Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.
FJDs engelske gruppemøde onsdag den 8. maj 2013 kl. 13.00 på Hotel Hedegården
Valdemar Poulsens vej 4, 7100 Vejle
Tilstede:
DGSK, Anton Dahl (AD)
DPK, Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ)
Erik Rimmen (ER)
DBK, Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ)
ESK, Erling Clausen (EC)
Minna Clausen, referant (MC)
Bisidder for DBK, Kenneth Schultz (KS)

Referat:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra gruppemødet den 14. november 2012.
Referatet blev underskrevet uden bemærkninger.

2. Formalisering af tekst til forslag, fra den engelske gruppe til DJU, om ændring af kvalifikations‐nøglen til det
engelske DM.
DBK blev spurgt hvorfor de ønsker emnet (punkt 2 og 3) op på det fællesmøde, da det i vedtægterne står at
engelske og kontinental indstiller særskilt til DJU. DBK bemærkede, at forhold, som måtte være i fælles
interesse skal foreligges til høring i FJD‐Fælles.
DBK orienterede kort om den høring, som klubben havde haft på sin generalforsamling i april. En enig
generalforsamlingen kunne ikke bakke op om forslaget, men DBK anerkender en flertalsafgørelse.
De øvrige 4 klubber ønskede forslaget gennemført.
AD udleverede ændringsforslag – som der generelt var enighed om. SSJ mente dog at have løsningen til en
endnu bedre formulering af forslaget, så kun de højeste VK placeringer ville tælle. AD opfordrede ham til at
sende dette til ham og fik mandat til evt. at rette forslaget til.

3. Formalisering af tekst til forslag fra den engelske gruppe til DJU, om åbning af det engelske DM for
udenlandske hunde.
DBK orienterede kort om den høring, som klubben havde haft på sin generalforsamling. Et markant
flertal af klubbens medlemmer kunne ikke bakke op om forslaget, men DBK anerkender en
flertalsafgørelse. De øvrige 4 klubber ønskede forslaget gennemført.
AD udleverede ændringsforslag.
Enighed om forslaget.

4. DBK har bedt om at få følgende på den fælles dagsorden.
a. Revurdering af DJUs beslutning af DUVs indstillingsret af dommere til DM.
AD redegjorde for DJUs beslutning. Punktet blev i øvrigt behandlet på fællesmødet. Se fælles referat.

b. Specialklubbernes stilling til forslag til ændring af udtagelsesrkiterierne til DM, herunder
muligheden for udenlandske hundeførere/ejere at deltage i DM‐
Drøftet under punkt 3 – punktet blev behandlet på fællesmødet. Se fælles referat.

5. Drøfte skitsen til en grov plan for hovedprøverne for de kommende 5 år – tid og sted, med
baggrund i at afvikle de kommende 100 års jubilæer på bedste vis. Eksempelvis kan vi drøfte,
hvorvidt vi skal ”frede” de weekender, hvor der afholdes jubilæum, således at de andre klubber og
deres medlemmer kan deltage i jubilæet og være med til at gøre det ekstra stort og festligt. En stor
prøve betyder også en bedre økonomi til at gennemføre lidt ekstra tiltag. Sandsynligvis vil der også
skulle søges nogle dispensationer i god tid. Det er ogsåvigtigt, at jubilarerne kan få dommere nok til
sådanne store prøver.
DISK afholder f. eks. Torsdag den 31. marts og 1., 2., og 3. april 2016 ved Holbæk. Her kunne de
øvrige klubber holde hovedprøve weekenden for eller efter, og naturligvis ikke ved Holbæk.ESK og
DPK har 100 års jubilæum i samme år 2018, og de skal måske have hver deres weekend fredet,
hvorfor de andre klubber må afholde i den tredje mulige wekend.
AD udleverede en forslag til afholdelse af prøver for 2014‐2018
Enighedhed om at frede hovedprøverne i jubilæumsåret og der skal arbejdes videre på planen.
Man indstiller til at det maximalt er den første weekend i marts der tilhører lokalprøverne. Punktet drøftes på
det fælles gruppemøde.

6. Information omkring fremtidige procedure for udvælgelse af dommere til DM, samt udvælgelse af
dommere til FJDs engelske vinderklasse 2014.
Procedure til DM er behandlet under punkt 4 a.
Af dommere til FJD’s engelske vinderklasse på Sjælland indstillede man 0rdførende +2 samt en reserve.

7. Status over dommerelever og aspiranter. Nye emner?
En tidligere elev ønsker at genoptage uddannelsen.
8. Afholdte markprøver i foråret 2013.
Samtlige forårsprøver blev afholdt trods det kolde vejr. Næsten alle prøver blev afviklet i
minisgrader. Trods det, blev der uddelt næsten samme antal præmier som de foregående år.
Desværre havde vi problemer med at få præmieglassene frem til tiden, enkelte prøveleder havde
ikke glas nok, men har eller vil få eftersendt de manglende, så hundeførerne kan få deres præmie.
9. Efterårsprøver i 2013 kvatiteteprøver og vinderklasser.
Datoskemaer for efterårsprøverne bliver udsendt inden 15. maj.
Vinderklasserne er på plads. I henholdsvis ved Bramming og på Sydsjælland. Dommerne har givet
tilsagn om at dømme. De ekstra vinderklasser er ligeledes på plads også her har dommerne minus
Peter Rafaelsen sagt ja tak. Der skal findes en ny dommer i stedet for Peter. Sekretæren finder en
ny.
10. Outdoor Event Gram Slot den 7. og 8. september 2013.
EC orienterede om kontakten til Gram Slot.
11. Eventuelt
AD: vi skal have lavet en evaluering omkring de små (16 hunde) vinderklasserne efter DM,
forsøgsperioden på 3 år løber ud i år.
Der er indsendt et forslag til DUV omkring en fælles engelsk dommer/aspirant møde. AD
udleverede et forslag til økonomien til en sådan møde.

