Referat fra evalueringsmødet i Jagtbrugshunde
Ejby, 5. Nov. 2018.
Deltagere: Carsten Lundhøj, Brian Visby, Leif Hansen, Nanna Brændgaard, Finn Nederby, Henrik Raae
Andersen, Palle Jørgensen, Gitte Becher, Bjarne Nürnberg, afbud Johanna Jongstra.

1. Forslag eller rettelser til DO:
• Tilføjet punkt 8 a.
2. Gennemgang af referat:
• Ingen hængepartier.
3. Evaluering af AT 2018:
• Samsø, veltilrettelagt, regnskab er neutralt.
• Langeland, fin prøve trods årets særlige tørkeforhold som gav lidt udfordringer, regnskab med
overskud.
• Mariager 1, problemer ved vandhullet, nogle hunde var dårlig forberedte. Specialklubberne har
en opgave her! Regnskab med overskud.
• Ekstra AT Mariager, regnskab med overskud.
Alt i alt overskud på prøverne grundet stor velvilje fra alle, både dommere og terrængivere. Stor ros og
tak til alle der på den måde støtter!
4. Planlægning af UT 2019:
• UT Søndersø 30. marts, 1 hold, prøveleder Brian Visby, dommere Carsten Lundhøj og Bjarne
Nürnberg, terrænleder Jens Chr. Jensen.
• UT DDPK. I anledning af klubbens jubilæum holdes prøven i eget regi. Odder 2 hold, er allerede
overtegnet med Drenter på grund af jubilæet.
• UT Lolland Falster, Leif Hansen undersøger?
• UT Sjælland 3 hold, Henrik Raae Andersen melder tilbage?
• Carsten Lundhøj undersøger om der kan afholdes en UT på Samsø.
• Finn Nederby undersøger om der er mulighed for en UT på Hjarnø.
Weekenderne 30. og 31. marts, 6. og 7. april, 13. og 14. april.
Deadline for alle af hensyn til annoncering 15. dec!!
5. Planlægning af AT 2019:
• AT Langeland lør. 7. september.
• AT Samsø, fre. 6. september.
• AT Mariager lør. 21. september.
6. Beretning fra kassereren, Nanna Brændgaard orienterede:
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Regnskabet er gennemgået i forbindelse med de enkelte prøver.
Kassebeholdningen er gået fra 20.544,57 kr. til 31.546,92 kr.

7. Rettelser til VZPO:
• Carsten Lundhøj orienterede. Vi afventer og fortsætter med de regler vi har indtil videre.
8. Bidrag til dommeruddannelsen fra de klubber der afholder prøver i eget regi:
• Gebyr til afholdelse af driftsomkostninger i jagtbrugshunde afventer.
8a. Drøftelse af fremtiden/Visioner:
• Der er hos flere specialklubber vist interesse for at gå den originale vej, der er flere muligheder
for tættere samarbejde mod prøvernes hjemland. Der konkluderes at specialklubbernes
formænd sætter sig sammen og drøfter fremtiden, efter at have afklaret med deres
bestyrelser.
9. Eventuelt:
• Henvendelse fra Gitte Schmidt Pedersen, angående at blive dommer på UT og AT. Det er dejligt
at få henvendelser fra engagerede hundeførere, men da vi ikke har en afklaring på
dommeruddannelsen endnu, afventer vi hvad fremtiden bringer. Gitte Becher, svarer Gitte
Schmidt Pedersen.
• Rubrikken med personnummer fjernes fra afregningsskemaer, det klarer Bjarne Nürnberg.
Gitte Becher lægger nyt skema på hjemmesiden under Downloads.

