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Nyt fra bestyrelsen i disse Corona-tider.
På baggrund af statsministerens nedlukning af Danmark pga. Covid-19, og den nu igangværende forsigtige
genåbning af Danmark, har vi været nødsaget til at aflyse forskellige arrangementer.
Udstilling og generalforsamling den 16. juni 2020
Senest er SJD udstillingen i Vissenbjerg blevet aflyst. Bestyrelsen har dog fortsat håb om, at der bliver en
mulighed for at afvikle både udstillingen og klubbens generalforsamling.
Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at afholde ”bretonklubbens del” af Vissenbjerg-udstillingen. Der
er mulighed for at afholde udstillingen særskilt, således at det kun er bretonklubben der samles. De seneste
år har der været max 30 deltagere. Såfremt statsministeren lukker lidt mere op for større forsamlinger, kan
det derfor blive en mulighed at afholde udstillingen. Ellers kan det også gøres ved, at der kun er maks 10
personer i ringen ad gangen. Der er fundet et sted med tilhørende faciliteter – bl.a. toilet - hvis muligheden
byder sig. Dette er ”clearet af” med DKK.
Derudover prøver bestyrelsen fortsat at finde en løsning for afholdelse af generalforsamlingen samme dag.
Bestyrelsen afventer derfor i spænding den næste udmelding fra statsministeren. Dette sker senest den 10.
maj 2020. Sæt allerede nu x i kalenderen den 14.juni, hvor vi fortsat håber at kunne afholde både udstilling
og generalforsamling.
Bestyrelsen vil i forlængelse at statsministeriets og sundhedsmyndighedernes udmelding tage endelig
stilling til begge arrangementer.
Aktiviteter og aktivitetsudvalg
Bestyrelsen ved, at aktivitetsudvalgene typisk kan samle over 10 personer til træningsaftener. Her skal
bestyrelsen henvise til DKK´s anbefalinger/retningslinjer, som findes her
https://www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/prøver/schweisshunde/retningslinjer-for-genoptagelse-afschweissprøve-aflæggelse-i-dkk-regi
Det skal være disse anbefalinger, som aktivitetsudvalgene retter sig efter, hvis der skal afholdes
træningsseancer o.l. i DBK regi. Anbefalingerne/retningslinjerne betyder heldigvis, at man kan danne flere
separate træningsgrupper, hvis man kan overskue dette.
Bestyrelsen er opmærksom på, at aktivitetsudvalgene står og tripper for at komme i gang. Pt. har udvalget
på Sjælland officielt udskudt deres apporteringsaktiviteter her i foråret. Aktivitetsudvalget har tilbudt
medlemmer/grupper adgang til at købe vildt til træningsformål. Rigtig god ide. Denne er hermed givet
videre.
Måske kan aktivitetsudvalgene sammen med de dygtige hundeførere koordinere og danne smågrupper
med de nye hundeførere – blot en opfordring!

Ideer og forslag kan jo altid afprøves på facebook eller ved opslag på hjemmesiden.
Bestyrelsen forventer, at alle klubbens aktiviteter i august kan gennemføres. Men, selvfølgelig skal klubbens
og dens aktive medlemmer lytte til de udmeldinger, som kommer fra statsministeren. Og, så må vi om
nødvendigt rette ind.
Bestyrelsen ser frem til, at det Nordjyske Aktivitetsudvalg får afholdt den traditionsrige Kaldaskerweekend i
Mou i weekenden den 15.-16.august. Der er i lighed med tidligere ansøgt om afholdelse af udstilling v/DKK,
ligesom der er bestilt dommere til både udstilling og apporteringsprøven.
De øvrige aktivitetsudvalg er i gang med omlægninger af Fakkeløjte-arrangementer, mafiafest, familiedag
m.m. Apporteringsprøverne på Fyn og Sjælland forventes afholdt på de sædvanlige dage.
Følg med på hjemmesiden og facebook.
Vinderklasse og mini-hovedprøve
Med hensyn til efterårets vinderklasse er det aftalt, at denne afholdes på Gl. Toftegård i Nordjylland søndag
den 27. september 2020. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at afholde en ”Mini-hovedprøve”, således at
der afholdes kvalitetsprøver lørdag den 26. september 2020. Der er fundet dommere og terræn til 3-4 hold.
Der mangler pt. tilbagemelding fra én terrænleder. Men, du bør allerede nu reservere denne dag.
Andet
Bestyrelsen er i samarbejde med de prøveansvarlige ved at få styr på racedystudtagelser, Hubertus og cmesterskabsprøven i 2020. I forhold til disse arrangementer, er bestyrelsen ved at ryste posen, så vi kan
sikre en stor opbakning til disse traditionsrige aktiviteter.
Der vil komme flere oplysninger på hjemmesiden og på Facebook, når vi bliver lidt klogere og nærmer os de
forskellige arrangementer. Mon ikke statsministeriet bliver i sommerhumør, så vi kan åbne op for lidt større
forsamlinger.
Bestyrelsen

