
Referat Myndeklubbens bestyrelsesmøde 5. August 2012, Fjelsted

Til stede: Allan Dambo Nielsen, Marianne Nielsen, Nina Martini Christensen, Lars 
Johansen

1. Siden sidst
Myndeklubben har godkendt ansøgning fra Tenna Bihlet Dahl om at gå igang med 
Myndeklubbens gruppe 5 hunde. Marianne kontakter DKK.

Afholdte aktiviteter
Hundens Dag i Tivoli-Friheden 2. juni
Gåtur på Grenen 26. maj
Pinsetur Glumsø 27. maj

2. Bestyrelsen
Bestyrelsesmøder
Vi har endnu ikke afprøvet netmeeting, men vil forsøge det i nærmeste fremtid. Næste 
bestyrelsesmøde 18. November 2012. 

Arkivering
Status på Dropbox/alternativer v/ Lars – problem med den løsning vi har nu er at når 
noget slettes , forsvinder det for alle. Undersøger pris og vender tilbage i udgangen af 
august. Allan undersøger muligheden for at oprette bibliotek på coursing.dk .

3. Udstilling
Udstillinger 2012 
Stestrup 18 mar, afholdt
Hasmark 2+3 juni, afholdt – debreefing 
Lindholm 14 juli afholdt - debreefing
Sjælland 22 sep sted haster - arbejdsplan
Aars 13 okt - arbejdsplan
Nyborg 24 nov - MyDog har stand på denne udstilling, igen i år afholdes par-klasse og 
julepræmiebord 

Hasmark 2+3 juni, debreefing 
Afviklingen er gået fint men vi har haft et problem med afsluttende konkurrencer blev 
sene både lørdag og søndag. 

Lindholm 14 juli, debreefing
97 hunde deltog (hvoraf 47 var udlændinge). Afviklingen forløb fint, der kunne godt have 
været flere hjælpere til udstillingen.

Sjælland 22 sep sted haster – arbejdsplan. Allan og Nina kommer fredag , opstilling af 
udstilling. 

Udstillinger 2013 
Sjælland 23 marts – Charlotte Høier inviteres
ved næste bestyrelsemøde diskuteres uddeling af årsrosetter
Hasmark 25+26 maj 
Lindholm 13 (+LC 14 juli)
Sjælland 7 (+LC 8 sep)
Aars 12 okt
Nyborg 23 nov



Udstillinger 2014 – fastlæggelse af datoer
8-9 februar Fredericia
16 marts Stestrup Myndeklubben
10 + 11 maj Roskilde (dobbeltudstilling)
17-18 maj Hedensted Kreds 5
24-25 maj Hasmark Myndeklubben Frank Kane / Christophe Coppel – afventer svar
21-22 juni Vejen
5-6 juli Nørresundby Myndeklubben (udstilling + LC)
8-10 august World Dog Show, Helsinki, Finland
16 august Bornholm
30-31 august Aarhus kreds 6
6-7 september Gilleleje Myndeklubben (udstilling + LC)
20-21 september 2014 Hillerød (KBHV)
11 oktober Aars Myndeklubben – Barbara Ruth Smith, Sverige - ok
23-26 oktober Euro Dog Show, BRNO,Tjekkiet
1 + 2 november Herning (dobbeltudstilling)
22 november Nyborg Myndeklubben

FCI Euro Sighthound 2015
Status – Allan møder arbejdsgruppen i Vejen og diskuterer fremsendte oplæg.
Valg af dommere & invitation – deadline senest september 2012
Udpegning af sted og booking deadline september 2012. Allan undersøger to steder i 
Jylland. Kampagneside for FCI ESCH 2015 – køb af domæne (Allan)

 4. Coursing
Træning
Status Sjælland – to træninger i august (før konkurrencen) og en i september.
Status Jylland – 19 august i Horsens , 1. September i Nørre Sundby, 2-3 træninger inden 
konkurrencen. Ny harefører Nina, og tilslutningen er fin, der kommer en del nye.

Konkurrencer
Med baggrund i de udfordringer der var med vores konkurrence i Nørresundby, tog Ole 
initiativ til skriftlig evaluering af alle forhold som kunne forbedres/ styrkes til vores næste 
konkurrence. 
Bestyrelsen valgte på den baggrund ekstraordinært at mødes sammen med Karin Jansz 
den 5. august (selv om Ole desværre var forhindret), for at sikre nødvendige initiativer 
kunne iværksættes i tide inden vores konkurrence 23. september. 
Ole kunne ikke deltage grundet ferie, så derfor blev Oles input til mødet alene hans 
skriftlige evaluering til resten af bestyrelsen. 

Generelt
Ansvarsfordelingen skal være klar derfor skal stævnelederen sikre at han/hun ikke bindes 
af en opgave på dagen. 
Hvis der opstår en akut situation med behov for personale skal stævnelederen finde en 
anden person, der kan gøre det. Derfor skal stævnelederen have fuldt overblik over 
brugen af hjælpere.
Information til medhjælpere og deltagere på dagen inden konkurrencen, og ved evt. 
ændringer til vores forventede program på dagen, er stævnelederens ansvar.
Stævnelederen tager beslutningerne for alle akutte situationer der opstår på dagen - 
også i forhold til behov for ændring af banelængder (i samarbejde med dommerne).
Sådan foregår en konkurrence – guide el. info til de der ikke har været på en 
konkurrence før - skal udarbejdes til web.

Nørresundby 14. juli - debreefing
Alle forhold ved konkurrencen blev diskuteret uanset om det var gået godt eller der var 
udfordringer. 



Der var enighed om at mange ting var gået rigtig godt, men at der også var store 
udfordringer - i særdeleshed med materiellet .

Arbejdsplan/Tjekliste for gennemførelse af fremtidige konkurrencer skal derfor udbygges 
med de nødvendige tiltag.
- Kontrakter skal udfærdiges og være tilbagemeldt forinden hver konkurrence
- Tjeklisten bruges fra det øjeblik vi planlægger afholdelsen af vores arrangement
- Beskrivelser af opgaver (oprindelig lavet af Ole) skal rettes til, så de indeholder 
beskrivelser af ansvar og kompetencer
- Teamet af hjælpere til konkurrencer skal udvides med stævnehjælper, teknisk 
personale, ansvarlig for toiletter, ansvarlig for mad/bod
- Vi skal anvende tjekliste for gennemgang af LC udstyr (specificeret pr. del)
- Billeder af opstillinger, maskiner klar til drift skal fotograferes og lægges som 
dokumentation (skal lamineres og medbringes, gælder også instruktion til lader mv.) 
- Der indkøbes det værktøj og de reservedele, der er behov (pt. fastnøgler til maskiner, 
porcelænsøjer, fjeder mv) 
- Plan B skal være testet og klar til at køre fra start. 
- Hvis materiellet bryder ned i vores startopstilling tilkaldes teknisk assistance og 
hareførere mv. går straks i gang med at anvende den opstillede plan B

Gilleleje 23. september - arbejdsplan
Stævneleder Lars Johansen
Aftale om telt - Lars Johansen
Aftale/kontrakt med Søborggaard Hestecenter - Lars Johansen

Materiel
Status
Materiellet fungerer i det daglige til vores træninger, men vi mangler beskrivelser/
dokumentation jf. ovenfor
Behov for indkøb
Umiddelbart er der ikke behov for indkøb 2012 og indkøb for 2013 revurderes inden 
sæsonstart i 2013.

5. Økonomi
Status og budget rest 2012, det ser fint ud. Priserne for deltagelse i 
coursingkonkurrencen skal sættes op i 2013. 

6. Sponsorer & Fonde
Royal Canin v/ Allan. Der skal snart forhandles kontrakt igen.
OK v/ Marianne. Vi skal være endnu bedre til at gøre medlemmerne opmærksom på at 
man gennem OK kan støtte klubben. Det virker bedst med personlig kontakt eks. til 
coursing og udstilling.
Rosetsponsorater v/Nina. Hasmark (indkommet 800 kr) og Lindholm (sponseret Bir/Bim 
whippet)- Gilleleje (sponseret whippet LC + Bir/Bim)
Andre sponsorer v/ Allan. Salg af brugte måtter – et medlem sælger overskudsmåtter til 
et symbolsk beløb og beløbet går til Myndeklubben. Lindholm (indkommet 270 kr)
Fondssøgning – v/Allan - Lars

Artikler til brug for søgning mv. v/ Marianne. Spørge Vibeke Knudsen om vi kan få dem 
som pdf fil og sende med ansøgninger.

6. DKK
Præmiering som avlsanbefaling sendes til DKK.

7. Racerepræsentanter
Opgaver – ideer skal indhentes



Inspiration til foredrag eller racespecifikke arrangementer – eks. coursing – kun for saluki 
Opdatering af racebeskrivelser på hjemmesiden og evt levering af billeder

8. Aktiviteter. 
Gåture - Jylland / Sjælland
Store Hestedag 2. September 2012 
Hundens Dag Tivoli 8. september 
Tilmelding til Petshow, Assentoft, Jylland 19. -20. – 21. oktober (stand på 2 x 4 m)
Agilitydag Hedensted 27. oktober 
Evt. handlerdag

9. Myndenyt
Ole har kontakten til redaktører om indhold.

10. Elektroniske medier
Hjemmesiden  - nyt layout – fået positive tilbagemeldinger, får tjekket op på info 
løbende.
Facebooksiden fungerer godt og på denne side henvises til nyheder på web. Fungerer 
godt med regelsæt for hvad der kan skrives/annonceres på siden. 
Coursingsiden (på web – skal strammes op med info på www.myndeklubben.dk))
Optimering for mobil, ipad mv.

Folder som lægges ved alle stambøger registreres i DKK skal have ansigtsløftning.

11. Eventuelt
Vi er i dialog med lukning af Irsk Ulvehundeklub og afventer hvad de beslutter efter 
generalforsamlingen.


