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FJD's kontinentale gruppemøde 

Onsdag den 07. november 2018 

Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby 

 

Per Kaa Kristophersen (PKK) KHK - Formand FJD 

Jens Toft (JT) DRK  
Rune Riishøj (RR) DMK  
Rene Ahm-Hansen (RAM) GDH 
Carsten Lundhøj (CL) LHK 
Anders Mortensen (AM) DVK  
Brian Visby Hansen (BVH) DWK   
 

Referent: Ole Dahl Madsen (ODM) 

 

LB 
NR 

PUNKT AKTION ANSVARLIG BEMÆRKNINGER 

1. Underskrift af referat 
fra den 02.05.2018. 

 Sekretær  

2. Indstilling af kandidater 
til SJD’s udvalg 

 PKK  

3. Indstilling af kandidater 
som næstformand og 
formand i 
repræsentantskabet. 

 PKK  

4. Status 
fuldbrugsprøveregler 

 PKK  

5.  Status på terrænpleje  PKK  

6.  Eventuelt  Alle  

 

Der var afbud fra Gitte Finnich Pedersen 

For GDH mødte Renè Ahm Hansen 

BVH fraværende grundet arbejde – kom under fællesmødet 
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Følgende blev drøftet / besluttet: 

 

Pkt. Kommentarer / Besluttet: 

1 Referat underskrevet 

2 Drøftelse af kandidater til DUV. Kontinentale kandidater godkendt. Forventer konsensus omkring 
engelske kandidater. 
Til FUV blev følgende bragt i forslag: T. Hougaard og Jan Feigh. CLL spørger Kim V. Jensen, 
PKK spørger Preben Bach. Uffe Søndergaard og Laila Bilberg blev nævnt. PKK følger op. 

3 PKK som formand og Allan Nissen som næstformand blev indstillet 

4 PKK orienterede om forløbet af arbejdet med de nye regler, hvorefter der var en længere debat 
pro / contra de forskellige punkter. Adv. Lars Hjortshøj ser på det sproglige. Det blev indstillet at 
man indtil videre bruger det foreliggende resultat, men der skal arbejdes videre for at få en 
brugbar langsigtet løsning der ikke er afhængig af FMR. 

5 PKK gav status som var, at man arbejder videre i 2019 med gældende satser og tager det op i 
2020. 

6 Kent Lange havde henvendt sig til PKK om muligheden for at GDH kunne deltage i de aktiviteter 
de forskellige aktivitetsgrupper i andre racer afvikler. RAH kommenterede årsagen til 
henvendelsen. Konklusion om, at man kan henvende sig lokalt og få en aftale i stand. Dette er 
en opgave for specialklubberne ikke FJD. 
Drøftelse af krav om medlemskab af en specialklub for fører og ejer af den race der fremføres på 
markprøver. Ikke nogen klar konklusion. Går man væk fra denne ordning – som er i nugældende 
FJD regler - kan man forvente at enkelte vil ”manipulere” med ordningen. Årsagen til at PKK 
fremlagde punktet var, at DJ havde krævet, og fået indført, at man skal være medlem af DJ for at 
kunne stille på deres prøver. Tages op i SJD 

 

Således vedtaget på gruppemødet den 7. november 2018: 
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