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Referat fra 

Bestyrelsesmøde i SJD                     
Tirsdag den 8.12. 2020 kl. 16:30 

Hotel Hedegården. V. Poulsensvej 4, 7100 Vejle  

 

Til stede var: Flemming Thune-Stephensen – Formand (FTS) 

 Allan Nissen – Næstformand (SJD – AN)) 

 Jens Toft – bestyrelsesmedlem (SJD – JT) 

 Gunnar Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK - GJ) 

 Harris Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK – HJ) 

 Steen Larsen – bestyrelsesmedlem (DJ - SLA) 

 Claus Lind Christensen – suppleant for Stig Egede Hansen (DJ – CL) –deltog under pkt. 1-5 

 Ingerlise Rasmussen – Prøvesekretær SJD (ILR) 

 Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD (ODM) – referent på mødet 

 

Gæst: Anders Varming – (AV-MUV) deltog under pkt. 3 og 5. 

 

Dagsordenen var følgende: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11.5. 2020 

 
3. Evaluering DM 

 

4. Orientering fra formanden 

 
5. Status markprøver efterår 

a. Resultat kvalitetsprøver  

b. Resultat Vinderklasser. 

c. Resultat Brugsprøver 

d. DJ’s afregning af prøver til SJD 

e. Forslag fra Anton Dahl 

f. Udsætning  

 

6. Udkast til budget for 2021 
 

7. Status på sag med Datatilsynet - AASJ 

 

8. Ny redaktør til Jagthunden  

 
9. Rekonstruktion af UMN 

10.  Nye kandidater til MUV, SAU og FUV 
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11.  Status revision af FMR i DKK 

        11.a: DKK’s bestemmelser vedr. løbske tæver, vaccination og doping –konsensus FMR 

 

12.  Begrænsninger i annoncering af VK i specialklubregi 

 

13.  Skal dommere føre hund for at kunne være på dommerlisten? 

 

14. Emner til det kommende Repræsentantskabsmøde i Ejby 

 

15. Apporterings championat 

 

16. Næste møde 

 

17. Eventuelt 

  

Følgende blev besluttet: 

 

Ad.  1 Godkendelse af Referat: 
Referat godkendt 
 

Ad.  2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11.5. 2020 

Referat godkendt 

 
Ad.  3 Evaluering DM 

AV gav en orientering omkring afviklingen af dette års DM, som grunder covid-19 
bestemmelser blev afholdt som to separate prøver omkring Hjallerup med Jesper K. Hansen 
som koordinator. 
Enighed om, at arrangementet overordnet var afviklet godt. Kritik af enkelt terræn hos de 
engelske. Trods de restriktive covid-19 krav formåede de ansvarlige at få det til at fungere godt. 
Herefter en drøftelse af en fremtidig ændring for afholdelse af DM - skal det være opdelt, hvor 
skal det være, skal det være samme dato for både engelske og kontinentale m.v. Det blev 
besluttet at bestyrelsen tager dette punkt på dagsordenen til det næste bestyrelsesmøde samt 
repræsentantskabsmøde. 
Kort debat om udsætning - blev drøftet senere på dagsordenen. 
DM 2021 forventes afviklet i Syd-Sønderjylland som planlagt. AV har kontakt til hjælpere i 
området og vil vende tilbage med et endeligt oplæg når dette er på plads. 
 

Ad. 4 Orientering fra formanden 

Meddelelse fra DKK om etiske regler og bl.a. vaccinationer, drægtige tæver, doping m.v. Disse 
præciseringer skal indskrives i FMR inden disse publiceres. 
Mail fra SSJ vedr. påsætning af dommere til DM. HJ havde svaret på vegne af DKK. 
Meddelelse fra DKK om, at alle resultater skal registreres i Hundeweb. 
Henvendelse fra prøvedeltager med kritik af, at der for kontinentale prøver ikke var påført 
dommere når prøverne blev annonceret. Vi opfordrer til, at dette oplyses. 
Der er udsendt invitation til sponsorater for forårsmesterskabet og Fællesudstillingen. GJ og AV 
følger op. 
 
Forslag fra DUV om dommere til Forårsmesterskabet blev godkendt 
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Ad.  
5a-e 

Status markprøver efterår 

ODM orienterede om prøverne. Grundet den sene afvikling af enkelte prøver var alle prøver 

endnu ikke afregnet. Overordnet et godt økonomisk resultat, hvor DJ havde hævet deres 

resultat pr. hund på kvalitetsprøver til nu at udgøre kr. 62,46 mod SJD’s resultat for samme 

prøver på kr. 80,84 pr. hund. Forventning om at denne udvikling fortsætter ved forårsprøverne 

2021. Der er stadig et par prøver der fortsat giver underskud, ligesom der er et par prøveledere 

der har problemer med at få afregnet. Kassereren bruger meget tid på dette.  

På trods af, at en del af brugsprøverne var prøver med 1 hold, var der opnået et resultat pr. 
hund på hele kr. 96,16 – flot resultat for en skydeprøve. 
Endelig opgørelser vil blive udfærdiget når alle prøver er afregnet. 
 

Ad. 5e Forslag fra Anton Dahl 
Der var modtaget forslag fra Anton Dahl –”Halve-Kvalitetsprøver”. Bestyrelsen positiv for dette 
initiativ, da dette forslag bl.a. vil fremme afvikling af prøver på terræner med en naturlig 
bestand af fugle. Der er forskellige praktiske forhold der skal afklares, hvorfor det blev besluttet 
at det udvalg, der oprindeligt var nedsat for at arbejde med fremtidens markprøver, skulle 
komme med et forslag senest medio januar, så der kan iværksættes en prøveperiode på indtil 2 
år med opstart på forårets prøver 2021. Prøverne skal afvikles som kvalitetsprøver i SJD eller 
DJ. 
 

Ad. 5f Udsætning 
Dette punkt var ønsket påsat af HJ. Der udspandt sig en længere drøftelse/debat om dette 
punkt med baggrund i de erfaringer den enkelte havde gjort sig under efterårets skydeprøver. 
DKK og DJ gjorde det klart, at de krævede forbedring af den praktiske del af udsætning før 
skydeprøver. Man drøftede en lang række tiltag og mulige forbedringer som betragtes som 
nødvendige for fortsat at kunne afprøve vore hunde på realistisk vis i relation til jagt med 
stående hund og avlen – jfr. formålsparagraffen i FMR og SJD. Alle var enige om målet – men 
stadig forskellige holdninger til ”midlet”. FTS kunne orientere om at SJD havde modtaget mail 
fra DJ om genoptagelse af møderække vedr. dette emne. Det blev besluttet at SJD deltager 
med FTS, ODM, JT, GJ og T. Lønne fra UMN.  
Udvalget melder tilbage til bestyrelsen om status på disse møder. 
 

Ad. 6 Udkast til budget for 2021 
ODM gennemgik det fremsendte udkast til budget for SJD for 2021. Grundet covid-19’s 
påvirkning af mange af vores prøveaktiviteter i 2020 er der en del usikkerhed om 
forudsætningerne på bl.a. dette område. Det blev aftalt at ompostere et par af posterne, 
hvorefter udkastet blev godkendt. Som et supplement til tallene kunne ODM informere om, at 
såvel kassereren som ham selv, bruger rigtig meget tid på at rykke og informere. ILR kunne 
bekræfte, at dette også var tilfældet for hendes del. 
 

Ad.  7 Status på sag med Datatilsynet – AASJ 
Fortsat ingen afgørelse 
 

Ad.  8 Ny redaktør til Jagthunden 
FTS kunne informere om, at der var indgået aftale med Annemette Laursen om at overtage 
opgaven som redaktør for Jagthunden fra og med 1. januar 2021. I samme forbindelse 
overtager Annemette opgaven med at tegne annoncer til Jagthunden og hjemmeside. 
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Der er i samme forbindelse nedsat et redaktionsudvalg til støtte for redaktøren. Dette består af 
Harris Jensen, Erik Petersen og Annette Laursen. Udvalget søges udvidet med yderligere 1 
person med relation til de kontinentale hunde. 
FTS benyttede lejligheden til at takke Flemmeing Østergaard for hans store indsats gennem 
årene, hvor han havde lavet et flot blad.  
 

Ad.  9 Rekonstruktion af UMN 
Udvalget, der p.t. består af J.T., Tonni Lønne og Peter Due, havde foreslået at udvalget blev 
udvidet med Frederik Aakjær Staun, der har en bachelor i jordbrug, og har lavet sin 
hovedopgave omkring agerhøns. Udvalget arbejder på yderligere en udvidelse. 
Forslag godkendt af bestyrelsen, der sender dette videre til godkendelse i Repræsentantskabet. 
 

Ad. 10 Nye kandidater til MUV, SAU og FUV 
Jesper Kjærulff-Hansen har ønsket at udtræde af MUV. AV sat på opgaven for at finde en 
afløser. 
Hans Lau har meddelt at han stoppere i SAU-udvalget ved udgangen af hans valgperiode 2021. 
Udvalget indstiller Mona Storgaard. 
I FUV stopper Tommy Hougaard og udvalget foreslår René Jørgensen. 
Forslag til nye kandidater i SAU og FUV blev godkendt af bestyrelsen.  
 

Ad. 11 Status revision af FMR i DKK 
        11.a: DKK’s bestemmelser vedr. løbske tæver, vaccination og doping –konsensus FMR 
FMR endnu ej godkendt i DKK. 
Tillæg jfr. pkt. 4 skal tilføjes FMR inden godkendelse og efterfølgende publicering. HJ, GJ og FTS 
koordinerer dette.  
 

Ad. 12 Begrænsninger i annoncering af VK i specialklubregi. 
HJ refererede til hundeførers henvendelse til DKK om dette punkt. Specialklubberne bør sørge 
for, at prøvernes annoncering indeholder oplysning om eventuelle begrænsninger på deres 
vinderklasser. Tilretning af FMR bør foretages med præcisering af at Specialklubbernes forårs- 
og efterårsvinderklasser er åbne prøver, medmindre andet er anført i prøvernes annoncering.”  
 

Ad. 13 Skal dommere føre hund for at kunne være på dommerlisten? 
Henvendelse fra hundefører om ovennævnte. Bestyrelsens holdning er, at dette fortsat må 
bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde i samråd med DUV. 
 

Ad. 14 Emner til det kommende Repræsentantskabsmøde i Ejby 
Ud over de faste punkter skal der ske en orientering om ændringer i FMR, nye 
udvalgsmedlemmer, præsentations af ny redaktør af Jagthunden, forsøgsperiode med ”Halve-
Kvalitetsprøver”. Udsætning på skydeprøver og en generel drøftelse af prøvernes fremtid 
sættes på dagsordenen til gruppemøderne.  
  

Ad. 15 
 

Apporterings championat 
GDH havde henvendt sig til DKK med ønske om indførelse af et apporteringschampionat som 
blev gennemgået af GJ. Beslutning om, at dette indføres for alle racer. 
 

Ad. 16 Næste møde 
Fastsættes senere og bl.a. i relation til mulig afvikling af møde i Repræsentantskabet. 
 

Ad. 17 Eventuelt 
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SLA udleverede DJ’s reviderede regelsæt for den udvidede apporteringsprøve. Er der 
indsigelser sendes disse til SLA 

 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 8. december 2020: 

 

 

Flemming Thune-Stephensen 

 

 

 

Allan Nissen   Jens Toft 

 

 

 

Gunnar Jensen  Harris Jensen 

 

 

 

Steen Larsen   Claus Lind Christensen  
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