Møde i Aktivitetsudvalg DBSK
Søndag d. 25/5 2014
Deltagere:
Marianne Rasmussen(mr), Louise Nielsen(ln), Louise Hoff Kloster Lauridsen(lh), Hanne Bank Pedersen(hp)

LP/Rally i Hasmark:
Vores sponsorjagt har båret frugt. Olivers giver deltager-præmier til alle, Tiklo-shop sponserer
gavekort til alle 1. pladser, maxizoo Horsens giver fyld-selv-kikseæsker til alle ikke placerede, og vi
afventer nogle flere henvendelser, ang. 2. og 3. pladser. Det skal nok lykkes.
Lh har bestilt rosetter til nr. 1 2 3 i alle klasser, samt bånd til rally. Vi er blevet opmærksomme på at en
rally deltager har muligheden for at opnåchampion titlen på dagen, så der er bestilt en ekstra stor roset
hjem.
Til prøverne klarer vi selv præmie-overrækkelsen med hjælp fra dommerne.
Ang. starttider, er det koordineret med dommerne, og forsøget på at tage hensyn til de der skal udstille.
LP starter kl. 10.00 lørdag, mens rally starter kl. 9.00 søndag. Som prøveleder til LP3 kommer Ulla
Hobert. Det er clearet med dommer Palle Bergsøe. Ulla bliver under hele prøven, og vil hjælpe os ved
behov.
Lh og Ln henter materiale og telt i depot i Odense fredag, og så mødes vi og stiller op sammen. Lørdag
og søndag mødes vi 1 time før start med dommerne. Vi køber rundstykker, og Hp laver kaffe. I løbet af
dagen køber vi sandwich til dommere og prøveleder, samt drikkevarer. Husk kvitteringer.
Vi afventer stadig svar fra Frank – kasserer, ang. penge til dommerne, men vi følger op på det senere.
Vi har et stort skilt vi kan stille op i forbindelse med prøverne. Lh sørger for at lave en ny baggrund, og
udfylde den med sponsor-navne. Vi laver et print af en beskrivelse af de forskellige hunderacer der
deltager, så forbi-passerende kan se hvilke hunde der deltager i prøverne.
Kritikkerne medbringer Lise på dagen, og hun sørger for indberetning til DKK efterfølgende.
Økonomien er blevet helt fornuftig.
Deltagerlister er sendt til udstillingsudvalget der sørger for trykning i kataloget. Hp har lavet et print
som kan hænges på skiltet ved prøve-ringen.
Rallydommer medbringer alt udstyret, undtaget et spring, hvor vi kan bruge lp-springet.
Træningspladser:
Vi snakkede om indholdet i det brev vi vil udsende til træningspladserne. Vi vil spørge til de aktiviteter
de har gang i, samt høre om de har nogle gode ideer, de vil dele med andre træningspladser.
Træner-seminar:
Vi går ikke videre med planerne om træner-seminar, før vi har en tilbagemelding fra de forskellige
træningspladser, om de ønsker at deltage, eller ej. Vi vil foreslå forskellige emner til dem, men vil også
efterlyse emner fra dem. Vi diskuterer videre på næste møde, når Hasmark er afviklet.
Næste møde afholdes ?
Referent Hp

