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Referat af møde I Engelske Gruppe SJD 

Torsdag den14. november 2019 kl. 15:00 – Ejby 
 

Deltagere: Allan Nissen, næstformand SJD (AN) ESK 

 Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK 

 Jan Lorentsen (JL)) DISK 

 Ásgeir Páll Júlíusson (ÁPJ) DGSK 
 Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK 
 Ole Dahl Madsen (ODM) referent 
 
Dagordenen var: 
 
1. Godkendelse af dagsorden.   

2. Godkendelse af referat Eng Grp-møde den 2. maj 2019 

3. Opfølgning af referatet  

4. Kandidater til Udvalget for Markvildt og Natur 

    Udvalget har foreslået Jens Toft og Tonny Lønne 

5. Anvendelse af jagtgevær på prøver hvor der fældes fugl 

    De kontinentale har en række prøver hvor der ikke fældes fugl men jagtgevær anvendes, gør  

    det sig også gældende for Bretonklubben 

6. Kandidater til udvalget der skal arbejde med markprøver: 

 Tidsmæssig placering 

 Geografisk placering af vinderklasser 

 Påsætning af dommere på vinderklasser 

 Sikre at markprøver afholdes etisk korrekt og efter FMR. 
Forslag til medlemmer Anders Warming, Jens Toft, Gunnar Jensen, Ingerlise Rasmussen og 

Formand Per K. Kristophersen. 

7.  Morgenmad i forbindelse med Vissenbjerg udstillingen 

8.  Markprøve kalenderen 

9   Vinder klasser efteråret 

10. Dommere der er optaget af dommeropgaver bemyndiges til at deltage i to af  

      organisationernes efterårsvinderklasser. 

 

11. Bedømmelse af vore hunde på udstilling samt begrænsning af eksteriørdommere. 
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AN startede med at byde JL velkommen i gruppen, hvorefter man gik over til behandling af den 
udsendte dagsorden. 
 
Følgende blev besluttet: 
 
Ad. 1.: Godkendt 
 
Ad. 2.: Referat godkendt og underskrevet 
 
Ad. 3.:  Opfølgning af referatet 
 Ingen kommentarer 
 
Ad. 4: Kandidater til Udvalger for Markvildt og Natur 
 Udvalget har indtillet Jens Toft og Tonny Lønne. AN informerede herefter om 
 baggrunden for ønsket om udvidelse af udavlget. Forslag taget til efterretning. 
 
Ad. 5: Anvendelse af jagtgevær på prtøver hvor der fældes fugl 
  De kontinentale har en række prøver, hvor der ikke fældes fugl men bruges 
 jagtgevær – emnet ikke relevant for engelsk gruppe. 
 
Ad. 6: Kandidater til udvalget der skal arbejde med markprøver 
 AN iformerede om at bestyrelsen i SJD havde nedsat et udvalg til at arbejde med de i 
 dagsordenen anførte punkter, hvilket også inkludere en revurdering af 
 markprøvekalenderen. 
 Flere kommentarer oh´g en kortere debat, hvor det primære for gruppen var 
 revurderingen af markprøvekalenderen ud fra det af gruppen tidligere fremsendte 
 forslag. JL påpege problemer med den datomæssige placering af  
 forårsmesterskabet. 
 
Ad. 7: Morgenmad i forbindelse med Vissenbjerg Udstillingen 
 Beslutning om en fortsættelse af denne service måtte efter udvalgets opfattelse være 
 en beslutning der måtte træffes i udstillingsudvalget. 
 
Ad. 8: Markprøvekalenderen 
 Emnet delvist behandlet under pkt. 6. Vigtigt for den engelske gruppe at de får 
 mulighed for at råde over 3 weekender i kalenderen om foråret. Dette af hhensyn til 
 brug af terræner, dommere m.v. 
 
Ad. 9: Vinderklasser efterår 
 AN informerede om det lave antal hunde på årets efterårs VK, og kom samtidig ind 
 på kvaliteten af de placerede hunde specielt på en enkelt prøve. Placeringsligt bør 
 revurderes. Skal der eks. kun placeres hunde med kat. 2 ? FFJ stillede ligeledes 
 spørgsmålstegn ved kvaliteten af hundene, der efter hans mening  generelt havde 
 været for dårlig. Det er i vidt omfang her avlsemnerne til jagthundene findes så derfor 
 vigtigt med kvaliteten. 
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Ad. 10: Dommere der er optaget af dommeropgaver bemyndiges til at deltage i to af  

       organisationernes efterårsvinderklasser. 

 Bestyrelsen i SJD havde tidligere givet dispensation i konkrete tilfælde og ønskede 
 nu dette indføjet generelt i i FMR. 
 Der skal dokumenteres gyldig årsag til at udbytte denne dispensation i hvert enkelt 
 tilfælde. Debat om emnet pro-contra – flertal for vedtagelse. 
 
Ad. 11: Bedømmelse af vore hunde på udstilling samt begrænsning af 
 eksteriørdommere. 
 AN informerede om problematikken. Der var netop modtaget skrivelse fra DKK der 
 lovede at se på problematikken. 
 
Ad. 12: APJ efterlyste mere åbenhed fra bestyrelsen i SJD i form af udsendelse af dagsorden 
 og referater fra bestyrelsesmøderne. ODM kunne bekræfte at dette var vedtaget i 
 bestyrelsen. 
 SSJ rejste problematikken med bedømmelse af ejede hunde ud fra konkret tilfælde 
 på årets DM. Emnet var rejst i bestyrelsen, der ikke for nærværende ville lave om på 
 gældende praksis 
  
Således vedtaget på gruppemødet den 14. november 2019: 
 
 
 
 
 
Allan Nissen – gruppeformand – formand ESK 
 
 
 
 
Søren Stenhøj Jørgensen DBK  Jan Lorentsen  DISK 
 
 
 
 
Flemming Fuglede Jørgensen DPK   Ásgeir Páll Júlíusson DGSK 
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