Referat fra evalueringsmødet i Jagtbrugshunde, Ejby 9. okt 2019
Deltagere: Carsten Lundhøj, Brian Visby, Leif Hansen, Finn Nederby , Nanna Brændgaard, Gitte Becher,
Bjarne Nürnberg, Johanna Jongstra.

1. Forslag eller rettelser til DO:
Punkt 2a er tilføjet

2. Gennemgang af referat:
OK.

2a. Forslag til ændring af prøveregler, ang. skudafgivelse:
Forslag 1: (krav om at hundeføreren selv skyder ved skudtest).. Der er for øjeblikket uklarhed om
lovlighed af brug af jagtgevær på prøver, derfor træffes ingen afgørelse.
Forslag 2: (Mulighed for tilvalg af harespor på AT, hvis man ikke fra tidligere prøve har dokumentation
for harespor.) .. Hvis prøven annonceres med mulighed for harespor, kan hundeføreren skriver på sin
tilmelding at dette ønskes. Derefter kan dette tilbydes hvis situationen opstår.

3. Evaluering af AT 2019:
Mariager, kun to tilmeldinger og dernæst afmelding af den ene på grund af Kennelhoste.
10 i alt tilmeldt på AT, kun få der bestod. Prøven i Ribe blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger.
Underskud på prøverne på 1104,50kr.

4. Planlægning af UT 2020:
Liste på Jagtbrugshunde med de discipliner der skal være klar til henholdsvis UT og AT.
Esbjerg: Mona Storgaard vil gerne afholde UT, forudgående bør terræn gås igennem for at konstatere
om der er harer nok. 1 hold max 4 hunde.
Hjarnø: Der skal skaffes prøveleder. 2 hold 5 hunde pr. hold.
Odder: 5. april 2020, 2 hold.
Søndersø: 1 hold 4 hunde.
Deadline for oplysning af prøvedato og prøveledere senest 1. nov. til GB. Skriver rundt når datoerne
ligger fast så der kan aftales dommere!! De arrangerende prøveledere finder selv dommere.
Vi spørger HRA om han vil lave en UT på Sjælland.
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Der er fortrinsret for medlemmer af de arrangerende klubber. Dette skal fremgå når prøverne
annonceres.

5. Problemer med uforberedte hundeførere.
Det er et problem vi bliver nødt til at håndtere, det vil sandsynligvis være sådan på alle prøver.
Findes der gode filmklip med træning på Youtube så send dem endelig til Gitte og Johanna, de kan
også lægges på FB. Vær opmærksom på ophavsret.

6. Jagtbrugshunde og fremtiden.
Langhårsklubben vil fremadrettet, lave et tættere samarbejde med den Tyske Langhårsklub i Slesvig
Holsten. Det internationale samarbejde, originaliteten i de tyske prøver og racens originalitet vægtes
højt.
Leif Hansen stopper sit arbejde i Jagtbrugshunde. Der er for få hundeførere der bakker prøverne op, i
forhold til den arbejdsindsats der lægges i det.
Der blev givet tilsagn om at støtte Langhårsklubbens træningstiltag for unghunde med henblik på
anlægsprøverne, som lanceres til foråret. De enkelte klubber informerer deres medlemmer.

7. Evt…
Der udtrykkes stor tak til Leif Hansen, Palle Jørgensen og Henrik Raae Andersen, for deres store
engagement og arbejdsindsats i Jagtbrugshunde. CL sørger for vingaver..
Næste møde: 6. maj 2020.

