Referat fra evalueringsmødet i Jagtbrugshunde
Ejby-Hallen 28. okt 2021

Deltagere: Carsten Lundhøj, Bjarne Nürnberg, Nanna Brændgaard, Finn Nederby, Knud Flemming
Madsen, Brian Visby, Gitte Becher.
Referent: Gitte Becher
1. Forslag eller rettelser til DO:
Prøveregelsættet. Punkt 6 tilføjet.

2. Gennemgang af referat fra sidste møde:
Pkt 3: Jagtbrugshunde bør arrangere et møde/seminar så dommerne på vores prøver dømmer
ensartet. Carsten og Bjarne.

3. Evaluering af AT 2021 og planlægning af UT 2022:
Mariager: God dag, godt med fasaner på terrænet. Flere hunde ikke godt forberedte.
Samsø: En fantastisk dag med meget velforberedte hunde..
Mesinge Fyn: En trist dag, alle hunde dumpede.
Vedtofte Fyn: En god dag med masser af fasaner, søen måske ikke den mest velegnede, men prøven
kunne gennemføres på en god måde. Godt forberedte hunde.
Man må overordnet sige at det er de velforberedte hunde der klarer sig…

Planlægning af UT 2022:
Behovet er omkring 30 hunde.
Finn Nederby kontakter Pernille Legind ang. terræn på Sjælland. Han kontakter også Rasmus fra KLM i
Ribe.
Nanna kontakter Anne og Klaus Secher, Sjælland.
Carsten kontakter Børge Wæverstrøm, Sjælland. Han spørger også Just Mikkelsen om mulighed i
Sønderjylland.
Søndersø Fyn: Datoen for prøven oplyses efter 1. december. 6. 12. 13 el. 19 marts. Brian Visby
prøveleder.
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Vedtofte Fyn: 2. april. Bjarne Nürnberg prøveleder.
Bjarne Nürnberg snakker med Henning Wilstrup ang. prøve i Helstrup, Jylland.
Deadline for afklaring af prøvemuligheder og hvor mange hold der kan være på terrænerne, senest 1.
december.
Prøveledere melder ind med alle praktiske oplysninger til Gitte senest 15. december.
Deadline 1. januar til Jagthunden..

4. Tilmeldingsdato, ens for alle prøver?
Tilmeldingsdatoen for samtlige UT prøver 2022 er 27. februar. Gitte opretter prøverne.

5. Henvendelse fra Per Stouby. Vedr. at dømme på vores prøver.
Han var interesseret i at sammenligne UT AT med JET prøverne. Det har dog ikke den store værdi da
UT AT er avlsprøver og JET prøverne er jagtegnetheds prøver, de har ikke noget med hinanden at gøre.
Carsten spørger Per Stouby om han vil være interesseret i at være tredje dommer på en UT og AT med
henblik på at kunne dømme begge fremadrettet.

6. Prøveregelsættet.
Der er forskelligheder mellem det tyske regelsæt og det danske, da der i 2017 er kommet en klart
defineret adfærdsbedømmelse i Tyskland. Ligeledes må en hund nu kontaktes på slæbet, iflg. de nye
tyske regler, dog med prædikat reduktion hver gang. Der var enighed om at adfærdsbedømmelsen bør
være en del af de danske regler.
Carsten og Finn laver et forslag til tilføjelse til prøveregler, så de også omhandler adfærdsbedømmelse.
Når tillægget er godkendt skal der laves nye skemaer hvor adfærdsbedømmelsen fremgår.
Carsten spørger om der er økonomi til det, Kassereren oplyser at der er 31861,77 i kassen.
Der satses på at have det klar til AT prøverne 2022.

7. Evt.
Der blev drøftet om beløbet for prøver skal hæves. Man fastholder beløbet i 2022 da prøverne 2021
samlet løber rundt.
Ny mødedato 5. maj 2022 kl. 16.30

