FJDs kontinentale gruppemøde
Onsdag den 11. november 2015 kl. 15:00
Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby
Frank Elmer (FE) GDH – Næstformand i FJD
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK
Anders Mortensen (AM) DVK
Morten Hougaard (MH) DWK
Carsten Lundhøj (CL) LH
Johanna Jongstra (JJ) DDPK
Per Kaa Kristophersen (PKK) KH
Gitte Finnich Pedersen (GFP) KJS gæst
Jette Veggerby (JV) sekretær
Afbud fra Torben Mørup (TM) DRK, der sendte suppleant Søren Hetch (SH).

Referat
1. Velkommen og gennemgang af dagsorden
2. Underskrivelse af referat fra den 21. maj 2015
HRA ønsker at gøre indsigelse mod, at DMK ikke fik det ekstraordinær møde, som de bad om,
og som lovet af FE. Ønsker derfor ikke at underskrive referatet. Det blev aftalt at referatet

bliver underskrevet af HRA når nærværende referat foreligger til underskrivelse på næste
møde.
3. Eventuelle punkter fra sidste referat
Er blevet sat under punkt 8.
4. Godkendelse af apporteringsdommerelever
Alle blev godkendt.
5. Valg til udvalgsposter
Dommerudvalget: Der var opbakning til Ove Nissen Nielsen.
Fuldbrugsprøveudvalget: HRA synes, det er et skråplan at bøje reglerne for at give
dispensation til en person, der har siddet i udvalget i 2 valgperioder, når der er andre, som
kan vælges. HRA og DMK kan ikke gå ind for dette. Lars Koch blev forslået af PKK – KH. DMK
kan bakke op om Lars Koch.
Der var hermed opbakning til Annette Lauersen, Lars Koch og H. C. Clausen.
Slæb og apportering: Der blev peget på Just Mikkelsen og Hans Lau Jensen.
Økonomiudvalget: Opbakning til Søren Hetch og Ole Dahl Madsen.
Revisorer: Opbakning til de to kandidater.

6. Den 5. vinderprøve og vinderklasser for kontinentale efter DM
JV havde fremsendt et skema over turnus ordningen mellem FJD, DKK og DJ for den 5.
vinderprøve og ønskede kun at acceptere, at denne kommer til at ligge fast på Sjælland, hvis
det kunne blive muligt at afholde kontinentale vinderklasser efter DM, der har kørt på
forsøgsbasis for et par år siden.
JV motiverede sit ønske om at kunne afholde vinderklasser efter DM for de kontinentale, da
de kan afholdes i alle landsdele og dermed kan være med til at fastholde prøveledere. Der var
enighed om, at JV kunne oprette de ønskede prøver efter DM og se om der var opbakning
hertil. Dermed blev den 5. vinderklasse en fast Sjællandsprøve.
Der var en debat om efterårets vinderklasser, hvor flere havde bemærket, at der havde været
11 hunde på hvert hold og der max. må være 10 efter FMR. Dette var ikke FJDs prøver.
Det blev slået fast, at FMR skal overholdes.

7. Vurdering af oprettelse af en ”start/mellemklasse” til markprøver.
FE motiverede forslaget med, at der er nogle hunde som ej kommer til åben klasse, enten
fordi de ikke er helt klare til det, og har brug for lidt mere tid, eller fordi de er kommet for
sent i gang. Derfor er ejerne ikke trykke ved at starte i åben klasse, og at komme videre på
denne måde. Ideen er at benytte de samme regler for mellemklasse som for unghundene ‐ og
dermed lave så lidt om i FMR som muligt.
Der var også forslag om at man kan sætte en øvre grænse op, samt at der deltager
”supervisere” der kan rådgive hundeførerne i forhold til de observationer der gøres på dagen.

Der var herefter en debat om mellemklassen, som flere synes var en god idé, da det kan få
flere med. Men da der var fremsendt 2 bilag for meget (bilag der var et forarbejde til den
forelagte beskrivelse udarbejdet af Christian Johansen) var det meget forvirrende og forslaget
blev ikke vedtaget.
8. DMK foreslår, at samtlige organisationer DKK, DJ, FJD samt specialklubberne fremover kan
afholde slæb‐ og apporteringsprøver samt fuldbrugsprøver åbne for alle racer –
genbehandling
FE argumenterede for der ikke var blevet afholdt et ekstraordinær møde fordi, det allerede er
muligt at afholde prøverne i klubregi, og at der i debatten i det tidligere møde var blevet bragt
FMR ind i debatten. Hvis FMR skal diskuteres skal det gøres i en større og struktureret
sammenhæng når vi er klar til det – og FE pointerede, at vi efter hans mening ikke er ”klar” før
vi har genetableret i godt og konstruktivt samarbejde i gruppen.
HRA motiverede sit forslag med, at DMK ønsker at holde prøverne selv om de ligger i DJU regi,
så længe DKK vil registrere dem. ”Alle racer skal kunne være med og være velkommen. Der
skal være tiltag så ofte som muligt. Brugsklasser ligger eksempelvis på hverdage og hvis jeg
skal dømme koster det en fridag, dette vil være nemmere, hvis flere kunne holde prøver, så
blev det spredt”. DMK ønskede blot en opbakning fra de andre klubber.
SH synes det var godt, at der kom debat på dette område, da ingen før havde stillet spørgsmål
ved dette. Der er for meget som ligger i DKK og det er godt, at få en dialog om, hvem der gør
hvad. Forkert at man udelukker nogle for at lave et stykke arbejde for vores hunde.
PKK var af den opfattelse, at kundegrundlaget ville være for småt til alle kunne holde alle
prøver og perioden til at gøre det i også ville være for kort. Derfor var PKK ikke tilhænger af
forslaget og flere var bekymret for, hvordan det skulle kunne koordineres.
FE konstaterede at Specialklubberne i dag kan afholde alle de prøver og prøveformer de
ønsker – og i princippet kan få resultater fra disse registreret på hundeweb (DKK) – det er
først når man ønsker at disse ”egne” prøver skal være adgangsgivende til det etablerede
system at der i dag er en begrænsning!
FE konstaterede også, at der er en struktur i dag, som vi bliver nødt til at tage hensyn til og
bemærkede, at det i denne kontekst er interessant at vi ikke engang kan blive enige om at
sige ja til et simpelt forslag om en ny klasse i markprøver.
Tiden var gået og de sidste punkter blev ikke behandlet.
9. Gennemgang af vedtægtsforslag og overenskomst
10. Uformel drøftelse af jagtegnetheds test
11. Evt.
12. Næste møde

