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Endelig dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Formanden aflægger beretning, herunder meddelelse om bestyrelsesval-

gets resultat. 
4. Valg af evt. manglende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrel-

sen. 
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, og der kan 

gives decharge til bestyrelsen. 
6. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter. 
7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Bestyrelsen fremlægger forslag til budget, kontingent samt arbejdsplan. 
9. Eventuelt. 

 
Ad pkt. 3 – Formandens beretning. 
 
Valg til bestyrelsen. 

I henhold til § 13 stk. 1 punkt 3 i klubbens vedtægter er det senest den 15. 
marts 2019 via Beagle Klubbens Magasin nr. 1/2019 meddelt, at  
 

Anna Sofie Gothen 
Vibeke Kampmann 

  
er på valg. Anna Sofie Gothen modtager genvalg og Vibeke Kampmann modta-
ger ikke genvalg. 

  
Inden for den i vedtægternes § 13, stk. 1 punkt 4 fastsatte frist (1. april 2019) 
har bestyrelsen modtaget 1 forslag til kandidat, Nana Wirenfeldt Jensen. 
Da der i henhold til § 13 stk. 1 punkt 7 dermed ikke er opstillet flere kandidater 
end der skal vælges, skal der ikke afholdes valg. 
 

Ad punkt 3 
Nana Wirenfeldt Jensens opstillings grundlag er med som bilag til materialet s. 
19. 

Ad punkt 4 
I henhold til § 13 stk. 3 punkt 4 skal der på generalforsamlingen vælges 3 sup-
pleanter til bestyrelsen. 

Ad punkt 5 
Regnskab findes i det fremsendte materiale til GF, s. 8-15 

Ad punkt 6 
Revisorkandidater og suppleanter skal vælges 

Ad punkt 7 
Inden for den i § 17 stk. 3 fastsatte frist (1. april 2019) har bestyrelsen modta-
get følgende forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 

 
Der er indkommet forslag fra Brian Seitzberg om ændrede regler for 
schweiss-championater (se forslagenes fulde ordlyd fra side 16) 
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Formandens beretning: 

 
Bestyrelsen 
På forrige generalforsamling blev der suppleret op i bestyrelsen, således at Lotte Højmark Tang 
indtrådte i den vakante plads. Lotte har udfyldt pladsen i bestyrelsen med stor erfaring inden for 
arbejde i frivillige organisationer, hvilket sikrer en stor bredde, når vi diskuterer forskellige emner. 
Vibeke Kampmann har valgt at undlade at genopstille, hvilket vi selvsagt accepterer og tager til 
efterretning, om end vi beklager det og gerne havde set, at Vibeke var fortsat. Vibeke har gennem 
sit arbejde i bestyrelsen varetaget posten som sekretær på glimrende vis og har til alle tider bidra-
get konstruktivt til dialogen i bestyrelsesarbejdet. Tusind tak for din indsats. 
Vi er en meget forskelligartet sammensat bestyrelse, og det betyder ofte, at diskussionerne er 
lange og ivrige, men vi er samtidig enige om at holde fast i, at det ikke skal betyde handlingslam-
melse. Bestyrelsen skal opleves som handlekraftig og når derfor næsten altid frem til beslutninger, 
som sikrer driften af klubben, til glæde for alle. Der er villighed til kompromis’er i bestyrelsen, hvil-
ket absolut er en positiv værdi. Denne værdi har været gældende gennem hele funktionsperioden. 
Vi har bevidst holdt et minimum af møder, hvilket også har betydet, at omkostningerne holdes un-
der det budgetterede niveau. 
 
Medlemstal og hvalpe/opdræt 
Som det fremgår af regnskabet, er der også en mindre nedgang i medlemsskabsindtægterne fra 
2017 til 2018, svarende til en nedgang på ca. 3%. Desværre har vi for 2018 budgetteret medlems-
indtægterne for højt, hvilket vi forsøger at tage højde for og lære af i 2019 og 2020. 
Der er i 2018 registreret i alt 122 stambogsførte beaglehvalpe i DKK, hvilket er betragteligt lavere 
end forrige år. Der er i alt i Dansk Hunderegister i 2018 registreret 183 beagler, hvilket betyder, at 
ca. 67% af beaglerne registreres i DKK. Det kan sagtens blive højere, men i forhold til mange andre 
”populære” racer er det forholdsvis højt. 
Vi oplever, at rigtig mange opdrætterindmeldte medlemmer kun er medlem i det tidsrum, som 
deres opdrættermedlemsskab dækker. Herefter falder mange fra. Det kunne tyde på, at nye med-
lemmer kan have svært ved at blive fastholdt i klubregi, hvilket kan have mange årsager, alt af-
hængig af, hvilken landsdel, man kommer fra og hvilke medlemstilbud, der findes. Vi har sammen 
med udvalg og regioner diskuteret, hvordan vi kan arbejde på at fastholde flere medlemmer i fæl-
lesskab, og det ønsker vi stadig at udvikle og arbejde på. 
 
Regnskab 
Bestyrelsen er tilfreds med regnskabet, om end vi gerne havde set, at vi samlet set holdt os inden 
for budgettet. Der var budgetteret med et overskud på kr. 4.000, men vi lander på et underskud 
tæt på kr. 30.000. Der er lidt udsving i de forskellige aktiviteter, som der plejer at være (udstilling, 
lydighed, agility og spor). 
Når der genereres et underskud, skyldes det en bevidst handling fra bestyrelsens side om at 
iværksætte en fornyelse af vores hæderkronede hjemmeside, så den får et ”facelift” og ikke 
mindst tilpasses til de nye formater og udstyr, som findes i dag. Vi har valgt at samarbejde med et 
firma, som har stort kendskab til hundeverdenen i forvejen og samarbejde med DKK. Vi har ønsket 
at øge brugervenligheden, således at det bliver nemmere end i dag for regioner, udvalg og besty-
relse at betjene hjemmesiden. Det betyder samtidig en lettelse af arbejdsbyrden for klubbens 
webteam, som har trukket et stort læs gennem tiderne. 
Dog er vi særlig glade for nedbringelse af administrationsomkostningerne og udgifterne til Magasi-
net. Det har nu fundet et fornuftigt leje, som matcher omsætningen. 
Vi har stadig en egenkapital på ca. 332.000 kr, som giver os muligheder, vi ellers ikke ville have. 
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VSS og januarfest 
Aa Strand Camping lagde faciliteter og omgivelser til årets VSS 2018, som alt i alt må siges at være 
et vellykket arrangement, planlagt og styret af en lille arbejdsgruppe på Fyn. Endnu engang kæm-
petak til arrangørerne for at have påtaget jer arbejdet og planlagt et fantastisk VSS.  
Januarfesten 2019, som hædrer resultaterne fra 2018, blev holdt i Knabstrup Hallen, som lagde 
gode rammer til et par dage i godt selskab. Vi fik hjælp til at lave et forrygende Powerpoint-show, 
som var med til gøre rammerne endnu festligere. Vi har fået gode input til en forbedring også af 
næste års januarfest, så den forhåbentlig bliver endnu bedre end januar 2019. 
 
Udstilling 
Der har været afholdt i alt 10 specialklub-udstillinger i 2018 med gennemsnitlig ca 62 beagler til-
meldt. Det er en lille nedgang på 2 hunde ift 2017. DKK øger antallet af deres udstillinger, hvilket 
”presser” os som specialklub. 
Tilmeldingstallet til VSS-udstillingerne var hhv 99 og 85, hvilket må siges at være ”very special”. 
Med færre udstillinger til de samme udgifter, er vi presset på økonomien. Gennem løbende dialog 
med udstillingsudvalg, er det lykkes gennem en fælles indsats at komme ud med et resultat for 
udstillingsområdet, som godt er under budget, men stadig positivt. Vi arbejder videre i fællesskab 
for at tilpasse os tilmeldingstallene og forsøge nye tiltag. 
 
Lydighed 
Beagleklubben har med indgangen til 2019 ikke længere specialklub-lydighedspladser. I løbet af 
2018 har der været 3 aktive pladser, alle i hovedstadsområdet. Vi er hårdt presset af private udby-
dere af lydighedskurser, hvilket også afspejles i et lavt antal deltagende beagler (og især øvrige ra-
cer) på vores pladser. Vi må erkende, at vi som specialklub på landsplan ikke længere har volumen 
til at opretholde et udbud gennem klubben, som jo også forpligter os til at uddanne instruktører 
og vedligeholdelse af uddannelsen. 
Beaglen og dens ejer(e) har imidlertid stadig brug for at gå til hvalpemotivation, lydighedstræning 
mm for at oparbejde og vedligeholde et godt samarbejde mellem hund og fører, og til dette for-
mål findes der heldigvis et stort udbud på landsplan, så alle beagler, uanset hvor i landet de bor 
med deres ejere, kan benytte sig af tilbud. Der er stadig mulighed for at lave træning i regionsregi 
som et tilbud til klubbens medlemmer, hvilket enkelte regioner også gør. Der kan også arrangeres 
uofficielle og officielle prøver for klubbens medlemmer, ligesom ad-hoc arrangementer med en 
bred vifte af aktiviteter også kan indeholde lydighed. 
 
Spor 
Beaglen og fantastisk dygtige beagleejere og –førere repræsenterer racen på fornemste vis rigtig 
mange steder i landet, bl.a. når der afholdes DM i Schweiss, venskabskamp mm. Beaglen har vun-
det DM 3 år i træk (2014-2016) og gør sig hermed bemærket i selskabet af alle jagthunde og af-
tvinger sig stor respekt selv fra hærdede schweisshunde-dommere. Stort tillykke med det. 
Der er igen i 2018 afholdt Nordisk venskabskamp i spor, hvor flere ekvipager fra Danmark klarede 
sig flot. 
På generalforsamlingen i 2018 besluttede vi på baggrund af et indkommet forslag, i enighed at ar-
bejde videre med at få etableret nogle nye champion-titel muligheder. Sporudvalget, som håndte-
rer alle anliggende vedr. sporforhold i klubben, har tilendebragt arbejdet i samarbejde med frivil-
lige, og det har resulteret i et nyt Vildsporchampionat og et nyt Elitesporchampionat. 
Tak til alle, der har deltaget i det arbejde og deltager med deres beagle i sporaktiviteter. 
 
Magasinet 
I 2017 skiftede Magasinet format og papir med henblik på at skære ned på trykke- og distributi-
onsudgifterne. Det er fortsat i 2018 med stor succes – vi ligger stadigvæk under budgettet. 
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Bestyrelsen vurderer stadig, at det er lykkedes at skære ned på udgifterne uden at skære ned på 
kvaliteten. Vi har fået rigtig mange medlemmer til at bidrage til at lave et godt og varieret med-
lemsblad, som retter sig mod brede dele af klubben, hvis eneste kontakt til klubben måske er Ma-
gasinet. Kun ved bidrag af historier og artikler fra medlemmerne og en god planlægning fra redak-
tionen kan vi sikre, at bredden og kvaliteten bevares. 
Vi har dog måttet kontakte distributionsfirmaet, fordi flere tilsyneladende oplever ikke at modta-
ger magasinet. Det arbejder vi stadig på bliver bedre. 
 
Hjemmeside 
Vi har i 2018 indgået en samarbejdsaftale med et privat firma Mobillos om at udvikle vores nuvæ-
rende hjemmeside til nyt format, nyt medlemssystem og større brugervenlighed. Det har kostet 
nogle (ikke-budgetterede) penge, som vi bevidst har prioriteret at bruge, fordi brugerne af hjem-
mesiden efterlyste en mere brugervenlig udgave. 
Vi har også i det kommende budget for 2020 sat penge af til en fortsat udvikling af vores hjemme-
side, og det er bestyrelsens håb, at vi i fællesskab finder en løsning, som udvikler det værdifulde i 
vores nuværende hjemmeside (en hjemmeside, som på mange måder er helt unik og enestående) 
og på en gang også skaber mulighed for at have en mere dynamisk og aktiv hjemmeside. 
 
 
Afslutning 
Klubbens arbejde laves af frivillige og uden denne indsats fra et hav af frivillige havde vi ikke nogen 
klub. Der sker løbende udskiftninger alle steder i klubben, hvilket er ganske naturligt, når man ta-
ler om frivilligt foreningsarbejde. Der er grund til at sige stor tak til dem, der har trukket læsset og 
tak for de nye, der kommer til. 
Særlig regionerne er med deres tilbud til medlemmerne medvirkende til, at der stadig tilbydes for-
skellige former for træning, til trods for, at centrale udvalg ikke eksisterer. Det er positivt, at der er 
kræfter i nogle af regionerne til at løfte denne opgave. 
At arbejdet i klubben er frivilligt skal vi alle værdsætte og samtidig respektere, når vi nogen gange 
bliver lidt utålmodige eller utilfredse med forretningsgangen eller den tid, der går, før man måske 
får svar. Vi skal i det hele taget holde en god tone over for hinanden – kun på den måde kan vi be-
vare vores ry og rygte som en god klub med et enestående sammenhold, som mange andre klub-
ber misunder os. 
 
 
Ole Sørensen 
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Ad pkt 7) Forslag til behandling på generalforsamlingen: 

 

 
 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 2019:  
Forslag til opdatering af krav for opnåelse af titlerne DKSCH og NORDCH, ændring af krav til 
Dansk elite spor champion, samt indførelse af nye titler for uden dommer ledsagelse, som er en 
sidegren til schweissprøvereglerne.  
Motivation:  
Grunden til en opdatering af DKSCH og NORDSCH, er at få championaterne gjort mere tidssva-
rende end de er i dag. De nuværende championater er mere end 10 år gamle og trænger til en mo-
dernisering. Ændringerne er kun gældende for danskejede beagler. Ændringerne kan betyde færre 
sporchampionater (DKSCH og NORDSCH) for en tid, men man er nødt til at følge med tiden i 
Beagle Klubben, da udviklingen går hurtigt inden for schweissområdet. Bl.a. stilles der større krav 
til hundene og hundeførerne og der vil komme nye prøvetyper hele tiden. Det stiller også et stor 
krav til bestyrelsen og det pågældende fagudvalg for området i Beagle klubben, idet man løbende 
må følge udviklingen på området, samt at klubben skal være omstillingsparate for de nye krav og 
nye tiltag på området. Beagle Klubben skal være en klub i udvikling og det skal være medlem-
merne og klubben man tænker og arbejder for, frem for ens egne ambitioner. Klubben skal altid 
komme i første række 
.  
I udarbejdelsen af det ene af de 2 nye championater, som blev godkendt sidste år på generalfor-
samlingen, var der fremsendt et forslag om Dansk elite sporchampionat. Det endelige resultat var 
dog langt fra hvad det oprindelige forslag lød på, da ordlyden i referatet lød på at bestyrelse og ud-
valg skulle arbejde videre med championatet. Jeg havde forventet, at udvalget og bestyrelsen ville 
tage mig som forslagsstiller med på råd, sådan at der kom et fornuftigt resultat det var ikke en mu-
lighed fik jeg af vide.  
Der er flere medlemmer af Beagle klubben, der deltager på DM i Schweiss, hvor beaglerne klarer 
sig rigtig godt. Flere medlemmer prøver også den nye prøveform, der hedder prøve uden dommer-
ledsagelse på 20t/1000m. Prøveformen kendes bl.a. fra Schweisshundeforeningen som en uoffi-
ciel prøve, men nu har DKK indført prøve-formen officielt. Denne type prøve er der derfor en for-
ventning om, at rigtig mange af Beagle klubbens med-lemmer vil prøve og der vil inden kort tid 
komme et ønske om, at der bliver oprette et championat på dette (DKSCH(U)). Denne prøveform 
findes også flere steder i nabolandene. Prøveformen er en sidegren til de danske schweissprøver 
og kan ikke sidestilles med en normal 20t/1000m. Her er det stadigvæk de normale schweissprø-
vereglerne der er gældende for opnåelse af et sporchampionat i schweissverdenen. Der er flere, 
der deltager på prøver i udlandet bl.a. i Norge, Sverige Tyskland og Østrig, hvilket gør at man på 
området får mere viden om, hvad der forgår i vores nabolande end man har haft før. Det gør også 
at kravene til både hunden og hundeføreren bliver større hele tiden. Det er vigtigt, at vi samarbej-
der med landene omkring os på dette her område, da viden og læring landene imellem er vigtigt for 
den videre udvikling. Jeg har desuden arbejdet igennem flere år på at få stablet venskabskampen 
(nordisk i spor for beagler) på benene. 
  
Beagle klubben har altid haft et godt ry ude i schweissverdenen og det skal vi blive ved med at 
have. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi man har medlemmer i klubben, der brænderfor 
schweissarbejde og har vist om-verdenen, at en dansk beagle er en dygtig schweisshund og ikke 
bare en showhund, som opfattelsen stadigvæk er og har været førhen både herhjemme, men også 
i nabolandene. Heldigvis er dette ved at vende lige så stille til den gode side.  
 
Jeg har tilladt mig, at lave et forslag til ændringer til at opnå DKSCH samt vil det også ændre kra-
vet for opnåelse af NORDSCH, sådan at de er mere tidssvarende. Herudover er jeg også forslags-
stiller på de 2 championater, som generalforsamlingen i 2018 besluttede at indføre. Jeg synes 
også som medlem, at det er min pligt at komme med forslag, sådan at der ikke bliver nogle misfor-
ståelser om, hvornår man kan opnå de pågældende championater.  
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Da man indførte DKSCH(V) er der flere ting, man hverken i bestyrelsen og i det pågældende fag-
udvalg på området ikke har forudset eller taget højde for. Derfor er det vigtig at tingene bliver præ-
ciseret i de forskellige forslag og championat forslag, sådan at der overhovedet ikke er nogen mis-
forståelser og huller på området. Det ypperste bør være at hund og fører opnår titlen NORDSCH.  
Man kan med tiden lave et multisporchampionat, når man har dem alle sammen både inden for 
kanninslæb og schweiss. 
  
Det er vigtigt for mig som schweissdommer, samt medlem af Beagle Klubben, at der så mange 
muligheder som muligt, som klubbens medlemmer kan gøre brug af og det er som nævnt ændrin-
gen af opnåelse af DKSCH og NORDSCH, samt ændringerne af krav for opnåelse af Dansk Elite 
sporchampion og indførelse af et nyt spor- championat DHSCH(U). Der er ingen der siger, at klub-
ben skal afholde alle de her typer prøver, da det kræver en del frivillige og mandskab, men det bør 
ikke være en stopklods for udviklingen i klubben.  
 
Jeg fremsendte i efteråret 2018 helt nøjagtig en e-mail den 20/10-2018 til bestyrelse med forslag til 
ændringer til at opnå DKSCH, samt NORDSCH i en power point fil med overblik over de forskellige 
scenarier og muligheder for at opnå de forskellige Championater sammen med andre tiltag. Så kan 
jeg læse i et udvalgsreferat, at de er taget til efterretning i fagudvalget, men der kommer ikke no-
gen faglig begrundelse eller uddybning. De svar skal man selv prøve at tolke i referaterne både fra 
bestyrelsen og fagudvalget.  
 
Men det er åbenbart blevet sådan i denne her klub at hvis man ønsker noget ændret eller indført 
skal det være på generalforsamlingen. Det kan åbenbaret ikke gøres af den normale demokratiske 
vej. Så derfor har jeg et ønske om, at det er den øverste myndighed der tager stilling til forslagne 
og i dette her tilfælde er det general-forsamlingen og ikke et fagudvalg eller bestyrelsen.  
 
Ønske om opdatering af kravet for danskejet beagle, der ønsker at opnå titlen DKSCH når man 
indfører titlen DKSCH(V) den 1.1.2019:  
I dag skal man på flere andre områder have 3 stk. 1pr. i lydighed ,agllity, eller vinder af klasse med 
CK og 3 stk certifikater i udstilling for at opnå at blive champion i de forskellige grene - undtagen et 
sted, nemlig i schweiss: her skal man kun have 1 stk. 1 pr. på 20t/1000m og min. 1 Good i udstil-
ling, så er man DKSCH. Hos mange andre jagthunderacer som beaglen sammenlignes med, er 
der helt andre krav for at blive DKSCH. Mange steder er der krav om 3 stk. 1p.r på 20t/1000m og 
én eller anden form for udstillingskrav. For enkelte hunderacer er krav om 3 stk. 20t/1000m og 1 
stk. 40t/1000m med 1pr.  
 
Forslag 1:  
Krav for opnåelse af titlen DKSCH i dag for beagle er følgende:  
 
Dansk Sporchampion (DKSCH): beaglen skal have opnået 1 x 1. præmie på 400 meter / 3 ti-
mers spor, 1 x 1. præmie på 400 meter / 20 timers spor, 1 x 1. præmie på 1000 meter / 20 ti-
mers spor samt min. 1 x Good på FCI-anerkendt udstilling.  
 
Nyt forslag for opnåelse af titlen DKSCH for beagle vil blive følgende:  
Dansk Sporchampion (DKSCH): beaglen skal have opnået 1 x 1. præmie på 400 meter / 3 timers 
spor, 1 x 1. præmie, 1 x 1. præmie på 400-600 meter / 20 timers , 3 x 1. præmie på 1000 meter / 
20 timers spor samt min. 1 x Good på FCI-anerkendt udstilling.  
 
Jeg ønsker at generalforsamlingen tager stilling til forslaget som det står.  
 
Jeg har beskrevet 3 ny muligheder for opnåelse af titlen DKSCH og NORDSCH ved at indføre den 
omtalte ændring, samt hvis man indfører det nye spor championat Dansk Sporchampion uden 
dommerledsagelse - DKSCH(U).  
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Vejen til opnåelse af titlen DKSCH for beagle vil blive følgende:  
 
Mulighed nr 1: 
 Den normale vej hvis man følge den slavisk :1 x 1. præmie på 400 meter / 3 timers spor, 1 x 1. 
præmie , 1 x 1. præmie på 400-600 meter / 20 timers , 3 x 1. præmie på 1000 meter / 20 timers 
spor samt min. 1 x Good på FCI-anerkendt udstilling  
 
Mulighed nr 2:  
1 x 1. præmie på 400 meter / 3 timers spor, 1 x 1. præmie, 1 x 1. præmie på 400-600 meter / 20 
timers samt min. 1 x Good på FCI-anerkendt udstilling  
3 x Prøve uden dommer ledsagelse 20t/1000m max. Point 25 Som svar til 1 pr.  
1 x 1. præmie på 1000 meter / 20 timers spor  
 
Mulighed 3:  
1 x 1. præmie på 400 meter / 3 timers spor  
3 x 1. præmie på 600 meter / 20 timers  
1 x Good på FCI-anerkendt udstilling  
Så er man DKSCH (V)  
1 x 1. præmie på 1000 meter / 20 timers spor  
I vores nabolande Sverige og Norge er kravene for at opnå et sporchampionat forskellig, og det er 
også forskelligt hvordan sporet er bygget op.  
 
Hvis man ikke i forvejen er dansk sporchampion, er kravene følgende:  
• I Sverige er der ikke krav om udstilling for at opnå titlen SEVCH. Her skal man have bestået en 
anlægs-prøve med 1 pr. og 3 x åbenklasse 20t/600m med 1 pr. (Her er der ikke krav om udstilling).  
• I Norge skal man have bestået 3x 20t/600m med 1 pr og 2x Good på udstilling for at opnå at blive 
NOVCH. (Her er der krav om udstilling).  
Hvis man i forvejen er dansk sporchampion, kan man nøjes med 1 x 1. pr. på 20 t / 600 meter i 
både Sverige og Norge  
Samt 2 x good på FCI godkendt udstilling i Norge (eller 1 good, hvis hunden har været på udstilling 
i Danmark)  
 
Nyt forslag for danske beagler for at opnå NORDSCH  
Ved indførslen af DKSCH(V), er det teknisk muligt at opnå titlen NORDSCH, uden at hunden i for-
vejen er dansk sporchampion. Dette er problematisk, da de lande vi sammenligner os med, kan 
have drevprøver eller andet indbygget i deres championater og deres veje til championatet kan 
være svære end dem vi har i Danmark, alt efter hvad deres nationale krav er.  
Derfor er man nødt til at ændre kravet for danske beagler for at opnå titlen NORDSCH, sådan at 
de skal have opnået titlen DKSCH først, før de opnår titlen NORDSCH.  
 
Mulighed 1:  
Normal vej med de d.d ændringer  
1 x 1. præmie på 1000 meter / 20 timers spor samt min. 1 x Good på FCI-anerkendt udstilling  
DKSCH(V)  
1 x 1. præmie på 600 meter / 20 timers spor(SEVCH)  
1 x 1. præmie på 600 meter / 20 timers spor(NOVCH) Her er kravet 2x Good på udstilling  
 
Mulighed 2:  
Normal vej med de nye ændringer  
1 x 1. præmie på 1000 meter / 20 timers spor samt min. 1 x Good på FCI-anerkendt udstilling  
1 x 1. præmie på 600 meter / 20 timers spor(SEVCH)  
1 x 1. præmie på 600 meter / 20 timers spor(NOVCH) Her er kravet 2x Good på udstilling  
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Mulighed 2:  
Vejen hvis man er Dansk vildtspor champion:  
Kravene for DKSCH (V) min. 1 x Good på FCI-anerkendt udstilling  
1 x 1. præmie på 1000 meter / 20 timers spor  
1 x 1. præmie på 600 meter / 20 timers spor (SEVCH)  
1 x 1. præmie på 600 meter / 20 timers spor (NOVCH) Her er kravet 2x Good på udstilling  
 
Mulighed 3:  
Vejen hvis man er DKSCH(U):  
Kravene for DKSCH (U) min. 1 x Good på FCI-anerkendt udstilling.  
1 x 1. præmie på 1000 meter / 20 timers spor  
1 x 1. præmie på 600 meter / 20 timers spor (SEVCH)  
1 x 1. præmie på 600 meter / 20 timers spor (NOVCH) Her er kravet 2x Good på udstilling  
 
Forslag 2  
 
Forslag til Dansk Sporchampion uden dommerledsagelse - DKSCH(U)  
Som beskrevet i motivationen, er denne her sportype på hastig fremmarch i schweiss og prøvever-
den. Derfor vil det være fornuftigt at indføre et sporchampionat af denne type, for at tilfredsstille de 
hunde og hundefører, der mangler udfordringer og gerne vil går en anden vej for at opnå et cham-
pionat.  
Jeg ønsker at generalforsamlingen tager stilling til forslaget som det står.  
Denne sportype er et tillæg til de normale schweissprøveregler. De er ikke adgangsgivende til de 
normale prøver.  
Det vil sige hvis man har bestået en SU som det hedder i daglig tale i fagsprog kan man ikke gå 
direkte på en 40/1000 m med bestået, da man jf. reglerne kan bestå med min. 5 point.  
Dansk Sporchampion (DKSCH)(U) skal beaglen have opnået  
1 x 1. præmie på 400 meter / 3 timers prøve  
1 x 1. præmie på 400-600 meter / 20 timers prøve  
3 x 1. præmie på 20 t /1000 meter spor uden dommerledsagelse (max 25 points, der svarer til 1. 
præmie)  
1 x Good på FCI-anerkendt udstilling  
 
Forslag 3:  
På generalforsamlingen i 2018 besluttede man at indføre Dansk Elite sporchampion. Jeg sendte 
som forslags- stiller færdig og gennemarbejdet forslag til et championat, der var ligetil og som blev 
godkendt på generalforsamlingen i 2018. Jeg må jo så konkludere, at udfaldet d.d at udfaldet er 
blevet noget andet end det oprindelige forslag der blev stemt om. Passussen kan man læse i refe-
ratet fra generalforsamlingen, at fagudvalget og bestyrelsen arbejdede videre med opgaven, hvil-
ket vil sige, at jeg som forslagsstiller ikke kunne være sikker på, at det blev udarbejdet som beskre-
vet i forslaget og som det var ment. Efterfølgende har jeg henvendt mig til bestyrelsen og informe-
ret dem om, at man ikke kan opnå en 1 præmie på 20 timers spor uden dommerledsagelse. Man 
kan bestå med 5 points - det vil sige man bare skal finde 1 brik ud af de 6 der er og det er kun de 5 
man få point for, og at man har blandet et tillæg og schweissprøvereglerne sammen i en pærevæl-
ling i stedet for at holde tingene adskilt.  
Det færdige resultat blev følgende:  
1x 40/1000m  
20 timers spor uden dommerledsagelse med 1 pr  
 
Mit forslag var følgende:  
3 til 5 x 1 præmie på 40t/1000m  
Det eneste jeg ønsker er, at man tager stilling til kravet for opnåelse af championatet. 
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Nana Wirenfeldt Jensens opstillingsgrundlag 

 

Jeg stiller hermed op til bestyrelsen. Har siden sidste års generalforsamling siddet som suppleant og 

føler nu, at tiden er inde til at få lov til at arbejde mere målrettet og effektivt til opretholdelsen af en 

velfungerende klub.  

Lidt om mig selv: 

27 år, uddannet Biolog fra Aarhus Universitet i 2017 med speciale indenfor genetik, haft beagle 

hele mit liv og kan ikke forestille mig et uden. Jeg har siden barnsben trænet mine forældres hunde 

og været en del af deres Kennel Noble Hound´s.  

Som 10-årig  gik jeg til min første lydighedsprøve og fik sidenhen gjort min gamle hund Rosa 

(Noble Hound´s Get away Girl til LP1 LP2 og LP3 hund. Har gået juniorhandling og udstillet mine 

forældres hunde. Desuden har jeg også gået schweiss med bl.a. Bertha (Noble Hound´s Instant Ice 

Cream), som blev bronzehund på 3timer/400m i 2012 og i 2014 guldhund på 20timer/400m. Ud-

dannet til lydighedsinstruktør i klasse 1, men valgte at stoppe undervisningen og har sidenhen valgt 

at fokusere på træningen af egne hunde (lydighed, dog-fitness, Rally).  

Man kan et eller andet sted godt sige, at jeg ikke har valgt min hobby, men at hobbyen har valgt 

mig. Siden jeg blev født, ja faktisk siden jeg lå i min mors mave, har jeg været omgivet af beagler 

og været en del af Beagleklubben og kan slet ikke forstille mig en hverdag uden beagler. Selvom 

Region Østjylland ikke officielt eksisterer længere, så har jeg valgt, at jeg vil så vidt muligt prøve, 

at holde fast i et par gåture/arrangementer om året, herunder den årlige jule-tur, som kombinerer en 

god gåtur med julehygge.  

2015 var året, hvor jeg på papiret officielt fik min første beagle, Nora (Noble Hound´s Morning 

Mist). Siden har det mest været udstilling der har fyldt og har sammen med hende fået nogle skønne 

oplevelser og nye bekendtskaber. Højdepunktet har uden tvivl været hædringen som årets Guldtæve 

2018 og deltagelsen i Crufts 2019 med hende.  

Grundet min viden om genetik, i form af min uddannelse som biolog, og min interesse for adfærd 

og ikke mindst kærlighed til vores hunderace, mener jeg, at jeg kan byde ind med vigtig viden og 

passion for klubben. 
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Ad pkt 8) Kontingentfastsættelse 2020 og arbejdsplan 2019 

 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020. 
 
Bestyrelsens arbejdsplan 2019/2020: 
 

- Fokus på racens sundhed (racerelaterede sygdomme) 

- Sikre en stabil økonomi 

- Sikre stabil drift af ny hjemmeside (og brug heraf) og medlemssystem 

- Arbejde for flere aktivitetstilbud til medlemmerne overalt i landet 

 


