
 

 

 

 

 
DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB 
ENESTE AF DANSK KENNEL KLUB ANERKENDTE SPECIALKLUB FOR SHETLAND SHEEPDOGS. STIFTET 1. JANUAR 1994 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Shetland Sheepdog Klub, 
10. juni, kl. 10.00 hos Katja Knoth. 
 
Til stede: 
Erik, Tine, Henrik, Katja, Anne. Trine (suppl.), Lone (suppl.) 
Afbud: Ingen 
 

1. Valg af dirigent 
Tine 
 

2. Orientering fra DKK (Lovændringer, m.m.)  
DKK har godkendt de ændringer af vores love, som blev vedtaget på generalforsamlingen. 
Udstillingsplan 2022 er kommet – internationale og nordiske udstillinger.  
Vi planlægger først egne udstillinger, når vi kender DKK’s.  
Ellers intet nyt fra DKK. 
 

3. Økonomi, status fra kassereren 
Økonomien er god. 
Udstillingsudvalget får et dankort til de store udlæg i forbindelse med udstillinger. 
Bogføringen overdrages fra Katja til Henrik inden næste møde. 
Vi reducerer til kun at have konto i en bank, nemlig der hvor gebyrerne er billigst. 
 

4. Information og status fra diverse udvalg 
 
Udstillingsudvalget: 
Godt besøgt udstilling på jubilæumsdagen. 63 tilmeldte hunde. 
11 tilmeldte på hundedagene. 
Alle udstillinger er på plads resten af året med bl.a. 2 danske dommere. 
Ernst blíver i udstillingsudvalget indtil videre. 
2020 er på plads med dommere og godkendt på hundeweb. 
Trine Flørness og Henrik Thomas træder ind i udstillingsudvalget. 
Herudover søger vi en mere på Sjælland. 
 
Avls- og sundhedsudvalg: 
Udvalget er ved at finde argumenter til DKK for at få klubbens avlsanbefaling i forhold til 
øjenlysning ændret til krav (dvs både øjenlysning som hvalp og igen som voksen inden 
parring). Der argumenteres ud fra udvikling af colobom hos sheltier. 
 
Aktivitetsudvalget: 
Som info: Aktivitetsudvalget fungerer som paraply over alle lokalrepræsentanter samt 
sporudvalget. 
Tine slår aktiviteter op for alle på Facebooks DSSK-side – undtagen udstilling. 
Der er medlemmer, der ønsker fællestræning. De opfordres til at komme med tid og sted og 
melde dette til Tine.  
Hyrdning: Tine henter inspiration andet steds. Har bl.a. overværet Corgiklubbens årlige 
hyrdekonkurrence. 
Skal der være en mentorordning i forbindelse med avl? Skal der være et medlemsmøde om 
avl, som sundhedsudvalget kunne stå for? 
 
Sporudvalget: 
3 kommende prøver i 2019, 1 i Nordjylland 14. sept. Og 2 på Sjælland, hhv. 20. og 27. 
oktober. 



Hvalpeanvisning: 
Intet 
 
Hjemmeside: 
Vi leder efter en studerende eller evt. en anden frivillig fra Sheltieklubben, der kan lægge 
hjemmesiden om – både indhold og teknologisk platform. 
 
Sheltiebladets redaktion: 
Kører, som det skal. 
Dommeren på jubilæumsudstillingen skriver et lille indlæg om dagens udstilling. 
 
 

5. Medlemmernes ønsker om aktiviteter og oprettelse af nye udvalg 
Der er ønske om, at DSSK arrangerer rallyprøver og klubmesterskab i rally. 
Bestyrelsen annoncerer derfor efter frivillige til et Rallyudvalg. Målsætningen er, at der skal 
afholdes mindst 2 stævner om året – i øst og vest. Maj og september. 
De, der melder sig, skal være forberedt på, at de selv skal være tovholdere på prøverne. 
Bestyrelsen tilbyder hjælp til at komme i gang 
 
 

6. Opfølgning på punkter siden sidst. 
 
Evaluering af jubilæumsdagen og hundedagene. 
 
Jubilæumsdagen: 
Rigtig god dag. Glade folk og godt vejr.  
Kunne godt have ønsket flere tilskuere og lidt pressedækning. 
Uddeling af rosetter til årets hund var ikke optimal, og det skal forbedres til næste år. 
Billeder kan bl.a. findes på https://sheltie.dk/jubilaeumsbilleder/  
Se også link til billeder på flick.com på DSSK’s facebookside. 
 
Hundedagene: Vi havde ingen stand og er enige om, at der skal foregå en masse på standen, 
hvis vi fremover skal have en stand på hundedagene. 
Men god stemning og en masse spændende at kigge på. Bl.a. var der mulighed for at prøve at 
hyrde med sin sheltie. 
 
Rallysenior til årets rally sheltie. 
Fra 1. maj 2019 er der indført en seniorklasse i rally for hunde fra 8 år. Derfor udvider vi 
propositionerne for årets rally shelties, så hunde der stiller i seniorklassen også kan 
præmieres. 
 

7. Evt. 
 
Fællesudstilling i 2020 (Samarbejdende hyrdehunde) Erik sidder i samarbejdsudvalget. 
God idé at det fremgår af invitationen, at det er en fællesudstilling. 
 
Soigneringskurser i Nordjylland? Tine kontakter interesserede og evt søger hjælp på FB og i 
bladet 
 
Sheltiebladet i ekstra oplag til opdrættere, så de kan give hvalpekøbere et blad. Ligger hos 
Erik og hos Katja. Opdrættere på Fyn afhenter hos Katja. Andre bestiller hos Erik. 
Udenlandske medlemmer får fremover bladet tilsendt elektronisk. 
 
 

8. Næste møde 
28. sept.  

https://sheltie.dk/jubilaeumsbilleder/

