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Referat fra 

Bestyrelsesmøde i SJD 
Onsdag den 19. oktober 2022 kl. 16:00 

Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle  

 
Til stede var: Flemming Thune-Stephensen – Formand (FTS) 
 Jens Toft – bestyrelsesmedlem (SJD – JT) 
 Allan Nissen – Næstformand (SJD – AN)) 
 Gunnar Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK - GJ) 
 Harris Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK – HJ) 
 Poul Valdemar Nielsen – bestyrelsesmedlem (SJD – PVN) 
 Carsten Lundhøj – bestyrelsesmedlem (SJD – CL)   
 Ingerlise Rasmussen – Prøvesekretær SJD (ILR) 
 Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD (ODM) – referent på mødet 
  
 
Dagsordenen var: 
 

1. Godkendelse af agenda 
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. maj 2022 
 
3. Meddelelser fra formanden 

 
4. Status økonomi 

 
5. Høringssvar FMR 

6. Proces dommeraspiranter 
 
7. Afholdelse af apporteringsprøver – SJD - DJ 

a. Deltagelse af hund uden DKK stambog 
b. Møde DJ – DKK vedr. registrering af resultater  

 
8. Skrivelse fra Ole Dahl Madsen 
 
9. Rammer og indhold af kommende møde med prøveledere VK efterår 

 
10. Status hjemmeside 

 
11. Tyske dommere på tyske prøver der afvikles i DK 

 
12. Status nye medlemmer til UMN 

 
13. Fremtidig afregning for kvalitetsprøver efterår og SAU 

 
14. Status DM  
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15. Status nedsættelse af udvalg: 

a. Schweissudvalg 
b. AT, VT, VJP og HZP udvalg 

 
16. Status etablering af disciplinærudvalg 

 
17. Valg til DKK 

 
18. Eventuelt 

 
19. Næste møde 

 
 

Følgende blev besluttet: 

 

Ad.  1 Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt. 
 

 Ad.  2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. maj 2022 
Referat godkendt og underskrevet 
 

Ad.  3 Orientering fra formanden 
FTS orienterede om: 
a) FUV er i gang med en gennemgang af fuldbrugsprøvereglerne, forventes færdig medio 

2023 
b) Rettelse af fejl vedr. oplysning af sponsor til DM 
c) Orienterede om deltagelse i receptionen for DKK og J. Hindse. SJD sendte kr. 1.000 til 

gavekontoen og har modtaget takkekort. 
d) Specialklubberne bør fremkomme med emner til uddannelsen som schweissdommer, da 

der kommer til at mangle dommer i løbet af få år. 
e) Orientering om ID test af hunde ved prøver. 
f) Poul Aagaard Sørensen har meddelt at han udtræder af DUV ultimo 2022. Der mangler 

således 2 kandidater pr. 1.1.2023, hvilket bør drøftes i den engelske gruppe. 
g) Der er modtaget få input vedr. det udsendte spørgeskema vedr. SJDs portal 
h) Orienterede om møde med Claus Lind- DJ, hvor der blev drøftet apporteringsprøver m.v. 

Besluttet at mødes 2 gange årligt til en status og opdatering på de aktiviteter der kan 
være fælles for SJD og DJ 

i) Har været til møde på Jysk gods for at drøfte mulighederne for afholdelse af DM. Flotte 
faciliteter, der skal vurderes yderligere mht. den nødvendige markkapacitet til denne 
prøve – enten samlet eller delt – hvis sidstnævnte bliver det den kontinentale gruppe, da 
godsejeren selv har ruhåret hønsehund.  
 

Ad. 4 Status økonomi 
ODM fremlagde en kort status, herunder præsentation af ekstraordinære poster i 2023 til 
dommerbøger, hjemmeside og reduceret tilskud fra Miljøstyrelsen. Nuværende udgave af 
dommerbogen skal revurderes i DUV for indhold og produktion i øvrigt. 
De foreslåede poster blev vedtaget. 
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Ad. 5 
 
 

Høringssvar FMR 
FTS gennemgik de modtagne høringssvar der var udsendt. Forespørgsel fra Allan Grundahl 
vedr. løbske tæver. Disse skal afvises, medmindre der etableres et særskilt hold for tæver. 
FMR vil blive tilrettet og sendt til godkendelse i DKK før endelig godkendelse i 
repræsentantskabet. 
KJS kan deltage på SJD prøverne som hidtil og vil i denne sammenhæng blive betragtes som 
fuldgyldige medlemmer af SJD. 
Drøftelse af ensartede championatregler for alle racer – denne drøftelse tages op senere. 
Placering på vinderklasser afholdt af de enkelte specialklubber tilknyttet 5-klub samarbejdet 
kan ikke gælde som udtagelse til Mesterskabsprøven eller DM, men kan anvendes til opnåelse 
af championater. 
 

Ad. 6 
 

Proces dommeraspiranter 
ODM gennemgik det fremsendte materiale, herunder korrespondancen. Det blev besluttet, at 
FTS/ODM udfærdiger et ”prøveskrift” der sendes til gennemsyn. Udkast til endelig skrivelse 
sendes til orientering for bestyrelsen. 
Formularen vedr. ”Kvalifikationskrav” til uddannelsen som markprøvedommer vil blive 
tilrettet. Fremover skal en ansøgers specialklub kontaktes for at ”checke” evt. negative 
anprisninger ol. 
 

Ad.7 Afholdelse af apporteringsprøver – SJD – DJ 
7.a. Deltagelse af hunde uden stambog: 
ODM sender meddelelse til DKK om at man skal se bort fra hunde uden stambog der er påført 
præmielisterne 
7.b.: Møde DJ – DKK vedr. registrering af resultater 
HJ orienterede fra møde i DKK (JH, JG og HJ) med repræsentanter fra DJ (Claus Lind, SEH og 
ODH). 
DJ orienterede om de forskellige former for prøver de agtede at etablere uden at være 
konkrete. DKK havde accepteret at være behjælpelig med at udarbejde regler for evt. senere 
godkendelse i FCI for de nye prøveformer der måtte være relevante herfor, samt registrering 
af resultater. 
For afholdelse af apporteringsprøver anbefalede DKK at man ”fandt fælles fodslag” med SJD, 
således prøverne kunne registreres uanset om de blev afholdt af SJD eller DJ¨, forudsat 
prøverne blev dømt af FCI godkendte dommere.  
På forespørgsel fra DJ om afholdelse af FCI godkendte markprøver meddelte DKK at dette 
foregik i regi af SJD, da DJ jo havde meldt sig ud af ”denne aktivitet”. 
Det blev besluttet, at DKK indkalder til møde mellem SJD, DJ og DKK med det formål at få 
formaliseret (underskrevet aftale) det fremtidige samarbejde fsv ang. apporteringsprøverne. 
HJ/GJ kunne tiltræde, at FTS sætter information op på portalen om, at det på mødet kunne 
konstateres, at det fortsat udelukkende er SJD der kan afholde FCI godkendte markprøver i 
DK. Følgende blev konkluderet: 
 
1. Prøver omfattet af FMR hører organisatorisk hjemme under SJD og er prøver der alene 

henvender sig til de stående jagthunderacer. Det skal her dog bemærkes, at DJ 
traditionelt har brugt SJD apporteringsprøven til f.eks. afsluttende prøve ved 
træningsarrangementer i lokale jagtforeninger, samt til racedysten. Det er SJD der 
uddanner dommere til prøver omfattet af FMR. 
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2. Schweissprøverne hører organisatorisk hjemme under DKK, da det er prøver der 
henvender sig til racer hjemmehørende i nogle af de øvrige FCI grupper. Det DKK der 
uddanner dommerne til disse prøver. 

  
3. UT og AT hører organisatorisk hjemme under prøvesamarbejdet Jagtbrugshunde.dk. og 

henvender sig primært til kontinentale gr. 7 hunde.  Det er Jagtbrugshunde der har valgt 
dommerne ud fra en række kriterier, herunder bl.a. at man selv har ført hunde på de 
tilsvarende originalprøver VJP (Korthår Derby) og HZP (Korthår Solms). Der er nu etableret 
et udvalg under SJD der har til opgave få etableret originalprøverne og 
dommeruddannelsen her i DK, da der har vist sig en rigtig stor interesse for disse 
avlsprøver i mange af de kontinentale specialklubber. Når originalprøverne fungerer i regi 
af SJD’s udvalg, er det allerede besluttet at prøvesamarbejdet Jagtbrugshunde.dk har 
udspillet sin rolle og opløser sig selv.   

  
4. JUA prøven hører organisatorisk hjemme under DJ og da de også henvender sig til racer 

hjemmehørende i øvrige FCI grupper, samt til ikke stambogsførte hunde. Prøverne 
dømmes af SJD uddannede dommere. Hvordan det bliver i fremtiden, har jeg ingen 
indsigt i, men det er besluttet på SJD’s kontinentale gruppemøde i maj måned, at disse 
prøver kan være adgangsgivende til brugs- og vinderklasse iht. FMR, så længe der ikke 
sker ændringer i dem. Ændringer gælder for mig at se også hvis der skulle blive ændringer 
mht. hvem der dømmer dem.  

 
 

Ad.8 Skrivelse fra Ole Dahl Madsen 
ODM forelagde sin henvendelse og præciserede at sagen på ingen måde havde personlig 
relevans for ham, men i høj grad principiel relevans i relation til 
a) udførelse af opgaver som ”embedsmand” i SJD og 
b) proces for invitation af dommere 

Efter en kort drøftelse blev det konstateret, at bestyrelsen tog klar afstand fra det 
passerede, såvel ud fra den konkrete håndtering i DPK samt ud fra et generelt 
perspektiv.  Sagen håndteres som orienteringssag på næste repræsentantskabsmøde  
   

Ad. 9 Rammer og indhold af kommende møde med prøveledere VK efterår. 
ODM orienterede om baggrunden, forløb og resultatet af mødet med Alex Nissen og Anker 
Madsen, hvor der ud over ODM var deltagelse af HJ. Gennemgik herefter oplæg for indhold 
m.v. for det kommende møde, som afholdes når alle afregninger for efterårets VK er 
modtaget. 
 

Ad. 10 Status hjemmeside 
Tilbud på ny hjemmeside i Word Press blev gennemgået. Det blev herefter vedtaget at der 
skal laves ny hjemmeside. Endeligt tilsagn inden arbejdet sættes i gang sker ud fra input fra 
arbejdsgruppe der nedsættes asap. Endeligt tilbud tilrettes på baggrund af input fra 
arbejdsgruppe. Gruppen koordineres af ODM. 
 

Ad. 11 Tyske dommere på tyske prøver der afvikles i DK. 
Er tidligere drøftet mellem CL og HJ. Specialklubberne i den kontinentale gruppe skal blive 
enige om dette punkt, der tages med på det kommende gruppemøde den 8. nov. 2022 
 

Ad. 12 Status nye medlemmer til UMN 
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Vi mangler fortsat 1 medlem – opgave for specialklubberne at finde et egnet medlem. 
 

Ad. 13 Fremtidig afregning for kvalitetsprøver efterår og SAU 
ODM gennemgik ovennævnte, hvor afregning for kvalitetsprøver efterår 2022 allerede foregik 
som indført model for foråret 2022. Oversigt foråret 2022 viste at vi var på den ”rigtige” side 
af de indregnede estimater for omkostninger til dommere og DKK gebyrer. 
FU-prøver afregnes efter samme model i 2022. Vi skal arbejde på at Brugsprøver og VK 
afregnes efter denne model i 2023, da dette efterspørges bland prøvelederne og vil betyde en 
fortsat forenkling af procedurerne til gavn for alle involverede. 
 

Ad. 14 Status DM 
Et flot og velfungerende arrangement for begge grupper. Stor tak til alle involverede. 
Kommentar fra formanden ved evt. afbud af udtagne hunde, hvilket skal være hurtigst muligt 
af hensyn til udregning af deltagere, program m.v. 
 
Kort drøftelse af ”modellen” for DM fremover. ODM rykker MUV for status på den opgave de 
fik i 2020. Overordnet er holdningen – ”fælles, hvis muligt – men ikke en betingelse” ! 
mulighed for optimal afvikling har 1. prioritet. 
 

Ad. 15 Status nedsættelse af udvalg: 
a) Schweissudvalg: 

Det blev besluttet at slette CL af listen og ikke foretage erstatning, hvorefter udvalget 
består af: Jørgen Jensen, Flemming Kallehave, Bjørn Toudahl, Kim Staal og Uffe Bech 

b) Avlsudvalg AT, VT, VJP og HZP: 
Består af: Finn Nederby, Flemmeing B. Andersen, Uffe Bech, Carsten Lundhøj, Bjarne 
Nürnberg, Jonas Alstrup Christensen, Per Stouby, Sacha Holmqvist-Larsen 

 
Ad. 16 Status etablering af disciplinærudvalg 

Der mangler stadig udvælgelse af en formand for udvalget. Drøfte af pro et contra ved valg af 
foreslået kandidat. Kandidaten havde fremsendt diverse kommentarer til FTS. Efter en 
drøftelse af emnet blev det besluttet, at FTS videresender dette notat, hvorefter sagen tages 
op snarest muligt. 
 

Ad. 17 Valg til DKK 
HJ sender den fremsendte skrivelse direkte til specialklubberne og beder dem sætte den på 
deres hjemmeside op til valget. ODM sørger for at skrivelsen sættes på SJDs portal. 
 

Ad. 18 Eventuelt 
Modtaget skrivelse fra Brian Hinge Krogh om genoptagelse af sin dommergerning. 
DUV har bekræftet at der ikke er behov for ny eksaminering og anbefaler ansøgningen.  
Anmodning accepteret af bestyrelsen. HJ/GJ bekræftede at dette var en formssag i DKK, 
hvorfor ODM blot skulle sende besked til DKK med kopi til HJ/GJ. 
ODM meddeler herefter BHK at hans anmodning er godkendt, og han kan afvente nyt dom 
merkort. 
PVN orienterede om arbejdet med projekt ”Agerhønen”. Havde kontaktet DJ/Claus Lind, 
hvilket havde resulteret i et negativt forløb. Ville nu prøve Naturfredningsforeningen, men 
måtte erkende – det var ”op ad bakke” – holder bestyrelsen orienteret. 
 
FTS meddelt at hans valgperiode på 4 år som formand for SJDs bestyrelse udløber ultimo 
2022. Han er ikke villig til at lade sig vælge for en ny 4 årig periode, men er villig til at bestride 
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posten indtil en ny kandidat er på plads – forudsat der arbejdes aktivt med at finde denne. 
 

Ad 1 9 Næste møde 
Blev fastlagt til tirsdag den 17. januar 2023 kl. 16:00 i Vejle 
 

 
Således vedtaget på bestyrelsesmødet i Vejle den 19. oktober 2022 
  
 
 
 
Flemming Thune-Stephensen 
 
 
 
Allan Nissen    Jens Toft 
 
 
Harris Jensen    Gunnar Jensen 
 
 
Poul Valdemar Nielsen   Carsten Lundhøj   
 


