
 
Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. 

 
 
 

Referat for de engelskes gruppemøde onsdag den 14. november 2012 kl. 15.00 på Hotel 
Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle. 

 
Deltager: 
GS, Anton Dahl (AD) 
P, Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) 
IS, Erik Rimmen (ER) 
B, Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) 
ES, Erling Clausen (EC) 
FJD, Minna Clausen, referant (MC) 

 
 

 Næstformand, Anton Dahl bød velkommen. 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra gruppens møde onsdag den 25. maj. 2012 
   Underskrevet uden bemærkninger. 
 

 
2. Status vedrørende FJDs engelske DKK kandidat. 

Ved deadline var 3 kandidater opstillet, senere trak den ene kandidat sig. De 2 opstillede 
kandidater er dermed valgt. 
 
 

3. Drøftelse omkring specialklubbernes efterårsvinderklasser. 
a. Fordelingsnøgle til DM kvalificering. 

AD redegjorde for et forslag til en anden fordelingsnøgle, hvor alle 
specialklubbernes vinderklasser går ind på lige fod med de øvrige vinderklasser, 
hvor antalet af startede hunde betinger hvor mange der er kvalificeret til DM. 
Stort set den samme fordeling som er i foråret til Forårs Mesterskabet. SSJ vil 
have dette til høring på generalforsamlinger, vintermøder samt hos den samlede 
FJD. De 4 øvrige klubber går ind for forslaget. 
 

b. Kvalificering af udenlandske deltagere. 
AD forslag:Til DM kan kun udtages hunde, der har en stambogsført (I Dansk 
Kennel Klub eller tilsvrende udenlandsk organisation) placering på en af de 
nedennævnte udtagelsesprøver.  
EC, vil kan ikke være bekendt overfor vores Nordiske lande, at vi kan deltage på 
deres mesterskabsprøver, men de kan ikke deltage på vores.  

 



SSJ vil have dette med på generalforsamling, vintermøder samt hos den samlede 
FJD. De 4 øvrige klubber går ind for forslaget. 
 

c. Åbning af specialklubbernes vinderklasser. 
Der blev, diskuterer for og imod en åbning af specialklubbernes 
efterårsvinderklasse, alle var dog enig om at egen race, ved en sådan åbning, har 
fortrinsret. ER foreslog, at dette evt. kunne gøres i en prøveperiode. Alle enig om 
at dette skulle høres ved medlemerne. 
 

4. Koordinering af hovedpøverne og efterårsvinderklasserne i 2013 og 2014. 
2013   
Breton: 5.-7. april, Videbæk – Jubilæumsprøve 28. september kvalitetsklasser 29. september 
Sjælland. 
Engelsk Setter Klub: 5.-7.april, Fyn, 29. september efterårsvinderklasse 
Pointer: 22.-24 marts, 21. september efterårsvinderklasse 
Irske Setter Klub 22.-24. marts, Horsens, 29. september efterårsvinderklasse 
Gordon Setter Klub, 5.-7. april Tusenæs, 28. september efterårsvinderklasse. 
2014: 
B: 28.-30. Marts, Fyn 
ES: 28.-30.marts, Sjælland,  
P: 4.-6. april, Fyn,  
IS: 4.-6.april Tusenæs, 
GS: 4.-6. april, Vildbjerg,  

 
5. Fastsættelse af datoer og dommere til de engelske VK prøver efter DM 2013. 

 VK efter DM: Bramming 19.10 og Tusenæs 20.10. Dommer: Bramming: Fl. Sørensen 
(ord.) og Frede Nielsen, Tusenæs: Ole Dahl Madsen (ordf.) og Peter Rafaelsen.   
Ny dommer til DM blev valgt. (Kristian Frøkjær) 

  
6. FJDs markprøveaktiviteter i andet halvår af 2012. 

Generelt: I det store og hele er prøverne i efteråret forløbet tilfredsstillende. 
Prøvelederne er stadigvæk lidt famlende over for websystemet, men jo flere gange de 
kommer igennem det, jo lettere bliver det. Der, hvor vi har haft problemer, er med 
hensyn til DKKs betaling til prøvelederne efter endt tilmeldingsfrist. Vi mener nu, at 
have fået en mundtlig aftale med DKKs bogholderi, hvor jeg for eftertiden indsender et 
skema på samtlige prøver, hvor der oplyses om prøvens navn og sted, prøveleder og 
dennes bankkonto, samt prøvens ID og password. Herefter udbetaler DKK umiddelbart 
efter tilmeldingsfristen beløbet for de tilmeldte hunde til prøvelederen. Jeg vil lave en 
skriftlig aftale med DKK inden forårsprøverne 2013. 

 Kvalitetsprøver 
Enkelte prøveledere har endnu ikke returneret deres glasregnskab og præmielister. 
Listerne skal ifølge DJU opbevares i tre år. Det betyder for FJD hos sekretæren. Jeg har 
rykket for dem. Antallet af prøver holder sig stabilt, dog kunne der måske være plads til 
en prøve mere på Sjælland. Desværre måtte vi aflyse den bornholmske prøve i år, der 
var kun tilmeldt tre hunde. 
 
 

 Ordinære vinderklasser 



Den engelske vinderklasse blev afholdt på Gl. Toftegård med Ingerlise Rasmussen som 
prøveleder. Den blev afviklet til alles tilfredshed, og gav tilmed et betragteligt overskud, 
hvilket står i skærende kontrast til den kontinentale prøve ved Hjallerup. En prøve med 
næsten samme antal hunde. 

  
 Vinderklasser efter DM 

Den jyske prøve ved Tange/Bjerringbro, blev afviklet med 16 hunde og indtil flere på 
venteliste. Der blev kun placeret to hunde.  
Den sjællandske prøve havde kun tre tilmeldte hunde. I al hast og ved Anton Dahls 
hjælp, blev den flyttet til Bramming, her blev den hurtigt overtegnet. Af de 16 startende 
hunde blev 4 placeret. En speciel tak til Minna og Erling for deres altid velvillige og 
hurtige indsat.  

 
 Status vedr.: Forårsprøverne og vinderklasserne i 2013. 

Datoskemaerne til forårsprøverne er udsendt og en del er allerede sendt positivt retur.  
Dommerne til VK har svaret positivt en enkelt har endnu ikke svaret, han bliver 
kontaktet pr. telefon. Den jyske prøve håber jeg placeret i Bramming. den sjællandske 
har jeg forespurgt Aage Stenhøj, men endnu ikke fået endeligt svar. 
 

7. Information fra DJU  
  AD orienterede fra sidste DJUs møde. 

 
8. Kort gennemgang af dagsordenen til Fællesmødet.  

   - 
 
 

9. Eventuelt  
Her kan alt vedr. FJD diskuteres, men intet besluttes. 
 
EC. Hubertus Mesterskabsprøven, Forslag vi dropper prøven som en Mesterskabsprøve, 
men afholder det som man de enkelte klubber selv ønsker. Enighed om at man sætter den i 
bero i FJDs regi.  
 
Næste møde. Aftales på fællesmødet. 

 
 


