
 

Dansk Kennel Klub 

Formand Jørgen Hindse 

Direktør Jens Glavind 

 

     Bjert den 02.01.2017 

 

Vedrørende DJU’s beslutning, fra den 8. august 2016, omkring udvidelsen af aldersgrænsen, på 

markprøver, i ungdomsklassen op til 36 måneder (Nuværende 24 måneder), med virkning fra den 1. 

januar 2017. 

Dansk Gordon Setter Klub og Engelsk Setter Klubben i Danmark kan ikke anerkende beslutningen, da DJU, 

helt uden for tvivl, har tilsidesat alle procedurer og kutymer omkring behandlingen af forslaget.  

 

• Beslutningen om at udvide ungdomsklassen med 36 måneder er en meget væsentlig og 

vidtrækkende ændring, som kræver megen stillingstagen, brugsklasse på udstilling, 

stambøger, årspriser og pokaler, m.m.. 

 

• DJU har ikke givet nogen forklaring eller motivering for beslutningen. 

 

• Forslaget var ikke på den udsendte dagsorden i forbindelse med DJU’s bestyrelsesmøde 

den 8.8.2016, hvor beslutningen blev taget. Ingen af samarbejdspartnerne, samt deres 

repræsentanter i bestyrelsen har dermed haft mulighed for at afstemme baglandets 

forventninger. (Bilag 1 - DJU’s referat fra den 8.8.16 er vedhæftet) 

 

• Forslaget har ikke forud for beslutningen været sendt i høring i nogen af de tilsluttede 

organisationer. Ingen specialklubber har derved haft mulighed for at behandle 

forslaget. 

 

• DJU er fuldt bevidst omkring procedurerne inden et forslag til ændring i Fælles 

Markprøve Regler vedtages. Dette har man senest redegjort for i en skrivelse, som 

allerede er udsendt til en større kreds af personer, til Dansk Kennel Klubs sekretær Jens 

Heine dateret den 31.08.16. (Bilag 2 - Kopi af brev til JH/DKK vedhæftet) 

 

• Den 17.10.16 har DGSK indsendt 2 spørgsmål til DJU, nemlig hvorfor forslaget ikke har 

været på den udsendte dagsorden, samt hvorfor DJU har besluttet, ikke at sende 

forslaget til høring i organisationerne, inden man vedtog beslutningen.  

Pr. den 02.01.17 har DGSK ikke modtaget noget svar. (Bilag 3 - Kopi af henvendelsen 

vedhæftet) 

 



 

 

 

• FJD har på et bestyrelsesmøde i fuld enighed vedtaget at høringsprocedurerne ikke er 

fulgt og givet FJD’s formand Christian Johansen mandat til at foreslå DJU, på deres 

bestyrelsesmøde den 05.12.16, at forslaget sendes i høring, inden der træffes en endelig 

beslutning. (Kopi af referat vedhæftet – se punkt 11 og 14) 

 

DJU har tilsyneladende ikke taget hensyn til specialklubbernes henvendelse og fastholder sin beslutning 

omkring aldersændringen, hvorfor DGSK og ESK ønsker, med baggrund i ovenstående, at få Dansk Kennel 

Klubs konkrete syn på sagen, samt om DKK’s bestyrelse har haft mulighed for at behandle forslaget inden 

vedtagelse.  

 

Vi, som specialklubber, kunne bedre have udvist forståelse for, at DJU i stedet havde givet dispensation til 

de racer/specialklubber, som havde specielle ønsker om en længevarende ungdomsperiode.  

Vi finder det også bekymrende for hvilke fremtidige beslutninger DJU vil kunne tage, uden en demokratisk 

behandling i specialklubberne, såfremt man blot sidder høringsprocessen over. 

 

Vores egne argumenter for og imod forslaget vil naturligvis blive fremlagt skriftligt, inden en kommende 

høringsfrists udløb.  

 

Til orientering retter vi ligeledes henvendelse til Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse for en samtidig 

udtalelse. 

 

Med ønsket om et godt nytår. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Anton Dahl 

Formand, Dansk Gordon Setter Klub 

 

Erling Clausen 

Formand, Engelsk Setter Klubben i Danmark 

 


