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26. august 2021 
 

Referat fra kontinentale møde om struktur i SJD 
Onsdag den 25. august 2021, kl. 15.00 

Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby 
 

Jens Toft (JT) DRK - Formand for gruppen 
Rune Riishøj (RR) DMK  
Carsten Lundhøj (CL) LHK 
Brian Visby Hansen (BVH) DWK  
Rene Ahm-Hansen (RH) GDH 

Jørgen Christensen (JC) KHK 
 
Referent: Ingerlise Rasmussen (IR) 
 
 
Ad SJDs :  
SJDs formål er, at sætte den stående hund og medlemmerne i fokus. At fremme interessen for jagten med 
den stående hund, at vurdere og fastslå hundenes jagtlige egenskaber og dressurbarhed igennem 
afholdelse af prøver til vejledning for avlsarbejdet samt at stimulere interessen for veldresserede jagthunde 
for der igennem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse. 
Der er enighed om formålet, og der er også enighed om strukturen i SJD, der dog et ønske om at der 
arbejdes på processer som vil billig gøre administrationen yderlig.  
Der er flere klubber som ønsker mere lydhørhed fra bestyrelsens side. JT vil forlægge dette på næste 
kommende bestyrelsesmøde i SJD.  
SJD er en paraplyorganisation for de stående jagthunde, opdelt i en kontinental og engelskgruppe. Den 
kontinentale gruppe ser store fordele i samarbejdet på tværs af grupperne, men det er den kontinentale 
gruppes ønske, at der opdeles mere omkring afprøvninger og vedtagelse af FMR.  
 
 
 
Ad økonomi :  
SJDs egen kapital skal have en størrelse, så der er nok til daglig drift.  Der er et behov for investering i 
uddannelse af flere dommere og løbende efteruddannelse af eksisterende dommere.  
Der skal arbejdes hen imod, et fast gebyr til SJD i forbindelse med afholdelse af prøve. Specialklubberne 
bestemmer selv, hvor meget prøvelederen skal have, eventuelt overskud skal tilfalde prøvelederen/den der 
afholder prøven. 
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Ad prøveafvikling 
Der er enighed om at FMR ønskes opdelt i kontinental og engelsk version, så de enkelte grupper, selv kan 
udvikle afprøvning i den retning grupperne ønsker.  
Der skal være flere weekender til rådighed for specialklubberne til afholdelse af prøver, hvorfor 
prøvekalenderen skal være mere fleksibel/åbnes op. På sigt planlægger den kontinentale gruppe selv 
markprøvekalenderen.  
DM kan afholdes senere, for at give flere weekender til rådighed til afholdelse af specialklubbernes prøver, 
da det er meget presset. 
Hvis der bliver skudt forbi eller afgivet et skud i luften, skal der umiddelbart efter kastes en fugl, da det vil 
give et mere reelt billede, end hvis man venter med at kaste en fugl til senere på dagen, som man gør i dag. 
For at skabe respekt om den specielle hunderace, ville det være ønskeligt, at hundene dømmes efter 
racernes særpræg. 
Der var bred enighed om, at klagesager skal ligge i dommerudvalget, som så må vurdere om det skal videre 
til disciplinærnævnet i DKK. 
Udvikling og afviklingen af prøverne tages op under næste møde.  
 
Ad Fælles Markprøve Regler: 
Hvis FMR bliver delt op i engelsk og kontinental, er det i fremtiden den kontinentale gruppe, 
der skal vedtage ændringer i FMR for kontinentale,  
Der er et ønske om evt. at lade alt jagtbart vildt skal tælle på prøver. 
Der er et ønske om at hundene bedømmes efter racens egenskaber.   
 
 
Til næste repræsentantskabsmødet ønskes følgende punkter tages op: 
Kapitalen skal bruges til udvikling, uddannelse af nye dommere og efteruddannelse af eksisterende 
dommere. 
Hvis FMR bliver delt op i engelsk og kontinental, er det i fremtiden den kontinentale gruppe, 
der skal vedtage ændringer i FMR for kontinentale,  
For at få specialklubberne mere i fokus, planlægger den kontinentale gruppe fremadrettet selv 
markprøvekalenderen, da jagthundesagen skal styrkes. 
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