Referat af møde i Jagtbrugshunde, Ejbyhallen 28.05.2018
Til stede var: Bjarne Nürnberg DWK, Carsten Lundhøj LHK, Henrik Raae Andersen, Palle Jørgensen LHK, Leif
Hansen LHK, Johanna Jongstra DDPK, Nanna Brændgaard DVK, Finn Nederby DMK, Gitte Becher LHK, Brian Visby
DWK.
Finn Nederby blev budt velkommen som ny repræsentant for DMK.
Dagsorden:
Evaluering af UT
Planlægning af AT
Rettelser i VZPO
Evt.

1. Evaluering af UT:
Trods udfordringer med koldt vejr på de tidlige prøver, forløb prøverne godt.
Der manglede regnskab fra flere prøver, prøveledere skal huske at afslutte prøven på hundeweb.
UT Fyn havde et overskud på 1464 kr. der manglede 460 kr fra DKK, Nanna og Brian undersøger.
UT Odder blev afholdt i DDPK regi og de stod selv for økonomien på prøven, der var et mindre underskud.
UT Ballum blev afholdt i DMK regi og de stod selv for økonomien på prøven, her forelå ingen regnskab.
UT Tølløse havde et overskud på 4-5000 kr. Stor tak og ros til de dommere der vælger at dømme uden vederlag,
det er en uvurderlig støtte!
Der mangler generelt jagtlig stimulering på vildt og forberedelse hos flere hunde, der skal fokus på dette.
Bjarne Nürnberg nævnte at UT måske var lagt for tidligt på året, set i lyset af det kolde vejr i foråret. Der blev talt
om at det er prøveleder sammen med terrænudbyder, der vurderer det bedste tidspunkt for prøven.

2. Planlægning af AT:
Samsø: Første uge i september, 1 hold.
Dommere: Ordførende Henrik Raae Andersen, Leif Jensen, aspirant Johanna Jongstra.
Langeland: 22. september, 1 hold.
Dommere: Ordførende Bjarne Nürnberg, Palle Jørgensen.
Mariager: 8. September, 2 hold.
Dommere: Ordførende Just Mikkelsen, Carsten Lundhøj, Knud Føns, Uffe Jacobsen, Jesper Kjærulf Hansen, Claus
Christensen.
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DMK: Finn Nederby undersøger om der er mulighed for terræn til 2 hold, deadline for tilbagemelding til Gitte
Becher er 1. Juli.
Sjælland: Henrik Raae Andersen kan skaffe terræn, men der skal en anden prøveleder på. 2-3 hold, deadline for
tilbagemelding til Gitte Becher er 1. Juli.
Er der behov for flere prøver, findes der terræn i Sønderjylland som reserve.
AT annonceres via klubsiderne, på grund af prisen. Gitte sender annoncen til klubbernes webmastere. I
Jagthunden lægges annoncen hos Weimaranerklubben.
Dommeruddannelsen er færdig, hvad med fremtiden?
Henrik Raae Andersen og Carsten Lundhøj, retter henvendelse til DKK, med henblik på afklaring vedr.
Dommeruddannelse og Autorisation af dommere i forhold til UT og AT. Er dette ikke muligt, forsøger vi igen at
skabe et samarbejde med JGHV.
Carsten Lundhøj og Henrik Raae Andersen laver en skrivelse til de enkelte Specialklubber, for at få tilsagn om
hvem der er med i det fremtidige samarbejde.

3. Rettelser til VZPO:
Det er nu tilladt at korrigere hunden på slæbet. Mentalbeskrivelsen, vi afventer situationen og tager det op igen
til november. Carsten Lundhøj kommer med et overblik over ændringer til næste møde.

4. Eventuelt:

Henrik Raae Andersen opfordrede Finn Nederby til at invitere en repræsentant fra DMK’s bestyrelse med til
næste møde.

Næste møde: Der er bestilt mødelokale i Ejbyhallen 5. november 2018.

Referent: Gitte Becher

