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Nyhedsbrev nr. 5 – 2017       
 
Kære lokale arbejdsudvalg  
 
Faste udvalg og nøglepersoner 
Nu er alle pladser besat efter generalforsamlingen med super engagerede og arbejdsomme 
medlemmer, der ønsker at gøre det store arbejde det er at bestride disse pladser. Tusind tak for det. 
Navne på personerne kan findes på klubbens hjemmeside og i Gravhunden.  
 
Ærespræmier i resultatstof 
Fremover nævnes ærespræmier i starten af resultatstoffet for hver udstilling, og ikke under hver 
hunds resultat! Begrundelsen herfor er, at udvalgene, der afholder udstillinger skal bruge rigtig 
megen tid på at lave lister over, hvem der har fået hvilke ærespræmier, og efterfølgende skal der 
bruges rigtig meget tid på at sætte oplysningerne ind under hundene i resultatstoffet. Denne tid 
finder vi kan bruges bedre.  
 
Knuthenborg 
På sendemandsmødet var der flere udvalg, der kom med idéer til aktiviteter, der kunne være i 
forbindelse med udstillingerne de to dage. Vi hører rigtig gerne fra flere udvalg, der vil arrangere 
noget den ene eller begge dag. Det kan være alt fra info/visning om brugsprøver, vandapportering, 
hvalpeleg, kursus for børn i handling, opvisning af Rally-o og agility mm. Vil man gerne bidrage med 
indslag kontakt da Tove Baukjær på formand@dgk.dk  
 
Skudprøve 
Klubbens medlemmer drager vidt og bredt ud i den vide verden, for at deltage på prøver og i 
arrangementer. Der kan for at deltage i sådanne prøver kræves, at hunden har en skudtest, og da 
vi ikke før har kunne tilbyde en sådan i klubben, har vi nu indført en sådan. Vi har set på prøver i 
andre lande omkring os, og ud fra dette udformet klubbens egen. Reglerne for denne ligger på 
klubbens hjemmeside, og der vil i blad 4 være en nærmere beskrivelse af prøven. Har man brug for 
information inden da, kan man kontakte Peter Nielsen fra bestyrelsen.  
Rammer for afholdelse af DGK’s skudprøve. Prøven er en rørlig prøve, hvor kun én hund afprøves 
ad gangen. Der kan selvfølgelig godt træffes aftale med en dommer om, at der ved en bestemt 
lejlighed afprøves flere hunde, men det er vigtigt, at afprøvningen sker sådan, at hunden, der 
afprøves ikke forstyrres eller støttes af andre hundes tilstedeværelse samt at hunde, der endnu 
ikke er blevet afprøvet er langt udenfor hørevidde af en tidligere hunds afprøvning, og disse må 
under ingen omstændighed blive utilsigtet negativt påvirket af igangværende afprøvning. Det er 
dommerens ansvar at sikre dette og at afprøvningen i det hele taget foregår forsvarligt. 
 
Lodtrækning på vildtsporprøver 
Efter vi er overgået til Hundeweb på vores brugsprøver, har der været lidt tvivl, om i hvor vid 
udstrækning Hundeweb skal foretage al placering af ekvipager på dommere og skovstykker!  
Hundeweb kan bruges ved: lodtrækning ved for mange tilmeldte hunde samt forestå lodtrækning 
om startrækkefølge eller gruppeinddeling blandt de tilmeldte hunde, med tilbørligt hensyn til 
eventuelle dobbeltføringer.  
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Men på prøvedagen skal brugsprøvereglerne overholdes, og de siger således: 
Lodtrækning på prøvedagen  
Ved vildtsporprøver kan prøvelederen inddele de tilmeldte hunde i grupper. Hver gruppe får tildelt 
en mødetid, hvor der med tilbørligt hensyn til eventuelle dobbeltføringer foretages lodtrækning om 
sporene blandt gruppens hunde. 
Dette tolker bestyrelsen således at hvis der er mere end én hund tilmeldt i en klasse hos samme 
dommer skal der foretages lodtrækning, med mindre der er tale om løbske tæver eller 
dobbeltføring. 
 
Udstillings dommerhonorar  
Dansk Kennel Klubs Bestyrelse har valgt at ændre taksterne for de skattefrie udbetalinger af 
dommerhonorar, så de følger retningslinjerne for foreninger generelt. Honoraret vil fremover være 
på kr. 570,-. Der er ikke indberetningspligt til SKAT.  
 
Deltagelse på handlerkursus 11. august med Gerard O’Shea uden hund 
DGK har haft den store glæde at kunne invitere Gerard O’Shea, en af de dygtigste og mest 
efterspurgte undervisere i kunsten at vise en hund i udstillingsringen. 
Klubben tilbyder at medlemmer, der har interesse for at deltage på dette kursus uden hund, vil 
kunne dette. Prisen vil være 200kr. der inkluderer en let frokost, kaffe/te og kage.  
Tilmelding foregår ved at kontakte Susie Hansen, sh@dgk.dk eller 2810 7383. Kurset afholdes 
indendørs i Panteren i Vordingborg fra kl. 10-16. 
 
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.  
 
Nyhedsbreve på hjemmesiden 
Nyhedsbrevene kan findes på www.dgk.dk under bestyrelsen. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
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