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Referat fra sporlæggermøde 11.december 2019 

 

Deltagere: Erik Kristensen, Jonas Kristensen, Kurt Jensen, Jan Sørensen, Heidi Voetmann, Britta 

Christensen, Morten Toft, Jens Jacob Dahl Thomsen, Henrik Pedersen,  John Kracht, Annette Grøn-

lund og Jens Rosendahl 

Afbud: Mikkel Rosendahl, Hans Gerhauge, Rikke Moosdorf, Claus Andersen, og Jesper Kristensen  

 

1. Alle (11) der havde været ude min. 2 gange blev honoreret med fleecetrøje og kikkert 

 

2. Fra formanden 

Vi er nu 17 sporlæggere i centralen og de 13 af os kan lægge E spor 

 

Der er nu tilladt at bruge kridt/markeringsspray på sporene ved konkurrencer. Vi snakkede 

igen om det, men er stadig 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 lom-

merne, 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, men forlanger en klub at vi 

skal gøre det, må vi gøre det, eller trække os som sporlægger til den konkurrence 

 

3. Der var igen i år stor tilfredshed med samarbejdet med klubberne og hundeførerne.  

Vi skal som sporlæggere være opmærksomme på at vi laver knækkene/spidserne på sporene 

ens. 

4. Skal hver sporlægger have sit eget sæt stokke stillet til rådighed, så det ikke er klubberne, 

der skal sørge for det? 

Ideer til honorering næste år: Gummi regnsæt, gummi støvler, Gps ur. 

 

5. Evt 

Der ønskes mindre regnvejr. 

Der arrangeres B – A sporlæggerkursus i foråret 2020 

Sporlæggerne ønsker ikke afkrydsnings skema, men KU kontakter sporlæggerne ved behov 

 

Referent Jens Rosendahl  


