AktivitetsUdvalgsmøde i Dansk Berner Sennen Klub
Referat.
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Tilstede:
Referant:

25/1 – 2021
19.30 – 21.00
Møde over Teams
Majbritt, Joan og Joanna
Joanna

Punkt 1: Ajourføring af Hjemmesiden vedr. AKT
Der mangler billeder og kontaktinfo på AKT medlemmerne på hjemmesiden.
Alle finder billede og data frem og dette sendes til Webmaster d. 26/1
Der mangler 3 af Årets LP Hunde på oversigten på hjemmesiden, info om disse
sendes også ind til at blive lagt på hjemmesiden.
Punkt 2: Retningslinjer og Samarbejdsaftalerne for AKT skal revideres så disse sendes rundt
og læses inden næste møde. Punkt flyttes til næste møde.
Punkt 3: Hasmark 2021
Bestyrelsesrep. har fået adgang til Klubsystemet og vejl. heri, så der er nu ansøgt
om og modtaget godkendelse af afholdelse af både LP og Rally stævne på
Hasmark som forløber således.
LP Hasmark: Lørdag d. 29/5 afvikles der off. LP prøver først, og herefter tilbydes uoff. LP
prøver. Dvs. at hvis en LP1 hund ønsker at prøve at starte en uoff. LP2 eller en
LP2 hund ønsker at starte en uoff. LP3, så kan de gøre dette når alle de off. prøver
er afviklede og hunden har erhvervet sig LP1 og LP2 titlen der giver adgang til
næste klassetrin. Tilmelding til uoff. prøve foretages på dagen, senest når hunden
skal til at starte sin off.prøve.
Pladceringen af de uoff. prøver vil blive afgjort ud fra procentpoint, dvs. på tværs
af de uoff. klasser der måtte være blevet startet i.
LP Dommer er der lavet aftale med og det bliver Marianne Jensen.
Der søges efter en Ringsekr., som gerne skal findes i klubben.
Rally Hasmark: Søndag d. 30/5 afvikles der off. Rally prøver først, og herefter tilbydes uoff.
Rally Begynder prøve. Den uoff. prøve er kun for hunde der ikke har starte off.
Prøve på dagen og som ikke er Rally Begynder Mester. Tilmelding til uoff. prøve
foretages på dagen.
Rally Dommer er der lavet aftale med og det bliver Helle Juul Pedersen.
Der søges efter en Tidtager, som gerne skal findes i klubben.
For begge prøver gælder at:
Tilmeldingen nu er åbnet på Hundeweb.
Sidste tilmeldingsfrist er 3/5.
Budget for begge prøver udarbejdes og sendes til Bestyrelsen snarest muligt.
Rosetter Hasmark: Der undersøges sammen med UU om der kan genbruges/tilrettes nogle af
de gamle rosetter, til brug på Hasmark 2021. Det manglende bestilles i samråd
med UU snarest muligt.
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Vognkørsel Hasmark: bliver desværre ikke afviklet i 2021, da det ikke har været muligt at få
afholdt de landsdækkende intro dage til Vognkørsel, som var planen og som
skulle have været afviklet i løbet af foråret, inden Hasmark.

Punkt 4: Er der behov for ændring/tilpasning til tiden/den økonomiske situation vedr.
Rosetter generelt og Hitliste-præmier?
Det skønnes fra et enigt AKT at være svært at vurderer, hvilke rosetter der i givet
fald skal være mindre end nuværende, når dette skal hænge sammen med
Udstillingsrosetterne, for hvilke udstillingsrosetter skal i givet fald være
mindre/halv størrelse af nuværende?
LP og Rally klasserne kunne som sådan godt have halv størrelse (Model
Johannisburg som Junior/Veteran Klub Champ. er nuværende) på nr. 1., 2. og 3.
vinder og Årets LP Hund kunne fortsat være af model Dallas (den store som
nuværende), men for at det så ensrettes så bør alle udstillingsrosetterne vel
ligeledes blive i model Johannisburg for alle udstillings-års-konkurrencer (bedste
han/tæve, bedste avlshan/tæve, bedste Veteranhan/tæve) på nær Årets
Opdrætter og de der bliver Klub Champions.
Et enigt AKT skønner en sådan ændring kan medvirke til dalende interesse for
Årets konkurrencerne og Hitlister generelt, og indenfor LP og Rally er Hitlisteføringen året igennem og Hitliste-uddelingen en vigtig mulighed for at vise
racens store alsidighed i arbejdsevner og hædre vores dygtige hunde der ofte
både mestre deltagelse i LP, Rally, Vognkørsel, DogDancing, Hoopers, Spor, Nose
Work ved siden af at de ofte også udstilles.
AKT mener Hitliste rosetterne bør forblive som nu eller ændres minimalt.
Til gengæld ser vi muligheder i at kunne sparre på Hitliste-præmien, der uddeles
til alle der er nået på Hitlisten. Der undersøges muligheder for at benytte en
præmie-kupon af en x-værdi, i nærheden af de nuværende indkøbte
Hitlistepræmier, som så kan samles sammen og bruges i f.eks. BernerShoppen
som udstillings-kuponnerne kan det og måske andre f.eks. Pelepleje-firmaer
og/eller hundetilbehør/udstyrs formaer, der kunne være interesseret i at indgå
samarbejde herom.
Punkt 5: Næste møde aftales til d. 31/3 2021 kl. 19 via Teams.
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