RETNINGSLINJER FOR SPORUDVALGET
DANSK TERRIER KLUB
Sporudvalgets medlemmer:
 Udpeges af bestyrelsen i Dansk Terrier Klub. Det tilstræbes at udvalget til enhver
tid består af minimum 4 personer fordelt på begge sider af Storebælt.
 Medlemmerne sidder typisk for en periode af 2 år, der er mulighed for at sidde i
flere perioder.
 Ved fratræden fra udvalget giver den fratrædende besked skriftligt til bestyrelsen og
sporudvalgets formand. Bestyrelsen udpeger snarest derefter et nyt medlem, evt. i
samarbejde med det resterende sporudvalg.
 Sporudvalgets medlemmer konstituerer sig som: formand, næstformand, sekretær,
kasserer samt menige medlemmer. Eventuelt med særlige ansvarsområder - f.eks.
webmaster.
 Sporudvalgets formand har et tæt samarbejde med den ansvarlige for udvalget i
DTK’s bestyrelse.
Formål:
 Sporudvalget skal bistå DTK’s bestyrelse indenfor SK-Spor.
 Sporudvalgets formål er at udbrede kendskabet til Schweiss og kaninslæb.
 Sporudvalgets formand samt næstformand er forpligtiget til at være opdateret
omkring love og regler for SK-Spor.
 Sporudvalget skal vejlede og være behjælpelige for kredse der ønsker at arbejde
med SK-Spor.
 Sporudvalget skal sikre at der afholdes/tilrettelægges/formidles til, kurser for
sportrænere/-instruktører, sporlæggere, stifindere, prøveansvarlige mm.
 Ved ethvert arrangement hvor prøveleder er udpeget af sporudvalgets medlemmer,
er det sporudvalget der er ansvarlig overfor DTK's bestyrelse.
 Sporudvalget skal sikre samarbejde med andre klubber med interesse for SK-Spor.
Rettigheder og pligter:
 Sporudvalget er forpligtiget til at viderebringe ansøgninger fra DTK’s kredse om
afholdelse af SK-Sporprøver til DTK’s bestyrelse. Dette gøres ved at udvalgets
prøveopretter informerer udvalgsformanden.

 Sporudvalget kan bemyndiges fra DTK’s bestyrelse til at være DTK’s repræsentant i
en given sag/situation/kursus etc.
 Sporudvalget har en fast rubrik i Terrier Nyt, hvor der henvises til sporudvalgets
hjemmeside, hundeweb samt sporudvalgets facebookside. Disse digitale medier
opdateres løbende med seneste nye aktiviteter og sporprøver. Sporudvalget sikrer
at der efter afholdte prøver indsendes en artikel til Terrier Nyt. Gerne forfattet af
deltagere på prøverne.
 Sporudvalget afleverer skriftlig årsberetning til DTK’s generalforsamling.
 Al information vedr. SK-Spor fra f.eks. DKK skal videreformidles til Sporudvalgets
formand, der er ansvarlig for at videreformidle til de øvrige medlemmer.
 Sporudvalgets medlemmer modtager relevante Nyhedsbreve mm fra SKsporrelevante klubber.
 Sporudvalget er behjælpelig med formidling af føl-ordning.
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Sporudvalget skal afholde mindst et årligt møde.
Al officiel korrespondance til DKK skal gå gennem DTK’s formand

Økonomi:
 Sporudvalget har egen økonomi, baseret på indtægter fra udvalgets aktiviteter.
 Ved arrangementer der økonomisk har potentiale til at overstige udvalgets
kassebeholdning, skal der forud for arrangementet foreligge en ansøgning samt et
af bestyrelsen i DTK godkendt budget. DTK dækker efter et godkendt budget et evt.
underskud.
 Regnskab skal udarbejdes for alle arrangementer i udvalgsregi uanset type, og skal
indgå i årsregnskabet som tilgængelige bilag. DTK’s officielle regnskabsark skal
benyttes.
 Sporudvalget kan ansøge DTK’s bestyrelse om økonomisk tilskud i forbindelse med
afholdelse af et sporudvalgs-arrangement, eller deltagelse for sporudvalgets
medlemmer i diverse møder.
 Sporudvalget dækker udgifter til kørsel til udvalgsmedlemmer ved diverse møder og
arrangementer til høj takst med mindre andet er aftalt på forhånd. Det forventes at
der i videst muligt omfang arrangeres samkørsel.
 Det påhviler sporudvalgets kasserer at føre regnskab for sporudvalget.
 Regnskabet skal være tilgængeligt for DTK’s bestyrelse og revision, og på
opfordring af bestyrelsen fremsendes inden 14 dage.
 Regnskabet for sporudvalget lægges frem ved det årlige sporudvalgsmøde (såfremt
et sådant afholdes). Årsregnskabet kan revideres af sporudvalgets medlemmer.
 Sporudvalgets regnskab følger kalenderåret.
 Regnskabet og kopi af årsopgørelse fra bank skal indsendes til DTK’s bestyrelse
(kasserer) senest d. 1. februar. Regnskabet indgår i klubbens årsregnskab.
 DTK’s bestyrelse opretter i samarbejde med Sporudvalgets formand og kasserer en
konto, hvor begge har adgang.
Internet:
 DTK har en officiel hjemmeside. http://www.dansk-terrier-klub.dk
 Sporudvalget har et link på denne hjemmeside (http://spor.dansk-terrier-klub.dk/).
 Sporudvalgets side må ikke være kommerciel.
 Sporudvalgets side skal bl.a. indeholde oplysninger om:
o Arrangementer
o Oplysninger af almen interesse vedr. spor
o Oplysninger om regler for sporprøver
o Oplysninger om de steder der er sportræning og prøver i DTK regi.
o Evt. kan der medtages nyttige link af interesse for DTK’s medlemmer der er
interesserede i sportræning
Sporprøver:
Det er muligt for terrier at opnå championat-titel og elite-championat-titel inden for både
schweiss og kaninslæb. Reglement og kravene til opnåelse af disse championat-titler kan
ses på hjemmesiden.

Revideret i sporudvalget 19.03.2019
Godkendt i DTK's bestyrelse 31.03.2019
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