Referat fra anlægsprøveudvalgets møde d.17. jan. 2018 kl. 17.00 i Ejby, Fyn
Til stede på mødet var Gitte Becher (GD), Carsten Lundhøj (CL), Henrik Raae Andersen (HRA),
Bjarne Nürnberg (BN), Palle Jørgensen (PJ), Nanna Brændegaard (NB), Leif Hansen (LH) og Brian
Visby (BV).
Afbud fra: Johanne Jongstra (JJ).
Dagsorden:
1. Planlægning af årets UT-prøveleder, terræner, dommer opsamlingsprøve i april m.m.
2. Status på kompendie til dommeruddannelsen.
3. Gennemgang af årshjulet – er det klart nok defineret mht. ansvar?
4. Fordeling af opgaver fastlagt i årshjulet fordelt på flere personer.
5. Gennemgang af regelændringer i de tyske prøveregler gældende fra d. 1. jan. 2018.
6. Evt.

Referat fra mødet:
1. Prøve i Odder: Testleder (JJ), dato 31/3 eller 2/4? max. 4 hunde, dommer: Claus
Christensen og Anders Wanstrup.
Prøve på Hjarnø: Testleder: ???????, dato 10/3 eller 11/3 max. 8 hunde, dommer:
Lundhøj, Palle Jørgensen, Henrik Raae Andersen og Claus Christensen.
Prøve på Sjælland: Testleder (HRA), dato 4/3 max 12-15 hunde, dommer: Bjarne
Nürnberg, Henrik Raae Andersen, Carsten Lundhøj, Just Mikkelsen, Palle Jørgensen og Rene
Jørgensen.
Prøve på Langeland: Testleder(PJ), dato 17/3 max. 4 hunde, dommer: Henrik Raae
Andersen og Bjarne Nürnberg.
Prøve på Fyn: Testleder (BV), dato 18/3 max. 4 hunde, dommer: Bjarne Nürnberg og
Palle Jørgensen.
BV laver en fælles annonce til Klubbernes og Jagtbrugshunde.dk hjemmeside. (Husk sidste
tilmelding til hver prøve).
CL opretter prøverne på DKK Web. Prøvegebyr indsættes på Jagtbrugshunde.dk konto. (NB)
udbetaler penge til dommer og prøveleder efter bilag. Husk! Send koder til hver testleder.

Der er mulighed for at flytte hunde fra de prøver som er overtegnet, til de prøver som har ledige
pladser. Prøvelederne snakker samme og de prøver, som er fuldtegnet lukkes på DKKs Hunde
Web.
PS!! CL skal have besked.
Ved behov oprette extra opsamlings prøve i april.
2. Der indkaldes til Dommeruddannelse kursus (en dags varighed) sidste weekend i feb. 2018.

HRA, CL og PJ.
HRA tager kontakt til DKK ang. godkendelse af dommerne, dommeraspiranter og evt. en fra
DKK som hjælpeunderviser på dagen. (Til vejledning omkring hundenes tænder, øjne,
testikler, navlebrok, aflæsning af tips og hundenes opførelse overfor andre hunde og
mennesker.)

Det PowerPoint som er fremstillet til dommeruddannelsen bruges. Cl finder link til små
trænings indslag fra YouTube fra tyske prøver. Og sørger for alt omkring PC m.m. til dagen.

HRA laver en indbydelse til dommer og dommeraspiranter, der fremsendes regelsæt (med
de sidste nye små rettelser) og pointskemaer.
Der udbetales ikke kørselspenge, men der sørges for forplejning (morgenmad, middagsmad
og eftermiddagskaffe).
De dommer som står opført på Jagtbrugshunde.dk liste inviteres, sammen med de aktuelle
dommeraspiranter.
PJ bestiller lokaler og forplejning (Ejby Hallen).
Evaluering af dommer og aspiranter skal fremlægges på næste fællesmøde i maj 2018.

3. Brian Visby retter årshjulet med de ændringer vi vedtog og sender det rundt.

Bjarne laver et forslag til en standard dagsorden til alle møder.

4. Valg af referent: Bjarne Nürnberg, valg af sekretær: Gitte Decher (Midlertidigt). Nanna

Brændegaard kasserer. Dommeruddannelse: Henrik Raae Andersen, Carsten Lundhøj og
Palle Jørgensen.

5. HRA og CL fremlagde små ændringer til de eks. testregler og de blev godkendt. På bagsiden

kommer der en ny beskrivelsen af tandsæt. Carsten oversætter fra tysk til dansk. Carsten
sender det hele til trykkeren, så det kan være klar til sidste weekend i feb. 2018 og til
prøverne i foråret 2018.

Der er kommet nye vejledning til de tyske regler, som går meget på opmærksomhed på
hundes opførsel under hele testen over mennesker, hunde og at den forholder sig rolig og
er til at komme til ved test af chips mærkning m.m. Ting som vi hele tiden skal være
opmærksom på og er gjort mere tydelige på point skemaet. (Der er en 3 års
forsøgsperiode).
Dette oversættes og indsættes som bilag i regelsættet fra 2019.

6. HRA og PJ gør opmærksom på at DMK, endnu ikke har afklaret, om de fortsat skal være

repræsentanter for klubben.

Der blev aftalt nyt møde til maj 2018 kl. 17.00 i Ejby Hallen.

Referent
Bjarne Nürnberg, Vedtoftevej 33, 5620 Glamsbjerg. Tlf. 64451064-61705452

