Koordineringsmøde i dansk Dobermann klub D 25-10-20
Deltagere:
Formand Hanne Lundahl
Kasserer Sven og Sekretær Janne via Zoom
BHUA Jin Suhr på tlf.
Gr. Storstrøm på via zoom Mie, Michelle.
Gr. Gribskov - Louise
Gruppe Nordjylland- Kurt, Annette
Hundefører- Peter, Frederikke, Pernille, Lene, Betina, Vibeke, Claus, Helena
Formanden Hanne Lundahl byder alle velkommen, Hanne starter ud med at finde en ordstyrer og
referent. Valgt enstemmigt Louise fra Gribskov
2-3
Referent/Ordstyrer- Louise / Hanne
4.Nyt fra grupperne:
Gr. Nordjylland
20 medlemmer (4 enkelt 8 par)
Satser snart på prøver
Har været på mange ture rundt omkring
Afholdt kursus med Jørgen Poulsen
Har afholdt JM
Har det godt sammen socialt
Gr. Storstrøm
30 medlemmer, hvoraf der er 27 Dobermann
1-10-20 har gruppen været her i 2 år, gruppen er godkendt.
Der er forskellige hold f.eks. hvalpe, motivation, ZTP, IGP, Beg. B, Rally
Skal afholde ØM, figurant mønstring.
Gr. Gribskov
16 medlemmer.
Vi har afholdt DM og cup.
Har haft et par prøver.
Hundefører uden tilhørsforhold. Havde intet nyt.
5.Planlæggelse af mesterskaber 2021- (2022 udsættes)
Nordjylland JM + 1 x udstilling i 2021
Gribskov ØM + 1 x udstilling i 2021
Storstrøm Cup + 1 x Juleudstilling i 2021
DM. Der tales om, at afholde med andre racer, for, at afholde et større arrangement
Måske tale med Rottweilerne vedr. dette og evt. datoer, da BHUA oplyser, at Rottweilernes DM
ligger i foråret.

Der nævnes også Kvæghundene, Schnauzerne mv. Alle syntes at dette var en god ide, så det vil
videre arbejdet på.
2022 Planlægning udsættes pga. Covid-19
6 Indkomne forslag
Forslag 1 (bestyrelsen) vedtages af alle
Forslag 2-7, Pernille Marie Nielsen & Vibeke Nannested)
2) 2 figuranter til mesterskaber, medmindre der er under 4 hunde i gr. C”
Pernille vil gerne have det nedskrevet i vedtægterne. (Vedtaget)
3) Arrangørerne skal/vil tænke over datoerne for fremadrettet / Pernille, BHUA og Hanne sætter
sig sammen og arrangerer datoerne for kommende arrangementer.
4) Grundet der stadigvæk er arrangementer der afholdes på datoen fra koordineringsmødet,
ønskes der, at der afholdes møde senere på året 2 weekend i Nov. Mdr. dog har DKK flyttet
udstillingen Herning til denne weekend så derfor er den flyttet en uge frem i 2021/dette blev ikke
nævnt på mødet (Vedtages af alle)
5) Se forslag 1 (Vedtaget) Dette skal ændres i vores regler!
6) (Ikke vedtaget)
7) Hanne oplyser, at DDK støtter op om (Vedtaget)
8) Pernille Marie Nielsen
De forskellige punkter vedr. Cuppen tales igennem og der er enighed omkring de 2 punkter
nedenfor skal indgå i regler for Cuppen:
•
•

Halsbånd må fremadrettet være af forskelligt materiale
Trykket skal være IGP 1 tryk uanset.

Resten af regelsættes gennemgås af BS hvor forslagene gennem læses, derefter udarbejder BHUA
samt Pernille et nyt regelsæt færdigt.
Forslag 9-11(bestyrelsen)
9) (ikke vedtaget)
10) (vedtaget) IGP har ikke første prioritet, dog skal pladsen tilbyde mindst en af de røde prøver
dvs. Eks. feltsøg BH- Spor – IGP. Derudover må der derfor godt tilbydes Rally, Nosework mm. I
grupperne. Dette skal indføres i regelsættet. Dog mente BHUA ikke dette skulle godkendes, dem
der ikke ville træne IGP kunne søge til andre klubber som DCH, PH, DKK mm. BHUA mente ikke
disse mennesker, der træner alternativt har noget at gøre på en DDK-plads
Bestyrelsesmedlem Janne understreger at man ikke sælger mulige medlemmer – og penge i
grupper og hovedklubben – til andre klubber. Ofte bliver hundeførere inspireret fra hundeførere,
der træner IGP og vil også i gang med det. Forslag fra deltager fra koordineringsmødet: Gruppen
kan afholde en prøve f.eks. en sporprøve, så overholdes vedtægter om prøve afholdelse.
”På en DDK træningsplads kan der tilbydes anden hundesport og ikke nødvendigvis ordinær
brugshundetræning fra gruppens start. Det skal dog tilstræbes at gruppen arbejder aktivt mod at
træne det gældende brugsprøve program for DKK”

11) (ikke vedtaget) Folk ville selv bestemme hvad de skulle bruge pengene til.
12) Pernille Marie Nielsen
Forslag annulleres.
Forslag 13-19 (Gruppe NJ v Diana Bentsen)
13 Grupperne opfordres til at forbedre marketing for arrangement.
14 Forklaret og talt indbyrdes, Bedre marketing for arrangementet
15 Grupperne bestemmer selv hvilke arrangementer de har lyst og råd til at støtte.
16 DDK står for arrangementerne sammen med de afholdene klubber, Muligvis der bør nedsættes
et Ad hoc-udvalg, der kan hjælpe til. Hvis ingen vil hjælpe, bliver DM lavet i samarbejde med andre
klubber.
17. er gennemgået/aftalt
18 er gennemgået/aftalt
19 Webmaster vil blive kontaktet for ændring af dette.
7. Evt.
Mie/Storstrøm spørger indtil ØM/udstilling i forhold til Covid19. Der tales mulig aflysning. Der er
store udfordringer i forhold til gennemførsel også pga. Covid-19 restriktionerne.
Der er ingen sponsorater at få pga. Covid19 - De sponsorater der er givet, vil blive kontaktet med
forespørgsel om at beholde, men udsætte til anden dato.
Der vil komme en udmelding et par uger før.
Peter
Fremadrettet skal der kigges mere kritisk på dommerne til mesterskaberne da Peter stadigvæk ser
et problem i, at ”shoppe” de bløde dommere.
Hanne L- bestyrelsen
Vi modtagere naturligvis gerne konstruktiv kritik, men har du noget du er utilfreds med, så er du
mere end velkommen til at komme med forslag til ændringer, på en pæn og sober måde.
Dette gælder naturligvis på mail og Facebook.
Lene- Hundeførerne
Spørger ind til pokalernes størrelse, til dette års DM var de meget små, der oplyses, at der er
modtaget med forkerte mål. Hanne undersøger sagen og vil kontakte Jysk Emblem fabrik.
Pokaler var en fejlbestilling, som formanden beklager.
Sven sagde hvis man ønskede det kunne man få pengene tilbage fra pokal sponsorat.
Vibeke-Hundeførerne
•
•

Dagsorden til koordineringsmødet, skal lægges ud senest 8 dage før ifølge vedtægterne.
Reglerne for mønstring af figuranter findes ikke på hjemmesiden mere. BHUA laver nyt
tidsvarene regelsæt samt Vibeke ville finde de gl frem hvis dette kunne lade sig gøre.

Bestyrelsen oplyser der foregår mange ting på hjemmesiden pt, men de tager dette op.
Bestyrelsen er ved at gennemgå hjemmesiden og den bliver opdateret løbende.
Hjemmesiderne på diverse grupper er ikke opdateret og anbefales opdateret eller lukket.
Der tales evt. Om at få lavet ”faner” på DDK-hjemmesiden, så kan grupperne bruge disse. De skal
deles op i udstilling – brugshunde sport – andre aktiviteter – foredrag osv. BS tage med
Webmaster.
Gruppernes FB-sider skal være åbne og offentlige for alle! Der var flere der påpegede, at
grupperne har FB gruppe kun for medlemmer. Det er ikke alt som vedkommer alle (nogen er
medlem og bruger ikke gruppen) i den åbne gruppe og som skal håndteres internt i den enkelte
gruppe.
Hovedhjemmesiden kunne have en side for grupperne, hvor grupperne kan lave opslag, i stedet
for at have hver sin hjemmeside, som er dyr og svær at have tid til også at opdaterer.
Tilstedeværende figurant ønsker en skriftlig dispensation, hvis mønstring udsættes. Og hvis der
gives en dispensation, skal den også være gældende i DKK.
BHUA vil tale med DKK vedr. dette.
Hvis dispensation ikke kan gives skriftligt fra DKK, skal mønstringen afholdes med overholdt Covid19 retningslinjer.
Der blev talt om at genindføre Gruppe konkurrencen? Dog skal en hundefører ikke kunne dele sine
point mellem flere grupper. Dette vil BS tage op på næste møde.
Formanden takker for god ro og orden og ser frem til et godt 2021.

