
Referat af møde i anlægstestarbejdsgruppen i Ejbyhallen, Fyn 10-02-2016. 

 

Til stede var: Carsten Lundhøj (CL). Nanna Brændegaard (NB), Bjarne Nürnberg (BN). Peter W. Jürgensen 

(PWJ). Gitte Becher (GB), Leif Hansen (LH), Brian Visby (BV), Henrik Raae Andersen (HRA)  Johanna Jongstra 

(JJ), og Palle Jørgensen(PJ) 

Afbud fra: Knud Føhns  

 

CL indledte mødet med et ønske og en opfordring til, hvad vi skulle have nået, samt hvad der skulle være 

skudt i gang som minimum, når mødet var færdigt:  

 Enighed og færdiggørelse af regelsæt for afholdelse af danske anlægstest Unghundetest (UT) og  

Avlshundetest (AT), sammenligning med de tyske VJP og HZP prøver, til fremlæggelse for DKK for 

godkendelse. 

 Igangsættelse af udarbejdelse af tilmeldingsskemaer og resultatbeviser . Layout af resultatbevis 

blev drøftet og der var enighed om repræsentative og diplomlignende resultatbeviser bør være 

målet. 

 Start på dommerkompendie.  

 

De ønskede punkter indgik samtidig i den stillede dagsorden som følger herunder med tilhørende referat 

 

1. Regelsæt gennemgået og godkendt 

Regelsættet er oversat fra tysk og justeret til danske forhold jagtmæssigt som lovmæssigt. Regelsættet 

læner sig tæt op af det tyske. HRA der havde færdiggjort det tidligere arbejde med denne oversættelse, 

gennemgik de væsentligste punkter, hvor der havde været kommentarer og disse blev finpudset. Der blev 

endnu en gang stemt om, om det skal hedde prøve eller test og afstemningen faldt igen ud til tests fordel. 

Regel for slæb blev gennemarbejdet for mangler og alder for deltagelse endnu en gang vendt. Der var 

enighed om at følge den tyske model for aldersgrænse. Præcisering af vildtart ved sporarbejde og for om 

hunden har vist rejsning tilføjes de danske regler og via afkrydsningsfelt resultatskemaet. HRA finpudser 

regelsættet og fremsender det til DKK. 

2. Udarbejdelse af kompendie for dommeruddannelsen samt udstedelse af autorisation. 

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af CL, BN og PWJ, der skal oversætte og tilrette 

dommeruddannelsen, så den går i tråd med regelsættet og danske forhold.  Der arbejdes med,  at  

uddannelsen skal bestå af en teoretisk del  hvor testregelsættet og dommerkompendiet danner 

undervisningsgrundlag og en praktisk, hvor  man går dommeraspirant på en AT og en UT. 

Personer der i forvejen er dansk markprøvedommer, skal gå aspirant, en gang på en UT og en gang på en 

AT og vurderes af den dommergruppe, hvor dommeraspiranten deltager for en evt. anbefaling for 

godkendelse af aspirantforløbet til en efterfølgende af jagtbrugshunde.dk udstedt dommerautorisation.  



Personer uden markprøvedommeruddannelse, men som har deltaget som hundefører på en UT/VJP og 

AT/HZP kan ligeledes gå op til dommeruddannelsen, men skal gå aspirant to gange på en UT og to gange på 

en AT. Alternativt kan man efter aftale med de tyske klubber gå aspirant på en VJP og/eller HZP. 

Det er den til alle tider siddende arbejdsgruppe i Jagtbrugshunde,dk der udsteder 

dommerautorisationerne.  

Dommerkompendie SKAL være færdig før udgangen af 2016. 

 

3. Status kommende test 

 

 Forårets UT’ ere, der  er annonceret på hjemmesiden, er i gang med, at blive fyldt op. Den fynske er 

fuldtegnet. 

Det forventes de kan køre efter det danske regelsæt og der vil til dommeruddannelsen er realiseret  og de 

første autorisationer givet, blive dømt på dispensation med danske markprøvedommere med erfaring i VJP 

og HZP samt andre tilsvarende internationale prøver. 

Efterårets AT’ere vil blive afholdt weekenden 17- 18 september.  

17 september – 3 hold ved Marigager samt 2 hold på Langeland 

18 september – 2- 3 hold på Sjælland, efter behov  og/eller som en slags buffer for lørdagens tests. 

Ved næste møde i November skal dato for de kommende tests fastlægges og gerne kontinuerligt være 

kendt 3 år frem i tiden. 

 

4. Status træningsdage for UT’ere 

 

Der vil blive annonceret med  afholdelse af træningdage på hjemmesiden. 

JJ tovholder i Jylland (overordnet alle), HRA på Sjælland og PJ på Fyn. JJ melder alle forhold tilbage til 

Webmaster GB, der lægger oplysningerne om tid og sted på hjemmesiden. 

 

5. Dommerliste for på dispensation godkendte dommer skal udfærdiges. 

 

Arbejdsgruppens medlemmer finder inden for få dage egnede dommere og med tilsagn fra disse  

administrerer PJ en dommerliste, der godkendes hos DKK. Alternativt kan tyske/tysk uddannede dommere 

inviteres.  

 

6. Tilmelding via Hundeweb 

 

Kan først ske når testene er godkendt hos DKK. Ind til da foregår tilmelding via Formblatt 1 til testlederen. 

 

7. Økonomi 

 

Kasserer NB fremlagde et regnskab over afholdte test i 2015, der viste et overskud på 7950. HRA har dog 

stadig et vist tilgodehavende. Jagtbrugshunde.dk skal som sådan ikke have nogen større formue, så i takt 

med, at udgifterne til afholdelse af test forhåbentlig kan skrues ned, vil tilmeldingsgebyret følge med. Det 

er gruppens fremtidsvision, at det ikke skal være forbundet med nogen større udgift, at føre hund på en 

anlægstest. 



 

8. Brochure  

 

BV havde udarbejdet en fin brochure, som en tredelt folder af en  A4 side og den vil blive brugt ved 

hundearrangementer og som indstik i stambøger. 

 

9. evt. 

 

BV udtrykte stor glæde ved arbejdet og ånden i arbejdsgruppen. Der var fuld opbakning til den opfattelse af 

samarbejdet. 

 

 

Illebølle 11.02.2016 

Palle Jørgensen 

 

 

 

 

 

 


