Referat fra evalueringsmødet i Jagtbrugshunde
Ejby-Hallen 28. oktober 2020

Deltagere: Carsten Lundhøj, Bjarne Nürnberg, Nanna Brændgaard, Finn Nederby, Brian Visby, Gitte
Becher.

1. Forslag eller rettelser til DO:
Punkt 6 tilføjet, Facebooksiden Jagtbrugshunde ny administrator.

2. Gennemgang af referat fra sidste møde:
Listen er på plads på hjemmesiden under Formål.

3. Evaluering af AT 2020 og planlægning af UT 2021:
AT 2020:
Prøven på Samsø forløb godt, to hunde bestod, to dumpede. Prøven i Sønderjylland var en rigtig god
prøve, men det var en lang dag på grund af man havde haresporet med. Tre hunde bestod én
dumpede.
Der skal gøres en stor indsats for at forberede hundene til prøverne. 8 hunde på prøve, 3 hunde
dumpet. Økonomien i prøverne er balanceret i 0.
Planlægning af UT 2021:
Søndersø: Lørdag d. 13. Marts 2021... Dommere, Bjarne Nürnberg, Carsten Lundhøj. Prøve og
terrænledere: Brian Visby, Jens Chr Jensen.
Hjarnø: Finn Nederby undersøger mulighederne.. Dommere, vi spørger Henrik Raae Andersen og Leif
Ekelund samt Anders Wanstrup og Knud Føns. FN.
Plads til ca. 12 hunde, kommer der flere må der oprettes en ekstra prøve.

4. Hvor meget har hver specialklub indskudt til opstart i Jagtbrugshunde?:
Langårsklubben 1370kr, Viszlaklubben 1260kr, Münsterländerklubben 7935kr, Weimaranerklubben
1640kr, Drentsche Patrijshond klubben 920kr. Økonomien hviler idag i sig selv.
Forlader en klub samarbejdet i Jagtbrugshunde, får man ikke sit indskud tilbage. Opløses samarbejdet,
tilbagebetales pengene til klubberne.

Referat fra evalueringsmødet i Jagtbrugshunde
Ejby-Hallen 28. oktober 2020

5. Skal vi samarbejde med vores tyske søsterklubber omkring VJP og HZP i Danmark og evt. hvordan,
eller skal vi beholde vores UT og AT prøver som nu og kører til Tyskland på VJP og HZP?
Langhårsklubben har planlægning i gang, sammen med Deutsch Langhaar Slesvig Holsten omkring VJP
og HZP i Danmark med tyske dommere, som kan køre parallelt med UT og AT. Det er ikke endelig
afklaret.
Weimaranerklubben har p.t. ingen samarbejde med deres tyske søsterklub.
Münsterländerklubben arbejder også på at afholde VJP og HZP i Danmark.
Viszlaklubben har p.t. ingen samarbejde med søsterklub i Tyskland.

6. Facebooksiden Jagtbrugshunde:
Den skal have en ny administrator da Johanna Jongstra træder ud af Jagtbrugshunde. Hun skal oprette
en ny administrator på hjemmesiden.

7. Evt.
Intet under punktet evt..

