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Referat af FJD’s engelske gruppemøde                                                      

Onsdag den 11. november 2015 kl. 15:00 

Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby 

 

På mødet deltog: 

Christian Johansen (CJ) – formand og Dansk Pointer Klub 

Erling Clausen (EC) – Engelsk Setter Klub i Danmark 

Erik Rimmen (ER) – Dansk Irsksetter Klub 

Ásgeir Páll Júlíusson (APJ) – Dansk Gordon Setter Klub 

Søren Stenhøj (SS) – Dansk Breton Klub 

Ole Dahl Madsen – Kasserer i FJD og referent på mødet 

 

Dagordenen var: 

 

1. Underskrift af referat fra sidste møde den 21.05.2015 

2. Markedsføringsudvalg (Erik Rimmen) 

3. Forslag til ændring af regler for adgang til vinderklasser 

4. Valg til DJUs udvalg 

5. Udsætning af fugle på markprøver 

6. Planer for afholdelse af markprøver i 2016 – 2017 og 2018 (bilag udsendes fra DJU ) 

7. Planlægning og koordinering af engelske hovedprøver fremadrettet 

8. Orientering om en evt. oprettelse af en ”start/mellemklasse” til markprøver 

9. Eventuelt 

Yderligere tilføjelse af 

10. Godkendelse af apporteringsdommere 

11. Forslag til vedtægter 

 

Følgende blev besluttet: 

Ad. 1.: Referat fra seneste gruppemøde godkendt og underskrevet 

Ad. 2.: ER ønskede orientering om udvalgets tilblivelse og kommissorium. EC gav en kort orientering og det 

hidtidige forløb. Forslag om at udvalget samles i den engelske gruppe og fremtidig virke afstemmes. 

Ad. 3.: CJ orienterede om behandling af forslaget i DJU, der ikke vil støtte forslaget, der i øvrigt tidligere er 

fremsat. 

Ad. 4.: DUV - Gruppen konstaterede, at der var opstillet 3 kandidater i henhold til en udsendt skrivelse fra 

DJU. Søren Stenhøj oplyste, at det var hans opfattelse, at hundeverdenen generelt efterlyste nye 

vinde fra dette udvalg. Med udgangspunkt i de foreslåede kandidater – Erling Clausen, Søren 

Stenhøj og en tredje kandidat – anbefalede Søren Stenhøj den tredje opstillede kandidat, og 

anbefalede i den forbindelse Erling Clausen at trække sig som kandidat. 

Erling Clausen oplyste, at han 20 minutter før mødet havde fået oplyst af den opstillede tredje 

kandidat, at den nævnte kandidat over for ham havde meddelt telefonisk, at han ikke stillede op til 

DUV for de engelske racer. Dette blev taget til efterretning. 

Et flertal indstillede efterfølgende Erling Clausen til valg til DUV. 
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Enighed om, at der bør laves en procedure for nyvalg ved ”normal” fratrædelse, således der er 

klarhed om ”suppleanternes/assistenternes” rolle i denne situation. 

 

 MUV –   Bjarne Kleis blev enstemmigt indstillet 

 FULB –   Afklares i kontinental gruppe 

 SLAUV – Afklares i kontinental gruppe 

 ØUV –     ODM indstilles for engelsk gruppe  

 Rev. -       Genvalg 

  

APJ efterlyste mere åbenhed omkring indstilling af kandidater til DJU’s udvalg, så som, hvem stiller 

Kandidaterne op og hvornår. CJ medtager APJ’s forslag til DJU 

Ad. 5.: CJ orienterede om drøftelser i DJU, hvor det bl.a. er fastslået, at køb af fugle til udsætning skal ske 

hos autoriserede opdrættere. Gruppen i øvrigt enig om vigtigheden af, at samtlige betingelser for 

udsætning følges nøje – herunder regler for dispensationer. 

Ad. 6.: Forslag som udsendt fra DJU godkendt. 

Ad. 7.: Overordnet enighed om, at man som tidligere skal søge at koordinere prøverne, således disse ikke 

”kolliderer” og herved bl.a. kan medføre dommermangel. Specielle anledninger så som jubilæer 

m.v. skal søges respekteret. 

 2016 er på plads. En længere debat om 2017 og 2018. ODM fik udleveret kalenderudkast som 

søges afstem, opstillet sammen med CJ og udsendt til den engelske gruppe. 

Ad. 8.: Drøftet på DJU møde, hvor der var en positiv stemning – forslag fremsendt. Gruppen havde 

følgende kommentarer: 

 SS kunne støtte forslaget 

 ER kunne se en konflikt med de lokale markprøver 

 EC mente ikke det var formålstjenligt – hvad med en aldersgrænse. Man kunne i stedet udvide UK 

op til 30 mdr. 

 APJ var på linje med EC 

 Flertal for at DJU arbejder videre med forslaget. 

 CJ tager gruppens samlede holdning og kommentarer med til DJU 

 

Ad.10.: Taget til efterretning 

 

Ad.11.: SS havde kommentarer til bl.a. § 6, stk. 3 – skal efterfølgende drøftes i fælles forum 

 

Ad. 9.: Ingen indlæg. 

 
Kvottrup, den 19. november 2015 

 
Ole Dahl Madsen 

  

 

 


