Referat fra møde onsdag den 10.01.2018 i SPU under DRK
Mødet afholdtes på Fyn
Til stede: Charlotte Thomsen (CT), Charlotte Knudsen (CK), Pia Rix (PR), Rikke Lægs (RL),
Arne Ellermann (AE)
Via Skype: Tina Lundsgaard Falk (TF)
1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
Referat fra seneste Skype møde er underskrevet
2: Budget og regnskab
Budget 2018 udarbejdet af Peter Boye Larsen på baggrund af seneste møde
Fryser er indkøbt
3: Fordeling af opgaver og nedsættelse af arbejdsgrupper
Status på diverse opgaver, herunder:
• Anvendelse af Hundeweb
RL arrangerer et telefonmøde med Conni Svane
Her skal desuden aftales procedure for at få lagt prøver på hjemmesiden.
• Sporudvalget informerer
Næste deadline er 13. februar
Følgende emner er foreslået:
- Om sporinstruktøruddannelse samt reklame om Spor 2 (TF)
- Om opnåelse af championat og uddeling af rosetter (TF og CK). Bagefter skal teksten
også på hjemmesiden.
- Om afholdelse af prøver, hvor SPU har et stort ønske om at der bliver afholdt flere
prøver – både schweiss- og vildtspor (AE)
• Sporelementer på championatprøver
Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal revidere vildtspor reglementet, herunder
sporelementer på championatprøver m.v.
Forslag til ændringer er drøftet – og skal drøftes igen på de næste SPU-møder
Gruppen består af AE og TF
• Prøver i 2018
SPU ønsker at der bliver afholdt flere prøver – både schweiss- og vildtspor.
AE og PR får listen over prøveledere, og kontakter nogle af dem for at høre, om de kunne
være interesseret i at arrangere en prøve.

4: DM/UHM 2018
DM er på plads. Søren Krabbe bliver bedt om at sende forslag til elementer til TF og RL til
godkendelse
Der arbejdes på, at konvertere den planlagte kvalifikationsprøve på Sjælland til en sporprøve
(schweiss eller vildtspor)
Til UHM er arealet er bestilt - men mangler endelig godkendelse.
Tilmeldingsfristen fastsættes til 2 måneder før UHM på grund af det store arbejde det er at
finde stifindere, tilstrækkelig terræn mv.
5: Fastsættelse af dommer- og stifinderhonorar
CK udarbejder et forslag til godtgørelse og sender det pr mail til SPU.
Efterfølgende fastsætter vi dommer-, prøveleder- og stifinderhonorar til prøverne i DRK regi
for 2018.
6: Fastsættelse af retningslinjer for uddeling af rosetter
Rosetter uddeles på en DRK-prøve eller til juleudstillingen.
Rosetterne udleveres KUN på dagen, hvis deltageren samtidig med tilmelding til prøven eller i
rimelig tid før prøven, kan dokumentere, at kravene for championat er opfyldt ved opnåelse
af en 1. præmie på prøven. Dokumentation skal sendes til prøvelederen pr. mail, og skal
dokumentere, at kravene er opfyldt, herunder at prøverne er opnået i rigtig rækkefølge.
Udenlandske ekvipager kan også få rosetten på dagen ved championatspor, hvis de opnår en
1. præmie, da det er et krav for deltagelse på prøven, at de har opnået championat i eget
land.
7: Tjekke Skype-forbindelse
Skype blev testet
Næste møde i SU
Onsdag den 7. marts 2018 kl. 18:00 på Fyn

