
 
Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. 

 

Sdr. Hygum den 30. maj 2011.  

Arbejdsreferat. 

Følgende deltog i mødet.  

Henrik Raae Andersen (HRA), DMK formand 
Anton Dahl (AD) DGSK næstformand 
Torben Mørup (TM) DRK 
Hans Martin Christensen (HMC) KH 
Knud Føhns (KF) DVK 
Carsten Lundhøj (CL) LK 
Brian Visby Hansen (BVH) DWK 
Kenth Lange (KL) GDH 
Erling Clausen (EC) ESK 
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK 
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK 
Erik Rimmen (ER) DISK 
Bent Olsen (BO) sekretær 
Minna Clausen (MC) kasserer 
Flemming Østergård (FØ) Redaktør Jagthunden 
Desuden deltog Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK og Mogens Bechsgaard (MB) FJDs 
udstillingskomite 
Der var afbud fra Klaus Jensen (KJ) DDPK. 
 

Formanden Henrik Raae Andersen bød velkommen, en speciel velkomst til Erik Rimmen DISH, med ordene 
her kan vi drøfte og diskutere alt, men når vi slutter, er vi enige, og kun det officielle referat er FJDs ansigt 
udad til. Ligeledes var der et velkommen til Mogens Bechsgaard , formand for FJDs udstillings komite . Til 
Ordstyrer blev forslået Knud Føhns.  

1. Fastlæggelse af dagsorden  
Ingen ændringer 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra FJDs bestyrelsesmøde den 19. maj 2010 
Godkendt og underskrevet. 

 
 

3. Valg m.m. (iflg. Overenskomstens  pkt. 3, 4, 7, 8 og 10) 
 

 Valg af formand og næstformand. 
Eftersom der ikke var indkommet forslag til formands og næstformandsposten genvalgtes Henrik Raae 
Andersen som formand og Anton Dahl som næstformand for en ny 4årig periode frem til maj 2015.  

 Valg til udvalg. 
Økonomiudvalg. 
Genvalg af Carsten Lundhøj, Søren Stenhøj Jørgensen og Erling Clausen 
Kontaktudvalg 
Genvalg Henrik Raae Andersen og Knud Føhns.  
 
Markvildtudvalg: HRA ønsker at træde ud af udvalget. 
Nyvalg af Erling Clausen, som formand peges på Flemming Østergaard 



 
Lovudvalg: 
Nedlægges. 
 Valg af revisorer: 
Genvalg af Inge M. Thomsen 
Nyvalg Anne Marie Pedersen 
 Udpegning af Redaktør af ”Jagthunden”, kasserer og sekretær: 
Genvalg til alle tre poster. 

 
4. Udstilling (Udstillingskommissionens formand Mogens Bechsgaard deltager i mødet under dette punkt) 

 FJDs udstilling 2011. 
MB: gav en aktuel oversigt med hensyn til udstillingen. Her fremgik det, at antallet af tilmeldte hunde er 
beskæmmende lavt i 2011. Han oplæste de forskellige klubbers antal. Spørgsmålet er så, hvordan kan vi 
promovere prøven bedre. AD: ting kører op og ned, måske er året 2011 i den lave ende. Vi drøftede 
udstillingens fremtid. Hvor Vingsted udstillingen blev nævnt som en stor konkurrent. (MB): ærgerligt, at de 
tre klubber omkring Vingsted ikke anbefaler FJDs udstilling. (HMC) mente, at konkurrencen kommer fra 
DKK.  (AC)Måske er der en generel udstillingsmæthed over hele linjen.  (BVH) Det skal være en festdag. 
(AD) være kreativ. FJDs bestyrelse besluttede sluttelig at give udstillingsudvalget en økonomisk 0 løsning i 
3 år.   

 Forslag om afholdelse af flere FJD-udstillinger (Forslag fra DMK) 
DMKs bestyrelse har på baggrund af lempelser fra DKK med hensyn til specialklubbernes mulighed for at 
afholde udstillinger set en mulighed for at øge FJDs aktiviteter på dette område. Konkret foreslår vi afholdt 
en udstilling pr. landsdel fordelt på hele året: Fyn (den eksisterende), Jylland (f.eks. KHK, DRK og DMKs 
udstilling i Bredsten) og sjælland. 
Vi ser flg. fordele: Øget aktivitetsniveau – hvor hele familien kan deltage, mulighed for øget indtægter, 
invitation af ”vore” dommere m.m. 
 Oplægget blev drøftet. Tendensen var, at der ikke  pt. er brug for yderligere FJD udstillinger.  
 
 FJD -udstillingens økonomi (Ønske om regnskab fra FJDs udstilling fremsat af (KL,) DGH.) 
(MB) gav en orientering omkring økonomien. Det endelige regnskab bliver ikke sendt ud. (MB) orienterede 
hvorfor. Udstillingsudvalgets repræsentanter får på dagen et regnskab på udgifter og indtægter, men ofte har 
flere repræsentanter forladt udstillingen før udstillingens afslutning.  (HRA). jeg er blevet meget klogere, 
måske kunne vi forbedre kommunikation. Referater og regnskab kunne blive tilsendt mig,  så sender jeg det 
ud til klubberne. 
   
 Seminar for udstillingsdommere i FJD regi sommer 2011. Placering (EC) ESK.  
Oplæg fra (EC) . 
Et godt initiativ. Vi skal bruge en tovholder. Forslag Gunner Jensen.  Vi må nok erkende, at det ikke kan nås 
før 2012. En henvendelse til Dansk Hundedommerforening kunne måske gavne. EC henvender sig til 
Gunner Jensen. 

 Nedsættelse af kontaktudvalg (alternativt udpeges en person), der har ansvar for fortolkning og 
udmøntning af udstillingsregler. (fremsat af DBK).Oplæg ved (SSJ). 

 SSJ trak forslaget tilbage. 

 Orientering om DKKs Udstillingsreglement m.m. (HRA) 
Siden formandsmødet i januar har jeg været i dialog med DKK om det nye Udstillingsreglement for 2011, 
der efter min bedste opfattelse indeholder så mange ”fejl og mangler”, at det var og forsat er nødvendigt at 
påtale dette overfor DKK. Jeg har afholdt flere møder med Forretningsudvalget, administrationen og 
medlemmer af DKKs bestyrelse. Flere af møderne har givet gode resultater og forståelse for den rejste 
problematik. Desværre er disse gode forhandlingsresultater gang på gang strandet på en enerådende 
formands fortolkning af Udstillingsreglementet 2011. En fortolkning, der i øvrigt også har haft konsekvenser 
for syv af FJDs specialklubber, der repræsenterer 10 racer, I det der for disse racer er strammet op på kravet 
om stambogsføring qua DKKs formands fortolkninger af det nye Udstillingsreglement 2011 og et 
ændringsforslag fremsat af DKKs bestyrelse, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i marts. Mit råd 



til disse klubber skal derfor være: Overvej nøje om jeres racer forsat skal være tilknyttet 
Stambogsføringsreglernes § 10a el. om jeres racer er bedre tjent med at i tilslutter jer samme reglers § 10b. 
Ros til Søren Hecht for aktivt at have kæmpet vores sag i DKKs bestyrelse. Sidste nyt i sagen er ændringer i 
beskrivelsen af præmieringerne GOOD og SUFFICIENT, som jeg har fremsendt til. Med disse ændringer, 
har FJD fået en indrømmelse, der gør, at jeg kan arbejde videre med at fremme vores synspunkter. 

Udstillingsreglement er ene og alene DKK som fortolker. 
 Vi skal være repræsenteret ved repræsentant- og formandsmøder. 3/3 2012.  

 
5. Ændringsforslag til Overenskomstens § 10, Møder (fremsat af DBK) 
Oplæg ved (SSJ): Han gjorde opmærksom på, at FJDs mødefrekvens ikke følger vore samarbejdspartnere, og 
at sager, der er af vigtighed, kan blive nedtonet, inden bestyrelsen får mulighed for en grundig behandling af 
sagen, ligeledes mente han, at mødedagsordenen kunne blive fyldt med tilfældige og måske ligegyldige 
punkter, i stedet for den egentlige substans: at arbejde for den stående jagthunds udbredelse. Bestyrelsen 
drøftede punktet indgående, der var både positive og negative udtalelser. Der blev gjort opmærksom på, at 
såfremt der var problematikker, som krævede en hurtig stillingtagen, har formandskabet muligheden for at 
indkalde til et ekstra fællesmøde med 1 måneds varsle iflg. Overenskomstens § 10. Konklusionen blev: Vi 
holder SSJ forslag i erindring, men giver overenskomsten et år mere i sin nuværende ordlyd.  Behandles på 
majmødet i 2012.  
6. FJDs forretningsorden med bilag (fremsendt til vedtagelse af sekretær og formand) 
Godkendt.  Pkt. 14. Udgifter til udvalg. Her tilføjes: Udvalg der er nedsat af grupperne, kræver godkendelse 
af formandskaber, inden udgifter til udvalget arbejde kan dækkes af kontorkassen.  

Til Bilag 1 og 3 ingen kommentarer. 
7. Orientering fra udvalg 
Økonomiudvalget 

 Rapport fra Økonomiudvalget. (Bilag). 
CL kommenterede, referatet fra sidste økonomiudvalgsmøde.  

 

 Fremlæggelse af kommissorium for Økonomiudvalget til vedtagelse. (Bilag) 
Vedtaget uden bemærkninger 

 Forsikring. FJD er pt. Uden forsikringsdækning. 
 MC oplyste at FJD har været uden forsikring i hele 2010 og første halvår af 2011. (HRA) kontakter DKK, 
angående forsikring Hurtigst muligt. 

 En drøftelse af prøveledernes honorarer i FJD,DKK og DJ.  
FJDs repræsentanter i DJU vil plædere for ensartede regler vedr. Markprøvernes udgiftsside..  
 Markvildtudvalget (FØ)En kort orientering:  
Orientering af (FØ). Omtalte de bilag, der er udsendt. Der udkommer også et kompendium om fodring. Ros 
til Flemming for hans arbejde. Søg tilskud fra naturfredningsforening.  Og DOF m.m. Kort orientering om 
tiltag i landbruget ved (FFJ). 
8. Regnskab og Budget 

 Regnskab for kontorkassen og Jagthunden (Bilag) ved kasserer Minna Clausen. 
Udsendt bilag: 
 MC gennemgik det fremlagte regnskab. Regnskabet blev uden bemærkninger enstemmigt godkendt. 

 Budget for Jagthunden 2011. Ved redaktør Flemming Østergård. 
(FØ) kommenterede budgettet, vi skal gøre mere for at blive flere. For at kunne gøre annoncører 
interesserede. Der kom en del fornuftige forslag til desangående. (FØ) Der lægges en underskudsgaranti på 
40000.kr. 

 Meddelelser  
Ingen 

 



 Fastlæggelse af bidrag:  
Der fastsættes et bidrag til Jagthunden på 70 kr. Til kontorkassen fastsættes beløbet til 20kr. pr. A og B 
medlem.    
9. Orientering fra/om samarbejdspartnere 

 DKK (FMJ) 
FMJ gav en orientering om hundewebs markprøvesystem. Prisen bliver sandsynligvis 15. kr. pr hund.  
Etiske regler har gennem mange år været administreret som regler, nu ophøjes de som regler. DKK har lyttet 
til fagkundskaben, Sagde FMJ.  Matadoravl – indavlskoefficient – sundhed og nye aldersgrænser for tæver i 
avl, er nye begreber, vi skal forholde os til i henhold til DKKs nye stambogsregler. Reglerne gav anledning 
til stor diskussion mellem Bestyrelsens medlemmer og FMJ.  (AC)Hvorfor bliver de regler trukket ned over 
hovedet på os Det er et meget alvorligt problem. (CL) Der bør indføres en høringsface inden en så vigtig 
beslutning tages, så man har mulighed for at gå til sit bagland før man beslutter sig. FJDs bestyrelse er ikke 
tilfreds med disse regler. Tages op i kontaktudvalget. 
 HRA. Problematikken med Udstillingsreglementet har fyldt meget som tidligere omtalt. 
Jeg har forhandlet en udd. aftale på plads med DKKs aktivitetsudvalg . Dette har ført til aftaler om 
uddannelse af trænere/aktivister fra FJDs klubber. Disse bliver tilbudt flg. uddannelser: Basisuddannelse, 
Adfærds- og håndteringskursus og Hvalpe- og grundinstruktøruddannelsen. Der er endvidere mulighed for at 
etablere et kursus i kommunikation og formidling (menneske til menneske) samt evt. kurser i apportering 
m.m.. Der bliver afholdt kurser øst - vest. DKK har påtaget sig at tage de første kursister i praktik i deres 
kredse – indtil vi (i klubber i FJD) er klar til at løfte denne opgave. Alle kurser er certifikatgivende. Der er 
aftalt evaluering, så kurserne i videst muligt omfang tilpasses vores behov. Den samlede uddannelse 
forventes at koste (kursusafgifter) ca. 3500 kr. Jeg vil løbende være opmærksom på formalia i forbindelse 
med kurserne. Der skal laves en aftale i FJD om tildeling af pladser på de første kurser. De første kurser 
påbegyndes i juli/ august 2011. Info om kurserne findes på DKKs hjemmeside. 
DKK løfter i samarbejde med DJ problematikken om træning på offentlige arealer. Status afventes.  
Vedr. DKKs Formandsmøde og Repræsentantskabsmøde 2011 finder jeg det dybt beklageligt, at flere at 
FJDs specialklubber ikke deltager – og at flere sågar arrangerer klubarrangementer på disse dage. Det er 
undergravende for det store politiske arbejde, jeg udfører som formand, og det er uholdbart i forhold til den 
politiske status og profil FJD bør og skal have. Til jeres orientering er Formandsmødet 2012 planlagt til 3.3 
2012. Jeg forventer, at alle klubber er repræsenteret. 
 
 DJ 
FJDs Markvildt har indledt et samarbejde med DJs Vildtplejeudvalg. Et samarbejde vi på sigt forventer os 
meget af. Mange FJDs medlemmer har i dette forår taget aktiv del i DJs Interreg-projekt – både 
administrativt og i optællingerne i de fire projektområder. 

 

 DJU (AD og HRA m.fl.) 
Sidste mødereferat på nettet. 
Ingen bemærkninger. 
Specialklubbernes høringssvar vedr. dommeruddannelsen. Høringsfrist første maj. 
Efter en lang og grundig debat, besluttede et flertal i bestyrelsen, at FJD fortsat vil have mulighed for en 
vurdering af dommereleverne med henblik på en anbefaling som dommeraspirant. 
 

 
 

Procedure for sager til behandling i DJU. Oplæg (SSJ) DBK 
(HRA) Der er knaster endnu til indstillinger for sager til behandling, men det kommer hen ad vejen. Det blev 
drøftet indgående og flere havde indlæg, sikre os at det gøres opmærksom på, hvad der skal tages stilling til.  
Formand og næstformand sørger for at sagerne kommer rundt til bestyrelsesmedlemmerne. I øvrigt blev 
problemet til dels drøfter under dagsordenens pkt. 5. 

 
 



10. FJDs markprøver 
 

Afholdelse af forårsmarkprøver 2011.  
Prøverne blev afviklet for de kontinentales vedkommende uden problemer. For de engelske gav det en del 

problemer idet Derbyprøven gik ind over FJDs prøve‐weekend. Det betød at lørdagen ikke kunne bruges. 

Ligeledes gav det store problemer for prøvelederne at skaffe dommere. 

Regnskabsarkene fra forårsprøverne er blevet gennemgået af kassereren og sekretæren og det har 

desværre vist sig at der er store udsving i diverse udgifter. I de værste tilfælde, har sekretæren sendt en 

kort bekymringsskrivelse til de pågældende prøveledere.  

 
Efterårsmarkprøver 2011. 
Der er sendt datoskemaer ud til prøvelederne. 2 prøveledere har takket nej. Jørgen Duus med 

begrundelsen, at han ikke kunne holde prøve for 800 kr. pr. hold, og Keld Navntofte på grund af manglende 

tid. Der er udarbejdet et nyt Regnskabsskema, som træder i kraft ved erterårets prøver 
Vinderklasser 2011. Herunder to engelske VKL. efter DM. 
Begge prøver afholdes på Sjælland. Den kontinentale ved Præstø med Kaj Olsen som prøveleder og den 

engelske enten ved Eggeslevmagle eller hos Torben Reese, Frihedslund , med Aage Stenhøj som prøveleder. 

Tid og sted for de to engelske VK er fastlagt til Bramminge den 22.10. 2011. og Sjælland den 30.10.2011. 
 
Forårsmarkprøver 2012. 
Datoskemaer udsendes  primo november 2011.  
 
Vinderklasser 2012. 
Begge vinderklasser skal ifølge turnus afholdes i det nordjyske. 

 
11. Diverse indkomne forslag m.m. 
Dommerevaluering. Oplæg ved (SSJ) DBK. 
Efterfølgende: Dommerudvalget har lavet en liste over dommere, der kan dømme DM og dommere, der 
endnu må samle erfaring. (EC) DUV ønsker at offentliggørelse listen. Men DJU mener ikke den skal være 
tilgængelig for alle. (HMC): Vi må også have en dommerliste for dommere til fuldbrugsprøverne. (AD) 
uddybede intensionerne i listen. (CL) Der skal efteruddannelse til. (ER) Dommerne må kunne evaluere 
hinanden. (CL) udarbejder et forslag til FJD som bringer det videre til DJU. 

 

 Samlet tilmelding og udstilling på Jagt- og fritidsmesser. (KF) DVK. Begrundelse: Vi får alle 
specialklubber flere forspørgelser om deltagelse på skuer og messer. Ofte bliver der brugt det pres at 
andre specialklubber allerede er tilmeldt. 

Vi må have noget seværdigt materiale i FJD regi, men hvem vil stå på en fælles stand. Grupperne må selv 
starte deres markedsføring. 

Tage fat på en dialog om, hvad vi. kan bruge samarbejdet i FJD til. (FE) GDH  
Tages op på næste møde. 
 
 
12. Yderligere meddelelser fra 

Formand. 
Generelt og for den Kontinentale Gruppe 



Samarbejdet i FJD har i det forløbne år stået sin prøve efter vedtagelsen af den nye Overenskomst. Jeg har i 
den forbindelse noteret mig, at en ”pionerånd” har indfundet sig og er med til at drive arbejdet fremad i de to 
grupper. Det finder jeg meget glædeligt. 
Det forløbne år har også lært mig, at de to grupper i dag står meget langt fra hinanden, når det særligt drejer 
sig om den indstilling til og intentionerne om den sportslige brug af vore racer. Det er efter min 
overbevisning et faktum, vi må erkende og som vi gensidigt må respektere. 
Hvad jeg ikke kan respekterer, er når vores fælles grundlag – særligt det politiske – skrider og bliver 
anarkistisk uden respekt for fællesskabet og vores samarbejdspartnere. Det skal vi gøre bedre fremover. 
I DJU har Anton og jeg haft et godt og loyalt samarbejde uden altid at være enige. Tak for det Anton!   
 
Næstformand 
Intet 
 
Sekretær 
intet 
 
13. Eventuelt 
(HRA) DJU forespørgsel til App. Dommere. Over 70 år. Ok. 
(HMC) skal der være bevis for at jagthunde er gyldige apportører? 
Vi tager diskussionen når vi bliver spurgt.  
 
(EC) Skovprøven er anerkendt i tre år.  
(MC) Vi skal arbejde for at markprøvekritikkerne kommer på FJDs og klubbernes hjemmesider. 
(KF) Vizsla FCI prøve den 28. august 2011.  
(KL) løbske tæve på prøve. Det må man ikke. Heller ikke som rene tævehold. 

 
14. Næste ordinære møde den 9. maj 2012, kl. 13.00 På Hotel Hedegården i vejle. 

 

 


