Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark
FJD Engelske gruppemøde – fredag den 29. november kl. 15,00.
På Fjeldsted Skovkro, St. Landevej 92, 5592 Ejby
Referat:
Deltager:
Anton Dahl DGSK (AD)
Erik Rimmen DISK (ER)
Flemming Sørensen DPK (FS)
Erling Clausen ESK (EC)
Søren Stenhøj Jørgensen DBK (SSJ)
Minna Clausen (MC) referent

Dagsorden/oplæg
1. Godkendelse og underskrift af referatet fra mødet den 8. maj 2013.
Referatet blev underskrevet.
Nye punkter:
1a) gennemgang af fællesdagsorden
1a) Der var en kort gennemgang af fællesdagsordenen, dertil enkelte kommentar.
2.

Orientering omkring DJU.
AD orienterede kort hvad der rør sig i DJU

3.

DM 2013 ved Stubbekøbing – samt generelt. (Bilag brev fra Flemming Fuglede)
Bør der ved fremtidige DM udpeges 2 terræn/afprøvnings ansvarlige, erfaren engelsk mand og
erfaren kontinental mand.
Der var en gennemgang af den enkeltes oplevelse af årets DM. Man var enig om at der var sket
nogle uheldige kiks i forbindelse med afviklingen af den engelske del af DM.
Der er opbakning til brevet fra FFJ og samtidig henstiller FJD til, at DJU fremtidig benytter to
terræn ansvarlige, henholdsvis en engelsk og en kontinental, med særlig viden og kendskab til
racernes afprøvning

4. Vinderklasser efter DM – FJD engelske gruppes indstilling til DJU.
Den 3 årige prøveperiode er nu slut og vi skal indstille til DJU om et videre, permanent, forløb.
Det er mit personlige indtryk, at såfremt den engelske gruppe ønsker denne mulighed, er DJU positiv
stemt herfor, bl.a. med baggrund i nedenstående beslutninger fra DJU mødet den 21.10.13.

Skov og Naturstyrelsen har tilkendegivet at de er positivt stemt for at udstede dispensationer til
fældning af agerhøns efter jagttiden og DJU har derfor besluttet at organisationerne kan afholde
skydeprøver, også på agerhøns, indtil den 31.10 (gamle jagttid), hvor DJU’s sekretariat, på vegne af
organisationerne står som ansøger af de nødvendige dispensationer.
Markprøve perioden blev i øvrigt fremover udvidet til 30. november, skydeprøver kan afholdes, men
der kan naturligvis kun fældes fasaner i november, hvorfor der må skydes i luften ved agerhøns.
Disse beslutninger betyder at der også er mulighed for afholdelse af brugsprøver, fuldbrugsprøver,
Hubertus, m.m. efter DM.
Vi skal derudover også se på reglerne for at dømme et holds vinderklasserne, bl.a. er der, ifølge flere
af dommerne, intet behov for lodtrækning, idet nødvendig afprøvning kan foregå helt indtil
matchningen. (Punktet drøftes også på fællesmødet.)
Alle er positive overfor at fortsætte med Vinderklasser efter DM, dog ønskes at lodtrækningen og
afviklingen af 2. heat helt kan udelades, inden matchning, på disse 1 holds vinderklasser.
5. Orientering fra efterårets markprøver.
Desværre måtte Valdemar Larsen, melde fra i år på grund af sygdom, jeg har talt med ham, og han
har aftalt med Svend Buchhave, at Svend overtager den Sydfynske efterårsprøve i 2014. Bortset fra
det, så forløb de øvrige efterårsprøver med det antal hold, som der var annonceret med og enkelte
prøver med et ekstra hold. En sidste øjebliks prøve blev oprettet på Nordsjælland med et enkelt
hold. Tak for det initiativ. Det ser ud til, at præmieringsgraden er på nogenlunde samme niveau som
d foregående år.
FJD har haft to engelske ordinære vinderklasser i 2013. En i Nordjylland med Ingerlise Rasmussen
som prøveleder. Der var lidt problemer med at få det optimale antal hold. men ved fælles hjælp blev
der stablet etableret 3 hold, hvilket der også var hunde nok til (28). På Sydsjælland med Aage
Stenhøj som prøveleder var der to fulde hold med tilsammen 20 hunde.
De ekstra vinderklasser henholdsvis ved Bramming med Erling Clausen som prøveleder og på Falster
med Jan Lorentsen som prøveleder, var begge fuldt besat 16 hunde på 1 hold dømt af to dommere.
Der var mulighed for at placere 5 hunde på hver prøve, men der blev kun placeret 2 i Bramming og 3
på Falster. Så det kan gøres bedre.
Status vedr. forårsprøverne og vk. 2014.
Der er udsendt datoskemaer til forårsprøverne, de forventes retur senest den 15. dec. Dommerne til
Vinderklasser er inviteret alle har svaret positivt.
6.

Afstemninger omkring aktiviteter/datoer.
DBK flytter deres hovedprøve til d. 5. og 6. april i 2014.
På næste møde skal punktet: gennemgang kalenderen, med.

7. Eventuelt
ER: Hvis en hund opnår en 1. præmie på en anden specialklubs hovedprøve, idet føreren er
hjælpere på denne specialklub, kan han så tage denne den 1. præmie med til sin egen specialklubs
matchning?
Der var enighed om at det er op til den enkelte specialklub.
Kort gennemgang af hvem der var på valg til diverse udvalg under DJU.
8. Næste møde. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 15.00. Fjeldsted Skovkro.

