Dansk Jagthunde Derby

Hørup den 22. november 2012.

Referat fra derbyudvalgsmøde den 6. november 2012 på Hotel Villa Gulle, Nyborg.
Til stede var: Poul Vestervang, Jørgen Jensen, Poul Erik Dahl, Jan Koch og Asger Stein.

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift fra Derbyudvalgsmøde den 19. marts 2012.
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden.
3. Kort opfølgning af referat fra mødet den 19. marts 2012.
4. Afvikling af Derby 2012 på Sjælland
5. Derby 2013 i Nordjylland. Dato, standkvarter og prøveledere.
6. Indstilling samt indbydelse af dommere 2013.
7. Økonomisk oversigt samt oplysninger om tilmeldte hunde for Derby 2013.
8. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og revisor.
9. Næste møde.
10. Eventuelt.
11.
Referat:
1. Referatet godkendt og underskrevet.
2. Dagsordenen godkendt uden yderligere tilføjelser.
3. JJ sørger for, at de placerede hunde samt præmierede hunde, der er under to år
bliver registreret i DKK’s hundeweb. Fremtidige derby afvikles fredag/ lørdag i forbindelse med DJ’s forårsprøver.
4. Derby 2012 var et rigtig godt arrangement med et yderst egnet standkvarter. 2. dagens
afvikling foregik omkring Haslev med mødested på Kaisholm. På 1.dagen havde alle hold på nær et enkelt - godt med fugle. Ligeledes forløb 2. dagen i et meget publikumsvenligt
terræn, hvor alle havde mulighed for at følge dagens afprøvninger. Dette terræn var også
godt besat med fugle.
5. Derby 2013 afvikles fredag/lørdag den 15. og 16. marts med Luneborg Kro som
standkvarter. Prøveledere bliver Ingerlise og Poul Rasmussen samt Asger Stein.
2. heat og matchning afvikles på Toftegårdene. AS sørger for indkøb af præmier og
vin til terrænlederne. PED sørger for skilte til præmieoverrækkelsen samt opstilling
af præmiebord. PV sørger for at hjemkalde derbypokalen.
6. Følgende dommere inviteres til afsluttende heat: Flemming Sørensen (ordf.), H.P.
Clausen og Bjarne Siig. Indledende heats: Anton Dahl og Søren Stenhøj.
7. Pt. er der tilmeldt ca. 90 hunde til 2013. Der er aftalt med Poul Rasmussen, at der tildeles
hvert hold 1.000 kr. forlods. Der forventes kun 4 hold, hvorefter de sidste kr. 1.000,-

overføres til terrængiverne på 2.dagen. AS har en forventning om, at året balancerer uden
underskud.
8. Formand: Asger Stein, næstformand: Poul Vestervang, kasserer og sekretær: Asger Stein
og revisor: Søren Stenhøj.
9. Næste møde torsdag den 14. marts kl. 18,00 på Luneborg Kro.
10. Ingen punkter under eventuelt.

Rettelser og kommentarer til referatet skal være sekretæren i hænde senest den 29. november
2012.
Med venlig hilsen
Asger Stein.

