
Nyhedsbrev, januar 2020 
– Klubben for Jagthunde uden Specialklub.

Allerførst vil vi gerne ønske alle medlemmer et 
godt og lykkebringende 2020. 

Og hvad bragte 2019 så for KJS?
På det organisatoriske plan har vi brugt tid på at 
samarbejde med DKK om danske oversættelser 
af bl.a. racestandarden for Black and Tan Coon 
Hound. Det er rart, at vi som specialklub bliver 
hørt – og vore kommentarer bliver altid opfattet 
som saglige og velbegrundede i DKKs Stan-
dardkomite. Desuden fik vi endelig godkendt en 
ansøgning om et sporchampionat og et elitespor-
championat for Bayersk Bjergschweisshund. Det 
er dejligt, når klubbens racer får godkendt prøver 
og championater, der understøtter racens brugs-
egenskaber.

2019 var også året, hvor den nye organisering af 
De stående Jagthunde endelig så dagens lys. Vi er 
med som observatører i Stående Jagthunde i Dan-
mark (SJD), og vi følger naturligvis udviklingen 
nøje. 
Samtidig samarbejder vi i 5-klub samarbejdet om 



bl.a. 2 udstillinger for klubbens gruppe 7- racer.
Det er vigtigt, at vi som klub signalerer vores 
interesse for jagthundearbejdet, så også vore racer 
kan promoveres som seriøse jagthunderacer, og 
der er heldigvis rigtig mange, der bruger deres 
hunde til praktisk jagt – til stor glæde for både 
hund og ejer. 

Og endelig – og måske mest vigtigt – så afholdt 
KJS sin første Schweissprøve i klubregi i 2019.
På en dejlig våd septemberdag blev der gennem-
ført en schweissprøve med 6 deltagende ekvipager 
i et skønt område omkring Borremosen på Falster. 
Både deltagere og dommere var tilfredse.

Denne succes vil vi forsøge at gentage og invite-
rer til prøve igen den 26. april 2020. Se nærmere 
andetsteds i dette Nyhedsbrev.
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KJS-racer gør det godt.

På udstillingssiden gør KJS-racerne det godt både 
herhjemme og i udlandet.  
Specielt Sian Wilstrup har med sine Cao de Aqua 
Portuguese gjort det godt rundt om i Europa med 
både gruppeplaceringer og placering i BIS veteran 
konkurrencerne.





Også Bracco Italiano har gjort det godt – Kennel 
Olympos har fået 5 Champions på et helt kuld 
hvalpe plus en storebror allerede på den førstkom-
mende udstilling efter de blev 24 mdr. Schweiz 
CH, Norsk CH x 2 og Dansk CH x 2 og flotte 
gruppe - og BIS placeringer i flere lande. Lige-
ledes blev Kennel Olympos opdrætsklasse højt 
placeret i 2019. 



Og til alle andre – stort tillykke med jeres fine re-
sultater både her og på de store titeludstillinger i 
udlandet.  
Det er altid dejligt, at vi i klubben kan vise racer, 
der både ligner og du’r. 



Kontingent

Så er det tid til at forny det årlige medlemskab af 
KJS. Betalingsfrist er 1. februar 2020 for at have 
stemmeret på generalforsamlingen.
Kontingent udgør Kr. 225,- for almindelig med-
lemskab og Kr. 150,- for husstandsmedlemmer.

Kontingent bedes indbetalt på klubbens konto i 
Danske Bank

Klubbens kontonummer er flg.:
Dansk Bank 1551 16686816
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN: DK80 3000 0016 6868 16
Husk at mærke indbetalingen med medlemsnavn, 
så betalingen kan blive registreret korrekt.

For de af klubbens medlemmer, der ønsker at 
abonnere på Jagthunden, der er bladet for de Stå-
ende Jagthunde i Danmark, skal der indbetales 
ekstra kr. 150,- Dette beløb skal lægges til kon-
tingentbetalingen og bliver automatisk registreret 
som abonnement på Jagthunden.



Er der udenlandske medlemmer, der ønsker at 
abonnere på Jagthunden, skal disse betale Kr. 
400,- for Jagthunden, idet porto til udlandet til-
lægges abonnementsprisen.

Schweissprøve 2020.

KJS afholder Schweissprøve søndag den 26. april 
ved Borremosen på Falster.
Prøven udbydes med følgende spor:
4 x 20 timer, 400 m
8 x 3 timer, 400 m
Prøveleder er Hans Bilde Sellerup.
Dommer: Jens Olsen og Bo Christensen
Tilmelding via Hundeweb.

Medlemmer af KJS med klubbens racer har 1. 
prioritet. Derefter vil racer, der ikke er hjemmehø-
rende i KJS; men ejes af medlemmer af KJS blive 
prioriteret.
Derefter fyldes op med øvrige tilmeldte, hvor 
klubbens racer, der ejes af ikke-medlemmer har 1. 
prioritet



Klubudstilling 2020

KJS afholder certifikatudstilling lørdag den 20. 
juni 2020 kl. 18.00
Udstillingen afholdes i Vejen på samme arealer, 
som DKKs udstilling.
Dommer: John Finnich Pedersen
Tilmelding via Hundeweb.

Andre udstillinger

KJS racerne, der tilhører FCIs gruppe 7 
Stående Jagthunde har igen i år mulighed 
for at deltage på 5-klub udstillingen enten 
i Uldum eller Jægerspris hhv. den 1. og 
2. februar. Se annonce for udstillingen på 
www.kjs.dk – sidste tilmelding er den 19. 
januar 2020 via hundeweb.



Generalforsamling
KJS generalforsamling 2020 afholdes

Torsdag den 14. maj 2020 kl. 18.00
Fjeldsted SkovKro

Dagsorden ifølge klubbens love § 12
        1. Valg af dirigent
        2. Valg af referent
        3. Valg af mindst 2 stemmetællere
        4. Godkendelse af formandens beretning
        5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godken 
            delse og  meddelelse af ansvarsfrihed (decharge).
        6. Behandling af budget og fremtidig virksomhed, her 
            under fastsættelse af kontingent.
        7. Behandling af indkomne forslag
        8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
        9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
      10. Eventuelt 
 
På valg er følgende:
Sian Wilstrup – modtager genvalg
Michael Allerup Nielsen – modtager genvalg

Der skal i henhold til klubbens love § 8 stk. 2 vælges 2 med-
lemmer samt suppleanter.
Forslag til kandidater samt forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være Anette Bak Frederiksen i 
hænde senest den 16. april 2020 enten pr. post eller mail.



Klubbens love kan findes på klubbens hjemmeside 
www.kjs.dk

Klubbens bestyrelse:
Anette Bak Frederiksen, Bredeløkkevej 15, Østfløjen, 4660 
St. Heddinge, Tlf. 74 87 10 36 
mail: abf@barbet.dk 

Gitte Finnich Pedersen, Stumpedyssevej 20, 2900 Hørsholm, 
Tlf.: 40 43 23 55   
mail: gfp@firstmind.dk  

Sian Wilstrup, Egenappevej 153, 5700 Svendborg, Tlf.: 23 
73 07 65 
mail: sian@unistars.dk

Michael Allerup Nielsen, Vibegårdsvej 5, 4600 Køge. Tlf.: 
+45 22 79 49 57 
Mail: nimikdachs@mail.tele.dk  

Hans Bilde Sellerup, Mosegade 11, 8722 Hedensted, tlf.: + 
45 41 82 30 44
Mail: bilde.sellerup@bildes.dk

 
Klubbens officielle informationsvej er hjemmesiden og ny-
hedsbreve til medlemmer. 
Henvendelser til bestyrelsen skal ske via mail direkte 
til bestyrelsen eller via telefon. Ikke via Facebook.


