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Siden sidst
•

Dommerbog, er taget i brug og fungere fint, men der er ikke nok plads til at lave
notater på den pågældende hund som skal vurderes. Forslag er, at vi fjerne regler
sættet fra dommerbogen og få en ekstra side ved siden af til notater til UT. Der kan
laves en reglersæt-bog i format som lommebog med lidt større tekst, ved siden af
som alle dommerne få et eksemplar af. Leif vil tages sig af det.

•

Uddannelse af dommere.
Henrik har lavet en skriftlig oplæg sidste gang og den er bleven sendt rundt til alle
os og som er bleven læst igennem og diskuteret.
Den er bleven lagt op til arbejdsgruppen for videre forarbejdelse.
Hvor langt er vi nået? Der skal et nyt møde til, helst i udgangen af maj. Henrik,
Carsten & Palle.

•

Træningsgrupper og flere om at løfte opgaverne (Især træningsgrupper,
terrænledere).
Carsten har arrangeret træning i det sønderjyske og Casper Råhede har afhold
træning i Hobro område, Henrik på Sjælland, Palle & Nanna på Fyn.
Hvordan har det været, var der opbakning til? Ja, der har hele vejen rundt været
positiv og mange har deltaget bagefter på testen.

•

Resultaterne var ikke kommet på hunde web, hvordan går det med det?
Resultater skal sendes til Gitte, som kataloges + antal point. Alle resultater skal
sendes til sekretær formand@drenteklub.dk som så sender resultaterne videre til
race klubben

•

Der var ikke modtaget resterende pengene fra DKK ved det sidste møde i januar,
hvordan går det med det? (Nanna) og hvordan er det så her til foråret 😉 Alt er
indbetalt til jagtbrugshunde.dk

Dagsorden den 5. maj 2017
1. Godkendelse af referatet fra den 05.01.2017
Alle har godkendt referatet.

2. Evaluering af Ut 2017
Alle har været godt tilfredse og er meget glæde for succes, vi forsatte. Søndag den
9. april blev forårets sidste UT'er gennemført. Testene har været en stor succes og

7 hunde havde ikke fået plads på de annoncerede tests Jagtbrugshunde.dk havde
derfor arrangeret to tests for de 7 hunde - en i Sønderjylland og en på Sjælland. 6
hunde deltog og alle 6 bestod.
I alt er 50 hunde testet i dette forår. Tak til alle der har bakket op om testene:
Terrængivere, terrænledere, jagtlejere, prøveledere og ikke mindst hundeførere.
.

3. Økonomi UTere
Regnskabet er gået igennem og ser godt ud.
Vi få fat i en regnskabs program og den blive lavet af Nanna.
4. Jagtbrugshundes fremtidige struktur fortsat. (PJ)
Vigtigste formål er at holde fast i originaliteten af afprøvningen. Hvis der skal ske
ændringer, er det en enig arbejdsgruppe for jagtbrugshunde, der forestår dette. En
specialklubbestyrelse kan kun fremkomme med ønsker, der kan tages op til
behandling

5. Dommeruddannelsen. NU skal vi være færdige. Turbo på dette. PJ har tidligere
fremsendt PowerPoint med regelsættet, hvor vejledninger og illustrationer skal føjes
til. HRA, CL og PJ sidder i arbejdsgruppe, men alle må gerne melde ind. GB har
lavet en forside. (PowerPoint vedhæftet)
6. Neutralt logo. HRA har opgaven og vi andre hjælper til, der er kommet to forslag.
7. Afholdelse af efterårets ATere.
Mariager, lørdag den 2. september – 3 hold 12 i alt.
Ordførende Anders Wanstrup, Just Mikkelsen & Carsten Lundhøj
Dommer, Claus Christensen, Tommy Hougaard & Knud Føns.
Aspirant: Johanna, Casper & Mogens Halberg
Langeland, søndag den 3. september – 2 hold 8 i alt
Ordførende dommer Henrik Raae Andersen og dommer Bjarne Nürnberg
Aspirant:
Samsø, torsdag den 7. september – 1 hold i alt 5
Ordførende Henrik Raae Andersen og Leif Anker Jensen.
Aspirant:
Tølløse, søndag den 10. september – 3 hold i alt 12
Ordførende dommer, Henrik Raae Andersen, Bjarne Nürberg
(Carsten, Palle kunne være en mulighed!)
Dommer:
Aspirant:
Annoncen sendes til alle for at blive tjekket, derefter skal den i jagthunden, Nanna
vil gøre.

8. Dialog til DKK ang. processen med resultater skal virke automatisk.
Resultater skal sendes ind til DKK. Palle og Henrik følger op på det.
Til DKK Jens Heine på mail adressen – jehe@dkk.dk
Husk at afslutte ekstra UT i Tølløse & Sønder Jylland

9. Skal der tages kontakt op til andre klubber som Bracco Italiano & Staby houn og
eventuel flere? Vi kan gøre dem opmærksom på at hvis de vil er de meget
velkommen til at deltage på UT.

10. Planlægning af træningsdage til AT
Fyn, kombination med træning ag vand & slæb – AT, datoer kommer senere.
Midt Jylland – Brande, Langhårs klubben kreds Midtjylland, 2 x AT træning i august,
info angående datoer kommer senere.
Sønder Jylland – langhårsklubben kreds Sønder Jylland, træning hver anden
lørdag, første gang 6. maj, kl. 10:00
Øst Jylland, alle onsdagen i august, starte kl. 18:00
Jagtforening jagthunde klubben af 1970, 480,- ti gang, vand & slæb
Husk at alle form for træning vil jo gavne, speciel vand & slæb træning er rigtig
meget til gavn.

11. Brug af jagtgevær, kan den eventuelt erstattes af 9mm alarmpistol. Det blev
vedtaget at fortsætte med haglgevær. Deltagere som ikke har jagttegn må ikke
færdes med patroner i lommen!
Prøvelederne skal sørge for og have patroner med, så ulovlighed kan undgåes for
dem som ikke har jagttegn. Når der annonceres for UT & AT blive den krav om at
medbringe 4 patroner slettet.

12. eventuel
Tjekliste ajour ført

13. Næste Møde
Torsdag den 5. oktober, kl. 16:00

