REFERATER ENGELSKE STÅENDE JAGTHUNDE
Vejleding nederst i dette dokument
Årbogsredaktørerne Engelske Racer
Vedrørende referater fra markprøver

August 2010

I forbindelse med at lette årbogsproduktion og hjemmeside opsætning mm. er det årbogs redaktørernes ønske, at vore engelske dommere fremover vil skrive referaterne fra et hold i et sammenhængende Word dokument – og kun fremstille det nuværende skabelon referat i forbindelse med
prøver i DJ regi. *
Denne ”nye” Word version ønskes i bestræbelserne på, at lette produktionen for alle parter i vore
årbogs redaktioner og specielt senere hos trykkeriet !
Som det er nu, hvor næsten alle referater fremsendes til Tage Skov i ”kritikskabelonen”, forestår der
årbogsudvalgene et stort tidskrævende arbejde med at tage alle referater ud af skabelonen (et ref. af
gangen), fordi ingen trykkerier vil modtage referater i omtalte skabelonform. De ønsker al tekst som
et almindeligt Word dokument !
Årbogs redaktørerne er godt klar over, at dette, i en overgangs periode vil betyde to referat versioner fra samme dommer – et Word dokument og et kritikskabelon dokument – men dog KUN ved
markprøver i DJ regi. *
Faktisk er det både enkelt og hurtigt, idet mange jo i forvejen skriver referaterne i Word ( bl. a. på
grund af Words indbyggede stavekontrol), for derefter at kopiere teksten ind i skabelonen.
Det er her vi ønsker, at I stopper op og gemmer dette sammenhængende dokument, som indeholder
alle holdets hunde i start rækkefølge, opsat som skitseret herunder. Ud fra dette dokument kan man
efterfølgende, nemt og hurtigt, fremstille skabelon versionen ved at kopiere og sætte ind !
Begge versioner fremsendes (kun DJ prøver), som vedhæftede filer, til Tage Skov tskov@privat.dk
Da ingen af vore 5 engelske klubber, FJD eller DKK i 2011 og fremover, udsender referater som
vanligt brev (porto 8.00 kr pr. brev i 2011) er skabelonen næsten overflødig. Men ….
** Så længe Danmarks Jægerforbund, som rent faktisk er den eneste organisation, der stadig sender
referater til hundeførerne pr. brev, har denne praksis, kan dommerudvalget selfølgelig ikke
”droppe” vort nuværende system med skabelonen uden videre.
Vi håber derfor på dommeres forståelse for problemet og foreslår således, at alle engelske dommere, i frivillighedens navn, skriver referaterne som foreslået og ved DJ prøver fremsender to
versioner! Fremgangsmåden er skitseret herunder på side 2. Dokumenterne gemmes med fil navne
som anført. Det er vigtigt at man følger navngivelsen af filerne nøje – dette er en kolossal lettelse i
det senere arbejde. For god orden skyld oplyses hermed, at VK referater fra 2. heat til afslutningen
på prøven er uændret.
Dommerudvalget, ved Christian Johansen & Erling Clausen, tilslutter sig til fulde dette forslag og
takker på forhånd for alles forståelse og velvillighed.
Redaktionerne i DBK, DGSK og DISK støtter også dette oplæg.

Venlig Hilsen
Årbogsredaktionen for ESK & DPK
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Ved start på referat skrivning ønskes flg. fremgangsmåde benyttet ☺ ….
Start med et dækkende filnavn, helst som vist her i disse eksempler…..
Word version DJ Otterup 11 4 Hold 3 JGA
(Arrangerende forening – prøvested – dato (som vist) – holdnr. & dommer initialer)
Skabelon version SKAB DJ Otterup 11 4 Hold 3 JGA
Samme - blot med SKAB foran…
Word version - vælg skriftype og bogstav størrelse : Times New Roman i størrelse 12
Skriv referatet som et almindeligt word dokument med opsætning som herunder.
Dokumentet ønskes i et ”langt” sammehængende afsnit! Dette er yderst vigtigt.
Forkortelser til filnavne: FJD - DKK – DJ – DPK – ESK – DBK – DISK & DGSK
Race betegnelser foran hver hund: ES - GS - IS - P - og B

Sådan skrives dokumentet eksempelvis
UDEN at trykke enter i selve referatet ! (fra Lady til 1. UK (alternativt 1. ÅK)
Haslev 14.3
Dommer: Jesper Jørgensen
Hold I
Ungdomsklasse
ES Fjordens II Lady
Mogens Andersen
Lady slippes på stubmark i god vind hvor hun anlægger et passende stort bredsøg med gode udslag.
Udnytter vind og terræn godt. Stilen god, høj hovedføring, pæn haleføring med livlige bevægelser.
Lidt kort, men smidig galopaktion. Farten er god. Chance for parhøns der letter lidt fremme i
terrænet. Makker finder fugl langt ude. I andet slip på vanskeligt terræn viser Lady igen flot
søgsoplæg og slutter med at opnå stand. Der springer hare lidt foran. Viser respekt. Lady korriger
engang og navler fuglene. På ordre rejser hun præcist parhøns og er rolig i opflugt og skud. 1. UK
herefter to x enter og ny hund
P Bob
Jens O. Krag
Bob slippes …..
(her slutter eksempelvis unghundene og ÅK fortsætter i naturlig forlængelse heraf)
Åben klasse
Hold I
B Plet
Anker Jørgensen
Plet starter …..
OSV….

