
Udvalgsmøde BHU 

Søndag den 24. april 2022 

Huset 

Deltagere: Morten Jensen, Finn Hansen, Kim Poulsen (HB) og Berit Kristensen 

1. Gennemgang af sidste referat 

2. DM 2022 

• Opgaver i forbindelse med DM 

• Figurant kontakt – Morten reserverer 2 figuranter 

• Baneopstilling – IGP placeret centralt. Kl 14…. Morten + Haslev hjælpere stiller op 

fra kl. 14. Baneprøvning starter kl 15. Finn styrer baneprøvning fra kl. 15 

• Prøveleder -  Lars Pedersen (Haslev) 

• IFH ansvarlig – Ulla Schmidt. Sporlæggere - Jan Herneth står for sporlægger 

gruppe.  Afledere udpeges af Haslev 

• IGP ansvarlig – Lars Pedersen (Haslev). Sporlæggere Niels Henning står for 

sporlægger gruppe 

• Dommer – Morten reserverer 4 dommere 

• Prøvehund – der findes prøvehund, når vi kommer tættere på 

• Skjul, spring apport stativ m.m. leveres af Gappay 

• Startmarkeringer + sporgenstande Lars (HASLEV) ansvarlig 

• Haslev finder afledere og gruppe, fører bilder/holdledere 

3. NM – udtagelse m.m. 30.04.2022 

• Esbjerg 

• Dommere på plads 

• Bane bliver faste skjul – Esbjerg bygger banen til DM 

• Sporlæggere – Finn finder sporlæggere 

• Sporarealer Finn ansvarlig for at alt er klar til prøven 

4. NOM – Vejle 

• Dommere kommer fra de andre lande 

• Sporlæggere – Lars Cordes 

• Figuranter er på plads 

• Prøveleder – Lars Cordes. Står for IGP 

• Finn er BHU søndag og til 14 lørdag 

 

 

5. IFH-udtagelse 



• Haderslev afviklet 

• Nibe Afviklet 

• Herning 19/6 

• Helsingør under planlægning 

• Vi prøver at udbyde en 5. hvis arrangør kan findes 

 

6. Figurant kurser 

• Der arbejdes på 1 dags kursus sidst i november 

• Kurser 2023 – Weekend i foråret og 1 dags i efteråret 

• Weekendkursus – marts 2023 24.25.26 Vi prøver at finde en udenlandsk figurant 

 

7. Økonomi/budget 

• Kørselbilag til dommere ved udtagelser sendes til dommeren inden udtagelsen Berit 

 

8. Nyt fra HB 

• Ny kontakt fra HB er Kim Poulsen (kredsformand kreds 1) 

 

9. Skydd figuranter 

• Træningssamling/mønstring for skydd figuranter d. 7. maj 

• Der efterlyses nye figurant emner 

• DM i Skydd 22. maj i Langå 

 

10. Opfølgning på lørdag fællesmøde 

• Lørdagen – fine emner, men blev lidt lang. Der kan stadig opnår større gevinst af 

fællesmødet. Emner skal måske offentliggøres lidt tidligere – vi som udvalgt skal også 

selv byde ind med emner i god tid. 

 

11. Evt.  Næste møde 

• 20. maj Hotel Hedegaarden 

 

 

Referat / Berit Kristensen 

 


