Årshjul Jagtbrugshunde
MÅNED

OPGAVE

BESKRIVELSE

ANSVARLIG

DEADLINE

Januar

Annoncering

Sekretæren eller anden udpeget.

1. januar

Marts / April

Prøve Afholdelse

April

Regnskaber

Maj

Møde

Juni

Kommende Prøver

Juli

Annoncering

September / Oktober

Prøve Afholdelse

Annoncering i Jagthunden. Annonce til Jagthunden skal
være indsendt inden den 1. januar, for at komme med i
februar udgaven.
Sekretæren sender mail til dommerne, forud for de
respektive prøver, med oplysninger om dommerteamets
sammensætning, med henblik på samkørsel. Afholdelse af
UT rundt om i landet.
Fremsendelse af regnskaber fra UT til medlemmer af
Avlsprøveudvalget med henblik på godkendelse af dette,
via mail. Prøveleder sætter selv deadline på indsigelser
vedrørende regnskabet, så dette kan afsluttes hurtigst
muligt.
Evalueringsmøde vedr. UT samt planlægning af AT.
Evaluering af UT, herunder kritik, hvis noget er
fremkommet. Her skal der komme tilkendegivelser
vedrørende hvem der kunne tænkes at afholde AT det
samme efterår, terræn, prøveleder.
Anmeldelse af alle oplysninger om afholdelse af AT
fremsendes til sekretæren med henblik på udfærdigelse af
fællesannoncering af prøverne til Jagthunden og diverse
hjemmesider.
Annoncering i Jagthunden af AT, Annonce til Jagthunden
skal være indsendt inden den 1. juli, for at komme med i
August nummeret.
Sekretæren sender mail til dommerne, forud for de
respektive prøver, med oplysninger om dommerteamets
sammensætning, med henblik på samkørsel. Afholdelse af
AT rundt om i landet.

Oktober

Regnskaber

Fremsendelse af regnskaber fra AT til medlemmer af
Avlsprøveudvalget med henblik på godkendelse af dette
via mail. Prøveleder sætter selv deadline på indsigelser
vedrørende regnskabet, så dette kan afsluttes hurtigst
muligt.
Evalueringsmøde vedr. AT samt planlægningsmøde af
UT. Evaluering af AT, herunder kritik, hvis noget er
fremkommet. Her skal der komme tilkendegivelser
vedrørende hvem der kunne tænkes at afholde UT det
efterfølgende forår, terræn, prøveledere.
Anmeldelse af alle oplysninger om afholdelse af UT
fremsendes til sekretæren, med henblik på udfærdigelse af
fælles annoncering af prøverne til Jagthunden og diverse
hjemmesider.

Prøvelederne

Ultimo Oktober

Sekretæren

Ultimo Oktober

Prøvelederne / Sekretæren.

1. December

Møde

December

Kommende Prøver

Prøvelederne / Avlsprøveudvalget.

Prøvelederne

Ultimo April

Sekretæren

Ultimo

Prøvelederne / Sekretæren.

1. Juni

Sekretæren eller anden udpeget.

1. Juli

Prøvelederne / Avlsprøveudvalget.

