
Allerførst vil vi gerne ønske alle medlemmer et godt og lykkebringende 2021. 
Og her ved indgangen til 2021 må vi erkende, at 2020 ikke blev det, vi havde forventet.

Corona ramte også hundesporten og bød på aflysninger af mange forskellige aktiviteter – både 
lokalt, nationalt og internationalt. 

Hvad 2021 bringer, det ved vi ikke endnu; men som situationen er med et forsamlingsforbud på 
max 5, så er det umuligt at igangsætte aktiviteter.

Vi har både en schweissprøve og en udstilling på tapetet; men vi ved endnu ikke hvornår – og om 
– det bliver muligt at gennemføre noget.

Men hvad bød 2020 på for KJS?
På det organisatoriske plan har vi brugt tid på at forsøge at få samarbejdet i 5-klub regi til at fun-
gere, så vi kan tilbyde flere aktiviteter for klubbens racer i FCIs gruppe 7. Der skulle udarbejdes 
ny samarbejdsaftale, og da vi er en klub, der også dækker andre racer end de stående jagthun-
de, så vi gerne, at f.eks. apporteringsprøver og schweissprøver i 5-klub regi, også var åbne for 
klubbens øvrige racer således, at vores samarbejdsaftale i 5-klub-samarbejdet kunne være til gavn 
for alle klubbens racer. Det har de øvrige klubber i 5-klub samarbejdet indtil videre ikke ønsket, 
hvorfor vi for nærværende ikke er med i 5-klub samarbejdet. Vi fortsætter dialogen og håber på 
en åbning, så samarbejdet kan fortsætte; men vi skal hele tiden have alle klubbens racer for øje. 
Samtidig er det også 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. 
I SJD – Stående Jagthunde i Danmark – er vi med som observatører og forsøger at gøre vores 
indflydelse gældende der, hvor det er muligt. Vi er glade for samarbejdet.

Så blev KJS også ramt af aflysninger. Vi havde planlagt en schweissprøve til gennemførsel den 
26. april 2020. Den blev desværre aflyst. Vores årlige generalforsamling blev udsat – vi håber at 
kunne gennemføre i 2021. 

Nyhedsbrev, januar 2021 

– Klubben for Jagthunde uden Specialklub.

Noget lykkedes også. 
Med forholdsvis kort varsel lykkedes det os at 
få planlagt og gennemført en klubudstilling i 
september. Vi delte areal med Basset-klubben 
og inviterede Lagotto-klubben med, så der 
i alt var tilmeldt 30 hunde. Og bestyrelsen 
arbejde hurtigt og fik fantastiske præmier fra 
både VOM og Eukanuba, Danmark. En rigtig 
dejlig eftermiddag, der blev afholdt efter gæl-
dende Corona-restriktioner. 



KJS ser frem til at få gang i vores dejlige hundesport igen i 2021 med dets forskellige 
discipliner. Det er umuligt at forudsige hvornår, men med Sundhedsmyndighedernes 
udsagn om at alle dan-skere, der ønsker det, er vaccineret inden udgang af juni, ser 
bestyrelse lyst på sommeren/efteråret 2021.

Vi melder selvfølgelig ud, når vi ved mere om hvornår DKK og specialklubberne igen 
kan sætte gang i hundesporten.

Schweissprøve 2021

KJS håber at kunne afholder Schweissprøve søndag den 25. april 2021 ved Borremosen 
på Falster.

Prøven udbydes med følgende spor:
4 x 20 timer, 400 m
8 x 3 timer, 400 m
2 x 20 timer, 1000 m
2 x 40 timer, 1000 m
Prøveleder er Hans Bilde Sellerup.
Dommer: Oplyses senere
Tilmelding via Hundeweb – prøven kommer på hundeweb pr. 1. februar 2021

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

Kontingent
Så er det tid til at forny det årlige medlemskab af KJS. Betalingsfrist er 1. februar 2021 
for at have stemmeret på generalforsamlingen.
Kontingent udgør Kr. 225,- for almindelig medlemskab og Kr. 150,- for husstandsmed-
lemmer.

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 Stående Jagthunde i Danmark skal der indbetales ekstra kr. 150,- 
Dette beløb skal lægges til kontingentbetalingen 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 tillægges abonnementsprisen.



Generalforsamling

KJS generalforsamling 2021 afholdes – såfremt Corona tillader det

Tirsdag den 4. maj 2021 kl. 17.30 i DKKs lokaler, Parkvej 1, Solrød Strand
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 godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge).
6. Behandling af budget og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontin-gent.
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:
Anette Bak Frederiksen – modtager genvalg
Gitte Finnich Pedersen – modtager genvalg
Hans Bilde Sellerup – modtager genvalg

Der skal i henhold til klubbens love § 8 stk. 2 vælges 3 medlemmer samt suppleanter.
Forslag til kandidater samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Anette Bak Frederiksen 
i hænde senest den 6. marts 2021 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. 40 43 23 69
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 nyhedsbreve til medlemmer. 
Henvendelser til bestyrelsen skal ske via mail direkte til bestyrelsen eller via telefon. Ikke via Facebook.

De bedste hilsner
Bestyrelsen i KJS
Anette Bak Frederiksen


