Referat fra evalueringsmødet i Jagtbrugshunde
Ejby-Hallen 5. Maj 2022

Deltagere: Carsten Lundhøj, Bjarne Nürnberg, Nanna Brændgaard, Finn Nederby, Knud Flemming
Madsen, Brian Visby, Pernille Legind, Flemming Borregaard Andersen, Gitte Becher.
Referent: Gitte Becher

1. Forslag eller rettelser til DO:
Punkt 10 a tilføjet

2. Gennemgang af referat fra sidste møde:
Møde/seminar så dommere dømmer ens. Carsten fortæller at der har været taget hånd om det hen ad
vejen. Vi lader det ligge for nu.

3. Evaluering af UT 2022
Der var 60 hunde tilmeldt til årets UT´er, hvilket var dobbelt så mange som året før. Det gav
udfordringer med at skaffe terræn. Det betød også at man for første gang måtte afvise hundeførere
som gerne ville deltage, hvilket er meget beklageligt.
Samsø: Velforberedt prøve, alt klappede, velforberedte hunde.
Sorø: OK
Søndersø: Rigtig mange harer, pløjejord var svært for hundene.
Tommerup: Gode terræner, der var det vildt der var behov for. Hundene var ikke klar.
Odder: Masser af vildt, fin prøve.
Gjerlev: Rigtig god dag, gjort stor indsats for terrænet.
Rødekro: Masser af vildt, men flere af hundene var ikke klar.
Tølløse: Gode terræner og godt med vildt.
Vedtofte: En rigtig god prøve, gode hunde.
Varde: Blev afbrudt på grund af manglende vildt. Flyttet til Tjæreborg/Mandø 18. april.
Tjæreborg/Mandø: Masser af vildt, især gæs. Flot sporarbejde og der gives et 12 tal til en KLM.
Hvor mange hunde på prøverne? Som udgangspunkt 4 hunde, men der kan ved behov aftales om
terrænet kan bære 5, jævnfør prøveregler. (§ 1 Almene regler UT og AT, stk 6 b, På en UT må en
dommergruppe højst få tildelt 5 hunde til bedømmelse. Stk 6 d, Hvis en AT gennemføres således, at
dommergruppen dømmer de tildelte hunde i alle fag, må en dommergruppe på en AT, hvor spor
bedømmes (hare, ræv og undtagelsesvis klovbærende vildt), højst få tildelt 4 hunde og på en AT uden
spor højst 5 hunde.)
Det tages op til efteråret..
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Der skal i annoncen til Jagthunden fremadrettet gøres opmærksom på at hundeejeren skal være
medlem af sin races specialklub, jævnfør prøvereglerne. (§ 3 Tilmelding og deltagelse stk 3,
Arrangerende specialklub/organisation har ret til at forlange medlemskab.) Gitte Becher

4. Planlægning af AT 2022:
Mandø/Tjæreborg: 1 hold, Finn Nederby
Mariager: 8 hunde, Carsten Lundhøj 10. sep
Vedtofte: 4 hunde, Bjarne Nürnberg 24. sep
Tølløse? Pernille Legind
Samsø: 4 hunde, prøven er 9/9 dommer, Palle Jørgensen Carsten Lundhøj. Carsten
Sjælland, Korsør/Sorø? : Pernille Legind kontakt til Anette Sørensen
Langeland?: Spørge Palle Jørgensen? Bjarne Nürnberg
Egtved/Vejle?: Knud Flemming Madsen undersøger.
Helstrup/Randers?: Knud Flemming Madsen snakker med Henning Wilstrup. Flemming Borregaard
Andersen undersøgte mulighed for sø, det var OK!
Sidste weekend i August er en mulighed, samt September, Okt og November.
Ansvarlige melder ind med alle praktiske oplysninger senest 15. juni. Deadline Jagthunden 1. juli.

5. Hvem har ansvar for at skaffe Terræn?
Specialklubberne bestræber sig for at tage ansvar for de hunde der tilmelder sig fra egen klub!

6. DMK Pernille Legind/Flemming Borregaard Andersen, beskrivelse af træning hen mod UT.
Fint skriv, men der er uenighed om fremgangsmåden hvorpå haresporet skal trænes. Checklisten med
punkter som skal være på plads inden man tilmelder sig en UT er fin, Pernille Legind laver et oplæg til
brug på hjemmesiden, også til AT.

7. Jagtbrugshundes fremtid
Jagtbrugshunde ser positivt på den mulighed at SJD kan implementere VJP og HZP og vil gerne
samarbejde herom. Bliver det aktuelt, har Jagtbrugshunde nået sit mål ved med med succes at have
været en del af at indføre anlægsprøverne i Danmark. Den enkelte Specialklub under Jagtbrugshunde,
forholder sig selvstændig til kravene for etablering af VJP og HZP i Danmark.
Indtil afklaring af indføring af VJP og HZP i Danmark arbejder Jagtbrugshunde videre som hidtil.
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8. Prøveregelsættet.
Carsten Lundhøj har oversat den del af de tyske prøveregler der omhandler karakter/væsen.
Der er enighed om at det skal implementeres og indføres på Jagtbrugshundes bedømmelsesskema.
Carsten tilretter, både UT og AT.

9. Katalog offentliggøres x antal dage før prøve, på hundeweb.
3 dage før prøven offentliggøres katalog på hundeweb…

10. Dommeruddannelse
Med den store tilstrømning af deltagere til UT er der brug for flere dommere. Der vil blive arrangeret
Træningsweekender/Seminarer både for UT og AT, og planlagt fremadskridende uddannelse. Der vil i
uddannelsen lægges stor vægt på evnen til at skelne mellem anlæg og indlært.
Potentielle emner for dommere:
Pernille Legind
Flemming Borregaard Andersen
Finn Nederby
Mona Storgaard, Pernille Legind spørger. Har sagt ja
Hans Petter Lauridsen, Carsten Lundhøj spørger Har sagt ja.
Mogens Halkjær, Finn Nederby spørger.
Hanne Bro Hansen, Bjarne Nürnberg spørger. Har sagt ja.

Der laves nye lister over dommere, Ordførende, 2. dommere og Føl. Carsten Lundhøj
Træningsweekend/Seminar, dato følger.
Er der nogen der har lyst til at blive dommer i Jagtbrugshunde, kan man henvende sig til sin
Specialklub. Herefter vil forslaget blive behandlet i Jagtbrugshunde.

10a. Resultatskemaer på DKK hundeweb
Der undersøges hvilke muligheder der er hos DKK, Carsten Lundhøj kontakter Jens Glavin.
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11. Evt.
Skrive en påmindelse på Jagtbrugshunde og Facebook om at sætte gang i træningen til AT NU! Vær
forsigtig med træning af skud på vand. Gitte Becher

Økonomi: Årets UTer hænger sammen med et overskud på ca. 1500 kr.
Kasserer Nanna Brændgaard og Sekretær Gitte Becher blev overrasket med en buket blomster, som
tak for den ekstra indsats med forårets mange prøver. Mange tak!

Ny mødedato 27. okt 2022 kl. 16.30

