Ordinær Generalforsamling
Lørdag d. 22. april 2017, kl. 11.00
Danhostel Fredericia, Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia
Dagsorden :
1. Valg af Dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning til godkendelse, herunder beretninger fra diverse
udvalg.
4. Lydigheds afdelingens beretning
5. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse og meddelelse
af ansvarsfrihed
6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
7. Bekendtgørelse af valg til bestyrelse og revision
8. Eventuelt.
1.Valg af Dirigent.
Bestyrelsen peger på Birte Christoffersen (DKK), ingen andre forslag
Godkendelse, obs. punktet valg af referent, mangler
2a Valg af referent
Tine Wiberg Rasmussen er valgt
2b. Valg af 2 stemmetællere
Anne Kristensen og Anja Holmgreen
3. Formandens beretning til godkendelse, herunder beretninger fra diverse udvalg
Formand (bilag)
Der har været udfordringer med PostNord, bladet kommer ikke hurtigt nok ud, vi skal finde en anden
udbringer .
Kommentar fra Flemming, post Nords service bortfalder også derfor ændring af post.
Udstillings udvalget ved Christine Ahl , (bilag),
Kommentar fra Medlem/Suzie, (dyrelæge): vil gerne sponsere gaver til udstilling.
Sundhedsudvalg ved Christine Ahl (bilag)
Kommentar fra medlemmer:
Medlem har erfaring med sheltiehæl på egen hund, vil gerne hjælpe med oplysninger.
Medlem fortæller har 3 kendte tilfælde af alvorligt knækkede kindtand. Sundhedsudvalg/Tine: det vil vi
undersøge.
Alle oplysninger/spørgsmål om sundhedsproblemer sendes til sundhedsudvalget.
Medlem: kommer statistikker på nettet/hjemmesiden? Sundhedsudvalg/ Christine Ja vi vil bruge nettet
mere i fremtiden.
Medlem: mht. farver, collieklubben har forsøgt at fjerne blis med bivirkninger, de har måske erfaring vi kan
brug.
Der snakkes lidt om priser på HD og øjenlysning, der er meget forskel på priserne hos dyrelægerne., man
kan med fordel forhandle hvis man samler flere hunde.
Sundhedsudvalg/Tine vi har brug for flere oplysninger om tilfælde af lansetænder, kennelerne kontaktes
direkte.
Ros fra Bestyrelsen til sundhedsudvalget
Kommentar fra forskellige medlemmer:
Godt med mere synlighed omkring sundhed. Der findes håndbog med statistik fra Holland hvor alt er
synligt for samtlige sygdomme, både hvor der er problemer og hvor der ikke er problemer. Spredt snak om
at nogen ”problemer” faktisk er små/sjældne. Bestyrelse: opdrættere har ansvar for at informere/rådgive om
hvad man kan forvente og risikere.
Et anonym spørgeskema undersøgelse af hvad hundene har fejlet fra Mastifklubben kan evt kopieres til

brug i sheltieklubben, det er et stort arbejde, bestyrelse/Erik vil evt. hjælpe, engang ud i fremtiden, ikke
tidsbestemt.
Aktivitetsudvalg : Sidste generalforsamling besluttede man at oprette udvalget, det er under opstart.
4. Lydigheds afdelingens beretning Ved Kirsten Klitsgård
(bilag)
Lydighedsudvalget takker af for 23 dejlig år
5. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
Underskud sidste år især pga bladet selvom vi er gået ned til 5 blade, underskud på udstillinger, lille fald i
medlemmer.
Der skal spares på post Danmark. Der arbejdes på nyt tilbud fra Post Danmark og andre
firmaer/bladkompagniet .
Kommentarere til underskud:
Bestyrelsen. Man kunne også vælge digitalt blad? Man arbejder allerede nu på en anden leverandør til
forsendelse.
Medlemmer: Erfaring fra andre klubber, man kunne sparer kun ét blad og have nyhedsbrev digitalt med
vigtigste inf. som ligger på hjemmesiden. Nogen vil gerne have bladet i hånden og ikke alle har computer.
Man kunne også give mulighed for at vælge papir/digitalt. Vedtægterne siger at der skal være mindst 4
blade.
Konklusion: Bestyrelsen arbejder videre med forsendelse og antal blade
Regnskabet godkendes.
6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
Ingen!
7. Bekendtgørelse af valg til bestyrelse og revision
Kandidater til valg af bestyrelse.
Ivan Nielsen modtager genvalg og Ernst Holmgren modtager genvalg
Kandidater til valg af Revisor: Anne Kristensen modtager genvalg
Da der ikke er flere Kandidater end der skal vælges er vedkommende valgt uden afstemning.
Valg af suppleanter til bestyrelsen og revision.
Bestyrelse 1. supl. Suzie Stokholm Jørgensen og 2. Supl. Anja Holmgreen
Revisor supl. Susi Jørgensen (obs Suzie fratræder som revisor suppleant såfremt hun er nødsaget til at træde
ind i bestyrelsen, og fratræder som bestyrelses suppleant hvis hun er nødsaget til at træde ind som revisor)
8. Eventuelt.
Medlemskartoteket ligger hos Flemming Larsson, han vil gerne af med (medlem søges), i den forbindelse
diskuteres der programmer til brug for medlemskartotek der er flere muligheder. Katja oplyser at der
arbejdes på det.
Flemming vil bestille en opdateret medlemsliste og liste over dyrlæger og dommere som ønsker at
modtager bladet inden dem nuværende posttjeneste lukker.
Fra bestyrelsen Det er dejligt med den positive ånd angående Sundhed og åbenhed.
Der opfordres til fortsat at holde god tone på facebook
Al kommunikation til bestyrelsen bør rettes til os direkte på mail. Det kan være svært at se hvem det er
rettet mod i en facebook tråd eller besked på facebook.
Kontingent Der har været problemer med manglende opkrævninger det kan være problemer med posten
/girokort.
Faldende medlemstal. Drøftelse omkring kontingent til nye hvalpekøber, første år er til halv pris.
Information til nye opdrættere mangler. Der ønskes ekstrablade (overskydende) til uddeling til
hvalpekøbere.
Reklame evt hvalpe pakke med blad racebeskrivelse osv. Erik/bestyrelse hvalpepakke er på vej.
Det nye Aktivitetsudvalg er sat i gang, nu er der arrangeret aktiviteter som medlemmer og udvalg har sat i
gang alene og/eller i samarbejde. Der er åbent for alt som medlemmerne ønsker.
Forslag til aktivitet Suzie foreslår/tilbyder kurser i massage.
Formanden takker til slut
Referat af ordinær generalforsamling 2017, godkendt af dirigent Birte Christoffersen

Formandens beretning for året 2016 ,til Generalforsamlingen

På sidste generalforsamling blev bestyrelsen fornyet med 3 personer, men efter et par møder ønskede de 2 af
dem ikke at deltage i bestyrelsesarbejdet, det synes vi var meget trist, men vi måtte indkalde vores 2
suppleanter og om konstituerer os.
I bestyrelsen har vi arbejdet med at få vores nye udvalg sat op, samt lavet et mindre regelsæt for hvad der
kan og skal være i aktivitetsudvalget. Nu er der mulighed for at der kan komme aktiviteter i hele landet, hvis
vores medlemmer har et ønske så kontakt lokalrepræsentanten i området og kom med forslag samt hjælpe
med at få det sat i gang.
Vi mistede et medlem af lydighedsudvalget da sygdommen tog over og her efter har udvalget nedlagt sig da
der ikke er nok medlemmer til at opretholde udvalget, vi må håbe på at der på sigt kan komme liv i udvalget
igen, men det er svært de trænere der er, har privat træning.
Udstillingsudvalget har arbejdet på et samarbejde med andre klubber for at vi kan mindske udgifterne til
dommer og plads, det arbejdes der videre med.
Som alle har lag mærke til har vi haft en udfordring med post nord, her er vi i gang med om der kan findes
en anden udbringer, hvor vores blad kan komme bare lidt før end det gør nu. Vi er ikke de eneste der har
problemet.

Udstillingsudvalgets beretning for året 2016 ,til Generalforsamlingen
Udvalget er i 2016 blevet udvidet med et ekstra medlem. Flemming Larsson er trådt til, og det er så dejligt at
have en at sparre med, samt at jeg kan trække på hans store erfaring indenfor netop dette område.
2016 blev det sidste år hvor vi brugte DKKs præmiebonner, og vi bruger i 2017 Coop-gavekort på 25kr i
stedet for. Hvis nogen skulle have andre forslag, så sig endelig til.
I forsøget på at finde muligheder for at mindske udgifter har vi forsøgt i 2016 at dele en dommer med Collie
klubben, dvs collieklubben brugte dommeren lørdag og vi søndag. Sådanne tiltag vil komme i 2017 også.
Blandt andet er det i planlægningen om at dele plads og dommer med Collieklubben i 2018.
Samarbejdsudvalget for de britiske Hyrdehunde
Det gælder klubberne: Border Collie Klubben, Collie Klubben, Old English Sheepdog klubben, Bearded
Collie Klubben og Shetland Sheepdog klubben.
Første reelle møde var juni 2016, hvor vi mødtes alle sammen og snakkede om muligheder for samarbejde
på kryds og tværs og hvad vi kunne tilbyde hinanden i et samarbejde. Inden da har de enkelte klubber
mødtes på kryds og tværs, og gav anledningen til et fællesmøde.
Derefter har vi mødtes i december og senest 7. april i år. Og der vil være flere møder i løbet af året. Mere
information vil være i det nyeste sheltieblad, dog er der lidt skift i personerne med de forskellige ansvar,
men det essentielle formål har endnu ikke ændret sig.
Samarbejdet går primært ud på at hjælpe hinanden, finde muligheder for at dele dommer, areal og på sigt
holde en fælles udstilling om året, og andre arrangementer, så vi kan lære hinanden rigtig at kende.
Et forsøg herpå bliver muligvis en fælles udstilling I år, men grundet ny opståede merudgifter til det hvor
udstillingen skal afholdes, vil sheltieklubben øjensynligt fravælge en udstilling der.
En fælles udstilling i SBH-regi vil indtil videre foregår således at hver klub afholder på dagen deres egen
udstilling, i samme ring, med samme dommer og ringpersonale. Sluttelig vil der så afholdes lidt fælles BIS
konkurrencer, som alle klubber deler udgifterne for, ligeledes deles alle de andre fællesudgifter.
Fremtidige samarbejder for 2018 og fremefter:
I 2018 er det i støbeskeen at vi laver en britiske hyrdehunde dag, hvor vi i hver klub skal stå for en aktivitet,
der er også tale om at åbne vores skuer op for de klubber samarbejdsudvalget har, hvis dette er ønsket for det
enkelte skue.
2018 vil der muligvis også blive lavet en fællesudstilling med Collie klubben, dvs vi deler dommer, om vi
måske kan lave det til en dobbeltudstilling, dvs to muligheder for at opnå cert på en dag, det leger vi også
lidt med i tankerne sammen med collieklubben. Men Dette er endnu ikke færdig besluttet, men det nævnes
her, som en information, således at I medlemmer ved hvad vi forsøger at lave.
2019 vil der forsøges at blive lavet en fælles udstilling, arrangeret af samarbejdsudvalget, hvis det er muligt.
Så der er meget på tegnebrættet af større arrangementer, ud over måske at dele dommer, areal osv. Håber at
I vil tage vel imod det.

Sundhedsudvalgs beretning for året 2016, til generalforsamlingen 22 april 2017
Udvalget er blevet udvidet med et enkelt medlem, Tine Wiberg Rasmussen, derudover har flere medlemmer
ydet lidt assistance både med at give ideer til projekter, henvise til noget materiale osv. Det er dejligt med et

medlem i udvalget at kunne sparre med, og vi sætte pris på jer medlemmers ideer, hjælp og håber
selvfølgelig at det fortsætter fremover.
Øjenstatistik
Statistikken over øjenlysninger og Røntgen fotograferinger, er der ikke er sket nogen nævneværdige
ændringer sammenlignet med sidste år. Statistikken er som altid en del af sundhedsudvalgets beretning,
skulle der være nogen spørgsmål, så er alle mere end velkomne til at kontakte udvalget, og vi vil forsøge at
giver så fyldestgørende et svar som muligt, og evt tage en fagdyrlæge med på råd.

Samlet statistik
2016
total øjenlyste hunde
hunde m. Intet påvist
Hunde m. CEA, CRD
Hunde m. CEA, colobom
Hunde m.
Distia./ektop.cil.
Hunde m Katarakt
Hunde m. PPM
Hunde m. PHTVL/PHPV
Hunde m Corna Dystrofi

Forskel i % ml.

2015

%

2016-2015

%

301
235
29
3

78,07
9,63
1,00

2,25
-1,35
-0,47

273
207
30
4

75,82
10,99
1,47

30
0
12
1
2

9,97
0,00
3,99
0,33
0,66

-2,12
0,00
2,52
-1,13
0,30

33
0
4
4
1

12,09
0,00
1,47
1,47
0,37

Kommentarer:
Der ses en lille stigning i antal øjenlysninger sammenligner man 2016 og 2015.
Procenttal er i forhold til antal øjenlyste hunde, dvs for 2016 er de 78,07% af de øjenlyste hunde uden
anmærkninger og så fremdeles.
Der ses en lille stigning i hunde øjenlyst uden anmærkninger og et lille fra i hunde som diagnosticeres med
CRD og Colobom, men det er stadig i det små.
Der er et lille fald i procentdelen af hunde med diagnosen distichiasis/ektopiske cillier, dette kan forklares i
nedenstående skemaer, hvor man ser et fald i øjenysning af voksne hunde, hvor netop denne diagnose ses
oftest.
Fordeling mellem hvalpe op til 12 uger og hunde over 12 uger, en sammenligning mellem 2015 og
2016 resultater:
resultater for 2016
resultater for 2015
Samlet hvalpe voksne Samlet hvalpe voksne
total øjenlyste hunde
299
214
85
273
174
99
hunde m. Intet påvist
235
184
51
207
151
55
Hunde m. CEA, CRD
29
19
10
30
22
10
Hunde m. CEA, colobom
3
3
0
4
2
2
Hunde m.
Distia./ektop.cil.
30
3
27
33
1
32
Hunde m Katarakt
1
0
1
0
0
0
Hunde m. PPM
10
9
1
4
2
2
Hunde m. PHTVL/PHPV
1
1
0
4
2
2
Hunde m Corna Dystrofi
2
0
2
1
0
1

Skelettet
Statistikken for røntgen undersøgelser, heller ikke her de store forandringer i forhold til sidste år, hverken i
antal røntgen fotograferede eller resultaterne der er fundet i vores shelties for året 2016 sammenlignet med
2015.
2016
2015
HD-A
27
30
HD-B
2
3

HD-C
HD-D
HD-E

3
2
0

0
1
0

AD-0
AD-1
AD-2
AD-3

20
1
0
0

20
0
0
0

6

10

37

34

OCD-Fri
Antal hunde
undersøgt

Alle statistikker vil komme på Hjemmesiden, vi er klar over at der mangler statistikker for de sidste par år,
dette er beklageligt, men vil forsøges at blive rettet op på snarligt.
Andre projekter:
Med flere hænder til at varetage opgaverne har det været muligt virkeligt at kunne komme i dybden med
nogle emner, som er blevet foreslået af vores medlemmer.
Tandprojektet
Dette projekt blev foreslået på en generalforsamling for nogle år siden, og da man/jeg stod alene med dette
påbegyndte jeg kontakten med Jens Ruhnau og finde mulige emner der kunne have interesse for en sådant
studie.
Nu har Tine taget mere over mht dette projekt, så jeg kunne bruge min energi på andre projekter.
Lansetand er en arvelig tandstillingsfejl specielt hos shelties, og for at blive klogere på problemet i forhold
til avl, arbejder vi på en undersøgelse af netop arveligheden.
Vi samarbejder med Dyrlæge Jens Ruhnau og det er planen at en studerende skal løse opgaven som en
speciale opgave med Jens som hovedvejleder og som en selvfølge heraf er der fuld diskretion/tavshedspligt
omkring de deltagende hunde.
Jens Ruhnau har kontakt til Københavns Universitet, og de stiler efter at køre et forløb med en speciale
studerende til efteråret. Han er ved at finde dato for første møde, osv.
Den 16. januar kom vores opslag omkring landetænder på facebook for skellige sheltiegrupper, hvilket
hurtigt resulterede i respons, især positiv respons, fra medlemmerne.
Grundet forslag fra klubbens medlemmer er Jens blevet forespurgt om svenske og norske hunde kan deltage
i dette projekt, da flere af vores shelties har aner derfra, og der er også kommet henvendelse fra netop
sverige om vi havde interesse i at inkludere svenske hunde. Vi afventer stadig svar fra Jens, da det er ham
som beslutter dette.
Efter generalforsamlingen vil der blive udsendt en mail til alle sheltie opdrættere i DK med en opfordring til
at støtte projektet
Gode råd mht avl og tænder pt:
Jens er forespurgt og svarer blandt andet at der er inden officielle vejledninger, men kan skal tage fejlbid der
opstår i ens avl meget alvorligt, dette inkludere fx base-narrow-canines og overbid, og fejlstillede
hjørnetæner.
En Canadisk ekspert indenfor området tænder – Fraser Hale – har en mindre diskret udtalelse om netop avl
og tandfejl. Han skriver i en artikel, at når man møder en sheltie med lansetand, skal man starte med at
neutralisere (kastrere/sterilisere) hunden, derefter kan man tage sig af problemet med munden på den.
Som en konklusion vælger vi fra Udvalget at sige – Tag tandfejl, tandstillingsfejl meget alvorligt, hvis det
opstår i jeres avl!

Hjertefejl
PDA – Persisterende ductus arteriosis
Vi blev kontaktet af et medlem, som desværre måtte opleve netop denne fejl i sit opdræt. Og derudover
opdagede vedkommende at forsikringen ikke dækkede, da klubben ikke har en avlsstrategi for netop denne
lidelse, der er alm kendt i sheltien i henhold til forsikringsselskabet.

Så pt arbejdes der på følgende:
- Der er skabt kontakt med KU, specifikt Kardiologiklinikken, for at få info omkring, hvad diagnosen
indebærer, hvordan den opstår, hvad man kan gøre for at behandle den ramte hund, og hvad man skal
gøre avlsmæssigt.
- Dertil hvad materiale har Klinikken mht. information pt, som vi kan videregive til jer medlemmer,
og hvad forskes der på lige nu indenfor emner, så vi alle kan blive endnu mere klogere på det hele.
- De forskellige forsikringsselskaber er der taget kontakt til for at høre om deres holdning til dette, og
især hvad der kræves af klubben, altså hvordan skal en sådan strategi opstilles og formuleres og
oplyses, således at forsikringsselskabet fremover vil dække tilfælde med netop denne fejl.
- Løbende vil der forsøges at blive fremlagt information primært vi sheltiebladet, men også
hjemmesiden og muligvis facebook.
- Der opfordres til at man kontakter sundhedsudvalget, hvis man selv har haft en hund med diagnosen
PDA, oplevet PDA i sit opdræt osv, så vi kan blive informeret om jeres erfaringer, og vi kan derved
blive klogere på det hele.

Colourheads
Endnu et emne vi er blevet opfordret til at informere om.
Dette betegner en sheltie, som er meget overtegnet hvid i pelsen, nærmest mere hvid end korrekt farvet.
Betegnelsen colourhead kommer primært fra USA, hvor denne farve aftegning er accepteret, og man bruger
disse hunde i avl uden problemer.
Herhjemme ses det mere som en fejl.
Der arbejdes på at formidle omkring emnet, hvorfor colourheads opstår, hvad man skal være opmærksom på
i avlen osv. Der arbejdes ud fra farvegenetik, erfaringer og beskrivelser på diverse specialklubsider,
forskningssider og hvad man ellers kan finde om emnet.
Der forsøges at samle så meget som muligt info, for at kunne videre bringe det til jer medlemmer, så der
kommer en bedre forståelse af, hvad det er, hvordan det opstår og hvad man som opdrætter skal være
opmærksom på.
En Colourheaded sheltie er ikke mere syg end en almindelig farvet sheltie, så det er decideret ikke et
helbredsmæssigt problem at være colourhead, kun et udseendemæssigt problem, som er afgjort af
farvegenetik.

Sheltie hæl
Slipped Tendon, som det hedder på englesk er en kendt problem i sheltien, men flere af vores medlemmer
var ikke klar over dette, og jeg blev kontaktet for at de kunne få mere information, derfor arbejdes der på
endnu en artikel til sheltiebladet, der fortæller om netop dette problem i sheltien, dvs:
- Hvad er denne diagnose, hvad betyder det for hunden
- Hvilke behandlingsmuligheder er der
- Hvilke forsknings resultater er der
- Hvad mht avl.
Der er lavet avlsstudier mht slipped tendon, og jeg arbejder på at få så meget af vide om det, så jeg kan
videregive denne information til vores medlemmer, både via sheltieblad og hjemmeside.

Til sidst
Så der arbejdes på livet løs, mht emner og informationssøgning til vore medlemmer, håbet er at vi kan
videreformidle noget snarest muligt.
Sidst men ikke mindst, så kontakt os endelig, hvis I skulle stå med et spørgsmål, problem eller en
iagttagelse, vi kan ikke hjælpe jer, medmindre vi bliver gjort opmærksomme på det.
Er der emner I synes vi skal kigge på? Sig frem og vi vil forsøge af gøre hvad vi kan for at finde
informationer og specialister indenfor området, således at vi kan formidle det hele korrekt som muligt.

Lydighedsafdelingens årsberetning 2016
2016 har desværre været et meget sørgeligt år for lydighedsafdelingen.
Året startede med noget diskussion om at genoptage hædringen af året LP- og Rally Shelties.
Flertallet i Lydighedsudvalget ønskede ikke dette, og da det kun var et punkt under eventuelt på årsmødet
2016, skulle det i hvert fald genforhandles på næste årsmøde (2017).
Dette gik bestyrelsen i mod og besluttede at genindføre det for 2016 – hvordan vides ikke i skrivende stund.

Dernæst gik der ”kludder” i en planlagt Rally konkurrence i forbindelse med DSSK’s udstilling Sorø i maj,
som bestyrelsen ønskede at vi afholdt. Det endte med at overskuddet direkte tilfaldt DSSK og ikke
Lydighedsafdelingen.
Så måtte vi konstatere at Per Lund var syg og indlagt på hospital i Spanien, og at vi ikke kunne komme i
kontakt med ham, så i en periode vidste vi ikke hvad der egentlig skete.
Endelig kom vi så frem til DSSK’s generalforsamling den 9. april hvor Hanne Hedegaard meddelte at hun
ønskede at stoppe i lydighedsudvalget med udgangen af 2016, da hun ønskede at være en fri fugl, og gerne
ville lave noget andet og mere bredt.
2. maj kom så den sørgelige meddelelse om at Per Lund var sovet ind.
Derefter er Lydighedsafdelingen penge blevet overført til DSSK’s konto.
DSSK’s lydighedsafdeling er således nedlagt pr. 31.12.2016, da vi ikke mere kan opfylde de krav der er i
DSSK’s love vedr. Lydighedsafdelingen.
Instruktører:
Lydighedsafdelingen har i 2016 kun bestået af 2 aktive instruktører: Hanne Hedegaard som har
træningsplads i Albertslund, og Kirsten Klitsgaard i Vanløse/Store Merløse.
Per Lund var ham der stod for regnskabet indtil vi mistede ham den 2. maj 2016.
Jørn Blach Hansen var suppleant, og gik ind i lydighedsudvalget efter Pers død.
Lydighedsafdelingens præmielager er stadig hos Kirsten i Vanløse, men afleveres til DSSK/Ivan
Ahl snarest muligt i 2017.
Lydighedshold:
Der har været lydighedshold i Albertslund og Vanløse/Store Merløse både forår og efterår.
Der har deltaget 31 (46) hunde, heraf 3 (0) hvalpe. Det er endnu en gang en tilbagegang i forhold til 2015,
(tallene i parentes).
Landskonkurrencen:
På DSS årsmøde blev det vedtaget heller ikke at afholde Landskonkurrence i 2016, da der ikke mere er
interesse for denne konkurrence.
Officielle Lydigheds- og Rally prøver:
Lydighedsafdelingen har ikke afholdt officielle Lydighedsprøver og Rally prøver i 2016.
Lydigheds Champion:
Der er ikke nogen Lydigheds Champion 2016.
Rally Champion:
Elverlamshusets Osseau - F: Amanda Haue Jakobsson
Rally Super Champion:
Ahl’s Paya Papaya - E & F: Gitte Freytag
Ksassi Goodwill – E & F: Susanne Frostholm
Stort tillykke fra lydighedsafdelingen
Instruktørseminar:
DSS instruktørseminar blev afholdt den 26. – 28. august på Ugerløse Fritidscenter ved Kalundborg
Hovedtemaet var DKK’s nye lydighedsprogram - Hvordan er det gået på træningspladserne, og hvad har
været de største udfordringer for kursisterne. Hvad ser dommerne primært på i de nye øvelser . Der var også
en smagsprøve på Nose Work. Undervisere var Hans Ove Pedersen og Merete Petersen.
Fra DSSK deltog Kirsten Klitsgaard
Generelt:
Lydighedsafdelingen siger tak for 2016, og for 22 dejlige år med lydigheds træning i Sheltie klubben.
Hanne Hedegaard
Formand

Kirsten Klitsgaard
Sekretær

Jørn Black Hansen
Udvalgsmedlem

