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Retningslinje for UU ifm. European Dog Show 2023 
 
Denne retningslinje gælder for planlægning og afholdelse af en Klubudstilling ifm. den 
Europæiske hundeudstilling, FCI European Dog Show 2023 (EDS 2023), der afholdes i Herning 
den 18. - 21. maj 2023. DKK står for afvikling af EDS 2023. Alle specielklubberne har fået tilbud 
om at afholde en Klubudstilling ifm. EDS 2023. 
 
EDS 20231 for Berner Sennen afholdes torsdag den 18. maj 2023 i Herning. Titellen er 
European Winner. Dommerne er Satu Ylä-Mononen fra Finland og Tino Pehar fra Kroatien. 
 
Herudover afholder DKK en international udstilling (CACIB). For Berner Sennen afholdes den 
fredag den 19. maj 2023. Evt. titel fastsættes senere. Dommerne er Davor Javor fra Kroatien 
og Anne-Marie Class fra Frankrig.  
 
Tilmeldingsfrister: 
1. anmeldelsesfrist: 1. december 2022  
2. anmeldelsesfrist: 1. februar 2023  
3. anmeldelsesfrist: 1. april 2023  
 
Tilmeldingsgebyr: 
DKK har fastsat tilmeldingsfrister og priser, også for Klubudstillingerne. Disse er fastsat med 
forbehold for ændringer i prisudviklingen. 
 

  
 
DBSK må i perioden fra mandag den 15. maj til og med mandag den 22. maj 2023 afholde én 
Klubudstilling på én af de dage, hvor Berner Sennen ikke udstilles på EDS 2023 eller CACIB-
udstillingen. DBSK må ikke afholde en dobbeltudstilling.  

                                           
1 https://eds2023.dk 

https://eds2023.dk/
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UU og bestyrelsen har valgt at afholde én Klubudstilling ifm. EDS 2023. Vedtaget på 
bestyrelsesmødet den 6/8-2021. 
 
Bestyrelsen nedsætter i samarbejde med UU en arbejdsgruppe, som arrangerer og afholder 
Klubudstillingen ifm. EDS 2023. 
 
Klubudstillingen ifm. EDS 2023: 
Da DBSK fejrer 45 år jubilæum i 2023 vil arbejdsgruppen arbejde på at finde en passende 
erindringsgave eller rosette, samt på at få udarbejdet DBSK historie fx som en folder til alle 
udstillere på Klubudstillingen ifm. EDS 2023. Klubbens stifter og andre medlemmer bedes om 
bidrag. 
 
Arbejdsgruppen finder lokaliteten for afholdelse af Klubudstillingen.  
 
Arbejdsgruppen inviterer dommere, som er racespecialister. Der inviteres 2-3 dommere, 
hvilket afhænger af antallet af tilmeldte hunde. Endvidere inviterer arbejdsgruppen 
ringpersonale. 
  
Arbejdsgruppen bestiller rosetter med speciale bånd og påtrykt klasse, placering og sted, samt 
evt. jubilæumslogo. 
 
Arbejdsgruppen kan ansøge om titel ifm. Klubudstillingen. 
 

Arbejdsgruppen kan trykke kataloger til salg ifm. Klubudstillingen. 

 
Det er op til arbejdsgruppen om de vil uddele værdikuponer på Klubudstillingen.  
 
Opgaver: 
Planlægning og afholdelse af Klubudstillingen ifm. EDS 2023, herunder:  

 Ansøge DKK om lov til at afholde klubudstillingen 
 Udarbejde budget og regnskab for klubudstillingen 
 Udarbejde forslag udstillingsdommere, der skal forelægges bestyrelsen til godkendelse 
 Invitere ringpersonale evt. klubmedlemmer 
 Bestille rosetter og andre præmier 
 Opsætning af ringe mm. på udstillingsområdet 
 Skrive og udsende praktik meddelelse og program  
 Informere medlemmerne via hjemmesiden og Berner Bladet  
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Arbejdsgruppemøder: 
Arbejdsgruppen afholder møder, hvortil der udarbejdes et referat, som sendes til 
arbejdsgruppen medlemmer og til DBSKs bestyrelse. Referatet udsendes senest 14 dage efter 
mødet til godkendelse til arbejdsgruppen, og herefter til bestyrelsen. Nyheder og anden 
informationer kan formidles til medlemmerne via Berner Bladet og på hjemmesiden.  
 
I forbindelse med møder kan, til enhver tid gældende, kørselsgodtgørelse udbetales efter 
statens lave km takst og/eller udgifter til bro, tog el.lign. dækkes mod bilag. Samkørsel 
arrangeres så vidt muligt. Det tilstræbes, at møderne holdes et centralt sted i forhold til 
arbejdsgruppen medlemmer og der opfordres til samkørsel. 
 
Hvis mødet holdes privat kan der udbetales max 100 kr. pr. person til traktement, hvis mødet 
indeholder et måltid ellers max 50 kr. pr. person til kaffe. 
 
Økonomi for Klubudstillingen ifm. EDS 2023: 
Inden afholdelse af Klubudstillingen ifm. EDS 2023 afleveres et detaljeret budget inkl. 
afholdelsesdatoer til DBSK's kasserer senest tre måneder før Klubudstillingen ifm. EDS 2023 
afholdes. Bestyrelsen skal godkende budgettet inden Klubudstillingen ifm. EDS 2023 kan 
afholdes.  
 
Efter afholdelse af Klubudstillingen ifm. EDS 2023 afregnes til DBSKs kasserer senest en måned 
efter afholdelse af udstillingen. Der skal til kassereren fremsendes specificeret regnskab med 
angivelse af indtægter og udgifter med tilhørende bilag for Klubudstillingen ifm. EDS 2023. 
Budget- og regnskabsskabelon udleveres af kasseren.  
 
Kørselsgodtgørelse ifm. Klubudstillingen ifm. EDS 2023: 

I forbindelse med Klubudstillingen ifm. EDS 2023 kan der udbetales, til enhver tid gældende, 
kørselsgodtgørelse efter statens lave km takst, samt udgifter til bro, tog el.lign. dækkes mod 
bilag. Kørselsgodtgørelse og/eller udgifter til bro, tog udbetales af kasseren for DBSK mod 
afleveret afregningsbilag, der kan erhverves ved kasseren. Godtgørelse for udgifter til bro følger 
broens rabatpriser, dvs. som prisen er ved betaling med Brobizz eller nummerpladebetaling, 
BroPas-aftale el.lign.2. 
 
Godtgørelse gives kun, hvis medlemmets deltagelse er af officiel karakter. Med officiel karakter 
menes den nødvendige kørsel for at kunne arrangere og afholde Klubudstillingen ifm. EDS 
2023. Godtgørelsen gives fra medlemmes bopæl (dog kun én gang pr bopælsadresse) til 
udstillingsstedet og retur fra udstillingsstedet til medlemmets bopæl. De medlemmer, der skal 
medbringe det nødvendige udstyr, kan søge kørselsgodtgørelse fra medlemmets bopæl til 
udstillingsstedet via den lokalitet, hvor udstyret er opmagasineret og retur fra udstillingsstedet 
til medlemmets bopæl via den lokalitet, hvor udstyret er opmagasineret.  
 
 
 
 

                                           
2 se: http://berner-sennen.dk/klubben/retningslinjer-og-samarbejdsaftaler/  

http://berner-sennen.dk/klubben/retningslinjer-og-samarbejdsaftaler/

