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Dagsorden Myndeklubbens bestyrelsesmøde 8. oktober 2014 kl. 11.00 
Vilcon Hotel og Konferencecenter, Lorupvej 44 , 4200 Slagelse 
Deltager: Lars Johansen, Allan Dambo Nielsen, Marianne Nielsen, Christina Hagen 
Madsen Afbud: Tina Strunge 

 
1. Siden sidst  
Afholdte aktiviteter 
Hundens dag i Århus og Tivoli  
Trimmedag ulvehunde 13. september 
Hjortehundedag 30. august  
Myndedag med ringtræning og massage 17. august  
Italienertræf 3. august  
Campingweekend 11. -13 juli 
Gåture i maj  

PR  
DR Ultra på St. Hestedag - link lagt ud på facebook og web 

2. Bestyrelsen 
Møder på web afholdt senest 11. august, emne: Myndenyt 3. kvartal, årskonkurrencer. 
Lars forsætter med at holde os i gang. Næste møde aftales 3. november 2014 kl. 19.00 
Lars mailer reminder og emner rundt et par dage før. Emner afstemmes med Marianne, 
der i øvrigt sørger for mini-referat. 

3. Udstilling  
Udstillinger afholdt  
Hasmark – debriefing – afviklingen af udstillingen forløb godt og uden problemer. Altid en 
udfordring med transport af dommere pga af Hasmarks placering. 
Efter udstillingen: svensk udstiller kunne ikke få godkendt juniorchampionat opnået i 
Hasmark, da hun ikke har korrekt dokumentation, hun mener det er hendes anden hund, 
der har opnået det. Sagen er afsluttet og når hun ikke kan dokumentere via billeder mv. 
at det er den anden hund, der har vundet, så fastholdes præmiering. 
Nørre Sundby – debriefing – afviklingen af udstillingen forløb godt . Udfordring, når der 
ikke findes forplejning på stedet, men det fungerede fint. 
Roskilde – debriefing – afviklingen af udstillingen forløb godt og teamet ved St. Hestedag 
løser alt. Største tilmelding vi har haft i flere år.  

Vi forsøger og vil endnu mere prøve at lægge udstillingerne i samme weekender, samme 
steder. Samt gøre mere ud af at lave koncepter som årets juleudstilling, årets hyggeligste 
(Hasmark), forårsudstilling + udstillings og coursing udstilling, sponsorudstilling (Års). 
2015 bliver dog anderledes p.g.a. FCI. 
 
Årskonkurrencer 
Skal vi lave en konkurrence om Årets mynde udover racevinderne ?  
Bestyrelsen besluttede i 2015 at indføre konkurrencen årets mynde. Annonceres i 
Myndenyt december 2014. Christina laver tekst om racevindere og annonce til Myndenyt. 
 
I 2015 overtager Christina overtager pointsammentællingen for racevindere og årets 
mynde. Listerne lægges løbende ud før deadlines på udstillingerne.  
 
Einstein konkurrence 
Vi har fået en henvendelse fra Karina Nedergaard Toft og Susan Sandalgaard om at 
kryptorchide hunde kan deltage i en uofficiel klasse på udstilling. Eventuelt alle mynder i 
en klasse. Vi vurderer med vores arrangementer, der bliver større at det er svært at 
indføre på alle racerne og overtale dommere til at dømme klasserne. Denne type 
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konkurrence passer bedre ind for en special for kun en race. Marianne svarer på 
henvendelserne. 

PR for kommende udstillinger 
Christina har lagt udstillinger/coursing ind på hunden.dk for 2014.  
Det samme skal gøres for 2015, vigtigt at man på www.myndeklubben.dk kan finde info 
om udstillingerne. 
På de sidste par udstillinger har der været lagt tekst på facebook om udstillingerne. Vi 
forsøger at fastholde de gode vaner. 

Præmier 
Har fået nøglering og værktøjssæt – god afsætning på udstilling  
Status på øvrige præmier – nye udstillere er glade for ting de kan få for et præmiekort 
 
Mapper (genbestilles ikke)  
Krus (genbestilles i smartere design, når de to sidste kasser er væk) 
Thermokrus (Lars tjekker tilbud)  
Net (genbestilles ikke)  
Vognmønt (nok på lager)  
Emblem (nok på lager)  
Klistermærker (forslag :genbestilles klistermærke med www.myndeklubben.dk, evt. som 
strimmel )  
Vin (populært – laves løbende)  
Nøglering (populært – har lager)  
Værktøjssæt (nok på lager)  
 
Lars undersøger om der kan findes nye ting til 1 eller 2 kuponer. Indkøb må godt være 
lidt dyrere , bedre at have kvalitetsting, da der ikke er afsætning på dårlige varer og så 
klubben støtter at udstillere kan aflevere præmiekort til mindre værdi end varen koster. 

Digital udstilling 
DKK har informeret klubberne om at der fra 1. januar 2015 på udstillingerne kun køres 
digitalt i ringene. Papirkritikker og præmielister afskaffes og resultaterne kan ses direkte 
på hundeweb via smartphone, ipads og computere via min side.  

Med hensyn til indkøring, er der en nødprocedure hvis der ikke er netforbindelse eks. i 
Nørresundby. Der vil ikke blive papirkritikker, de skal hentes på nettet af udstillleren selv. 
Allan skriver til DKK for at få afklaret spørgsmål.  
 
Vi skal have med i budgettet at der skal indkøbes PC’er til 2015, men afventer melding 
fra DKK. 
 
Bestyrelsen beslutter at fra  2015 uddeles kataloget gratis på udstillingerne i en mere 
simpel version. 
 
Euro Sighthound 2015 
Udgivet kalender (stor interesse for kalenderen og der gøres en indsats for sælge dem til 
de sidste aktiviteter)  
Indgået kontrakt med Broholm/slottet/konference- og kursuscenter. Aftaler om camping 
og parkering. Næsten al ringpersonale er på plads. 
Hjemmeside www.eurosigthhound2015.dk  
Medlemmerne er med til at sprede budskabet ved at uddele brochurer i udlandet ved 
store kennelklub udstillinger og specialer. 
 
Udstillinger 2015  

http://www.myndeklubben.dk
http://www.myndeklubben.dk
http://www.eurosigthhound2015.dk
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21 marts Skælskør(obs ikke modsat dag af Malmø / OBS Cafeteriet skal sende menu som 
kan komme med i PM, så udstillerne er forberedt på hvad der kan købes.) 
23 maj Sjælland (coursing/udstilling) – Lars og Karin er i gang med at finde sted, da 
stedet i Næstved (Grøn koncert) er for lille til coursing. 
4 juli Nørresundby (coursing/udstilling) 
22 august Broholm (FCI ESCH) 
23 august Broholm (Klub-vinder) 
10 oktober Års  
15 november Nyborg  
 
Titler til FCI titler er godkendt hos DKK. 

Laver ikke udstilling/coursing på St. Hestedag (1. weekend i september) pga FCI 
udstilling men laver coursing opvisning /kom og prøv i 2 dage. 
 
4. Coursing 
Træning 
Jylland – status: Frank Plith har overtaget træning i Jylland og står for det praktisk før, 
under og efter træning. Frankeres af Nina, der stadig fungerer som harefører indimellem. 
Der afholdes mange træninger. 
 
Sjælland – status: Det kører som det plejer med Karin Jansz i spidsen. 

Benzinmaskine Jylland 
Status – Lars meddeler med glæde at den er ved at være færdig og leveres i slutningen 
af 2014. Skal bruges til konkurrencer og en fordel at vores hareførere selv være med til 
at køre konkurrencerne.  
 
LC-konkurrencer 2015 
24 maj Sjælland Myndeklubben. – Lars og Karin er i gang med at finde sted, da stedet i 
Næstved (Grøn koncert) er for lille. 
5 juli Nørresundby Myndeklubben 

Uddannelse af dommer 
Vi skal , som vi har forpligtet os til, i gang med at uddanne LC dommere. Lars har 2-3 
emner, som han kontakter. Bestyrelsen bakker op om at der laves en "weekend", der 
starter fredag med teori og så praksis lørdag /søndag. Uddanelse afsluttes med 
aspiranttjeneste på int. Konkurrencer. Lars går igang med planlægningen og informerer 
LC udvalget. Oplæg og budget sendes til bestyrelsen til endelig godkendelse. 
 
Der er lavet ny side på myndeklubben.dk med LC udvalg, hvor referater fra FCI møde 
offentliggøre, så interesserede kan se hvilke emner der diskuteres eks. med whippets 
størrelse osv. Afholdelse af konkurrencer osv. 

LC udvalg 
Fungerer LC udvalget ? eller skal andre inddrages ? Frank Plith er et oplagt emne, da han 
også kører coursing i Jylland. Ideelt at kommunikationen i udvalg samles op via 
videomøder. Lars kontakter Frank og lægger plan for struktur i udvalget. 
 
EM 2017  
Lars spørger om bestyrelsens holding til afholdelse af EM i 2017 i Nørresundby ? Det 
kræver 3 baner varetaget af os selv og Sverige og Holland.  

Bestyrelsen bakker op om og LC udvalget arbejder videre med planen. 
 
5. Økonomi 
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Allan gennemgår regnskabet, der svarer til det budgetterede.  
Medlemstallet er pt. 422. Der har i år været et naturligt frafald på 129 medlemmer 
(ulvehund). Vi glæder os over at 12 opdrættere har indmeldt 41 hvalpekøbere. 10 baby/
hvalpe har brugt deres gratis udstillingstilmelding.  

6. DKK 
DKK har udsendt data for antal registrerede hunde i Dansk Hunderegister kontra 
registrerede hunde i DKK. Der er en del registrering af mynder uden stamtavle, 
eksempelvis i 2013 har DKK kun 50 % af registreringen af whippet. Bestyrelsen beslutter 
at annoncere på nogle af de steder, hvor nye leder efter hund. Marianne har forhørt sig 
hos Pudelklubben om annoncering. Pudelklubben annoncerer på gul og gratis, bedre 
respons end den blå avis. Evt. ide at annoncere på Gi Pote også. 
Allan hører om tilbud fra gul og gratis – tænker at vi vil annoncere på søgeord/sider for 
whippet , italiensk , greyhound. 

7. Mentalbeskrivelse 
Mentalbeskrivelsesdag for Irske Ulvehunde, der som eneste race har udarbejdet 
ønskeprofil. Alle racerepræsentanter blev indbudt 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). Dagen udsættes til foråret pga manglende tilmelding. 
 
Men positivt er det, at Heidi Karlsson har taget initiativ til at lave ønskeprofil for whippet. 
Bestyrelsen bakker op omkring det. Simona Davidsen (mentalbeskriver) er inddraget i 
processen. 

8. Myndenyt 
Der kom et blad på gaden. Svært af få materiale. Det vrimler med gode historier og 
billeder på de elektroniske medier og spørgsmålet er om der er grundlag for et blad. Det 
tror vi der er , men det kræver at flere er med til at levere. Vi har en enorm udfordring 
med indhold til bladet og at det leveres til deadline. Allan sender lister rundt med indhold 
til næste blad. 

Vi aftaler, som vi har haft succes med tidligere at lave racebeskrivelser, hvor 
udgangspunktet er nogle rammespørgsmål som stilles til opdrættere eller almindelige 
hundeejere. Allan og Christina laver udkast til spørgsmål. 

9. Elektroniske medier  
Facebook – Karin Koch har tilbudt at blive medadministrator på facebook. Hun har flere 
ideer til aktiviteter til siden. Bestyrelsen bakker og Marianne opdaterer hende med 
procedure. Hun må godt oprette begivenheder for udstilling og coursing udstillinger.  
 
10. PR  
Ny folder skal laves til at lægge i stamtavler i DKK – det er kun for importerne, da vi 
klubben i forvejen har fat i danske hvalpekøbere fra vores egne opdrættere. Allan følger 
op.


