
 

AKT Møde d. 16/9 2021 kl. 18 

Kestrupvej 15, 6560 Sommersted 

Deltagere: Joan Kjeldsen, Majbritt Maagaard og Joanna Gram 

 
 

Punkt 

1 Evaluering af Hasmark 2021? *Returmelding fra flere deltagere: Rigtig 

godt med ekstra afmærkningsbånd, med 3m 

til 2 af ring-siderne, 6m til den ring-side ud 

mod udstillingsringen og med telte og 

opvarmning bag teltene langs sidste ring-

side. 

Sådan lign. gøres det også næste gang. 

2 Skal DBSK søge om Off. eller Uoff. LP/Rally 

stævne i 2022? 
*Hasmark forbliver som lukket officiel 

stævne, da det er årets eneste arrangement 

med officiel konkurrencemulighed kun for 

egen race. 

*Der er aktuelt i AKT udvalget ikke 

ressourcer til at arrangerer andre LP/Rally 

stævner end det på Hasmark. 

*Der arbejdes videre på at få lavet regelsæt 

for Vognkørselsklasserne, mhb. på at kunne 

afvikle officielle Vognkørselsklasser i 2023, 

(Begynderklassen vil altid være uofficiel) 

men Klasse1 skal tilbydes som officiel 

Vognkørselsklasse. 

3 Hasmark 27-28/8 2022 *Jagten på sponsorer startes op snart. 

*Der afholdes off. Rally lørdag d. 27/8 

- Rally-Dommer er fundet. 

*Der afholdes Uofficiel Vognkørsel i 

Begynderklassen og Klasse 1 

-Svensk dommer spørges. 

*Rosetter skal fremstilles med 

Vognkørselsmotiv på som sidst. 

*Der holdes off. LP søndag d. 28/8 

-LP-Dommer er fundet. 

4 Vognkørsels Tour 2022 *Vognkørsels undervisning 3 dage i 

Nordjylland, Gelsted fyn og på en af de 

sjællandske træningspladser. (der sendes 

mail ud til relevante pladser, for at høre 

hvem der kan og har lyst til at huse 

arrangementet). 

Dato: 

11/6: Nordjylland, Leder efter sted 

30/4: Sjælland, Leder efter sted 

1/5: Gelsted 

Budget for de 3 arrangementer behandles på 

næste bestyrelsesmøde. 

5 Kurset omkring Ro og Selvkontrol, foreslået af 

medlem 

Hvad, Hvornår og Hvor? 

*Der er indkommet 1 tilbagemelding med 

ønske om at deltage, forslår hangaren som 

sted. 

Opfordring til at melde retur har været i 



 

 

BernerBlad nr. 2 og 3. 

Der arbejdes ikke videre med arrangementet 

i AKT nuværende. 

6 Lydighedsdysten/Vinterweekenden 

Hvad, Hvornår og Hvor? 
*Der er ingen tilbagemeldinger kommet, 

trods opfordring til at melde retur i 2 

BernerBlade. 

Der arbejdes ikke videre med arrangementet 

i AKT nuværende. 

7 Gåture i Danmark 

 
*Der laves Facebook opslag med opfordring 

til medlemmerne om at fortælle om deres 

yndlingssted at gå tur, til inspiration for alle 

og til at DBSK evt. kan arrangere fælles 

gåtur. 

Der er ikke sat ny dato for nyt møde. 


