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Præsentation for FJD’s Bestyrelse 9. august 2017
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Opgaven

• Fremstilling af opgaven

• Overordnet organisering

• Administration

• Økonomi

• Fremtidige opgaver (køreplan)
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Fremstilling af opgaven

• DJU har fungeret godt i næsten 80 år som fælles bindeled for FJD, DKK 
og DJ i arbejdet omkring de stående jagthunde

• Opgaven er at præsentere en model, der kan udvikle, forenkle, 
smidiggøre og billiggøre dette arbejde i fremtiden

• En helt ny model fremlægges

• En køreplan for implementering fremlægges
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Nuværende organisering

• Opgaver pt.:

• Specialklubberne er racernes eksperter
• Avlsrestriktioner og –anbefalinger
• Prøver for egne racer

• DKK, FJD og DJ
• Afholder prøver med DJU som koordinator
• Godkender love og regler
• Godkender dommere

• DJU
• Laver i store træk det samme som ovenstående
• Mere koordinerende
• Disciplinære sager
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Nuværende organisering

DJU

FJD/klubber

DJDKK
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Fremtidig organisering

Klubber

FJD

DJDKK

6



Overordnet organisering

• Kerneopgaver i fremtiden

• Specialklubberne er racernes eksperter
• Avlsrestriktioner og –anbefalinger

• Prøver for egne racer – avlsselektion

• DKK er FCIs nationale repræsentant
• Love og regler

• Dommergodkendelser

• Hundeweb

7



Overordnet organisering

• Kerneopgaver i fremtiden

• FJD er et samarbejde om overordnede prøver
• Prøver på tværs af stående jagthunde 

• ”Jagthunden”

• Ny struktur 

• DJ varetager bredde arbejdet i jagtens verden
• Prøver på tværs for jagthunde (”Bredde”)

• Træning for jagthundeverdenen

• Ny strategiplan (organisering af alle jægere)
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Administration

• Specialklubber
• Frivillige

• FJD
• Lønnet sekretær – der forudsættes fuld tid
• Frivillige
• Der må forventes øget udgift til kassererposten

• DKK
• Ca. ½ fuldtidsstilling (reduceres med 50%)

• DJ
• Ca. ½ fuldtidsstilling (reduceres med 100%)

• DJU
• Ca. ½ fuldtidsstilling (reduceres med 100%)
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Administration

10

• Der skal efter vedtagelse af forslaget udarbejdes en oversigt over de 
økonomiske forhold

• Der er imidlertid ingen tvivl om, at der vil være besparelser ved at 
gennemføre forslaget

• Besparelserne vil især kunne henføres til DJ, DKK og DJU.

• Besparelserne i DJU vil få positiv indvirkning på den nye organisation



Økonomi

• Prøver for enkelte racer afvikles af specialklubber

• Prøver på tværs af stående jagthund afvikles af FJD

• Prøver på tværs af jagthunde afvikles af DJ

• Prøver registreres på Hundeweb (DKK)

• Økonomien følger prøverne.
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Økonomi

• Tilskud fra Naturstyrelsen søges af FJD

• Tilskud fra DKK, FJD og DJ til DJU bortfalder

• Tilskud til dommeruddannelse betales til FJD af DKK og DJ (årligt 
15.000 fra hver organisation)

• DJU bruger for nærværende ca. 200.000 udover sekretær

• Dette beløb forventes at kunne reduceres og afholdes fremover af FJD
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Køreplan

• De 3 organisationer drøfter og godkender oplægget

• De 3 organisationer nedsætter en Styregruppe, der står for 
gennemførelsen af oplægget

• DJU opsiges inden 31/12 – 2017 til ophør med udgangen af 2018.

• Styregruppe laver aftale med DJU sekretær om forløbet.
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Køreplan (2)

• 2018 kører DJU normalt

• Styregruppen nedsætter ad hoc udvalg til gennemførelse af ny 
struktur i FJD, til prøveafvikling og til gennemgang af FMR. 

• Styregruppen udarbejder udkast til budget for FJD og udkast til 
overenskomst med DKK

• Formue opgøres og indskydes i det nye FJD. 
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FJD (ekstra)

• Anbefaling af ny struktur:

• FJDs Repræsentantskab bestående af formænd for medlemsklubber
• 1 – 2 årlige møder
• Øverste myndighed i FJD spørgsmål
• Overenskomst med DKK

• 2 DKK medlemmer af daglig ledelse
• Specialklubbernes rettigheder præciseret
• Forhold omkring Disciplinære sager
• Medlemskab af DKK

• FJD daglig drift
• 5 mands bestyrelse (2xDKK, 2xFJD og 1 valgt ”uafhængig” formand)
• Sekretariat og kasserer
• Jagthunden
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