
 Mødereferat 22/02-2023 18.00-22.00 - SJD’s avlsprøveudvalg 
 Sted  : Ejbyhallen 
 Deltagere  : Carsten Lundhøj (CL), Bjarne Nyrnberg (BN), Sacha Holmquist (SH), Flemming 
 B Andersen /FA), Finn Nederby (FN), Per Stouby (PS), Uffe Beck (UB) 

 Dagsorden  : 
 Nyheder 
 CL har været i kontakt med JGHV vedr. prøveregler og dommeruddannelser - henvendelsen 
 er blevet modtaget meget positivt. 
 JGHV vil meget gerne medvirke til at vi kommer i mål på bedste vis - dette påvirker 
 dagsordenen, idet nogle punkter skal ses i lyset af denne positive melding. 
 Der skal etableres kontakt og sandsynligvis afholdes et møde mellem SJD og JGHV i 
 nærmeste fremtid. 

 Status på klubbernes udvalg/aktiviteter 
 Drentje/Sacha  - har UT/AT på programmet - sammen med Jagtbrugshunde. Derudover 
 satses på udstillinger, markprøver, app.prøver 
 KLM/GM/Finn+Flemming  - flere områder starter selv med avlsprøve-træning (UT/VJP) samt 
 JET1+2 - dette er ikke ret meget rettet mod prøver. 
 Nogle vil gerne afholde VJP, men det er det er svært at finde dommere - bestyrelsen 
 afventer SJD-udvalgets arbejde 
 DWK/Bjarne  - klubben afventer SJD-udvalget og kobler sig på dette 
 Der er træning sammen med Jagtbrugshunde - lidt træning sammen med KLM på Sjælland, 
 lidt i Sønderjylland. 
 Der er allerede 4 tilmeldte til UT i Jagtbrugshunde 
 DLK/Carsten  - der afholdes VJP-prøver sammen med DL Schl.-Holst. flere steder i D/DK i 
 foråret 2023 
 Der er et fint sammenfald i point-systemet mellem VJP/UT og HZP/AT. 
 Det er overvejende de samme hunde der går videre fra VJP til HZP og der er fokus på at 
 køre hundene hele vejen inklusive Härtenachweis (skarphed overfor rovvildt) og Lebende 
 Ente (test på ‘anskudt’ levende and) 
 DVK/Per  - deltager i Jagtbrugshunde, skal dømme UT/AT 
 DVK ser det som en ‘vej 2’ til at få avlsgodkendt hundene. 
 Er ikke afklaret omkring hvordan vi kommer videre, i og med at racen ikke er tysk 
 Der findes et Weltverband for Vizla, men der sker ikke så meget 
 DRK/Uffe  -  der er nedsat et udvalg under bestyrelsen med internt kommissorium. 
 Der er lavet en plan for aktiviteter og prøver i 2023 
 Det tyske ruhårsklub Weltverband DDWV kræver, at alle avlsprøver er indsendt til DDWV 
 inden første uge af året, for at de kan danne sig et overblik. 
 Derfor er der allerede anmeldt prøver til DDWV og er annonceret på hjemmesiden og 
 diverse facebook sider 
 Der er lavet en opsamling af potentielle dommeraspiranter i DRK. 

 Avlsprøver i 2023   - praksis omkring tilmeldinger/registreringer - VJP/HZP 
 DRK/Uffe  - der er central tilmelding til en - og kun en - organisator 
 Resultater skal hundefører selv sørge for at få registreret i DKK - de registreres kun i JGHV 
 og raceklubben 



 DKK  - der skal gøres en indsats for at kunne tilmelde via Hundeweb og til at få registreret 
 resultaterne (evt. som PDF-fil) 
 Det skal afklares hvordan vi kommer videre med dette 
 JGHV  - prøverne skal oprettes og resultaterne skal registreres efterfølgende 
 Generelt - der skal beskrives hele processen for oprettelse, registrering osv. omkring JGHV, 
 så vi sikrer en korrekt/ensartet proces. 
 På mødet med JGHV skal følgende klarlægges 

 -  prøveregler - oversættelse og godkendelse (også af raceklubberne) 
 -  dommeruddannelse - som for prøvereglerne 
 -  registrering af prøver og resultater - både hos JGHV og raceklubberne 

 Dommerseminar/uddannelse 
 I sammenhæng med at JGHV er behjælpelig med at håndtere prøveregler og dommere på 
 dansk, skal vi definere de krav vi stiller til danske dommere, samt den uddannelse vi 
 kan/skal tilbyde, for at nå i mål og at få anerkendt VJP/HZP-resultater fra danske prøver med 
 danske dommere. 
 Det kunne være at dommeren skulle være FCI-godkendt, have deltaget på den prøve, der 
 skulle bedømmes, samt have deltaget i et seminar afholdt af SJD-avlsprøve-udvalget - kom 
 gerne med flere forslag. 
 Dommerne burde måske også have gået føl samt have en mentor. 
 Der skal etableres en overgangsordning, som JGHV er tilfreds med. 

 Prøvereglerne 
 Prøvereglerne skal oversættes til dansk - VJP er allerede klar i en rimelig acceptabel form - 
 HZP mangler endnu 
 Vi skal finde en måde at få oversat - og godkendt oversættelsen hos JGHV 

 Økonomi 
 Der kommer nogle væsentlige poster i opstartsperioden - uddannelse af dommere og 
 prøveledere, oversættelse af prøveregler osv. osv. 
 Dette skal beskrives indgående og finansiering skal afklares med raceklubberne og SJD. 
 Gebyrer for registrering m.v. - SJD vil gerne have finansieret de fleste omkostninger, DKK vil 
 have betaling for evt. registreringer, JGHV vil have betaling for registreringer osv. osv. - skal 
 klarlægges af SJD-udvalget. 

 Næste møde 
 Vi forventer at have afklaret en del over for JGHV, indenfor de næste 2-3 måneder 
 Herefter følger indkaldelse til næste møde. 
 Imens afvikles de planlagte VJP/UT m.v. 


