Referat fra møde onsdag den 07.03.2018 i SPU under DRK
Mødet afholdtes på Fyn.
Til stede: Arne Ellermann (AE), Charlotte Knudsen (CK), Pia Rix (PR), Rikke lægs (RL), Anders
Hegnet (AH) og Tina Falk (TF)

1: Godkendelse af dagsorden – og velkommen til Anders
Referat fra seneste møde er underskrevet.
Orientering til og fra bestyrelsen (nyt fast punkt på dagsordenen)
AH orienterede om at bestyrelsen havde konstitueret sig.
Der er stort fokus på den nye hjemmeside.
Første møde i klageudvalget har været afholdt. SPU skal beslutte, hvem der skal
repræsenteret sporudvalget, hvis det bliver aktuelt.
Der har været afholdt møder om den nye vejledning om vildtbegrænsning rundt om i landet.
SPU nævnte problemer med at skaffe terræn til både træning og prøver. SPU foreslog at
bestyrelsen tog problematikken op og eventuelt ville overveje en fælles kontakt til
Naturstyrelsen.
2: Økonomi/regnskab
Det er besluttet at indkøbe en ekstra chipscanner, så der er én tilknyttet hver blodbank.
For løbende budgetopfølgning vil status fremover blive fremsendt til SPU-medlemmer før
hvert møde.
3: Afrapportering fra arbejdsgrupperne
● Anvendelse af Hundeweb
Der er akut behov for uddannelse af SPU-medlemmer til anvendelse af hundeweb. SPU
har ikke adgang til hundeweb, og det er kritisk for oprettelse af prøver, indtastning af
resultater, tjek af tilmeldte hunde m.v. Der er ikke planlagt kurser i anvendelse af
Hundeweb.
Pt. er SPU afhængige af, at andre oprette prøverne. Det har aktuelt resulteret i, at en
prøve er meget sent oprettet. Der er desuden en prøveleder, der mangler info om
tilmeldte hunde til en prøve, hvor tilmeldingsfristen er udløbet.
● Kommunikation
Den nye hjemmeside er på vej, og CK har meldt sig som SPU’s repræsentant. Det blev
besluttet, at RL også deltager i det arbejde
Næste deadline til Retrieveren er den 4. april 2018. CK skriver til de tre prøveledere, der
har sporprøver før deadline, og opfordrer til artikler og billeder til bladet.
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● Reglement
TF og AE sætter sig sammen og laver første opdatering af reglementet før næste SPUmøde, hvor emnet kommer på dagsordenen.
● Årshjulet skal opdateres og på dagsordenen, når relevant
4: Status på prøver 2018,
● DM – Sporelementer er aftalt med prøveleder.
● UHM – CT er prøveleder. Prøven afholdes den 5. august 2018.
● Oversigten over årets schweiss- og vildtsporprøver skal opdateres. RL har opgaven.
5: DM 2019
DRK Midtsjælland har tilbudt at afholde DM og foreslået tid og sted. SPU takker for initiativet
og AR svarer prøvelederen.
Se punkt 7 nedenfor og punkt 3, 3. dot ovenfor.
6: Fastsættelse af dommer- og stifinderhonorar
Følgende blev besluttet:
Kørselsgodtgørelse
Dommer
Kørepenge til lav takst for pr kørsel til
og i terræn
Prøveleder
Kørepenge til lav takst for én kørsel til
terræn ved 3 timers spor
Kørepenge til lav takst for to kørsler til
terræn ved 20 og 40 timers spor
Stifinder
Kørepenge til lav takst for én kørsel til
terræn ved 3 timers spor
Kørepenge til lav takst for to kørsler til
terræn ved 20 og 40 timers spor

Honorar
Kr. 300
Kr. 200

Hvert spor udløser ét
stifinderhonorar.
Kr. 50 pr 400 meter spor
Kr. 100 pr. 1000 meter spor eller
mesterskabsspor.
Hvis to stifindere fx går samme om 4 spor, må de dele honoraret for de fire spor.
TF opdaterer afregningsbilaget.

7: Forslag om at flytte DM til om efteråret
Punktet er ikke behandlet men indgår i det samlede arbejde med opdatering af reglerne.
Efter mødet er det blevet afklaret, at regelændringerne vil kunne nå at træde i kraft fra 2019. Derfor er
det aktuelt at tage emnet om flytning af DM op igen på næste møde, sammen med de øvrige
foreslåede regelændringer. TF og AE vil opstille fordele og ulemper ved flytning af DM, og disse
fremsendes til SPU til kommentering forud for næste møde, så vi kan tage en fælles beslutning på et
oplyst grundlag.
Dato for DM kan derfor ikke endelig fastsættes før næste SPU-møde. Det vil blive AE orientere DRK
Midtsjælland om jf. pkt. 5 ovenfor.
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Næste møder i SPU – alle dage på Fyn:
Onsdag den 9. maj 2018
Onsdag den 27. juni 2018
Onsdag den 15. august 2018
Onsdag den 24. oktober 2018
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