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Referat af Bestyrelsesmøde i  
Dansk Shetland Sheepdog Klub 
05. juni 2018  
Deltager: Ernst, Tine, Katja, Ivan, Erik og Birgitte(suppl) 
Afbud: Anja(suppl) 
 
Referat : 
 
1.Orientering fra DKK 
a. Se mail fra Ernst 16.05.18 vedr. Dataansvar & databeskyttelse) 
Vi afventer til DKK kommer med en udmelding hvordan de håndterer data og vi i DSSK vil så håndter 
dette på sammen måde. DSSK vil altid sørge for at alt data vil være beskyttet. Ellers ikke noget nyt. 
 
2.Kasserefunktion - Status fra Kasseren  
Økonomien ser godt ud. Der er slettet omkring 175 medlemmer fra databasen, som så heller ikke 
havde indbetalt sidste år. Vi prøver at se om vi kan nå ud til disse 175 medlemmer for at se om de ville 
være medlem igen.  
Der bliver lavet et ½ år regnskab for at danne et overblik. 
Tryk og forsendelse af sheltieblad er blevet en del billiger. 
PBS-systemet bliver også opdateret nu, dette kommer at tage lidt til da dette skal ske manuelt. Fra 
2019 skulle PBS systemet køres helt automatisk 
Der mangler stadigvæk omkring 50% af mailadresser i medlemsdatabasen. 
 
3.Information og status fra diverse udvalg 
(udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, aktivitetsudvalg, hvalpe anvisning, hjemmeside, 
redaktion) 
Redningsfonden:  
Det går rimeligt godt med Redningsfonden. Der sker ikke så meget. Der er ingen hunde på listen men 
et par mennesker der ønsker hunde. Når der kommer hunde 'ind' så går det stærkt med at få dem ud til 
nye familier. 
Flere og flere omplaceres via Facebook, hvor folk selv finder familier til deres hunde. 
Mvh 
Inge Daae Fagerberg 
 
Sporudvalg:  
Se bilag 1, ( længer ned ) 
Udstillingsudvalg. 
 Se bilag 2 ( længer ned) 
 
Der er nogen COOP kort som ikke virker. COOP er bekend med problemet. Hvis men er udsat for at 
der ikke er penge på kan bestyrelsen kontaktes. 
 
 
 
 
 
 



Aktivitets udvalg:  
Der er blevet afhold flere aktiviteter med stor tilslutning, enkelte aktiviteter er blevet aflyst pga. få 
tilmeldinger. 
Udvalget arbejder på flere interessante aktiviteter. Der arbejdes også på flere aktiviteter i Jylland.  
Udvalget evaluerer løbende ud fra de tilmeldtes tilbagemeldinger. 
Der bliver hyrdekursus i Esbjerg. 
Sundhedudvalget. 
Intet nyt denne omgang 
 
Øverige  
Bestyrelsen beslutter at oprette et rally udvalg. Ivan prøver at finde folk til dette. 
 
 
4. Jubilæum, hvad vil vi, hvad vil vi ikke? 
Det vil være super at arrangere en dag med mange opvisninger, Spor, hyrde, agility, m.m. 
Selveste udvalg består af: Katja Knoth, Birgitte Fly, Anja Holmgren, Tine Wiberg Rasmussen,  
Sabine Heine Andersen, Catrine Buch, samt Erik Stienenbos 
Udvalget skal mødes hurtigst, for at satte ting i gang.  
 
5. Udstillinger 2019, er der styr på dommer m.m. 
    Se bilag 2 ( længer ned ) 
 
6. Udstillings resultater fra DKK-udstilling, Skal alle udenlandske hunde med trods ej 
medlemskab i DSSK 
Ja disse skal med. 
 
7. Mail og vedh. Fil fra Ivan, vedr. Mindeord Tove Poulsgaard 
Fremadrettet, skal mindeord lige runde bestyrelsen inden det bliver publiceret i bladet.  
Vi skal bare huske at bladet er medlemmers bladet og ikke bestyrelsens blad. 
Bestyrelsen er enig om at komme med nogen rammer for mindeord. I form af. max antal sider. 
 
8. Beskrivelsen af lokalrepræsentanternes rolle 
Tine laver en beskrivelse og efterlyser for de områder som mangler repræsentanter 
 
9.evt. 
DSSK har fået tilbud om at deltage i ” Vores Levende hobby”. Vi lægger den op på FB, for at høre om 
der er medlemmer der har interesse i dette. 
Lone Pedersen har meld ud at hun stopper med alt arbejde for klubben per 31.12.18. Dermed er der 2 
opgaver hvor der skal findes personer til. Udstillingskataloget overtages af Erik Stienenbos. Bestilling 
af rossetter: ?? 
Bestyrelsen er ked af denne beslutning og takker Lone mange gange for de mange år hun har arbejdet 
frivilligt for klubben 
 
- Der skal findes en person der kan tage sig af Årets udstillings-/rally/lp hund. 
- DSSK modtager genbrugs pokaler, men uden ridser. 
-  
 
11.Næste møde 
29.09.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAG 1 
 
Status pr. 24/5-2018 fra Sporudvalget  
 
Der har været afholdt kursus i kaninslæb fra januar til april måned på Sjælland. Flot tilslutning og 
mange aktive ekvipager.  
 
Sporudvalget ved Lotte har afholdt to kaninslæbsprøver på Sjælland i slutningen af April måned med 
flot tilslutning og fuldt overtegnede prøver. 
 
Der deltog den første dag 8 ekvipager på distancen 400m, heraf var  der 6 sheltier, 1 korthåret collie 
og 1 dalmatiner. Det blev til 1 x 1. Præmie, 1 x 2.præmie, 3 x 3. Præmie og 3 bestod ikke. 
 
Næste dag blev der afprøvet 4 ekvipager på distancen 400m, 3 sheltier og 1 weimaraner. Det blev til 2 
x 1. Præmie, 1 x 3. Præmie og 1 bestod ikke. 
På distancen 1000m blevd er afprøvet 3 ekvipager, alle sheltier. Det blev til 1 x 1. Præmie 
sværhedsgrad 1, og en der ikke bestod S1. Desuden 1 x 2. Præmie i sværhedsgrad 3. 
 
Det lykkedes os at lave et mindre overskud, som er overført til klubkontoen.  
 
Bestyrelsen skal være klar over, at det er yderst svært at få det til at løbe rundt, fordi der kun kan 
deltage et lille antal på en prøve. Hver enkelt spor tager meget plads i skoven, og en dommer kan kun 
bedømme et vist antal ekvipager. Så derfor er vi ekstra stolte af, at det lykkedes os at overholde et 
budget og klare prøverne uden underskud. Det er  ikke sikkert vi kan gøre det hver gang, men vi 
arbejder på at holde udgifterne nede i den udstrækning det er rimeligt. Vi vil jo også gerne at vi kan 
trække på hjælperne igen. 
 
Vi var heldige at få den samme dommer til begge dage, en erfaren herre som var rigtig sød og 
hjælpsom. Og så havde jeg lavet aftale med en erfaren jæger og prøveleder, som var prøveleder begge 
dage. 
 
Men vi vil gerne selv kunne stå for prøverne, og derfor har vi brug for at blive uddannet som 
stifinder/sporlæggere og Prøveledere. Vi er i indledningsfasen og er ved at undersøge hvilke 
muligheder der reelt er for at blive uddannede, så måske der på et tidspunkt kommer en ansøgning fra 
os til dækning af en evt. Uddannelse til gavn for klubben og de medlemmer der gerne vil til 
kaninslæbsprøver og evt på sigt også schweissprøver. 
 
Næste kaninslæbsprøver bliver i Nordjylland d. 20/10, denne arrangeres af Sporudvalget ved Catrine 
og Anne. 
 
Catrine og Anne har også afholdt en inspirationsdag i Nordjylland, hvor man kunne få mulighed for at 
prøve at gå kaninslæbsspor. Flot opbakning og de to havde travlt med at introducere de tilmeldte bedst 
muligt. 
 
Og så har vi udvidet sporudvalget med et medlem mere på Sjællandssiden, nemlig Christine Vammen. 
Christine bor i nærheden af Lotte og de to vil arbejde sammen om hvad der vil komme til at ske på 
Sjælland.  
 
Christine og Lotte holder møde inden så længe og planlægger hvad vi kan byde ind med af aktiviteter.  
 
Vi har indkøbt rosetter, der gerne skulle kunne række til måske de næste to prøver. 
 
Med venlig hilsen 
 
Sporudvalget 
v/Christine, Anne, Catrine og Lotte 
 
 
 
 



BILAG 2 
 
 

Fra Udstillingsudvalget 
 
September 2018 
Dobbelt udstillingen sammen med Collieklubben. 
Jeg er i fuld gang med at lave aftaler med Collieklubben, så alt er fastlagt med hvem der har hvilke 
ansvar, hvem der hjælper med hvad, og ikke mindst økonomi, så der ikke kommer nogen overraskelser 
på dagen eller bagefter.  
Havde ønsket at jeg havde haft møde med dem inden dette bestyrelsesmøde, dette har desværre ikke 
været muligt, pressede og overfyldte kalendere for alles vedkommende. Der vil blive holdt møde 
hurtigst muligt efter den 10juni, hvor collieklubben har et internt møde. 
Når tingene er kommet mere på plads, vil jeg selvfølge underrette jer – bestyrelsen – om hvad der er 
DSSKs opgaver og hvad der er DCKs opgaver, osv. Så kan I fordele dem imellem jer. 
Hvis I ønsker det, kan der sagtens deltage en fra bestyrelsen til mødet med collieklubben, dette ville 
faktisk være rart, så bestyrelsen er med ind over det hele, men det kræver at en af jer har tid! 

- Katja tager med til møder med colliklubben, som repræsentant fra bestyrelsen 
 
HUSK NU DET ER EN DOBBELTUDSTILLING!!!!! Så jeg forventer at I husker at tage hensyn til 
dette mht bestillinger osv.  
 
November 2018 
Omkring dommer, så tror jeg at jeg har lavet en forglemmelse mht bestilling af fly, overnatning osv. 
Jeg har været distraheret, så jeg kan ikke huske det overhovedet, hvad der er aftalt!  
Hvem tager sig af at bestille bl.a. flybilletter? 
Det vil være godt at der allerede nu er besluttet omkring transport af dommer osv.  
Hvis jeg spørger pænt kan vi måske få Flemming Larsson til at hjælpe os i den henseende. Dette bliver 
selvfølgelig mod, at han får dækket sine udgifter til transport, evt får en overnatning på hotellet 
sammen med dommer og får et måltid mad, samt forplejning på udstillingsdagen. Det er blevet gjort 
sådan tidligere, men jeg skal vide hvad jeg må tilbyde ham, hvis han er interesseret i at hjælpe. 
Hvis Flemming ikke kan, så skal der findes nogen som kan! Plus husk kontakt med dommer inden 
udstillingen, hvis man er udstiller eller kan risikere at blive udstiller på dagen er IKKE TILLADT! 

- Erik skriver til Christine med det som der er aftalt 

Omkring Hal m.m. så har Lone Rehder styr på det, og når tiden nærmer sig, skal hun have besked 
omkring forplejning osv., men det er der tid til. 
 
Udstillingsåret 2019 
Marts 2019 
Dette er en dobbeltudstilling i fælleskab med Old english Sheepdogklubben, Border Collie Klubben, 
Bearded collie Klubben. 
Der har været udskiftning af en dommer, da England har ændret sine krav mht udstillingsdommere, vil 
Frank Kane ikke have mulighed for at kunne dømme alle racerne, så han er skiftet ud med Robert 
Newhouse. Dette er faktisk en fordel for DSSK, derfor knoklede jeg for at vi fik netop denne dommer. 
Da han er den eneste af de mulige dommere som er uddannet af ESSC (Den engelske Shetland 
Sheepdog Club), og derfor virkelig har styr på hvad en sheltie er! 
Der skal fast sættes et par småting, men snarligt får jeg styr på ansøgningen til DKK omkring denne 
udstilling. Det vil kræve nogle flere møder i samarbejdsudvalget inden det hele er på plads, så snart 
der er styr på mere, skal jeg nok underrette bestyrelsen. 
HUSK igen her er der tale om en dobbelt udstilling! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Maj 2019 
Areal er Booket, det er jubilæumsudstillingen. 
Mht at gøre noget ekstra ud af deltager præmier osv, vil være en god ide, men bør snarligt blive 
fastlagt, så der er mulighed for at få bestilt og fundet tilbud osv. 

- Der er nedsat en Jubilæums udvalg som snart kommer sammen for at starte med det 
organisatoriske.  

 
Mht dommer…. 
Mit første spørgsmål er: 
Skal det være en dansk eller udenlandsk dommer? 
Ved en dansk dommer er mine forslag:  
Fx Hans Erik Pedersen, Anette Bystrup, Kim Vigsø Nielsen m.fl. 
Der skal påtænkes at udstillingen er på Fyn, derfor bør der vælges dommere bosiddende på 
Fyn/Jyllands delen af DK 
Ved en udenlandsk dommer er mine forslag: 
Krystyna Szulc - Polen, Marion Ten Cate – Holland, der er også mulighed mht nogle rigtig gode 
norske, svenske, finske dommere… 

- Bestyrelsen er enig om at det skal være en udenlansk dommer, da dette er vores jubilæum 
udstilling. Bestyrelsen anbefaler en hollandsk dommer. Erik har fået nogle anbefalinger om 
hollandske dommer. Erik informerer Christine om dette. Mht. Transport m.m. tager Erik 
denne opgave. Afventer besked fra Christine mht. Dommervalg. 

- Følgende dommer der kan anbefales: ( al disse dommer er anbefalet af Paul van Ulsen) 
Bianca van den Berg,  
Rony Doedijns,  
Marion ten Cate,  
Rob Douma  
Rachel Dijkhorst-de Noij  
Der vil blive efterspurgt en person der kan hente dommer i lufthavn, samt transportere til 
hotel og udstillingspladsen. 

Jeg skal bare vide hvilket land jeg skal lede i… 
HUSK MED UDENLANDSK DOMMER, skal der være styr på transport af vedkommende osv. Det 
besværliggør det hele noget, især når det er på Fyn. 
 
August/september 2019 & November 2019 
Største forhindring for mit arbejde med disse to udstillinger er: 
JEG MANGLER DATO OG STED!!!! 

- August udstilling 31 august. Erik venter svar fra KFUM Hallerne i kolding ( udendørs arealer 
) 

- Dette skal være med en Dansk dommer 
- November. Vi prøver lørdag 16. november. Ernst prøver at finde lokaler. 
- Dette skal være med dansk dommer 

 
Andet 
Samarbejdsudvalget – fremover er det mit ønske at jeg ikke solo til disse møder, de andre klubber 
er altid repræsenteret af minimum 2 personer, derfor vil det være rart at sheltieklubben også er 
repræsenteret af to personer. Både fordi 2 husker bedre end en og man kan støtte hinanden i 
eventueller aftaler osv. Samt at de andre udvalgs medlemmer lærer andre at kende ud over mig fra 
sheltieklubben. 

- Katja tager med som repræsentant Fra bestyrelsen 
 
Vedr forespørgsler mht udstillinger – Nu er jeg flere gange blevet rykket for datoer, steder, 
dommere osv når det gælder 2019 udstillingerne.  
Jeg kan ikke beslutte noget på egne vegne, det har jeg ikke tilladelse til, men skal have jer – 
bestyrelsen – over alle beslutninger, dette gør at alt tager tid. 



Folk tror nærmest at jeg lyver, når jeg ikke kan give nogen svar, men jeg føler ikke, at jeg kan sige 
noget usandt, og så længe DKK ikke har godkendt udstillingen mht dato, sted og dommer, så kan jeg 
med sikkerhed ikke svare noget. Men hvad gør jeg i den henseende? Det er noget trættende….  
 
 
Optimalt ville jeg gerne allerede nu have datoerne, samt steder for 2020 udstillingerne, således det kan 
komme på plads mht DKK og inden folk begynder at rykke for udstillingsdatoer hertil. 
Udstillinger 2020. 

- Bestyrelsen har forståelse for at det er træls at blive rykket i, og vil fremadrette prøve at lægge datoer 
for udstillinger 2 år frem. 

- Marts: Nr. Åby, 29.02 / 07.03, Erik kontakter Karsten, så han kan bestille hallen. Udenlandsk 
dommer 

- Juni: Sorø 06.06.2020, Ernst snakker med Niels/Charlotte om booking af pladsen. DK 
dommer 

- September: Sorø 05.09.2020, Ernst snakker med Niels/Charlotte om booking af pladsen. 
Udenlandsk dommer 

- November: 07.11.2020, Kfum Hallerne i Kolding. DK dommer(Hallen er reserveret) 
 
Mvh 
Christine Áhl Nielsen 
 
 
 
 


