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4. november 2021 
 

Referat fra SJD's kontinentale gruppemøde 
Torsdag den 3. november 2021, kl. 15.00 

Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby 
 

Jens Toft (JT) DRK - Formand for gruppen 
Rune Riishøj (RR) DMK  
Carsten Lundhøj (CL) LHK 
Nana Brændgaard (NB) DVK  
Brian Visby Hansen (BVH) DWK  
Rene Ahm-Hansen (RH) GDH 
Jørgen Christensen (PKK) KHK,  
 
Referent: Ingerlise Rasmussen (IR) 
 
Punkt       
1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 
   
2. Godkendelse af referat KONT GRP-møde den 30. juni 2021 
Referat fra kontinental gruppemøde 30. juni 2021 godkendt og underskrevet. 
 
3. Opfølgning af referatet  
Ingen kommentarer. 
 
4. Påsætning af dommere til VK forår 2022 
Der blev påsat dommere til VK forår 2022. 
 
5. ”Halvprøver”, kort gennemgang af mulighederne 
Enkelte var ikke klar over, at der kunne afholdes ”halve prøver” på nuværende tidspunkt. 
Bred enighed om at fordelen ved ”halve prøver” er, at de er mere jagtrelevante, da de prøverne med 6 
hunde kan afholdes på de bedst egnet jagtarealer. Hvilket kan være svært med 10-12 hunde på holdene.  
 
6. Gennemgang af fremsendt budget for 2022 
Budget for 2022 gennemgået, stor glæde/tilfredshed med at Jagthundens budget er blevet bedre og der er 
flere annoncer i Jagthunden end tidligere. 
Bidrag afhænger af fremtiden her tænkes på DJ. 
Der blev udtrykt ønske om at se regnskabet for DM, så man kan se hvad pengene er brugt til. 
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7. Gennemgang af forslag til ny afregningsmodel for markprøver – forår 2022 
Flertal for at gå videre med den nye afregningsmodel for markprøver. Beløb der skal indbetales til SJD kan 
med tiden reguleres ved behov.  
 
8. Schweissudvalg for afholdelse af DM i schweiss for stående hunde. Herunder gennemgang 
af fremsendte prøveregler 
Der blev diskuteret 20 og 40 timers 1000 meters spor og der var flertal for at et 20 timers/1000 meters spor 
var nok. Ligeledes blev det vedtaget, at hunden skal have opnået sin adgangs givende 1. pr. efter den er 
fyldt 18 måneder. 
 
9. Fuldbrugsprøver, forslag om ændring til 8 deltagende hunde. Økonomisk styring i FUV. 
Flertal for 8 deltagende hunde på fuldbrugsprøverne og tilpasse prøvegebyret derefter, da kvaliteten er 
vigtig. Det er ikke beløbet fra specialklubberne der skal sættes op, men tilmeldingsgebyret. 
Gruppen vil lægge op til det kunne være en mulighed simpelgøre styring af økonomien ved at lave en ny 
afregningsmodel som den, der er lavet til kvalitetsprøver. 
 
10. FMR – brugschampionat. 
Annoncere vinderklassen som en åben prøve og punkt F hører under kapitlet adgangsbetingelser. 
 
11. DJ´s udmeldelse af SJD 
DJs udmeldelse blev diskuteret. Om DJ ønsker at træde ud nu eller med udgangen af 2022 er ikke 
afgørende for gruppen, men det kan være svært at se hvad DJ ønsker at bidrage med i 2022, når de har 
valgt at træde ud af SJD. 
 
12. Fremtidig struktur i SJD. Næste step 
Flertal for at afvente til man ved noget mere/klarhed. 
 
13. Eventuelt 
Nåede ikke punktet. 
 
14. Næste møde     
Dato for næste møde besluttes senere. 
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