
UU-møde 7. februar, Vejen Idrætscenter 

Tilstede: 

Lars, Helle og Gitte 

 

Vi mødtes i Vejen for at holde et møde med folkene hos Vejen Idrætscenter og få diverse detaljer på plads 

for vores 2021-udstilling i Vejen. Det bliver SÅ godt. 

Evaluering af Nyborg 

Vi snakkede om hitlisteceremonien og tænkte nye ideer til næste år. Vi valgte at gå med ideen, hvor vi 

flytter ceremonien til kl. 9.00 om lørdagen sammen med fælles morgenkaffe. Vi drøftede nye muligheder til 

hitlistepræmier og har nogle ideer som vi går videre med. 

Vi mangler et sæt tæpper til Nyborg og vil kontakte Herning og evt. Odense og Fredericia messecentre om 

de har nogle tæpper vi kan få. 

Udstilling Hasmark 2020 

Vi vil lave et nyt tiltag for ”teltopslagning” på Hasmark. Teltpladserne får numre og bliver tildelt efter først 

til mølle i ventekøen. Mere herom senere 

Vi vil søge efter et sponsorudvalg der vil skaffe sponsorpræmier til lotteri og vinderhunde. 

 

Fredag 

Teltopslagning og get together kl 16.00 -17.00 

Fællesspisning kl. 18.00. Joan og Lars har sagt ja til at lave dejlig mad til os til fredag aften. Opslag herom 

kommer på FB og hjemmesiden. Tilmelding sker via hundeweb og vil blive åbnet når vi annoncerer 

fællesspisningen. Pris fra Joan senere. 

 

Lørdag og Søndag 

Vi startet udstilling kl. 10. Der bliver frokostpause for dommere og ringpersonale efter mellemklassen i 

begge ringe. I pausen afholder vi VETERANPARADE. Vi laver sædvanen tro finaler med indløb til musik. 

Søndag forløber på samme vis, hvor der i pausen afholdes Barn og Hund og Juniorhandling 

 

Nyt tiltag med rosetter som kan købes på udstillinger 

På DBSK-udstillingerne vil der fremover være mulighed at købe forskellige rosetter: 

CK-rosetter, Klubjuniorcertifikat-rosetter, Klubchampioncertifikat-rosetter, Klubveteran-rosetter 

 

 



Forslag til bestyrelsen om klubcertifikater. 

De nuværende regler om vores klubcertifikater, som er godkendt af DKK og som opbevares hos dem, siger 

således:  

KLUBCHAMPION 

”Klubcertifikatet tildeles KUN i Championklassen til hunde der er Dansk champion på dagen, og præmieret 

Excellent med CK. 

Certifikatet tildeles til 1. vinderen i både han- og tæve champion klassen. 

Såfremt 1. vinderen allerede er Klub Champion tildeles klubcertifikatet i stedet til 2 vinderen, og er denne 

også Klub Champion uddeles klubcertifikatet IKKE.” 

Vi kan konstatere, at klubcertifikaterne i en periode frem til juli 2019, ikke er uddelt efter de regler, som er 

gældende iflg. DKK, men er vandret til 3. og 4. vinder med CK. 

Vi fornemmer, at det er et ønske blandt medlemmerne at få tilpasset disse regler hos DKK, så certifikatet 

KAN vandre til 3. og 4. vinder med Excellent og CK og vil opfordre bestyrelsen til at tage fat i DKK og få 

ændret reglerne så ordlyden bliver: 

”Klubcertifikatet tildeles KUN i Championklassen til hunde der er Dansk champion på dagen, og præmieret 

Excellent med CK. 

Certifikatet tildeles til 1. vinderen i både han- og tæve champion klassen. 

Såfremt 1. vinderen allerede er Klub Champion tildeles klubcertifikatet i stedet til 2. vinderen, og er denne 

også Klub Champion kan certifikatet uddelses til 3. eller 4. vinderen som ikke er Klub Champion”. 

Samme ændring ønsker vi lavet for Klub Juniorcertifikatet og Klub Veterancertifikatet. 

  

Lars tager opfordringen med til bestyrelsen. 

 

På vegne af de udstillingsansvarlige 

Gitte Høy Nielsen 


