REFERAT stormøde den 12. januar 2014 i
Border Collie Klubben
Deltagere: Erik Ussing, Lone Sommer, Pia Bergenholtz, Jan Lykke, Charlotte Christoffersen,
Susanne Therkildsen (AG), Lone Thyrsgaard (LP), Johanna Allanach (RL), Helle Larssen (HTM), Emmy
Simonsen (HTM). Niels van Whye (HY), Ingelise Ussing (UD), Ina Jørgensen (UD), Yvonna Nielsen (AG),
Mangler svar fra: Anita Faurholt (AG),
Afbud: Felicia (UD), Kurt Jensen (AG), Anette B. Olesen (avl) Per Jensen (AG), Channie Ørsted (Blad), Carina
de Silva (blad),

DAGSORDEN og REFERAT:
1.

Formanden orienterer
Formanden bød velkommen og synes det er dejligt, at så mange udvalg er repræsenteret på mødet.

2. Bordet rundt med nyt fra de forskellige udvalg

a. Agilityudvalg
VAS afholder DKKs internationale stævne i august.
VAS holder desuden stævne i oktober med 2 åbne klasser, afholdes en søndag som
Sjællandsmesterskab. Evt. kursus om lørdagen samme weekend.
Træningen i VAS foregår fra april til juli. Træningen starter først efter sommerferien til
september og starter direkte indendørs.
I juli arbejdes der på temakurser.
2 nye agilityinstruktører er undervejs.
Der holdes 2 konkurrencer om året samt klubmesterskabskonkurrencen.
Susanne har afholdt 5 kurser i Ringsted, som har været godt besøgt. Kurserne har været
gratis for medlemmer, da VAS har penge i kassen til sådanne aktiviteter.
Der arrangeres juniorkonkurrence tirsdag uge 22 og torsdag i uge 26.
b. Hyrdeudvalg
Hyrdeudvalget har virkelig forsøgt at få medlemmer til udvalget. Det er desværre ikke
lykkes. Niels prøver at skrive en artikel til BC news.
Der har været afholdt hyrdetests. Dette arbejder udvalget videre med.
Der har været afholdt en hyrdekonkurrence. Det var en succes. Flere fik hyrdetitler.
Desværre kommer der ikke flere hyrdekonkurrencer foreløbig, da der ikke er nogle i
klubben, der vil hjælpe hyrdeudvalget.
Hunde, der består hyrdehundeklubbens prøver, kan opnå titler som fx HYRDPR1, hvis
prøven er med en DKK godkendt dommer.
c. HTM udvalg
Planlægger oktober-arrangement, hvor der er lidt udfordringer med at få en instruktør.
Har konkurrence i februar og igen i november.

Der er ny regler på vej, hvor folk bliver bedre indsluset i HTM-verdenen, så man er bedre
udrustet til at stille op til den første rigtige HTM-konkurrence.
d. Rallyudvalg
Har i 2014 allerede planlagt 6 prøver.
e. Lydighedsudvalg
Har i 2014 planlagt 4 prøver: februar, samsø i uge 42, klubmesterskab, november.
f.

Udstillingsudvalg
Har planlagt i 2014: Dobb. udstilling i februar, dobb. udstilling i august, enkeltudstilling i
nov. Der er fundet dommere til alle arrangementer.
Juniorhandling til udstillingen i februar. Udvalget sender tekst til hjemmesiden og
annoncerer det selv på facebook, så juniorhandlerne kan nå at få trænet.
Udvalget arbejder på at arrangere noget ringtræning.

g. Klubbladsudvalget
Seneste nummer af BC news er for tyndt. Pia Bergenholtz opfordrede alle til at sende ind til
bladet.
Emmy har oplevet, at hun ikke får respons på de mails med artikler, som hun sender ind.
Der opfordres til, at dem, der skriver stafetten, husker at skrive deres navn i indledningen.
h. Avlsudvalget
Lone fortalte om epilepsilisten på hjemmesiden.
Susanne fortalte om, at hunde med epilepsi, der får medicin, ikke må deltage i konkurrence
pga. dopingreglerne.
i.

Webmaster
Husk at sende kurser og arrangementer til webmasteren. Dette gælder også de små kurser,
som er besat næsten på forhånd.

j.

Øvrige
Intet at berette

3. Klubmesterskab 2014


Agility begge dage.



Rallyudvalget har 1 prøve.



Lydighedsudvalget har 1 prøve.



Udstillingsudvalget har 2 udstillinger, 1 hver dag.

Susanne har haft kontakt til kommunen, men har været svært ved at få en fast kontaktperson i
kommunen pga. personalerokeringer.
Susanne forsøger at få åbnet op for toiletter på skolen og til hallen, så vi undgår toiletvogne.

Agilityringene forsøges placeret tæt ved skolen.
2 agilityringe med fælles start/målområde og præmietelt i midten.
Cirkusgrunden: Vi vil forsøge at få strøm til cirkusgrunden via kommunens elektriker, så folk har
mulighed for at campere ved arrangementet.
Lørdag aften er der fest på centret (ikke noget med BCK at gøre). Derfor kan det være rart for BCK at
have folk, der bor ved konkurrenceområdet.
Vi har mulighed for at få stillet et stort spisetelt op. Desuden kan vi få en stor gril stillet op.
Yvonna vil se på noget fælles hjælpertøj.
Følgende ringe skal have strøm: Agility og udstilling. De andre ringe har ikke behov for strøm.
Stande og sponsorering: Det er vigtigt, at BCKs udvalg ikke kommer til at spørge de samme firmaer om
sponsorat, så her er en fordeling:
Udstillingsudvalget spørger: My Dog, Greezly pet products, Shop til dyr, safedog.
Hvert udvalg spørger forskellige sponsorer.
Udstillingsudvalget vil gerne lave en fællesspisning lørdag aften. Der var bred opbakning om, at de
andre udvalg gerne vil være med.
Vi drøftede, at hyggen ligesom er lidt forsvundet til klubmesterskabet. Vi drøftede, at vi savner de små
ekstra konkurrencer, som vi har haft førhen.

4.

Eventuelt
Yvonna fortalte om, at man kan få blodprøvetestet sin hund, såfremt man BARF-fodrer sin hund. En
sådan special-test vil vise, om man fodrer korrekt.
Jan fortalte om hundeloven.
Vi drøftede gult bånd på hundesnoren, ved hunde, der er utrygge ved andre hunde.

Lone Sommer, referent

