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Nyhedsbrev – Klubben for Jagthunde uden Specialklub.
20 års jubilæum – et historisk tilbageblik
I DKK har der altid været en eller flere klubber, der fungerede som opsamlingsklub for de racer,
der antalsmæssigt ikke var store nok til at have egen specialklub.
Indtil 1997 var det Fællesklubben, der repræsenterede KJS-racerne. Men i 1997 besluttede man
at splitte Fællesklubben op i 3 klubber; Klubben for små Selskabshunde, Klubben for Hyrde-,
kvæg- og Gårdhunde og Klubben for Jagthunde uden Specialklub.
Denne opdeling skete bl.a. for at give de enkelte klubber bedre mulighed for at tilbyde
aktiviteter, der netop rettede sig mod klubbens racer – i KJS tilfælde mere jagtretlige aktiviteter.
De racer, der skulle med over i KJS, var racer fra Fællesklubben, der tilhørte FCI-grupperne 6, 7
og 8. Ved klubbens start drejede det sig om racerne barbet, odderhund, nova scotia duck Tolling
retriever, bracco italiano, puddelpointer, drentche patrijshond, spinone, bayersk
bjergschweisshund, kooikerhondje, stabyhoun, griffon korthals, engelsk foxhound, tysk
wachtelhund og cao de aqua portuguese.
Allerede under de indledende drøftelser om oprettelsen af KJS meddelte nova scotia duck tolling
retriever, at man ønskede at danne egen specialklub; men grundlaget for at danne KJS var stadig
tilstede.
Den 20. september 1997 blev klubben dannet ved den stiftende generalforsamling og pr. 1.
januar 1998 fik klubben overenskomst med DKK og var således godkendt som specialklub.
Klubbens første bestyrelse bestod af følgende:
Anette Bak Frederiksen, der blev klubbens først formand
Gitte Finnich Pedersen
Jesper Ravn
Svend Erik Bedsted
Jette Lindgren
Klubben startede med 57 medlemmer. Og det medlemstal har svinget op og ned gennem årene.
I dag tæller klubben 49 medlemmer fordelt på 9 racer, hvor bracco italiano repræsenterer de
fleste medlemmer.
Over årene har drentche patrijshond og kooikerhondje dannet egen specialklub ligesom lagotto
romagnolo, der var en del af KJS, da racen kom til Danmark, også har udskilt sig i egen
specialklub.
KJS holdt de første år 2 årlige udstillinger; men efter klubbens medlemstal dalede på grund af
udskillelse af racer til egen specialklub, var der ikke basis for at afholde egne udstillinger.
Derfor var det af stor betydning for klubben, at den i 1998 blev en del af den nystartede
Fællesrepræsentation for drivende og apporterende Jagthunde – FDA - og den vej igennem
stadig har kunnet tilbyde klubbens medlemmer at deltage på en ”specialklubudstillling”.

Klubben har også i årene været observatør i Fællesrepræsentationen for Stående jagthunde i
Danmark – FJD – og derigennem har vore racer fra FCI racegruppe 7 mulighed for både at
deltage i markprøver og de udstillinger, som FJD tilbyder.
I forlængelse af samarbejdet med FJD er vi også en del af 5-klub samarbejdet, der er et
samarbejde mellem 5 mindre specialklubber for nogle af de stående jagthunderacer. I dette
samarbejde tilbyder vi 2 årlige udstillinger og mulighed for at deltage på hinandens markprøver,
apporteringsprøver, schweissprøver m.v.. Et samarbejde som mange af vore medlemmer har stor
gavn af.
KJS er også begyndt at holde egne markprøver og tilbyder en forårsmarkprøve, der gennemføres
skiftevis i Jylland og på Sjælland. Dette tilbud er blevet taget godt imod og gennemføres hvert år
med min. 12 deltagere.
For at gøre opmærksom på KJS og de racer klubben repræsenterer og hjælpe evt. kommende
hvalpekøbere og andre interesserede, så har vi en aktiv hjemmeside med billeder og
racebeskrivelser. Denne hjemmeside understøttes af vores facebookgruppe, hvor vi forsøger at
orientere om aktuelle tilbud og promovere gode resultater opnået af klubbens racer.
På det mere organisatoriske plan har KJS et godt samarbejde med DKK om forskellige forhold,
der vedrører klubbens racer.
Bl.a. får klubben altid en nyoversat racestandard for klubben racer til gennemsyn og
kommentering. Desuden høres klubben i dispensationssager og arbejder med indstillinger til
avlsanbefalinger, prøveregler m.v. for klubbens racer.
Udfordringerne for en klub som KJS er, at vi skal repræsenterer mange racer, hvor der måske
kun findes et eksemplar i Danmark. Men vi forsøger hele tiden at gøre vort bedste for at sætte os
ind i de racer, vi repræsenterer.
Og nu fejrer vi så klubbens 20 års jubilæum med et stabilt medlemstal og et aktivitetstilbud hvor
medlemmerne kan deltage både i udstillinger og prøver. Vi er glade for de første 20 år og ser
frem mod de næste 20 år.
Et lille fremtidsønske kunne naturligvis godt være flere medlemmer – så en opfordring til at
såvel danske som udenlandske ejere af en eller flere af klubbens racer melder sig ind i KJS.
Tillykke til KJS med de 20 år!
Jubilæumsudstilling
Den 2. september 2017 afholdes jubilæumsudstilling ved det dejlige område omkring
Knuthenborg Safaripark.
På udstillingen tildeles følgende specielle titler i hver race. Titlerne kan registreres hos DKK.
Alle titelvindere modtager et diplom og en roset.
KLBJUBJV 2017 (Jubilæumsjuniorvinder) til 1. vinder han og tæve med CK i juniorklasse
KLBJUBV 2017 (Jubilæumsvinder) til bedste han og bedste tæve
KLBJUBVV 2017 (Jubilæumsveteranvinder) til 1. vinder han og tæve med CK i veteranklasse
Se i øvrigt dommerpræsentation m.v. i vedlagte indbydelse.
Husk at tilmelde udstillingen senest den 6. august 2017 på www.hundeweb.dk. Vi glæder os til at
se rigtig mange denne dag.

Uofficiel vandprøve
Den 3. september 2017 gennemføres vandtræning og uofficiel vandprøve på området omring
Bandholm strand. Se vedhæftede indbydelse.
Der uddeles diplom og roset til alle deltagere.
Jubilæumsmiddag
Den 2. september kl. 19.00 afholder klubben jubilæumsmiddag. Pris for deltagelse er Kr. 300,pr. kuvert. Denne pris dækker maden og klubben giver 2 gl. vin/øl og kaffe/the.
Tilmelding til jubilæumsmiddag til Anette Bak Frederiksen på abf@barbet.dk. Betaling sker til
klubbens bankkonto 1551 16686816 med angivelse af navn og jubimiddag.
Følg med på klubbens hjemmeside og facebookside, hvor der kommer yderligere oplysninger om
jubilæumsmiddagen.

Bestyrelseskonstituering
På klubbens generalforsamling blev Tina Andersen, Gitte Finnich Pedersen og Anette Bak
Frederiksen genvalgt til klubbens bestyrelse. Hans Bilde Sellerup blev valgt som 1. suppleant.
Umiddelbart efter generalforsamlingen meddelte Tina Andersen, at hun valgte at udtræde af
bestyrelsen og Hans Bilde Sellerup er derfor indtrådt på Tina Andersens plads.
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand: Anette Bak Frederiksen
Næstformand: Gitte Finnich Pedersen
Sekretær: Sian Wilstrup
Kasserer: Varetages indtil videre af formanden
Bestyrelsesmedlem: Michael Allerup Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Hans Bilde Sellerup

Bestyrelsens kontaktoplysninger:
Anette Bak Frederiksen, Bredeløkkevej 15, Østfløjen, 4660 St. Heddinge, Tlf. 74 87 10 36 eller
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 22794957
mail: nimikdachs@mail.tele.dk
Hans Bilde Sellerup, Mosegade 11, 8722 Hedensted, Tlf.: 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.

Klubbens bankoplysninger:
Kontonummer: 1551 16686816
SWIFT-BIC: DABADKKK
Iban: DK80 3000 0016 6868 16

De bedste hilsner
Bestyrelsen i KJS
Anette Bak Frederiksen

