Nyhedsbrev nr. 1– 2017
Kære lokale arbejdsudvalg
Godt nytår! 🎇
Dagsorden til sendemandsmødet:
Så skulle dagsordenen til sendemandsmødet være på plads.
Før kl. 10
• Instruktion til færtsko
• Gennemgang af dokumenter til brugsprøver.
Fra kl. 10
1. 5-10 minutter til hvert arbejdsudvalg, til at give en opdatering på, hvad man vil i 2017 og hvordan det
generelt står til i udvalget.
2. Punkter udvalgene ønsker debatteret
a. Opdatering af rævesituationen (Sallingsundudvalget)
b. Hvordan ser man på 0-reglen (Sallingsundudvalget)
c. Er man klar til at imødekomme hundeejernes krav om at få ryg-røntgenbilleder udleveret
efter bedømmelsen (Sallingsundudvalget)
d. Vi forstår ikke, at ikke rygfotograferede tæver frit kan parres med ”alle” hanner, født før
1.7.2013, men ikke udenlandske hanner. (Sallingsundudvalget)
e. Vi undrer os over brug af dyre udenlandske dommere, når klubben ellers har valgt at spare.
(Sallingsundudvalget)
f. Arbejdes der på, at
a): Godkendelse af VG på udstilling til brugschampionat,
b): 3. præmie på brugsprøve for miniaturegravhunde for udstillingschampionat.
(Sallingsundudvalget)
g. Kan udvalgene være behjælpelige med et tilskud, til en pulje hvis formål, er at bevare vore
ræve til der forhåbentligt bliver givet grønt lys for gravoplæring igen ? (Midtjylland)
3. gennemgang af brugsprøver på Hundeweb
a. snak udvalgene i mellem om hvilke papirer man bruger og hvordan til brugsprøverne
4. nye udstillingsregler
5. indsigt i vandapportering
6. hvordan spotter vi og hjælper vi medlemmer, hvor hundeholdet bliver for uoverskueligt…
7. hvordan får vi flere medlemmer
a. arrangementer udvalgene/ klubben deltager i rundt om i landet
8. evt.
Kaffe/ te, pauser, frokost og eftermiddagskage, vil blive lagt ind som dagen skrider frem.
Til brug for debat i punkterne 3 og 7 må I meget gerne tage de dokumenter med I bruger til brugsprøver, og
hvis I har eget PR materiale I bruger lokalt.
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Fra de forskellige arbejdsudvalg deltager:
Midtsjælland
Midtjylland
Fyn
Nordsjælland
Sallingsundudvalgets
Østjyllandsudvalget
Vestsjælland
Nordjylland
Himmerland
Vestjylland
Syd- og Sønderjylland
København
Storstrøm

Elsebeth Mikkelsen og Solveig Schøsler.
Mikael Bill og Finn Sørensen
Merete Vestergaard og Heidi Poulsen
Erik Hansen og Mirjam Hoogeveen
Mona Vandet og Lise-Lotte Schulz
Ninna Lindved Sørensen og Jørn Olsen
Marianne Larsen, Henrik Michaelsen og Sonja Larsø
Mette Sørensen og Ole Arp
Maria Busk og Lone Lykkegaard
Johs. O. Hasnsen
Anne Dorthe Jakobsen og Pia Graversen
Bo Tonnesen og Jørn Bondgård
-

Vi har regnet på, hvor mange personer vi kan være i lokalet, og hvis andre udvalg ønsker at deltage
med tre personer, kan det også lade sig gøre, giv lige besked, hvis I kommer flere af hensyn til mad.
Derudover deltager personer fra flere af de faste udvalg og redaktøren.
Adressen er: Thorlund Forsamlingshus – Byvej 8, Thorlund – 7361 Ejstrupholm.
Afregning for kørepenge er det samme som sidste år og alle, som har mulighed for samkørsel
opfordres til at køre sammen. Hvis man skulle have glemt beløbet, kan det oplyses hos Susie

kasserer@dgk.dk.

DGK’s brugsprøver pr. 1/1 2017
Den sidste godkendelse hos DKK er lige på trapperne, og forventes medio januar, hvorefter I får
besked og de lægges på hjemmesiden.
Ræve situationen
Klubben arbejder fortsat på politisk hold, og håber, at der sker noget her oven på jul og nytår.
Nyhedsbreve på hjemmesiden
Nyhedsbrevene kan findes på www.dgk.dk under bestyrelsen. Vi håber selvfølgelig at
I fortsat vil være behjælpelige med at videreformidle det til medlemmerne.
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