Møde i anlægstestudvalget 23.10.2015 i Ejbyhallerne, Fyn
Referat
Til stede var:
Knud Føns (KF), Nanna Brændgaard (NB) fra Dansk Vizsla Klub, Bjarne Nürnberg (BN), Brian Visby Hansen
(BVH) fra Dansk Weimaraner Klub, Just Mikkelsen (JM), Leif Hansen (LH) fra Langhårsklubben, Johanna
Jongstra (JJ) fra Dansk Drentsche Patijshond Klub og Henrik Raae Andersen (HRA), Palle Jørgensen (PJ) fra
Dansk Münsterländer Klub.
Afbud fra;
Allan Bo Kristensen (ABK) fra Dansk Drentsche Patijshond Klub, Carsten Lundhøj (CL) fra Langhårsklubben,
Anders Wanstrup (AW) løsgænger og Peter Jürgensen (PJü) fra Dansk Münsterländer Klub.
Kl. 17.00 HRA bød på udvalgets vegne velkommen og foreslog PJ til referent
1. Evaluering af efterårets HZP prøver.
HRA som havde deltaget på begge prøver, kunne berette om, at begge prøver var særdeles
fremragende. Der var stor vildttilgang og arrangementerne var vel tilrettelagt. Der havde i Mariager
været bemærket, at de 2 hold brugte vandhullet på hver sin måde. Der vil være fokus på
ensartethed ved flere hold på samme prøve fremover.
PJ fremlagde synspunkt fra et medlem fra Weimaranerklubben der er af den opfattelse, resultatet
ikke kan bruges til noget for denne klubs/races vedkomne. BN og BVH vil tage emnet op i deres
klub.
Der var en del af dem, der stillede på VJPen i foråret, der ikke var mødt op til efterårets HZP.
Klubberne bør blive bedre til at motivere, vejlede og holde træningsdage for medlemmer, der
ønsker deltage. Der var som optakt til årets HZPer annonceret og afholdt træningsaftener, af nogle
af udvalgets medlemmer i Jylland og på Langeland.
Der bør når dommerstanden er gearet til det, afholdes test over min. 2 weekender i den periode,
det er muligt at lægge testene.
2. Regler for tilmelding og indbetaling til prøverne (de danske versioner vil blive kaldt tests).
Fremadrettet, når testene er DKK godkendte, skal der som ved alle andre arrangementer tilmeldes
via hundeweb.dk. Det skal tjekkes om tilmeldingsblanketten er dækkende. Der skal være et link til
tilmelding på jagtbrugshunde.dk. Der skal være en vejledning for udfyldelse. Denne bør også findes
på engelsk (måske tysk) af hensyn til den store interesse fra andre lande for deltagelse. Webmaster
Gitte Becher lægger disse ind på jagtbrugshunde.dk, når de er klar. Hvem udarbejder dem??
3. Regler for prøveledernes aflæggelse af regnskab.
Udvalgets økonomiudvalg ved BN og ABK udarbejder formular/skema til hjælp for prøveledernes
regnskabsaflæggelse. Deadline 01.03.2016.
Prøverne skal som udgangspunkt hvile i sig selv. Efterårets 2 HZPer manglede på mødetidspunktet
stadig opgørelse af kørselsgodtgørelse fra de tyske dommeres side. De 2 prøver bør dog komme ud

med hvert et lille overskud. Der mangler stadig indbetaling fra samtlige klubber, som skal bidrage
med 5 kr. pr medlem. NB opkræver klubberne.
4. Oversættelse af tyske regler.
Reglerne er i store træk oversat (af Rene fra Korthårsklubben) redigeret af HRA, PJ og PJö. Der
mangler nogle detaljer omkring de enkelte discipliner. HRA har sendt det materiale rundt der er
bearbejdet. Deadline for tilbagemelding fra udvalget er 01.11.2015. Arbejdsgruppen for regelsæt
består nu udelukkende af Münsterländerklubbens udvalgsmedlemmer. PJ forsikrede, selv om
arbejdsgruppen havde ønsker til ændringer/tillæg, som er speciel for den danske version, er det
bestemt Münsterländerklubbens intention, at testene, skal være sammenlignelige på tværs af
grænser. Dansk Münsterländer Klub er dybt involveret i Kleiner Münsterländerens verdensforbunds
arbejde og har rimelig god føling med, hvad der kan kaldes sammenlignelig. Som ønsker til
justeringer til danske forhold, kan nævnes, hundens rejsning af fugl. Her ønskes et afkrydsningsfelt
tilføjet skemaet. 2 dommere i stedet for 3. Laut nedtonet i forhold til, der hvor, der ved pointlighed
på testene i forhold til rangeringen, fremhæver spurlaut og efterfølgende sichtlaut før alder.
Rækkefølgen ønskes omvendt af hensyn til de racer, der ikke vægter laut, samt det forhold, at der
fra flere sider, stilles spørgsmålstegn ved hunde med overdreven spurlauts psyke. (alder, sichtlaut
og spurlaut). Der var desuden bred enighed om en mere flexibilitet end i det tyske system, i forhold
til alder for, at tilgodese efterårskuldene.
Efter tilbagemelding fra udvalget, udarbejder arbejdsgruppen det endelige regelsæt, som inden det
sendes til godkendelse hos DKK præsenteres en sidste gang for udvalget. Deadline for
arbejdsgruppens færdiggørelse af regelsæt 01.12.2015. Skal være godkendt af det samlede udvalg
ugen efter.
5. Godkendelse af reglerne hos DKK
HRA har haft den første dialog med DKK og godkendelsen, bør kun være en formel sag.
6. Uddannelse af danske dommere.
Så snart regelsættet er godkendt hos DKK, kan dommeruddannelsen gå i gang.
Torsten Beäte fra Tysk Münstrerländer Klub, Landesgruppe Schleswig Holsten har givet tilsagn om,
at afholde uddannelsens teoretiske del. Torsten taler udmærket engelsk. Den teoretiske del kan
afholdes på et weekend seminar. Seminaret forventes afholdt sidste halvdel af februar. JM arbejder
på, at finde lokaler. HRA og PJ tovholder.
Den praktiske del foregår som føl på danske og med stor sandsynlighed også mulighed for på tyske
anlægstest/prøver. Aspiranter bedømmes af ordførende og godkendes af jagtbrugshunde.dk
(arbejdsgruppen).
Dommeraspiranter skal gennemføre følgende:
Danske markprøvedommere + weekend seminar + 1 x føl på VJP eller UT + 1 x føl på HZP eller AT.
Erfarende hundefører, der har ført hund på VJP/UT og HZP/AT + weekend seminar + 2 x føl på VJP
eller UT + 2 x føl på HZP eller AT.
Klubberne bør annoncere efter dommere på deres respektive hjemmesider. Jagtbrugshunde.dk skal
der også annonceres efter dommere (Gitte). Aspiranter melder ind til JJ, der registrerer disse.
Økonomiske omkostninger vedrørende uddannelsen, for den enkelte aspirants vedkomne, dækkes

af dennes specialklub. Aspiranter uden for jagtbrugshunde.dk samarbejdet dækker selv sin
uddannelse, med mindre man kan få sin pågældende klub til at dække.
7. Planlægning UT (VJP) 2016
9 april ved Odder. 3 hold. Tovholder JJ
9 april på Fyn. 1 hold. Tovholder BVH
10 april Sjælland. 2 hold. Tovholder HRA
Det er ønskeligt, at flere klubber bidrager, med at finde tyske dommere. Weimaranerklubben har
allerede haft positiv kontakt. Deadline for dommere 15.01.2016.
8. Næste møde
Afholdes i februar før dommerseminar. Dato fastlægges inden 20.12.2015
9. Evt.
Statusfremlæggelse for de enkelte klubbers engagement i forhold til det ovenstående arbejde, gik
bordet rundt. Der er stadig noget, at arbejde med, mere eller mindre i de fleste af klubberne, men
der er generelt en positiv indstilling til tingene.
Der er fuld enighed, om møderne er en fornøjelse, at deltage på. Samarbejdet foregår med stor
forståelse for hindandens forskelligheder, iblandet kærlig mobning.
BVH er klar med brochure 31.12.2015
BN runder et skarpt hjørne omkring næste møde, og da JJ har indført tradition for kage, ved den
slags begivenheder, medbringer BN kage til næste møde.
Illebølle 24.10.2015
Palle Jørgensen

