Nyhedsbrev nr. 2 – 2015
Kære medlemmer af Dansk Gravhundeklub
Tiden hvor I afholder medlemsmøder ude i arbejdsudvalgene nærmer sig med hastige skridt.
Fra bestyrelsens side vil vi, igen i år, deltage i møderne. Formålet med vores deltagelse er at agere
bindeled mellem jer som arbejdsudvalg og bestyrelsen. Skulle der være emner eller spørgsmål I
ønsker belyst, så send gerne den repræsentant der deltager i jeres møde en mail herom på forhånd.
På den måde kan vi være bedst muligt forberedt.

Arbejdsudvalg

Bestyrelsesrep.

Nordjylland
Himmerland
Sallingsund
Vestjylland
Midtjylland
Østjylland
Syd- og Sønderjylland
Fyn
Vestsjælland
Midtsjælland- og Storstrøm
Nordsjælland
København

Mette
Mette
Tanja
Tanja
Jens
Jens
Carsten
Carsten
Michael
Michael
Henrik
Mikkel

Som vi fortalte på Sendemandsmødet, så skal vi, af hensyn til forsikringsforholdene for jer, Vi har
bedt jer huske at indsende en liste over de frivillige i forventer, skal hjælpe jer i det kommende år.
Vi har stadig kun modtaget meget få tilbagemeldinger.
Af hensyn til økonomien på vores brugsprøver, så har vi valgt at basere vores aktivitetsplaner for
2016 på at dommerne, som hovedregel, dømmer i eget nærområde. Tove har udarbejdet
aktivitetsplanerne med dette for øje, hvilket stort set er gået op.
I de situationer hvor det er nødvendigt at vores dommere rejser på tværs af landet (Jylland-Sjælland
og omvendt) har vi besluttet at der søges om tilskud til evt. overnatning. Der kan, efter ansøgning,
bevilges et rammebeløb på maksimalt 500 kr. pr. dommer pr. prøve til overnatning. Rammebeløbet
bevilges af klubbens formand og ansøges af det arrangerende arbejdsudvalg på vegne af dommeren.
Arbejdsudvalget er endvidere ansvarlig for at booke overnatningen. Refusionsbeløbet inkl. bilag
skal fremgå af afregningsblanketten for prøven.
På det seneste blev bestyrelsesmøde det besluttet at nedsætte et vandapporteringsudvalg. Carsten
Henriksen er bestyrelsens repræsentant i udvalget.
Vi har valgt at bibeholde innovationsudvalget, som vi godt ved har lagt stille i en rum tid. Mikkel
Fåremark har overtaget dette udvalg.
Aktuelt arbejdes der på højtryk med de nye sporprøveregler som forventes at træde i kraft 01.01.17.
Dommerne er indkaldt til møde herom og arbejdsudvalgene vil blive orienteret grundigt om
indholdet på næste sendemandsmøde.
Sendemandsmødet afholdes d. 6. marts 2017. Nærmere information herom vil følge.

Sidst, men ikke mindst, så vil vi gerne sige tak til Østjyllandsudvalget for endnu engang at have
været værter for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab 2015.
En stor tak skal der også lyde til både dommere og hundefører.
Et særligt tillykke til Merete Lunding og Sasja’s Monty, som sammen erhvervede sig titlen Dansk
Vildspormester 2015.

Dommer Ian Gottlieb, hundefører Merete Lunding, Dansk Vildspormester 2015 Sasja’s Monty
samt sporlægger Thorkild Sørensen.

