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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr. 4-2020 i Langhårsklubben 
 
Mandag den 28. august 2020 kl.: 16:30 i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby 
 
Deltagere:  Carsten Lundhøj, CL 
  Jens Jensen, JJ 
  Gitte Becher, GB 
  Hans Petter Lauridsen, HP 
  Leif Hansen, LH  
  Just Mikkelsen, JM 
  Tommy Thomsen, TT 
   
Fraværende:  Ida Thyssen, IT 
  Ulrich Kristiansen, UK 
       
Referent:   Gitte Becher 

Referat: 
 

1-04-2020  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt 
 
 
2-04-2020  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse: Referatet blev gennemgået. 
 
 Der kom ingen svar fra Tyskland på invitation til vandtræningsdag, 

så der blev ingen træningsdag.  
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Ejner Poulsen kan evt. inviteres til dommerseminar hvis det bliver 
aktuelt og han er interesseret.  
 
Der skal laves reklame på hjemmeside og Facebook for 
efterårsmarkprøven den 26. september ca. 10. september.  

 
Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
 
 
3-04-2020  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden: Puddelklubben har opfordret til at arrangere udstillinger 
og lade overskuddet gå til DKK, samt donere penge som støtte til 
DKK på grund af coronakrisen. Der kommer et udspil fra DKK’s 
formand og direktør i næste uge og vi afventer og ser hvordan det 
ser ud.  

 
  Næstformanden: Jagt og Outdoor messe 2020 er igen aflyst. 
 

Kassereren: Pt. er vi 164 medlemmer – Overskud trods 
ekstraordinære udgifter. 
Skæringsdato for nye hvalpekøberes gratis medlemskab af 
Langhårsklubben bliver ændret til: Førstegangskøbere der modtager 
deres hvalp efter 30. august, får et gratis medlemskab resten af 
kalenderåret, plus det efterfølgende år.  

 
Sekretæren: 

 
Avlsudvalget: Katarakt: Iht. oplysninger i det tyske langhårsblad er 
to hvalpe fra kennel vom Forst Ostenwalde avlsspærret pga. 
katarakt. Avlshannen Bullenbargers Ari er endegyldigt avlsspærret 
på grund af katarakt og det kuld han er far til i kennel vom 
Forstkamp, er ligeledes endegyldigt avlsspærret.  

 
Det ser altså ud til at katarakt er på fremmarch i en vis udstrækning 
og for at beskytte vores race mod katarakt vil avlsudvalget 
fremadrettet kun anbefale tyske hanhunde til avl som er 5 år og 
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derover, og som har avlet fejlfri hvalpe. Der laves et opslag på 
hjemmesiden desangående.  

 
CL kontakter Saja Suoma fra verdensforbundet for DL og drøfter 
sagen om katarakt med hende.  

 
Hvalpeformidleren: Der er meget stille. Det ser ud til at alle 
hvalpene er solgt. 

 
 
4-04-2020 Træning i Langhårsklubbens regi. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Der er gode resultater med træningen i Sønderjylland og god 

deltagelse. Træningen tilrettelægges så fejl undgås og er man gået 
for hurtigt frem, så bliver man bedt om at gå tilbage i 
træningsforløbet og få tingene på plads før man kan fortsætte. Der er 
meget fokus på at lære hundeførerne at begrænse deres kommandoer 
til et minimum, samt vise tålmodighed med deres hunde og kun 
gribe ind hvis tingene er ved at gå galt. Vi skal væk fra råberi og i 
stedet frem til belønning og ros når hele opgaven er løst.     

 
Beslutning: Der må opmuntres til at opdrætterne skubber på, så deres hvalpe 

kommer gennem denne praktiske uddannelse frem til og med 
hundens 2. leveår.  

 
 
5-04-2020  Samarbejdet mellem Langhårsklubben og DL Schleswig-Holstein. 
  
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Kontakten til DL Schleswig-Holstein foregår ikke helt uden 

problemer, men de har dog ikke været større end de kan klares. 
Kontakten til formanden fungerer godt. 
6 hunde fra DK er tilmeldt HZP med brugbarhedsprøve og 
”nødløsning sporarbejde Corona 2020” i Neukirchen den 12. og 13. 
september. Det vil efterfølgende blive undersøgt hvorledes 
afprøvning på den levende and kan gennemføres.    

 
Beslutning: 
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6-04-2020  SJD og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra møder og samarbejde 
  
Drøftelse: Mødereferat fra SJD-repræsentantskabsmøde og gruppemøde er 

udsendt til bestyrelsen. LHK stemte imod godkendelse af budgettet 
sammen med DWK, hvilket også fremgår af referatet. Vi kan ikke 
acceptere omkostningerne til sekretær og kasserer, samt prisen på 
afholdelse af DM. 

 
GDH har lavet Schweissprøve i eget regi på Sjælland udenfor 5klub 
samarbejdet.   
Hvis klubberne ønsker at arrangere egne prøver omfattet af 
overenskomsten udenom 5-klub, har vi så et samarbejde?  
   
KJS er udtrådt af 5-klub samarbejdet, da de ønskede at deltage med 
deres gruppe 6 og 8 hunde på prøver i 5-klub. De øvrige klubber i 5-
klub ønsker samarbejdet skal omfatte hunde fra gruppe 7 alene.  

 
GDH foreslår 5-klub forårsvinderklassen afholdes på Sjælland i 
2021, med samme prøveleder som til deres schweissprøve. Med 
baggrund i tilbudte terræner i Midtjylland, med tilgang til vilde 
fugle, ønsker LHK at bevare prøven i Jylland, idet de fleste 
hundeførere også kommer herfra. Der er heller ikke opbakning fra 
bestyrelsens side til prøvelederen. 

 
Beslutning:  Der skal tages en beslutning om hvorvidt 5-klub overenskomsten 

skal se ud som den nuværende. LHK-bestyrelse foreslår, med 
baggrund i udtalelser fra GDH’s formand på de sidste to 5-klub 
møder, at samarbejdet fremover kun skal omfatte udstilling og 
vinderklasse. Der arrangeres et møde mellem formændene fra 
DWK, DVK, GDH og LHK for afklaring af sagen.  

  
 HP skriver til 5-klub samarbejdet vedr. bestyrelsens beslutning om 

forårsvinderklassen.  
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7-04-2020  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: IT havde fremsendt forslag til korrektioner af dokumentet for 

afholdelse af eksteriørbedømmelsesarrangement. De blev fundet i 
orden.  

 
Dommerseminar bør afholdes før certifikatudstillinger i februar 
2021. 

 
JM foreslår en udtagelsesprøve til racedyst afholdes på klubbens 
familiedage. Bestyrelsen syntes det var en god ide og det blev derfor 
besluttet og da alle kredse er repræsenteret i bestyrelsen, bør denne 
beslutning hermed være formidlet.  
 
Der skal laves diplomer til prøver og udstillinger, som kan fremvises 
og godkendes på generalforsamlingen.  

 
Beslutning:  CL korrigerer dokument for eksteriørbedømmelsesarrangement iht. 

forslag fra IT.  
 
 CL laver oplæg til dommerseminar til drøftelse på næste 

bestyrelsesmøde. Her tages også beslutning om dato for både 
dommerseminar og eksteriørbedømmelses arrangement.   

 
  CL laver oplæg til diplomer. 
 
 
8-04-2020  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Der er annonceret en ekstra AT i Sønderjylland ud over den på 

Samsø. Nyt mødested for AT, Hammelev Bygade 9, 6500 Vojens.  
 

Hver klub blev bedt om at undersøge hvor mange penge de fra 
starten har skudt ind i Jagtbrugshunde.  
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Beslutning: HP prøver om han kan finde ud af hvor stort et beløb der er indskudt 
i opstarten af Jagtbrugshunde. Det fremgår sandsynligvis af de 
gamle regnskaber.   

  
 
9-04-2020  Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:   
 
Drøftelse:   Schorlemer-HZP 2020 er aflyst og dermed er det planlagte 

verdensforbundsmøde også aflyst. Vi afventer ny dato for mødet og 
håber på det kan blive i forbindelse med det tyske langhårsforbunds 
generalforsamling i marts 2021.  

 
Beslutning:   
 
 
10-04-2020 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste møde afholdes fredag den 23. oktober i Ejby hallen. 
 

 
11-04-2020 Eventuelt. 
 
Drøftelse: Fortsættelse af seminar med WE om uddannelse af jagthunde fra 16 

uger til 2 år. Vi spørger på generalforsamlingen 2021 om der er 
interesse for dette.   

 
 
 


