Dansk Hundedommerforenings årsberetning 2017

Medlemmer:
Vi er 108 medlemmer, med en god tilgang af nye medlemmer. På facebooksiden er vi 236 medlemmer fra
Skandinavien.

Arrangementer:
I 2017 har Dansk Hundedommerforening = DHF afholdt arrangementer i Jylland, på Fyn samt på Sjælland. I Jylland var
der god opbakning til en kombineret julefrokost og en præsentation af Rhodesian Ridgeback ved Stinne Nørholm
Elgaard.
På Fyn havde foreningen et seminar med elevtjeneste på border terrier, præsenteret af Tinna Grubbe.
Generalforsamlingen blev afholdt på Sjælland i 2017 og vi havde et temamøde mellem EDU og DHF. Af seminarer blev
der afholdt et på Affenpinscher, som Harald Pedersen stod for, og et pudelseminar ved svenske Mikael Nilsson og
endelig Labrador ved Bolette Heering. Ved de to sidstnævnte var også med mulighed for elevtjeneste i DHF.
Introduktionen af elevtjeneste på DHF-seminarer blev en realitet fra og med august 17. Vi kan benytte denne
mulighed, hvis oplægsholder har stor erfaring både i racen og som eksteriørdommer.

Kommunikation:
Informationer om DHFs aktiviteter, inklusive referater og årsberetninger offentliggøres via mail, på den lukkede
facebookside samt på vores hjemmeside. Vi formidler også gerne relevante informationer om specialklubbers
seminarer etc. 1. gangs autoriserede dommere og nye gruppedommere omtales også, da vi har mange skandinaviske
dommere på vores facebookside, og DHF ønsker at gøre lidt reklame for vores medlemmer på denne måde.

Tilskud til dommeruddannelse
Der er bevilget 2 x 500 kr. i rejsetilskud til dommer konferencer i Sverige. På den ene konference blev Svein Bjørnes
uddannet som Danmarks første juniorhandler-dommer.

DHF og DKK
Som tidligere nævnt, så afholdt foreningen et møde med Eksteriørdommerudvalget, hvor Birgit Seloy
(udvalgsformand) Svend Løvenkjær og Hanne Laine sad i panelet.
Mødet havde stor tilslutning blandt medlemmerne, og EDU havde flere bolde i luften til revidering af
eksteriørdommeruddannelsen. Helt konkret er samarbejdet om elevtjeneste nu en realitet. DHFs ønske om, at
standarden må medbringes til aspirantarbejde er ligeledes imødekommet. (DKKs reglement for uddannelse af
eksteriørdommere 2018).

Bestyrelsen har forhørt sig hos DKKs bestyrelse om muligheden for ensartede betalingsregler på dobbeltudstillinger i
specialklubber. Vi er blevet opfordret til at kontakte kredse og specialklubber om emnet: dobbeltudstillinger.
Udbetaling af en eller flere diæter, samt antal hunde der dømmes pr. dag. Et emne vi vil tage op på
generalforsamlingen 18/debatmødet.
DKK har ydet betydelig støtte til vores forening i 17: en gratis helsidesannonce i farver for vores skue, endnu en artikel
om foreningen i medlemsbladet Hunden, denne gang om DHFs allerførste skue. Annoncen for vores indkaldelse til
generalforsamling præsenteres også fint, og endelig låner vi DKKs lokaler vederlagsfrit, til de aftener vi har brug for.

Skue
I juli 17 afholdt DHF sit første skue. Vi havde to formål med skuet. Vi ville for det første skaffe et økonomisk overskud,
som vil give foreningen mulighed for et godt råderum til invitation af udenlandske oplægsholdere, sociale
arrangementer, etc. I første omgang er DHF værter på generalforsamlingen.
For det andet ville vi benytte ny- autoriserede dommere, og i denne omgang blev det Lise Møller Frandsen, Kim Kjær
og Vibeke Rørdam Kjærgaard, som fik muligheden. Skuet var en stor succes på begge parametre.
Bestyrelsen har fastsat næste skuedato, og er gået tilbage til den oprindelige plan om et skue hvert 2. år. Det bliver på
Mosede fort ved Greve lørdag den 6. juli 2019.

Bestyrelsesmøder
Der er afholdt to bestyrelsesmøder samt et par telefonmøder. Møderne har primært handlet om planlægning og
afvikling af skuet samt tilrettelægning af seminarer.
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