Referat formandsmødet
på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby lørdag d. 3. marts 2018
Dagsorden:
09:45 – 10:15: Ankomst, kaffe/te med rundstykker serveret i caféen.
10:15 - 10:30: Velkomst og generel orientering, v/Landsformand Peter M Larsen
10:30 - 11:00: Caniva v. Vivi Gilsager & Tina Nørgaard
11:00 – 12:00: Ordet frit – spørgsmål og svar.
12:00 – 13.00: Frokostpause
13:00 – 13:30: Medlemssystemet og hjemmesiden v. Tina Nørgaard
13:30 - 14:30: Workshops v. Karin Christiansen
Arrangementsplanen fremover, Hvordan holder vi på
medlemmerne? Hvordan får vi flere medlemmer? Sociale medier.
Ny kredsformand – hvilke udfordringer? Hvorfor skal man være
medlem af Schæferhundeklubben?” Positive historier om
schæferhunden, m.fl.
14:30 – 15:00: Opsamling fra workshops
15:00 – 15:30: Eventuelt og afslutning
Landsformand Peter M Larsen (PML) bød velkommen.
Lise Drudgaard foretog navneopråb på deltagende kredse.
Flg. kredse deltog: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47,
49, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65, 70, 71, 75, 80, 82, 84.
Afbud: 5, 6, 15, 16, 17, 19, 21, 30 (syg), 34, 44, 60, 61, 62, 67, 76.
13 kredse havde ikke meldt tilbage.
Der var 39 kredse repræsenteret. Fra HB deltog: Peter M. Larsen, Vivi Gilsager, Tina Nørgaard, Ole
Sarbæk, Karin Christiansen og fra avlsrådet Irene Thygesen.
HB prøver at finde en fast dato for kommende formandsmøder, men deltagerne gav udtryk for, at
det var passende i starten af marts – efter kredsgeneralforsamlingerne.
PML påpegede, at dagsordenen ikke var ”fast”, men HB var åbne over for spørgsmål.
HB tager afstand fra Facebookgruppen ”Schæfer Repræsentantskab 2018”.
Det er en privat Facebookside, som Schæferhundeklubben ikke har noget med at gøre.
Vivi Gilsager (VG) gennemgik i korte træk det nye Brugsprøveprogram.
Dommeruddannelsesudvalget (DUU) havde også møde d. 3.3. med henblik på korrekturlæsning.
Det nye program er klar til udgivelse august 2018, og træder i kraft d. 1.1.2019
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IPO bliver til IGP.
Prøvesæson er weekend og helligdage. Fredag må kun bruges, hvis der er for mange hunde til en
lørdags.
Minimum 4 deltagere - ikke hunde.
VG gennemgik og fortalte om de forskellige prøvetyper.
De tyske betegnelser bibeholdes.
Ved SPH, er det første spor egetspor
Der bliver en teoretisk del til FP.
Programmet er sat i skema, så det er nemt at overskue.
Der er ikke mange ændringer i IPO-prøverne.
Gr C i IPO1 -ingen rundering om tom skærm.
Line tilladt i C. Kan, ikke skal.
Ved feltsøg påvises genstandene.
Ved flugtspring skal de øverste 20 cm på springbrættet være bevægelige.
BHR laver kurser i feltsøg.
Dommerne kommer på weekendseminar for opkvalificering.
Materialet fra VG’s oplæg sendes til formændene, og lægges på hjemmesiden. Bemærk, at der kan
komme sproglige rettelser i forbindelse med korrekturlæsningen.
Ude i kredsene har vi et ansvar for vores ageren med schæferhund både i det daglige og på de
sociale medier. Vær kritisk med, hvad du lægger på Facebook, og hvad du deler og ”liker”.
VG fortalte kort om Caniva og baggrunden for, hvorfor vi som klub valgte det program.
Der arbejdes på at få Caniva tilpasset til vores klubbehov.
PML fortalte om sponsorkontrakter, som Schæferhundeklubben har tegnet, og er ved at få på
plads.
Der var spørgsmål om digitalisering af bladet, og PML forklarede hvorfor. Herefter en kort
drøftelse om fordele og ulemper.
Ved besparelsen på bladet, bør kredsene tilgodeses.
Drøftelse om mangel på figuranter.
Sporlæggerkorps efterlyses.
Det er dyrt i kørsel for kredsene, hvis der skal betales kørepenge til sporlæggere.
Forslag om at SPH-hundeførerne medbringer en sporlægger.
Tina Nørgaard (TN) gennemgik medlemssystemet og hjemmesiden.
Vær opmærksom på, at login til medlemssystem er det samme som ens personlige log-in til
Schæferhundeklubben.
TN opfordrede formændene til at slå et slag for ”Tilmeld automatisk betaling”. Det gøres nemt og
hurtigt på hjemmesiden.
Det kommer til at koste ekstra, hvis man skal have tilsendt et girokort til opkrævning af
kontingent".
TN viste hvordan medlemssystemet virker, og hvad det kan bruges til.
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Præsentation af Mobillos hjemmesidetilbud til kredsene. Tilbud sendt til alle kredse.
Der var lavet en demo for kreds 4.
Det koster 1200 kr. i oprettelse og 1000 kr. årligt plus moms.
TN lovede at undersøge, om tilbuddet også gælder for opdrættere.
Referent
Karin Christiansen

Herefter var der workshops, hvor deltagerne blev delt i grupper.
Her følger input fra grupperne:
Udfordringer i kredsene:
Hvordan skal Schæferhundeklubben se ud om 10 år?
- Følge udviklingen –
- Kontinuitet – ændre løbende ved behov
- Lav ikke om for omlægningens skyld
Hvad er det for en vare nye medlemmer ønsker at ”købe”
- Imødekommenhed
- Tilpas tilbud til forventning
- Sociale tiltag
Hvordan kan kredsdrift gøres mere enkel?
- Flere hænder – uddannelse
Kan vi blive ved med at rekruttere medlemmer til bestyrelserne?
- Positiv holdning skal gives videre og være standard i kredsen.
Skal vi fremadrettet uddanne trænere?
- Ja, burde være en selvfølge. Husk videreuddannelse!
Hvordan skal vi sikre, at nye medlemmer inspireres til at dyrke den aktive schæferhund?
- Lad alle være velkomne!
Sociale medier
Facebook – Hvordan administreres en kredsside?
Hvad skal siden bruges til?
Hvem administrerer?
Hvordan svares?
Skal der kunne kommenteres på opslagene?
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Andet
HUSK den god tone!
Præmie for godt slogan!
Hvad er officielt, og hvad er ikke?
Nogle kredse bruge 2 FB-sider. En for nye medlemmer og en for nuværende.

Positive historier om schæferhunden
Små film på Facebook og hjemmesider
Schæferhunde i bybilledet, ”walk and talk”, miljøtræning
Byture, togture, busture med hvalpehold
Gode historier om schæferhunden i medierne.
Veste med logo på, når der er FP og UHP
Åbent-hus- arrangementer
Schæferhunde og børn
Ungdomsmedlemmer
TV2 lokalstationer
Hvalpehold og familiehold i bybilledet
Åbent Hus-arrangementer, evt. ved indskrivning
Artikler til lokalaviser
Dyrenes Dag, Dyrskuer, opvisninger
Stor gruppe sammen i bybilledet, gerne med veste på med klubbens logo
Lydighedstræning på torvet
Besøg på Falck
Arrangementsplanen fremover
Hvordan skal arrangementerne ligge i forhold til hinanden.
Skal der stadig være ”traditionsarrangementer”? Hvorfor / hvorfor ikke?
Er der arrangementer nok?
Fordeling af dommere?
Fordeling i forhold til årstider?
Fordeling i forhold til Landsdele?
Andet
Flertal for at ”traditionsarrangementer” bibeholdes. Hvorfor droppe noget, der fungerer?
Gruppen syntes, at arrangementsplanen stort set fungerer fint, som den er nu.
Der kunne godt være færre dommere på HAS. Ingen grund til, at 6 dommere skal dømme 300
hunde.

Ny kredsformand – Hvilke udfordringer?
Hvordan ledes en kreds?
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Hvordan arbejder en bestyrelse?
Hvilke arbejdsopgaver har en bestyrelse?
Hvilke beføjelser har bestyrelsen?
Etiske retningslinier
Andet
Gruppen drøftede de rettigheder en bestyrelse har.
Vi skal have lavet en ”Håndbog ” til nye formænd.
Vi skal i 2019 forsøge at arrangere et ”Kredsledelseskursus ”

Hvorfor være medlem af Schæferhundeklubben?
Træning ved uddannede instruktører
Gå til prøver
Deltage i skuer og hvalpehows
Adgang til uddannelse og kurser
Sekretariat
Adgang til klubbens/kredsenes faciliteter
Dommere
Schæferhundeklubben arbejder for schæferhunden i DKK mm.
Sundhed
Andet
Tage ordentligt imod nye medlemmer.
Dog-at-lon
Træningsvideo og undervisningsmateriale

Hvordan får vi flere medlemmer?
Hvordan beholder vi medlemmerne?
Hvad kan hovedklubben gøre?
Hvad kan man gøre i kredsene?
Hvordan løser kredsene problemer med mangel på bl.a. figuranter og trænere?
Hvordan arrangeres træningen?
Hvilke andre alternativer til den almindelige træning er der?
Mentorordning
Andet
Kredsen kan annoncere i Lokalavisen, og ophæng rundt omkring i byen.
Positiv omtale i Lokalavisen, Lokal radio og TV.
Positiv omtale på Facebook mv.
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Informativ Hjemmeside.
Kontakt folk med schæferhund, hvor man end møder dem, og giv dem et visitkort.
Ophæng af æske med visitkort ved dyrlægen!
Skab et godt miljø på træningspladsen, og hold en ordentlig tone.
Løs problemerne så hurtigt som muligt.
Stil krav til begynderne om medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark.
Uddannede instruktører. ”Føl”, der kan tage over når ”føllet” er tilstrækkeligt uddannet.
Sørg for at figuranterne hjælper nye figuranter i gang.
Det kan være nødvendigt at betale en figurant til at hjælpe, men så skal kravet også være at
figuranten hjælper nye figuranter i gang.
Opfordrer hundeførerne til at stille deres gamle hunde til rådighed for figurantuddannelsen.
Alternativer til den almindelige træning, kan jo være at tage ud i byen, og socialisere.
Kredsledelsen bør uddannes i kredsledelse, og ledelsen bør også gennemgå en demokratisk
opdragelse.
Der kan også tilflyde penge til kredsene direkte, som kredsene forvalter efter på deres måde.
Muligvis skulle Hovedklubben oprette en fond, hvor kredse der har et økonomisk behov, kan låne
penge til investering i køb af træningsplads, klubhus m.m.
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