
 

 
 

 
 
 

INDKALDELSE TIL 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 

SPECIALKLUBBEN FOR BELGISKE HYRDEHUNDE 
SØNDAG DEN 20. september 2020 kl. 13:00 STED: 

Slots Bjergby Festhus 
Slots Bjergbyvej 42, 4200 Slagelse 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Valg af 2 stemmetællere. 
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed (decharge). 
6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed. 
7. Fastsættelse af kontingent. 
8. Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet forslag. 
9. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen. 

Kandidater: 
Pia van Acker (modtager genvalg) 
Poul-Erik Olsen (modtager genvalg) 
Da der ikke er indkommet andre kandidater, er de 2 kandidater valgt, og urafstemning udgår. 

10. Valg af suppleanter. 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
12. Valg af udvalgsformænd 

Iflg. §9 stk. 2: Valg af BHU, AG og LP formænd for 2 år. 
På valg BHU formand Jørgen Nielsen 
På valg AG formand Flemming Hansen 
På valg LP formand Ulla Høm 

13. Eventuelt. 

 
Kvittering / dokumentation for medlemskab af Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde kan forlanges 
forevist for deltagelse ved generalforsamlingen. 

 
Af hensyn til frokostbestilling (klubben en er vært ved en sandwich) bedes I tilmelde jer senest den 13. 
september til Diana - kennelworkingmalinois@gmail.com 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 

BELGISKE HYRDEHUNDE 9 

mailto:kennelworkingmalinois@gmail.com


 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Året startede med, at SBH’s mangeåri- 
ge formand, Karina Annesen, valgte at 
trække sig ud af bestyrelsesarbejdet. 
Der skal lyde en stor tak til Karina for 
dit store engagement i klubbens arbej- 
de. Kate Frederiksen blev valgt ind som 
nyt bestyrelsesmedlem.Ved det konsti- 
tuerende bestyrelsesmøde blev Pia van 
Acker valgt som formand, Diana Juhl 
Rasmussen som næstformand, Poul- 
Erik Olsen blev genvalgt som kasserer, 
Jan Jensen blev sekretær og Kate Fre- 
deriksen som menigt bestyrelsesmed- 
lem. 

Generalforsamlingen blev holdt på Fyn 
med et forholdsvist lille fremmøde, 
men med en masse god debat og man- 
ge gode ideer. 

Bestyrelsesarbejdet har fortrinsvis 
foregået pr. mail. Vi forsøger at holde 
mødeudgifterne nede ved kun at holde 
fysiske møder forud for de øvrige klub- 
møder. 

 
Aktiviteter 
I starten af det nye år introducerede 
bestyrelsen et sæt etiske regler, som vi 
forventer, at alle medlemmer lever op 
til. Reglerne er offentliggjort i blad nr. 2, 
2019, på hjemmesiden, og de er sendt 
til alle deltagere ved FMBB VM 2019. 

Vi kan byde velkommen til en ny kreds 
i Nordsjælland, Kreds 17 Slangerup. 
Kredsen vil være vært for SBH’s IGP 
DM/VM udtagelse 2020. 

SBH har fået to nye udvalg i 2019: Et 
Mondioring-udvalg, som kom i stand 
efter henvendelse fra foreningen Mon- 
dioring Danmark, som ønskede SBH’s 
bistand i forbindelse med DKK’s god- 
kendelse af deltagelse i FCI Mondioring 
VM 2019. SBH ønsker ikke at lade de af 
vores medlemmer, der dyrker Mondio- 
ring stå uden for klubben. Der har ikke 
været afholdt aktiviteter af udvalget i 
2019. 

Efter generalforsamlingen 2019 opret- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tede SBH et Aktivitetsudvalg, som skal 
hjælpe SBH med at lave aktiviteter for 
de medlemmer, der ikke deltager i 
vores sædvanlige sportsgrene. Udval- 
gets første opgave var at arrangere en 
FCI Hyrdeinstinkttest, NHAT - en test, 
som alle hyrdende racer (undtagen 
Border Collies) skal bestå for at gå 
videre til de egentlige hyrdeprøver. 
Udvalget arrangerede også et foredrag 
om hyrdning med især Belgiske hyrde- 
hunde. Det er planen, at der kommer 
flere NHAT-tests og også hyrdeprøver 
i SBH-regi. Desuden er der planer om 
at lave en hundevæddeløbsdag på Sjæl- 
land og deltage med en stand på Hun- 
dedagene i Vilhelmsborg. 

SBH’s Agilityudvalg afholder officielt 
agilitystævne for klasse 1-hunde. Det er 
første gang, at SBH står som arrangør 
af et officielt stævne. 

Det har været foreslået at afholde 
Træf/hundeferie på Bornholm i 2021. 
Planerne er opgivet, da mange var 
bekymret for, om vi kunne få tilslutning 
nok til dette. 

 
Dansk Kennel Klub 
SBH deltog på DKK’s Sundhedsudvalgs 
møde 6. marts 2019 for at få tilladelse 
til at registrere kendte tilfælde af epi- 
lepsi på hundeweb. Det blev aftalt, at 
ejer af en syg hund kan registrere epi- 
lepsi med erklæring fra en dyrlæge.Til- 
taget er endnu ikke trådt i kraft pga. 
langtidssygdom hos DKK’s medarbej- 
der. Bestyrelsen og Avls- og sundheds- 
udvalget tager den op med DKK igen. 

SBH var repræsenteret ved DKK 
Repræsentantskabsmøde i marts på 
Fjelsted Skovkro på Fyn. Der var enkel- 
te forslag til vedtægtsændringer, bl.a. 
om specialklubberne selv skal have lov 
til at udelukke medlemmer fra klub- 
bens egne aktiviteter. Forslaget blev 
forkastet på grund af for lille flertal. 

 
Sagsbehandling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På sagsbehandlingsfronten har det 
været et roligt år i SBH. Antallet af 
sager har været som de foregående år, 
men uden de helt store tidskrævende 
sager. 

 
Formandsmøde 
- 2. søndag i november 
Traditionen tro blev der holdt for- 
mandsmøde i november. Fremmødet 
var væsentligt bedre end sidste år - 
Bestyrelsen, BHU, AG, LP, Mondioring, 
kreds 3, 8, 9, 15, 17 og 19. 

Der blev diskuteret nye regler for IGP 
VM udtagelser, overholdelse af gælden- 
de regler, regler om figurantmønstring, 
bedre koordinering af aktiviteter - og 
der blev naturligvis planlagt aktiviteter 
for 2020 og for 2021-udstillinger. 

 
Bestyrelse 2020 
To bestyrelsesmedlemmer er på valg til 
denne generalforsamling: Poul-Erik 
Olsen og Pia van Acker, som begge gen- 
opstiller. Ingen har meldt sig som kan- 
didater til den kommende bestyrelse, 
så bestyrelsen fortsætter med uændret 
besætning. 

Prioriteter 2020-2021: Bestyrelsen vil i 
det kommende år fokusere på følgende 
områder: 
l Fokus på at udbrede kendskab til 

klubben og dens arrangementer 
(mere PR). 

l Fokus på nye medlemmer - opfor- 
dring om oprettelse af grupper og 
støtte hertil. 

l Medlemsmøde - tema der kan sam- 
le medlemmerne bredt omkring 
racen. 

Som sædvanlig kan det ikke forudses, 
hvad der vil komme af arbejdsopgaver - 
men bestyrelsen formoder og håber, at 
ressourcerne fortsat kan koncentreres 
omkring udvikling og tiltag i klubben. 

 
TAK 
En stor tak til alle udvalg, vores redak- 
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tør og klubbens kredse for jeres store 
engagement og bidrag til klubben. 

Der skal også lyde en stor tak til spon- 
sorer - og til alle jer, der støtter og sup- 
porterer klubben på den ene eller den 
anden måde. 

Tak til alle medlemmer - fordi I vælger 
klubben til . 

Formanden vil rette en speciel tak til 
bestyrelseskollegerne, som har udvist 
stor vilje og engagement, hvor nøgleor- 
det har været samarbejde og konstruk- 
tiv tilgang til alle sager - store som små. 
Det har været en fornøjelse at være en 
del af ledelsen sammen med jer. 

Afslutning 
Beretningen afsluttes med et stort 
ønske om, at 2020 vil blive et positivt 
år for racen, for klubben og for med- 
lemmerne. 

pbv. Pia van Acker, formand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udvalget har i 2019 været samlet til 
udvalgsmøder 2 gange og har derud- 
over haft løbende mailkorrespondance. 
Agilityudvalgsmedlemmerne har også 
ofte haft mulighed for at mødes ved fle- 
re af årets agilitystævner. 

 
Udvalget har i 2019 arrangeret: 
l to VM-udtagelsesstævner gældende 

til FMBB-VM 2019: 20. januar i Her- 
ringløse Agilitycenter med Susanne 
Rasmussen som dommer og 3. 
februar i Herringløse Agilitycenter 
med Jannie Hedegaard Nielsen som 
banetegner og Susanne Rasmussen 
som dommer, 

l et endagsagilitykursus 17. marts 
med Jane Elene Christensen som 
instruktør. Dette kursus blev afvik- 
let i Sjællands Agilitycenter i Rings- 
ted, 

l agilitystævne på træffet lørdagen d. 
3. august. På træffet afvikles der altid 
fire løb for deltagerne. To åbne løb 
og to klasseløb. Resultaterne fra 
disse løb ligger til grund for kårin- 
gen af en danmarksmester i sand- 
kasseklasse (ingen deltagere i 
2019), en danmarksmester i klasse 
1, en danmarksmester i klasse 2, en 
danmarksmester i seniorklasse, et 
holddanmarksmesterskab og træf- 
fets bedste AG-hund. De åbne klas- 
ser tæller desuden med ved  FMBB 

VM 2020-kvalifikationen. Agility- 
dommer på årets træf var Lars 
Hindsgaul, 

l to VM-udtagelsesstævner gældende 
til FMBB-VM 2020. Et den 15. juni 
på Sorø Hundevenners areal med 
Bent Blom Larsen som dommer, og 
et den 29. september samme sted 
med Poul Lerche som dommer. 

l I 2019 har 10 DKK-agilitystævner 
samt træffet ligget til grund for at 
finde Årets Agilityhund 2019. 

Antallet af agilityekvipager, der deltager 
i udtagelsesstævner, almindelige stæv- 
ner og vore kurser, er nogenlunde det 
samme som sidste år. I konkurrencen 
om at blive Årets Agilityhund har der i 
2019 deltaget lidt over 20 ekvipager. 

 
Resultater 
Årets Agilityhund 2019 blev Iq (Su Mei- 
le Iquitos) ført af Frank Rosengaard. 

På træffet afholdes agilitykonkurrencen 
om lørdagen. 
Mestrene: 
l Danmarksmester i seniorklasse: 

Toyah (Casfan Latoyah) ført af Kjeld 
Schrøder. 

l Danmarksmester klasse 1: Ejsi 
(Grejsi Hronovsky Pramen) ført af 
Johanna Andersen. 

l Danmarksmester klasse 2: Daniella 
(Daniella) ført af Flemming Hansen. 

l Træffets bedste agilityhund: Iq (Su 
Meile Iquitos) ført af Frank Rosen- 
gaard. 

8 ekvipager deltog i agility ved FMBB 
VM 2019 i Pisek i Tjekkiet. Alle ekvipa- 
ger kæmpede og gjorde deres bedste. 
Efter de indledende løb havde Annett 
med Mira (Finn Noir Miracle) kvalifice- 
ret sig direkte til finalen, mens Flem- 
ming Hansen med Daniella (Daniella) 
kom med i finalen som bedst placeret 
danske ekvipage. I finalen løber alle to 
løb, og vinderen bliver så den, der sam- 
menlagt får den hurtigste tid med fær- 
rest fejl. Annett klarede sig bedst af de 
to, og hun lå godt efter første løb, men 
kiksede desværre andet løb. Flemming 
havde fejl i første løb og kiksede andet 
løb, og blev en af de sidste. Holdet slut- 
tede langt nede i rækken. Vejret i Tjek- 
kiet var mest tørt, men temmelig koldt. 

 
Afslutning 
Hvem, der skal repræsentere Danmark 
i agility ved FMBB 2020 i Frankrig, er 
ikke afgjort endnu, da det sidste udta- 
gelsesstævne først bliver afholdt 1. 
februar 2020. Der er 16 ekvipager til- 
meldt kvalifikationen til FMBB VM 
2020. 

Til slut tak til SBH’s bestyrelse for godt 
 

fortsættes næste side 
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Hvalperegistreringer og importer 
Der blev i 2019 registreret i alt 139 
hvalpe af Belgiske hyrdehunde samt 21 
importer. Registreringerne er fordelt 
på varianterne som følger - se figur 
næste side. 

Antallet af registrerede groenendael og 
malinois er faldet lidt i forhold til 2018, 
mens tervueren er steget en del. Der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
er registreret to importer af laekenois. 

Sundhed 
Generelt er den belgiske hyrdehund en 
meget sund hunderace. Det betyder 
dog ikke, at der ikke kan ske forbedrin- 
ger, og at der ikke skal holdes øje med, 
hvordan racen udvikler sig. 

Der er i 2019 registreret følgende 
resultater for hunde fotograferet for 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HD (Hofteledsdysplasi) og AD (Albue- 
ledsdysplasi) - se skema næste side. 

Af de i alt 55 HD-fotograferede hunde 
havde de 46 status A eller B (HD-fri), 
mens der var ni hunde med status C, D 
eller E, HD i let eller svær grad. Det 
viser, at godt 16% af de fotograferede 
hunde har HD i lettere eller sværere 
grad. 
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fortsat fra foregående side 

 
arbejde, tak til alle SBH-medlemmer 
for en god klub og stor tak til agilityud- 
valget for godt og konstruktivt samar- 
bejde.Tak til holdlederne i Tjekkiet. 

På udvalgets vegne Flemming Hansen 
 

ÅRETS AGILITYHUND 2019 
Plac. HF Hund Kaldenavn Stb. nr. Point i alt 
1 Frank Rosengaard Su Meile Iquitos Iquit DK02549/2018 157 
2 Flemming Hansen Clarissa Clarissa DK00734/2010 88 
3 Flemming Hansen Daniella Daniella DK02194/2014 75 
4 Anne Mickelborg Spinoys Pippi Pippi DK19213/2016 58 
4 Gitte Eilstrup Beat by Sweety World of Matrix Beat DK12856/2017 58 
6 Birgit Kristensen Cheri Cheri DK00733/2010 57 
7 Gitte Hansen Izzy vom Lausitzeck Izzy DK20223/2016 50 
8 Annett Jørgensen Finn Noir Miracle Mira DK10894/2014 40 
9 Johanna Andersen Grejsi Hronovsky Pramen Ejsi DK14049/2017 30 
9 Karsten Bruun Eternity's Halo Hugin DK17703/2013 30 

11 Anne Rath Petersen Vom Hunderath Viola Viola DK09136/2012 28 
12 Mona Mortensen Jatoba Red Fabulous Evita Dixie DK16204/2009 20 
12 Nanna Kretzschmar Newstory Trond Gisle DK13959/2017 20 
14 Allan Carlsen Theia vom Hause Gurtler Theia DK16353/2017 19 
15 Kjeld Schrøder Casfan Latoyah Toyah DK23370/2009 10 
15 Charlotte M. Hansen Finn Noir Noctuelle Nellie DK16357/2014 10 
15 Henrik Dejgaard Thunderwolfs Dream Catcher Catcher DK14061/2017 10 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELGISKE HYRDEHUNDE 13 

HVALPEREGISTRERINGER OG IMPORTER SIDEN 2009 

 

Der er i 2019 registreret følgende resultater for belgiske hyrdehunde fotograferet for 
HD (Hofteledsdysplasi) og AD (Albueledsdysplasi): 

Status HD/AD A B C D E 0 1 2 

Groenendael 1 1 0 0 0 2 0 0 

Laekenois 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malinois 25 3 3 3 1 29 5 0 

Tervueren 13 3 1 0 1 12 3 1 

I alt 39 7 4 3 2 43 8 1 

 
For så vidt angår AD-status var der 52 med status fri og 1 med påvist. Dispensationsansøgninger 
fotograferede  hunde;  heraf  43  fri, 8 Der er i 2019 ikke registreret øjenlys- Bestyrelsen har ikke modtaget henven- 
med status  1 og  1 med  status 2. Det 

ningsresultater Belgiske hyrdehunde. delser fra DKK om vores input til dis- betyder, at ca. 17% af de fotograferede pensationsansøgninger  fra  opdrætter- 
hunde  har AD  i  lettere eller sværere  ne. Det er vi meget tilfredse med. 
grad. Epilepsi 

DKK og SBH aftalte sidste år, at man nu På udvalgets vegne Pia van Acker 
HD-og AD status er ikke et voldsomt       kan  registrere  påvist  epilepsi på Belgi-  
stort problem for de belgiske hyrde- ske   hyrdehunde på hundeweb. På grund 
hunde, men når man ser på den pro-      af langvarig sygdom hos DKK, er regi- 
centvise andel, der ikke er fotograferet    streringen  imidlertid  ikke  kommet  i 
fri, er det ret mange hunde, der er            gang endnu. 
ramt. Når man kigger på forældredyre- 
ne til de ramte hunde, har langt de fle- Mentalbeskrivelser 
ste status HD/AD fri. 2 hunde har stillet til dansk mentalbe- 

skrivelse, begge har gennemført. 
17 hunde er fotograferet for OCD, 16 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi startede året med et yderst godt og 
vel tilrettelagt DKK IGP3 DM, som 
blev afholdt af schæferhundeklubben 
kreds 63 Hobro. 

Vi var i år repræsenteret med otte 
ekvipager, hvor særligt to gjorde sig 
yderst bemærket, nemlig Jens Carlseng 
med Janos Nathan, som tog titlen som 
Danmarksmester med 286 point og 
Mads Orbe som blev nr. 3 med Anima 
Ex Mera Passio med 280 point. 

Dermed var de også belgierklubbens 
repræsentanter ved FCI VM i Schwe- 
chat i Østrig. Jens Carlseng og Jenos 
Nathan blev nr. 34 og Mads Orbe og 
Anima Ex Mera Passio blev nr. 76, ud af 
141 deltagere. 

Noget vi alle godt kan være stolte over. 
Godt arbejde. 

 
FMBB VM holdet fik desværre brug 
for begge reserver, da vi både blev ramt 
af en disciplinærsag samt et tragisk 
dødsfald. 

FMBB VM fandt sted i Pisek, Tjekkoslo- 
vakiet fra den 6/5-12/5 2019. 

Holdet bestod af: 
Holdleder Pierre Lundahl 
Lone Nielsen & My’s Lya Elvis av Eske 
Jørgen Larsen & Vandalens Rita 
Mads Orbe & Zerberuzdk Devil 
Jens Carlseng & Jenos Natan 
Mikkel Carlseng & Nisha van het Drei- 
land 
Karina Annesen & Independent Spirit’s 
I’Ro 

Det var nok ikke lige det bedste år for 
Danmark, men der blev kæmpet og 
udvist god moral. Alle kunne tage der- 
fra med en oplevelse og være en erfa- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ring rigere. 

De danske deltagere sluttede som føl- 
ger: 
Nr. 76 Lone Nielsen - Nr. 78 Jørgen 
Larsen - Nr. 80 Mads Orbe. De sidste 3 
opnåede desværre ikke point nok til at 
bestå: Jens Carlseng, Mikkel Carlseng 
og Karina Annesen. 

 
Udtagelser til FMBB VM 2020 og 
Danmarksmesterskab 
Årets første FMBB udtagelse var i år 
henlagt til SBH kreds 13 Tistrup, som 
havde skabt de perfekte rammer for en 
god udtalelse. Stor tak til SBH Kreds 
13. 

Årets første FMBB udtagelse forløb 
således: 
1. Lone Nielsen & My Lya Elvis av Eske 

med 266 point. 
2. Jens Carlseng & Jenos Natan 

med 264 point. 
3. Mads Orbe & Anima Ex Mera 

Passio med 257 point. 

Årets anden FMBB udtagelse var i år 
arrangeret af SBH kreds 15, hvor der 
skal lyde en stor tak for et godt og vel 
gennemført arrangement. 

Årets anden udtagelse forløb således: 
1. Lone Nielsen & My’s Lya Elvis av 

Eske med 276 point. 
2. Martine Lafrenz & Czhaplin Codi 

Fin med 270 point. 
3. Søren Jensen & Safft Security’s 

Cooper med 265 point. 

Årets DM stod SBH kreds 14 for og 
som altid et godt og vel tilrettelagt 
arrangement. Der var DESVÆRRE kun 
9 IGP3 og 1 IGP1 ekvipager, der havde 
fundet vej til Horsens - det må kunde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gøres bedre. 

Danmarksmester IGP3 2019: 
1. Jens Carlseng & Jenos Natan 

med 288 point. 
2. Torben Christensen & Jenos T’Chili 

med 272 point. 
3. Mikkel Carlseng & Nisha Van Het 

Dreiland med 258 point. 

Danmarksmester IGP1: 
Lars Carlsen & Jenos Anne med 270 
point. 

 
FMBB VM 2020 
- bliver afholdt i Aubigny sur Nere 
Frankrig fra 12/5-17/5 2020, hvor det 
danske VM hold består af følgende: 
1. Jens Carlseng & Jenos Natan 
2. Lone Nielsen & My’s Lya Elvis av 

Eske 
3. Torben Christensen & Jenos T’Chili 
4. Mikkel Carlseng & Nisha Van het 

Dreiland 
5. Jørgen Larsen & Vandalen’s Rita 
6. Søren Jensen & Safft Security’s 

Cooper 

Hele SBH ønsker det danske FMBB VM 
hold stort held og lykke i det franske. 

 
Afslutning 
Til slut vil vi i BHU gerne sende en stor 
tak for den positive sportsånd, der har 
været gennem året og ikke mindst tak 
for den vilje, der er blevet udvist for at 
få tingene til at lykkes og nå sammen. 

Vi ser frem til et nyt år, hvor vi håber 
på, at mange flere vil stille til vores 
udtagelser både nye som gamle. 

På udvalgets vegne Diana Juhl Ras- 
mussen 
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Blad 
Bolette Harder har som vanligt lavet et 
super flot blad for os. Bolette styrer alt 
med kontakt til trykker, sørger for, at vi 
ikke betaler for meget og alt det andet 
praktiske i forbindelse med udsendelse 
af bladet. 

Desværre glipper leveringen til enkelte 
medlemmer en gang imellem for Post- 
Nord. Det er meget beklageligt, men vi 
forsøger at få sendt blad ud til dem, der 
mangler. 

Tak til Bolette for det flotte arbejde - 
og for at holde os alle i ørerne med 
hensyn til deadlines . Også en stor 
tak til de medlemmer, der sender ind til 
bladet. 

 
Hjemmesiden 
I februar 2019 mistede vi desværre 
Henrik Annesen. Det har betydet 
meget for opdateringen af især IGP- 
delen af hjemmesiden. Jeg forsøger at 
følge med så godt som muligt, men sav- 
ner rigtig meget en makker til at hjæl- 
pe med opdateringer. 

Hjemmesiden har en meget stor kon- 
kurrent i Facebook, så SBH nyheder 
bliver ofte lagt ud begge steder. De vig- 
tige ting, tilmeldinger til diverse arran- 
gementer m.v. vil altid være at finde på 
hjemmesiden. På Facebook kommer 
nyheder hurtigt ud til rigtig mange 
mennesker, til gengæld kan det være 
mere end svært at finde tilbage til en 

 
gammel nyhed.Vores Facebook side har 
1.083 følgere, det er meget pænt for 
vores lille klub. 

 
Afslutningsvis skal nævnes 
Husk, at SBH’s information ikke kun går 
fra bestyrelse og udvalg til medlemmer, 
men også fra medlemmer til medlem- 
mer. Bliv meget gerne ved med at sen- 
de dine historier eller ideer til redak- 
tionerne. 

Der skal lyde en stor tak til alle jer, der 
har hjulpet med indsamling af resulta- 
ter og meget mere. 

På udvalgets vegne Pia van Acker 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019 er nu vel overstået, og det har på 
mange måder været et succesfyldt år 
for LP i SBH regi. 

Danmark havde 2 deltagere med ved 
FMBB - det var kun 2. gang, at SBH 
sendte en delegation af sted. Michael 
Eifer deltog i OB1 med Daneskjold 
Echo, og Ulla Høgsted Høm deltog i 
OB2 med Spicy-Vega von der Simme- 
ringer Haide. Det er nok næppe gået 
nogen forbi, at vi i år fik Michael Eifer 
og Echo øverst på podiet og nu kan kal- 
de sig World Winners OB1 2019. En 
rigtig flot og solid præstation. Michael 
og Echo kom med til FMBB på et wild 
card - og bedre wild card kunne vi 
næppe have uddelt. 

Desværre er der ikke nogle LP-udøve- 
re i SBH, som deltager ved det kom- 
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mende FMBB i Frankrig. 

Inden Træffet var LP udvalget lidt ner- 
vøse for, om der mon ville være delta- 
gere nok til at afholde et DM i LP ude- 
lukkende for egen race - men i alt 10 
ekvipager tog den lange vej til Thy og 
havde en dejlig dag med absolut stor- 
slået udsigt, godt vejr, høj stemning og 
fine præstationer.Vindere var: 
LPCH: Charlotte Nørregaard/Eternity’s 
Halo (Hugin) 
LP3: Gitte Hansen/Izzy von Lausitzeck 
LP2: Gitte Eilstrup/Beat by Sweety 
World og Matrix 
LP1: Lisbeth Otvald/Deevee von der 
Nidderspitz 
Lisbeth Otvald & Deevee opnåede 
endvidere titlen som Årets LP Hund 
2019 - sikke et flot år de 2 har haft i LP 

 

ringene i år. Stort tillykke. 

LP-udvalget tæller pt. 3 medlemmer. 
Ulla Høgsted Høm er formand for 
udvalget, som derudover tæller Char- 
lotte Nørregaard & Maibrit Schou. 
Udvalget er geografisk spredt over 
Sjælland og Bornholm, hvorfor den 
meste kommunikation og udvalgsarbej- 
de foregår via mail. Udvalget har efter- 
søgt flere/nye medlemmer, men pt. er 
der ikke nogen der har meldt sig. 

I 2019 er der ikke foretaget ændrin- 
ger/revision af regler mv. LP-udvalget 
ønsker alle god vind ude i LP-ringene i 
2020 

Charlotte Nørregaard, Maibrit Schou 
og Ulla Høgsted Høm 
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2019 har været et nogenlunde godt 
Rally-år med lidt mindre aktivitet på 
banerne end sidste år. SBH’s medlem- 
mer har startet 50 prøver fordelt på 17 
hunde. 

 
Årets Rallyhund 2019 blev Eternity’s 
Halo med Charlotte Nørregaard som 
fører, ejer Karsten Bruun. 

 
SBH arrangerede Rallyprøver på årets 
Træf i Thy.Alle racer var velkomne, men 
prøven blev desværre kun halvt fyldt 
(21 deltagere). Det lave deltagerantal 
skyldtes muligvis, at der blot to dage 
forinden var indført en masse nye skil- 

 
te, som gør prøverne lidt sværere. 

 
På træffet blev der afholdt SBH DM 
i Rally 
Som sidste kårede vi en vinder i alle 
klasser.Vinderne blev: 
DM Begynder klasse: Izzy vom Lausit- 
zeck, fører Gitte Hansen 
DM Øvet klasse: DeeVee von der Nid- 
derspitz, fører Lisbeth Otvald 
DM Ekspert klasse: Eternity’s Halo, 
fører Charlotte Nørregaard 
DM Champion klasse: Ingen opnåede 
titlen 
DM Senior Klasse: Belgerac Gandhi, 
fører Gitte Hansen 

 
Afslutningsvis skal nævnes 
Ingen hunde opnåede i 2019 titlen 
Dansk Rallylydigheds Champion. 

Rallyudvalget, Gitte Eilstrup og Pia van 
Acker, har i 2019 revideret reglerne for 
Årets Rallyhund i SBH. 

SBH Kreds 3 har med stor succes to 
gange afholdt dobbelte rallyprøver 
indendørs. 

Vi glæder os til at se jer på banerne i 
2020. 

Gitte Eilstrup og Pia van Acker 
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Få ændringer i udstillingsregler 
HUSK at udenlandske hunde også kan 
opnå en titel i SBH, dog skal hundens 
ejer være medlem af SBH. 

Det muligt at opnå titlerne Dansk 
Juniorchampion (DKJUCH) og Dansk 
Veteranchampion (DKVECH). Kravet 
for at opnå titlerne er 3 x junior- eller 

lørdag aften, så det fortsætter vi med. 

Juleudstillingen var i Hårlev Hallen, 
dommer var Laura Vassalo, Italien. 
Des- værre var der heller ikke for 
mange til- meldinger her, så der var 
god tid til at bedømme hundene. 

På vores hjemmeside kan man se regler 
for at udstille i SBH. Husk, for at få 
pokaler, blive klubchampion eller blive 
årets hund, skal hundens ejer være 
medlem af SBH. 

Træffet i 2019 var i Thy, et fantastisk 
sted med mange forskellige overnat- 
ningsmuligheder og rigeligt med plads. 
Stor tak til Jan, Stine og Lisa der stod 
for dette, hvilket de gjorde fremragen- 
de. Dommere var Tom Roozen, Hol- 
land og Saskia Vermeylen, Belgien - 
meget kompetente dommere, der var 
gode til at gå til hundene og med 
megen erfaring. Det har vist sig at fun- 
gere godt med, at hver dommer døm- 
mer hver sin dag. Dog får begge dom- 
mere tilbudt at deltage i festmiddagen 

være valg af dato, dommer og beliggen- 
hed, det er svært at tilgodese alle 
ønsker. 

Jeg håber, at 2020 vil blive et år med 
mange tilmeldinger, og 
udstillingsudval- get hører gerne ideer 
til, hvordan vi kan tiltrække flere 

 

 
Jeg vil starte med at sige TAK til dem, 
der altid er villig til at give en hjælpen- 
de hånd til alle udstillinger. Uden jer 
var det ikke muligt, en særlig Tak til 
Henrik Høybye - et kald eller sms og 
han kom- mer og hjælper på alle 
udstillinger. 
 
Betragtninger omkring udstillinger 
Årets udstillinger startede desværre 
med, at vi måtte aflyse forårsudstillin- 
gen, da dommeren i sidste øjeblik sag- 
de fra på grund af meget få tilmeldte 
hunde. Det er altid trist, når den løs- 
ning må tages i brug. 

Generelt er tilmeldinger til udstillinger 
faldende og især forårsudstillingen. 
Udstillere vil gerne have specialdom- 
mere, hvilket vi altid bestræber os på at 
have. Trods dette er der ofte få tilmel- 
dinger, og hvorfor så lige det? Der er 

       
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

veterancertifikater under 3 forskellige 
dommere. De kan opnås både på 
DKK’s internationale og nordiske 
udstillinger, på kredsenes nationale 
udstillinger og på udstillinger afholdt af 
DKK’s specialklubber. 

 
Udstillinger 2019 
Der har i årets løb været planlagt 4 
udstillinger. Udstillingerne er fordelt 
mellem Jylland og Sjælland. 

Forårsudstillingen: aflyst. 

Træffet var Thy. 
Dommer lørdag: Saskia Vermeylen, Bel- 
gien, der var 32 hunde tilmeldt. 
Dommer søndag: Tom Roozen, Hol- 
land, der var 39 hunde tilmeldt. 

Juleudstillingen i Hårlev Hallen, Sjæl- 
land, der var 29 hunde tilmeldt. Dom- 
mer: Laura Vassalo, Italien. 

Der udleveres gavekort til Bedste Baby, 
Bedste Hvalp og til Bedste Junior. De 
gavekort der udstedes er kun til brug 
på SBH’s udstillinger, og der vil på gave- 
kortet stå i hvilke klasser det kan bru- 
ges. Der blev brugt gavekort på alle 
udstillinger i baby, hvalpe og junior klas- 
sen. Husk gavekort er gældende til den 
hund, der har vundet det, og er gyldig 
til den dato der står på gavekortet. 

Ved alle udstillinger har Lars Møller 
været ringsekretær. Lars har været os 
en stor hjælp, både med det sproglige 
og hans gode humør. Stor tak til Lars, 
der også har været behjælpelig med 
afhentning og indkvartering af domme- 
re. 

Som regnskabet viser, har det været et 
ok år i forhold til antal tilmeldinger. 

Tilmeldinger sker via webtilmelding, 
hvilket fungerer rigtig godt. Som noget 
nyt skrives kritikker nu elektronisk og 
kommer lynhurtigt på sms til dem, der 
ønsker det, hvilket fungerer meget 
godt. Der udleveres stadig bånd til 
udstillerne. 

Det har været en succes at dele gave- 
kort ud til vinder i Bedste Baby, Bedste 
Hvalpe og Bedste Junior, så det vil vi 
fortsætte med i 2020. 

 
På træffet uddeles der pokaler til 
følgende i udstilling 
Husk at der sendes en mail til udstil- 
ling.sbh@gmail.com med de titler jeres 
hund  har  opnået,  hvor  der   uddeles 

 
pokaler på træffet. 

• Årets Hund i de 4 varianter 
• Dansk Champion 
• Klub Champion 
• Veteran Champion 
• Junior Champion 
• International (udstillings) Champion 
• International Champion 
• Nordisk Champion 

På træffet blev der kåret BIS Veteran, 
BIS Baby, BIS hvalp, BIS junior og BIS 
1,2,3,4 begge dage. 

 
Titler 2018 (de blev uddelt på træf- 
fet i 2019) 
Igen blev der delt mange pokaler ud på 
træffet. Stort tillykke til hund og ejer. 

Årets Belgier: Mrs. Tuci - Ejer Mona 
Mortensen 
Groenendael: Su Meile Iquitos - ejer 
Frank Rosengaard 
Tervueren: Mrs. Tuci - Ejer Mona Mor- 
tensen 
Malinois: Jam Session Dei Baci Dama - 
ejer Louise Egdal 
Laekenois: Akai San No Alfred II - ejer 
Bente Andersen 

Klubchampion: Iikka-Likka Oasis Pearl - 
ejer Kate Frederiksen 
Akai-San No Ko Alfred II - ejer Bente 
Andersen 

Dansk Champion: Isells Igor - ejer Bir- 
gitte Jensen 

Junior champion:All Shook Up Of Dark 
Brightness - ejer Pia Skøtt 

Veteran champion: Jatoba Red Fabulous 
Joy - ejer Frank Nielsen 

 
Årets Hunde 2019 
Årets Belgier: Akai-San No KO Alfred ll 
- ejer Bente Andersen 
Groenendael: Cichlas Nike - ejer Inge 
Masanneck 
Tervueren: Mrs. Tuci - ejer Mona Mor- 
tensen 
Malinois: Boholdt Gloria Gaynor - ejer 
Pernille Boholdt, Annelise Sindalsen 
Laekenois: Akai San No Alfred II - ejer 
Bente Andersen 

 
Stor Tak til Uniq og Olivers, der har 
været sponsorer til udstillinger i 
2019 

SBH udst. Inge J. Masanneck 
 

SBH 
UDSTILLINGER 

2020 
FORÅRSUDSTILLING 

ASSENS 
DEN 18. APRIL 

DOMMER: SANDRA 

DUBACH 

TRÆF 
STORE HEDDINGE 

DEN 1.AUGUST 

DOMMER: 
MYRIAM VERMEIRE 

TRÆF 
STORE HEDDINGE 

DEN 2. AUGUST 

DOMMER: 
CHARLOTTE HØJER 

JULEUDSTILLING 

HEDENSTED 
HALLEN 

DEN 14. NOVEMBER 

DOMMER: 
THOMAS NALIN 
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Årsregnskabet er tilfredsstillende. Der var budgetteret med et mindre underskud, men det er alligevel lykkedes at opnå et 
positivt resultat. Særligt i forhold til BHU-aktiviteter skal det nævnes, at det relativt store underskud skyldes, at der ikke i år 
er overført sædvanligt tilskud. Det samlede årsregnskab er dog ikke påvirket heraf, idet udgiften til ”Tilskud aktiviteter” der- 
for har været tilsvarende lavere. 

Poul-Erik Olsen, kasserer 

 

 
 

 
2019 2020 
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