
      30-03.2022 
 
Referat fra SJDs KONTINENTALES gruppemøde 29-o3-2022. 
 
Deltagere;  Jens Toft (JT) DRK, Formand for gruppen. 
 Niels Erik Kromann (EK) KHK. 
 Rune Riishøj (RR) DMK. 
 Rene Ahm-Hansen (RH) GLD. 
 Carsten Lundhøj (CL) LHK. 
 Per Stouby (PS) DVK. 
 Brian Visby Hansen (BVH) DWK. 
 Knud Flemming Madsen (KFM) DDPK. 
 Harris Jensen (HJ) DKK. 
  
 
Tema: Fremtidig strukktur. 
 
1, Velkomst. JT bød velkommen. Understregede, at han prioriterede højt, at alle specialklubber var 
repræsenteret. 
 
2. Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. JT gav en kort opsummering af gruppens hidtidige arbejde. 
 
4. Visionen for den kontinentale gruppe i SJD. 
     
 Gruppen skal favne det brede kontinentale samarbejde. Det skal bl.a. praktiseres 
gennem en tværgående organisatorisk struktur, der varetager de kontinentale stående hundes 
prøveformer. 
 Prøveformerne skal understøtte en udvikling, der medfører, at den stående 
kontinentale jagthund bliver danske jægeres foretrukne jagthund. 
 

a. De enkelte specialklubber skal have større selvstændighed i forhold til prøveafvikling. 
Specialklubben skal i centrum. 

b. Hundene skal bedømmes i henhold til racens egenart. 
c. SJD er en rammeorganisation, der varetager: 

 
1. Dommeruddannelse. 
2. Prøveformer. 
3. Regelsæt. 

 
 
5. Formål: 
 

1. SJD skal, udover prøver beskrevet i FMR og regler for Fuldbrugsprøver (samt 
evt. en Udvidet apporteringsprøve), varetage og administrere afvikling af prøver i 
form af VJP, HZP og JET-test. 

2. DKK (FCI) er øverste myndighed for al dommeruddannelse i Danmark, men i 
praksis varetages uddannelse af dommere til SJDs prøver af SJD. 

3. Fokus i FMR skal i højere grad være rettet mod dansk jagt og danske jægere. 
4. SJD ønsker et nært samarbejde med danske jægere. 
5. -     At sætte den stående hund og medlemmerne i fokus. 



- At fremme interessen for jagten med den stående jagthund, at vurdere og 
fastslå hundenes jagtlige egenskaber og dressurbarhed igennem afholdelse 
af prøver til vejledning for avlsarbejdet. 

- At stimulere interessen for veldresserede jagthunde for derigennem at 
tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse.  

 
 
6. Den videre proces. 
     
Gruppen vedtog en tidsramme for det fortsatte arbejde. Der var enighed om en ”stram” plan for at 
fastholde ”fokus og intensitet”: 
 
OPSTART 29.03.22 
BESTYRELSESMØDER 
KONTINTALT GRUPPEMØDE 
HØRING 01.08.22 
KONTINENTALT GRUPPEMØDE 01.11.22 
NEDSÆTTELSE AF UDVALG 
UDARBEJDELAF KOMMISORIER OG REGLER 01.03.23  
 
 
 
 
I løber af mødet blev følgende emner kort berørt: 
 

- De enkelte apporterings prøvers fremtid. 
- Konkurrenceklasser contra kvalitetsklasser. 
- Pointsystemer. 

 
 
Og så er det værd at bemærke, at mødet blev afviklet i en positiv og konstruktiv atmosfære. 
 
 
30.03.2022 
 
Harris Jensen, referent 
 
 
 
 


