
Referat for de kontinentales gruppemøde. Umiddelbart 
efter bestyrelsesmødet den 19. maj. 
Følgende deltog i mødet: 
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK Formand 
Torben Mørup (TM) DRK 
Hans Martin Christensen (HMC) KHK 
Carsten Lundhøj (CL) LHK 
Knud Føhns (KF) DVK 
Brian Visby Hansen (BVH) DWK 
Klaus Jensen (KJ) DDPK 
Frank Elmer (FE) GDH 
Kenth Lange (KL) GDH 
Bent Olsen (BO) sekretær 
 
1. Indstilling af dommere til Vinderklasse 2011. 
Gruppen indstillede 3 dommere til DM og valgte 4 
dommere til FJDs vinderprøve i 2011. 
 
2. Indstilling af dommeraspiranter samt indstilling af 
dommerelever. 
Dommeraspiranter Ingen. 
Dommerelevindstillinger. Gruppen drøftede den 
foreliggende liste, man gør kraftig opmærksom på, at 
listen kun er en elevliste og det ikke er ensbetydende 
med at alle elever fortsætter som aspiranter. Gruppen 
drøftede indgående håndteringen og formalia i 
forbindelse med ansøgninger som elev/ henholdsvis 
aspirant. HRA rejser problematikken angående de 
manglende/ændrede formalia vedr. elevforløbet i 
DJU. Det blev besluttet at den fremsendte liste tages 
ad notam. 
Gruppeindstillinger til DJU. 
Dommerindstillinger af dommere DM til 2011. BO 
Problematikken angående dommerelever. HRA. 
 
3. Fra dansk stil til tal – hvordan gør vi markprøvekritikkerne 
mere enkle? (TM) 
TM. Fremlagde sine ideer og tanker. Det fremgik, 
at TM mente, at de nuværende kritikker ikke var 
præcise nok, ej heller særlig spændende læsning. 
HRA vi skal passe på, vi ikke får for mange bolde i 
lufte, lige nu arbejder vi med at ”udforske” det tyske 
system med dets talværdi, der fortrinsvis bruges til 
vejledning i avlsarbejdet. Men vi kan have Torbens 
ide i mente til næste gruppemøde. Der var fl ere der 
ytrede sig, men der var enighed om, at HRA lægge 
problematikken frem som en ”løs” ide ved næste 
DJU møde. 
 
4. Dommer talent udvikling – kan vi i fællesskab 
etablere et udviklingsprojekt, der sikrer nye dommere 
i fremtiden? (TM) 
TM: Det er de yngste af vore hundeførere, der skal 
føre hundesporten og hermed også dommerstanden 
videre. Lad os arbejder med dem, give dem gode 
oplevelser med mere. Et særligt projekt for unge. 
HRA har vi de unge mennesker? Hvem har vi, der 
kan tage sig af dem? TM Vi skal ud og prikke dem. 
Vi skal udarbejde strategier til medlemsservicering 
på næste gr. møde. 
Ad pkt. 4 og 5 Der var enighed om, at HRA lægger 
problematikken om rekruttering og videreuddannelse 
af markprøvedommere frem på næste DJU møde. 
 
5. VJP og HZP – BVH savner information vedr. 
disse prøver. 
BVH var lidt skuffet over hændelsesforløbet af de 
foreløbige tiltag. HRA gav et mundtlig referat. HMC 
Den prøve, vi i Korthårsklubben har lavet, kan være 
et supplement til VJP eller HZP. Den var et forsøg. 
BVH var tilfreds med de givne svar og oplyste, at 
det er en oplevelse at deltage i en sådan VJP- prøve 
i Tyskland. 

6. Eventuelt. 
FE. Vi har lavet vores egen jagtlig vurdering. Det 
har animeret fl ere af vore medlemmer til at deltage 
videre med deres hunde. HRA fremsender den 
foreløbige oversættelse af VJP til inspiration og 
orientering til FE. 
Gruppens svar på FMJ spørgsmål på bestyrelsesmødet: 
Tilskud til EU Cup? Nej vi har ikke råd. 
Nej til den nordiske sammenslutning lige nu. 
 
7. Næste møde. 
10. nov. Kl. 15.00 til 19.00. 2010. Hedegården 


