
Myndeklubben 

Dagsorden for web møde tirsdag 04. april 2017 

Online: Lars, Allan, Annette, Marianne, Kristina 

Referent Marianne 

1. Siden sidst  
Ændrede regler for deltagelse i brugshundeklassen. Karin Jansz har taget kontakt til Dkk 
for at få det ind i udstillingsreglementet 2017. 
Faderskabssag whippet. Henvendelse fra opdrætter Anne Ekenberg har på eget initiativ 
DNA testet kuld.  
Bestyrelsen har besluttet at give tilskud til kørsel til Annette Nyholm og Karin Koch der 
afslutter deres uddannelse som coursing dommer i sensommeren. 
DKK’s eksteriørdommerudvalg har :  
-godkendt Carsten Birk som eksteriørdommer for Afghansk Mynde og Saluki 
- godkendt klubbens indstilling af Morten Matthes til at starte på uddannelsen til 
eksteriørdommer for alle klubbens racer  

2. Generalforsamling – Arbejdsplan + Lagerliste skal færdiggøres. MN rundsender lagerliste 
til tjek.  

3. Medlemsundersøgelse – Skal annonceres på web og facebook + sendes til de mailadresser 
vi har. Mangler lige indhentning af mailadresser. Medlemsundersøgelsen sendes ud lige 
efter påske.  

4. Udstilling  
Køge – hallen var god, godt for udstillere og arrangør.  
To udstillere var utilfreds med præmieringen og håndtering af dette i ringen. Lars svarer 
udstillerne.  
Der skal på sædvanligvis reklameres for Vejen via facebook. Annette sender til 
racerepræsentanter eller lægger invitation på racerelevante sider. 
Årets Mynde og racevindere opdateres snarest. Kristina har færdiggjort listen. 
 
Vedrørende Roskilde skal Marianne cc på mails til arrangør på St. Hestedag . Lars tjekker 
med Marianne inden han skriver til arrangør (Rikke), da vi skal have 3 ringe i år og skal 
være sikre på at der er plads.  
 
DKK afholder Nordiske udstillinger i 2018-19. Vi har spurgt DKK om datoer, for at tage 
højde for det i planlægningen af vores specialer, så de ikke ligger for tæt på 3 dages 
udstilling.  
I 2018 er det fredag den 11. maj i Roskilde (så der er udstilling 3 dage i Roskilde) og 
weekenden den 4.-5. august i Billund (arrangeres af kreds 5). 

I 2019 er det fredag den 10. maj i Roskilde og fredag den 21. juni i Vejen, så begge disse 
udstillinger bliver 3 dage. 



5. Coursing 
Status opstart træninger. Det er gået rigtig godt både på Sjælland og i Jylland. 
LC udvalget har planlagt informationsmøde Jylland 25. april .  
Status for internationale konkurrence i maj. Tilmeldingerne er begyndt at komme. 
 
LC udvalget udvidet med Karsten Brodersen (pilot), flere ressourcer fra Jylland, så dem 
der er på Sjælland ikke skal bestemme, hvad der skal ske i Jylland. Lars giver web og 
Myndenyt besked. 

6. Aktiviteter  
Mentalbeskrivelse  - 22.10.2017,  
Sted: Schæferhunde klubben i Vallensbæk.  
Mentalbeskrivelse – Jylland  - afventer dato?  
Marianne sender mail til DKK og udvalget for at få status på arrangementet. Hele forløbet 
har været en utrolig træg affære pt er der (måske) aftalt arrangement i Frederikshavn og 
banen er godkendt , men hvilket team er tilknyttet. Vi rykker for dato, mentalbeskriver 
m.v.  

7. Eventuelt. Næste web møde aftales til tirsdag den 2. maj, tirsdag 7. juni 


