 uger, fordi der skal være tid til at
sikre stifindere og dommere. Det betyder, at der bliver mulighed for at lave en
forhåndstilmelding, hvis hunden mangler en prøve inden tilmeldingsfristen.
Vi skal have ajourført hjemmesiden i forhold til UHM. (CT skriver til Webmaster)
Prøver ‐ status og 2018 – herunder arrangementskalenderen
Linda Laursen har fået tilladelse fra Naturstyrelsen, og det er et OK til prøveafholdelse i Hoverdal
31. marts 2018. Skal ind i DRK Kalenderen
Schweissprøve 21. oktober 2017 Grenå Plantage.
AE overtager oversigten over prøver.
DM 2017 mangler den komplette resultatliste til hjemmesiden
CT tager hånd om det. Skriver direkte til webmaster.
DM 2018 Vi skal fastlægge datoerne for kvalifikationerne og stederne for afholdes af prøverne
inkl. DM.
Vi forventer at prøven afholdes i Jylland. Punktet er på til næste møde.
DM 2019
Reglementet gennemgås på næste møde.
DKKs nye sporreglement for kanin og hareslæb
CT og TF har deltaget i hos DKK for at høre om det nye reglement som træder i kraft 1.1.2018. Det
omhandler kanin‐ og hareslæb, som ikke hører til under Sporudvalget. Aftalt, at CT sender et kort
skriv til bestyrelsen.

Regnskab
Vi skal have et udtræk fra prøverne, så vi kan se på regnskabet. Næste gang – CK skriver til Ulla om
et udtræk

