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REFERAT (Offentlig) 

 
Af bestyrelsesmøde nr. 3-2017 i Langhårsklubben 
 
Fredag den 2. juni 2017 kl.: 16:00 i Ejby hallen 
 
Deltagere: Just Mikkelsen, JM  
 Leif Hansen, LH  
 Gitte Becher, GB 
 Jens Jensen, JJ 
 Hans Petter Lauridsen, HP  
 Ida Thyssen, IT 

Carsten Lundhøj, CL  
  
 
    
Fraværende: Bent Hansen, BH 
 Tommy Thomsen, TT 
 
   
Referent: Ida Thyssen, IT 
 

 

Referat: 

 
1-03-2017 Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-03-2017 Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:  Opfølgning på referatet fra den 19. februar 2017. 
 
Drøftelse: Weimaraner har nu også AT (HZP) med i deres avlsregler. 
 Film: Skal den på YouTube? Det er jagt med flotte situationer. Det skal 

tydeligt fremgå, at det er i Langhårsklubbens regi, den er lavet. Titel skal 
være Tysk Langhår på jagt. GB lægger den ud på YouTube. Der skal 
være et link til filmen på vores hjemmeside. 
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 Klubben ville lave en markprøve i Mariager. Den blev på foranledning af 
FJD-sekretær Aage Stenhøj aflyst. JM fik brev. Det er imod DKK regler 
ikke at måtte afholde f.eks. markprøve i klubregi. JM mindede os om at 
huske at slette prøver på Hundeweb.dk, hvis en prøve aflyses. 

   
 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
 
 
3-03-2017 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Formand, Næstformand, Sekretær, Kasserer, Avlsudvalg, 

Hvalpeformidler. 
  

Orientering: 
    

   Næstformanden: 
 

Sekretær 
 

Kassereren: Vi har fået 2 nye medlemmer/hvalpekøbere, som ikke skal 
betale i år. 
Der er 2 personer, der er blevet hjulpet med at få en hvalp fra Tyskland. 
Begge vil gerne være medlem af klubben. 

  
Avlsudvalget: Der florerer diverse rygter omkring racen, f.eks. om allergi, 
som kan udmønte sig i problemer med ørerne. Generelt har vi en meget 
sund race og hvis en person ringer og spørger om det er et problem i 
racen, er svaret nej, men at alle individer kan få allergi.  
En dyrlæge har kontaktet CL om mulig grå stær, som er arveligt og dette 
skulle have betydet, at ZDL 202/15 Hannes v. Kiekenbruch er blevet 
avlsspærret. Hannes v. Kiekenbruch er far til et kuld hvalpe i Tyskland og 
dette kuld skulle som konsekvens af Hannes avlsspærring også være 
blevet avlsspærret. GB har skrevet til Silke Timme, som er formand for 
gruppe Nordwest, samt sidder i avlsrådet i samme gruppe – Gruppe 
Nordwest er ligeledes den gruppe, hvor Hannes er hjemmehørende. 
Svaret var at Hannes og dens afkom rigtignok er avlsspærret, fordi den 
havde vist dårligt temperament ifm. højdemålingen på en udstilling og 
ikke pga. arvelig grå stær. 
Grå stær hedder på latin Katarakt. Dårligt temperament hedder på tysk 
schlechter Charakter. Mon der er sket en misforståelse. Ordene Katarakt 
og Charakter ligner meget hinanden. Dyrlægen takkede for seriøst 
behandling af sagen. 
CL vil til næste Verdenforbundsmøde bede om information om f.eks. 
avlsspærrede hunde gives videres til Langhårsklubben. 
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Norge tester nu også automatisk hunde med Hollandske aner for om de er 
bærer af genet for gul pels. Idet Norge er medlem af Verdensforbundet, 
bør dette også være en selvfølge. 
Avlsudvalget kan ikke hjælpe med hanhundeemner, hvor ejer ikke er 
medlem af Langhårsklubben. 

 
 Hvalpeformidleren: Der har ikke været henvendelser. 
 
 
4-03-2017 Opfølgning af sager fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling: Facebook side. 
 
Drøftelse: Langhårsklubben skal have en Facebookgruppe med annoncering af 

aktiviteter, billeder, film m.v. Der må ikke være negativ debat. GB og IT 
arbejder videre.  

 
Beslutning: Administratorer skal være GB og IT. Indledningstekst skal godkendes af 

bestyrelsen inden det hele startes. Det skal ikke være en lukket gruppe. 
 
 
5-03-2017 FJD, DJU og 5 klub samarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: FJD maj møde, regnskab DJU m.m.  
 
Drøftelse:  CL havde bedt GB om at tage til gruppemøde samt bestyrelsesmøde i 

FJD, idet CL var forhindret i selv at deltage. GB gav et referat. Frank 
Elmer fra Gammel Dansk Hønsehund mente, at kvalitetsprøve skal være i 
5-klub regi og han fik lov til at 5 klub kunne afholde en sådan prøve i 
efteråret.  Vi vil ikke ligge på knæ og spørge om lov, idet den ret har vi i 
forvejen iht. aftale med DKK. 

 FJD har besluttet at aldersgrænse for unghunde klasse på markprøve igen 
skal være 24 måneder. DJU skal herefter vedtage dette. Tør DJU gå 
imod? 

 Vi drøftede fremtiden på baggrund af den udsendte pressemeddelelse fra 
DKK, DJ og FJD.  
DJU: Er det rimeligt, at 4.200 medlemmer i de stående jagthundes 
klubber skal dække et DM underskud på 45.000 kr.? 

 
Beslutning:  Certifikatudstillingen i Jægerspris bliver søndag den 4. februar 2018 og 

Kignæs Hallen er booket. 
 Vinderklasse på Samsø bliver den 23. september. Vizslaklubben har 

jubilæumsprøve samme dag. Der bliver ikke ændret på noget, idet prøven 
indgår i et større prøvesammenhæng på Samsø. Annonce skal først 
godkendes af Holger, derefter videre til annoncering. 
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Næste 5-klub bestyrelsesmøde bliver den 17. august. Dommer til 
Certifikatudstillingerne skal  på plads denne dag. 

 
  
6-03-2017 Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Drøftelse af om vi skal holde en markprøve for kun Tysk Langhår i 

efteråret. Vi har tidligere forsøgt dette sammen med 5 klub, men nu må 
tiden være inde til vi går enegang og afholder en prøve i eget regi. 

 Drøftelse af brev fra DKK vedr. dommeransøgninger – har vi nogen 
emner? 

 DKK vil have 300 kr. i ekstragebyr for Schweissprøver, når der er mange 
hunde tilmeldt. Tiden må være inde til at diskutere om alle hunde, altså 
også fx. selskabshunde og også jagthunderacer, som ikke bruges til jagt, 
skal have lov til at deltage på schweissprøver og dermed tage plads op for 
nogle, der har brug for prøven.  

   
Beslutning: Vi arrangerer en ren Tysk Langhårs-markprøve. Den bliver afholdt i 

oktober måned. Den skal annonceres på vores hjemmeside. JM er 
prøveleder. 
Vi gennemgik medlemsliste for at se om der kunne være nogle emner til 
eksteriørdommer: CL spørger et emne om hun er interesseret at gå i gang 
med uddannelsen. 

 Som markprøvedommer har vi to forslag som kunne være emner. 
 Vi deltager med en stand på Jagt & Outdoor i Odense Congres Center den 

23., 24. og 25. marts 2018. 
Den 19. og 20. august 2017 er der ”Jagt og Natur” Messe på Gram Slot. 
Jens ringer for at høre noget mere om arrangementet. 
Racedyst: Klubben betaler for deltagerne. Der opfordres til, at det er 
unghunde, der deltager. Betingelse nr. 1: Skal have bestået DJU 
apporteringsprøve. Herefter efter point og laveste alder. 
Langhårsklubben har 40 års jubilæum i 2019. Det er vigtigt at vi får 
stablet et arrangement på benene. Måske kunne vi lave udstilling med 
tyske dommere. Festudvalget består af CL, JJ og evt. en til. (skal lige 
spørges først). 
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7-03-2017 Jagtbrugshunde.dk. 
 
Sagsfremstilling: Drøftelse af seneste møde i Jagtbrugshunde.dk 
 
Drøftelse: UT/AT: Der er forskel på prøverne og forberedelse dertil. Folk misforstår. 

Hundeejerne mener i bogstavligste forstand, at hundene skal være en rå 
hund helt uden dressur. Dette er en misforståelse der bør rettes op på.  
Jagtbrugshunde.dk afholder AT prøve ved LH (Mariager), Samsø, 
Langeland, Sjælland og evt. Sønderjylland. 

 
Beslutning:  
 
 
8-03-2017 Verdensforbundet for tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Der er endnu ikke udsendt indkaldelse til Verdensforbundsmøde ved den 

tyske forbundsudstilling den 15. juli. CL tager fat i Saija Suoma fra 
Finland (Vicepræsident). 

 
Beslutning:  
   
 
9-03-2017 Fastsættelse af næste møde. 
 
Næste møde fastsættes iht. behov. 
 
 
10-03-2017 Eventuelt. 
 
Sagsfremstilling: Intet at bemærke. 
 
Drøftelse: 


