Dagsorden stormøde den 11. januar 2015
i Border Collie Klubben
1. Servering af sandwich
2. Formanden orienterer
3. Bordet rundt med nyt fra de forskellige udvalg
a. Agilityudvalg
b. Hyrdeudvalg
c. HTM udvalg
d. Rallyudvalg
e. Lydighedsudvalg
f. Udstillingsudvalg
g. Klubbladsudvalget
h. Avlsudvalget
i. Webmaster
j. Øvrige
4. Klubmesterskab 2015
5. De øvrige konkurrencer/prøver i løbet af året
a. Hjælp til tæpper
b. Hundeweb åbning af tilmelding/registrering og dommernavne, punkt fra Annette B. Olesen
c. Sammenfald af arrangementer, punkt fra Annette B. Olesen
6. Faste regler om hvornår der gives rosetter og/eller pokaler
7. Eventuelt
a. Gives der ikke en pokal til en ny DKLPCH? Dina Stenklopp fik ingen i Sorø i november,
b.
c.
d.
e.

punkt fra Annette B. Olesen
Facebook-besvarelser, punkt fra Felicia
Regler for årets hund (indmeldelse).
Generalforsamling i august?
Bestyrelsen ønsker at blive orienteret om udvalgenes arrangementer.

REFERAT:
Deltagere: Erik Ussing, Bente Flint, Lone Sommer, Charlotte Christoffersen, Lone Börger, Lone
Thyrsgaard, Yvonna Nielsen, Susanne Therkildsen.
Afbud på dagen fra Johanna Allanach og Jan Lykke.
Øvrige afbud: Ingelise Ussing.
Manglende afbud:
1. Servering af sandwich
2. Formanden orienterer
Formanden spurgte til, om vi skal fortsætte med at afholde stormøde, især pga. det lille fremmøde
til dette møde. Mødet falder altid 2. søndag i januar. Der var enighed om, at mødet er meget vigtigt
for klubben, så vi fortsætter med at mødes en gang om året.
3. Bordet rundt med nyt fra de forskellige udvalg
a. Agilityudvalg
VAS har haft følgende i 2014: Februar dobbeltstævne og 2 juniorkonkurrencer. CACIAG
stævne i forbindelse med klubmesterskab i aug. Desuden et oktoberstævne. Kurt har
afholdt kurser i Kolding.
Uddannelse for VAS instruktørerne: VAS har 2 instruktører i gang. Det er meget dyrt. VAS
overvejer at stoppe med at uddanne flere instruktører efter dette 2014 pga. den dyre
løsning.
Årets hund er svære at udregne, pga. klubber ikke altid skriver hvilken race hunden er.
Derfor ny måde at regne det ud på (folk skal selv taste).
Agilityudvalget har i 2015 tænkt sig at lave nogle færdighedskonkurrencer lidt ala HTMs
færdighedsprøver.
Flere juniorkonkurrencer i 2015 overvejes.
Agilityudvalget overvejer træning/kurser i Nordsjælland.
b. Hyrdeudvalg
Udvalget har i 2014 haft foredrag om instinkter, som gik godt med stor tilmelding. Kursus i
Nordjylland. Hyrdedage på Møn med bl.a. teori.
Nyt event den 8. februar 2015. Lone Börger er ved at lave en oversigt over træningssteder,
som kan rekvireres ved henvendelse hos Lone.
c. HTM udvalg
Ej noget til stormødet.
d. Rallyudvalg
4 prøver i 2014. I 2015 er der arrangeret prøve i februar, som er fuldtegnet.
e. Lydighedsudvalg
Flere tilmeldinger til prøverne, da kreds 2 er indover som medarrangør (DM-udtag).
Udvalget vil gerne have en prøveleder mere til de lange stævnedage.
Stævne i februar og november. Måske en mere udendørs også i samarbejde med kredsen.
Vi drøftede lidt de nye regler for 2016. Udvalget ønsker nyt udstyr (felt, apporter, kegler).
f. Udstillingsudvalg.
Hal i Køge til udstilling i februar 22/2. Udstilling i august, og 2 i november i Sorø.
De fik nye tæpper i november 2014.
g. Klubbladsudvalget
Ej noget til stormødet.
h. Avlsudvalget
Ej noget til stormødet.
i. Webmaster
Indsendelse af arrangementer og resultater bedes sendt til webmasteren og til redaktøren

af klubbladet.
Lone tester, om nyhedsmailen bliver afsendt fra hjemmesiden, da flere meddeler, at de
ikke modtager noget.
j. Øvrige
4. Klubmesterskab 2015
Flytning af tæpper for agilityudvalget er en udfordring. Klubmesterskab i agility om lørdagen er
tankerne og sjællandsmesterskab om søndagen.
Erik kontakter hallens brugere af agilityarealet, om vi kan komme tidligere ind fredag aften den 21.
nov. 2015 (før kl. 22).
5. De øvrige konkurrencer/prøver i løbet af året
a. Hjælp til tæpper
Erik ønsker:
2 uger før stævnet vil jeg gerne have flg.:
 Navne og adresser på dommer og sekretærer.
Desuden kontonr. og mailadr på ”nye” dommere og hjælpere meddeles kasserer.
 Antal gavekort.
1 uge før stævnet vil jeg gerne have flg.:
 Deltagere til forplejning morgenmad – frokost – aftens mad.
 Tidsplan
Klargøring/opstilling fredag aften, minimum en person fra hver deltagende aktivitet skal
hjælper til.
Nedtagning/rydde op, alle deltagende udvalg hjælper til.
Ovenstående gælder ikke for agility, de kører deres eget ”løb”.
b. Hundeweb åbning af tilmelding/registrering og dommernavne, punkt fra Annette B. Olesen
Vi taster stævner ind tidligere, dog ikke med mulighed for tilmelding, da vi kun åbner en
konkurrence ad gangen.
c. Sammenfald af arrangementer, punkt fra Annette B. Olesen
Uge 7 har VAS altid agilitystævne og altid store hunde lørdag.
Såfremt der sker sammenfald vil BCK fremover prøve at afholde februarstævnet således, at
BCKs prøver bliver om søndagen, og DKKs prøver om lørdagen.

6. Faste regler om hvornår der gives rosetter og/eller pokaler
Alle BC’ere, der bliver champions har hidtil kunne få en CHampionrosette uanset hvor i landet
(anden klub) de bliver champions. Dette var både lydigheds, rallylydigheds, udstillings og
agility/spring-champions. Dette var vi enige om at afskaffe.
Vi udleverer kun rossetter og pokaler fremtover, hvis det er til vores egne konkurrencer, de bliver
champions. Lone skriver om det i næste nummer af BCnews.
7. Eventuelt
a. Gives der ikke en pokal til en ny DKLPCH? Dina Stenklopp fik ingen i Sorø i november,
punkt fra Annette B. Olesen.
Hun får den ved næste stævne. Lone er i kontakt med Dina.
b. Facebook-besvarelser, punkt fra Felicia.
Folk skal acceptere at få en besvarelse om, at man skal kontakte udvalget pr. mail, da
udvalgsmedlemmer ikke altid sidder klar til at besvare en masse på facebook.
c. Regler for årets hund (indmeldelse).
I LP og agility skal man have været medlem, når man opnår resultatet.
d. Generalforsamling i august?
En hverdag er ønsket. Mandag den 24. august 2015 kl. 18. Vi finder en kro og køber
aftensmad til dem, der kommer. Udvalgene skal bl.a. afstemme novemberklubmesterskabet
efter generalforsamlingen.
e. Bestyrelsen ønsker at blive orienteret om udvalgenes arrangementer.

