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Referat fra sporlæggermøde 3.december 2018 
 
Deltagere: Erik Kristensen, Jonas Kristensen, Kasper Munkholm, Jan Sørensen, Heidi Voetmann, 
Mikkel Rosendahl, Britta Christensen, Morten Toft, Jens Jacob Dahl Thomsen, Rikke Moosdorf, 
John Kracht, Annette Grønlund og Jens Rosendahl 
Afbud: Hans Gerhauge, Kurt Jensen, Henrik Pedersen, Susan Lind, Claus Andersen, Jesper Kristen-
sen og Nanna Strandsbjerg 
 

1. Alle (10) der havde været ude min. 2 gange blev honoreret med et par gode bukser eller et 
lækkert sæt regntøj 
 

2. Fra formanden 
Vi er nu 20 sporlæggere i centralen og de 12 af os kan lægge E spor 
Der har været et tilfælde, hvor en sporlægger skal have sagt til en hundefører, at vedkom-
mende bare skulle tag det roligt, jeg skal nok lægge et godt spor. Det var formanden i klub-
ben, der havde hørt det. Sporlæggerne fik besked på, at vi ALTID ER NEUTRALE, andet 
vil sporlæggercentralen ikke lægge navn til. 
 
Der er kommen en ny orientering fra landskonkurrenceudvalget om at bruge kridt/marke-
ringsspray på sporene i en forsøgsperiode. Vi snakkede om det, men blev hurtigt enige om at 
dette ønsker ingen sporlæggere i sporlæggercentralen at gøre. Vi har rigeligt at holde styr på, 
når vi lægger spor, vi ønsker ikke flere ting i lommerne, vi ønsker ikke at skulle huske mere 
medens sporene lægges – glemmer vi et mærke/en streg SKAL SPORET KASSERES så 
 
SPORLÆGGERNE I KREDS 1s SPORLÆGGERCENTRAL ØNSKER IKKE AT 
BRUGE KRIDT/MARKERINGSSPRAY PÅ SPORENE 
 

3. Der var igen i år stor tilfredshed med samarbejdet med klubberne. Klubberne er bl.a i plan-
lægningen blevet bedre til at tage hensyn til, at der er en tidshorisont på sporene. 
Vi skal lige være obs på målene på genstandene. 

 
4. Der ønskes mapper til at holde sammen på diverse papirer. 

Ideer til honorering næste år: Kikkert, Jakke eller støvler. 
 
5. Evt 

Der arbejdes på at holde et sporlæggermøde/erfamøde, hvor vi kikker på de elektroniske 
hjælpemidler vi har. Eks Google Earth, Krak eller Tracking dog 
 
Referent Jens Rosendahl  


