
Møde 1. feb. 2023. SJDs kont. gr. Med tillæg af online møde den. 23 februar 2023 
 
 
Deltagere: Jens Toft, Carsten Lundhøj, Brian Visby, Rene Ahm Hansen, Per Stouby, Knud 
Flemming Madsen, Christian Nøhr, Niels Erik Kromann. 
Referent: Harris Jensen. 
 
 

1. Referat fra sidste møde blev underskrevet. 
Mødet dagsorden blev godkendt. 

 
2. Udvalget besluttede at første trin i arbejdet med ”Fremtidens prøver” skal koncentreres om 

markdelen/markprøver; - i første omgang særlig fokus på kvalitetsklasserne. 
 
Der nedsættes et arbejdsudvalg, som skal udarbejde et oplæg til en ny struktur/regelsæt for 
kvalitetsprøver. 
Det understreges, at udvalgets oplæg netop er et oplæg. Beslutninger om endelige 
ændringer træffes i SJDs repræsentantskab/bestyrelse. 

 
3. Til brug for ovennævnte arbejdsudvalgs arbejde blev der vedtaget følgende temaer/stikord: 

a. Pointsystem skal være et værktøj i bedømmelsen.  
 

b. 10-punktsskema blev foreslået og vedtaget: 
0:  Ikke bestået. 
1 – 2 – 3:  Tilstrækkeligt. 
4 – 5 – 6:  Godt. 
7 – 8 – 9:  Meget godt. 
10: Fremragende. 
 – (streg): Ikke afprøvet.  
 

c. Der stilles krav om, at specifikke enkeltfag skal bestås: Ex: Stand, rejsning, jagtlyst. 
Fagtal for enkeltfag skal overvejes. 

 
d. Dommeren skal give en faglig begrundelse fo hunde, der dumper. 

 
e. Friminut skal overvejes. 
 
f. Det skal overvejes om hundens bedømmelse kan afspejle hundens adfærd HELE 

dagen. (Ex: Psyke, uro, temperament). 
 
g. Hvilke vildtarter skal indgå – positivt/negativt – i bedømmelsen? 
 
h. Unghundeklassens ”aldersramme” udvides fra 24 til 36 måneder. 
 
i. Præmiegrader skal fortsat omfatte: Ingen præmie, 1., 2. 3. (Ikke for fugl afskaffes). 
 
j. Desuden fra sidste mødes referat punkt 3: Jagtlige egenskaber vurderes i forhold til det 

terræn, som hunden afprøves i. Prøverne skal tilpasses jagtlige muligheder. Stand for 
alt vildt skal tælle positivt. Forbigåelse af hårvildt skal ikke ubetinget tælle negativt.   

 
k. Racens standard skal lægges til grund for hundens bedømmelse. Det påhviler 

specialklubberne at udarbejde racernes standard. 
 



l. Prøverne skal ”afspejle” dansk jagt.  
 
m. Prøverne skal afholdes med respekt for gældende love og regler. 
 
n. Model for forenklet digitalt regelsæt (i lighed med det tidligere af Ove Nissen Nielsen, 

Thomas Moltesen og Søren Stenhøj udarbejdede digitale regelsæt) blev kort drøftet.  
 
o. Der skal se på muligheden for inkorporering af enkelt søg sammen med par søg.  
 
p. Der skal se på krav om rejsning. 

 
 

4. og 5.  Den nedsatte arbejdsgruppe benævnes: Kontinentale markprøver i fremtiden. 
Forskellige forslag til kandidater blev drøftet. (bilag). 
Udvalget tilføjet pr. 23-2-2023 – onlinemøde.  
Ove Nissen Nielsen.  
Michael Pedersen 
Marianne Hummelgaard. 
Niels Korsbæk 
Uffe Beck Andersen 

 
 

6. og 7.  Udvalgets medlemmer er informerer og aftaler med kandidaterne til arbejdsgruppen. 
Tilbagemelding på onlinemøde 23. februar kl. 19.30. Jens Toft indkalder. 
”Overdragelsesmøde” mellem udvalg og arbejdsgruppe planlagt til 6. marts. 
 
Næste udvalgsmødes tema VSA-prøven. 

 
 

8. Under eventuelt blev formandsemner til SJDs bestyrelse drøftet. 
 
 
Bøjden, 2. februar 2023. (Rettelser foretaget 3. feb). 
 
Harris Jensen  

 
 
 
Tilføjet efter online møde den. 23-2-2023. – Udvalg  
 
 
 
 
 
 


