Referat fra mødet onsdag den 01.11.2017 i SPU under DRK
Tilstede:
Charlotte Thomsen (CT), Charlotte Knudsen (CK), Rikke Lægs (RL),
Arne Ellermann (AE), Tina Lundsgaard Falk (TF)
Peter Boye Larsen (PL) fra bestyrelsen deltog under pkt. 2, 4 og 7.
Afbud:
Pia Rix (PR)
Jens M. Jensen, bestyrelsens repræsentant i SPU.
1: Godkendelse af dagsorden og underskrift af de seneste referater
Dagsorden er godkendt. Rækkefølgen på punkterne er ændret, så vi starter med 2, 4 og 7.
Referaterne fra 30.08.2017 og 26.09.2017 (Skypemøde) blev underskrevet.
2: Budget og regnskab
Forudsætningerne for sporudvalgets budget blev drøftet, herunder forventede aktiviteter og
indkøb i 2018. PL kommer med et udkast til budget på baggrund af de seneste to års budget
samt forventningerne til 2018.
3: Fordeling af opgaver fra sidste Skypemøde.
RL og CT afklarer mht. anvendelse af hundeweb.
CT, PR og TF koordinerer mht. afholdelse af Spor 1 i forbindelse med
Grundinstruktøruddannelsen i 2018.
Regionerne skal informeres om denne Grund(spor)instruktøruddannelse. TF sender udkast til
informationsbrev til Peter, som sørger for at TU videresender til regionerne..
AE laver udkast til årsberetning (medio november).
CK indhenter inspiration til ”Sporudvalget informerer”. Målet er et indlæg i hvert nummer af
Retrieveren. Deadline til blad nr. 8 er den 13. november 2017.
CK undersøger muligheden for indkøb af krondyrklove til sporprøver.
CK tager opgaven med fremover at indmelde mesterskabs- og kvalifikationsprøver til RKU.
CK laver liste over sporelementer på championatprøver på GoogleDrev.
4: Prøver i 2018
VI forventer at prøveniveauet vil være det samme som 2017.
5: DM/UHM 2018
DM 2018 afholdes den 22. april 2018 i Klosterheden.

Tilmelding til Kvalifikationsprøver skal lægges op og prøvedatoer og –steder besluttes. CT, CK
og RL koordinerer denne opgave.
UHM afholdes den 5. august 2018. CT er prøveleder.
6: DM 2019
DM vil også i 2019 blive afholdt om foråret. Dato fastlægges i 2018.
7: Orientering fra TU’s dialogmøde med regionerne
TF deltog og orienterede fra mødet. Grundinstruktøruddannelsen i 2018 er beskrevet i
seneste udgave i Retrieveren.
Sporinstruktører skal gennemføre spor 1 i stedet for den beskrevne grundtræning.
Konklusion: Den beskrevne grundinstruktøruddannelse skal ligge til grund for beslutning om
fagligt indhold i Spor 1 fra 2018. Den skriftlige opgave, der afslutter uddannelsen, skal
koordineres med TU.
8: Nedsættelse af arbejdsgrupper
TF/AE arbejder på et udkast til ændring/præcisering af reglementet. Alle input er velkomne.
Næste møder i SPU
Skype-møde torsdag den 7. december 2017 kl. 19. CK indkalder.
Fysisk møde onsdag 10. januar 2017 kl. 18 i Odense. TF booker lokale/forplejning.

