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 Referat SJD's kontinentale gruppemøde 

Onsdag den 02. maj 2019, kl. 1500 

Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby 

 

Per Kaa Kristophersen (PKK) KHK - Formand for gruppen 

Jens Toft (JT) DRK  
Lars Thunberg (LT) DMK  
Carsten Lundhøj (CL) LHK 
Anders Mortensen (AM) DVK  
Brian Visby Hansen (BVH) DWK  
Rene Ahm-Hansen (RH) GDH afbud 
Gitte Finnich Pedersen (GFP) afbud 
 

Referent: Ingerlise Rasmussen (IR) 

 

       

1.  Godkendelse af dagsorden. 

Ingen indsigelser. 

     

2. Godkendelse af FJD referat af 7. november 2018 

Referat godkendt. 

 

3. Opfølgning af referatet  

Ingen bemærkninger. 

     

4. Resultat af høring ræveslæb 

Går ind for at ændringerne indføres snarest muligt. Vægten på ræven (5-7 kg.) blev diskuteret i 

forhold til de mindre racer. 

     

5. Spærring af udstillingsdommere i tre år når de har dømt en race  

Efter kort diskussion, blev det besluttet at specialklubberne laver en fælles skrivelse til DKK i 

forsøg på at få det gjort mere smidigt, da der står at dommerne ikke bør dømme en race 1 år før 

og 1 år efter de har dømt en racen og det afhænger af hvordan man fortolker bør. 

  

6. GDH ønsker at afholde en kvalitetsklasse den 28/29 SEP  

Enighed om at der gives tilladelse til GDH afholder prøve enten den 28. eller 29. september. 

  

7. Ændring af FMR, spærring af hunde på prøver, som har avlsforbud  
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Enighed om at det drøftes i specialklubberne og tages op på november mødet, da det er 

specialklubberne der afgør om der skal avles på hundene. 

  

8. Indstilling af kandidat til markvildtprisen.  

Støtter Udvalget for markvildt og naturs indstilling. 

   

9. Eventuelt       

PKK har skrevet til Jens Glavind og forespurgt om hundefører, som ikke er medlem af DKK kan 

betale f.eks. 100 kr til DKK (B medlem) for at få adgang til Hundeweb. 
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