
Dagsorden Myndeklubbens bestyrelsesmøde 01. september 2013, Glumsø

1. Siden sidst
Afholdte aktiviteter
September whippet-gåtur i Århusområdet, Jylland
August Ringtræningsdag for mynder, Jylland
Juli Hjernegymnastik for mynder, Sjælland 
Juni Hundens dag i Tivoli Friheden, Jylland

Godkendte dommere
Hanne Laine – Gruppe 10
Henrik Søeborg - Greyhound
Thomas Rohlin- Irsk Ulvehund

2. Bestyrelsen
Næste bestyrelsesmøde aftales til ultimo november.

3. Udstilling
Udstillinger afholdt 
Hasmark 25+26 maj - debriefing. Dommerne boede på hotel hvilket gjorde en 
kæmpestor forskel for arrangørerne (ingen sengeopredning, madlavning, rengøring mm).  
Der er mange muligheder for overnatning i området mod Odense. Vi kan evt. fylde lidt 
mere indhold på udstillingen f. eks. med en oplevelsesbane. 

Lindholm 13 juli – debriefing. Udstillingen er krævende som arrangør – al forplejning skal 
skaffes udefra byen og vi står selv for at lave kaffe, købe rundstykker, pålæg drikkevarer 
samt frokost og står også for salg af disse. Det var en meget stor udfordring med vores 
dommer, da det viste sig at hun faktisk ikke kunne kommunikere med os – det lykkedes 
dog i sidste øjeblik at skaffe en tolk, der hjalp med oversættelse både lørdag og søndag. 

Udstillinger 2013 
Roskilde 7. sep: Veronika Chrpova, Tjekkiet (whippet+saluki) + Ludmilla Finterova, SI 
(øvrige)
Aars 12. okt: Marie Gadolin, Sverige (hvordan og hvornår og skal du bruge overnatning)
Nyborg 23. nov: Ingrid Krah-Heiermann, DE +  Ouiti Pittipusa (FI) for ulvehund/saluki.

Udstillinger 2014
Dommerlisten opdateres løbende på Myndeklubben.dk 

Dommerforslag 2014/15: Willem Buitenkamp, NL , Olaf Knauber, De , Johnny Hedberg 
(coursing dommer)

Francis McEvoy fra Australien. Anne McEvoy også kan hele Hound gruppen (mynder) og 
Gundog gruppen også. Udgifterne kunne holdes nede da de har datter i England, de 
kunne kombinere med besøg. (evt. Hasmark hvad er prisen og kan de dømme alle 
myndeklubbens racer)

FCI Euro Sighthound 2015 (22–23 august)
Status fra arbejdsgruppen:
Sted og booking – Broholm Slot er besluttet og booket
Tilbud på telte, toiletvogne, spisning mv indhentes
Dommere er godkendt af FCI – 6 dommere + BIS dommer lørdag/søndag 
Titeludstilling søndag = Broholm vinder – junior, veteran, bir/bim
Præsentationer og kontrakter indhentes fra dommerne
Kampagneside for FCI ESCH 2015 – køb af domæne (Allan)



Deltagelse i brugshundeklasse for gruppe 5 var forkert i DKK’s udstillingsreglement, 
Bestyrelsen har rettet henvendelse til DKK og web er nu opdateret, men den trykte 
udgave opdateres ikke nu, den vil blive opdateret i 2014 udgaven ifølge Jette Nielsen, 
DKK. 

4. Coursing
Træning
Status 1/9 Sjælland. 11 træninger gennemført.
Status 1/9 Jylland.  8 træninger gennemført. 

Konkurrencer 2013
Nørresundby 14 jul – debriefing. Kørte fint, lidt problemer med rullerne i terrænet, men 
der vil altid være tilretninger i forbindelse med afviklingen af konkurrencerne.

Roskilde 8 sep – arealet er udvidet i forhold til vores oprindelige aftale med St. Hestedag, 
det er lykkedes at skaffe en ATV gennem arrangørerne af St. Hestedag og bemandingen 
er næsten på plads. Vi har 90 hunde på startlisten og der er en del på ventelisten der 
ikke kommer med.  

Det nye reglement er godkendt af DKK umiddelbart inden afviklingen af Nørresundby.  De 
vigtigste ændringer lægges på myndeklubben.dk – det nye reglement har været lagt på 
siden godkendelsen fra DKK.

Smuk og smidig – basenji deltagelse
Vi har fået en henvendelse vedrørende mulighed for at lave Smuk & smidig for de 
deltagende basenji. Vi kan desværre ikke afholde afgrænset udstilling eller skue for de 
tilmeldte basenji, da det jo kun er Spidshundeklubben der kan afholde sådanne 
arrangemeneter – men hvis Spidshundeklubben vælger at afholde en udstilling lørdagen 
før en konkurrence kan disse resultater indgå, og så vil det være muligt. Ejerne opfordres 
til at tage kontakt til Spidshundeklubben herom.

Landshold
EM  - debriefing ved Lars Johansen. Det var en rigtig god oplevelse at være emd som 
hold, og det meste kørte perfekt. Vi fik jo en flot 4. plads i whippet, bestyrelsen ønsker 
tillykke! – er lagt på både myndeklubben.dk og FB. En stor tak til Thadaeus for det flotte 
sponsorat af beklædning til alle deltagerne, det er vi meget glade i klubben. 

FCI (CDL)
Orientering (jf. mail med referat) – vigtigste punkter
Italien kan ikke afvikle LC EM i 2014. Det sted som de har forhandlet om, kan de ikke få 
alligevel. Med så kort varsel er det ikke muligt at finde et nyt land. Derfor er EM 2014 
aflyst. EM 2015 afholdes i Finland, i nærheden af Helsinki den 6+7 juni.
(Italien har efterfølgende meddelt at de alligevel kan afvikle EM i 2014 på en anden 
lokation)

Der har i årevis været problemer med at flere medlemslande har ”fusket” med højden på 
whippet og italienere. Dette problem forsøges nu løst ved at der fra og med EM væddeløb 
i september i år, bliver lavet kontrolmåling på samtlige whippets og italienere. Målingerne 
vil finde sted ved EM/VM i væddeløb og EM i LC fremover samtidig med 
dyrlægekontrollen og for store hunde vil blive afvist deltagelse i konkurrencerne.

I Belgien er man begyndt på at kræve DNA test på forældredyrene inden man kan 
registrere et kuld hvalpe. På denne måde kan man være helt sikker på at kuldet er 
racerent og på den måde afsløre om der bliver brugt andre racer i avlen. Vi ser jo bl.a. 
de mærkelige afghanere og kæmpewhippets på Lc-konkurrencer rundt omkring. Indenfor 



saluki er der også tvivl om nogle hunde nu er ”rigtige” salukier. Indenfor samtlige racer 
er der altså tvivl om racerenhed.
Det vil tage flere generationer før man har en DNA profil på de forskellige racer, men nu 
er man begyndt på det! CDL finder det er nødvendigt at alle lande følger trop og 
repræsentanterne i CDL pålægges at kæmpe hårdt for at alle lande indfører disse DNA 
tests.

Bestyrelsen i Myndeklubben har taget opfordringen ad notam, pt. følger vi DKK’s 
holdning til DNA test.

5. Økonomi
Økonomien for 2013 ser stadig fornuftig ud, men i forbindelse med gennemgangen af 
regnskabet, har vi konstateret, at vi har lavet fejl i forbindelse med 
kontingentopkrævningen i første halvdel af 2013.

Desværre er enkeltmedlemmer blevet opkrævet 25,- kr for meget i kontingent for 2013. 
Det korrekte beløb for enkeltmedlemskaber 375,- kr, men vi har opkrævet 400,- kr. 
Det vedrører enkeltmedlemmer som har betalt fuld kontingent for 2013 og hvor 
indbetalingen er sket i perioden 01.01.2013 – 30.06.2013. 

Offentliggøres i Myndenyt med tilbud om tilbagebetaling. Frist 30.11.2013, så har 
medlemmerne 2 måneder til at respondere efter Myndenyt kommer ud. 
Dette gælder ikke overførte medlemmer fra den nedlagte IUK, da kontingentet her er 
afregnet de to klubber imellem. 

For de medlemmer der ikke vælger at få deres kontingent tilbageført indenfor fristen, vil 
Myndeklubben ikke beholde pengene fra men overføre beløbet til DKK’s Redningsfond, 
der har hårdt brug for alle midler der kan doneres.

6. Sponsorer & Fonde
Royal Canin – sponsoratet med foder til alle vores konkurrencer & udstillinger kører fint 
Thadeus – har sponseret beachflag, tøj til EM-landshold i coursing samt rosetter til årets 
3 sidste udstillinger (Roskilde, Års, Nyborg)
OK– flere kort udleveret. MN beder om en opgørelse.

Tullamore Dew – Tina har haft kontakt til firmaet og de ønsker ikke at fortsætte 
samarbejdet efter de fjernet hundene fra deres logo.
 
6. DKK
Henvises til nyt til hjemmesiden.

Den eneste avlsanbefaling på Myndeklubbens racer er præmiering. Vi vil undersøge 
muligheden for at få påført avlsanbefalinger med indavlskoefficient under 6,25.

Der har været et tilfælde, hvor et kuld whippet (søskendeparring med indavlskoefficient 
på 25,36) har fået påført stamtavlerne (samt DKKs hvalpeliste), at ”dette kuld opfylder 
Myndeklubbens og DKK’s avlsanbefalinger”  hvilket vi finder det misvisende. Lars 
Johansen sender brev til DKK.

7. Racerepræsentanter (fra referat april 2013)
Opgaver, racerepræsentant meget forskelligt arbejde, kontaktes eks. som hjælper til 
medlemmer med omplacering af hunde. 
Inspiration til racespecifikke arrangementer
Opdatering af racebeskrivelser på hjemmesiden og evt levering af billeder

8. Kommende Aktiviteter. 



Opdrætter foredrag med Magnus Hagstadt i DKK’s lokaler – mangler at finde dato
Nytårstur - Jylland / Sjælland 
Foredrag med RC Sjælland – emne og dato – allergi (Jeanette tager kontakt )
Foredrag med RC Jylland – emne og dato (Nina undersøger om der er nogle af 
medlemmerne fra Jylland der vil står for arrangementet)
Hjortehundedag
Hundens Dag, Kbh Tivoli.

9. Mentalbeskrivelse (fra referat april 2013)
Oplæg ved Simona Davidsen sammen med Tina Strunge. Lave en dag i efteråret – 
mentalbeskrivelsesdag for Irske Ulvehunde, hvor alle racerepræsentanter indbydes til at 
overvære dagen (intro til profilen, beskrivelse af nogle individer, samt får fif til hvordan vi 
kommer i gang med at udarbejde profiler på flere racer). 

10. Myndenyt
Tina er ansvarlig for kontakt og status til redaktører om indhold.
Status på levering jf regneark i Dropbox.
Vi forventer 3. kvartals Myndenyt er lidt forsinket p.g.a  manglende stof til baldet, så 
udsendelse er 14 dage forsinket.

11. Elektroniske medier
Facebook og hjemmesiden fungerer godt. 

Optimering for mobil og ipad – termin 2014.

12. Eventuelt (fra referat april 2013)
Ny folder skal laves til at lægge i stamtavler i DKK. - haster


