
Ver. 01.11.2022 
 

Side 1 af 1 
 

Kommissorium for Fuldbrugsprøveudvalget – FUV 
 

1. STRUKTUR 

Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) er et udvalg under SJDs bestyrelse på min. 4 erfarne og aktive jagthundefolk. 
FUV nedsættes af bestyrelsen efter indstilling fra de respektive specialklubber samt DKK og skal godkendes 
i repræsentantskabet. Mindst et af udvalgsmedlemmerne skal være autoriseret markprøvedommer. 

• Udvalgsmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan højst finde sted til 2 fortløbende 
valgperioder. I særlige tilfælde kan repræsentantskabet dispensere herfra. Udvalgenes 
sammensætning kan, uanset ovennævnte valgperiode, til enhver tid ændres af SJDs bestyrelse 
efter godkendelse i repræsentantskabet 

• For at sikre kontinuiteten i udvalget er der – efter nærmere aftalt procedure – årligt valg af ét 
medlem til DUV. 

• FUV vælger selv sin formand, som efter aftale personligt eller ved stedfortræder kan deltage i SJDs 
bestyrelsesmøder med tale-, men uden stemmeret, med det formål at kunne bevare kontinuiteten 
i FUVs arbejde for SJD. Udvalget træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed 
er formandens stemme udslagsgivende. 

 

2. OPGAVER 

a) FUV planlægger og sørger i samarbejde med MUV for afvikling af det fornødne antal 
fuldbrugsprøver, som geografisk dækker landet i videst muligt omfang.  

b) FUV udarbejder de fornødne vejledninger for dommere og prøveledere. Vejledningerne skal, inden 
de udsendes, forelægges bestyrelsen og DUV til godkendelse.  

c) Prøveledere til fuldbrugsprøverne udpeges af FUV.  
d) FUVs hjemmeside er en integreret del af SJDs hjemmeside således at nyheder, resultater m.v. er en 

del af denne.   

Bemærkninger 

Ad 2. a.: Det tilstræbes, at alle hunde, der tilmeldes en fuldbrugsprøve, og som opfylder 
adgangsbetingelserne, skal have mulighed for at deltage i en af fuldbrugsprøverne. Det tilstræbes, at 
fuldbrugsprøverne balancerer økonomisk, hvorfor tilmeldingsgebyret til enhver tid skal være justeret efter 
pris- og omkostningsudviklingen. 

Ad 2. b.: Eventuelle forslag til ændring af "Regler for afholdelse af fuldbrugsprøver i Danmark" skal stiles til 
SJDs bestyrelse. Inden et forslag fremmes til vedtagelse skal det i høring ved specialklubberne, FUV skal 
høres for så vidt angår det faglige og DUV for det rent bedømmelsesmæssige. 

3.  ØKONOMI 
Der etableres en separat ordning, hvorefter FUV selv styrer økonomien under ansvar overfor SJD. 

Senest 1 md. efter sidst afholdte fuldbrugsprøve sendes det samlede regnskab med bilag til SJDs kasserer. 

Budget indsendes senest 1. oktober . 
 

 


