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1. STRUKTUR 

Markprøveudvalget (MUV) er et udvalg under SJD’s bestyrelse på 3 erfarne og aktive 
jagthundefolk samt SJD’s prøvesekretær. Udvalget er nedsat af bestyrelsen efter indstilling fra 
repræsentantskabet. Udvalgsmedlemmerne, der indstilles af Repræsentantskabet, skal have 
kendskab til jagt med stående jagthund. 

Udvalgsmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Dog kan SJD’s bestyrelse til enhver tid 
ændre MUV's sammensætning. Genvalg kan finde sted til højst 2 fortløbende valgperioder.  

MUV vælger selv sin formand, som én gang årligt med tale- men uden stemmeret kan 
deltage i et af SJD’s bestyrelsesmøder. 

 

2. OPGAVER 

MUV er ansvarlig for den overordnede tilrettelæggelse og koordinering af anerkendte 
markprøver i Danmark i samarbejde med prøvesekretæren. 

MUV koordinerer i samarbejde med SJD’s bestyrelse og i samarbejde med andre berørte 
prøveudvalg datoerne for samtlige anerkendte prøver. MUV forelægger senest i november 
en terminsliste for indeværende år plus 2 til godkendelse i bestyrelsen, således at 
planlægningen altid er mindst to år forud.  

MUV udarbejder i samarbejde med prøvesekretæren vejledende retningslinjer for afvikling 
af anerkendte markprøver og forestår udarbejdelse/ajourføring af en instruktion og 
vejledning for prøveledere. Retningslinjer for de økonomiske dispositioner vedrørende 
afvikling af markprøver udstikkes af SJD’s bestyrelse.  

MUV afholder efter behov kurser for prøveledere. 

MUV er ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af forårsmesterskabet og DM for stående 
jagthunde. MUV udarbejder annonce for de to mesterskabsprøver som tilsendes 
prøvesekretæren. Prøvesekretæren sørger for annoncering og invitationer mm. til de to 
mesterskabsprøver. 

MUV og prøvesekretæren vil ved årets afslutning modtage en liste over hvilke prøveledere, 
der ikke skal afholde prøver fremover. 

MUV er budgetansvarlig og skal senest 1. oktober indsende budget til SJD’s bestyrelse. 

Regnskab skal indsendes senest 1. februar.  

 

3. BEMÆRKNINGER 

Det bør tilstræbes, at MUV's medlemmer vælges, således at de repræsenterer hver sin landsdel 
f.eks. henholdsvis Nordjylland og Midtjylland, Sydjylland og Fyn samt Sjælland og Øerne. De 
enkelte udvalgsmedlemmer kan således forestå en koordinering af prøveterrænerne i den af 
dem repræsenterede landsdel. Dette skal ske frivilligt, men dels er der behov for at lette 
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belastningen på eksisterende, meget brugte prøveterræner, og dels behov for at udforske og 
etablere nye, velegnede terræner. 

 

 


