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Deltagere: Carsten Lundhøj, Bjarne Nürnberg, Brian Visby, Nanna Brændgaard, Knud Flemming 
Madsen, Finn Nederby, Gitte Becher, Flemming Borregaard Andersen. 
 
Afbud: Pernille Legind 
 
 

1. Forslag eller rettelser til DO: 
 

 
2. Gennemgang af referat fra sidste møde: 

 
              Pointskemaer tilrettes, Carsten og Gitte.  
 
 

3. Evaluering af AT 2022: 
 
Sjælland:  Udmærket prøve med gode terræner. 
 
Samsø: Veltilrettelagt, vandhullet manglede lidt vegetation, ellers var alt rigtig fint. 
Manglende forberedelse af hunde. 
 
Mariager: Godt tilrettelagt prøve. Enkelte hunde manglede forberedelse af efterskudsarbejdet, 
ellers en prøve med rigtig gode hunde. Gode terræner. 

 
              Fyn: God prøve med meget vildt, alt gik godt til man kom til vandhullet. Kun én hund bestod                        
              prøven. 
 

 
4. Planlægning af UT 2023: 

 
Samsø 1 hold, Holger Pedersen  
 
Sjælland 1 hold, Pernille Legind  
 
Gjerlev? Spørge Ove Nielsen 
 
Søndersø 1 hold, Brian Visby 11. marts 2023. Dommere? 
 
Mandø 1 hold 5 hunde, Mona Storgaard 
 
Solevad Fyn 1 hold, Nanna Brændgaard   
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             Stoholm Viborg, 1 hold, Knud Flemming Madsen 
  
             Vedtofte Fyn, 1 hold, Bjarne Nürnberg  6. april skærtorsdag. Dommere Bjarne Nürnberg og? 
 
 
Tilbagemelding med detaljer senest 10. november! 
 
 

5. Brug af dommeraspiranter/meddommere på UT 2023. 
 
Per Stouby kan gå som dommer 1. Flemming Borregaard Madsen, Hanne Bro Hansen kan gå  
som dommer 2. 
 

               
 

6. Der skal være større forståelse for at UT og AT hører sammen, da der ikke kommer nær så 
mange på AT som på UT:  
 
Prøveledere og Dommere, bruger mange kræfter og kører mange kilometer for at tilrettelægge 
prøver og afprøve alle de hunde der stiller på UT. Derfor er det skuffende at det er kun er 40% 
der stiller på AT. 
 
Der skal være hjælp til den fortsatte træning, avlerne kan gøre rigtig meget for at fastholde 
deres hvalpekøbere.  
Kan klubberne arrangere træning? Samle de hunde der har været på UT til en/flere 
træningsdage hvor man gennemgår fagene på AT, navnlig slæb og vandarbejde.  
 
Prisen på UT hæves til 550 kr. og prisen for AT sættes ned til 450 kr. Det gøres som forsøg, i 
håb om at det kan give incitament til at tilmelde sig AT når UT er bestået. Avlsmæssigt skal 
prøverne ses samlet, hvor den unge hund afprøves i to alderstrin. 
 
 

 
7. Fremtiden.. 

 
Der er nedsat et anlægsprøveudvalg i SJD som skal arbejde med indførelse at VJP og HZP i 
Danmark. Der er udarbejdet et kommissorium. De oplysninger der er om arbejdet i tidligere 
referat gælder stadig og der arbejdes videre med tingene. 
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8. Skal en hundefører kunne få sit gebyr tilbage ved framelding fra en prøve. 
 

             Før tilmeldingsfristens afslutning betales pengene tilbage ved framelding.        
             Kan det ikke lade sig gøre at flytte en hundefører til en anden prøve fordi der takkes nej til de 
tilbud vedkommende får, betales pengene tilbage. 
             Bliver hunden skadet umiddelbart før en prøve, betales pengene ikke tilbage men der      
tilstræbes at tilbyde en anden prøve. 
              
 
 

9. Økonomi 
 
Prøverne hænger økonomisk sammen og prøvegebyret fastholdes derfor. 

 
 
 

10. Evt. 
 
 
Næste møde 11. maj 2023 kl. 16.30 


