DcH Vejle

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

DcH Vejle Kærbøllinghusevej
tirsdag den 27. marts 2018
kl. 19.00
Sonja

Dagsorden til konkurrenceudvalgsmøde:
1. Referat fra sidste møde: Bestyrelsesudvalget blev aflyst. Der var for få tilmeldte. Afventer et evt. nyt
møde. Bare for at høre hvordan det går med de andre udvalg.
2. Evaluering af Prøve 1: Det gik ganske godt. Der var nogle, der syntes den var lagt tidligt. Den skal ligge 3
uger før den første kredskonkurrence. Konkurrencerne vil være godt af få den lagt på Facebook og
web. Deadline er sidste tilmelding og herefter lukkes ned. Folk skal ikke komme dryssende over
deadline. Det skaber problemer med hjælpearbejdet, som sporlægning.
Spørg evt. agility og rallyudvalget med en udmelding for en samlet klub.
Husk at få referatet sendt til Carsten og Iben.
3. E – konkurrence: 8. april. Ved Gødding. Kører på skinner. 14 spor skal lægges. GPS beskrivelse på
nærmeste adresse, så vi ved, hvor deltagerne skal sendes hen.
• Deltager
• Hjælpere: Ser fint ud
• Program/tidsplan: Beregnerprogram er opdateret.
• Dommer/dommersedler: John stiller lydighed op også.
• Køkken /mad: Hanne og Diana. Der grilles, mørbrad og evt. flødekartofler, salat og flutes.
Dommerne vil gerne sidde for sig selv, specielt om morgenen. Beregnere kan være i det nye
klubhus.
Husk plader til pokaler. 1., 2. og 3. plads. Eva får fat i 15 kg foder. Carsten skal have vekslet
gavekortene med foder, de er på 3 kg, til noget større.
4. B & Rally konkurrence 15. juni: Rally dommere? (Susanne). Dommere til Rally er på plads.
Der skal findes flere hjælpere til rally og en sporlægger mere til B- konkurrencen.
Husk at få bestilt plader til pokaler.
Eva tager fat i Linda med dommergaver til Rally og B. Tjek op på småkager fra Kelsen.
5. Næste møde: 6. Juni
6. Eventuelt.

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

