
 
Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. 
 
FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 
på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf. 75720833. 
 
Følgende var tilstede.:  
Anton Dahl (AD) GSK Næstformand FJD 
Erling Clausen (EC) ESK 
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK 
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK 
Flemming Vilslev Knudsen (FVK) DISK 
Bent Olsen (BO) sekretær FJD 
Referat. 
1. Godkendelse af referat fra gruppemødet den 19.05.2010.  
2. Orientering FJD. 
a. Afholdte efterårsprøver. 
Alle prøverne blev afviklet uden problemer. Der var en del besvær med at få 
prøveledere til de nordjyske, kontinentale prøver, men det lykkedes til sidst at 
overtale Keld Navntofte og Karl Georg Kristensen. Der blev afholdt en engelsk prøve 
den 2. nov. ved Aulum, baseret på 1. hold, men der var hunde til 3 hold, med både 
kontinentale og engelske hunde. 

 
b. Vinderklasser 2010.  
De fire prøver blev afviklet med 120 hunde – 45 engelske og 75 kontinentale. Jeg har 
ikke fået tilbagemeldinger om uregelmæssigheder. 

 
c. Status vedr. forårsprøver 2011 
Der er udsendt datoskemaer til Prøvelederne. De fleste er kommet tilbage. 
d. Status vedr. vinderklasser 2011 
FJD har to vinderklasser i 2011. En engelsk of en kontinental begge på Sjælland. Jeg 
har endnu ikke prøvelederen på plads for den engelske. De inviterede dommerne 
har givet tilsagn. 

 
e. Evaluering af DM 2010 (FVK) 
Der var en kort meningsudveksling. 
Der var i gruppen tilfredshed med mesterskabets afvikling. 



 
 

f. Fremtidige udsendelser af markprøvekritikker (elektronisk) 
Som bekendt forhøjer Post Danmark portoen pr. 31. marts 2011 med 45%, således 
at et alm. brev kommer til at koste 8,00 kr.  
Der udspandt sig en kort drøftelse om at stoppe med at udsende skriftlige kritikker 
fremover. Dels er næsten alle nu på Internettet og dels de store portoforhøjelser. De 
engelske formænd bakker op om, at der snarest findes en fælles løsning i DJU regi, 
evt. med base i DKK. BO vil eventuelt i samarbejde med repræsentanter for DKK og 
DJ udarbejde en indstilling til DJU om dispensation for udsendelse af kritikker indtil, 
der ligger en samlet løsning på problemet.    

 
 
 

g. Dansk Jagthunde Derby 2011.  
Derbyudvalget har meddelt, at datoerne for afvikling af Derbyet 2011 bliver lørdag 
den 12. og søndag den 13. marts. Det betyder en meget hård konkurrence for FJDs 
engelske forårsprøver, der netop er fastlagt til selv samme weekend. Efter 
Markprøveudvalgets kalender for 2011 er Derbyet fastlagt til fredag den 11. og 
lørdag den 12. marts. BO har, som sekretær for FJD sendt en skrivelse til formanden 
til Derbyudvalget, hvor han beder om at udvalget overholder den fælles 
markprøvekalender. Som medejer af Derbyet var der enighed om, at man i de 
engelske klubber skal sikre en bedre intern dialog, således at alle medvirker til 
løsning af problemet. 
g.1 Hubertusprøve. 
Enkelte klubber har svært ved at få gjort prøverne interessante for deres 
medlemmer. Man enedes om at lave et fæles koncept, der groft skitseres, to fælles 
indledende prøver for DGSK, ESK, DISK og DPK. En i Jylland og en for Sjælland og Fyn. 
Et antal hunde fra disse prøver går videre til en mesterskabsprøve. 
EC arbejder videre med ideen, samt opstiller et foreløbigt regelsæt, hvor 
udgangspunktet er, at prøven kan anerkendes efter FCIs hubertusregler. Forslaget 
sendes til høring i bestyrelserne. 

 
h. Status vedr. kassererposten 
I forbindelse med Tyge Overbyes afgang som kasserer, har Minna Clausen indvilliget 
i at overtage kassererjobbet, foreløbig indtil slutningen af 2011. 

 
i. Status vedr. det interne samarbejde (kort evaluering af ny overenskomst) 



Gruppen drøftede det første halve års arbejde efter vedtagelse af den nye 
overenskomst. Der var enighed om, at der havde været flere 
indkøringsvanskeligheder, hvor orienteringspligt ikke var blevet overholdt. Ligeledes 
var man enige om, at sørge for, at formalia overholdes både i forhold til 
overenskomsten men også i forhold til DJU. Der var ligeledes enighed om, at det nye 
samarbejde må have tid til at finde sit rigtige leje. 

 
j. Nedsættelse at FJDs markvildtudvalg, herunder et tættere samarbejde med DJ. 

samt Dyreetiske Råds forslag om forbud mod udsætninger. 
Det vedlagte forslag til kommissorium for FJDs markvildtudvalg sættes hermed til 
diskussion. Forslaget er forsøgt udformet så det særligt på det praktiske område kan 
matche bl.a. DJ’s Vildtplejeudvalgs kommissorium, der primært i DJ betragtes som et 
politisk udvalg, der referer til Hovedbestyrelsen. Vi bør forholde os til flg.: 
- Ønsker vi et sådant udvalg? 
- Kan vi anbefale det foreliggende kommissorium? 
- Hvordan skal det finansieres?  
- Personer i udvalget. Forslag:  
 Efter en drøftelse enedes man om, at anbefale udvalget og det foreliggende 
kommissorium, FJDs formand indtræder som formand for udvalget.. Øvrige 
medlemmer udpeges af FJD. Udvalget aflægger rapport en gang årlig i maj og 
Udvalget arbejder i starten for at gøre kendt viden oprationel. 

 Der blev opfordret til at finde egnede personer til udvalget 
 

k. Flere FJD udstillinger,( Jylland – Fyn ‐ Sjælland) DMK. Hvad er jeres mening 
herom? 

Med DKKs fravalg af div. regler for afvikling af udstillinger (bl.a. 16 dages reglen), 
ønsker DMKs bestyrelse, at FJD i fremtiden afholder en udstilling i hver landsdel 
fordelt over året. Forslaget indebærer, at 
- FJDs Udstillingskomite bliver et udvalg på lige fod med FJDs øvrige udvalg og 

får ansvaret for de tre udstillinger. 
- Det samlede overskud tilfalder FJD. Underskud dækkes? 
- En række indlysende fordele i forbindelse med invitation af dommere m.m. 
Forslaget blev drøftet, der var enighed om, at den engelske gruppe ikke mener, der 
PT er behov for flere udstillinger i FJD regi. Sendes til høring i bestyrelserne, og kan 
tages op på fællesmødet i maj. 

 
l. Koordinering af klubbernes hovedprøver i 2011, 2012 og 2013.  
Hovedprøverne i 2011 er på plads. 
Med hensyn til 2012 afholder ESK og DPK hovedprøve den 22. 23. og 24. marts 2012. 
DGSK afvikler hovedprøve 30. og 31. marts samt 1. april. DISK. Afholder ligeledes 



den 30. 31. marts og 1. april ved Tuse Næs.  DBK. mangler endnu at fastlægge deres 
prøve. 
I 2013 Er datoerne fastlagt for ESK til den 5. 6. og 7. april, ligeledes er DGSK fastlagt 
til den 5. 6. og 7. marts ved Holbæk og for DISK 22. 23. 0g 24. marts. De øvrige 
mangler endnu at fastlægge datoer. 
Datoerne og standkvarterer for alle prøverne kan indberettes til sekretæren inden 
31. 12. 2010 og vil så samlet blive udsendt til samtlige 5 klubber. 

 
 
 

3. Nye udstillingsregler. 
De nye regler er et produkt af Nordisk Kennel Union, sammen med ændringer i DKKs 
udstillingsregler 
4. Orientering DJU. 
a. Mødet den 15. maj 2010.  
b. Mødet den 9. oktober 2010. . Herunder ekstra vinderklasser efter DM. 
Der var forståelse for ADs brev til DJU angående de ekstra vinderklasser. Bilag 
vedlagt. SSJ havde foreslået, at prøverne blev drøftet på FJDS fællesmøde i maj 
2011. SSJ oplyste samtidig at DBK’s bestyrelse pt. Ikke prioriterer sådanne prøver.   
Med hensyn til DJUs kommende budgetter meddelte AD, at DJU har ændret 
regnskabs og budgetopstillinger, samt at de tilknyttede organisationers tilskud til 
DJU er fastlagt se referat fra DJU den 9. okt. 2010. SSJ bemærkede, at dette giver 
lejlighed til på førstkommende fællesmøde, at drøfte forventningerne til FJDs 
fremtidige økonomi. 
Der var en del kommentarer til reglerne bl.a. omkring championaterne, AD 
fremlagde en sammenligning af de nordiske landes regler for Jagtchampionater. Det 
skal bemærkes, at titlen Brugschampionat ikke findes i Norge og Sverige.  
Der udspandt sig en kort drøftelse omhandlende DJUs afvisning af genoptagelse af 
dommerhvervet for to personer, der tidligere har været autoriserede dommere. SSJ 
undrede sig over en genoptagelse af sagen i FJD‐regi, da gruppen på sit møde den 
19. maj 2010 netop havde henvist bl.a. denne sag til behandling i DJU.  

 
5. Orientering DKK og DJ. 

 
6. Indstilling af dommerelever 
SSJ oplyste, at DBK har indstillet 2 elever. Der var fuld opbakning til de foreslåede 

elever. 

 



7. Indstilling af dommeraspiranter.  
Der foreligger en liste fra DJU med 16 dommeraspiranter til forårets kurser. Heraf 5 
engelske. 

 
8. Jagthunden økonomistatus. 
Budgettet for 2011 ser godt ud. 
SSJ bemærkede, at han mente, at bidraget pr. medlem på 90 kr. henhørte under 
FJDs almene indtægter, idet omlægningen af Jagthunden nu er indkørt på fornuftig 
vis, hvorfor redaktøren og hjælpere i princippet får godkendt en bevillingsramme til 
at lave blad for. Endvidere henviste han til sidste møde, hvor man drøftede 
uklarheder i forhold til FJDs økonomi i relation til de kommende års 
kontingentudskrivninger til DJU. 

 
9. Eventuelt 
Intet 
 
10. Næste møde. 
Såfremt behovet er der, afholdes et formøde samme dag som Fællesmødet onsdag 
den 18. maj 2011. kl. 10.30. 


