DcH Vejle

DcH Vejle
Konkurrenceudvalg
Indkaldelse til Konkurrenceudvalgs møde:
Hvor.
Hvornår
Tid
Brød:

DcH Vejle Kærbøllinghusevej
mandag den 5. marts 2018
kl. 19.00
Eva

Dagsorden til konkurrenceudvalgsmøde:
1. Referat fra sidste møde: Ingen kommentarer.
2. Forventnings afstemning om præmier med Linda: E-konkurrence og lydighedskonkurrencer 1 foderpose
15 kg til 1. plads sponseret af Købmandsgaarden. Susanne havde fået små kort til udveksling af 3 kg
Arion foder. Derudover har vi også Sonja, der sørger for småkager fra Kelsen. Linda køber desuden
præmier til Agility konkurrencer og dommere får en lille erkendtlighed (ca. 100,00kr).
3. Agility August - Jysk Mesterskab vil vi holde det: 150,00kr. for 4 løb kan vi tage. Vi ved nærmere
besked efter landsmødet den 17. aug. Hans Peter vil forhøre sig der. Skal vi tage den, må der rettes
officiel henvendelse på det fra Agilityudvalget. Retningslinier!!
4. Evaluering af Agility: Hundene skal ikke sidde langs siderne. De bør være i bure eller ud. Når der løbes
bør man ikke være langs langsiden. Luk den evt. af.
5. Prøve 1 10.-11. marts
• Deltager: 3 C- hunde og 3 B-hunde
• Hjælpere: Jesper som sporlægger 7.30, Sonja figurant/sporlægger. Eva køkken/beregner
• Program/tidsplan: Eva står for den.
• Dommer/dommersedler: 2 dommere
• Køkken /mad: Eva laver en gang suppe.
6. E - konkurrence
• Deltager: 16 tilmeldte, lukker den 12. marts
• Hjælpere: Eva og Lars sporlægger. Joan figurant. John vejviser, Dorthe S. køkken, Vinni og Helle
beregner.
• Program/tidsplan: Kommer
• Dommer/dommersedler: Kommer
• Køkken /mad: Køkkenhjælpere ok.
7. Møde mellem bestyrelse og udvalg: 21. marts. Ansvar for fane, at den kommer med til de konkurrencer
den skal med til. KU kan godt stå for at den kommer med. Mærkat på nøgler til containere. Vi er glade
for, at der kommer flere hjælpere til. Eva og Carsten deltager.
8. næste møde 27. marts: Ingen indvendinger.
9. Eventuelt: Lars venter hund i maj.

DcH Vejle Konkurrenceudvalg
Carsten Nielsen --- Eva Hammervig --- Sonja Jensen - John Stenhøj --- Joan Slej --- Lars Cordes

