
Referat fra møde i anlægstestudvalget  02.06.2016 i Ejbyhallen, Fyn 

 

Til stede var; Carsten Lundhøj (CL), Johanna Jungstra (JJ), Leif Hansen (LH), Bjarne Nürnberg (BN), Peter W. 

Jürgensen, Nanna Brændegaard (NB),  Brian Visby Hansen (BVH) og Palle Jørgensen (PJ).  

Afbud: Henrik R. Andersen (HRA), Knud Føhns (KF) og Gitte Becker (GB). 

Referent: PJ.   Ordstyrer: BVH 

 Pkt. 1 Gennemgang af referatet fra sidste møde                                                   Tovholder/deadline 

Referatet fra sidste møde blev gennemgået og drøftet. Referatet er for så 

vidt godkendt, men blev læst igennem som en reminder. Der var ønske 

om ændringer af datoer for afholdelse af efteråret AT tests. Beslutninger 

herom, vil fremgå længere ned i referatet. 

Alle 

 

Pkt. 2 Evaluering af forårets UTere 

JJ fremlagde regnskab fra Odder testen. Der var et underskud på 1265,75 

kr. Der mangler stadig kørselsgodtgørelse til en tysk dommer (hvis der 

overhoved kommer en opkrævning).  Der blev drøftet, at man om muligt 

begrænser gaver ,  til hjælpere og lodsejere til det minimale, samt 

forsøger finde så billige mødelokaler som muligt.  

BVH fremlægger snarest regnskab fra Fyn 

HRA mangler regnskab fra Sjælland 

CL foreslog, at testene afholdes i klubregi af hensyn til at gøre det 

økonomisk praksis og for at holde regnskabet i jagtbrugshunde.dk på et 

lavt plan. 

Regnskab fra en test skal foreligge komplet efter en fastsat tidsfrist. 

JJ foreslog en tjekliste for testleder. 

 

 

 

BVH 01.07.2016 

HRA 01.07.2016  

 

 

 

Testledere 

JJ/snarest 

 

Pkt. 3 Dommeruddannelsen 



CL har kontakt med Wolf Schmidt Körby tidligere JGHV, som gerne 

hjælper os med tilrettelæggelsen af dommeruddannelsen.  

CL ytrede ønsker om indholdet til en uddannelse, der også skulle 

indeholde formålet med testene, til fremme for forståelsen for måden at 

bedømme på. 

Der blev drøftet kriteriet for, at en dommer kan påbegynde uddannelsen. 

Nedsættelse af udvalg til udfærdigelse af dommeruddannelsen. Foreslået 

blev Carsten Lundhøj, Bjarne Nürnberg, Palle Jørgensen.  Henrik R. 

Andersen meddelte før mødet, da han ville blive forhindret, at han også 

gerne stiller sig til rådighed. Peter W Jürgensen lovede at stille sin hjælp til 

rådighed ved oversættelse af evt. kompendie. Torsten Beäte Tyskland, 

hjælper også gerne. 

Det danske kompendie skal være helt på plads før det tages i brug. 

CL 

 

 

 

 

CL, BN, PJ, HRA og PWJ 

 

 

 

01.01.2018  

 

Pkt. 4 Indekstal til beregning af avlsværdierne af bedømmelsesskemaerne. 

PJ kontakter DKKs IT afdeling for at finde en model hvor dette kan lade sig 

gøre. 

PJ/ 2016 

 

Pkt. 5 Offentliggørelse af info, der kan konflikte med persondatabeskyttelsesloven 

PJ er i god dialog med DKKs   jurist omkring emnet og har fået nogle 

retningslinjer, til at arbejde videre med.  

CL og BVH gennemgik en DKK tilmelding via hundeweb, som har en ordlyd 

vi vil arbejde videre med og fremlægge for DKKs jurist. 

PJ  01.08.2016 

 

Pkt. 6 Status kommende ATere efteråret 2016 



a. Dommere 

De respektive testledere er ansvarlig for invitation af dommere. 

Dommerlisten er næsten på plads.  

b. Annoncering 

Annoncering af træningsdage og afholdelse af testene annonceres. JJ 

tovholder. Husk også annoncering i de enkelte klubbers medier. 

Træningsdage aftales med JJ. Træning til Langelandske test foregår på Fyn 

NB finder terræn. 

c. Terræner 

Mariager  04.09.2016 – 3 hold 

Langeland 10.09.2016 – 2 hold 

Sjælland 17.09.2016 – 2-3 hold 

 

LH, PJ, HRA  01.07.2016 

 

 

JJ  

 

Pkt. 7 Tilmelding og registrering af resultater via DKK Web 

HRA lægger resultater fra afholdt tests ind nu, har han oplyst. 

Prøvelederne lægger i fremtiden selv resultaterne (sumtallene) ind via 

DKK web. 

CL forsøger at lave anmeldelsesblanket i skrivebar version til DKK web 

inden 01.08.2016. Lykkes dette ikke, må vi også næste gang benytte 

formblatt 1. 

HRA tager kontakten med  DKK angående oprettelse af tilmelding via Web 

HRA 01.07.2016 

Prøveledere/ løbende 

 

CL 01 08 2016 

 

HRA før 01.08.2016 

 

 

Pkt. 8 Fotos og historier til Webmaster og promovering generelt. 

 

 



Testlederne eller personer som, testlederen har udpeget til at tage fotos 

og skrive små beretninger, skal huske, at få dem sendt ind til webmaster 

GB. Promovering af testene må gerne foregå kontinuerligt og bør også 

tænkes ind i klubbernes avlsregler, som endnu et tilbud medlemmerne 

kan benytte for avlsgodkendelse. 

 

 

Pkt. 8 Fastsættelse af datoer for test for 2017 

UT 2017 

Odder dato senere -3 hold 

Fyn   25-26 marts - 1 hold 

Langeland    1 april – 1 hold 

Sjælland dato senere 2 – 3 hold 

AT 2017 

Mariager   3 sep  - 3 hold 

Langeland    9 sep – 2 hold 

Sjælland   (10 – 16 eller 17 sep??) 

Fyn/Sønderjylland hvis behov viser sig. 

 

JJ, LH, PJ, HRA, CL og BVH 

 

Pkt 9 evt. 

Dommerbog. Der bliver indhentet tilbud på trykning. Samme format som 

ved markprøver. 

Årshjul for aktiviteter og deadlines 

Beslutningsprotokol 

Regnskabsoversigt og Diplomer som skrivebar PDF 

Der skal gøres en indsats for, at oplyse/træne deltagerne til, at være mere 

forbedret til testene, end som der ses nu i nogle tilfælde. 

Der bør igen ses på aldersgrænserne for deltagelse 

LH 

 

BVH 

?? 

CL 

Alle 

Næste møde, alle 



 

Næste møde 18.08.2016 kl 17.00 i Ejbyhallen 

 

JJ 

 

Illebølle 09.06.2016 

Palle Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

 

 


