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Kære medlemmer
Hermed nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen.
Efter flere måneders nedlukning er der så småt ved at komme gang i klubbens
aktiviteter igen. Træningspladserne, der først startede langsomt op med
træning på hold a 10 personer, er nu de fleste steder i gang igen. Det er igen
muligt at afholde og aflægge prøver. Så mangler vi blot at få udstillingsdelen
med igen, men det er jo først muligt, når forsamlingskravet på max. 50
personer hæves.
Coronasituationen, træning, arrangementer, prøver
Mht. diverse arrangementer, brugsprøver og træning, så følger vi DKK’s
anbefalinger og genoptager aktiviteterne så vidt muligt.
DKK har meldt ud, at der kan afholdes Repræsentantskabsmøder efter 8. juli,
hvis deltagerantallet holdes under 50 deltagere. Vi afventer yderligere åbning
af Danmark, før vi tager beslutning om, afholdelse af Repræsentantskabsmødet i efteråret 2020.
Nyt fra DKK med opdaterede retningslinjer:
https://www.dkk.dk/uploads/documents/R%C3%A5dgivning/DKK-opdaterederetningslinjer-for-hundesport-juni-2020.pdf
Ungdomssamling. Da Agria-ungdomslejren desværre blev aflyst pga. corona,
har Ungdomsudvalget nu i stedet fået mulighed for at lave en
Ungdomssamling, som foregår fra d. 5.7 – 8.7. i kreds 38 – Haderslev.
Deltagerne skal sove i telt. Yderligere oplysninger og tilmelding på Caniva eller
ved Karin Christiansen, e-mail: karin@kreds38.dk
Kurser: Der er nye kurser undervejs. Pt. nosework, rally og spor. Disse
kommer først på Caniva, når betalingsmodulet er klar, da rigtig mange ikke
betaler ved tilmelding.
Caniva betalingsmodulet er snart klar til at gå i luften, vi mangler blot svar
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på, om det bliver muligt at betale med Mobilepay også.
Vi har - efter opfordring fra formandsmødet - haft held med at få forhandlet en
maksimal grænse for gebyrets størrelse (pr. deltager pr. kursus) med Caniva.
Online prøvelederkurser er pt. kun for Schæferhundeklubbens medlemmer.
Vi arbejder på også at åbne kurserne i 2021 for ikke-medlemmer, dog til en
højere pris.
Anonyme anmeldelser: I forbindelse med, at to af klubbens tillidspersoner er
blevet anonymt anmeldt til SKAT, har HB politianmeldt samt sendt brev til
SKAT.
Nyt fra figurantudvalget
Der planlægges figurantmønstringer i efteråret.
De figuranter, der skulle have være mønstret i juni, bliver forlænget til
december.
Følg med på Caniva, hvor mønstringerne lægges op.
Konkurrencesæsonen 2020/21:
IGP 3 DM/VM-udtagelser:
D. 24. og 25. oktober 2020, kreds 31 - Skive, vinderen vil samtidig opnå den
meget eftertragtede titel som Danmarksmester 2020.
D. 27. og 28. marts 2021, er ledig. Interesserede kredse bedes kontakte Vivi
Gilsager inden 1. august 2020.
D. 8. og 9. maj, kreds 4 - Roskilde
D. 5. og 6. juni reserve weekend
D. 20. og 21 august 2021, Danmarksmesterskab på Vejle Stadion.
BHR mangler samtidig en vært for IGP-FH DM i oktober 2021.
IGP-FH DM
Afholdes den 17. - 18. oktober 2020 i kreds 32 – Ringkøbing med minimum 15
deltagere.
Udtagelseskrav IGP FH DM 2020:
Sort tekst: Vejledningen som den er i dag.
Blå tekst: Tilføjelser/særregel der tages i brug for 2020 pga. Coronasituationen.
For udtagelse til IGP FH DM, kræves 2 beståede IFH2 prøver, aflagt i 2
forskellige kredse i Schæferhundeklubben, for 2 forskellige danske dommere.
Pga. Corona situationen vil det i 2020 være muligt at blive udtaget på 1
bestået IFH2 prøve, aflagt i en kreds i Schæferhundeklubben, for en dansk
dommer. Prøverne skal være aflagt mellem de foregående års IGP FH DM og
19 dage før det kommende IGP FH DM.
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Hundeførere indsender på eget initiativ, senest 17 dage før IGP FH DM, sine 2
bedste resultater (bedste resultat), og dokumentation for disse til BHR. (Kopi
af resultathæfte, udskrift fra hundeweb eller lignende)
De 20 bedste gennemsnit af 2 beståede prøver udtages til IGP FH DM.
Ved pointlighed tæller bedste enkelt resultat højest. Hvis der ikke er 20 HF
med 2 beståede prøver, vil HF med 1 bestået prøve herefter komme i
betragtning, og der fyldes op til 20 med HF der kun har 1 resultat. Ved
pointlighed for 1 prøveresultat trækkes der lod blandt dem der har samme
point. De der ikke bliver udtrukket, vil stå som reserver til IGP FH DM.
Opdateret gebyrliste
GENERELT
Medlemskontingent

650,00

Medlemskontingent pensionister, familie- og ungdomsmedlemmer

325,00

Kredsskifte uden adresseskift (adresseskift gælder i en periode på
3 mdr.)

200,00

Gebyr for brug af tyske dommere

200,00

Rykkergebyr

100,00

Udstedelse af resultathæfte – vejledende

25,00

Klubbens officielle km. takst pr. kilometer

3,10

GEBYR VED UDSTILLINGER/KÅRINGER MV.
Gebyr Eksteriørdommer (jf. FCI)

375,00

Skue

150,00

Hvalpeshow

100,00

AM/AK (der afregnes kr. 150,00 pr. hund til hovedklubben) + evt.
porto til forsendelse

500,00

Tandvisning i forbindelse med AK

100,00

HAS 1. tilmelding

300,00

HAS 2. tilmelding

400,00
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HAS 1. tilmelding hvalpe 4-6 måneder

200,00

HAS 2. tilmelding hvalpe 4-6 måneder

250,00

Kredsenes gebyr for dommer til LD-skuer er pr. dommer kr.
750,00 (der er mindst 3)
Ansøgning om brug af tysk dommer til skuer (Freigabe), senest 9
uger før til sekretariatet
Ansøgning om brug af tysk dommer til skuer (Freigabe), senest 5
uger før til sekretariatet

2.250,00
EUR
150,00
EUR
300,00

GEBYR TIL PRØVER/UDTAGELSER MV.
Gebyr Brugsprøvedommer (jf. FCI)
IGP3-DM ***

375,00
500,00

IGP3-DM/VM udtagelse *

475,00

IGP/IFH DM **

500,00

IFH2-DM udtagelse *

400,00

GRr 1-3, Beg. AB, BH, IGP V, STPr 1-3 og AD * - min****

225,00

IGP 1-3, IFH 1-2, IGP FH, og IGP ZTP * - min****

250,00

FPr, Upr, SPr, Beg.B, IBGH og IFH V * - min****

200,00

For arrangementer hvor dommer/figurant har over 100 km. hver
vej, udbetales fast gebyr til dækning af overnatning og
forplejning. Alternativt kan hovedklubben booke og betale for
overnatning/forplejning
Gebyr for afholdelse af IGP3 og IFH2 DM/VM udtagelser er for 2dags arrangementer pr. dommer/figurant
Gebyr for afholdelse af IGP3 og IFH2 DM/VM udtagelser er for 1dags arrangementer pr. dommer/figurant
Af de med *markerede gebyrer, fratrækkes kr. 25,00 som
reserveres til dommer/figurant uddannelse. Af det resterende
beløb fratrækkes der herefter yderligere 20 % til hovedklubben.
Det med **markerede gebyr, fratrækkes kr. 25,00 som
reserveres til dommer/figurant uddannelse. Det resterende beløb
fordeles ligeligt mellem den arrangerende kreds og hovedklubben.
Det med ***markerede gebyr fratrækkes kr. 25,00 som
reserveres til dommer/figurant uddannelse. Resten tilfalder
hovedklubben.
Min**** = minimumsgebyr. Ved disse prøveformer, kan kredsene
hæve gebyrprisen, hvis de finder det nødvendigt.

800,00
1.000,00
750,00

5

Nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen juni 2020

Gældendende bestemmelser
Gældende bestemmelser er i øjeblikket ved at blive opdateret med for
eksempel opdatering af gebyrlisten, krav til medlemskab også ved aflæggelse
af Begynder B etc.
Træning på Schæferhundeklubbens træningspladser:
Hvordan fungerer, og hvilke rettigheder giver medlemskab af
Schæferhundeklubben.
Schæferhundeklubben er en specielklub for schæferhunde. Formålet er at
sikre, at vi til stadighed har en schæferhund, som er sund, uden arvelige
sygdomme, er mentalt stabil, har udseende som er internationalt besluttet, en
fantastisk familiehund og sportshund.
Schæferhudeklubben er opbygget af en hovedklub, hvortil der er tilknyttet en
lang række lokale træningspladser (kredse).
Schæferhundeklubben er en specialklub under DKK, hvilket betyder vi er
tilknyttet FCI. FCI er bl.a. ansvarlig for vores prøveprogrammer og alle
klubbens dommere er FCI-godkendte. Schæferhundeklubben er også tilknyttet
verdensorganisationen (WUSV) for schæferhunde.
Hovedklubbens arbejde:
Hovedklubben er den samlede organisation, udgiver bl.a. et medlemsblad,
uddanner dommere, figuranter, trænere, m.v. Hovedklubben holder styr på
opnåede resultater og sikrer at prøver, skuer og avlskåringer, udføres efter de
til en hver tid gældende regler. Hovedklubben bistår de lokale foreninger med
ledelse, afvikling af arrangementer og meget mere.
De lokale klubbers (kredse) arbejde:
Forestår den praktiske træning, sikrer at træningsplads og klubhus
vedligeholdes. Kredsene afholder arrangementer, ikke blot prøver, skuer og
avlskåringer, men også lokale arrangementer, hvor racen og dens kvaliteter
vises frem.
Medlemskab i klubben er opbygget efter følgende kategorier:
1. Hovedklubsmedlemskab, medlemskabet er nødvendigt, for at sikre
økonomi til uddannelse og videreuddannelse af dommere, figuranter,
trænere m.v. udgivelse af medlemsblad og administrativt arbejde.
Medlemskab af hovedklubben giver ikke ret/adgang til de lokale
foreninger/kredse) træningspladser.
2. Medlemskab af kredsene er opbygget i 2 afdelinger:
Kredsgebyr: dækker vedligehold og udskiftning af kredsenes materiel,
f.eks. spring, skjul, klubhus, hvalpebane og græsslåning.
Faste udgifter, som forsikring, husleje, strøm, renovation, vand m.v.
Træningsgebyr: dækker holdtræning, individuel træning, arbejde med
figurant m.v.
Kredsgebyr/træningsgebyr kan variere, da der er store forskelle på
landsdelene og betingelserne, som gælder for træningsområdet.
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Hvis et medlem ikke ønsker at gå på hold/modtage træning, skal man
som minimum betale kredsgebyr.
Hovedbestyrelsen har den seneste tid fået en del spørgsmål vedrørende brug
af træningspladser.
”Jeg er medlem af Schæferhundeklubben, og så har jeg RET til at bruge alle
klubbens træningspladser i hele landet”
Sådan er det ikke!
Ønsker du at benytte en kreds’ træningsplads, fordi du måske er på ferie i
området eller er i nærheden, kontaktes kredsen, for at spørge, om man gerne
må træne lidt på pladen. Herfor betales så et gæstetræningsgebyr til kredsen.
Det er jo nemt nu, hvor de fleste kredse har Mobilepay.
Det er en selvfølge, at man ikke generer nogen, og respekterer de træningstider og retningslinjer, der er i den pågældende kreds.
Eksempler:
Nogle medlemmer havde skiftet kreds, men ønskede stadig fast at bruge den
tidligere træningsplads mod at betale gebyr for gæstetræning. De kunne ikke
forstå, at den pågældende kredsbestyrelse forlangte, at for at bruge kredsens
træningsplads, skulle man være medlem der.
Men det er kredsen i sin ret til.
Et medlem havde meldt sig ud af en kreds, men ville også stadig bruge den
tidligere træningsplads mod at betale træningsgebyr, men det ønskede
kredsen ikke.
Kredsen har lov til at sige nej til hundeførere, der ikke er medlem af kredsen.
Når man ikke længere er medlem i en kreds, har man intet krav på at måtte
benytte kredsens plads og faciliteter.
HB er i øjeblikket i gang med at undersøge lovgivningen om brugen af
offentlige arealer, da enkelte medlemmer giver problemer i nogle kredse, da
de henholder sig til, at de ikke mener, de skal betale for brug af
træningspladsen, når arealet er offentligt.
Derfor undersøger vi nu lovgivningen herom.
Når kommunen overdrager et areal vederlagsfrit til en forening, overdrages
brugsretten til foreningen.
For at benytte de faciliteter, arealer og lign. som foreningerne får stillet til
rådighed, skal sporten foregå i godkendt foreningsregi.
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Fx kan man ikke bare gå i hallen som enkeltperson for at spille badminton. Det
skal være gennem en forening.
Avlskåringer
Livstidskåringer, der skal tages i 2020, kan udsættes til 2021 pga.
Coronasituationen.
Skuer
Husk resultathæfte til alle skuer fremover - dette gælder for hunde over 12
måneder.

Danmarks hund
Konkurrencen er aflyst for 2020
Bladet
På grund af Corona situationen og den totale nedlukning af kredse, lige fra
træning til prøver og skuer, har redaktionsudvalget i samråd med HB besluttet,
at blad nr. 5-6 med udgivelse den 26/6 slås sammen med blad nr. 7-8, som
udkommer den 25/9 2020.
Redaktøren opfordrer alle medlemmer til at indsende artikler, billeder og
andet, der har almen interesse for schæferhundefolket.
E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk
Sekretariatet holder ferielukket i uge 28-29-30 (6. juli – 24. juli), og der vil
ikke blive besvaret mails eller telefon i denne periode.
Husk at få bestilt jeres varer i god tid inden ferien (resultathæfter, prøveprogrammer, DNA-sæt mm).
Har du en hastesag i uge 28-29-30, vil det være muligt at kontakte klubbens
formand Karin Christiansen på tlf. 2367 6915.
Efter ferien beder vi jer have forståelse for en længere svartid end normalt,
indtil vi får besvaret alle henvendelser.
Vi ønsker jer en god sommer og glæder os til at åbne sekretariatet igen efter
ferien.
Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen

