
Dansk Sankt Bernhard Klub 

Bestyrelsesmøde : Den . 18-07-22 

Deltagere: Liselotte Grethe Betina Steff Ulla 

Dagsorden . 

1. valg af ordstyrer: Liselotte 

2. valg af referent:  Ulla 

3. godkendelse af dagsorden: Godkendt 

4. WUSB dommer, priser mm.  

Ifølge WUSB skal vi afholde efter de nye regler, så vi må gå ud fra at vi ”kun” skal have 

4 dommer, men vi er i tvivl om hvorvidt vi der skal være Trainees med i ringen, så alle 8 

udpeget dommer skal have værelse osv. 

Vi er sat ind under Modsat dag show i forhold til European dog show, så prisen er 

nærmest fordoblet. Vi overvejer at kontakte DKK for at overbevise dem om at vi IKKE 

er modsat dag, men weekenden før. 

Vi skal have kontaktet WUSB igen, for at gøre klar at sådan som de ligger op til at vi 

afholde kollidere det med DKK regler.  

Hvis vi ikke snart for ”klar” besked fra WUSB står vi med et stort problem med at 

afvikle det. 

Vi ser en del problemer med måden WUSB vil afholde WUSb som en FCI udstilling, 

når reglerne i DKK ikke tillader 2 dommer i hver ring, og DKK fastsætter prisen for 

udstillingen pga European dog show. 

Hvem kontakter de 4 dommer der ikke skal dømme?  

Betina prøver at kontakte DKK ang prisen. 

Liselotte sender en ny mail til WUSB, for at få præciseret det med dommer overnatning, 

regler, forventninger fra WUSB osv 

Vi overvejer at spørger CO om han vil deltage i dommermøde for os, og vi betaler hans 

deltagelse idet WUSB har afvist vores ønske om at han skulle være overdommer. 

 



5. Jubilæumsudstilling  

Vores jubilæumsudstilling kommer også under Modsat dag prisen. 

 

6. Juleudstillingen – dommer  

Der er diskuteret mulige dommer til Juleudstilling. 

8.næste møde 

1 aug 

9. eventuelt 

Grethe har fået godkendt Metalbeskivelsen af DKK. Der skal indbydelse i næste blad. 

Deltagerne kan få diplom eller de kan få en roset. 

Aktivitetsudvalg. De eneste der har svaret retur på mailen er Lene og Rico. Vi sætter 

bagerst i bladet hvem der sidder i udvalget, med navn, landsdel og tlf. 

Betina snakker med Jesper ang WUSB.  

 

 


