DcH Vejle

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

DcH Vejle Kærbøllinghusevej
torsdag den 9. august 2018
kl. 19.00
Lars

Dagsorden til konkurrenceudvalgsmøde:
1. Referat fra sidste møde:
2. Evaluering af Rally/B konkurrence: Dommersedler skal samles bedre, så der ikke skal ventes på dem.
Sørg for at føllene/guidesene ved præcis hvad de skal lave af opgaver. Rallyprogrammet er ikke en
eneopgave, der kræves hjælp til opgaven. Erik er god til grill, måske han skulle fortsætte med det.
3. C- konkurrence 17/8
• Deltager: 13 tilmeldinger, ingen Vejle hunde.
• Hjælpere: Der er nok hjælpere tilmeldt. John er sat på som grillmester, men en anden skal
findes, måske Erik. Overblikket fås i weekenden.
• Baner: Sættes evt. op om torsdagen.
• Opstilling:
• Pokaler til 1., 2., og 3. plads. 3 pokaler.
• Program/tidsplan: Vinni får lavet program og tidsplan. Vibeke og Hanne laver beregning. Tjek
op på tidspunkter, så det kommer til at passe.
• Dommer/dommersedler: 2 dommerhold, består af John Stengaard og Ole. De splittes dog op og
får en skriver sat på. Dommersedler kan evt. skrives ud på selve dagen.
• Køkken /mad: Tages på tirsdag for at tjekke hvad der er. Dorthe. Husk at få hentet vand, da der
går rigtigt meget vand for tiden og det er svært at følge med.
• Indkøb: Småkager sørger Sonja for. Eva får fat i noget fra Købmandsgaarden.
• Hjælperbrev: Sender Eva ud her først på ugen.
4. Agility konkurrence 26/8
• Deltager: 88 tilmeldt
• Hjælpere: Sonja Willumsen stiller med en masse hjælpere, bare de ikke skal i køkken. Følg op
på det.
• Pokaler: Agility 1 og spring 1, lille, mellem og stor. 18 pokaler
• Opstilling: Lørdagen, dagen før mødes vi i klubben, hvor der klargøres. Strimler og telte sættes
op på stedet, grill tages med.
Søn. Den 19/8 har Eva bedt om hjælp med telt. Fra kl. 15 plus spor. Eva skriver ud til os.
• Program/tidsplan: Er der styr på.
• Sekretærsedler: Udskrives af Arne.
• Dommer: 3 er meldt til. Thomas, Per og H.P.
• Køkken /mad: Indkøb af morgenmad m.m. kan vi måske få Charlotte til. Carsten bestiller 2/3
kartoffelsalat og 1/3 pastasalat skal fordelingen være. 75 kr. for heldagsforplejning.
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Indkøb: Rundstykker fra Kurt, Munkebjerg. Kage købes i Bilka, der er for meget besvær med at
få folk til at bage.
DcH Vejle eller KU finder på en gave til Sanne i anledning af jubilæum den 25/8. Bestyrelsen
kontaktes.
Hjælperbrev: Bliver sendt af Lars.

5. Næste møde: 15/10 Brød Joan
6. Eventuelt: Der er søgt om nyt klubhus hos kommunen. Skitseoplæg og budget er sendt ind på det. DcH
konkurrencer skal muligvis lægges op på DcH Tilmeld, ellers er de ikke gældende som oprykning.
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