
Referat af møde i jagtbrugshunde.dk i Ejbyhallen 30.08.2017 

Til stede var: Bjarne Nürnberg (BN), Gitte Becker (GB), Leif Hansen (LH), Brian Visby (BV), Henrik R. 

Andersen (HRA), Carsten Lundhøj (CL), Nanna Brændgaard (NB) og Palle Jørgensen (PJ). 

Dagsorden på dette ekstraordinære møde, var som hovedpunkt teoridelen til dommeruddannelsen, som 

over en længere periode, var udfærdiget af HRA, CL og PJ. 

 

Som indledning til mødet ønskede CL, at der skal skabes et juridisk grundlag for jagtbrugshunde.dk ved 

hjælp af DKK. Dette kunne en enig forsamling bakke op om. (Føres til beslutningsprotokol). 

Som indledning til dommeruddannelsen, blev  følgende formalia gennemgået: 

Godkendelse af aspiranter/dommere der gennemgår uddannelsen, skal bl.a omfatte en 

personlighedsvurdering i forhold måden personen agerer på og accepteres for. 

Det står stadig fast, at i forvejen uddannede  markprøvedommere der går anlægstestaspiranttjeneste, skal 

stille på min 1 UT + 1 AT, samt teoridelen. 

Alternativt, hvis man har ført hund på testene/ prøverne i Danmark eller Tyskland, det være sig både forår 

og efterår, skal man gå aspiranttjeneste på 2 UTere + 2 ATere, samt teoridelen. 

Der ud over kræver det, man holder sig opdateret ved som minimum, at gennemføre teoridelen hvert 

andet år. 

Herefter blev de mange slides i Power Pointen gennemgået, justeret og rettet til efterhånden, til alle var 

enige. 

Der mangler lige den sidste renskrivning af HRA har givet sig selv deadline til 13 oktober, hvorefter CL tager 

over for justering af grafik. 

Efterfølgende gennemgik CL tjekliste for testafholdelse og årshjul. 

Det kunne konstateres, at ikke alt kørte efter planen og at der nok især var en del hængepartier i 

sekretariatet. 

Der blev rejst spørgsmål til, hvordan dommeruddannelsen skal finansieres 

Kassebeholdning er pt:  21.735,57 Dkr.  Det betyder, der er lidt, at gøre godt med i forhold til uddannelsen. 

Overskuddet er skabt ved bl.a mådehold fra dommere og prøveledere, der som hel eller delvis sponsorat 

har undladt at opkræve for udgifter. Prøvegebyrerne er endda nedsat med 100,- som er i tråd med 

jagtbrugshundes fremtidspolitik om  et billigt afprøvningssystem uden høje lønninger til enkeltpersoner. 

Der er ikke modtaget tilskud fra specialklubberne det seneste år. 

06.09.2016 Palle Jørgensen 


