Referat fra udvalgsmøde i BHU
Hedegaarden, fredag den 17.08.2018

20-08-2018

Deltager: Morten Jensen, Børge Pedersen, Berit Kristensen og Ulla Schmidt

1. Gennemgang af sidste referat
Referatet blev godkendt.
2. IPO-udtagelser
Ikke den store opbakning for IPO i DcH. Andre special foreninger har samme problem.
Vi indfører at hvis en hundefører har bestået en IPO3 prøve i DcH regi kan den tælle til DM.
Ulla ajourfører regelsæt for udtagelser til IPO3 DM og sender til udvalget for korrektur.
3. SPH-udtagelser
Der er ikke afholdt så mange udtagelser som sidste år. Hjørring afholder en den 2. september,
hvor der på nuværende tidspunkt er 5 tilmeldt.
4. DM
Der deltager ingen fra BHU til 3. DM formøde.
Morten kontakter Morten for at høre om alt er på plads.
Dommere i IPO3 er Michael Brandenhoff og Hanne Boe. I SPH2 er det Morten og Mikkel Kruse.
Figuranter er Michael i det korte, Rune i det lange og Pierre som reserve.
5. DcH figurant liste
To figuranter der er tilknyttet DcH tilbydes at komme på figurantlisten.
Børge kontakter dem og laver ny liste.
6. IPO overbygningen
Morten laver et udkast til et svar til uddannelsesudvalget vedr. afholdelse af træneruddannelse i
IPO.
Morten kontakter Vibeke Mølgård vedr. datoer for afholdelse af A +B delen.
C delen bliver først i det nye år med Erik Fenger som instruktør.
7. Økonomi/Budget
Ulla afventer svar fra Stella vedr. nogle af posterne på den fremsendte budgetoversigt.
Når det er på plads laves udkast til budget 2020 og kommentarer til de enkelte poster skrives på.
8. DKK regninger (deltagerbetaling)
Ulla tjekker ud fra kontoudtoget.
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9. Nyt fra HB
Intet nyt da HB kontaktperson ikke deltog.
10. Skydd/Nordisk
Morten skal dømme i IPO3 og bidedelen i Skydd til NOM i Finland i september.

11. Evt.
Vi vil prøve at få alle IPO1, IPO2, IPO3, SPH1 og SPH2 resultater vist på DcH’s online side.
Berit beskriver opgaven for Stig.
Børge kontakter Nordfyn for arealer til SPH til DM 2019.
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