
UU møde d. 07/07/2021 

 

Medie: ZOOM. 

Tilstede: Lars Bibby, Miriam Schoones & Rachelle van der Poel 

 

Formål: Gennemgang af årets kommende udstillinger.  

 

Følgende punkter blev behandlet på mødet: 

1. Udstillingen på Bornholm d. 13. august. 

2. Udstillingerne i Lunderskov d. 28 og 29. august.  

3. Udstillingen i Slagelse d. 18. september. 

4. Udstillingerne i Frederiks d. 16. og 17. oktober.  

5. Udstillingerne i Herlufsholm d. 27. og 28. november.  

6. Juniorhandling.  

 

1. Udstillingen på Bornholm d. 13. august. 

Udstillingens starttidspunkt blev diskuteret. Med hensyn til færgen til Bornholm og for at give 

flest udstillere mulighed for at deltage på udstillingen, blev det besluttet, at udstillingen start 
kl. 14.  

Dommer og ringpersonale deles med DKK.  

 

2. Udstillingerne i Lunderskov d. 28. og 29. august. 

På grund af afbud fra dommer Hans van den Berg, NL, er der fundet alternativ dommer Inge 

Artsøe, DK. For at undgå eventuelle problemer med rejserestriktioner, blev der valgt en dansk 
dommer.  

Inge Artsøe vil dømme racen lørdag den 28. august.  

Aude Malherbe vil fortsat dømme racen søndag den 29. august. Rejse og 
overnatningsmuligheder er blevet diskuteret og aftales videre via mail.  

 

3. Udstillingen i Slagelse d. 18. september.  

Ingen kommentarer til dette arrangement.  

 



4. Udstillingerne i Frederiks d. 16 og 17. oktober.  

Der blev på Generalforsamlingen søndag den 4. juli efterspurgt, hvorfor klubben afholder en 

udstilling samtidig med DKK Kreds 7 afholder Nordisk Udstilling i Aars. Der blev foreslået at 

lave klubudstillingen til et aftenarrangement i stedet for.  

Grunden til at der i første omgang var planlagt en dobbeltudstilling i Frederiks, var den 

generelle utilfredshed med forholdene i Aars og den gode oplevelse vi have i Frederiks i 2020. 

Som sådan er det tilladt at afholde en udstilling samtidig med en kreds udstilling modsat 

DKKs egne udstillinger.  

Aftenudstillingen blev drøftet. Det ville være et fedt arrangement at afholde, men da hundene 

allerede udstilles om formiddagen/eftermiddagen og igen skal være friske søndag (det 

samme gælder ejerne/udstillerne), blev det besluttet ikke at afholde et aftenarrangement.  

I situationen hvor klubben ville afholde udstilling samtidig med den nordiske udstilling i Aars, 

ville der være stor chance for at udstillerne hellere ville gå efter chance for et dansk og et 

nordisk certifikat, fremfor ’’kun’’ et dansk certifikat. Dette ville kunne resultere i et meget lavt 

tilmeldingsantal, hvilket kan give underskud på udstillingen, hvilket vi ikke ønsker. 

Det blev derfor besluttet kun at afholde én udstilling søndag den 17. oktober. De hunde som 
skulle være tilmeldt til udstillingen den 16. oktober, vil få returneret deres tilmeldingsgebyr.  

Da Bent Brohus endnu ikke er autoriseret på racen, vil vi spørge om Elin Normannseth (som 

skulle have dømt racen d. 16. oktober) kan dømme os om søndagen d. 17. oktober. 

08/07/2021 Elin Normannseth har bekræftet og dømmer racen d. 17. oktober.  

 

5. Udstillingerne i Herlufsholm d. 27. og 28. november.  

Der følges op på om begge dommere stadig har mulighed for at dømme racen.  

 

6. Juniorhandling.  

Der blev diskuteret hvor ofte der skal afholdes juniorhandling.  

Vi vil gerne engagere de unge mennesker i klubben og har derfor besluttet, at der eventuelt 

kan afholdes juniorhandling både i Lunderskov, Slagelse og Herlufsholm. Det eneste krav er, 

at der skal tilmeldes mindst 3 deltagere.  

Der laves tilmelding på hjemmesiden med samme tilmeldingsfrist som udstillingerne.  

 


