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REFERAT (Offentlig) 
 
Af bestyrelsesmøde nr.3-2022 i Langhårsklubben 
 
Mandag den 9. maj 2022 kl.: 16:30 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby 
 
Deltagere:  Carsten Lundhøj 
  Leif Hansen 
  Ida Thyssen 
  Gitte Becher 
  Hans Petter Lauridsen  
  Tommy Thomsen 
  Ulrich Kristiansen 
  Ove Nielsen 
    
Fraværende:  Jens Jensen 
         
Referent:   Ida Thyssen 
 

Referat: 
 
 
1-03-2022  Fastlæggelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af endelig dagsorden. 
 
Drøftelse:   Carsten har et ekstra punkt til dagsordenen - DKK-henvendelse 

vedrørende Naturnationalparker 
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt som fremsendt og med tilføjelse af 

ovenstående punkt. 
 
 
2-03-2022  Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
   
Drøftelse: Referatet blev gennemgået. Gennemgang og korrektion af 

forretningsorden udskydes til næste møde. 
 

Hvis der på et bestyrelsesmøde behandles dispensation ift. 
avlsreglerne, skal dette tydeligt fremgå af bestyrelsesmødereferatet. 
Vi skal have dette ændret i avlsreglerne, så de ikke kan mistolkes. 



                                                             
 

 
27. maj 2022  2 

 

 Beslutning: Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet. 
 
 
3-03-2022  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, 

avlsudvalget, hvalpeformidleren.  
 

Orientering:  
 

Formanden:  
 
Næstformanden:  

 
Kassereren: Pr dags dato er vi 160 medlemmer og der er 26 
udmeldelser af klubben. 
 
Sekretæren: Kun en hund er registreret med HD, OCD og AD på 
hundeweb.dk. 

 
Avlsudvalget: Der er øjenundersøgt en hund, som er mor til en hund 
med diagnosticeret katarakt og den har kun aldersrelateret katarakt.  
Carsten viste en oversigt over øjenundersøgelser fra år 2000 til nu. 
Der er 14 registreringer i alt. I Tyskland kaldes katarakt i en ung 
alder for Juvenil katarakt, dvs. når diagnosen er stillet inden hunden 
er 3 år. Både fra Ajax v. Hochspessart og Sjørslevs Luna, som har 
juvenil katarakt på begge øjne, er der sendt blodprøve til Tyskland. 
 

Registrerede øjensygdomme Tysk Langhår 2000 til 2022 
ECVO nr. Stambogsnr.  Katarakt fri Katarakt Anden diagnose Alder diagnose Juvenil 
Ingen 06719/2003     CEA     
1003419 10737/2004   1   6 år 7 mdr.    
1502176 DK15429/2010 1   PRA 5 år 2 mdr.   
2002363 DK08817/2012 1     8 år 4 mdr.   
2003419 DK14611/2016 1   ICAA 4 år 4 mdr.   
2101590 DK06638/2020 1     1 år 1 mdr.   
2103485 DK13957/2019   1   2 år 4 mdr. 1 
2200268 DK06087/2020 1     1 år 10 mdr.   
2200598 DK13952/2019 1     2 år 7 mdr.   
2200618 DK13236/2019 1     2 år 8 mdr.   
2200620 DK13237/2019 1     2 år 8 mdr.   
2200621 DK00505/2020   1   2 år 9 mdr. 1 
2200713 DK20250/2017   1   4 år 4 mdr.   
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2200889 DK16504/2012   1   9 år 8 mdr.   
2201504 DK15520/2014   1   7 år 11 mdr.   
Antal 14 8 6     2 

 
 
Hvalpeformidleren: Alle hvalpe er solgt 
 

 
4-03-2022 Træning i Langhårsklubbens regi. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Der er ikke ret mange hunde i Sønderjylland i år, sidste gang kun tre 

Tysk Langhår. Der er en del hunde til træning i Midtjylland ca. 10 
hunde, som alle er Tysk Langhår. 
  
Hvad gør vi for at få gang i deltagelse til UT/AT og VJP/HZP?  

 
Beslutning: Carsten åbner tilmelding til HZP-prøven i Hammelev nu, så 

hundene der deltog på VJP kan se datoen for hvornår de skal være 
klar.  

  
Drøftelse ved næste møde af hvordan vi får flere hunde uddannet, så 
de kan blive gode jagthunde og evt. deltage på avlsprøverne.  

 
 
5-03-2022  Samarbejdet mellem Langhårsklubben og DL Slesvig-Holsten. 
  
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: Der har været afholdt generalforsamling i DL Slesvig-Holsten og 

der var genvalg på alle væsentlige bestyrelsesposter, så formanden 
hedder stadig Stephan Bruhn. Fra Langhårsklubben deltog Gitte 
Becher og Carsten Lundhøj. 

 
 Efterfølgende har der været generalforsamling i DL-Verband og her 

blev Stephan Bruhn valgt til vicepræsident. 
 
Beslutning:   
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6-03-2022  SJD og 5-klubsamarbejdet. 
 
Sagsfremstilling: Orientering fra møder og samarbejde 
  
Drøftelse:  Vedr. stof til bladet Jagthunden: Folk bruger Facebook mere end 

Jagthunden. Det er ligesom tiden lidt er løbet fra Jagthunden.  
 

Det blev grundigt drøftet, at Ruhårklubben og DMK har foreslået, at 
lade JET 2 prøven og DMK’s apporteringsprøve erstatte DJ’s 
udvidede apporteringsprøve, som adgangsgivende til brugsklasse og 
vinderklasse. Der var enighed om dette ikke var noget 
Langhårsklubben ønsker, men at vi ønsker reglerne fastholdt som de 
er for nuværende, jf. fælles markprøveregler, men dog kun så længe 
DJ ikke ændrer væsentligt på reglerne for JUA prøven. Skal JUA 
prøven en gang i fremtiden erstattes af en anden prøve, så ønsker 
Langhårsklubben, at begge prøver skal være omfattet af fælles 
markprøveregler.    
 

Beslutning: For at få mere stof til Jagthunden skal der på alle prøver på 
prøvedagen udpeges en person, der skriver et indlæg til Jagthunden. 

 
 Langhårsklubben ønsker fastholdelse af de nuværende regler for 

efterskudsprøver, der giver adgang til brugsklasse og vinderklasse.  
 
 
 6B-03-2022: DKK-henvendelse vedrørende Naturnationalparker 

 
Sagsfremstilling: DKK har skrevet til specialklubberne, for at få 

oplysninger/information om hvorledes de kommende 
naturnationalparker forhindrer træning og prøver med hunde.  
 

Drøftelse:  Schweissprøver er allerede begrænset (Pamhule) Hvis man ikke har 
mulighed for at træne pga. manglende arealer, kan vi ikke få 
uddannet ordentlige jagthunde. Luftesteder/hundeskove til hunde 
kan ikke bruges til noget som helst. 

 
Beslutning: Carsten svarer på henvendelsen fra DKK. 
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7-03-2022  Prøver, udstillinger og klubbens pokaler. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:  Information om Ida Thyssen henvendelse til DKK om at AT/HZP 

skal være dokumenteret i DKK for at en hund skal kunne stille i 
brugsklasse udstilling: Bestyrelsen har et ønske om at HZP-resultat 
skal være kendt, så det kan ses på hundeweb.dk inden deltagelse på 
udstilling ellers kan det være svært at tjekke om hunden er berettiget 
til at stille i brugsklasse på en udstilling. Ida har talt med Vibeke 
Jørgensen, som sagde, at det havde været drøftet tidligere. Det ville 
der ikke blive lavet om på i forhold til som det er i dag, fordi en 
hund kan jo have være på prøve dagen inden udstilling. Ida talte 
senere med afdelingsleder for udstillingsafdelingen, Jette Nielsen. 
Hun sagde, at vi i tvivlstilfælde altid er velkommen til at kontakte 
DKK. De vil så undersøge, om hunden opfylder kravet til at kunne 
udstille i brugsklasse. Jeg fortalte, at vi ved vores 
Certifikatudstillinger kontakter folk, som vi mener ikke er berettiget 
til at stille i brugsklasse. Det syntes Jette, var en meget fin service. 
Når en hundeejer tilmelder sig udstilling, underskriver de/bekræfter 
de, at de har gennemlæst og kender udstillingsreglerne. Hvis DKK 
bliver bekendt med, at en hund som er tilmeldt i brugsklasse, ikke 
opfylder kravet til at kunne stille i den klasse, vil den få slettet 
udstillingsresultatet og der vil i stedet for komme til at stå ”ikke 
mødt”. Hvis hunden får tildelt et certifikat, vil DKK se om det kan 
gives til en anden hund i stedet. 

 
 Jørgen Gram Petterson har arealer vi kan bruge til markprøver hvert 
4. år. Vi prøver at holde muligheden åben, hvis vi skulle komme til 
at mangle arealer. 
 
Det ser ud til, at jo flere hunde der melder til AT/HZP prøve des 
mindre deltagelse er der på markprøverne. 

 
Schweissprøven i Bevtoft blev aflyst pga. kun 3 tilmeldte hunde. 

 
  

Beslutning:  Krus skal bestilles. HP bestiller 
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8-03-2022  Jagtbrugshunde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse:   
 
Beslutning:  AT-prøven bliver den 10. september i Skrødstrup med Leif Hansen 

som prøveleder og den 9. september på Samsø med Holger Pedersen 
som prøveleder. 

  
Vi nåede ikke yderligere på bestyrelsesmødet, idet vi måtte afbryde for at gå i gang 
med seminaret om øjensygdomme. Se separat information vedr. dette seminar. 
 
 
9-03-2022 Verdensforbundet for Tysk Langhår. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Drøftelse: 
 
Beslutning:   
 
 
 
10-03-2022 Fastsættelse af næste møde. 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes efter behov 
 

 
11-03-2022 Eventuelt. 
 
Drøftelse:   
 
 


