Referat fra udvalgsmøde i BHU
Hedegaarden, fredag den 07.12.2018

10-12-2018

Deltager: Morten Jensen, Berit Kristensen og Ulla Schmidt
Afbud: Børge Pedersen og HB medlem
1. Gennemgang af sidste referat
Referatet blev godkendt.
2. Evaluering på hændelse i efteråret
Mailpolitik skærpes, det er vigtigt at alle i udvalget får alle mail. Alle i udvalget skal have en personlig mail.
Telefonsamtaler bekræftes på mail.
Henvendelse fra hundefører vedr. baneprøvning/figuranter til DM diskuteret.
Morten sender svar til HF.
Vigtigt at baneopstilling tjekkes og tidspunkt for prøvning overholdes.
3. IGP – og resten af brugsprøveprogrammerne i DcH – kan vi gøre tingene anderledes i fremtiden
Prøvefiguranterne er ikke automatisk DM figuranter.
Der skal arbejdes fremadrettet på af afholde HF kurser i B og A.
Berit laver indlæg til DcH Bladet om spordelen i brugsprøveprogrammet.
Morten har rekvireret det nye brugsprøveprogram i A5 format. Det sælges gennem sekretariatet.
a. IFH udtagelser
Kaløvig holder udtagelse den 17. marts 2019. Morten finder en dommer.
Morten udsender nyhedsbrev hvori der efterlyses lokalforeninger til at holde udtagelser.
b. Det tilføjes i orientering 71 + 87 under DcH’s sporhunde DM at ” til DM kan udtages 12 HF,
som udtages via udtagelseskonkurrencer. Hvis der ikke kvalificeres 12, kan der medtages HF
som ved en almindelig prøve afholdt i DcH regi har opnået 70 point eller derover. Resultater
fra en udtagelse vægter højere end fra en almindelige prøve.”
c. IGP udtagelse til NOM afholdes af Langå den 10. eller 11. august.

Til næste udvalgsmøde tages udtagelses kriterierne op igen,
4. DM-BHU opgaver/ansvar i fremtiden
DcH Ringe har tilbudt at hjælpe med IGP delen til DM 2019, så det vil være fint hvis Børge deltager i formøderne.
Morten skal dømme til Rottweilerklubbens VM, som afholdes samme weekend i OdenseDer findes en tovholder både inden for IGP og IFH.
Ulla kontakter sporlæggere til IFH.
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5. IGP Overbygning
Der er allerede tilmeldt 4 (5) deltagere til kurserne den 2. + 3. februar i A + B og den 23. + 24. februar i C.
Ulla giver tilmeldte info om at der skal deltages i begge weekender for at få hele overbygningen.
6. Opfølgning resultater for brugsprøver på DcH-resultater
Ønsker beskriver over for Stig, hvorefter HB skal godkende det.
Berit sætter forespørgslen i gang.
Brev fra HF som spørger til netop det. Berit svarer HF.
7. Økonomi/Budget
Budget overholdes.
8. Rettelser til orienteringer
Ulla laver rettelser i orienteringerne. SPH skal rettes til IFH og IPO til IGP, samt ændringerne i udtagelse til DM for sporhunde og sender rettelserne til Stig.
9. Nyt fra HB
Intet nyt da HB kontaktperson ikke deltog.
10. Skydd/Nordisk
BHU mønstrer skydd figuranter hvert andet år.
11. NOM
NOM afholdes i Sverige 2019.
12. Evt.
Morten kontakter Raymond om han vil undervise på figurantkurset den 10. + 11. + 12. maj.
Ulla kontakter Danhostel Skanderborg for reservation til kurset.
Ulla sender datoer for BHU arrangementer til Jan for at få dem lagt i DcH’s kalender.

Ref. Ulla Schmidt
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