
Stående Jagthunde i Danmark 
 

Side 1 af 5 
 

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde I SJD 
Onsdag den 3. november 2021 kl. 17:00 

Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby 

 
Deltagere: 

 

Allan Nissen (AN) ESK formand 

Jens Toft (JT) DRK næstformand 

Flemming Thune-Stephensen (FTS) SJD 

Harris Jensen (HJ) SJD/DKK 

Gunnar Jensen (GJ) SJD/DKK 

Claus Lind Christensen (CLC) SJD – DJ 

Leif Bach (LBA) SJD - DJ 

Rune Rishøj (RR) DMK 

Anton Dahl DGSK 

Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) - DPK 

Brian Visby Hansen (BVH) DWK 

Carsten Lundhøj (CL) LHK 

Nana Brændgaard (NB) DVK 

René Ahm-Hansen (RAM) GDH  

Poul Valdemar Nielsen (PVN) DBK 

Jørgen Christensen – (JC) - KHK 

Ingerlise Rasmussen (ILR) prøvesekretær 

Ole Dahl Madsen (ODM) sekretær 

 

Afbud fra: 

Knud Flemming Madsen (KFM) DDPK 

 

Udeblivelse: 

Gitte Finnich Pedersen (GFP) – KSJ 

 

 

Dagsordenen var: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Underskrift af referat fra repræsentantskabsmødet den 30. juni 2021 
3. Opfølgning på referat 
4. Orientering fra formanden 
5. Afgørelse klagesager 
6. Evaluering af DM 2021 
7. Fremlæggelse af grupperapporter 
8. Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af budget for 2022 
9. Forslag til ny afregningsmodel for markprøver – foråret 2022 
10. Påsætning af dommere til VK foråret 2022 
11. DJs udmeldelse af SJD 
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12. Fremtidig struktur i SJD 
a. Opdeling af FMR i engelsk og kontinental udgave 
b. Forslag til ændring af FMR §13 stk. 1. DKBRCH  
c. BRCH – annoncering af prøver 

13. Andre punkter af fælles interesse 
14. Eventuelt 
15. Næste møde 

 

Følgende blev drøftet / besluttet: 

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden 
Formanden foreslog, at det samlede repræsentantskab gennemgik punkterne 1-10 samt 13-14, 
hvorefter CLC og JBA forlod mødet, så de ikke deltog under punkterne 11. og 12 grundet 
inhabilitet ud fra meddelelsen om DJs udmeldelse af SJD. Forslaget – og dermed dagsordenen – 
således godkendt. 
 

Ad 2 Underskrift af referat 
Referat fra rep. mødet den 30. juni. juni 2021 godkendt og underskrevet 
Det skal bemærkes, at CL tilføjede ”Forbehold for Ad 11”. Denne indsigelse er iflg. 
formandskabet indkommet efter indsigelsesfristens udløb for kommentarer til referatet. 
 

Ad 3 Opfølgning på referat 
Ingen kommentarer 
 

Ad 4 Orientering fra formanden 
AN orienterede om den modtagne meddelelse fra DJ om udmeldelse af SJD. AN beklagede at 
samarbejdet skulle stoppe men respekterede DJs beslutning. Behandles under pkt. 11. 
 

Ad 5 Afgørelse klagesager 
Formanden orienterede om afgørelsen i klagesag omkring tilsidesættelse af FMR, hvor DKK 
havde afslået SJDs indstilling med baggrund i divergensen af de modtagne vidneudsagn der bør 
komme indklagede tilgode. Anbefaling fra Disciplinærudvalget om at ændre 
bestemmelserne/proceduren for behandling af klagesager i FMR tages med ved 
førstkommende revision og afgørelse taget til efterretning. 
 
Afgørelse i klagesag vedr. adfærd overfor hund på apporteringsprøve, der medførte 
udelukkelse fra deltagelse i prøver og adgang til tillidshverv i DKK og samarbejdende 
specialklubber i 1 år regnet fra kendelsens dato. 
 
Begge afgørelser blev taget til efterretning 
 

Ad 6  Evaluering af DM  
ET flot og vel gennemført arrangement for såvel engelske som kontinentale. For begge 
gruppers vedkommende var det en smule uoverskueligt for publikum om eftermiddagen. 
 

Ad 7 Fremlæggelse af grupperapporter 
JT orienterede kort om mødet i den kontinentale gruppe, hvor man bl.a. havde drøftet 
ansøgning fra FUV om at lave fuldbrugsprøver med 8 deltagere pr. prøve. Gruppen havde 
accepteret dette.  Kort drøftelse af den økonomiske model – skal måske gentænkes. 
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AN orienterede kort om mødet i engelsk gruppe, hvor man havde påsat dommere til VK forår. 
Drøftet markprøvekalenderen for afvikling af specialklubbernes hovedprøver foråret 2022. 
Opfølgning på referat fra møde angående struktur og prøver der skal koordineres med 
kontinentale gruppe. 
  

Ad 8 Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af budget for 2022. 
ODM gennemgik forudsætninger og budget med fokus på usikkerhed i relation til udmeldelsen 
af DJ og det igangsatte strukturarbejde. Foreslog at man primært tog stilling til godkendelse af 
medlemskontingenter, Jagthunden ol. Budgetudkast vi blive revideret når vi kender den 
endelige dato for DJs udtræden af SJD. 
Budget og forudsætninger herefter godkendt. 
 

Ad 9 Forslag til ny afregningsmodel for markprøver – foråret 2022 
ODM gennemgik det fremsendte forslag, der var baseret på tal fra kvalitetsprøver. Der vil være 
en ikke uvæsentlig reduktion af papirgang og processer samt forenkling for den enkelte 
prøveleder. 
Det blev besluttet at introducere modellen til forårets kvalitetsprøver. 
Det blev endvidere pålagt kassereren at udarbejde og fremsende et estimat for anvendelse af 
samme model til forårets Vinderklasser.   
 

Ad 10 Påsætning af dommere til VK forår 2022 
Kontinental gruppe har påsat alle – engelsk gruppe har påsat de ordførende – øvrige følger. 
 

Ad 13 Andre punkter af fælles interesse 
RR spurgte til status for uddannelsen af dommere. ODM informerede om, at der var 6 ansøgere 
4 kontinentale og 2 engelske, hvor 2 engelske og 2 kontinentale opfyldte kravene. Der kommer 
artikel i december nummeret af Jagthunden vedr. uddannelsen – herunder interview med to af 
de senest uddannede. Der er udarbejdet nye formularer m.v. der vil blive slået op på portalen 
og komme i Jagthunden for at promovere tilgangen. Opfordring til specialklubberne om at 
undersøge muligheder for egnede kandidater. Det er vigtigt for DUV at man ikke slækker på 
kravene til uddannelsen samt kvaliteten i samme. Mangler en ansøger at opfylde en enkelt 
aktivitet kan denne evt. opfyldes i uddannelsesforløbet.  
GJ beklagede at der kun var få deltagere på DKKs repræsentantskabsmøde fra specialklubberne 
Så gerne at de stående jagthunde var bedre repræsenteret. 
I august 2022 genoptager DKK aktiviteten for nyjægere. Der mangler ringpersonale til DKKs 
udstilling i Herning – kan evt. ”efterlyses” i Jagthunden og på portalen. 
 

Ad 14 Eventuelt  
PVN stillede spørgsmål til DJ om formålet med den nye strategi og udmeldelsen af SJD. LBA 
orienterede om den nye strategi, hvor der også var plads til de stående jagthunde. CLC 
supplerede at man fortsatte arbejdet for markvildtet, men ville arbejde mere for bredden af 
jagthunderacerne. Fra DJ havde det været vigtigt at give SJD et rimeligt varsel for udtræden, da 
vedtægterne ikke indeholdt regler for den aktuelle situation, men fastslog samtidig at det var 
repræsentantskabet der tog beslutningen om datoen for udtrædelsen. 
FTS gav udtryk for undren over uoverensstemmelser om udmeldelserne fra DJs konsulent på 
området. GJ spurgte CLC, hvem der havde haft dialogen med DKK, hvortil CLC svarede at denne 
var foregået mellem direktørerne i DJ og DKK.  
CLC og LBA forlod herefter mødet. 
FTS viderebragte forespørgsel fra redaktøren af Jagthunden om der var ønske om/behov for en 
ændring af terminerne for udgivelse. Man bedes komme med en tilbagemelding. 
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Punkterne 11 og 12 blev herefter drøftet som lukkede punkter af repræsentantskabet excl. CLC og LBA 
 
 
Ad 15 Næste møde 

Fastsættelse af dato afventer konklusion på møde med DJ 
 

 

Således vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 3. november 2021 i Ejby. 

 

Nærværende er udsendt til Repræsentantskabet via mail den 11.11.2021 
 
 

 

 

_____________________________            ___________________________________ 

                      Formand                                              Flemming Thune-Stephensen - SJD 

 

 

 

______  _________________________    ________________________________ 

            Danmarks Jægerforbund  Dansk Kennel Kub   

 

 

 

_______________________________     ________________________________                          

 Dansk Ruhår Klub                       Engelsk Setter Klub                    

 

 

 

_______________________________      ________________________________ 

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde                     Dansk Breton Klub 

 

 

 

_______________________________       ________________________________ 

             Langhårs Klubben                    Dansk Irsk Setter Klub  

 

 

_______________________________       ________________________________ 

        Dansk Münsterländer Klub                  Dansk Gordon Setter Klub 

 

 

 

_______________________________       _______________________________ 

               Dansk Vizsla Klub                    Dansk Pointer Klub    
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_______________________________       ________________________________ 

           Dansk Weimaraner Klub                   Korthaarklubben 

 


