FJD´s engelske gruppemøde
Torsdag den 21. maj 2015 kl. 15:00
på Hotel Hedegården, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle
Deltager:
Christian Johansen (CJ)
Ásgeir Júlíusson (AJ)
Søren Stenhøj Jørgensen (SJJ)
Erik Rimmen (ER)
Erling Clausen (EC)
Minna Clausen referent (MC)

Dagsorden
1. Opfølgning på referatet fra den 12.11.14
Foranlediget af, at DPK har flyttet sin hovedprøve 2016, drøftedes afholdelse og
koordinering af hovedprøver. Man enedes om at afvente DJUs afgørelse vedr. rykning af
forårsprøver.
Der er kommet 5 kontinentale elever til og to engelske elever.
Dommerudvalget afholder opfølgningskursus for nogle dommere.
Racedyst udsat.
2.
FJD´s engelske gruppe foreslår at organisationerne FJD, DKK og DJ indsender navnene til
DUV, på de dommere, de agter at bruge på de engelske vinderklasser og forårsprøven.
For vinderklasserne gælder det både forår og efterår.

DUV har derefter mulighed for, at anmode organisationerne om, eventuelt at udskifte en
dommer f.eks. for at fremme uddannelsen af en nyere udnævnt dommer. Eller erklære en
dommer uegnet, efter DUV´s opfattelse, til f.eks. at være ordførende dommer.
FJD´s engelske gruppe foreslår at lade Dommerudvalget udvælger dommerne til at dømme
DM i en periode på yderligere 3 år og herefter evaluerer spørgsmålet igen.
Efter en kort debat enes man om at lade det blive som det er i dag.
FJD´s engelske gruppe anmoder DKK om at lave nogle flere brugsprøver, samtidig med at
specialklubberne selv kan afholde brugsprøve i forbindelse jubilæumsprøverne. At man kan
ringe til Erik Petersen om at man gerne vil have DKK til at lave en brugsprøve med max. 3
ugers interval. Foreslår at man bruger den ”gamle” Derby weekend til at arrangerer
brugsprøver.
3. Forslag til dommere til FJD’s efterårs vinderklasse og DM 2016
FJD’s efterårs vinderklasse flyttes til fredag d. 2. oktober 2015.
Forslag til dommer til FJD’s VK 2016:
5. prøve: Poul Valdemar Nielsen (Ordf.), Jens Hansen, Poul Erik Dahl.
Sjælland: Alex Røge Hermansen (Ordf.), Erik Rimmen, Mogens Vestervang.
Fremadrettet indstilles dommerne først på efterårsmødet, idet dommerudvalget da har
udtaget dommerne til at dømme DM.
4. Planlægning af FJD’s vinderklasser efter DM 2015
Jan Lorentsen, Børge Sommer eller Brian Krogh/Erik Pedersen vil blive spurgt.
Sjælland: Claus Nielsen (Ordf) og John Bak
Jylland: Sv. Aage Vad (Ordf.) og Poul Aagaard
5. Næste møde, relativt tidligt.
6. Eventuelt
Ansøgning fra DGSK om at afholde hovedprøven torsdag, fredag og lørdag i påsken 2015,
men fik afslag idet DJ afholder prøver skærtorsdag. I 2015 var der oprettet 1 prøve for
engelske hunde, der var tilmeldt 9 hunde, prøven var i Jylland og DGSK afholdte
hovedprøven på Sjælland.
Afventer DJU mødet mht. planlægning af klubbernes hovedprøve.
Fællesresultatsiden er ikke fungerende, EP har givet tilsagn om at tage den tilbage til en ny
er fundet. Man vil arbejde hen mod at kun at have en fælleshjemmeside.

