Referat fra evalueringsmødet i Jagtbrugshunde, Ejby 6. juni 2019
Deltagere: Carsten Lundhøj, Brian Visby, Leif Hansen, Finn Nederby , Nanna Brændgaard, Henrik Raae
Andersen, Gitte Becher, Bjarne Nürnberg, Johanna Jongstra. Afbud fra Palle Jørgensen.

1. Forslag eller rettelser til DO:
Punkt 7.a

2. Gennemgang af referat:
Ingen hængepartier.

3. Evaluering af UT 2019:
Søndersø, 4 hunde overskud 413,50 kr. Rigeligt med vildt men nogen af hundene manglede
forberedelse.
22 hunde afprøvet på Sjælland på to prøver, prøverne gav overskud. Vildttilgang var mere end
tilstrækkelig.
9 hunde på prøven i Odder.
Hjarnø, masser af vildt, mange harer. God stemning på prøven.

4. Planlægning af AT 2019:
• AT Langeland (Palle) lør. 7. september. Max 4 deltagere 1 hold, som dommere ønskes Bjarne N
og Henrik.
• AT Samsø (Holger) fre. 6. september, 1 hold. Dommer, Henrik, Leif Anker.
• AT Mariager(Leif) lør.14. september. 2 hold. Dommere: Carsten, Just, Bjarne, Peter Jürgensen?
• AT Sjælland (Henrik) efter behov.
• AT Esbjerg, (Mona Storgaard) der planlægges.
Deadline for alle af hensyn til annoncering 1. juli, er 24. juni!!

5. Definere proceduren ved fuldtegning af prøver:
Hvordan håndterer vi når folk bliver sure over at blive flyttet til en ny prøve?
Der bliver som i Schweissprøvereglerne, prioriteret dommere og prøveledere, der trækkes lod ved
overtegning.
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Der bliver lagt på hjemmesiden når en prøve er overtegnet. Der bliver om muligt, arrangeret at man
kan komme på en anden prøve.
Beslutning: Der skal fremover ved annoncering skrives, at klubber under Jagtbrugshunde har
fortrinsret. Ved fuldtegning skal der forventes, at man kan blive flyttet til en anden prøve hvis det er
muligt.

6. Problemer med uforberedte hundeførere.
På begge prøver på Sjælland, stillede flere op med totalt uforberedte hunde. De optager pladsen for
velforberedte hunde.
Her har Specialklubbene et ansvar for at tage fat i deres medlemmer og opfordre/hjælpe til at man får
sig forberedt!
Gitte skriver en opfordring til at få forberedt sin hund, på Jagtbrugshunde.dk
Der stiller hundeførere uden jagtlig baggrund.
Svenske hundeførere bruger prøverne til at forsøge få et Workingdog Certficat.
Forslag 1: Prøvereglerne ændres fra 2020, med krav om at hundeføreren selv skyder ved skudtest.
Udenlandske hundeførere uden dansk jagttegn, skal fremvise jagttegn fra hjemland, i så fald skyder
dommer.
Forslag 2: Mulighed for tilvalg af harespor på AT, hvis man ikke fra tidligere prøve har dokumentation
for harespor.
Deadline for drøftelse af forslag i specialklubberne, 1. august 2019. Tilbagemelding til Henrik Raae
Andersen, cc til Gitte. Gitte sørger for at sende ud til alle.

7. Sekretærposten.
Gitte fortsætter som sekretær.

7.a Annoncering på FB Jagtbrugshunde?
Administrator bør fjerne div. annoncer for hvalpesalg og kommerciel hundetræning. Facebooksiden er
forbeholdt aktiviteter omkring Jagtbrugshunde.dk
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8. Jagtbrugshunde og fremtiden.
Drøftelse af de tanker Specialklubberne hver især har om fremtiden.
Henrik Raae Andersen går ud af Jagtbrugshunde, med det formål at danne et JGV.
Jagtbrugshunde fortsætter som før.

9. Muligheder for etablering af et JGV under JGHV.
Muligheden for at danne et JGV er nu mere gunstig end nogensinde, da præsident og vicepræsident i
JGHV er Langhårsfolk.
Man går ind i et JGV som enkeltpersoner, på et personligt plan og ikke som specialklub.

10. Evt…
Finn Nederby spørger til indførelse af AZP. Drøftelse af evt. mulighed for anvendelse af prøven.
Næste mødedato onsdag d. 9 oktober, kl. 16.30.

