Dansk Jagthunde Derby

Hørup den 12. november 2014.

Referat fra udvalgsmøde den 11. november på Hotel Ville Gulle, Nyborg.
Til stede var: Poul Vestervang, Poul Erik Dahl, Jan Lorentsen, Alex Nissen og Asger Stein.
Afbud: Flemming Fuglede.
Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift fra Derbyudvalgsmøde den 20. marts 2014.
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden.
3. Kort opfølgning af referatet fra mødet den 20. marts 2014.
4. Afvikling af Derby 2014 i Sønderjylland.
5. Derby 2015 på Sjælland. Dato, standkvarter og prøveleder.
6. Indstilling samt indbydelse af dommere 2015 - herunder indsendte forslag fra FFJ.
7. Økonomisk oversigt samt oplysninger om tilmeldte hunde for Derby 2015.
8. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og revisor.
9. Næste møde.
10. Eventuelt.
Referat:
1. Referatet godkendt og underskrevet.
2. Dagsordenen godkendt og underskrevet.
3. AS havde talt med Anders Varming mht. udsætning af agerhøns på Fyn. Der var positiv
tilbagemelding fra Anders V. og specielt fra lodsejerne, som havde indvilget i at deltage i projektet. Ligeledes kunne Alex Nissen konstatere en fremgang på de terræner,
han havde kendskab til. Derbyudvalget er indstillet på at støtte projektet i 2015.
4. Stor tilfredshed af valg af standkvarter (Danhostel Ribe), som har en god beliggenhed,
hvor det samtidig er let at få holdene sendt i marken om morgenen. Systemet med dyrlæge kontrol af startende hunde på 1. dagen viste sin berettigelse. En enkelt hund blev
afvist pga. indtruffen løbskhed på dagen. Ligeledes meldte dommerne tilbage efter 1-dagens afprøvning, at der havde været godt med fugle til en forsvarlig afprøvning af hundene.
5. Derby 2015 på Sjælland afholdes i dagene 20.-21. marts med Asger Stein, som prøveleder.
Ove Jensen er ansvarlig for terrænerne begge dage. Afslutningen og præmieoverrækkelse
finder sted på Haslev Jagtforenings skydebane på Kaisholm. Standkvarter: Dalby Hotel, Vordingborgvej 425, Dalby 4690 Haslev.
6. AS startede med at informere om derbyudvalgets hidtidige procedure for indstilling og invitation af dommere. Herefter drøftedes Fl. Fugledes forslag til samme. Hovedbestanddelen af
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forslaget havde tidligere været behandlet i FJD og dommerudvalget, uden at få tilslutning. I
forslaget var der ligeledes fremsat ønske om, at mindst tre racer var repræsenteret i dommerteamet til 2. heat og matchning, hvilket allerede praktiseres i derbyudvalgets procedure
for udvælgelse og invitation af dommere, i den udstrækning det kan lade sig gøre
til årets derby. Ligeledes var der et ønske om, at det ikke var nødvendigt for en dommer at
have dømt indledende heat på første dagen, før man blev inviteret til at være meddommer
på afsluttende 2. heat og matchning. Forslaget fandt ikke tilslutning.
Følgende dommere inviteres til afsluttende heat og matchning: Sv. Aage Vad (ordf.),
Søren Stenhøj og Allan Nissen. Indledende heat. Poul E. Dahl. Flemming Fuglede og Brian
Krog.
Reserve: Mogens Vestergaard.
AS havde en forventning om, at regnskabsåret kom ud med et positivt resultat. Pt. er der
tilmeldt 105 hunde til derby 2015. AS gennemgik sponsoraftale med Prof. Dog og blev
bemyndiget til at underskrive sponsoraftalen med Prof. Dog.
Formand: Asger Stein, næstformand Poul Vestervang, kasserer og sekretær Asger Stein og
revisor Søren Stenhøj.
Næste møde afholdes torsdag den 19. marts kl. 17.30 på Dalby Hotel, Vordingborgvej 425,
Dalby, 4690 Haslev.
AS orienterede kort om derby 2016 i Nordjylland. Alex Nissen ytrede ønske om en kvalificering og fri tilmelding på fremtidige derby.

Rettelser og kommentarer til referatet skal være sekretæren i hænde senest den 21. november
2014.

Med venlig hilsen
Asger Stein

