Referat fra evalueringsmødet i Jagtbrugshunde
Ejby-Hallen 3. maj 2021

Deltagere: Carsten Lundhøj, Bjarne Nürnberg, Nanna Brændgaard, Finn Nederby, Knud Flemming
Madsen, Gitte Becher.

Velkommen til vores nye repræsentant for Drentsche Patrijshond Klubben, Knud Flemming Madsen!

1. Forslag eller rettelser til DO:
Fremtiden pkt. 5

2. Gennemgang af referat fra sidste møde:
Godkendt

3. Evaluering af UT 2021 og planlægning af AT 2021:
Der blev afholdt 6 prøver. 31 hunde på prøve to dumpet, der mangler betaling for én hund.
Det er Jagtbrugshundes kontonummer der skal bruges på hundeweb!
Søndersø: En lang dag, svært at finde fugle, harer ok, dårligt vejr i hagl og sne. For første gang blev der
givet 12 point på en prøve, 9 mdr. gl. KLM som leverede et sublimt sporarbejde.
Hjarnø: En fin dag, mange harer, meget unge hunde, ikke for god forberedelse.
Der skal være bedre planlægning af prøven.
Ringsted: En god dag, lidt svært med vildt i første omgang, pludselig kom harerne og det hele lykkedes.
Ros til Henrik for at holde godt humør trods dårligt vejr.
Tølløse: 5 KLM på prøven alle bestod.
Vedtofte: Rigtig god dag. Velforberedte hunde, høje point til to af hundene.
Helstrup: God dag, Lige i underkanten med harer, svært vejr, godt med Fasaner, hundene ikke godt
forberedt.
Planlægning af AT:
Vurderet behov 5 hold,
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Mulighed for prøve i Hindsholm på Fyn, mødested Mesinge, 5 hunde 1 hold. Evt. lørdag d 18.
september. Bjarne spørger. Dommere: Henrik, Bjarne. Bjarne aftaler med Henrik.
Leif Hansen, Mariager. To hold 8 hunde. lørdag 11. sept. Dommere: Carsten, Bjarne, vi spørger Knud
Føhns, Claus Christensen. Reserve: Palle Jørgensen, Anders Wanstrup. Leif har sagt ja til at afholde
prøven. Gitte spørger Knud Føhns, Claus Christensen, Palle Jørgensen og Anders Wanstrup.
Finn undersøger mulighed for terræn i Ribe…
Spørge Pernille Legind om der er mulighed for prøve hos hende.. Gitte spørger..
Spørge Palle Jørgensen om prøve på Langeland, evt prøveleder. Dommere: Henrik, Palle? 4/5 sept.?
Gitte spørger.
Deadline 15. juni, for Jagthunden..

4. Prøveledermanual
Jagtbrugshunde opretter prøverne på hundeweb og arrangerer dommere på prøverne.
KFM oplyste at han havde en manual/tjekliste, som vistnok kom fra Brian Visby. Denne sender KFM
rundt til alle for opdatering og lægges herefter op på hjemmesiden.
Der er bestilt dommerbøger, Leif Hansen.

5. Fremtiden
Flere og flere specialklubber søger kontakt til racens hjemland for afholdelse af avlsprøver.
Langhårsklubben har etableret samarbejde med Deutsch Langhaar i Slesvig Holsten, der er afholdt VJP
i Sønderjylland i foråret og HZP er planlagt i september.
Weimaranerklubben har forsøgt at få kontakt til deres søsterklub i Tyskland.
Der er behov for UT og AT nogle år endnu. Hvilke muligheder har vi for at få flere dommere i
Jagtbrugshunde? Det skal være dommere med erfaring med de tyske prøver, helst have ført hund på
tyske prøver. Nanna spørger Per Stouby.

6. Evt.
Ny mødedato 28. oktober 2021 kl. 16.30

