Nyhedsbrev nr. 4– 2017
Kære lokale arbejdsudvalg
Hermed referatet fra sendmandsmødet. Det er et langt referat, men det var også et rigtig langt, men
godt og konstruktivt møde, med megen dialog. Bestyrelsen takker endnu engang for en god dag.
Nyhedsbreve på hjemmesiden
Nyhedsbrevene kan findes på www.dgk.dk under bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Referat fra Sendemandsmødet d. 21.1.2017

Kl. 9–10: delt i to grupper/punkter
•

Introduktion til færtsko
Det bliver muligt på 20- og 40-timerssporerne at vælge spor udlagt med færtsko. Udvalgene vil
skulle indkøbe færtsko, således de kan benyttes på prøver og evt. til træning.

•

Gennemgang af dokumenter til brugsprøver.
Husk at tjekke, at ejer og fører er medlem af DGK. Står tilmeldte ikke på medlemslisten, så tjek op
med kassereren. Udvalgene skal ligeledes tjekke, om den tilmeldte hund er berettiget (præmiering,
alder m.v.) til at stille i den klasse, den er tilmeldt i. Dette kan tjekkes på hundeweb.
Dommerne er flinke til at køre sammen og spare, så det bliver billigere for klubben.

Et udvalg foreslog, at bestyrelsen ændrer den nuværende praksis (hvor alle udenlandske dommere får
samme sats i forhold til diæt, kørsel m.v.) så tyske udstillingsdommere, som ikke får så meget betaling i
hjemlandet, fremover gives en mindre sats, ingen diæter og den mindste sats i kilometerpenge.

Velkomst

1. Arbejdsudvalgene – opdatering på, hvad man vil i 2017 og hvordan det generelt står til i udvalget:
Vestsjælland (Sonja) – De afholder diverse arrangementer her i vinter med besøg hos Oliver,
nose work, dyrlægeaften, førstehjælpskursus, ringtræning, juniskue den 24/06, sportræning i
Korsør og Tølløse samt opstart af lydighed. De har også et babyhold med stor succes.

Midtjylland (Michael) – Det er et super år med stor opbakning til deres arrangementer. De laver
spor, lydighed og ringtræning. De er også i gang med at opstarte vandapportering. De afholder to
sporprøver + fire drevprøver samt dobbeltudstilling i Lunden.
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Syd og Sønderjylland (Dorte) – De har sportræning, hvortil de skal finde ny skov, hvilket er lidt
udfordrende, to sporprøver, ringtræning, både inden- og udendørs. Der vil blive nogle udflugter
samt lidt øvrige arrangementer bl.a. hyggedage i Tjæreborg.
Vestjylland (Johannes) – De har ringtræning, udstilling i marts, to sporprøver en drevprøve og så
lidt gåture. Det er et ret lille udvalg, så de er ikke så mange til at trække læsset.
Himmerland (Maria) – De har en drevprøve med plads til tolv hunde. De afholder indendørs
ringtræning og så laver de et skue i samarbejde med Nordjylland, to sporprøver i Rold Skov,
sporseminar og sportræning. Også dette udvalg er et lille udvalg.
Østjylland (Nina) – De har hvalpehold med en del hvalpe, ringtræning, hvor de dog gerne så lidt
flere deltagere, de afholder sporseminar her i foråret efterfulgt af fire x træning og de afholder to
sporprøver. De afholder også en drevprøve i februar. Der er tillige arrangeret en gåtur i den
kommende tid og der afholdes sommerfest i juni måned.
Sallingsund (Lise Lotte) – Et udkantsudvalg, kalder de sig selv, da deres medlemmer bor langt
fra hinanden. De har sportræning efter behov, sporseminar samt prøver i noget super terræn. De
laver svømmetræning på Mors. Det er et svært udvalg, da de fleste i området er gravfolk, men de
gør deres bedste for at få dem med til spor.
Nordsjælland (Miriam) – Et meget aktivt udvalg med mange medlemmer og engagerede
trænere. Pt. træner de ringtræning, lydighed og agility i en hal. De laver svømmetræning og har en
trimmedag. Der bliver afholdt et sporseminar, før deres sportræning opstarter. De vil gerne gøre
deres sportræning bedre, således at deres medlemmer får mere hjælp. De starter lydighed op
udendørs i marts/april hvor også udendørs ringtræning og agility starter op udendørs. De har 50 års
jubilæum i udvalget, hvor der både er udstilling, sporprøve samt fest til at markere dette jubilæum.
De afholder nattergaleture i juni.
Nordjylland (Mette) - Udvalget har været igennem en meget turbulent periode, og deres
ressourcer er derfor gået til at få ro og stabilitet i udvalget. De har ringtræning, pelspleje,
sportræning, samt prøver i spor og drev, foredrag med dyrlæge og de arrangerer sammen men
Himmerland et skue i april. De vil rigtigt gerne lave og tilbyde flere aktiviteter og dette har de – til
stor glæde for alle - fundet ud af at gøre sammen med Himmerlandsudvalget. De er også gået i
gang med at lave en aktivitetsplan med hvem, hvad, hvor i forhold til aktiviteter. De gør meget ud
af at lave seminarer for både sporlæggere og hundeførere i forbindelse med de nye regler. De vil
også rigtigt gerne have et trygt areal, hvor de kan tilbyde hvalpeleg.
Fyn (Heidi) - De vil tilbyde Rally-O, der er ringtræning indendørs, sportræningen går i gang i uge
8, hvor der bliver både for nye samt øvede hunde. De har en sporprøve, og udvalget vil gerne have
DM i spor. Vandapportering er med i planen, der tilbydes svømmehal med jævne mellemrum, samt
gåture, mentalbeskrivelse den 6. maj og udstilling den 16. september.
KBH (Marie-Louise) – De arrangerer flere gåture, hundesvømning, hvalpe- og hvalpefortsætter
hold. De vil have fem hunde på holdet som minimum. Der tilbydes ringtræning udendørs i februar.
Der er den 5. marts trimmekursus i samarbejde med Nordsjælland, sportræning, samt to x
sporprøve med plads til fjorten hunde. De prøver at arbejde med at få et
mentalbeskrivelsesarrangement. Lydighed på alle niveauer tilbydes også.
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Midtsjælland (Solvej) – De har netop haft pelsplejekursus, afholder reproduktionsaften, har
introduktion til de nye sporregler, har hvalpeleg og ringtræning hele året, har sportræning, to
sporprøver samt et skue. De holder en gåtur ca. en gang pr. måned.
Sekretariatet (Hanne) – Hanne havde medbragt forskelligt materiale til diverse udvalg. De
udvalg, der afholder udstilling inden sommer, skulle medtage de ting, som Hanne havde pakket til
udstillingerne. Udvalgene blev bedt om selv at gennemgå kasserne. Dette for at tjekke, om de har
fået alt, hvad de skal bruge.
Redaktør (Gitte) - Der må fremover meget gerne ensrettes (skriv fx datoer og telefonnumre på
samme måde hver gang) lidt på udvalgssiderne. Ligeledes var der en opfordring til at skrive mere
tekst, hvis man ønsker flere billeder fra overståede arrangementer bragt.
Et udvalgsmedlem udtrykte ønske om, at deadlinepåmindelsen udsendes 3-4 dage før.
Formand (Tove) lavede en lille reklame/introduktion til kalenderen der ligger på dgk.dk.
Kalenderen kan downloades til egen tlf. Den indeholder information, der er relevant for så mange
som muligt.
Et udvalgsmedlem udtrykte ønske om, at de uddelte ærespræmier for både udstillinger og prøver
angives i resultatstoffet i Gravhunden. Inge-Lise Poulsen (der skriver resultatstoffet) kunne oplyse,
at det allerede sker.
2. Punkter som udvalgene ønsker debatteret:
a) Opdatering på rævesituationen (Sallingsundudvalget)
Ræve, der hidtil har været anvendt i DGK-regi, er med udgangen af 2016 alle i privat eje
efter lovens regler. Det har været efter ønske og tilskyndelse fra bestyrelsen ud fra håbet
om, at politikerne på sigt vil give tilladelse til fortsat oplæring og prøver.
Bestyrelsen orienterede bredt og besvarede spørgsmål, men kunne ikke og fandt det heller
ikke hensigtsmæssigt at oplyse om de mere konkrete politiske initiativer.

b) Hvordan ser man på 0-reglen (Sallingsundudvalget)
Der har været nogen usikkerhed i forhold til 0-reglen. På et tidspunkt meddeltes det, at den
ikke længere var gældende, men efterfølgende viste det sig, at reglen ikke kunne sættes ud
af kraft uden DKK-godkendelse.
I de nye, godkendte brugsprøveregler er der fortsat en 0-regel, men der er dog visse
muligheder for alligevel at deltage, hvor der er ledige pladser på prøverne. Bestyrelsen
henviste i øvrigt til de nye regler, der er tilgængelige på hjemmesiden fra om aftenen den
21. januar 2017.
c)

Er man klar til at imødekomme hundeejernes krav om at få ryg-røntgenbilleder udleveret
efter bedømmelsen (Sallingsundudvalget)
Gitte (kynologisk udvalg), oplyste, at de billeder, som er blevet bedømt skal ligge i arkiv
som dokumentation for den bedømmelse, der er lavet, men at det – i særlig grad nu, hvor
de fleste billeder optages digitalt – vil være muligt for hundeejeren at købe en kopi hos
dyrlægen, som har optaget billederne.

d) Vi forstår ikke, at ikke rygfotograferede tæver frit kan parres med ”alle” hanner, født før
1.7.2013, men ikke udenlandske hanner (Sallingsundudvalget)
Lise-Lotte Schulz, der på vegne af Sallingsundudvalget motiverede spørgsmålet, mente, at
der er en risiko for, at den genetiske pulje kan blive alt for lille, når ikke også udenlandske
hanhunde fra før 1.7.2013 kan bruges frit, på linje med danske hanhunde. Hun anmodede
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bestyrelsen om at diskutere dette, således at ældre hanhunde ligestilles med udenlandske,
ældre hanhunde.
Bestyrelsen oplyste, at det har været diskuteret. Der kan være argumenter for og imod,
men man har vurderet, at der var flest imod; herunder bl.a. at nogle af de ikke
fotograferede, ældre, danske hanner trods alt vil have et indeks samt at det alt andet lige
må formodes at være lettere at skaffe sig relevant information om evt. prolapstilfælde hos
fx tidligere produceret afkom.
Lise-Lotte Schulz med flere ytrede ønske om en anerkendelse af norske og finske
bedømmelsesresultater, så de kan indgå på lige fod med danske resultater. Bestyrelsen og
Gitte (kynologisk udvalg) oplyste, at det er en målsætning, men at forudsætningerne for
dette endnu ikke er til stede.
Der var flere holdningstilkendegivelser og konkrete spørgsmål om k-tal, indeks,
restriktionen, matadoravlsgrænse med videre. For at hjælpes ad med at komme videre
foreslog nogle, at der under en eller anden form afholdes et opdrætterseminar.
e) Vi undrer os over brug af dyre udenlandkse dommere, når klubben ellers har vlagt at spare.
(Sallingsundudvalget)
Bestyrelsen oplyste, at der er flere grunde. Blandt andet handler det om, at de danske
dommere allerede er ”optaget” af DKK. Med det nuværende, lavere deltagerantal vil en
dommer ofte have dømt alle varianter ved blot at have dømt på en DKK-udstilling. Desuden
håber man at kunne tiltrække flere deltagere til udstillingerne ved, at have udenlandske
dommere. Bestyrelsen/udstillingsudvalget har fået flere henvendelser om, at nogle udvalg
ønskede flere forskellige dommere. Flere udvalgsrepræsentanter roste de mange ’nye’
dommere. En udvalgsrepræsentant oplyste, at i hendes udvalg havde man ønsket danske
dommere, fordi man er lidt nervøse for udgifterne og sproget; det er lidt ”dovent”, men det
er jo lettere med danske dommere også i forhold til at skaffe ringpersonale. En
udvalgsrepræsentant mente, at dommerne dømmer ekstremt forskelligt, og spurgte om
hvorfor dommerne ikke følger FCI standarden noget mere.
f)

Arbejdes der på, at
a. Godkendelse af VG på udstilling til brugschampionat,
b. 3. præmie på brugsprøve for miniaturegravhunde for udstilingschapionat.
(Sallingsundudvalget)
Bestyrelsen oplyste, at nej, det arbejdes der ikke på aktuelt. Nogle af deltagerne på mødet
mente, at very good bør være tilstrækkeligt, mens andre mente, at vi bør holde fast i
ligestillede krav til brugsegenskaber og eksteriør og til vores forskellige hårlags- og
størrelsesvarianter (herunder et krav om excellent på udstilling).

g) Kan udvalgene være behjælpelige med et tilskud til en pulje, hvis formål er at bevare vores
ræve, til der forhåbentligt bliver givet grønt lys for gravoplæing igen? (Midtjyllandsudvalget)
Udvalgene er også en del af klubben og det er en god idé, at de i lighed med hovedklubben
kan være med til at sikre, at rævene også i privat regi har lige så gode forhold som
tidligere.
3. Gennemgang af brugsprøver på hundeweb
Brugsprøvereglerne er godkendt af DKK og blev gennemgået. De ville blive tilgængelige på
hjemmesiden om aften den 21.01.17. Formanden (Tove) fortalte, at det har været et godt
samarbejde med DKK i forbindelse med at få godkendt de nye regler.
I det almene afsnit er der nogle præciseringer specielt omkring, hvem der må og kan deltage i
prøverne. Desuden er der skelet en del til DKK’s og andre specialklubbers regler. Blandt andet kan
kastrerede hanhunde nu stilles på prøver, såfremt de ikke optager plads for andre med videre.
Derudover sidestilles en positiv titermåling med en vaccination.
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I forhold til drev er der to ændringer. Der skal ikke bruges klokke mere, da man nu bruger GPS og
1. præmie giver nu 6 point ved udtagelse til Nordisk mesterskab i drev.
I forhold til spor er der flere ændringer. Der er nu kassestart på 20/40 timers spor og så er det også
muligt at vælge mellem dråbe eller færtsko. Ligeledes er sporet uden afhop, når det er med
færtssko, men derimod er der tilbagegang og sløjfe. Det er desuden ok, at 1/3 del af sporet
fremover er på mark eller eng. Der bliver også mulighed for at give HP til en hund, der har
udmærket sig særligt, og det er ikke nødvendigvis den, der har fået flest point. Dommerne vil
fremover skulle give præmieringsgraden ude på sporet. Hver klov kan bruges på 4.000 m, derefter
skal de kasseres. Når der bruges dådyrklove, skal der bruges dådyrblod, osv.; klov og blod skal
stamme fra samme dyreart.
Vi fik vist, hvordan man tilmelder sig på hundeweb til spor og drevprøver. Husk at være
opmærksom på, at man på spor vælger DGK-prøverne, mens vi på drev er fælles med alle øvrige.
Prøvelederne kan få hjælp hos Tove og Peter fra bestyrelsen. Der kommer en kode, som udvalgene
skal bruge for at logge sig på systemet og finde deres prøver. Ligeledes får hver prøve et id.-nr. Det
nye system giver mulighed for, at hundeweb kan opdele hundene mellem dommere. Det vælges
dog, at der stadig trækkes lod om sporene på selve dagen og på sporpladsen. Hvis der er problemer
med de elektroniske felter, skal udvalgene hurtigt give meldinger om det til Tove eller Peter. Det
blev forklaret, hvad man kan gøre, hvis der ikke er tilstrækkeligt mange hunde tilmeldt ved
fristudløb; herunder at det er muligt at sætte hunde på manuelt efter fristen. Udenlandske
tilmeldinger melder udvalget bare manuelt på, og der behøver ikke at være nogen betaling igennem
hundeweb. Udvalgene må IKKE færdigmelde efter prøverne. Det gøres centralt af en DGK udvalgt
person, Inger Lise Poulsen.
4. Nye udstillingsregler
MLS gennemkig nogle af de væsentligste ændringer. Der kan nu ikke længere flyttes klasser på
selve udstillingsdagen, hvis en hund i mellemtiden er blevet eksempelvis champion. Ligeledes kan
en positiv titermåling erstatte vaccination. Kastrerede hunde kan ikke længere udstilles.
5. Indsigt i vandapportering
Erik Hansen, der er medlem af udvalget for vandapportering og Nordsjællandsudvalget, fortalte om,
hvordan man har grebet vandapportering an i Nordsjælland. Første år fulgte de reglerne fra de
tyske prøver, mens de sidste år også fulgte de finske prøveregler. I år vil de prøve at køre videre
som i 2016 efter en specielt tilpasset gravhundeprøve, og de vil afholde en øve-prøve senere på
sæsonen. Målet er, at prøven anderkendes om officiel prøveform. Hunden skal udføre feltsøg langs
siv, gå et frisk færtspor i skovbunden ca. 150 m på frisk and, udvise almindelig lydighed samt
apportere en and på vandet 8 m ude og bringe den tilbage til og aflevere den til fører. Målet er, at
der måske kan være to officielle prøver i 2018. Den danske prøve vil kræve rigtigt meget lydighed.
6. Hvordan spotter vi og hjælper medlemmer, hvor hundeholdet bliver for uoverskueligt
Dette punkt måtte, da vi var ved at løbe tør for tid, desværre udgå, men bestyrelsen sender et
oplæg ud til udvalgene, hvor der arbejdes videre.
7. Hvordan får vi flere medlemmer
a. Arrangementer, udvalgene / klubben deltager i rundt om i landet
Bestyrelsen har snakket rigtig meget om, hvordan vi får nye medlemmer, og mindst ligeså meget
om, hvordan vi holder bedre på medlemmer.
For at få alle gode forslag på bordet og for at alle kunne blive hørt, brugte vi noget af tiden under
dette punkt på at tale sammen i mindre grupper.
Nogle af de overvejelser, ideer og synspunkter, der kom frem:
∗

Mister vores medlemmer interessen for de traditionelle tilbud – kan vi gøre noget
anderledes?
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∗

En del opdrættere gør ikke deres hvalpekøbere opmærksom på klubbens lokaludvalg,
hvilket burde være naturligt. Hvordan får vi dem til at huske det?
Der foreslås kontingentbetaling via PBS, så vi ikke mister medlemmer, bare fordi de
glemmer at betale.
Hvalpemotivation i flere udvalg kunne være en mulighed for at få folk med.
Flere, gode positive artikler i bladet om alt det forskellige, man kan med sin gravhund.
Når der kommer nye medlemmer i udvalgene, er det vigtigt, at de bliver taget rigtig godt
imod. Et udvalg har en politik om at man i klubhuset kun taler positivt med og om
hinanden. Venlighed og imødekommenhed er det vigtigste.
Gåture er et rigtig godt sted for nye at komme med i foreningen.
Udstillinger er en mulighed for at tage godt imod nye. Et udvalg har haft ens veste på, så
nye udstillere kunne se, hvem der kunne spørges.
Barn og hund burde være et fast punkt på alle DGK-udstillinger og Finn Sørensen vil gerne
dømme på alle vores udstillinger. Når først forældrene har set den lille pode have en
succesoplevelse, kommer de tilbage.
Opdrættere opfordres til at lave hvalpetræf og oplyse om klubben og evt. tage deres
hvalpekøbere med til arrangementer.
Nogle udvalg har succes med at følge medlemmernes aktivitetsønsker rigtig meget, så evt.
tidligere planlagte arrangementer kan ændres, så de passer bedre til de ønsker, der er fra
medlemmerne.
Samarbejde mellem udvalgene er en måde for de små udvalg at skabe en bredere vifte af
tilbud på, og det giver også en gensidig respekt og forståelse for hinanden. Hvis man i et
udvalg ikke har mulighed for at arrangere hvalpemotivation eller som supplement til
hvalpemotivation, kan man arrangere hvalpeleg.
Ved henvendelse til nye medlemmer skal spørges, om det lokale udvalg må henvende sig.
Ved store arrangementer kan flere udvalg gå sammen, da det er en stor opgave at deltage
på f.eks. dyrskuet i Roskilde.
Racerløb med gravhunde med 3 hunde af gangen.
Børnetelt.
Jubilæumsudstilling den 12. 13. august, men vandring i parken på Knuthenborg.

8. Evt.
Evaluering:
Nogen kom med tilbagemeldinger på dagen. De gik på, at mødet havde været afholdt i en god tone.
Det blev aftalt, at øvrige skulle tilbagemelde til bestyrelsen pr. mail. Her har tilbagemeldingen
været, at det har været rart at mødet kunne foregå i god ro og orden, hvor der blev debatteret
meget udvalgene imellem, og hvor man fik god indsigt i hinandens arbejde. En enkelt har
tilbagemeldt, at hun ikke fik svar på spørgsmål.

En stor tak til Tyra Jensen for den dejlige forplejning gennem hele dagen og til Jane Borrisholt for at være
en både myndig og mild ordstyrer.

Bestyrelsen takker for et godt og konstruktivt sendemandsmøde, hvor alle bød ind med deres meninger og
holdninger.

Referat: Ann Laura Luunbjerg og Marianne Roth
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