Møde i Aktivitetsudvalg DBSK
Søndag d. 4/5 2014
Deltagere:
Marianne Rasmussen(mr), Louise Nielsen(ln), Louise Hoff Kloster Lauridsen(lh), Hanne Bank Pedersen(hp)

LP/Rally i Hasmark:
Ln har været på sponsorjagt, uden det helt store held. Vi aftaler at ln og lh opsøger forskellige stande på
den kommende udstilling i Roskilde, og hører ad om nogen vil sponsere noget. Samtidig kontakter lh
Olivers, og hører om de accepterer andre foder-sponsorer, inden vi kontakter nogen.
Hp har en kontakt ved en lokal dyrehandel som også bliver kontaktet. Vi er enige om at alt kan bruges,
gerne små foder prøver o.s.v.
Der har i bernerbladet været annonceret uofficielle rally-prøver om søndagen, men det er ikke noget vi
kender til. Vi er enige om, at selv om de plejer at være der, må vi i år melde pas på det arrangement.
For os er opgaven med de officielle prøver stor nok, da vi aldrig har arrangeret prøver før. Vi udelukker
ikke, at de kan dukke op igen til næste år.
I forbindelse med LP-3 mangler der en prøveleder. Hp forsøger at kontakte nogle forskellige og høre
om det er en opgave de vil påtage sig.
Skriver i forb. med LP er mr og tidtager til Rally er hp. Det cleares med de pågældende dommere at det
er ok med dem.
LP og rally-prøven giver mulighed for at nogle hunde kan opnå at blive champ på dagen. Det kræver at
vi bestiller en pokal i de tilfælde, men vi afventer tilmeldingsfristen, hvor folk skal gøre opmærksom på
det, inden vi bestiller dem.
Lh og hp har været i Odense ved Box-it og kigge i aktivitetsudvalgets kasse. Bl.a. er der blevet optalt
præmieringsbånd og næseprøvepinde.
Til LP er der bånd nok, mens der til rally skal bestilles nye. Lh sørger for at bestille bånd, samt rosetter
til nr. 1-2-3 på dagen. Hun koordinerer med udstillingsudvalget.
Næseprøvepinde er der ca. 100 stk. Lidt svært at tælle når de ikke må berøres. Vi afventer det endelige
antal tilmeldte inden der bestilles flere. Hp har fundet et sted hvor prisen er 1,- pr. stk, incl. Levering.
Til rally er det et spørgsmål om dommer selv medbringer skilte og øvrigt udstyr.
Hp kontakter dommer Pia Johnsen og finder ud af det. Evt. skal vi ud og skaffe noget udstyr.
Vores 2 dommere til prøverne skal bespises. Hp kontakter udstillingsudvalget og forespørger hvordan
de plejer at håndtere det.
Gaver til dommerne sørger ln for.
Når hp modtager listerne fra Lise Kjær efter tilmeldingsfristens udløb, kontaktes LP dommer Palle
Bergsø for koordinering af startrækkefølge på klasserne. Hp kontakter udstillingsudvalget for at
koordinere starten af LP så der tages hensyn til veteranparaden.
Banen og teltet skal stilles op fredag aften. Hp henter udstyret i Odense og alle der er fremme fredag
aften, hjælpes ad med opsætning. Dommerne kommer som regel 1 time før start for at stille det sidste
op. Vi mødes med dem og hjælper til og drikker morgenkaffe med dem.
Deltagerlister til de 2 prøver bliver trykt i udstillingskataloget. Hp koordinerer med udstillingsudvalget
hvornår der er deadline for trykning.
Ln står for afregning med dommerne på dagen. Der skal tjekkes op på om vi kan få et aconto-beløb fra
Frank (kasserer).

Afregningsbilag til dommerne er forældet mht kørselstakster. Lh ser på at lave en opdateret version til
brug på dagen.
Økonomien i forb. med prøverne kan blive lidt snæver, men det er svært at spå om, før vi har det
endelige deltager-antal. Da vi har udgifter til 2 dommere og en prøveleder, undersøger hp om der er
nogle penge øremærket aktivitetsudvalget, så budgettet kommer til at hænge sammen. Ingen i
aktivitetsudvalget får kørselsgodtgørelse i forb. med afholdelse af prøverne, selv om de ikke selv
deltager i prøverne.
Træningspladser:
En generel snak om træningspladserne, hvor meget de benytter aktivitetsudvalget, og hvad de forventer
af os. Vi er enige om at de repræsenterer DBSK og derfor er det også et ønske at den træning de leverer
er af en standard der er forventelig i forhold til nutidens træningsmetoder. Går folk til træning på en
plads under DBSK skal de være sikre på at træningen er ”up to date”. Vi tænker at alle pladser lever op
til det krav, men synes også at træner-seminaret skal op og køre igen, med repræsentanter fra alle
pladser, så alle får noget nyt med hjem, og der bliver mulighed for at dele hinandens viden og gode
ideer, så pladserne fortsat holder en høj standard.
Efter Hasmark vil vi sende en mail til de forskellige træningspladser, for at høre hvad de forventer af
os, og om hvilke ønsker de har til et kommende træner-seminar. Evt kan de spørge deres kursister om
de har nogle ideer til emnet.
Træner-seminar:
D. 4/10 2014 vil vi prøve at få stablet et én-dags seminar på benene. Tanken er at det bygges op af en
teori-del og en praktisk del. Vi har flere ideer til undervisere, men afventer træningspladsernes input.
Evt. kan der åbnes for deltagelse af kursisterne fra pladserne. Vi vil afsøge mulighederne for at afholde
arrangementet på Fyn. Vi har brug for både et indendørs-lokale, samt udendørs plads til at træne på. Da
vi kun bruger én dag skal vi ikke ud og finde overnatning.
Næste møde afholdes d. 24/5 2014 hos mr.
referent hp

