FJDs kontinentale gruppemøde
Tirsdag den 22. november 2016 kl. 15:00
Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby
Frank Elmer (FE) GDH Næstformand
Carsten Lundhøj (CL) LH
Per Kaa Kristophersen (PKK) KH
Morten Hougaard (MH) DWK
Rune Riishøj (RR) DMK
Afbud fra Torben Mørup (TM) DRK, der sendte suppleant Jens Toft (SH)
Afbud fra Anders Mortensen (AM) DVK, der sendte suppleant Nanna Brændgaard (NB)
Afbud fra Gitte Finnich Pedersen (GFP)
Referent: Ole Dahl Madsen (ODM)

Dagsordenen var:
Nr.

Tid

Ansvar

01
02

15:00

FE

03

15:10

Alle

04

15:25

Indstilling af medlemmer til DJU udvalg.
- MUV - Jesper Kjærulf Hansen
- FUV - H.C. Clausen og Gorm Henriksen

05

15:35

Valg af deltager til udvalg for værdiansættelse af hunde.

06

15:40

Kvalifikation til vinderklasse.
- Er de nuværende retningslinjer optimale – for bløde eller for
restriktive?

Forbered

Emne
Velkommen - gennemgang af program, og formålet med mødet.
Underskrivelse af referat

Ja

Retningslinjer for udtagelse, samt fordeling af hunde til DM.
Vi skal træffe en endelig beslutning til indstilling til DJU.
- Jf. referatet fra maj
- Jf. billag

Der er lagt op til en foreløbig drøftelse – Er det eventuelt noget der skal
kikkes nærmere på?
07

16:10

Jf. bilag

Deltagelse i unghundeklassen i op til tre år
DJU har indført denne mulighed, som en prøveordning i 3 år for at se om det
kan få flere hundeførere til at deltage på markprøver og flere til at ”holde
ved”
Der er lagt op til en drøftelse og eventuel indstilling.

08

16:30

Point (et tal) – som supplement til de skrevne kritikker.
Der er lagt op til en drøftelse om eventuelle fordele og ulemper ved dette.

09

16:45

Vigtige forhold vi gerne vil bruge tid på fremover – f.eks.:
- Mere ”plads” til racens særpræg i FMR?
- Deling af ressourcer inden for træning m.v.
- Udarbejdelse af arbejdskatalog …
-

10

16:55

Eventuelt

11

17:00

Afrunding og evaluering af mødet …

Følgende blev drøftet / besluttet:
Pkt.
1-2.

3.

4.

5.
6.
7.

Kommentarer / beslutninger:
FE bød velkommen
Dagsorden blev godkendt
Referat fra gruppemødet den 10 maj 2016 blev underskrevet
PKK gennemgik det udsendte oplæg, som man var enige om. Her ud over var gruppen enige om at
præcisere teksten, således at det tydeligt fremgår, at får en 1. vinder på specialklubbens prøve en 1. vinder
på en efterfølgende fællesprøve, rykker næste placerede på specialprøven op. Af praktiske årsager vil man
foreslå 24 hunde. Indstilles til DJU
MUV – Jesper Kjærulf Hansen
FUV – H.C. Clausen og Gorm Henriksen
Web udvalg: Jens Warldorff-Hald
Indstilling af: Rune Riishøj, Flemming Thune-Steffensen og Ole Dahl Madsen
FE gennemgik det udsendte notat og der fulgte efterfølgende en debat der konkluderede, at man holder
fast ved de gældende regler
Information er udsendt fra DJU og der er tale om en prøveperiode på 3 år

8.

9.

CL gjorde opmærksom på, at denne vedtagelse var i strid med indholdet i notat fra DJU af 31. august 2016
omfattende betingelser for ændring af prøveregler – herunder høringsfrister for forslag.
Der fulgte herefter en debat pro – contra, hvor hovedparten af mødedeltagerne ikke mente denne ændring
ville få væsentlig betydning for antallet af prøvedeltagere eller tilgang af nye.
Det var DRK´s opfattelse at en hævning af aldersgrænsen til 3 år vil give mulighed for nye og gamle
hundefører, at arbejde længere med deres hunde i unghundeklassen, inden de rykker op i åbenklasse med
væsentlig skærpet krav. Man mener det kan give mulighed for flere vil få lyst til at prøve kræfter med
markprøver, hvilket i den sidste ende vil fremme interessen for den stående jagthund
FE tager dette med til DJU mødet. Tages op på fællesmødet.
RR gennemgik det fremsendte oplæg.
Karaktergivningen var foreslået opdelt i følgende afsnit: Søg, Effektivitet, Intensitet, Stil, Stand, Rejsning,
Ro, opflugt og skud, Sekundering, Kontakt, Lydighed, Hals.
Der udspandt sig herefter en længere debat, hvor mødedeltagerne tilkendegav deres holdning til
pointsystemet. Enighed om, at dette ikke kan stå alene, men skal suppleres med en verbal vurdering. Man
kunne ligeledes konkludere, at den statistiske sikkerhed for talværdierne var betinget af ”kritisk masse” –
og dermed værdien for læserne/brugerne.
Visse vurderingskategorier egner sig for tal – andre ikke, ligesom den del af punkterne var mere relateret til
arvelighed end andre.
Der var enighed om at arbejde videre med forslaget og at inddrage prøveudvalget …
Under dette punkt behandlede man det fremsendte forslag om brug af dækken under afprøvning på
markprøve.
CL gav udtryk for modstand mod dette forslag under hensyntagen til en muligt påvirkning rent
dressurmæssigt. Afsluttende afstemning gav:
5 for
1 imod
1 undlod at stemme
FE tager dette med som anbefaling til DJU’s bestyrelse.
Der blev udtrykt ønske om at undersøge om hvorvidt et 2 dommersystem vil kunne praktiseres.
Der blev udtrykt ønske om mulighed for videreuddannelse af dommere.

10.

FE foreslog at man mødets inden maj mødet for at drøfte forskellige punkter, som man kunne nå at samle
inden. Der kunne evt. udarbejdes et emne katalog inden mødet.
RR gav udtryk for ønsket om at drøfte den nuværende og fremtidige organisatoriske opbygning
FJD/DJU/DKK/DJ etc.
Gruppen var positiv overfor disse tanker
Spørgsmål til pkt. 3.2. i DJU’s seneste møde (før DM). FE kunne meddele at DKK og DJU afholder møde for
at få dette klarlagt.

Således vedtaget på gruppemødet den 22. november 2016:

