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Nyhedsbrev nr. 6 – 2017       
 
Kære lokale arbejdsudvalg, faste udvalg, nøglepersoner og brugsdommere  
 
Nye ansigter i fasteudvalg 
I udstillingsudvalget har Hanne levin overtaget udvalget, og Jane Andersen har overtaget delen ang. 
support for arbejdsudvalg i forhold til Hundeweb.  
 
Nye i arbejdsudvalgene 
Ang. nye medlemmer, kasserere og suppleanter i arbejdesudvalgene, bedes I indsende navnene på 
disse personer til bestyrelsen til orientering.  
 
Fælles format på navne for arbejdes- og fasteudvalg f.eks. navn på Facebook 
På FB optræder der 10 lokaludvalg + (et pr-udvalg). 6 af lokaludvalgene + pr-udvalget har valgt den 
forkortede form DGK + udvalgsnavn, 4 lokaludvalg har valgt den lange form Dansk Gravhundeklub + 
udvalgsnavn. Det betyder at når man søger på DGK kommer der 7 udvalg frem og ved søgning på 
Dansk Gravhundeklub kommer der 4 frem! Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et medlem 
ang. dette og vi er helt enige i at et fælles fodslag så, så megen søgning på Dansk Gravhundeklub 
DGK rammer klubbens sider er mest optimalt. Vi vil derfor opfordre til at formatet for arbejdes- og 
fasteudvalg fremover er: Dansk Gravhundeklub DGK + udvalgsnavn. Dette vil gøre at alle udvalg vil 
komme frem. Rettelsen kan let foretages, og det er derfor IKKE nødvendigt, at oprette en ny gruppe. 
Man kan blot ændre navnet i den allerede oprettede gruppe. 
 
Stande/butikker på DGK-udstillinger 
Der har været forskellige henvendelser, om at måtte komme med en stand på vores udstillinger. 
I klubben har vi annoncører, der betaler annoncer i Gravhunden, og som har tegnet medlemskab. 
Disse annoncører har fortrinsret til at komme med stande/butikker på klubbens udstillinger. Forud 
for en udstilling kan I rekvirere en liste hos kassereren. Vi ved godt at flere udvalg har aftaler med 
lokale handlende der kommer med stande/butikker på deres udstillinger, og vi vil på det kraftigste 
opfordre til at de tegner en annonce i Gravhunden forud for udstillingen de vil deltage på. Aftale 
laves på annoncer@dgk.dk.  
 
Grønnekort og gavekort mm. 
Fra 1/1 2018 uddeler klubben 2 stk. grønnekort til babyer og hvalpe på klubbens udstillinger. Vi er så 
tæt på at have nået 1200 medlemmer, at vi mener, der er plads til 2 stk. kort. Klubbens grønnekort 
og gavekort kan/må ikke veksles om til kontanter, ej heller hvis man f.eks. betaler med 2 stk. kort for 
et katalog til 30kr.  
 
Brugsprøveregler og sammenligningstabel 
Klubben har fået godkendt nogle præciseringer i brugsprøvereglerne, der er fremkommet henover 
året. Under tilretning af sammenligningstabellen i forbindelse med det nordiske samarbejde, har 
bestyrelsen valgt at tilnærme sig de øvrige nordiske lande, med hensyn til den svenske anlægsprøve. 
Dette betyder, at pr. 1/1 2018 er den svenske anlægsprøve at sammenligne med en dansk 
vildtsporprøve med 3. pr. på 600 meter/3 timer. Dette vil imødegå problematikken omkring, at 
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anlægsprøven ikke har en præmiegrad, og derfor i de øvrige Nordiske- og flere Europæiske lande 
ikke kan udløse championater. I Danmark betyder det endvidere også, at hunde, som har taget en 
svensk anlægsprøve, nu får mulighed for at stille på en dansk 3 timers prøve. Den svenske 
anlægsprøve vil i Danmark give adgang til at stille i brugshunde klassen, og ret til at modtage certer, 
men udløser ikke championater. Svenske anlægsprøver opnået før 1/1 2018 vil efter 1/1 2018 
således ikke udløse championater. 
 
Budget på brugsprøver  
Flere udvalg bliver presset på betaling for brug af skov ved afholdelse at sporprøver. Dette er nok 
ikke en ting vi kan komme uden om, og vi har derfor måtte sætte prøvegebyret lidt op, og har valgt 
fremover at følge prisindekset på prøvegebyret. Vi har udvidet rammebeløbene tilsvarende, men 
opfordrer til, at man i udvalgene lægger et budget, og hvis dette viser et muligt underskud 
henvender sig til bestyrelsen inden prøven afholdes.  
 
Ny udgave af manual til brugsprøver 
Vi har nu kørt med brugsprøver på Hundeweb i et år, og det har været lærerigt . Vi har på 
baggrund af erfaringer fra brugere revideret manualen ned til kun at indeholde det, der er egnet til 
vores prøver. Det betyder i store træk, at hvis I har flere hunde tilmeldt, end I har plads til, foretages 
lodtrækning. Dette gøres lettest manuelt, hvorefter I sletter de hunde, der ikke kom med. (dette er 
vigtigt da vi ellers skal betale for dem). Hvis I kun har en dommer, kan hundene tildeles dommeren, 
og de vil herefter få deres katalognummer, i den rækkefølge I har langt dem op på dommeren, når I 
genererer kataloget. Hvis I har mere end en dommer på prøven, lægges hundene op på et hold, hvor 
I skriver begge dommere på som dommer 1 og dommer 2. Kataloget kan nu genereres så I får 
oplysninger til brug for jeres katalog, som I laver som I plejer. For at kunne indtaste præmieringer og 
resultater efter prøven, skal hundene være tildelt den rigtige dommer! Hvis I har flere dommere på 
prøven skal der oprettes endnu et hold med dommer tildelt. Husk at fjerne nr. 2 dommer fra hold 
nr.1. For at kunne indtaste præmieringer og resultater skal der genereres katalog på ny. 
Hvis nogen gerne vil have en gennemgang med egen afprøvning, kan dette blive på 
sendemandsmødet, eller vi kan arrangere små kurser online på Skype. Har dette interesse så kontakt 
Tove Baukjær tb@dgk.dk  
 
Ny hjemmeside 
Der er nu ved at blive lagt sidste hånd på den nye hjemmeside, hvor flytning af resultater, og 
udformning af annoncer har været meget udfordrende/tidkrævende. Ting skulle gerne ligge ca. 
samme sted som de plejer, ellers må I spørge Peter Nielsen pn@dgk.dk eller Mia webmaster 
webmaster@dgk.dk. Der har været forespurgt fra et arbejdsudvalg, om muligheden for at have en 
under-hjemmeside på klubbens nye hjemmeside. Vi arbejder på et eks. I kan se, og som I herefter 
kan overveje, om dette ville være noget for jer. Supporten til en hjemmeside under DGK-siden vil I 
kunne få fra Mia webmaster både i opstart og dagligdagen. I vil stadig kunne beholde jeres domæne-
navn f.eks. www.dgkvestsj.dk, som nu bare ville pege på den nye hjemmeside.  
 
Invitation til sendemandsmøde: 

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at invitere til sendemandsmøde d. 20. januar 2017. Kl. 10.00 
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Adressen er: Thorlund Forsamlingshus – Byvej 8, Thorlund – 7361 Ejstrupholm. Klubben vil være vært 
ved en let frokost, og kage og kaffe/te.  

Punkter, man ønsker behandlet på mødet, bedes indsendt til formanden formand@dgk.dk inden d. 
29. december 2017. Vi opfordrer til at punkterne er af almen interesse for alle klubbens udvalg, og ikke kun 
for ens eget udvalg, da sådanne punkter henvises til at gå via udvalgets kontaktperson løbende henover året.  

Hvert udvalg kan sende 2-3 personer. Navne på deltagerne fremsendes ligeledes inden d. 23. december.  

Afregning for kørepenge er det samme som sidste år og alle, som har mulighed for samkørsel 
opfordres til at køre sammen.  Hvis man skulle have glemt beløbet, kan det oplyses hos Susie 
kasserer@dgk.dk. 

Vi glæder os til at ses og håber på en udbytterig dag, hvor vi kan inspirere hinanden til gavn for 
gravhundene og deres ejere i vores klub. 

De udvalg, der måtte ønske det kan mellem kl. 9-10 få gennemgået blanketter og afregningsbilag til brug for 
prøver og udstillinger, vejledning i brug af Hundeweb eller få en demonstration af færtsko/ startkasse, og selv 
prøve disse i praksis. Giv venligst besked, hvis dette har interesse.  
 
Nyhedsbreve på hjemmesiden 
Nyhedsbrevene kan findes på www.dgk.dk under bestyrelsen. 
 
Stor tak til jer alle for jeres store arbejdsindsats i 2017. Med ønsket om et fortsat godt 
gravhundesamarbejde i 2018 ønskes I og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår.   
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
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