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Hørup den 22 marts 2012. 

 

 

 

Referat fra derbyudvalgsmøde den 19. marts 2012 på Danhostel i Køge. 

Til stede var: Poul Vestervang, Niels Erik Krüger, Flemming Fuglede, Jørgen Jensen og Asger 

Stein. 

 

AS indledte mødet med at byde Flemming Fuglede fra DPK velkommen. FL er fremover DPK’s 

repræsentant i Derbyudvalget. 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift fra Derbyudvalgsmøde den 25. oktober 2011.   

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden. 

3. Kort opfølgning af referat fra mødet 25.10-2011. 

4. Regnskab for år 2011. 

5. Derby 2012 på Sjælland. 

6. Derby 2013 i Nordjylland. Prøveleder ??. 

7. Næste møde. 

8. Eventuelt. 

 
Referat: 

1. Referatet godkendt og underskrevet. 

2. Dagsordenen godkendt uden yderligere tilføjelser. 

3. AS henviste til beslutningen om, at de placerede hunde fremover også registreres i 

    DKK. 

    Jørgen Jensen påtog sig opgaven. 

4. AS redegjorde for årets regnskab, som kom ud af året med et fornemt resultat. Dette skyldes  

    udelukkende de meget fordelagtige priser på Lunde Kursuscenter. 

5. Derby 2012 afvikles med 4 hold på 1-dagen. 2-dagens afprøvninger afvikles hos Ove Jensen,   

    som har fundet egnede terræner, der ligger sådan, at publikum har mulighed for at følge       

    alle dagens afprøvninger. Afslutning og præmieoverrækkelse henlægges til Kaisholm. 

    I alt var der 87 hunde, som var tilmeldt efter 1-rate. Dette lave antal 

    tilmeldte hunde skal naturligvis ses i lyset af et nedadgående hvalperegistreringsantal for 

    de respektive engelske racer. 

6. Derby 2013 afvikles i Nordjylland med Inge Lise og Poul Rasmussen som prøveledere. 

    AS kontakter Inger Lise og Poul Rasmussen. 

    Efter en kort drøftelse af fordele og ulemper ved forårs-derby. Kunne vi konstatere, 

    at det er vanskeligt at finde egnede prøvedatoer om foråret, som tilgodeser medlemmernes 

    ønske om, at årets derby ikke skal ligge på hverdage, men i en  

    weekend. 



    Derbyudvalgets konkluderede, at det var ønskeligt igen at gå tilbage til den tidligere fastsatte          

    weekend i september. Dette også på grund af, at udvalget forventer en nedgang af deltagere og  

    deraf et mindre antal hold. Dette gør det naturligvis nemmere at finde egnede terræner. 

    Ligeledes var der enighed om, at man til enhver tid skulle afvikle årets derby på de bedst egnede  

    terræner uden at skele til den tidligere turnusordning blandt landsdelene. 

    Herefter drøftedes forslaget om en markprøvefond, hvor der var forslag fremme om, at noget af   

    Derbyudvalgets reservekapital skulle indgå. 

    Alle var enige om, at Derbyudvalgets reservekapital kun skal bruges til terrænpleje og 

    tilskud til udsætning af fuglevildt efter gældende regler, i de terræner, hvor man ønsker at afvikle  

    fremtidige derby.  

7. Næste møde afholdes tirsdag den 6 november 2012 kl. 17,00 på Hotel Villa Gulle. 

8. FF pointerede igen, at DPK stadig ønsker, at derbyet afvikles efterår.  

 

 

Rettelser og kommentarer til referatet skal være sekretæren i hænde senest den 1. april 2012.03.22 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Asger Stein 

  

     

     

     

     

 

     
 

 

 


