
 
 

 

Referat fra jagtbrugshunde.dk møde, den 5. Januar 2017. 
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 Godkendelse af referatet fra den 08.12.2016  
Godkendt af alle 

 
Siden sidst 

 

 Dommerbog, er der indhentet tilbud og er den klar UT. 
Carsten sender bedømmelses skema, regelsættet til trykker, vi få afklaring på 
næste møde den 5. januar 2017. 
Leif har lavet en udkast og det ser godt ud og den er godkendt, ros til Leif. 
 

 Årshjul for aktiviteter og deadlines, hvor langt er vi nået? 
Den er lavet færdig, vi skal læses den igennem og melder tilbage hvis der er 
mangel eller der skal laver rettelse og som skal sendes tilbage til Brian inden den 
30. december. Den gøres færdig den 5. januar 2017. 
Der er lavet er enkelte småjusteringer, man ellers er den færdig, tak til Brian 
 

 Beslutningsprotokol: Er den med eller først til næste år! 
Kommer med på næste møde. (5. januar, 2017) 
Der er en opfyldning på den, laves en oplæg til den 5. januar, 2017. 
Palle tage over og hjælpes af Carsten. 
Palle laver lidt ændringer så alt stå som det skal, Beslutningsprotokol er til intern 
brug. Ellers flot arbejde, Palle 

 

 Uddannelse af dommere. 
Carsten og Henrik laver en oplæg til dommer uddannelse og den skal være færdig 
den 30. december og sendes rund til os andre. Hvor langt er i nået med den? 
Henrik har lavet en skriftlig oplæg som er bleven læst igennem og diskuteret. 
Den er bleven lagt op til arbejdsgruppen for videre forarbejdelse. 

 

 Træningsgrupper og flere om at løfte opgaverne (Især træningsgrupper, 
terrænledere). Carsten foreslå at man kan kombinere den forårs marktræning & Ut i 
samme omgang.  
 

 Planlægning af forårets UT tests 2017 
Tølløse – Henrik Raae – 11. marts 
Langeland – Palle Jørgensen – 18. marts 
Hjernø – Hans Lau – 25. marts 
Fyn – Brian Visby - 26. marts 
Odder – Johanna Jongstra - 1. april. 

 
 

 Annoncering. 
Annoncen er lavet færdig og kan sættes på speciel klubbens hjemmesider, 
jagtbrugshunde.dk og på hundeweb.  

 



Dagsorden den 5. januar 2017 
 

1. Resultaterne er ikke kommet ind på hunde web, hvordan få vi oprettet dem? 
Der er ikke modtaget resterende pengene fra DKK, hvordan får vi dem? (Nanna) 
Ikke alle pengene er kommet ind i nu, men der arbejdes på det. Prøverne er 
afsluttet og DKK vil sørge for at alle resultater blive ført ind og at pengene overføres 
til jagtbrugshunde.dk.  

 
2. Planlægning af træningsdage.;  

Carsten og Just Mikkelsen arrangerer træning i det sønderjyske. 
Johanna står for træning i den midtjyske, Casper & Hanne Bro vil laver UT træning 
sidst i februar eller starten af marts. Henrik vil laver UT træning i den første 
weekend af marts. på Sjælland, Palle & Nanna på Fyn, sa alt i alt kommer der gang 
i træning i år, super godt gået allesammen.  
  
Alle skal give oplysningen videre angående træning til Johanna inden den 1. 
februar. Så kan det annonceres på jagtbrugshunde.dk 
 

3. Drøftelse af en anden struktur i jagtbrugshunde. 
Se tillæg af bilag 1. skrevet af Palle Jørgensen  
 

 
4. Eventuel: Jagtbrugshunde søger efter en ny logo til som henvender sig til alle i 

Danmark. Henrik er tovholder til det. 
 

 
5. næste møde? 27. april kl. 17:00 

 
 


