Referat fra udvalgsmøde i BHU
Hedegaarden, fredag den 22.03.2019

25.03.2019

Deltager: Morten Jensen, Berit Kristensen, Finn Hansen og Ulla Schmidt
Fra HB deltog Christian Ravn
1. Gennemgang af sidste referat
Referatet blev godkendt.
2. Nyt BHU medlem
Finn Hansen, nyt BHU medlem, blev budt velkommen. Finn har været aktiv i DcH i mange år både
som hundefører og figurant.
3. DM 2019
Berit og Morten deltager ikke til DM.
Dato for 3. formøde til DM er 31.08.2019.
a. Finn står for kontakten til figuranterne.
Han tager kontakten til mulig emner som vil figurere til DM.
b. Ringe står for IGP delen. Morten skrive til Børge for at få klarhed over om det er alle punkter
Ringe står for.
c. Finn deltager i formøde 27/4. Ulla er prøveleder for IFH delen. Jill er sporansvarlig for IFH. 5
sporlægger fra Fyn har sagt ja til at lægge IFH spor.
d. Der er fundet dommere til DM. Det bliver Morten Hansen, Michael Brandenhoff, Erik Ahrends og Henrik Hjort.
e. Der skal strammes op på at det tidspunkt der oplyses som start på baneprøvning overholdes.
Berit kontakter Jill vedr. sporgenstande både til IFH og IPG.
4. NM
Dato i august er lige sent nok. Morten kontakter Langå for at finde en dato måske i juni eller juli.
Morten Hansen mangler at blive godkendt af DKK til at dømme i udlandet.
Der afholdes Skydd udtagelse i Dronninglund i påsken. Hvis der bliver udtaget et hold, skal Danmark sende en dommer med.
5. Figurant kursus i maj og oktober
Raymond er instruktør på kurset i maj som afholdes på Danhostel Viborg.
Fredag eftermiddag mønstres figuranterne.
Berit laver invitation.
Ulla sender priser på ophold til Berit.
Kurset i oktober bliver søndag den 20. Morten kontakter DcH Vejle for at høre om kurset kan holdes hos dem.
Finn kontakter Claus Mouridsen for at høre om han vil være instruktør.
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6. Dommersedler
Ulla kontakter webmaster for at få lagt link til DKK’s nye dommersedler ind på DcH’s hjemmeside.
7. Regler for IFH2 udtagelser til DM
Ulla tilretter reglerne og sender dem til udvalget for godkendelse.
8. Evaluering IGP overbygning
Finn havde deltaget i overbygningen og han fortalte lidt derfra. Evalueringen fra deltagerne er fin
for begge moduler. Forslag til at afholde overbygningen igen om 2 – 3 år.
9. Dato for sidste betaling ved BHU arrangementer
Fremover skal sidste betalingsdato være 1 uge inden arrangementet.
10. Økonomi/budget
Økonomien er ok.
11. Rettelser til orienteringer
Rettelser er sendt til HB. Ved næste møde læser vi dem igennem for at se om alle rettelser er
sket.
12. Nyt fra HB
Lidt info fra landsmødet. Sydthy har søgt om at afholde DM 2020. Nose Work bliver en DcH disciplin.
13. Skydd/Nordisk
I 2020 skal der deltage 3 hunde i Skydd, efterfølgende år skal tallet hæves med 1 for at vise at der
er fremgang i interessen for Skydd,
14. Evt.
Morten ansøger HB om trøjer til udvalget.
I næste DcH blad er der et indlæg fra Berit om de nye betegnelser i brugsprøveprogrammet.
Ulla laver indlæg fra VM i sport i Tjekkiet til næste blad.
Næste møde er søndag den 5. maj ved fællesmødet.
Ref. Ulla Schmidt
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