Referat fra udvalgsmøde i BHU
Hedegaarden, fredag den 20.01.2017

26-01-2017

Deltager: Morten Jensen, Børge Pedersen, Rikke Jensen, Dorthe Ellegaard (HB-kontakt) og Ulla
Schmidt

1. Gennemgang af sidste referat
Referatet blev godkendt.
2. IPO-udtagelser
Ringe afholder IPO3 udtagelse den 26.03.2017 med Knud Rasmussen som dommer.
Dronninglund afholder en udtagelse den 14.04.2017 med Morten som dommer.
Horsens er måske interesseret i også at afholde en udtagelse. Morten tjekker op
Lokalforeningerne skal sende alle relevante oplysninger on hundeførerne og deres hunde til
Rikke.
3. SPH-udtagelser
På nuværende tidspunkt er der to SPH udtagelser. Den 11.03 i Dronninglund med Morten som
dommer og den 13.04 i Århus med Vivi som dommer.
Vi håber der kommer en på Sjælland.
Børge tjekke op på om der kan holdes en på Fyn.
4. Kursus
John Jabina bliver instruktør på figurant kurset den 6. + 7. maj i Skanderborg.
For at skaffe hunde til figuranterne vil der blive tilbudt et endags kursus for hundeførere med
hund.
Nærmere info kommer i invitationen som Rikke sender ud.
Der kommer et endagskursus den 29.10 i Vejle med Erik Fenger som instruktør.
5. Økonomi/budget
Vi har overholdt budgettet for 2016.
6. Landsmøde
Mødet afholdes i Vejen Idrætscenter den 18.03.
7. Nyt fra HB
Dorthe informerede om nyt fra HB.
Erik har forespurgt om det er muligt, at lokalforeningerne betaler deltagergebyret til DKK direkte
uden om ham, da der er afvigelse i det beløb vi beder ham om at overføre og det DKK anmoder
om.
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DM 2018 afholdes af DcH Herning.

8. Skydd/Nordisk
Hvis Skydd figuranter deltager i kurset den 6. + 7. maj bliver de mønstret der.
9. NM
De tre bedste resultater fra de to udtagelser der afholdes inden sommer bliver udtaget til NM.
I år afholdes NM i Lemvig 15. – 17. september.
10. Evt.
Morten fortalte fra fællesmødet med DKK.
På deres hjemmeside kommer en fælles liste med alle figuranterne.
De gamle manuelle resultatlister skal ikke længere gemmes.
DKK gebyret er blevet ændret. Morten tjekker op på det.
Hvis BHU skal stille prøveledere til rådighed til DM foreslås det, at de skal deltage i det sidste
møde inden DM.
Morten laver nyhedsbrev inden længe.

Ref. Ulla Schmidt
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