KREDS 2´S SPORLÆGGERCENTRAL
Mål
At opretholde og øge specielt A og E konkurrencer på kredsplan.
Formål
At kunne hjælpe lokalforeninger i kredsen, der mangler sporlæggere til kredskonkurrencer.
Retningslinier for brug af Sporlæggercentralen
Hvis det ikke er muligt for en lokalforening, at finde sporlæggere selv, kan denne henvende sig
til formanden for Sporlæggercentralen (benævnt som SC), så snart lokalforeningen har modtaget
alle konkurrencetilmeldinger, (ca. 3 uger før konkurrencen afholdes ) for at spørge, om Centralen
har ledige sporlæggere.
Lokalforeningen skal helhjertet have forsøgt, at finde sporlæggere selv, inden henvendelsen.
Henvendelsen SKAL ske til formanden, ellers er der INGEN kørselsdækning fra Kredsen.
Formanden for SC, kontakter medlemmer af Centralen, som derefter oplyser lokalforeningen om
sporlæggere til rådighed samt oplyse telefonnummer/mail, så lokalforening herefter kan tage
kontakt til sporlæggere. Kontakten skal ske senest 14 dage før konkurrencedato.
Lokalforeningen stiller hjælper til rådighed for sporlægger, på opsætningsdagen.
Konkurrencer hvor det er muligt at ansøge Sporlægger Centralen om hjælp
Kreds konkurrencer i Kreds 2
Landdækkende konkurrencer i Kreds 2
E-turneringer der afholdes i Kreds 2
JM afholdt i Kreds 2
Praktiske oplysninger
Lokalforeningen stiller alle materialer til rådighed for sporlæggeren bl.a.
beskrivelse/optegninger/foto af arealer, der skal anvendes. Sporlæggeren kan kassere arealerne.
Sporlæggeren vælger om han/hun;
•

selv vil opsætte markeringer til sporet

•

eller vil lave skitser til lokalforeningen om, hvordan han/hun vil have markeringerne opsat

•

eller om sporet lægges uden markeringer.

Det er suverænt sporlæggeren, der bestemmer hvordan sporerne skal lægges, i de klasser hvor
sporlæggeren fra Centralen er blevet bedt om at hjælpe.
Lokalforeningen stiller min. en hjælper til rådighed pr. sporlægger på opsætningsdagen.
Hjælperen medbringer de aftalte materialer og forplejning.
Tidspunkt for opsætning/mødetid aftales mellem den arrangerende lokalforening og
sporlæggeren.
Økonomi
Kredsen dækker alle kørselsudgifter til sporlægger på opsætnings- og konkurrencedagen.
Lokalforeningen dækker alle udgifter til forplejning på samme dage.

Ansvarlig for sporlæggercentralen
Sporlæggercentralen består af sporlæggere og en disse er valgt som Formand, som står for
kontakten mellem Lokalforeninger og sporlæggere.
Formanden kan enten melde sig frivilligt eller kan indstilles og vælges blandt interesserede og
kompetente personer.
Denne vælges for min. 2 år ad gangen af personer som er tilmeldt Sporlæggercentralen.
Valg af ny ansvarlig sker ved behov, altså hvis den ansvarlige ønsker at træde tilbage, eller hvis
et flertal af medlemmer i centralen ønsker dette.
Uddannelse af sporlæggere
Man kan melde sig til sporlæggercentralen, uanset om man er konkurrencehundefører eller ej –
bare interessen er til stede.
Vil du tilmelde dig Sporlæggercentralen, eller bare høre mere om Sporlæggercentralen, så
kontakt Formanden
Sporlæggercentralen forpligtiger sig til (eventuelt i samarbejde med kredsens
uddannelsesudvalg) at afholde kurser for såvel nye som erfarne sporlæggere. Omkostninger
(kursusgebyr, kørsel og forplejning) afholdes af de lokalforeninger, der leverer sporlæggerne.
Ansøgning om betaling af uddannelse og efteruddannelse sendes til Kredsbestyrelsen ved
behov
Brug af sporlæggercentralen kun i nødstilfælde
Sporlæggercentralen bør kun være et redskab i nødstilfælde, hvis det viser sig at være umuligt at
skaffe sporlæggere inden for egne rækker. Den skal altså ikke bruges som sovepude, fordi en
lokalforening ikke gider gøre benarbejdet med at skaffe/uddanne sporlæggere selv.
Formanden for Sporlæggercentralen kan til enhver tid stille kritiske spørgsmål m.h.t. den
anmodede hjælp.
Kontaktes en sporlægger fra sporlæggercentralen direkte (altså uden om sporlæggercentralen)
afholder lokalforeningen selv alle udgifter – uden mulighed for eventuel refusion fra kredsen.
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