
Forslag til behandling på Korthaarklubbens generalforsamling d. 28. april 2012. 
 
Forslag 1: 
I lighed med gældende regler for opnåelse af championater (DKJCH, DKBRCH) for 
ruhåret og langhåret hønsehund jf. FMR kapitel 6, bør tilsvarende regler være gældende 
for den korthårede hønsehund, nemlig at vore hunde skal være HD-fri (A-B). 
 
For at opnå eksteriørchampionat (DKCH) bør betingelsen om HD-fri (A-B) ligeledes være 
opfyldt. 
 
Reglen bør stræde i kraft snarest og skal gælde for hunde født i 2011 og fremover, så alle 
har mulighed for at få hunden HD-fotograferet, så tidligt som muligt efter at hunden er 
blevet 12 måneder gammel. 
 
Begrundelse: 
Korthaarklubben har sat betingelser for at vore hunde kan optages i avisregistret, bl.a. ved 
at HD status skal være kendt. 
Denne betingelse bør også være gældende for vore top-hunde, specielt fordi disse hunde 
må antages at blive brugt hyppigere i avlen. 
 
Ringkøbing d. 20/3 2012 
Uffe Jacobsen 
 
 
Forslag 2: 
Afskaffelse af udtrykket ”Den almindelige jæger” 
 
Det lyder grimt i mine ører. Roder den ”almindelige jæger” rundt på gulvet og er mindre 
kompetent eller hvad. Der ligger en enorm nedgørelse i udtrykket, og racen kan takke for 
at korthåren gennem tiderne er brugt på jagt og blevet sorteret efter evner. 
 
Langeskov d. 13/4 2012 
Lene Sørensen 
 
 
Forslag 3: 
Jeg stiller forslag om, at udenlandske resultater på korthår avlet i Danmark, men med 
udenlandske ejere kan komme på hjemmesiden, så det er muligt at følge med i resultater 
af brugsegenskaber så bredt som muligt. 
 
Der sker handel over grænserne og vi må følge med. 
 
Det har ikke været muligt at få et tysk fuldbrugsprøveresultat VGP med 334 point som 2 
års hund på Gomard’s Fox (ejer Bernd Koshyk, Tyskland) med på hjemmesiden, men det 
er helt ok at bruge meget spalteplads på at søge ammetæve for et kuld ruhårshvalpe. 
Hvordan er jeres strategi i klubben? Er det det berømte filter på ikke relevante blodlinier. 
 
Langeskov 13/4 2012 
Lene Sørensen 
 
 
Forslag 4: 
”På egne vegne, samt på vegne af mine meddommere, Bjørn Hemme og Kaj Hedegaard, 
ved klubbens Derbyprøve 2011, forlanger jeg en klar, utvetydig og uforbeholden 
undskyldning fra vor formand, for utidig og fornærmende iblanding af vores dom, afsagt i 
enighed omkring skudrædhed af klar karakter, uden formandens overværelse af 
situationen”. 
Underskrevet Otto Brunhøj Jensen, medlem af Korthaarklubben siden 1964 og autoriseret 
dommer siden 1972. 
 


