Kontinentale Gruppe ______________________
FJDs kontinentale gruppemøde onsdag den 14. nov. 2012. fra kl. 15.oo til 17.00
på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle.
Følgende deltog i mødet
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK Formand
Carsten Lundhøj (CL) LH
Knud Føhns (KF) DVK
Johanna Jongstra (JJ) DDPH
Torben Mørup (TM) DRK
Robert Thrane (RT) GDK
Morten Hougaard (MH) DWK
Bent Olsen (BO) sekretær
Kim Geisler Kristensen (KGK) KJS gæst

Referat.
Fastsættelse af dagsorden.
1. Godkendelse og underskrift af referat a´27. april 2012.
Godkendt og underskrevet.
2. Status vedr. valg til DKK. (engelsk kandidat)
FJD har indstillet Erik Petersen Viborg, som kandidat, på foranledning af den engelske
gruppe.
3. Status vedr. VJP og HZP prøverne.
HRA orienterede om, hvad der er sket siden sidste møde. Det videreføres ved endelig
godkendelse at referat a 13.okt. 2012 Minus DRK og GDH. De øvrige klubber fortsætter
arbejdet.
4. Indstilling af dommere.
a. Indstilling af ny reservedommer til DM 2013. Den indstillede opfylder ikke kravene. (har
ikke tidligere været dommer på DM).
Gruppen indstillede ny dommer.. Reserven skal være til stede på DM.

b. Indstilling af to dommere til vk. 2013.To af de inviterede dommere har takket nej. Der
indstilles to nye.
c. FJDs markprøveaktiviteter i andet halvår af 2012.
Generelt: I det store og hele er prøverne i efteråret forløbet tilfredsstillende. Prøvelederne
er stadigvæk lidt famlende over for websystemet, men jo flere gange de kommer igennem
det, jo lettere bliver det. Der, hvor vi har haft problemer, er med hensyn til DKKs betaling til
prøvelederne efter endt tilmeldingsfrist. Vi mener nu, at have fået en mundtlig aftale med
DKKs bogholderi, hvor jeg indsender et skema på samtlige prøver, hvor der oplyses om
prøvens navn og sted, prøveleder og dennes bankkonto, samt prøvens ID og password.
Herefter udbetaler DKK umiddelbart efter tilmeldingsfristen beløbet for de tilmeldte hunde
til prøvelederen. Jeg vil lave en skriftlig aftale med DKK inden forårsprøverne 2013.
a. Kvalitetsprøver
Enkelte prøveledere har endnu ikke returneret deres glasregnskab og præmielister.
Listerne skal ifølge DJU opbevares i tre år. Jeg har rykket for dem. Antallet af prøver
holder sig stabilt, dog kunne der måske være plads til en prøve mere på Sjælland.
Desværre måtte vi aflyse den bornholmske prøve, der var kun tilmeldt tre hunde.
b. Ordinære vinderklasser
, det kan lette på økonomien Begge prøver var ikke fuldtegnet, den nordjyske havde 20
tilmeldte ved tidsfrist, men sluttede med 26 hunde. Den sjællandske havde kun 9, men
sluttede med 17 hunde.
Økonomisk gav begge prøver underskud. Vi skal tænke lidt mere på hvilke dommere vi
vælger.
c. Vinderklasser efter DM
Blev afviklet ved Vordingborg. Jeg har spurgt dommere og prøveleder om forløbet, her
var kun positive tilkendegivelser. Skal prøven forsætte næste år 2013? Der var enighed
om en prøve i 2013. Dommere og terræn findes til næste møde.
d. Status vedr. forårsprøverne og vinderklasserne i 2013.
Forårsprøver: her er datoskemaer udsendt og flere er kommet positivt retur fristen er
15. dec.
Vinderklasserne: Den jyske bliver ved Hellevad. Med hensyn til den sjællandske, har jeg
en forhåndsaftale med Kaj Olsen, Vordingborg.
5. Information fra DJU.
HRA kom ind på udvalgsposterne for markprøveudvalg, fuldbrugsprøve. Slæb og
apportering. (navne er udsendt fra DJU til alle klubber på mail.) Der udspandt sig en lang
diskussion om FJDs fremtidige procedure ved indstilling af personer til udvalg nedsat af
DJU, uden at man kom frem til en konkret enighed. Dog enedes man om, at bede DJU
sende oplysninger om valg ud i så god tid, så FJD har en mulighed for at indstille de rigtige
personer. Gruppen kunne tilslutte sig de Indstillinger, der foreligger fra LK

6. Kort gennemgang af dagsorden til fællesmødet.
Punkterne vil først blive drøftet på fællesmødet.
7. Eventuelt.
Her kan alle forhold i FJD diskuteres men intet besluttes.
Intet.
8. Næste møde. Først onsdag i maj 2013

