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INDHOLD april 2012
Markvildtet
er i fokus
Så kom den årlige Vildt-
information ind ad døren. 
Man blader igennem og ud 
over at indeholde de sædvanlige 
vildtudbyttestatistikker, så falder det straks i 
øjnene, at der er hele fem sider, som handler 
om, hvad man kan og vil gøre for at forbedre 
forholdene for faunaen i agerlandet. 
  Det er glædeligt, at man nu tilsyneladende 
har fået øjnene op for, at der skal ske noget 
ude på markerne, og at vi skal til at snakke 
om agerhøns, harer, fasaner, viber og lærker i 
stedet for kronvildt.
  Flere artikler i dette blad handler også 
om initiativer til gavn for markvildtet, og 
medens disse linjer skrives, har Markvildtud-
valgets medlemmer, hjælpere og entusiasti-
ske hundeejere travlt med at tælle agerhøns, 
planlægge ”reklamefremstød” og holde fore-
drag for interesserede landmænd og jægere. 
Der er i mere end en forstand grøde i luften.
  Og det er nu, vi skal gribe chancen. Det er 
nu, vi har mulighed for at påvirke udviklin-
gen i den rigtige retning, nu hvor forvalt-
ningsplanerne for hare og agerhøne skal 
udfærdiges, og det skal vi selvfølgelig gøre 
der, hvor vi kan få indflydelse. 
  Men vigtigst af alt er, at vi i FJDs special-
klubber står sammen på tværs af racer og 
hårlængder og sender det signal til alle andre 
naturbrugere, at vi står sammen om at gøre 
en indsats for at forbedre forholdene for 
dyrelivet i det åbne land.
  Vore racer har forskellige egenskaber. 
Nogle er stærke på et område, medens andre 
er det på et andet, men fælles for os er, at 
vore hunde besidder en unik egenskab nem-
lig den, at de tager stand på færten af vildt 
specielt fuglevildt. Det er her, vi først og 
fremmest har vores berettigelse, og frem-
gang for vore racer (hvem ønsker ikke det?) 
hænger nøje sammen med, at vi på en gang 
sælger budskabet om det fantastiske i at gå 
på jagt i agerlandet sammen med indsatsen 
for markvildtet.
  Selvfølgelig skal vore hunde også klare ef-
terskudsopgaverne, men det er der så mange 
andre racer, der også kan, så det er ikke her, 
vi kan pege på noget specielt. Det specielle 
er glæden ved at gå på jagt, nyde synet af 
en solidt arbejdende hund og så at fælde en 
fugl eller to, efter at hunden har sat fuglen/
fuglene fast. 
  Det må være vort fælles mål, at vi skal lære 
flere glæden ved rigtig jagt med stående 
hund.Hvis vi så samtidig vil trække i arbejds-
tøjet og gå forrest, når der lokalt skal skabes 
bedre vilkår for de dyr og fugle, som holder 
til på landbrugsarealerne (gerne i samarbejde 
med andre grønne organisationer) så har vi 
skabt den bedst mulige reklame for vort ar-
bejde og for vore racer, og det er til syvende 
og sidst med til at skabe bedre mulighed for 
træning af vore hunde, bedre prøveterræner 
og bedre jagtmuligheder.
God fornøjelse med arbejdet.
Flemming Østergaard, redaktør.

24 Din jagthund tænker som en 
ulv. „Jagthunden“ var til foredrag.

16 På Palstrup Gods vil man 
gerne forbedrer forholdene for 
markvildtet.

65 Når drømmene brister. Det 
er svært, når hunden får stillet 
diagnosen HD.

4 Årets Derby for engelske unghunde blev afviklet på det vildtrige Sjælland. 
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Dansk Jagthunde Derby 2012

Da fristen for indbetaling af startgebyrets 2. 
rate sluttede, var 52 engelske stående jagt-
hunde tilmeldt til dette års derby. Det var 9 
bretons, 14 engelske settere, 10 gordonset-
tere, 3 irske settere og 16 pointere. 
  Da formanden for derbyudvalget Asger 
Stein bød velkommen tirsdag morgen den 
20. marts ved Køge Vandrerhjem, var der 
mødt 44 hunde. Disse blev opdelt i fire hold 
og sendt af sted til terræner på Midt- og 
Sydsjælland.
  Vejret var klart med et let skydække, men 
vinden fra en sydvestlig retning var ret 
hård. Ellers var forholdene til afprøvning af 
de unge hunde ideelle hvad angår vildt-
tilgangen. På de tre hold mødte man mange 
agerhøns og enkelte fasaner dagen igen-
nem. På ét af holdene kneb det med fugle 
om formiddagen, men dette blev klaret om 
eftermiddagen, så dommeren fik bragt de 
hunde for fugl, der havde chance for en 
præmiering. Udover de attraktive hønse-

fugle var der også en del distraherende harer 
og råvildt.
  Da dagen var slut, var der skudt over 11 
hunde. Efter at dommerne havde vote-
ret, blev det besluttet, at de 10 overgik 
til næste dags finale. Det var følgende: 
Breton Stevnsåens Zita ført af Poul Ve-
stervang. Pointer Frierfjordens Randi ført 
af Jens Have. Engelsksetterne Melsgård Q 
Whitney ført af H. P. Clausen, Nordvest-
jydens Emma-Lou ført af Henning Jensen, 
Nordvestjydens Ecy ført af Asbjørn Møller 
Jensen, Giddes H. Rype ført af Morten C. 
Petersen, Nordvestjydens Eto ført af Allan 
Højrup og Zalsa ført af Øystein Grandorf. 
Disse 8 hunde havde karakteren 1B.
Pointer Fleur des Rousses de La Combe ført 
af Villy Lovén og irsksetter Vorrehøjs Gyros 
ført af Jørgen Jensen med karakteren 2A.

Samling og start foregik fra Haslev Jagt-
forenings klubhus Kaisholm ved Haslev 

onsdag den 21. marts. Formiddagens afprøv-
ning foregik på nogle store, overskuelige 
frøgræs- og kløverudlægsmarker.
  Under formiddagens afprøvning over to 
runder skete der følgende:
  Zalsa anlagde et godt effektivt søg i en 
god stil og fortsatte til matchning. Zita 
startede også godt i et bredt dækkende søg i 
bedste fart og stil, men blev lidt vidtløftig til 
sidst. Den fortsatte også. Gyros lagde godt 
ud, men fristende harer distraherede dens 
arbejde. Føreren fik dog styr på hunden, og 
de fortsatte også til matchning. Whitney 
viste et klassesøg i smukkeste stil og højeste 
fart og fortsatte sikkert til matchningen. Ecy 
arbejde solidt på anvist terræn med en smuk 
stil og god fart og fortsatte. Randi lagde 
godt ud, men lod sig friste af et hegn, hvor-
ved den ikke udnyttede parhøns på anvist 
terræn, men den fortsatte.
  Fleur anlagde et stort søg og havde en 
perfekt situation med parhøns. Men dens stil 

Effektivitet og format
Hvis man vil gøre sig forhåbninger om en podieplads i Dansk Jagthunde Derby for engelske 
racer, så skal fart, søg, stil, format og effektivitet være i top.

Tekst: Aage Stenhøj Jørgensen
Foto: Ole Haldberg m. fl.

Her er fart og stil i top, men man kan sikkert godt disku-
tere effektiviteten.
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Placeringerne blev følgende:
Derbyvinder ES Melsgård Q. Whitney. Ejere Astrid og H. P. Clausen. Fører H. P. Clausen.
2. vinder ES Zalsa. Ejer og fører Øystein Grandorf.
3. vinder B Stevnsåens Zita. Ejer og fører Poul Vestervang.
4. vinder ES Nordvestjydens Ecy. Ejer og fører Asbjørn Møller Jensen.
5. vinder P Frierfjordens Randi. Ejer og fører Jens Have.
6. vinder IS Vorrehøjs Gyros. Ejer og fører Jørgen Jensen.      (Foto: Aage Stenhøj)

levede fortsat ikke op til dommernes krav, så 
Fleur blev sat af som reserve på 7. pladsen. 
Rype anlagde et stort, dækkende søg i smuk-
keste stil og højeste fart. Men i slutningen af 
slippet blev den meget følsom på næsen og 
havde flere stand uden påvisning af vildt. Til 
sidst kom den tæt på agerhøns, der lettede 
skarpt forfulgt af Rype, der også galpede. 
Rype udgik. Emma-Lou havde et godt 1. 
slip. I andet slip tog den stand. Men da den 
skulle rejse sin fugl, blev udpegningen for 
upræcis og derfor ikke godkendt, og Emma 
Lou udgik. Eto lagde ud i et lidt åbent søg, 
hvorved den ikke udnyttede parhøns på 
anvist terræn. Den tog stand. På avanceor-
dre blev den usikker og situationen blev for 
upræcis til at blive godkendt, og den udgik.
  Efter frokost var seks hunde klar til match-
ningen, der foregik på nogle meget store 
rapsmarker. De seks hunde var rangeret og 
blev afprøvet fra nr. 6 og opefter. På vej ud 
til start blev flere par agerhøns trådt op langs 

stien. Nogle harer hoppede rundt ude i ter-
rænet, hvilket affødte flere nervøse bemærk-
ninger fra førerne. 
  Gyros og Randi blev sluppet først. De 
lagde ud med en god fart. Randi slog først 
langt ud i den ene side, og anlagde derefter 
et godt søg foran føreren. Gyros lagde også 
godt ud over terrænet, men efter en tid fri-
stede færten efter de mange harer Gyros så 
meget, at den trods førerens ihærdige tilråb 
blev noget vidtløftig. Randi blev herefter 
placeret over Gyros.
  I næste slip dystede Ecy og Zita. Begge 
hunde lagde godt ud på bredden, men som 
slippet skred frem, lagde Zita sig i spidsen 
rent søgsmæssigt, og slippet sluttede med at 
Zita blev rangeret over Ecy. 
  Zita fortsatte derefter mod Zalsa. Begge 
hunde startede godt med et dækkende søg, i 
høj fart og bedste stil. Men da man nærmede 
sig lidt bevoksning, gik Zita for offensivt 
frem i terrænet, og blev dermed slået af 

Zalsa.
  Finalen stod så mellem Zalsa og Whitney. 
Efter de to førere havde udvekslet sportslige 
håndtryk, startede de to hunde. For begge 
hunde gjaldt, at det var en fornøjelse at 
følge dem ud over terrænet. Det var hunde 
at et stort format. Men afgørelsen var ikke 
svær at træffe for dommerne, idet Whitneys  
format lå en lille tak over Zalsas. 

Dansk Jagthunde Derby var slut. Vin-
derne var fundet. For de 44 deltagende 
hunde gjaldt, at niveauet var ret spredt. Der 
var helt klart hunde, som kunne have begået 
sig på andendagen hvad angår søg, fart og 
stil. Man da de ikke havde kunnet præstere 
en godkendt fuglebehandling, måtte deres 
førere nøjes med at være tilskuere.   

De 10 hunde og deres førere, som kvalificerede sig til finaledagen. Foto: Aage Stenhøj. Dommertrioen, Sv, Aage Vad, Erling Clausen (ordf.) og 
Jan Nielsen på arbejde. Foto: Aage Stenhøj.

Der var masser af sølvtøj til vinderen. Whitney er 
opdrættet af Jane Mortensen.
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SIGERSLEVØSTER Forsamlingshus var på 
en af de koldeste aftener i februar stuvende 
fuldt af jægere, hundefolk, landmænd og 
andet godtfolk, der havde sat sig godt tilrette 
i de lune og hyggelige lokaler for at blive 
klogere på agerhønens fremtid i det Nord-
sjællandske landskab.
  Under overskriften ”Inspirationsmøde 
- hvordan kan vi gøre noget for marvild-
tet? ” havde Videncenter for Landbrug og 
Erhverv(Agrovi), Nordsjællands Landbo-
forening, Skævinge Jagtforening, Gørløse 
Jagtforening og Fællesrepræsentationen for 
Specialklubber for Stående Jagthunde i Dan-
mark (FJD) arrangeret et spændende møde 
om de muligheder, der findes for at gøre en 
aktiv indsats, der kan forbedre levevilkårene 
for agerlandets fauna.
  – At dømme efter det store fremmøde er 
interessen for sagen stor. Vi havde over 
80 tilmeldte, og det var vi ganske tilfredse 
med, men på dagen kom vi op på over 100 
deltagere, fortæller en af initiativtagerne til 
arrangementet, Bjarne Hansen.
  I løbet af aftenen fortalte forskellige eks-
perter om vilkårene for en fremtid for ager-
hønen i Nordsjælland, forskningsprojekter, 
terræn- og vildtpleje og der blev vist uddrag 
af film om udenlandske agerhøneprojekter.
  I sit oplæg beskrev Flemming Østergaard, 
formand for FJD’s markvildtudvalg årsa-
gerne til agerhønebestandens udvikling og 
gjorde status:
  – Vi ved 99 % af, hvad der er værd at vide 
om agerhøns, og nu gælder det om at finde 
ud af hvad vi kan gøre, sagde Flemming 

Østergaard og fortsatte så med at gennemgå 
anlæg af faunazoner, insektvolde, og kom 
ind på både metoder og regler. Flemming 
Østergaard kom også med tips og tricks til 
opdræt og udsætning, og plejen af markens 
vildt: 
  – Der skal etableres et netværk af foder-
automater, der skal stå så tæt, at man kan 
se fra den en til den næste, og så skal der 
fodres hele året. Det er vigtigt, og indsatsen 
gavner hele faunaen i agerlandet, og jeg er 
sikker på at jægere og landmænd vil kunne 
høste goodwill. 
  Kristian Stenkjær fortalte om sine erfarin-
ger fra ”Køng Mose Projektet”, der i 2009 
blev til som et samarbejde med Danmarks 
Jægerforbund og forskellige fonde. Kristian 
Stenkjær kunne blandt andet fortælle om 
erfaringer med forskellige kuldstørrelsers 
betydning, og kunne berette, at det var de 
små familieflokke, der klarede sig bedst i 
det åbne agerland i forhold til predation.
  DLF-Trifolium’s omfattende program 
af vildtfrøblandinger blev gennemgået af 
Preben Vestergaard, og meget apropos blev 
der vist uddrag fra en fransk film med flotte 
nærbilleder fra agerhønens nærmiljø og det 
blev demonstreret, hvordan det kunne lade 
sig gøre, at optimere vilkårene for agerhøn-
sene i et moderne landbrug uden væsentlige 
produktionstab

Formanden for Danmarks Jægerforbund, 
Ole Roed, der er hjemmehørende i Nord-
sjælland, slog fast, at der findes agerhøns i 
det nordsjællandske landskab, og at de har 

brug for opmærksomhed:
– Vi skal have fokus på predation, så luk 
op for de lokale jagtforeninger, og lad dem 
regulere ræve, skader og krager, lød opfor-
dringen fra Ole Roed.
  I løbet af den afsluttende debat nåede 
mange gode spørgsmål at blive stillet og 
besvaret, inden forsamlingen - nu klogere på 
agerhøns - listede hjemad i en kold februar-
nat med18 graders kulde. 

Fokus på agerhøns i 
Nordsjælland

Faunazoner, vildtstriber, for-
derautomater og efterafgrø-
der var blot nogle af de ord, 
der hang i luften i det tætpak-
kede lokale, da jægere, land-
mænd og hundefolk havde sat 
hinanden stævne for at høre 
om, hvad der kan gøres for 
markvildtet i agerlandet.

Tekst: Peter Lassen
Foto: Alex Nisssen m. fl.

Udnyt gældende regler for etablering af faunazoner 
(vildtstriber). Det er vejen frem, hvis vi skal hjælpe 
agerlandets fauna. Foto: Werner Beeke.
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Til alle aldre
og

størrelser
Design, produktudvikling, kvalitet

og et konkurrencedygtigt prisniveau
er nøgleord for Pinewood, som er

T.N. Fashions eget varemærke,
og det er vi stolte af.

Et særdeles repræsentativt
forhandlernet bliver dagligt

bekræftet i, at vort produkt opfylder
forventningerne hos tilfredse

Pinewood-kunder.

Med vort sortiment yder vi således
et relevant bidrag til livskvaliteten
hos den aktive forbruger - nu,

som i fremtiden.

T.N. FASHION
Tlf. 46 73 32 86 . Fax 46 73 32 85

www.pinewood.dk
VI HENVISER TIL NÆRMESTE FORHANDLER

Pinewood juli A4  22/07/09  12:34  Side 1
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FJD´s forårsmarkprøve på 
Midtsjælland
Solen skinnede og der var forår i luften, da FJD´s forårsmarkprøve 
blev afholdt søndag den 11. marts med udgangspunkt fra Ringsted 
og Omegns Jagtforenings klubhus.
  31 hunde var tilmeldt prøven heraf 3 unghunde, der var 2 afbud og 
28 hunde og hundeførere mødte op søndag morgen. Efter hornmu-
sik og velkomst til dommere, terrænledere, hundeførere m.m. og 
gennemgang af de 3 hold, gik turen ud i terrænerne.
  Det blæste lidt om formiddagen, men solen skinnede, og kunne 
man finde læ, var vejret dejligt og hønsene lå både i hegn / remise 
og på åben mark. Op af dagen ændrede vejret sig, men det gode 
humør fortsatte, og alle havde en dejlig dag. Alle terræner var godt 
besat med fugle, og både dommerne og hundeførerne gav udtryk 
for, at have haft en dejlig dag i marken.
  Stor tak til terrænledere og terrængivere. Tak til alle for en god 
dag.

Der deltog flg. hunde: 9 ruhåret, 8 kl.münsterländer, 8 korthåret, 3 
vizla og 1 weimaraner, heraf blev følgende 10 hunde præmieret

Unghunde klassen:
1.præmie, Kennel Espes Vandrepokal:  Birkemosen’s Tim 
Dk11577/2010.  Fører: John Hansen
1. præmie: Bailey Von Der Wohldbeek Dk16266/2010. Fører: Lars 
Bonnesen

Åben klasse:
1.præmie, Kennel Fredensvejs vandrepokal: Fuglevangs Hector Dk. 

Fører: Henrik Hansen
1.præmie: Stenholt Hus’s Mandy Dk22104/2008. Fører: Claus 
Olsen,
Petermann’s Liva Dk07031/2009. Fører: Poul Knudsen
2.præmie: Amigo Dk09619/2009. Fører: Jan Ole Bertelsen Secher, 
Katholts Gustav Dk07627/2010. Fører: Peter Pedersen. Kærholt 
Lucy Dk00874/2009. Fører: Teddy Cordua
3.præmie:  Riko Dk11624/2007. Fører: Mogens Hartmann, 
Contramarkens Grille 11152/2006.  Fører: Anja Ylönen

Præmierede hunde (1.pr) ved FJD´s forårsmarkprøve søndag den 11. marts 2012 
i Ringsted.

FJD´s midtjyske forårsprøve ved 
Egehytten 
Vi har haft en god prøve, med en del fugle. Har haft mange præmi-
eringer 14 stk ud af 32 fremmødte hunde
1 pointer, 2 pr i åbenkl
2 pointer, 1 unghunde
1 Gordonsetter 1pr i åbenkl

1 Engelsksetter, 1pr i unghunde
1 engelsksetter, 1pr i åbenkl
2 Breton, 1 pr i åbenkl
3 Breton, 2 pr i åbenkl
1 Kliner munsterlænder, 1 pr i åbenkl
1 Kliner munsterlænder, 1pr i unghunde
1 Ruhåret hønsehund, 1 pr i åbenkl

De præmierede hunde og dommerne på den midtjyake prøve.

Har du brug for hjælp og inspiration?
Kunne du tænke dig komme i gang med at forbedre dit terræn? Har du lyst til at stå i spidsen for et initiativ, der hjælper markvildtet 
i dit område? Mangler du inspiration til terrænforbedring, rigtig udsætning mm, eller vil du have hælp til at afholde en inspirationsaf-
ten om markvildt i almindelighed og agerhøns i særdeleshed, så er du velkommen til at kontakte FJDs Markvildtudvalg.

Du finder udvalget på FJDs hjemmeside (www.fjd.dk) under Vildtpleje.
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Hundefoder til ethvert behov
Med udgangspunkt i mange års erfaring som hunde-
sportsmand, jæger, schweisshundefører og opdrætter 
valgte jeg pr. januar 2011 at lancere »Birkemosens 
Hundefoder«, som naturligvis har gennemgået de påkræ-
vede laboratoriekontroller, der kræves i Danmark. 

»Birkemosens Hundefoder« er et let fordøjeligt, fuld-
kostfoder produceret af råvarer i højeste kvalitet. 
Kylling (kødproteinmel), kyllingefedtets og i høj grad 
kulhydraternes høje kvalitet gør, at hunden kan yde det 
optimale, når det kræves. Det høje niveau af 1. klasses 
kyllingefedt gør, at du kan give din hund al den energi, 
den har brug for.

Indeholder naturligvis Omega-3 og Omega-6 fedtsyrer, 
der sikrer en sund hud og blank pels samt styrker 
immun-systemet og hundens almene helbredstilstand. 
Indeholder ingen kunstige farve-, konserverings- eller 
smagstilsætningsstoffer.   

Birkemosens Maintenance foder (21% råprotein / 14% råfedt)
Komplet, velafbalanceret hundefoder til voksne hunde. Familie- og Jagthunde har stor glæde af dette kvalitetsfoder.
Sammensætning: Kylling (kødproteinmel), ris, majs, ærter, animalsk fedt (kylling), roetrævler, hørfrø, ølgær, æg, veg-
etabilsk olie og mineralstoffer (salt) og lecithin.

Birkemosens Aktiv foder  (26% råprotein / 18% råfedt)
Jagt- / sports- / brugshunde (højt energiforbrug i stress-situationer) har stor glæde af dette kvalitetsfoder.
Sammensætning: Kylling (kødproteinmel), ris, majs, ærter, animalsk fedt (kylling), roetrævler, hørfrø, æg, ølgær, 
lecithin, vegetabilsk olie og mineralstoffer (salt).

Birkemosens Hvalpe foder (27% råprotein / 17% råfedt)
Produceret til hvalpene, der skal have det bedste. 
Sammensætning: Kylling (kødproteinmel), ris, majs, ærter, animalsk fedt (kylling), hørfrø, roetrævler, æg, ølgær, veg-
etabilsk olie og mineralstoffer (salt) og lecithin.

Jens Abildgård
Krusbjergvej 1C • 6870 Ølgod

Tlf. 40 28 42 22
www.birkemosen.dk

Birkemosens Hundefoder
- det nye danskproducerede kvalitetsfoder!

ForhandlerA4.indd   1 17/03/12   13:31:49
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  Dansk Jagthunde  
  Udvalgs bestyrel- 
  sesmøde 
fredag den 17. februar 2012 kl. 14 på Fjelsted 
Skov Kro. 

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, 
Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK, næstformand, 
Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Anton Dahl 
(AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Kristian 
Møller (KM) DJ, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, 
Thomas Moltesen Hansen (TMH) DUV og Aage 
Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

PV bød velkommen

1. Dagsorden 
Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af 
mødet 15. oktober 2011.   
Referatet godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne. 
Fra repræsentanterne fra Dansk Kennel Klub (DKK) 
var modtaget en beretning omhandlende DKKs 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde, avlsrestrik-
tioner, kennelmærkebestemmelser m.m. bilagt en 
oversigt over stambogsføring af stående jagthunde 
fra 1985 til 2011.
  FMJ kommenterede notatet. Nye stambogsførings-
regler er vedtaget. Der havde været mange positive 
tilkendegivelser.  Hundes udenlandske prøveresulta-
ter kan nu registreres. De scannes ind. 
  For stående jagthunde, der hører under Klubben for 
jagthunde uden specialklub (KJS), er der vedtaget 
nye championatsregler, hvor kravene er de samme 
som for øvrige stående jagthunde i gruppe 7. 
  Det blev nævnt, at Korthårklubben ikke har 
mulighed for at sende hunde fra deres vinderprøve 
til DKKs mesterskabsprøve, da prøverne afvikles 
samme dag. Til slut nævnte FMJ problemerne med 
at få placeret en vinderprøve for kontinentale racer 
på Sjælland i dette forår.
  Man var enige om, at læsningen af oversigten over 
stambogsføringer af stående jagthunde er sørgelig 
læsning. 
  Fra FJD var udsendt en kort beretning, hvor bl.a. 
forskellige relationer til andre organisationer blev 
refereret. HRA nævnte, at reglen om, at man kun kan 
stille på én FJD prøve over en weekend, er ophævet. 
Mht. arbejdet omkring vilkårene for markvildtet er 
aftalt møde med formanden for Danmarks Jægerfor-
bund i marts måned.
  Fra Danmarks Jægerforbunds (DJ) hundeudvalg 
var udsendt en beretning. Heri blev bl.a. oplyst om 
arbejdet med revision af reglerne for den udvidede 
apporteringsprøve. KH henviste til de nye apporte-
ringsprøveregler, som blev uddelt til orientering.  I 
de reviderede regler er bl.a. kravet til markering præ-
ciseret, ligesom det er slut med en observatør ved 
hårvildtet. Under administrative bestemmelser står 
der nu, at Fælles Markprøve Regler (FMR) gælder, 
når intet andet er nævnt.  
  AASJ oplyste, at reglerne for den udvidede appor-
teringsprøve og FMR med rettelse vil blive udsendt 
til samtlige dommere.
  Udvalget, som skal arbejde med oprettelsen af et 
system for registrering af markvildt, er foreløbig sat 
i bero. Der bliver lagt pres på for at få det op at stå.
  Der har været en diskussion om, hvorvidt DJs 
udbud af markprøver for unghunde og åben klasse 
hunde er faldet. På basis af en oversigt, som blev 
udleveret, kunne det konstateres, at problemet kun er 
på Sjælland. Der arbejdes fortsat med at få arrange-
ret nogle flere prøver på Sjælland her i foråret.

4. Dommerudvalget 
4.1. Dommerudvalgets rapport
Fra Dommerudvalget (DUV) var modtaget en 
rapport, som bl.a. omtalte status for uddannelsen 
af markprøvedommere, den nye uddannelse af ap-
porteringsdommere, kontakten til ERFA-grupperne 
og en evaluering af DM 2011.
  TMH henviste til rapporten og fortalte, at afslut-
tende prøver for de 15 aspiranter starter i næste uge.
  DUV har været repræsenteret på ERFA-gruppernes 
møder med bl.a. undervisning i kritikskrivning, 
ligesom emnerne stødning og knaldapport er taget 
op til behandling. Det er også præciseret, at en dom-
mer kan forlange terrænskift, hvis han konstaterer, 
at fuglene er af for ringe kvalitet. På disse møder 
bliver dommerne også undervist i det nye Web-
prøvesystem.

4.2. Oplæg til ny til ny kategorisering af markprøve-
dommere
TMH præsenterede et forslag til en liste over dom-
merne, der kategoriserer dem i forhold til at kunne 
dømme DM.  Forslaget indeholder en lille stramning 
i forhold til de nugældende kriterier. I forslaget 
indgår, at man kan rykke både op og ned afhængig af 
hvilke prøver, man har dømt, eller hvis det er længe 
siden, man har dømt en efterårsvinderprøve.
  TMH præciserede, at det bliver mere synligt, 
hvorfor man er i den eller den kategori. Det bliver 
også åbenbart, hvorledes man kan rykke op – eller 
hvorfor, man rykker ned.
  Herefter fulgte en debat med positive tilkende-
givelser af opbygningen af den nye liste. Det blev 
vedtaget, at materialet i første omgang sendes til 
DJUs bestyrelsesmedlemmer, så de kan sætte sig ind 
i detaljerne. Alle var enige om, at det er godt, at en 
sådan liste er klart gennemskuelig for alle.
  Konklusion: DUV arbejder videre med projektet og 
forelægger forslag til ændrede kriterier og listen over 
kategorier, som ajourføres én gang om året.

4.3. Status for afgang af dommere
Der var udsendt et notat indeholdende 5 dommere, 
som er faldet for aldersgrænsen på 70 år, og 3 dom-
mere, som er holdt op efter eget ønske. Notatet blev 
taget til efterretning.

4.4. Tildeling af brugschampionat (Overført fra for-
rige møde) 
Fra sidste møde var sendt en sag om tildeling af et 
brugschampionat. Et af prøveresultaterne var fra en 
norsk højfjeldsprøve, hvor der ikke var fældet fugl. 
Der var apporteret en udlagt rype. DUV havde frem-
sendt en indstilling, hvori de ikke kunne anbefale, 
at hunden kan blive dansk brugschampion. Dette 
synspunkt tilsluttede bestyrelsen sig.

4.5. Dommere over 70 år. Dømme på slæb- og ap-
porteringsprøver (S&A) og ræveslæbsprøver
Fra DJs hundeudvalg var modtaget et forslag om, 
at det skulle være muligt for markprøvedommere, 
der er faldet for 70 års aldersgrænsen, at kunne søge 
tilladelse til at dømme S&A prøver og ræveslæbs-
prøver. Denne regel gælder i forvejen for apporte-
ringsprøver.
  Der var herefter en debat, hvor det blev nævnt, at 
økonomien for mindre ræveslæbsprøver forudsætter, 
at man kan spare kørselsudgifter ved at bruge dom-
mere i nærheden. Det blev også nævnt, at hvis man 
besluttede at indføre forslaget, vil det medføre endnu 
en særlig dommerliste, ligesom man troede, at kun 
meget få var interesserede i dette tilbud. Positivt at 
der er en interesse.
  Konklusion: Det blev besluttet at godkende DJs 
forslag.

5.0. Markprøveudvalget
5.1. MUVs rapport   
AASJ henviste til MUVs beretning, som først og 
fremmest handler om afviklingen af DM 2011. MUV 

var i det store hele tilfreds med arrangementets gen-
nemførelse. Der er udtrykt en stor cadeau til Hjalle-
rup Jagtforening som en effektiv samarbejdspartner. 
  For fire af formiddagsholdene kunne det konsta-
teres, at der havde været ideelle forhold hvad angår 
terræn og fugletilgang. To engelske hold mødte først 
fugle ret sent på formiddagen. Dette til trods for 
et særdeles kvalificeret forarbejde af terrænledere 
og medhjælpere. Men der kan aldrig gives garanti 
for, at fuglene er på terrænet den dag, vi skal bruge 
dem. Alle hunde, der havde fortjent det, havde haft 
reelle chancer til fugl, da formiddagens afprøvning 
var slut. Til eftermiddagens afprøvning kunne dom-
merne godt have ønsket lidt flere fugle.
  Fra DJUs bestyrelsesmedlemmer lød der ros til 
arrangementet.  
  Planlægningen af DM 2012 i det sydlige Jylland 
er i gang.

5.2. DM 2012. Forslag til 2 dommere
Fra FJD var modtaget forslag til en engelsk dommer 
og en kontinental dommer. Forslaget blev vedtaget.

5.3. Engelsk Setter Klubs forårsmarkprøve 2012
I begyndelsen af året blev det konstateret, at Engelsk 
Setter Klub i Danmark (ESK) planlagde at afvikle 
deres hovedprøve over 3 dage i Påsken. Iflg. den af 
MUV udarbejdede plan for 2012 er specialklubberne 
tildelt to weekends i marts måned, men kan efter 
ansøgning tildeles prøvedage i Påsken, dog ikke 
Skærtorsdag og 2. Påskedag, som er tildelt DJ. Dette 
blev specialklubberne gjort opmærksomme på i ok-
tober måned, da de reviderede planer blev udsendt.
  Trods dette har ESK udsendt indbydelse til deres 
prøve i 3 dage også omfattende Skærtorsdag. I 
e-mail dateret 6. januar 2012 understreger MUV, at 
de ikke kan godkende ESKs disposition og overgiver 
sagen til DJUs bestyrelse. ESKs formand skriver, 
at de ikke kan flytte prøven af hensyn til aftale med 
standkvarteret.
  Materiale vedr. ovennævnte sagsforløb var i forve-
jen tilsendt DJUs bestyrelsesmedlemmer.
  Der udspandt sig herefter en længere debat, 
herunder hvilke konsekvenser DJU kunne beslutte 
skulle gælde for ESK. Man var enige om, at en 
evt. disciplinær foranstaltning ikke skulle ramme 
hundeførerne eller de dommere, der var indbudt til 
at dømme.
  Til sidst besluttede man at give ESKs bestyrelse et 
påbud om at flytte prøven, så der ikke bliver prøve 
Skærtorsdag. Påbuddet blev udsendt via e-mail 
under mødet med en tidsfrist på 3 dage. Endvidere 
besluttede man at sende en personlig skrivelse til 
ESKs formand Erling Clausen  

5.4. Korthaarklubbens ansøgning om afholdelse af 
Derbyprøver 
Fra Korthaarklubben var modtaget en ansøgning 
om at få tilladelse til at afholde derbyprøver som en 
anerkendt prøve.
  Flere af mødedeltagerne havde studeret materialet 
grundigt. Der fulgte herefter en debat om prøvereg-
lernes forskellige formuleringer m.m.
  Konklusionen blev, at DJU anbefaler, at der arbej-
des videre med at udfærdige disse regler, så de kan 
godkendes af Dansk Kennel Klubs bestyrelse. Det 
blev aftalt, hvem der skal tage kontakt til Korthaar-
klubbens ledelse og rådgive mht. til dette arbejde.

5.5. Evaluering af ekstra vinderprøver for engelske 
racer
 AD havde udsendt et notat fra FJDs engelske 
gruppe. Det blev besluttet, at forlænge forsøgsperio-
den med to år mere efter de samme kriterier.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget
6.1. SAUs rapport   
Efter nogle kommentarer blev rapporten taget til 
efterretning.
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6.2. SAUs regnskab   
Regnskabet, der viser et positivt resultat på t.kr. 8.9 
for året 2011, blev taget til efterretning.

6.3. Slæb- og apporteringsprøver 2012    
Der var fremsendt en indbydelse over prøverne i 
2012, som blev taget til efterretning.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget
7.1. FUVs rapport
Rapporten og et referat mellem FUV og prøvele-
derne blev taget til efterretning.

7.2. FUVs regnskab
Regnskabet viste et underskud for årets prøver på 
t.kr. 10,9 tillagt udvalgets øvrige omkostninger på 
t.kr. 13,5 bliver resultatet en udgift på t.kr. 24,3 for 
året 2011. På sigt arbejdes hen imod at udvalgets 
indtægter og udgifter kan balancere omkring 0 kr. 
Regnskabet blev taget til efterretning.

8.0. Økonomiudvalget
8.1. ØUVs rapport
Fra Økonomiudvalget (ØUV) var modtaget et notat, 
hvor der blev gjort rede for årsagen til diverse 
afvigelser mellem budget og regnskab. Regnskabet 
udviser et underskud på t.kr. 152,8, hvilket er t. 
kr. 37,1 bedre end budgettet. Der skal her gøres 
opmærksom på, at ordet ”underskud” er lidt misvi-
sende, idet dette bliver dækket af de årlige indskud 
fra de tre organisationer. 
  PV kommenterede regnskabet og notatet. Efter 
enkelte kommentarer blev notatet og regnskabet 
taget til efterretning.

8.2. Foreløbigt regnskab 2011
Behandlet under punkt 8.1.

8.3. Forslag til budget 2012
AASJ kommenterede kort det udsendte oplæg. Han 
gennemgik grundlaget for de forskellige budgetter.
  Efter nogen debat blev budgettet vedtaget.

8.4. Forslag til retningslinier for tilbagebetaling af 
prøvegebyrer
Der var udsendt et notat med forslag til, hvorledes 
evt. tilbagebetaling af prøvegebyrer kan administre-
res fremover. Der var herefter flere indlæg. Det blev 
vedtaget, at der arbejdes videre med forslaget i orga-
nisationerne, så retningslinier kan blive vedtaget på 
det næste bestyrelsesmøde.

9.0 Udvalg vedr. WEB-prøvesystem
FMJ redegjorde for, hvorledes arbejdet med indfø-
relse af Web-prøvesystemet foregår. Der er afholdt 
et heldags instruktionsmøde for superbrugere, lige-
som der er afholdt tre aftenmøder for prøveledere 
rundt om i landet. Dommerne vil blive instruerede i 
deres respektive ERFA-grupper.
  Der har været og er fortsat meget arbejde at udføre 
for udvalget. Det kan konstateres, at projektet er 
blevet modtaget meget positivt. Der arbejdes hele 
tiden på at fjerne fejl eller uklarheder, som man 
bliver opmærksomme på i indkøringsfasen. Der er 
heldigvis indtil nu kun tale om mindre fejl.
  Dette affødte forskellige bemærkninger samt håbet 
om, at systemets indkøring ville forløbe glat.
Man var enige om, at de afholdte kurser skulle føl-
ges op med supplerende kurser for nye prøveledere 
eller prøveledere, som trænger til lidt efteruddan-
nelse.
  Birte Johansen, der har deltaget som instruktør på 
kurserne, opfordres til at indtræde i udvalget

10.0 Forslag til forretningsorden for DJU (Over-
ført fra forrige møde).
Forslag var udsendt inden sidste møde.  Forslaget 
blev godkendt med enkelte ændringer.

11.0 DJUs forsikringsforhold (Overført fra for-
rige møde).
HRA havde udsendt tre forskellige policeforslag 
inden mødet. 
  Der fulgte nu en debat om, hvorledes organisatio-
nernes forsikringer dækker de forskellige prøver og 
arrangementer, ligesom hvorledes DJUs prøver er 
dækket.
  Da det umiddelbart er svært at overskue, hvilke 
forsikringer DJU er nødt til at være dækket ind 
under, vedtog man at rette henvendelse til en aktiv 
hundesportsmand, som er forsikringsmægler.

12.0 Valg til DJUs udvalg
Til DUV blev genvalgt Thomas Moltesen Hansen 
og Erling Clausen. Ove Nissen Nielsen blev valgt 
i stedet for Claus Christensen, der har ønsket at 
stoppe i udvalget..
  Til MUV blev Allan Grundahl valgt som repræsen-
tant for området øst for Storebælt.
  Til FUV blev Torben Bersang og Jan Leleu Feigh 
genvalgt.  Allan Bredsgaard blev nyvalgt i stedet for 
Niels Jørgen Christiansen, der har ønsket at stoppe 
i udvalget. 
  Til SAU  blev Jørn Lund Thomsen og Niels Erik 
Kromann genvalgt
  Til ØUV blev Steen Langkjær og Aage Stenhøj 
Jørgensen genvalgt.
  Revisorerne Arne Holten og Lars Rasmussen blev 
genvalgt.
  DJs repræsentanter fortsætter i DJUs bestyrelse. 
DKKs repræsentanter og FJDs repræsentanter 
fortsætter i bestyrelsen indtil der sker nyvalg i de 
respektive organisationers bestyrelser. 

13.0 DJU-nålen
Det blev vedtaget, hvem der skal have DJU-nålen 
tildelt.

14.0 Næste møder
Fredag 8. juni kl. 14 i Fjeldsted
Lørdag den 13. oktober i forbindelse med DM kl. 14

15.0 Eventuelt
Der blev efterlyst en ansøgning til at blive dommer-
elev. SH følger op på sagen.
Mødet sluttede kl. 19,14.
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

Ændring i reglerne for DJUs aner-
kendte apporteringsprøve hvad angår 
vandarbejdet.
Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelse har 
besluttet, at afleveringslinjen flyttes til startlinjen 
ved vandkanten. Det betyder følgende ændringer i 
FMRs tekst:

FMR § 33 stk. 4. Reglement for apporteringsprøve 
for engelske og kontinentale racer, Afsnit C 3. 
disciplin Apportering af fuglevildt fra vand, sidste 
sætning: ”Aflevering i førerens hånd skal ske sid-
dende ca. 5 meter fra vandkanten. ændres til: 
”Aflevering i førerens hånd skal ske, mens hunden 
sidder på land bag startlinien (se skitsen)”  

Ad Bilag 2, E Minus point gives for: stk. 17. ”smider 
fuglen i vand” slettes og øvrige punkter rykker en 
plads op.
Ad Bilag 2, E Minus point gives for: En hund 
kan ikke bestå, hvis: stk. 23. ”føreren overskrider 
startlinien for så vidt angår ”Apportering af duer på 
land” og ”Apportering af hårvildt”  ændres til to nye 
punkter:
22. ”føreren overskrider startlinien”
23. ”aflevering af det apporterede emne sker før 
hunden er bag startlinien”
  Ovennævnte regelændring er trådt i kraft. På DJUs 
hjemmeside er Fælles Markprøve Regler rettet, 
ligesom der er lavet en ny skitse, hvor startlinie og 
afleveringslinie er den samme.
Dansk Jagthunde Udvalg

- Hos Harbo’s 
Profilteknik finder 
du en række af de 
produkter du har 
brug for til jagt og 
jagthunde.

Ring for et ufor-
pligtende tilbud

• Transportbokse
• Skydestiger
• Hundegårde
• Færtsko

Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers
Tlf: 86466116 · Bil: 40259116

mail: christian.harbo@mail.dk
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FJD-udstilling i Vissenbjerg 
søndag den 10. juni 2012
FJD afholder sin sædvanlige årlige udstilling for stående jagt-
hunde i Vissenbjerg søndag den 10. juni 2012 omkring Vissen-
bjerg Hallerne, Idrætsvej, 5492 Vissenbjerg. Udstillingen åbner 
kl. 10.00.

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen er lørdag den 19. maj 2012. Tilmeldinger 
modtaget efter denne dato vil blive afvist.

Der kan anmeldes i følgende klasser:
Hvalpeklasse 6 – 9 mdr. – kr. 265,- (ingen rabat)
Juniorklasse 9 – 18 mdr. – kr. 385,-
Åben klasse - over 15 mdr. – kr. 385,-
Brugshundeklasse – over 15 mdr. – kr. 385,-
Championklasse – over 15 mdr. – kr. 385,-
Opdræts- og Avlsklasse - gratis
Udstiller ejeren flere hunde i ovenstående klasser – da efterføl-
gende regler:
1. hund – kr. 385,-
2. hund med samme ejer – kr. 330,-
3. hund og efterfølgende med samme ejer – kr. 285,-

Tilmelding og betaling foretages via www.hundeweb.dk senest 
lørdag den 19. maj 2012. Har du ikke adgang til internet, så kan 
du sende anmeldelsen til:
MARRIT STÆRKÆR, HOVEDVEJEN 263, 5580  NR. AABY. 
Tilmeldingsgebyret kan betales via homebanking. Dette gøres på 
reg.nr. 0777 kontonr. 0123924541.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte MARRIT STÆRKÆR, 
TLF. 40 58 60 36.
 
Udstillere skal være medlem af specialklubben for den pågæl-
dende race for at kunne få hunden(e) bedømt.
Udenlandske udstillere bedes kontakte Marrit Stærkær vedr. 
anmeldelsesgebyr.
Udenlandske udstillere skal sende kopi af stambog og evt. brugs-
hundecertifikat sammen med tilmelding.
HUSK at kontrollere, at den adresse, som der står på/i stambogen, 
er den samme adresse, som hvor du bor nu. Nummerskilte udle-
veres i de respektive racers ringe på udstillingsdagen.
Hvis resultatet ønskes indført i resultatbogen, skal denne med-
bringes på udstillingsdagen og afleveres i de respektive ringe for 
påtegning af udstillingsresultat.
Hvis du ikke har en resultatbog allerede, kan du finde annoncen 
andetsteds i Jagthunden for bestilling af denne bog.
På alle hunde skal medbringes vaccinationsattest. Hunden skal 
være vaccineret ifølge vanlige fastsatte regler for hundes tilstede-
værelse på prøve- og udstillingsarealer.
De nærmere udstillingsregler kan læses på http://dansk-kennel-
klub.dk/files/pdf/regler12.pdf.

Gratis adgang til udstillingen for alle
Klubberne bestemmer selv, hvornår de ønsker at gå i gang med 
bedømmelserne. Såfremt din specialklub ønsker at starte senere 
end det officielle åbningstidspunkt, vil du høre nærmere fra 
denne.
Alle udstillere må forlade udstillingsarealet, når racen er færdig-
bedømt og arbejdet med stambøger/resultatbøger m.v. er tilende-
bragt. Bøgerne udleveres samlet. Du er selv ansvarlig for at få din 
stambog/resultatbog med hjem. Udstillingskomitéen påtager sig 
intet ansvar for glemte bøger.

Skulle du alligevel have glemt at få ovenstående med hjem, kon-
takt da din kasserer i specialklubben.
Selvfølgelig vil du også kunne finde den samlede bestyrelse for 
FJD på banen denne dag. Besøg standene og få en snak med 
repræsentanterne.

Praktiske oplysninger
Det er muligt at købe pølser o.lign. samt drikkelse på pladsen 
eller cafeteriaet.
Det vil i år være muligt at bestille madpakke. For nærmere oplys-
ning kontakt Marrit Stærkær.
Der må ikke foregå nogen form for salg af hundeartikler og -fo-
der, samt mad- og drikkevarer udover de af udstillingskomitéen 
godkendte stande. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning 
fra udstillingsområdet. Dog må specialklubberne gerne sælge af 
klubbens egne merchandise materialer.
Der må ikke forefindes biler på udstillingspladsen uden forudgå-
ende aftale med udstillingskomitéen.

Udstillingen åbner kl. 10.00. Der vil være adgang fra kl. 8.00.
Udstillere bærer selv ansvaret for, at hundene er rettidigt i bedøm-
melsesringene og udstiller i øvrigt på egen risici.

Øvrige informationer
Udstillingen åbnes af Henrik Raae Andersen, formand for FJD, 
og Odense Jagthornsgruppe.
I tidsrummet kl. 8.30 til kl. 9.45 vil det være muligt, at få gode 
råd og praktisk gennemgang af, hvordan man præsenterer sin 
hund bedst i ringen, ved en uddannet ringtræningsinstruktør. 
Denne instruktion er GRATIS at deltage i for alle deltagende 
udstillere.
Der vil i år blive afholdt BIS (Best In Show), hvor BIR præmi-
erede hunde deltager.
Der vil i år igen være lodtrækninger på forskellige præmier på det 
udstillingskatalog, som kan købes på pladsen på dagen.

Vel mødt til forhåbentlig rigtige mange udstillere og gæster søn-
dag den 10. juni 2012.

På udstillingskomitéens vegne
Mogens Bechsgaard

Dommerliste:
Dansk Breton Klub. Alle: Viggo Jensen
Dansk Gordon Setter Klub. Alle: Ole Simonsen
Dansk Irsk Setter Klub. Alle: Gert Christensen
Dansk Münsterländer Klub. Alle: Erling Kjær Pedersen
Dansk Pointer Klub. Alle: Ivar Tang
Dansk Ruhår Klub. Alle: Gunnar Jensen
Dansk Weimaraner Klub. Alle: Karen Høy
Dansk Vizsla Klub. Alle: Annette Vieler
Drentsche Patrijshond Klub. Alle: Svend Løvenkjær
Engelsk Setter Klub. Alle: Jane Mortensen
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde. Alle: ?
Korthårklubben. Hanner: Svend Otto Hansen. Tæver: John Chri-
stensen.
Klubben for den Langhårede Hønsehund. Alle: Yrsa Møller 
Jørgensen.

www.fjd.dk
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WWW.HIKE.DK

HIKE
ALT I HUNDE OG JAGTARTIKLER

HIKE
KVALITETS FODER & UDSTYR

TIL JÆGEREN OG JAGT HUNDEN

BESTIL FODER OG UDSTYR PÅ

Ønsker du forhandler-  eller kennel aftale ring

 86 64 73 39
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Spørg dyrlægen v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Har du et spørgsmål om sygdom, sundhed, skader, ernæring og lignende, så send det 
til Jagthundens redaktion.
  Vores dyrlæge vil svare på dit spørgsmål snarest muligt. Er der flere spørgsmål, en 
rubrikken giver plads for, vil sprøgsmålene blive udvalgt efter hvilket der ud fra en 
veterinærfaglig synsvinkel har størst almen interesse.                    jagthunden@fjd.dk

www.fjd.dk

Osteochondritis dissecans (OCD) er en 
frygtet lidelse hos stort set alle de større 
hunderacer. Lidelsen forekommer hos store, 
hurtigtvoksende hunde – og ses i øvrigt også 
hos andre dyr, der vokser hurtigt - f.eks. 
heste, grise, kvæg og kyllinger.
  Der er tale om en vækstforstyrrelse i 
knoglernes forbeningsproces, hvor ledbru-
sken ikke forbenes korrekt, så der opstår en 
fejlernæring af ledbrusken.
  Der opereres med to begreber: Osteo-
chondrose, hvor der kun er sket en svæk-
kelse af knoglevævet/ledbrusken og Osteo-
chondritis dissecans – hvor et stykke brusk 
har løsnet sig fra overfladen.
  På et røntgenbillede vil man kunne se en 
opklaring (sort område) under ledbrusken og 
evt. har ledbrusken helt løsnet sig, og der er 
opstået en ledmus.
  Lidelsen er bedst kendt i skulderen, men 
ses også i albue-, knæ- og haseled – og for 
den sags skyld også i andre led i kroppen.
  I Dansk Kennelklub bruges udtrykket OCD 
om OCD i skulderleddet, hvorimod AD står 
for Albueleds-dysplasi (kaldes også af og til 
AA (Albuelds-Arthrose), som har lignende 
årsagsforhold som OCD. Fotografering for 
AD er obligatorisk avlskrav hos nogle racer 
pga. det arvelige aspekt.
  Hunde kan røntgenfotograferes for lidelsen 
(i skulderen), og resultatet kan registreres i 
kennelklubben ligesom HD og AD resul-
tater, men der er ikke – som for HD og 
AD i nogle racer – tale om et krav for at 
jagthunden kan avlsgodkendes. Reglerne for 
avlsgodkendelse varierer fra race til race, og 
man bør altid orientere sig på DKK’s hjem-
meside om kravene til en specifik race, før 
man giver sig til at avle på sin hund.
  Husk også, at der for hver race er et 
alderskrav før fotograferingen kan godken-
des, og at der skal købes en rekvisition på 
hundeweb før undersøgelsen.

Hvordan opstår OCD?
Hos unge hunde fungerer ledbrusken dels 
som ledflade og dels som en slags center for 
vækst af knoglerne. Ledfladen skal være glat 
og blank på overfladen, så de to ledflader 
glider let og ubesværet mod hinanden. Hvis 
knoglen og brusken vokser for hurtigt, kan 
ernæringen af ledbrusken forstyrres, så der 
opstår svage områder under brusken. Det er 
disse svage områder, der ses som opklarin-

ger (sorte områder) på et røntgenbillede.
  Brusken/knoglevævet kan blive så svag, at 
et stykke brusk løsner sig helt eller delvist 
fra overfladen og i yderste konsekvens kom-
mer til at svømme rundt i ledvæsken som en 
ledmus.

Hvorfor opstår OCD?
Vi ved, at OCD primært opstår hos store 
hunde i hurtig vækst, og dette er også tilfæl-
det hos andre dyrearter. 
  Der er flere hanhunde end hunhunde, der 
rammes af lidelsen.
  Der er en vis grad af arvelighed, og 
fodringen spiller også en rolle, idet for højt 
kalorieindtag , for meget protein og for 
meget calcium øger risikoen.
  Hundens brug har også en betydning – det 
er derfor, man har sagt, at hunde under et år 
skal trænes skånsomt – man skal for eksem-
pel ikke cykle langt med dem og ikke f.eks. 
lade dem springe meget.

Hvad er symptomerne på OCD?
Symptomerne opstår hos unge hunde i 
vækst, typisk fra ca. 5 - 10 måneders alde-
ren.
  Hvalpen/undhunden begynder typisk at 
halte eller gå stift på benene afhængig af i 
hvilket/hvilke led lidelsen er opstået. Ofte er 
hunden øm på flere ben, og så kan haltheden 
være svær at konstatere – man ser kun en 
stiv, stikkende gang. Ved nærmere under-
søgelse er der oftest øget ledvæske i leddet. 
Man kan også se, at hunden har svært ved at 
springe op f.eks. i bilen. Diagnosen stilles 
typisk ved en klinisk undersøgelse samt en 
røntgenundersøgelse. I enkelte tilfælde kan 
en kikkertundersøgelse afsløre problemer, 
der er vanskelige at se på røntgen.

Hvordan behandles OCD?
I lette tilfælde korrigeres fodringen i samråd 
med dyrlægen, og hunden holdes i ro i ca. 
3 - 4uger og får smertestillende behandling 
– så kan man være heldig, at skaden heler, 
og det løsnede stykke brusk vokser fast igen. 
Lykkes det ikke, eller er der tale om sværere 
tilfælde med stor opklaringer og ledmus, må 
man operere. Det er dog vigtigt, at man ikke 
venter for længe med en evt. operation, idet 
der kan opstå slidgigt i leddet – og slidgigt 
kan ikke helbredes – kun lindres.
  I skulder og albue anvendes oftest en 

såkaldt kikkertoperation (arthroskopi) hvor 
man gennem en kikkert med fiberoptik 
kan undersøge leddet og evt. fjerne en evt. 
ledmus samt oprense skaden, så kanterne 
bliver glatte og brusken lettere kan hele. 
Kikkertoperation af skulderen har oftest en 
god prognose, hvis man får det gjort i tide. 
Operation af albuen har også en udmærket 
prognose, men her er risikoen for senere 
udvikling af slidgigt noget større. I andre 
led kan det være svært at bruge kikkertope-
ration, og man må i nogle tilfælde ty til en 
”rigtig” operation.
  Efter operationen kan der med fordel 
anvendes forskellige former for fysioterapi – 
tal med dyrlægen om det. Dyrlægen vil også 
typisk opstille et genoptræningsprogram for 
hunden.

OCD  - Osteochondritis dissecans hos hund

Skulderled af hund: Pilen viser defekten i ledbrusken.
Foto: Varde dyrehospital

OCD er en ledlidelse, der kan op-
stå af såvel forkert fodring som af 
for tidlig træning. Men arvelighed 
spiller også ind.
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Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 

www.gemina.dk • gemina@gemina.dk

Træningsudstyr til jagthunden

Filmen ”stående hund apporterer” 
fra Kennel Kragborg

Endnu en dressurfilm for alle stående hunderacer fra Kennel 
Kragborg. Filmen har en spilletid på ca. 60 min. med fire kapitler. 
Filmen er bygget op omkring hvalpen videre til unghunden og til 
den alsidige færdige Jagthund. Kronologisk er filmen godt struk-
tureret og starter med otte uger hvalpens første spæde dressur 
som lineføring, sit, dæk, apportering m.m. gennem brug af god-
bidder og lyst. Senere følger man hvalpen og unghunden gennem 
de stigende krav til grunddressuren og apporteringstræningen. 
  Med udgangspunkt i den uerfarne voksnes hund Bonnie, tager 
Kragborg fat i skolingen af den alsidige jagthund apporterings-
træningen. Den voksnes hund udfordringer i forbindelse med 
apportering, vandarbejde, slæb, markering, dirigering er store og 
der startes fra bunden med apporteringsdressur og slutter med at 
blive en god apportør.
  Filmen er en rigtig god instruktionsvideo, der uanset om man 
har erfaring eller ej, henvender sig til de fleste niveauer. Filmen er 
af god billedmæssig kvalitet og med mange gode og lærerige tips 
& tricks til grunddressur, apportering, dirigering m.m. Filmen kan 
købes hos www.kragborg.dk    (Red.)
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Hvordan får man et professionelt jagtvæsen 
til at gå hånd i hånd med de krav, som dyr 
og fugle i agerlandet stiller til yngle- og 
levesteder?
  På Palstrup Gods, der ligger mellem 
Kjellerup og Ans i Midtjylland, forsøger 
skytte Jacob Larsen at indrette de biotop-
planer, som skal implementeres i driften 
for at kunne drive jagtvæsen, så de også på 
sigt vil kunne tilgodese en bestand af harer, 
agerhøns og ynglende fasaner. Godset har 
450 ha, af hvilke de 230 er skov. Jorden 
dyrkes effektivt med konventionelt land-
brug, men det er her Jacob Larsen har sat sig 
for at ændre tingene. Han har været ansat 
som skytte i to år og har sat sig som mål at 
forsøge at forene traditionel landbrugsdrift 
og godsjagt med opbygning af naturlige 
markvildtbestande.

Grundstenene i planen er de tiltag, som 
godset skal foretage af biotopforbedrende 
karakter, for at måtte udsætte fasaner i 
et større antal. Hvis man nu kan indrette 
remiser og de ledelinjer, der skal forbinde 
remiserne med hinanden, således, at de også 
kan tilgodese de krav eksempelvis agrehøns 
stiller til en god ynglebiotop, så har man 
slået to fluer med et smæk.
  Jacob Larsen viser rundt en lidt råkold 
martsdag med slud i luften, og det første, 
som påkalder opmærksomheden, er store 
marker og den del mindre remiser, hvor fa-
sanerne piler ind og ud. De er så småt ved at 
finde vej ud i terrænet for om muligt at finde 
egnede ynglebiotoper.
  Vi gør holdt ved en remise med udsigt til 
en anden tilsvarende et par hundrede meter 
borte. Arealet mellem remiserne tilsås se-
nere med majs, men rundt om hele herlighe-

den er Jacob Larsen i færd med at etablere 
en randzone. Først er der tre meter med 
græs. Det skal på sigt tjene som redeskjul og 
overvintringssted for insekter, og uden på 
græsbræmmen kommer der så en stribe med 
vildtvenlige afgrøder, der skal tjene som 
spisekammer såvel direkte som indirekte i 
form af insekter til kyllingerne.
  På den måde regner skytten med, at han 
kan sikre skjul for prædatorer (majsen og 
remiserne) nødvendigt redeskjul og spise-
kammer i en og samme ombæring. Det ser 
ganske fornuftigt ud og virker genialt.
  Vi gør også holdt ved et gammelt tjørne-
hegn, som Jakob Larsen har fået klippet ned 
til en hæk, og hvor han så gerne vil have en 
græsbræmme. Det kunne se ud til at blive 
den perfekte ynglebiotop for agerhønsene. 
Et andet sted fremviser han et hegn, hvor 
græsbræmmen er etableret. – Det er måske 

På Palstrup har man en plan 
for markvildtets trivsel

Tekst og Foto: Flemming Østergaard

Når biotopplaner forenes med de krav, som markvildtet stiller til en ynglebiotop, så er man 
godt på vej til at skabe en landbrugsdrift, hvor der også bliver plads til naturen med vilde 
bestande af agerhøns, harer, lærker, viber og meget andet.

Forbindelse 
mellem to 
remiser. Først 
en bræmme 
med græs, der 
i løbet af et par 
år vokser op og 
giver redeskjul. 
Derpå en egent-
lig vildtstribe med 
foderplanter.
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lidt af et uheld, forklarer han, for egentlig 
handler det om, at det hegn, som en gang 
blev plantet, er blevet meget dårlig renholdt. 
Men fakta er, at her er en bred bræmme af 
gammelt græs, og uden sådanne bræmmer 
får man ikke agerhøns og fasaner til at yngle 
rundt om i markerne.

Men hvad med det lange seje træk fremad? 
Jacob Larsen mener ikke, det er så svært. 
– Vi skal bare adoptere modellen fra 
”franskmanden” (filmen Agerhønen og det 
moderne landbrug). Og det er faktisk, hvad 
der på sigt er Jacob Larsens plan. Overalt 
ønsker han terrænet gennemskåret af rand-
zoner, og der skal han nok regne med, at 
der skal lidt forhandling til såvel med ejeren 

som forpagteren af landbrugsjorden.
  Men Jacob Larsen mener ikke, der skal 
så meget til, hverken på Palstrup eller i 
agerlandet som helhed. – Hvis vi blot kan 
få nogle få meter i kanten af markerne, så 
kan landmændene i principper producere, så 
effektivt de lyster, på resten af arealet, siger 
han og tilføjer, at han ikke forstår, hvorfor 
man ikke for længst har etableret et optimalt 
demonstrationsbrug på Kalø, hvor alle 
elementer i vildtplejen inddrages. De rigtige 
hegn, græsbræmmer til redeskjul, egentlige 
vildtstriber til fouragering, netværk af fode-
rautomater rundt om i terrænet og effektiv 
prædatorkontrol. – Vi kan jo kalde det et 
naturnært demo-landbrug, siger han.

Der er ingen tvivl om, at den unge skytte 
har mange ideer, og hans entusiasme er stor. 
Derfor vil det blive spændende at se, hvor-
dan Palstrup ser ud om nogle år. 
  Der er næppe tvivl om, at der vil ske foran-
dringer også forandringer, der går i den for 
markvildtet positive retning. 
  Jacob Larsen er heller ikke uinteresseret 
i på sigt at etableret samarbejde med nogle 
entusiastiske ejere af stående hunde, som 
kunne være med i det daglige vildtplejear-
bejde, få nogle gode træningsmuligheder og 
levere hunde til eksempelvis et par ager-
hønejagter i september. Mulighederne er der. 
Jacob har en plan.

Jacob Larsen viser, hvordan græsbræmmerne skal se 
ud, når de er groet ordentlig til. De skal fungere som 
redeskjul og overvintringssted for insekter.

I den egentlige vildtstribe skulle der gerne komme føde 
til hønsefuglenes kyllinger. Foto: Werner Beeke.

Skytten på Palstrup mener ikke, der skal så meget til 
for at give en positiv virkning. Nogle striber hist og her 
i kanten af markerne, og så kan landmændene ellers 
producere effektivt på resten.

Kender du FORDELENE ved at være 
 medlem af DANSK KENNEL KLUB?

  Du får adgang til www.hundeweb.dk med oplysning 
om aner, sundhedsdata, resultater mm .

  Du får medlemsbladet HUNDEN – Danmarks eneste 
specialmagasin om hunde – 10 gange om året.

  Som DKK medlem kan du stille på DKKs interna -
tio nale vinderklasser

  Du får mulighed for at tegne både din lovpligtige 
hundeansvarsforsikring og den udvidede hunde-
ansvarsforsikring med stor rabat.

  Gratis vejledning hos DKKs hunde konsulenter.
  Du kan få råd og vejledning hos DKKs juridiske 

konsulent om gældende “hunde ret.”

Se mere om DKK’s øvrige medlemsfordele og tilmeld dig på www.dansk-kennel-klub.dk eller kontakt os på tlf.:  56 18 81 00

En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 410 kr. til en god investering:

DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for 
hunde der ligner og du’r
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Ekstra vinderklasse – ja tak!
Som bekendt er det jo den hund, der får sparket, der 
hyler:
  Efter at have læst Søren Stenhøjs (SS) indlæg i 
Jagthunden vedr. ekstra vinderklasse, er det endnu 
en gang gået op for mig, at det ikke er alt i hunde-
verdenen man er enige om, - fint nok!
  SS skriver: Når adgangen til championater bliver 
lettere, må det også være tilladt at konstatere, at 
man har accepteret, at titlernes værdi helt naturligt 
nedgraderes/devalueres.
  Jeg deltog selv på den ene af de 2 ekstra vinder-
klasser, hvor jeg var så heldig at opnå 2.VK HP. 
Denne præmie udløste jagtchampionatet. 
  Nu er det så, at jeg i følge SS må være klar over, 
at denne titel ikke holder mål med jagtchampionater 
opnået før DM. - Her ophører enigheden!
  Skal man ride med på ideen om, at antal starter i 
VK er afgørende for jagtchampionatets værdi, skal 
man efter min mening gå hele vejen og ikke kun 
omtale VK. Man kunne jo spørge om følgende: Hvor 
mange gange er hunden startet i åben klasse inden 
1åk blev opnået?  Hvor mange gange er hunden 
startet i brugsklasse inden 1 præmie/præmier blev 
opnået? Har hunden i forløbet haft en fuldt afsluttet 
og korrekt fuglesituation med fældning og varm 
apport? Skal hundens samlede præmieringsprocent 
udregnes og anføres på championatet? - Blot for at 
nævne nogle af andre - lige så vigtige forhold.
  Jeg tror ikke, at man skal til at opstille kriterier 
for gode og dårlige jagtchampionater, men man 
kan jo gennemlæse hundens kritikker, hvis man har 
behovet.
  Selvfølgelig er chancen for placering større, jo flere 
gange man deltager.  Dog starter man hver gang på 
0, og de andre skal stadig have bank eller slås ud. 
Sådan er forholdene, - også i den ekstra VK. Faktisk 
vil konsekvensen af et par ekstra jagtchampiona-
ter være til at bære, hvis det samtidigt medfører 
hyppigere brug af jagtchampions i avlen frem for 

udstillingshunde.
  Min oplevelse som hundefører, på den ene af de to 
ekstra VK-prøver, var absolut positiv. Har faktisk 
også fornemmelsen af, at dommerne syntes godt 
om den nye måde med 2-dommersystemet. Min 
vurdering er i øvrigt, at en præmie opnået med dette 
system, absolut ikke er nemmere at opnå, -måske 
sværere og mere retfærdig. De to dommere har hele 
dagen igennem set alle hundene og de efterfølgende 
afgørelser træffes herved ud fra ting som begge har 
set og ikke fået overleveret fra formiddagens afprøv-
ning. Samtidigt er der under afprøvningen større 
chance for, at dommerne opdager små ”skønheds-
fejl” i kraft af de to par øjne.
  SS anfører videre, at vinderklasse ”bare” er 
konkurrence, hvorimod kvalitetsklasserne netop er 
målrettet avl med de stående jagthunde, og dermed 
har topprioritet. Det glemmer enkelte hundesports-
folk af og til!
  Hertil vil jeg kun sige, at engelske hundesportsfolk 
har et konkurrencehjerte.  Stort set alle engelske 
hundeførere elsker at se sin hund konkurrere mod 
andres.  Hvem elsker ikke at se sin hund finde fugl 
før makkerens?  Hvem elsker ikke konkurrencen ved 
Dansk Jagthundederby?  Hvorfor er det lige man 
har valgt en engelsk race?  Faktisk skurer det lidt i 
ørerne, når VK betegnes som ”bare” konkurrence.
  Man skal ikke lukke øjnene for, at det ofte er i kon-
kurrencer de store stjerner opdages, og at det er her 
man får bekræftet, hvor man selv befinder sig med 
sin hund i avlsøjemed. Paradoksalt er det måske, at 
der med de relativt få startmuligheder i VK efterår, 
ikke er samme begrænsning til de topprioriterede 
kvalitetsklasser.
  Man kan jo filosofere over meget og spørge sig 
selv: Er en jagtchampion med 10 nødvendige starter 
i kvalitetsklasse og 3 i VK bedre end en jagtcham-
pion med 3 starter i kvalitetsklasse og 10 nødvendige 
i VK? – Ikke efter min mening!
  Håber vi mødes på kommende ”Ekstra VK” frem 
over og tak til SS for indlægget i Jagthunden.
Altid dejligt når nogen starter en påkrævet debat.
Kent Hvirring Jensen

Kommentar til Søren Stenhøjs indlæg 
omkring Ekstra Vinderklasser.
Først så mener jeg at vinderklasserne efter Danmarks 
mesterskabet er et godt initiativ, alene søgningen til 
disse vinderklasser beviser jo at der er et behov. 
  Det er da helt klart, at hvis søgningen til disse 
prøver der ligger efter Danmarksmesterskabet skulle 
blive for ringe, vil prøverne forsvinde helt af sig.
   Løsningen med et hold er efter min mening en 
måde at fremtids sikre hundesporten på, da der i 
fremtiden nok vil være færre hunde på prøverne ge-
nerelt, alene hvalpe tilgangen og alders gennemsnit-
tet i de forskellige klubber indikere dette. Samtidig 
vil det også være nemmere for prøveledere at samle 
et terræn, vi kender alle i dag situationen hvor vi 
kommer hjem til middag og det ene hold ikke har 
haft mange chancer til fugl. Når der ikke skal så me-
get terræn til, vil det være nemmere for prøvelederen 
at sikre sig det bedste og mere ensartet terræn til alle 
hunde, samtidig en mere ensartet afprøvning. Vi er 
også nød til at se på det økonomiske i denne sam-
menhæng, vi har ikke råd til at gebyret til prøverne 
bliver ved med at stige. De nuværende vinderklas-
ser er meget dyre at afholde, her ser man ofte 8-9 
hunde på et hold, disse hunde skal stort set dække 
de samme udgifter som de 16 hunde skal på den nye 
form for vinderklasser . Altså også en økonomisk 
gevinst for den nye model af vinderklasser.
  Jeg ser gerne denne form for vinderklasser i 
fremtiden, her kan man følge alle hundes afprøv-
ninger gennem hele dagen, altså mere deltager og 
publikums venligt.
  Med hensyn til flere opnåede championat titler, har 
jeg svær ved at se, at der kommer en ekstra jagt-/
brugschampion kan skade Dansk Hundesport. Dette 
kan jeg kun tolke som en ekstra reklame for vore 
hunde over for den danske jæger, og kan slet ikke se, 
at dette er et væsentligt problem som Søren Stenhøj 
beskriver, tvært imod.
  Nedprioriteres jagten ved at afholde prøver i jagt 
sæsonen, nej det mener jeg ikke vi gør, vi holder 
i forvejen brugsprøver i sep. og okt. mdr. og med 
det skift der kommer i landbrugets afgrøder især i 

debat
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Jylland med dyrkning af majs til biogas anlæg, vil 
prøver blive presset hen i slutningen af okt. på grund 
af den sene høst af majsen. De ”rigtige” vinderklas-
ser, som Søren Stenhøj omtaler, bliver afholdt i den 
korte tid hvor vi har jagten på agerhøns, derved kan 
jeg ikke se problemet i at afholde vinderklasser efter 
DM. Det er jo samtidig et frit land vi lever i, det er 
op til en selv om man prioriterer at tage på jagt i 
stedet for at stille på prøve. 
  Med hensyn til Søren Stenhøjs afsluttende bemærk-
ning om at vinderklasserne ”bare” er en konkurrence 
og ikke bruges som avlsprøver, må jeg erindre om 
at der år tilbage blev indført et kvalitetsstempel som 
hedder HP i vinderklasser, netop fordi at dette skulle 
kunne bruges af opdrætterne.
Allan Nissen

En udstillingsoplevelse..
Den 12. feb. I år var vi på udstilling i Fredericia hos 
DKK, med vores ruhårede hønsehund, Bommelunds 
Felix, hans første udstilling.
  Vi er på ingen måder ”udstillings-hajer” og havde 
en måske naiv tiltro til at de udstillingsregler der 
måtte ligge fra DKK´s side af, ville blive overholdt, 
og havde heller ikke sat os grundigt nok ind i disse 
regler.
  Under bedømmelsen af Felix konstaterede dom-
meren at hundens testikler ikke var lige store og at 
der på den mindste af dem befandt sig en lille knude. 
Det var ikke noget vi havde bemærket før, men 
kunne dog ved nærmere eftersyn godt mærke den 
var der. At testiklerne ikke var lige store vidste vi 
godt, men det var der efter vores vidende, ikke noget 
galt i som sådan. Dommeren sagde hun var i tvivl 
om hvorvidt det drejede sig om en abnormitet eller 
om hunden på en eller anden måde var syg og at hun 
derfor ikke ville dømme den så hårdt…han fik en 
”Good”. Dommeren anbefalede derefter at vi for en 
sikkerheds skyld, fik Felix undersøgt af vores egen 
dyrlæge når vi kom hjem.
  Lettere rystede over at hunden måske var syg, tog 
vi førstkommende hverdag kontakt til egen dyrlæge. 
Denne konstaterede med det samme at hunden intet 
fejlede og forklarede at det man kunne mærke som 
en knude var en bi-sædstreng samt at det ikke burde 
være begrundelse for en så lav præmiering. Vi har nu 
en skriftlig erklæring på dette, som vi kan vise frem, 
skulle der ved en senere lejlighed blive brug for det.
  Vi er glade over at Felix ikke er syg og har prøvet 
at sætte os ind i reglerne. Så vidt vi kunne se skulle 
dommeren på udstillingsdagen havde tilkaldt den 
til udstillingen tilknyttede dyrlæge, når hun var i 
tvivl om hundens sundhedstilstand. Dette har vi 
efterfølgende, i et brev til DKK, fået medhold i og 
de beklager fejlen, men kan og vil intet stille op.
  Så næste gang vi skal på udstilling, er vi bedre 
forberedte og kan måske undgå en unødvendig dyr-
lægeregning og hvis vi er heldige får vi måske også 
en præmiering der ikke er givet på en dommers tvivl.
Klaus Frostholm
Kobjergvej 12, 7190 Billund

Kan du tale med din hund?
Rigtig kommunikation mellem menneske og hund 
er forudsætningen for succesfuld opdragelse, skriver 
Flemming Østergaard så rigtigt i Jagthunden, februar 
2012.
  Fra den dag hvalpen flytter ind og til den en dag 
er gammel og mæt af dage, er det konstant vores 
ansvar at planlægge og evaluere dens uddannelse. 
Det behøver ikke at være besværligt, med daglig 
øvelsesplanlægning og træningslog ved man altid 
hvor langt man er nået.
  At påføre hunden ubehag og smerte, mener jeg 
også er ganske uhørt. Hvis det ikke går som man 
har  forventet, kan man i  stedet gå hen og banke sit 
eget hoved ind i et træ. Derefter kan man tænke over 
hvad man gjorde forkert i den pågældende situation, 
og hvordan man kan øge hundens chance for succes 
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Foto: Vicky Bjerring

og bevare dens arbejdsglæde.
  Godbidder i træningen behøver ikke at være en 
uskik, tværtimod. Godbidder skal ikke bruges som et 
lokkemiddel, der er ikke megen læring i at blive ført 
af sted med en godbid foran snuden, det er ligesom 
at køre med GPS, vi kommer frem til målet, men 
ved ikke hvordan vi er kommet derhen. Godbidden 
er en belønning for vel udført arbejde. Godbidden 
er motivationen til at gå videre, Godbidden er med 
til at skabe kontakt. Godbidden bruges, når vi skal 
til at skrue op for kravene, når   en øvelse skal gøres 
sværere. Belønninger har en afsmittende effekt på alt 
hvad vi  laver med hunden. Husk, at konsekvensen 
af det der sker lige efter adfærden, har betydning 
for sandsynligheden for at adfærden gentages. 
Belønning af en adfærd øger chancen for, at hunden 
gentager den ønskede adfærd.
  Skal hunden behage sin fører? Min hund skal ikke 
behage mig. Min hund vælger at arbejde sammen 
med mig, fordi hun ved at jeg er ressourcepersonen, 
hende med de gode oplevelser, hende der altid er 
tryg at være sammen med og hende med de gode 
godbidder. Min hund er bevidst om egen adfærd og 
jeg belønner hende med godbidder for initiativ og 
samarbejde, hvilket giver en stabil adfærd, da hun 
ved hvad skal gøre. 
  For at komme tilbage til essensen af Flemming 

Østergaards indlæg, hvordan bliver hundeførerne 
bedre til at uddanne deres hunde? Se hvad hunden 
gør. Vær 100% på når du arbejder med hunden. 
Skynd dig, at belønne hunden når den gør noget rig-
tigt. Arbejd på at få det frem som du vil have. Frem 
for alt, vær positiv.
Helle Alstrup Fritzbøger

Resultatbog 
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne 
have en sådan til indførelse af prøve- og 
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal 
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsat-
test (ikke stambog) og Dansk Hunderegi-
sters registreringsattest (senest 14 dage 
før brug) til: Kirse Overgaard, Søbreden 47, 
st.tv. 2820 Gentofte. Mrk. Resultatbog. Tlf.: 
3965 4790 - Mobil: 2710 4797
 Resultatbogen koster 50 kr., der vedlægges 
i check, eller overføres via netbank til konto 
0225-0016792667.
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Forventningens glæde var stor, da jeg i 
2006 sammen med Christian Johansen og 
Åge Christiansen blev inviteret på jagt i de 
Norske fjelde, nærmere betegnet Hovden, 
hos Anton Ringøen.
 Inden afrejse blev der handlet ind med læk-
ker mad og drikke. Hundene blev Tjekket 
hos dyrlægen, så alt var i den skønneste 
orden.
Vi mødes ved færgen i Hirtshals om aftenen 
kl. 20, fik luftet hundene, de skulle jo holde 
en hel aften og nat. Vi havde medbragt fire 
hunde, Åge`s og min havde aldrig set en 
Rype før, så vi var specielt spændte, hvori-
mod Christian`s Zak eller ”den gamle”, som 
han altid kaldte ham, havde prøvet ryper 
før. Zak, som i øvrigt havde deltaget i flere 
hønsejagter nede hos mig tidligere, da vi 
havde de mange roemarker, var en fortræf-
felig vildtfinder og fantastisk jagthund.
  Efter ombordkørsel fik vi lidt mad og hyg-
gesnak, før vi gik til køjs, så vi kunne være 
friske til at køre fra borde næste morgen 
kl.8,00.

  Efter morgenmaden var tiden inde til 
ankomsten til Christiansand, og alt gik glat 
igennem tolden. Christian og Åge kørte lige 
igennem, jeg måtte lige vise papirerne på 
hundene, men alt var i orden som ventet.
  Lige uden for Christiansand fandt vi et 
passende sted, hvor vi kunne lufte hundene, 
inden vi startede kørslen nordpå til Hovden. 
De måtte jo efterhånden være godt træn-
gende, efter den lange sejltur.
  Vejret var dejligt, høj sol op igennem 
Norges fjelde, var utroligt smukt her sidst i 
august måned, helt forskelligt til det ellers 
så dejlige flade Danmark. Jeg har været i 
Norge flere gange om vinteren på ski, men 
sensommer i Norge er helt specielt, farverne 
er facinerende.
  Så gikTuren ellers bare deropad til Anton`s 
hytte, som ligger i udkanten af Hovden kun 
ganske få kilometer fra hans pragtfulde jagt 
revirer.

Vi ankom omkring middag, Anton og en 
af hans Venner var på plads i hytten. Vi fik 

tømt bilerne for proviant og hundene luftet 
og fik lidt at spise.
  Så skulle rygsækken pakkes, med patroner, 
vand, en enkelt sandwich og et æble, hvis 
vi skulle gå sukkerkold, for nu skulle vi på 
jagt. Ja, jeg tror vi glædede os som børn, 
der skulle på deres første skoleudflugt, (jeg 
gjorde i hver fald).
  Vi kørte et par kilometer, så var vi der. Vi 
kunne parkerer lige i bunden af terrænet, så 
vi kunne begynde at jage med det samme. 
Vi fik rygsækkene på, geværer og hundene 
gjort klar og så gik det ellers opad i det 
smukke fjeld.

Vi slap et par hunde med det samme, så 
nu var det spændende, om vi fandt ryper. 
Anton havde en erfaren pointer med. Den 
tog det lidt mere med ro end vore lavlands-
ræser lige i starten, men det varede ikke 
længe, før de fik anlagt en fornuftig kadence 
i deres søg, så de kunne holde længere. Vi 
skiftede, hundene med passende mellem-
rum. Jeg havde næsten lige sluppet Laky, 

Debut på Hovden
Det er lige så stor en oplevelse at skyde sin første rype som at skyde sin første buk. Når det 
så sker i selskab med gode venner, medens fjeldet viser sig fra sin allersmukkeste side, så kan 
man ikke komme højere.

Tekst og foto: Alex Nissen

Så er der stand og sekundering i rypefjeld.
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men kunne ikke rigtig forstå, han ikke kom 
tilbage, - havde han stand eller hvad, men 
nej, pludselig dukkede han op  humpende 
på tre ben. Det så ikke godt ud, han havde 
fået hudafskrabning på den ene forbov og 
ned af brystet, men intet var tilsyneladende 
brækket, så han måtte i snor resten af dagen, 
ja resten af turen, for det varede faktisk tre 
uger, før han var helt ok igen.
  Der var en del bevoksning, der hvor vi 
befandt os lige nu. Pludselig råbte Anton: 
- Ryper! Lidt længere fremme havde hans 
hund stand for ryper. Jeg kom på plads i 
skydeafstand sammen med hans norske ven. 
Nu skulle Antons hund rejse, jo op kom der 
en tre-fire ryper ud til den side, hvor vennen 
stod klar, men han skød forbi, - hunden stod 
stadig, så nu skulle den udrede. Den rejste 
igen, og så kom der to mere til min side. 
Jeg skød, og jeg var heldig. Den ene faldt, 
så nu havde jeg skudt min første rype. Det 
var næsten lige så stort, som da jeg skød 
min første buk i mine unge dage. Det var en 
fascinerende situation, da ryperne lettede, 

skriget fra ”stegen”( kokken ), og så de kraf-
tige vingeslag med de lange hvide svingfjer, 
-  helt anderledes end agerhønen. 
  Efter, at der var faldet lidt ro på, blev der 
sluppet nye hunde. Vi gik nu i et område 
med en del bevoksning, og ind imellem lidt 
svært at se hundene, Jeg finder nu Dirty i 
stand og rejser her en enkelt rype, som jeg 
skyder, og umiddelbart her efter har Anton 
en situation mere og fælder en fugl til. 
  Nu gik vi en times tid uden at se flere 
ryper. Vi besluttede at holde en pause, og 
netop her hvor vi befindt os, var der en helt 
fantastisk udsigt ned over fjeldet. Vores 
medbragte sandwich blev spist, og nogle fik 
sig en lille lur 

Efter et velfortjent hvil,” syntes vi selv”, 
gik vi videre opad i det pragtfulde terræn, 
så en flok ryper på 12, der ikke ville holde. 
Vi besluttede at vende om, så vi kunne nå 
at komme hjem, inden mørket faldt på. Da 
vi manglede ca. et par kilometer ned til 
bilerne, og alle fire hunde var sluppet idet 

de faktisk var ved at være trætte, skete der 
noget. Hundene var pludselig væk, pist væk, 
og vi begyndte at lede. Ca 50 m længere 
fremme finder vi dem, - Zak eller rettere 
(den Gamle) havde stand og de øvrige var i 
sekundering, en fantastisk flot situation, jeg 
aldrig vil glemme. Jeg gik hen til min hund, 
lagde mit gevær, tog fotografiapparatet op af 
lommen og tog et billede, puttede det i lom-
men igen og gav tegn til Christian, at nu må 
han godt rejse. Det gjorde Zak så, op kom to 
ryper, og jeg nåede at skyde den ene, så var 
dagen reddet.
  Så gik det ellers hjemad, ned til bilerne og 
hjem til hytten, og så skulle der kokkereres. 
Det var Anton, der stod for madlavningen 
den aften, og menuen stod på lækre filet 
bøffer medbragt af Christian, og de blev vel 
tilberedt som sagt af Anton på bedste måde, 
og Åge havde selvfølgelig sørget for udsøgt 
rødvin hertil. Efter denne pragtfulde præmi-
ere på rypejagten, var vi nu godt trætte, og 
trængte til en god nats søvn, inden vi skulle 
på igen næste dag.

Når fjeldet viser sig fra sin smukkeste side.
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Efter morgenmaden, som var lavet af 
Christian med æg og bacon, tog vi igen i 
fjeldet på jagt.
  Vi havde igen en super god dag med høj 
sol hele dagen, og der var tilpas med ryper.
  Både Åge og Christian fik skudt ryper for 
deres hunde. Vi havde også den oplevelse 
at se jagtfalken. Ja stort set gik de på jagt 
sammen med os. De stod på stive vinger ud 
i horisonten og ventede på, at vi skulle jage 

ryper ud til dem, et fascinerende syn. De 
vidste helt klart, at når vi jagede med hun-
dene, var der store chancer for, at ryperne 
kom ud til dem.
  Efter denne sidste dag nåede vi at skyde 
ni ryper og fik nogle rigtig gode situationer 
med hundene, så det havde været et par 
gode og oplevelsesrige dage med en meget 
stor tak til Anton.
  Dagen efter skulle vi igen med færgen 

hjem, så turen gik ned igennem Norge 
til Christiansand. Vi havde lige en enkelt 
pause, hvor vi luftede hundene, og fik lidt 
at spise. Christian og jeg fik stegt flæsk med 
sovs og kartofler. Det glemmer Åge aldrig, 
han kunne ikke forstå, vi kunne få det ned.
  Slutteligt på færgen var det rigtigt hyg-
geligt. Vi fik en god middag ombord, og 
Christian fortalte anekdoter fra Skive-egnen 
i flere timen, så vi lå flade af grin.  

Der er dømt hvil. Yderst til højre drømmer Åge og Rona, at de skal hjem og vinde Derbyet, og det gjorde de så. En fugl i hånden er bedre end......

FJD`s nordjydske prøve i 
Dalbyover
Søndag d. 11 marts afholdt vi som sædvan-
lig markprøve i FJD regi.
  Der var igen i år ca. 30 tilmeldinger, en del 
lokale men også en del som kom langvejs 
fra. Vi havde i år en prøve, hvor vejr og vind 
var helt perfekt, og præmieringsprocenten 
kom godt deropad, (40%), hvor den før har 
været, sidste år var vi jo  ikke så heldige. 
  Der blev set omkring 40 par høns, og ca. 
15 harer, så der var gode muligheder for 
dommerne til at få afprøvet alle hundene.   
  Uffe Jacobsen havde et helt hold ung-
hunde, og vi var lidt spændte på, om der var 
fugle nok til alle, men som Uffe sagde, alle 
havde mindst en god chance for fugletag-
ning. Uffe havde også æren af at dømme to 
Bracco italiano hunde. Det var en positiv 
oplevelse for os, der så det. De var både 
stortgående og i et veldækkende søg, og for 
klassen passende lydige, de havde dog ikke 
heldet på dagen, og fik derfor ingen præmie, 
men absolut ikke på grund af formatet.
  Det var ligeledes en prøve, hvor vi tog det 
nye web system i brug. Jeg synes som prø-
veleder, at det er en stor hjælp, og jeg er sik-
ker på, at alle bliver glade for det, men jeg 
skulle hilse og sige, at det ikke er idiotsikret, 

så på grund af dette, måtte jeg lave nyt 
program aftenen før prøven, (hvilket blot er 
nogle få klik med musen), men det betød så, 
at vore dommere kunne starte dagen med at 
lave en ny dommerbog, det tog de nu meget 

pænt, så tak for det Uffe , Jørgen og Knud. 
Tak til hundeførere og hjælpere, håber vi ses 
næste år.
Ole Andersen

Pokalvindere på FJDs nordjyske prøve ved Dalbyovre d. 11. marts.

www.fjd.dk
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Det er blevet lyst i hvert fald om aftenen. 
Sommertiden kan mærkes. Der er større 
mulighed for at udnytte tiden til udendørs 
sysler, og det kan jo være fint i en måned, 
hvor aktiviteter på den hjemlige matrikel 
skal konkurrere med jagtterrænet. Det er nu, 
de forskellige revirforbedrende tiltag skal 
iværksættes, og medens man putter planter 
i jorden eller tilsår vildtstriber, kan man 
glæde sig over, at naturen igen er gået i gang 
med sit store frieri, og at det for flere arters 
vedkommende allerede har båret frugt. 
Haren har i hvert fald killinger, og passer 
man ikke på, kan de let endes om føde for 
rævehvalpe eller sultne musvåger.

Der er lune i luften, og når solen kommer 
igennem, kan det næsten give sommerstem-
ning. Men april er lumsk, for solvarme dage 
afløses let af våde og kolde, og nattefrost og 
sne er ikke ukendte fænomener i april.
  Jeg så en gang på TV, hvorfor april er så 
lunefuld. I længst forgangne tider var april 
ikke blevet tildelt dage. Den havde det 
nærmest som en minister uden portefølje. 
Det var april naturligvis meget ked af, for 
alle de andre måneder havde dage endda 
i rigeligt mål. Derfor holdt månederne et 
møde og blev enige om hver at give nogle 
dage til april. På den måde fik den midterste 
forårsmåned elementer fra alle årstider, så 
vi den ene dag kan se på trøstesløs regn, den 
næste være ved at fortvivle over sne og slud 
for så igen få dage sener at juble over solen 
og 15 graders varme.
  Det er naturligvis alt sammen eventyr, men 
det er sandt nok, at april har alle årstiderne 
elementer i sig. Og mon ikke vi nordboere 
egentlig, når alt kommer til alt, er glade for 
det omskiftelige. Hvem vil undvære foråret. 
Hvem vil undvære april, hvor vi oplever alt 
så intenst, lægger mærke til alle forandrin-
ger, der sker, og glæder os over, at det hele 
igen begynder forfra.
  Dobbeltbekkasinerne forlader ætzzzende 
sjapvandet. De er mesterflyvere som viben 
og er i stand til at fremvise en utrolig 
manøvredygtighed. Fra en tue stiger en 
lærke til vejrs. Vingerne vibrerer med høj 
frekvens, højere og højere går det op, op, og 
trillerne fylder rummet under himlen med 
”det håbets strengespil”, som Chr. Richardt 
kalder det i sin sang, Velkommen lærkelil.
  En hare ryger ud af et par græstotter lige til 
højre for mig. Den har ikke synderlig travlt, 
løber i en bue omkring mig og sætter sig for 
enden af marken. Jeg kaster af gammel vane 
et blik på lejet, harejægeren i mig fornæg-
ter sig ikke, og ser, at der ligger to nyfødte 
killinger op ad den ene græstot. De er så 
nyfødte, at de endnu ikke er helt tørre. Her 
midt i en græsmark et helt tilfældigt sted i 

Jylland ligger næste led i den evige cyklus. 
Generation følger på generation af dyr og 
fugle, der enten skal æde eller ædes.
  De to småfyre ligger og småryster helt 
uvidende om den fare, jeg egentlig påfører 
dem. De er uvidende om de farer, der venter. 
Hvis de ikke de kommende uger ligger helt 
stille næsten døgnet rundt, ender de som 
føde for ræv, mår, musvåge eller krage. 
Sætteren tilser nemlig kun killinger en gang 
i døgnet. Det sker om aftenen, når mørket 
falder på.
  De er også ulykkeligt uvidende om, at 
havde sætteren valgt at sætte dem i stubmar-
ken ved siden af, var de næppe blevet mere 
end et par timer gamle. Her er en traktor 
med seksfuret vendeplov i fuld gang med at 
lave det hele til sort pløjejord. Seks furer op, 
seks furer ned, det bliver til noget. Jorden 
falder tung og fugtig, og ingen vil registrere, 
at to harekillinger ender deres få timer 
gamle liv under tredive centimeter muld.

Den nye remise har det lidt fugtigt. Det er 
et resultat af den megen regn i vinter og det 
faktum, at det var et fugtigt hjørne, jeg fik 
stillet til rådighed. Det var et område i mar-
ken, som gav landmanden større problemer 
end nyttevirkning, og da det samtidig ligger 
ind til en mindre beplantning med et godt 
lille vandhul, var det nærliggende at udnytte 
det til en vildtremise.
  En fasankok skogrer pludselig ovre i heg-
net og svares snart efter af en anden på den 
anden side af engen. Det er rart at høre de er 
her. Forberedelserne til næste generation er 
i fuld gang. 
  De fleste af planterne har det godt. El og 
pil har klaret sig fint, og efter, at naturen 
selv tyndede ud i sitkagranerne, ser de til-
oversblevne ud til at kunne klare sig.

  Det ser værre ud for noget af kantbeplant-
ningen. Jeg er ikke sikker på, jeg har fået 
de helt rigtige roser sidste år. Virginia tåler 
ellers megen fugt. Jeg har nogle ægte stik-
linger stående hjemme. Dem vil jeg prøve at 
sætte ned og se, om det ikke bliver bedre. 
  Der er en særlig glæde ved at sætte spaden 
i joden en forårsdag og plante et træ eller en 
busk. Følelsen af at skabe noget, der rækker 
længere frem end blot til næste år, er beha-
gelig. Man sætter sig spor.
  Ellers handler det først og fremmest om 
at holde planterne rene. Står de i for meget 
græs, bliver det græsset, som tager, hvad 
det skal bruge, og træer og buske kan så få, 
hvad der bliver til overs. Det bliver der ikke 
meget vildtremise ud af.

Jeg lægger vejen tilbage forbi plantagen. 
Jeg skal til at rekognoscere. Jeg skal have 
kigget bukken ud. Det er april god til. Man 
kan færdes lige så stille med sin kikkert. 
Man kan se på råvildtet, man kan more sig 
over mødet med en musende ræv en stille 
morgen, og man kan glæde sig over skov-
duernes flaksen og klapren fra grantoppene. 
Man kan lytte til fuglesangen, man kan høre 
vinden suse i træerne, og man kan fyldes af 
enkel, ordløs glæde, når man midt på dagen 
befinder sig i den overvældende summen af 
forårsaktive insekter.

Tekst: Hundemanden
Foto: Johannes Mørch

Forår – en ny begyndelse
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- Det er ikke nødvendigt at komme ned på 
alle fire for at tale ulvesprog, beroliger Ka-
rina Rasmussen de 122 fremmødte med. 
  Karina Rasmussen er adfærdsbehandler 
for hunde – hundelytter kalder hun det selv. 
Salen foran hende er fyldt med hundefolk, 
der vil vide mere om, hvordan man får gode 
jagthunde med ulvesprog. Aftenen er arran-
geret af Ruhårsklubben, Fyn, men salen er 
fyldt med hundemennesker af alle slags. 

- Jeg er vokset op med tysk korthår, 
starter hun. - I dag har jeg fem Dobermanns 
– og de bor alle sammen inde i huset hos os. 
Og det er mig, der bestemmer”.
  At være flokkens leder er det altoverskyg-
gende tema i aftenens foredrag. Hvordan 
man som alfahan eller alfatæve styrer sin 
flok, så hunden forstår sin plads og glad kan 
koncentrere sig om sin opgave i flokken – at 
være god og lydig jagthund
  Blandt jagthundefolk er der ikke mange, 
som ikke ved, at problemer med hunde altid 
skyldes, at hunden tror, den har høj status 
i flokken. Problemerne og diskussionerne 
opstår oftest, når vi som hundeejere skal 
forklare hunden, hvor i hierarkiet den er. 
  Her kommer ulvesproget ind, siger Karina 
Rasmussen. Hunderacen er ikke afgørende – 
hunde er, som de altid har været, lige siden 
forhistorisk tid. Det er os mennesker, der har 
udviklet os. Hundehjernen befinder stadig 
i en ulveflok, forklarer hun. Også selvom 
der er tæpper på gulvet, og maden kommer 
i en skål. Og i en hundeflok er det absolut 
vigtigste hierarkiet.
  Karina Rasmussens budskab er simpelt: 
Hunde ved godt, at de ikke egner sig til at 
lede en flok med mennesker i. Hvis hunden 
får signaler om, at den har ledelsesansvar i 
flokken bliver den både forvirret og stres-

Din jagthund taler 
ulvesprog
Du skal på alle måder vise, at du er floklederen. Det var budskabet, da mere end 120 fynske 
hundeejere mødte hundelytteren en aften i begyndelsen af marts.

Reportage: Anders Lifland Nørgaard

www.fjd.dk
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set. Hunden ved simpelthen ikke, hvad den 
skal gøre for at klare det ansvar. Og som 
ansvarlig og kærlig hundeejer er det bedste, 
man kan gøre for sin hund at vise den, at du 
har ansvaret og passer på den. Og når du gør 
det, kommer lydigheden, om ikke af selv, så 
meget nemmere.
  Ifølge hundelytteren er der fire tidspunkter, 
hvor din hund beslutter sig for, hvem der er 
leder.
1. Når flokken spiser
2. Når flokken jager
3. Når flokken er i fare
4. Når flokken har været adskilt
 
Hvis der ikke er mad nok til flokken, så er 
det lederen, der går mæt fra måltidet. Le-
deren bestemmer, hvem der spiser og hvor 
meget - og først efter lederen selv har spist. 
Kræsenhed eller madlede er ikke noget, der 
findes hos hunde i naturen – når hunden 
hjemme i køkkenet ikke vil spise eller gem-
mer noget, så er det fordi, hunden udfordrer 
lederen. Signalet fra hunden er klart: - Jeg 
styrer selv min mad. 
  Løsningen er simpel. Lad hunden se dig 
spise, inden den fodres. Når hunden går fra 
skålen fjernes skålen – hunden skal ikke 
kunne gå tilbage og bilde sig selv ind, at den 
lige har slikket to gram hundefoder op og 
dermed selv har indflydelse på spisetider. 
Hvis den levner, så må hunden være sulten, 
til lederen igen deler mad ud. Og bare rolig, 
der er ingen hunde, der sultestrejker sig selv 
ihjel.

Hver eneste gang, du forlader matriklen 
med din hund, er den på jagt. Nogle jagter 
er selvfølgelig sjovere end andre, men flok-
ken går kun hjemmefra for at tage på jagt. 
Og når flokken jager, er der kun én leder. 

Spørgsmålet er hvem det er.  
  Når hunden trækker i snoren, så er det 
fordi, den har taget ledelsesansvaret for 
jagten.
  Karina Rasmussens løsning er nem – gå 
den anden vej. Vis hunden, at du leder 
jagten.
  Stopper hunden hele tiden for at lugte – gå 
den anden vej og kom eventuelt tilbage kort 
tid efter og lad hunden lugte til det spæn-
dende sted, når det er dig som leder, der har 
fundet stedet.
  Kniber det stadig med at styre gåturen/
jagten – start hjemme i stuen med hunden i 
snor. Gå ture frem og tilbage indenfor. Ryk 
ud i haven, når det går godt i stuen.

I hundeflokken er det alles opgave at holde 
øje med farer. Når hunden gør af naboen, 
er det fordi han – i hundens øjne – truer 
flokken. 
  Løsningen er ikke at råbe: - Hold nu 
mund, dumme køter. Hunden hører blot sin 
flokleder gø med. Når flokkens leder også 
gør af naboen, så må det jo være fordi, han 
er en trussel. Gå i stedet ud til hunden, kig i 
retningen af faren og fortæl hunden, at der 
ikke er grund til panik – lederen har styr på 
situationen. Sådan lærer hunden, at det her 
ikke er farligt.

Hver eneste gang flokken har været 
adskilt, er det tid til at finde ud af, om der 
er kommet ændringer i flokkens hierarki. 
To minutters adskillelse mens du er ude 
med skraldespanden kan være nok. Hunden 
kommer rendende og siger goddag. Men 
når flokkens fører kommer tilbage, så er det 
ikke undersåtterne, der bestemmer, hvornår 
man siger goddag. Når hunden løber dig 
glad i møde, og du hilser på den, sender du 

samtidig signalet om, at den bestemmer, 
hvornår man hilser. 
  Løsningen er, at ignorere hunden, indtil 
den selv falder til ro. Kig ikke hunden i 
øjnene – øjenkontakt er en invitation til 
snak. Når der ro, så kalder lederen på sin 
hund: - Kom og få kærlighed og kontakt, du 
er nemlig en god hund”.

Men hvad så, når hunden gør noget, den 
ikke må? Ude i naturen falder straffen 
prompte. Men i hundeflokken er der ingen, 
der skælder ud. Skældud er ikke en straf, 
det er en reaktion. Og ligesom banditterne i 
skolens klasselokaler, der laver ballade for 
at få en reaktion, er der også hunde, der gør 
det. I naturen er straffen for forkert adfærd 
udelukkelse fra flokken. 
  Din løsning er en timeout fuldstændig som 
nogle pædagoger bruger overfor børn: - Nu 
kan du sidde her og tænke lidt over det! Og 
når du opfører dig pænt og roligt, så må du 
være med i flokken igen. En timeout kan 
være alt lige fra 30 sekunder i stuen, hvor 
man vender ryggen til hunden, til en tur ud i 
bryggerset, indtil hunden falder til ro.

Da aftenens foredrag er overstået, udsæt-
tes min egen 38 kilos ruhårshan for et et par 
af hundelytterens tips.
  Han er egentlig en rigtig dejlig hanhund 
– 2½  år og velopdragen nok til, at vi med 
jævne mellemrum markerer os positivt på 
både jagt og til træning og uopdragen nok 
til, at han stadig har personlighed.
  Men der er situationer, der irriterer mig 
– når han ikke altid kommer hurtigt nok, 
når jeg fløjter, når han trækker en smule for 
meget i snoren, eller når han gør som en 
idiot af andre hunde, der går forbi på ude på 
vejen. Ingen af problemerne er særligt store. 

De mange fremmødte lytter intens til Karina Rasmussen.

www.fjd.dk
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Men det kunne være bedre og derfor nok til 
at jeg på vej hjem måtte overveje, om jeg 
har sendt min hund forvirrende signaler. Har 
hunden gået rundt og tænkt: - Hvorfor sen-
der flokføreren nu signaler om, at jeg godt 
må bestemme, og så må jeg ikke alligevel? 
Var min dejlige jagthund i virkeligheden lidt 
stresset, fordi han fik mixede signaler. Ville 
lydigheden blive bedre, hvis jeg sagde de 
rigtige ting på ulvesprog.
  Så I stedet for at hilse på hunden, som jeg 
plejer, ignorerede jeg ham fuldstændig, da 
jeg kom hjem. Ingen øjenkontakt – det tog 
tre minutter, så lå han lige så stille og from 
som et lam og ventede på, at flokkens fører 
havde tid og lyst til at tale med ham. Som 
belønning kaldte jeg på ham, og så hilste vi 
lige så kærligt, som vi plejer.
  Tisseturen ud i haven blev ikke, da han 
stillede sig ved døren. Der fik han i stedet 
kommandoen dæk, og halvandet minut se-

nere lukkede jeg ham ud – altså da flokkens 
fører mente, at nu var det tid. Og da larmen 
begyndte ude ved hækken, gik jeg ud og 
kiggede på balladen og sagde pænt: – Ja tak, 
flokkens fører har set truslen, men der er 
ikke noget at være bange for. 
  Næste dag fyldte flokkens fører en hunde-
skål med mad og spiste en kiks uden at vær-
dige hunden et blik. Hunden hoppede lidt 
af utålmodighed, men det lod flokkens fører 
sig ikke mærke af. Da der var ro, tyggede 
jeg af munden og sagde – uden ord – se, jeg 
har skaffet mad og spist mig mæt. Du må 
godt få resten. Allerede samme eftermiddag 
viste resultatet af de nye hundevaner sig. 
  Husets frue, der faktisk ikke bryder sig om 
at have den store jagthund i hjemmet, siger 
pludselig: - Hvad er der sket med din hund? 
Han opfører sig pludseligt helt vildt pænt”.
  Om lydigheden også slår igennem på jagt, 
det må næste sæson vise. Vil du vide mere om aftenens foredragsholder, Karina 

Rasmussen, så klik ind på www.hundesprog.dk.

www.fjd.dk

 

VILDTFODERAUTOMATER 
Til FASANER og AGERHØNS 

 
Vildtforderautomat komplet 
Flot og effektiv vildtfoderautomat. Består af en ny og sort 
plasttønde (60 l), 3 trykimprægnerede ben, skruer m. m. 
samt en galvaniseret foderspiral. 
 
Automatisk vildtfoderautomat 
ACCUFEEDER, er ved at være kendt af alle. Fantastisk 
driftsikker og enkel at bruge. Kan fodre 1 eller 2 gange i 
døgnet. Lev. inkl. batterier. 
 
Foderspiraler  
Lav selv din vildtfoderautomat. Vi har to forskellige foder-
spiraler til montering i en tønde eller spand. 
 
NYHED - Foderindsatse 
PanFeeder (bl. velegnet til majs) og W-Feeder.  
Tjek vores web for yderligere info. 
 
Fælder 
HUSK vi fører mange forskellige fælder. Bestil vores 
katalog eller tjek vores web på www.america-thisted.dk 
 

AMERICA A/S - DK - 7700 
Thisted - Tlf. 9792 0122 

www.america-thisted.dk 
post@america-thisted.dk  

 

FJD - prøven på Gl. Tofte-
gaard lørdag d. 10 marts 
2012 for engelske hunde.

Igen i år blev denne prøve afholdt på bedste 
vis af meget kyndige folk.
  Vejret var perfekt, fantastiske terræner med 
masser af fugle og ikke mindst en rigtig god 
stemning.
  Alt dette formår prøveleder IngerLise Ras-
mussen at sætte i værk år efter år.
  Der var i år to fulde hold. 
  Hold 1 gik hos Arnold Klovborg på Gl. 
Toftegaard med Kristian Sørensen som 
Terrænleder og Anton Dahl som dommer. 
Her var masser af fugle og mange dygtige 
hunde. Kun tre slip uden fugl og seks præ-
mieringer. 
  Selv underholdningen var i top. Da alle 
holdets store firehjulstrækkere sad så uhjæl-
pelig fast at der måtte tilkaldes assistance. Ja 
vi havde en rigtig god dag.
  Hold 2 gik på Borupgaard hos Flemming 
Fuglede Jørgensen med Svend Aage Vad 
som dommer. Desværre var der kun en hund 

der kunne udnytte de mange fugle som 
Flemming kunne præsentere for hundefø-
rerne.  
  Der skal på Hundeførernes vegne lyde en 
stor tak til prøveleder, dommere og ikke 
mindst terrænledere for en rigtig god dag i 
det nordjyske.

Præmieringerne lyder som følgende: 
P Bjørklunds CR Donna 02478/2011, Kjeld 
Nielsen: 1. UK Pokal DPK
P Donna 20354/2010, Tom B Hansen: 1. UK
GS Kvannildalens Champien Diesel Turbo 
20368/2010, Ole Frank: 1. UK Pokal DGSK
B Elling Å’s Vilma 18807/2010, Mikael 
Birklykke: 1. UK Pokal DBK
IS Gingko 11462/2009, Alex Hermansen: 
1. ÅK 
P Frierfjordens Randi 03019/2011, Jens 
Have: 1. ÅK Pokal DPK
IS Erica 11463/2009, Ulrik Kjærsgaard: 2. 
ÅK

På hundeførernes vegne
Ulrik Kjærsgaard

Der er styr på det hele i Nordjylland også transporten.



27

afgrøde hjorte- 
vildt hare fugle- 

vildt

kg 
udsæd 

pr. 
1000m2

pakning, 
kg

pris 
kr./kg

•••

bestil-
ling, 

antal kg

vildtblandninger

Sommermix til hjortevildt *** ** ** 8,5 10 48,08

Vintermix til hjortevildt *** ** *** 1,8 2 75,99

Helårsmix til hjortevildt *** ** ** 3,5 2 & 10 ••61,28

Kyllingemix (forårssåning) ** *** *** 4,0 10 25,58

Kyllingemix (efterårssåning) ** *** *** 3,6 10 27,23

Vinterdækmix (flerårig) ** ** *** 0,75 2 170,77

Insektvold/redeskjul * *** *** 1,6 2 68,95

Biblanding * ** *** 1,5 2 180,31

Millgame Milletmix * * *** 1,3 5 41,25

enårige afgrøder

Majs, bejdset, (lav kolbesætning) ** * *** 3,0 14 Pk/460,00

Boghvede *** ** *** 10,0 2 & 10 ••24,80

Quinoa * *** 1,0 2 236,00

Honningurt * * ** 1,0 2 & 10 ••57,92

Gul sennep * *** 0,8 2 & 10 ••18,00

Oliehør * *** 8,0 25 17,08

Solsikke, ubejdset * ** 2,0 2 153,50

Ærter• ** * ** 20,0 25 6,00

Hestebønne• * * ** 20,0 25 7,00

Gul lupin• *** *** 16,0 10 14,85

overvintrende afgrøder

Fodermarvkål *** *** ** 0,5 1 104,17

Foderraps, LICAPO *** *** ** 0,5 2 65,40

Rødkløver• *** *** ** 1,0 2 & 10 ••55,70

Hvidkløver• *** *** ** 1,0 2 & 10 ••63,95

Lucerne• ** *** * 3,0 2 & 10 ••80,50

Hundegræs ** ** *** 1,0 10 26,00

Timote *** *** ** 1,5 2 & 10 ••40,85

Alm. rajgræs * * ** ** 2,0 2 & 10 ••44,15

Rørgræs (rørflen) ** 2,0 2 & 10 ••141,50

Stauderug * * ** ** 10,0 2 & 10 ••16,20

Jordskokker * * * * 200 15 211,25

oversigt over afgrøder

* Egnet • Bælgplante
** Velegnet •• Pristillæg på 5,00 kr. pr. kg. ved køb af pakninger á 2 kg.
*** Meget velegnet ••• Eksklusive moms og levering

bestilling af frø
Varen leveres med fragtmand. Ved ordrer over 7.000 kr. ekskl. moms leveres fragtfrit.  
Ved ordrer under 250 kr. tillægges et ekspeditionsgebyr på 50 kr. Bestilling af frø sker  
lettest ved at udfylde skemaet og kuponen nedenfor og derefter sende eller faxe til:

DLF-TRIFOLIUM A/S • Fåborgvej 248 • 5250 Odense SV 
faxnr.: 70 12 16 01 • e-mail: od@dlf.dk

Vildtafgrøder
2012

Navn ......................................................Tlf.nr. .......................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................

Postnr. .........................  By ....................................................................................................................

Se mere på dlf.dk under Produkter/Vildtafgrøder

✁

Dansk Jagthunde Derby 2013
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2011, til Derby i år 
2013, inden den er et år gammel, ellers er det for sent. Bemærk 
aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2013 er kr. 200.-
Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse skal 
benyttes.

Husk altid at udfylde anmeldelsen med hundens data, ejers navn 
og tlf. nr. Mangelfulde oplysninger vil blive returneret mod 
betaling af ekstra gebyr.
Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhen-
tes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk, 
hvor man også kan tilmelde elektronisk.
Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske på hverdage mellem 
kl. 18.00-19.30.

Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthunde-
derby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.
Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup, 550 Slangerup.
Tlf. 47381036.

De præmierede hunde og deres ejere på FJDs prøve på Gl. Toftegaard.

Så er der stand!
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Dansk Ruhår Klub

Klubredaktør: 
Lars Hansen, Udbyhøjvej 597, Knejsted, 8970 
Havndal, tlf. 2030 1420
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk
 
Formand: 
Torben Mørup, Danmarksgade 27, 1, 6700 Es-
bjerg, tlf: 7513 98 69 - 2138 7515
E-mail: formand@ruhaar.dk 
 
Kasserer: 
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 
Hørsholm, tlf. 2049 4839, 
e-mail: kasserer@ruhaar.dk

Hvalpekonsulent:
Berit Mikaelsen, tlf. 2758 4710 - efter kl. 17
email: hvalpe@ruhaar.dk 
  

www.ruhaar.dk

Formandens „Klumme“

” Træffetid ”
Er der noget, du ønsker at drøfte med 
bestyrelsen, så er du velkommen på et af 
vores bestyrelses møder. Vi har afsat den 
første time af hvert møde til ”træffetid”, 
men fortrækker du et andet tidspunkt, så 
kan det naturligvis aftales. Kontakt en fra 
bestyrelsen og meld din ankomst.
Man. 5-3-2012 kl. 17 på Fjeldsted skov-
kro
Fre. 6-4-2012   kl. 17, Ribe ifb med 
Hovedprøven

Web shoppen
Klubbens Web shop er nu åbnet på hjem-
mesiden, der er allerede stor aktivitet og 
der vil løbende dukke ny ting op som en 
rigtig Ruhår nørd må eje… 
Årbog 2011 er klar.. ”Har du ikke bestilt 
– betalt for den endnu ” gå ind på klubbens 
Web Shop og bestil den der… 

Helikopterhøns og landskabspapegøjer!
Kært barn har mange navne. Det barn, der 
her er tale om, er naturligvis agerhønen og 
vel at mærke de udsatte af slagsen. Og det 
er ikke hvilken som helst fugl, der er tale 
om. Den er en ikke uvæsentlig forudsæt-
ning for afprøvningen af den stående hund. 
Den afprøvning der spiller en særlig rolle i 
avlsarbejdet og for hundesportsfolket. Der 
er skrevet rigtig mange artikler i de seneste 
år om antallet af agerhøns, om de ændrede 
biotopforhold og om forsøg på at ændre det. 
Af gode grunde, for det er vel ved at være 
sidste udkald og vi ved alle, at med en even-
tuel fredning af agerhønen har hundesporten 
rigtig vanskelige vilkår.
  I takt med det faldende antal agerhøns 
gennem årene er det blevet nødvendigt eller 
i hvert fald almindeligt med opdræt og ud-
sætning. Og det sker over det ganske land. 
Mange hundefolk har siddet mørke vinter-
aftner til arrangementer, hvor ildsjæle har 
øst af viden og erfaringer om udklækning, 
fodring, bure og biotop forbedringer. I vores 
egen klub har vi gennem en årrække støttet 
samtlige områder med midler til biotoppleje 
med henblik på at forbedre vilkårene for 
hønsene. Mange gode kræfter gør et kæmpe 
arbejde i den gode sags tjeneste.
   Der er på dette område, som på en række 
andre, regler at følge. De er endda yderst 
velbeskrevne og findes i  Bekendtgørelse nr. 
870 af 4. juli 2007 om udsætning af vildt, 
jagtmåder og jagtredskaber § 12 samt bilag 
2 og 3. Og allerede i titlen lugter det af 
indviklet læsestof og juristeri. Kan i øvrigt 
læses på www.naturstyrelsen.dk . Og andre 
steder på internettet er der råd, vejledning 
om og krav til hvordan udsætning gøres 
efter alle kunstens regler.
  Men ikke desto mindre er det reglerne at 
følge eller land at fly!
  Som med jagt og hundeopdræt og meget 
andet i øvrigt - er det med udsætning. Det 
kræver høj moral og etik. Og måske mere 
det, end at ville please sultne hundefolk på 

jagt efter præmieringer.
Her er det helikopterhøns og landskabspa-
pegøjer kommer ind i billedet. Vi kender det 
alt for godt. Udsatte agerhøns, fra dagen før, 
der ikke har de fornødne kvaliteter og som 
ikke giver hundene den fornødne kredit. Og 
hvor afprøvningen ikke giver et retvisende 
billede af hundens kvaliteter. Og vi må 
aldrig gå på kompromis, når det gælder 
afprøvningen. For hvad betyder det med 
fælles markprøve regler og dommere der 
anstrenger sig til det yderste med at dømme 
efter dem, hvis fuglene ikke er i orden. Og 
til enhver tid vil jeg sige, at en dag i marken 
uden fugle er at foretrække fremfor en dag 
med forkølede paphøns, der ikke aner hvor 
de er. Hellere lidt men godt. Og allerhelst 
mange og gode. Hele vejen rundt i vores 
forening siger vi JA til kvalitet, udsætning i 
top og nej til pap og papir.

Knæk og bræk på forårets prøver.
Torben Mørup

Navnet på kurset er ret sigende. Jeg var 
af sted med nogle gode venners ruhåret 
hønsehund. Balder på 3 år. Fredag middag 
var bilen pakket både med mig, hund og en 
masse sommerfugle i maven. Havde aldrig 
været af sted på kursus uden at kende nogle 
på forhånd, men kurset lød bare spændende, 
så med det ville jeg, og jeg har ikke fortrudt 
et sekund .Vi skulle mødes på Randbøldal 
camping, fredag sidst på eftermiddagen. 

Sikke et sted, hundene måtte være i hytterne 
hos os. Vi blev indkvarteret i de hytter hvor 
vi skulle bo. Fredag aften var der så fælles 
aftensmad. Nogle af de andre quinder havde 
været med flere år i træk, men alle tog godt 
i mod alle. Alle var søde, imødekommende 
og smilende.  PRAGTFULDT.
  Lørdag skulle jeg starte med marktræning, 
spændt kørte jeg med på marken, jeg havde 
aldrig sluppet hunden før. Vi var 9 hunde-

fører på marken. Jeg gik og kiggede lidt på 
hvordan de andre hunde blev sluppet og 
dirigeret på marken 2 ad gangen. Mens vi 
andre holdt vores hunde i line, og fulgte trop 
ud over marken. Der blev taget rigtig godt 
hensyn til hvem der blev sluppet sammen. 
Som regel en øvet hund og en urutineret 
sammen. Super at se hvordan hundene 
arbejdede sammen og krydsede hinanden på 
marken. Så blev det Balders tur til at komme 
ud og rende, under rigtig god og kyndig vej-
ledning blev Balder sluppet sammen med en 

Quinde træn (din) ruhår
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tæve. Annette der var instruktør på marken 
fortalte hvordan vi skulle vende hundene 
og støtte dem under deres arbejde. Det var 
en stor succes. 3 timer var vi af sted, godt 
trætte i benene efter at have travet markerne 
tynde vendte vi tilbage til Annette, hvor alle 
spiste frokost sammen, og hundene fik et 
velfortjent hvil i bilerne. 
  Efter frokost skulle Balder og jeg have 
lydighed. Der kom nogle rigtig gode råd og 
vejledning til lydighedstræning. Afdækning, 
indkald, dirigering af hunden med krops-
sprog. Super godt. Vi skulle bl.a. dække 
hundene af, gå over til en spand, lægge en 
godbid. Så skulle hunden kaldes ind, men 
undervejs skulle vi dække den af, og så 
sende den over til den spand hvor vi havde 
lagt godbidden. Rigtig god øvelse i at diri-

gerer hunden .Lørdag aften var der igen fæl-
les mad på campingpladsen. Rigtig god mad 
og hygge. Efter maden var der amerikansk 
lotteri, med en masse flotte præmier. 

Søndag skulle Balder og jeg starte med 
apportering for begyndere, Johnny der var 
instruktør på det hold var rigtig god til at 
fortælle om forskellige træningsmåder med 
hundene. Nogle af de øvelser vi havde haft 
på lydigheden dagen før, kom nu rigtig i 
brug. Det var en fantastisk oplevelse at se 
hundene arbejde.  Ud over den almindelige 
apportering, skulle vi dække hunden af, gå 
lidt væk smide 2 dummyer ud til hver sin 
side, gå lidt længere væk, så skulle hunden 
kaldes ind, dækkes af midt i mellem dum-
myerne, og sendes ud til den vi ville have 
den skulle hente til os. Super øvelse.
  Vi skulle også prøve at sende hundene 
ud en af gangen efter en dummy der blev 
smidt samtidig med at der blev skudt. Der 
var flere af hundene der blev rigtig ivrige. 
Og så skulle der arbejdes med kontakten til 
en egen hund. Pistolen svigtede så lidt, så 
den øvelse kom ikke alle igennem, desværre 
.Efter frokost skulle Balder og jeg i skoven 
til schweisstræning. Christian der var in-
struktør var helt igennem fantastisk. Rigtig 
god til at forklare og fortælle. Vi brugte 
hans færtsko og hjorteblod til at lægge 

sporene. Af sted gennem skoven, Christian 
satte markeringsbånd op, så vi kunne støtte 
vores hunde efterhånden som vi kom ud af 
sporet.  Så op og hente hundene i bilerne og 
ud og gå sporene, sikke en dag. Jeg var godt 
brugt i hovedet og kroppen da jeg landede 
hjemme på Sjælland sidst på søndagen .En 
ting er helt sikkert, jeg skal med igen næste 
år og glæder mig allerede til weekenden. 
Bare QUINDER & RUHÅR
Diana Troest

Kontaktmandsmøde 
den 4. februar 2012 på Fjelsted Skovkro

Deltagere: Torben Mørup, Annette Laursen, 
Lars Hansen, Berit Mikaelsen, Finn Storm 
Jensen, Ebbe Madsen, Søren Hecht Peter-
sen, Kai Verner Nielsen, Annette Rasmus-
sen, Jørgen Madsen, Steen Langkjær, Palle 
Christensen, Eline Noiesen (ref.)

Velkomst
Formand Torben Mørup bød velkommen og 
beklagede, at der ikke var så mange frem-
mødt til mødet. Det skyldtes dels sygdom, 
arbejde, etc., dels at flere havde meldt sig til 
uden at møde frem.

Hjemmesiden
Eline Noiesen gennemgik systematikken 
i områdernes egne sider på hjemmesiden. 
Under Aktiviteter: noteres de kommende 
aktiviteter i kronologisk rækkefølge. Under 
Beretninger: skrives referater fra afholdte 
arrangementer Under Meddelelser: skrives 
(i sagens natur ☺) meddelelser, fx husk 
områdemødet Der udsendes ikke automatisk 
nyhedsmail, når aktivitetssiden el. andre af 
områdernes sider opdateres. Skal der sendes 
nyhedsmail ud, skal dette gøres separat. 
Instruktioner står på hjemmesiden, og 
kontaktfolkene kan se dem, når er logget ind 
med skriveadgang.
  Jørgen Madsen fortalte, hvordan han med 
stor succes til træning opfordrer deltagerne 

til at tilmelde sig nyhedsmails. Området 
sender nyhedsmails ud, når der pludselig 
er ledige pladser til efterspurgt træning og 
skaffer fx ræve ad denne vej ved behov. 
Det blev besluttet at gøre menupunkterne 
Nyhedsmails offentligt tilgængelige og at 
tilføje yderligere et menupunkt ”Aktivi-
teter”, som bliver synligt, når man holder 
musen over områdets navn.
  Det er ønskeligt med mere aktivitet i 
Debat-Forum, og forskellige modeller for 
adgang til at læse og skrive blev diskuteret. 
Det blev besluttet at lade Debat-Forum 
forblive uændret, dvs. alle kan læse, men 
kun registrerede medlemmer kan skrive. Når 
kontaktfolkene annoncerer ræveslæbsprøver, 
bedes de udover at skrive det på områdets 
aktivitetsside også sende annoncen til Eline 
(web@ruhaar.dk). Annoncen bliver derefter 
lagt på klubbens oversigt over ræveslæbs-
prøver.

Henvendelse fra medlem om udsætning 
af agerhøns
Udsætning af agerhøns til træning og 
prøver blev diskuteret. Alle er enige om, at 
udsætninger følger gældende regler. Vores 
prøveformer bør diskuteres, således at andet 
vildt end lige stand for hønsefugl kan tælle 
til en præmiering.
  Jørgen Madsen demonstrerede en flusher 
som område Fyn har hjemkøbt. Kr. 3700 
for en stor og kr. 3200 for en mindre. Det er 
introduktionspris – se www.ravnsly.dk

Økonomisk tilskud til områderne
Det blev diskuteret om klubbens tilskud til 
områderne til faunapleje, etc. bør konverte-
res til et mere generelt tilskud, som områ-
derne kan søge afhængig af deres behov.Der 
kom forskellige argumenter for og imod. 
Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Klubchampionater
Klubchampionater blev diskuteret. Der 
blev argumenteret for og imod. Bestyrelsen 
arbejder videre med dette.

Web-tilmeldinger
Jørgen Madsen, der er superbruger i web-
tilmeldinger, gennemgik det nye system. 
Foreløbig er det kun tilmeldinger til mark-
prøver, der skal foregå vis det nye system, 
men andre prøvetyper forventes at følge 
snart.

Klub-jagter
Jagter, arrangeret i DRK-regi, med det 
formål at få flere til at gå med stående hund 
(ruhår) blev diskuteret. Det er initiativer, der 
bør tages lokalt.

Udstillinger
Der er nedsat et udstillingsudvalg bestående 
af Palle Christensen og Anne Palmelund. 
Forskellige ideer til at tiltrække flere til 
FJD-udstillingen og DRK’s egen udstilling 
blev diskuteret, herunder en BIS-konkur-
rence ved FJD-udstillingen, klubtilskud til 

www.fjd.dk

 Dansk Ruhår Klub



30

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Hirtshals området:
Jesper Kjærulff Hansen, Rimmervej 50, Ulsted, 
9350 Hals
Telefon: 9825 4491 - 3037 8035
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk

Udendørstræning
Udendørs træning starter i Bolle-Try jagtforening d 
10/4 2012 kl. 19.00 og kører frem til den 7 august 
tilmelding på hirtshals@ruhaar.dk
Udendørs træning starter i Hirtshals d 11/4 2012 
kl.19.00 og kører frem til 8/8 tilmelding til Jørgen 
Roest på 42185219

Schweiss – introduktion Søndag d. 22.04.12 kl. 
9.30
Mødested: Skyttehuset Sønderringvej 9850 Hirts-
hals, nabo Hirtshals Hundepension Instruktør: Bent 
Bolli Hansen
 Der serveres kaffe og rundstykker kl. 9.30 Der 
bliver vist hvordan, man kan starte med en 6 til 8 
ugers hvalp. Med sportræning fra små spor og op til 
40 timers spor.Tag hunde med i alle aldre.
Der vil blive opkrævet et mindre gebyr. Tilmelding 
til Bent Bolli 4051 9362

Ræveslæbstræning er den d. 6/6, 13/6, 20/6, 27/6 
kl. 19.00 tilmelding på hirtshals@ruhaar.dk

Familiedag
Familiedag med anerkendt ræveslæbsprøve og 
anerkendt apporteringsprøve d. 1/7 2012 kl. 9.00 
tilmelding på anerkendt tilmeldingsblanket

Anden træning
Schweisstræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen på 
51919439
Fuldbrugstræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen 
på 51919439
Ringtræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen på 
51919439

Alle racer er velkomne til ovenstående aktiviteter

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755 
Snedsted. Telefon: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk

Schweissprøve søndag den 13.05.2012
 Stenbjerg Klitplantage. Mødetid kl.09.00. (Sten-
bjergvej, se skiltning)
2 hold 3 timer 400m og 1 hold 20 timer 400m (max 
18 hunde)
Tilmelding til prøveleder Ole Pedersen, Rolig-
hedsvej 2, 7700 Thisted. 20676139 senest den 
06.05.2012

Schweisstræning
Mandag den 02.04.2012 KL.18.00 i Sevel. Tilmel-
ding til Poul, 97448303, senest den 30.03.2012
Lørdag den 21.04.2012 kl.10.00 i Sevel. Tilmelding 
til Poul, 97448303, senest den 18.04.2012

Hobro området:
Carsten Jacobsen, Vielshøjen 3, 9500 Hobro
tlf.: 2327 0370
e-mail: hobro@ruhaar.dk

Lokal Schweissprøve. 28-04-2012
Tilmeldingen skal ske på Tilmeldingsblanketter og 
sendes til: Frits Hansen Als Oddevej 25 Helberskov 
9560 Hadsund tlf.: 2183 7748 Tilmeldingsblanket-
ter skal modtages senest onsdag d.21-04- 2012 med 
posten. Gebyr: 3 Timer 125 Kr. – 20 Timer 150 Kr.

Randers området:
Flemming Ransborg, Sanglærkevej 18, Assentoft 
8960 Randers SØ. Telefon: 8648 7204 - 2294 4210
E-mail: randers@ruhaar.dk

Ræveslæbs træning v. Tirstrup  29/7, 5/8, 12/8
Tilmelding til Tommy Hougaard 22447188 Aner-
kendt prøve vil blive enten 18 eller 19 august.

Marktræning i roer 24/8 kl 14 Tilmelding til 
Mogens Nielsen 30593587

Lokal Fuldbrugsprøve 25-26 august Nærmere info 
følger.

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmussen
Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup
Tlf: 8680 2528 - 2781 2528
e-mail: herning@ruhaar.dk

Udtagelse til den „Jyske Racedyst“. Afholdes igen 
i år ved DJ’s anerkendte apporteringsprøve ved
Egeris d. 30. Juni,  Tilmelding på anerkendt anmel-
delses blanket sendes til prøvelederen:

Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920 Videbæk. Tlf: 
97178312/ 22462555.
Pris og tilmeldingsfrist: Se DJ’s annonce for prøven.

Slæb- og Apporteringstræning: Instruktør: Bjørn 
Barslund
Træningssted: Omkring Ikast, oplyses v. tilmelding.
Træningsstart: Onsdage d. 6/6 - 13/6 - 20/6 - 27/6 - 
4/7 - 11/7 - 18/7 - 25/7 kl. 19.00
Afslutning med lokal prøve fredag d. 27/7 kl. 18.00. 
Tilmelding til Bjørn Barslund, Tlf. 21211366 senest 
d. 1/6. Alle hunde SKAL ved træningsstart kunne 
grundlæggende 
apportering fra land og vand, af fugle/hår vildt. Pris: 
400,- kr. pr. hund.

Fuldbrugstræning: 
Hver mandag fra d. 18. Juni og følgende mandage 
frem til den første fuldbrugsprøve i september.
Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing kl. 18.30. Er 
arrangeret i samarbejde med korthårsklubben. Pris: 
200,- kr. pr. hund,  som betales første træningsdag, 
derudover kommer afregning til vildt.
Tilmeldning til: Ole Sørensen, tlf. 40565626 senest 
10. Juni 2012. Max. 12. deltagere.

Vand- og slæbtræning i Stauning: I samarbejde 
med KHK arrangeres VSA træning.
Træningen starter onsdag d. 13. juni 2012, og deref-
ter følgende onsdage frem til vand- og slæbsprøven 
i Stauning/ Dejbjerg primo august 2012. Mødested. 
Pumpestation Nord, Stauning kl. 18.30. Tilmelding 
til: Benny Green Jørgensen, tlf: 20737356 senest d. 
8. Juni 2012.
Max. 20 deltagere. Pris: 350,- kr. ( afregnes første 
gang).

Lokal efterårsmarkprøve afholdes søndag d. 26/8 
omkring Vildbjerg.
Mødetid kl. 8.00 på Smækbjergvej 1, 7480 Vild-
bjerg. Pris 170,- kr. incl. morgenkaffe.
Tilmelding til Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920 
Videbæk. Tlf: 22462555. Tilmelding senest d. 23/8 
på anmeldelses blanket.

Områdemøde: 
Årlig område møde 2012 for område Herning, 
bliver d. 7/11 kl. 19.30 i Egeris Hytten, ejstrupvej, 
Egeris. Program for aftenen kommer senere på året 
på hjemmesiden. 
  

gebyret for juniorhunde, sponsorater til præ-
mier, diverse boder med salg af hundegrej, 
små apporteringskonkurrencer, juniorhand-
ling, afkomsfremvisning (både for hanner 
og tæver), ny-indmeldte får en udstilling 
betalt af klubben. Udstillingsudvalget og 
bestyrelsen arbejder videre med dette.

Det lokale arbejde
Det er i flere områder endnu ikke lykkedes 
at skaffe en afløser ved kontaktpersonens 
afgang (Skanderborg, Aabenraa, Esbjerg). 
Bestyrelsen arbejder med dette.

Sundhedsudvalg
Klubbens sundhedsudvalgs anbefalinger til 
optagelse på hvalpelisterne og den efter-
følgende bestyrelsesbeslutning (se andre 
referater) blev drøftet.

Eksteriørbedømmelse
Det planlagte eksteriørdommer-seminar den 
11. februar er aflyst, da det kolliderer med 
udstillingen i Fredericia. Der skal arbejdes 
med eksteriørbedømmelse efter svensk 
model.

Eventuelt
Berit Mikaelsen får henvendelser fra hvalpe-
købere, der er utilfredse med, at opdrætterne 
ikke regulerer antallet af hvalpe til salg, 
efterhånden som de afsættes. Vi kan ikke 
være bekendt at annoncere fx 4 tævehvalpe 
til salg, og når hvalpekøberen så henvender 
sig, er de alle afsat. Berit fortalte om øvrige 
henvendelser, der drejer sig om hjælp til at 
tolke annoncerne på hjemmesiden, jura i 
forbindelse med hvalpekøb, hvor man kan 
træne. Det er hvalpekøbernes opfattelse at 
når hvalpene er annonceret på DRK’s hjem-
meside, så er de ”i orden”-

  Steen Langkjær fortalte, at årbogen 2011 er 
ved at være klar til at gå i trykken. Dens lay-
out bliver anderledes end tidligere. Årbogs-
udvalget er pt. i dialog med to annoncører.
Klubbens unghundetest er pt. stillet i bero 
pga. manglende tilslutning. Repræsentanter 
fra bestyrelsen har sammen med repræsen-
tanter fra de øvrige klubber i FJD været 
i Tyskland og se deres unghundeprøver. 
Nogle klubber i FJD arbejder på at indføre 
efterårsunghundeprøve (HZP) i Danmark.
  Efteruddannelse for hundeinstruktører kan 
tilbydes i DJ-regi, evt. ved at underviserne 
kommer ud lokalt. Kontakt den lokale hun-
dekoordinator. FJD arbejder også med en 
instruktøruddannelse.
  Torben gennemgik forløbet i sagen vedr. 
Jubilæumsfonden. Bestyrelsen betragter 
sagen som afsluttet.
Derudover blev nye medlemmer og flag 
diskuteret

www.fjd.dk
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Skanderborg området:
Pt. ingen kontaktmand, men der tilbydes følgende 
fra lokal side…

I samarbejde med Højderyggens Jagthundeklub 
tilbydes nedstående træningsmuligheder:
Deltagelse i arrangementerne kræver medlemsskab 
af Højderyggens Jagthundeklub, pris Kr. 60,00 pr. 
år.
Tilmelding til arrangementerne skal ske til; Peter 
Jensen Mosevænget 8 7160  Tørring7580 1814 – 
2527 3375 formand@hojderyggens.dk

Dressurtræning:
Start onsdag den 28. kl.19.00 ved Tørring Skyde-
bane, hver onsdag kl. 19.00 til og med 30/5.
Afslutning på dressurkursus, lørdag den 2. kl. 10.00. 
Pris Kr. 350,00.

Juni:
Apporteringstræning: Onsdag den 6. kl. 18.30 ved 
Nim til og med 27/6. Pris Kr. 250,00

Ræveslæbstræning og -prøve, se nederst på siden

Vand - Slæb– og apportering: Onsdag den 6. kl. 
19.00 ved Nim ti og med 27/6. Pris Kr. 250,00

Afslutning på Apportering + VSA: Lørdag den 30. 
kl. 10.00

Juli:
Fuldbrugstræning:
Onsdag den 25. kl. 19.00 til og med 15/8. Første 
gang mødes vi ved Vestbirk Forsamlingshus

August:
Fuldbrugsafslutning, fredag den 17. kl. 17.00. Pris 
Kr. 350,00

Oktober:
Hvalpemotivation, onsdag den 31. kl. 19.00. Pris 
Kr. 150,00 Første gang mødes vi ved Tørring Brugs

Ræveslæbstræning på følgende aftener:
12 Juni og 19 Juni kl. 19.00

Der følges op med en anerkendt prøve tirsdag 26. 
juni kl. 19.00. Oplysning og tilmelding til prøvele-
der: Peter Jensen  Mosevænget 8, 7160 Tørring Tlf: 
7580 1814 – 2527 3375
Mail: peter@egemosens.dk

Egtved området:
Kontaktperson: Benny Bøgh Hansen 
Kronborgvej 50, Veerst, 6600 Vejen
Telefon: 7555 5156
E-mail: grindsted@ruhaar.dk

Udendørs hundetræning
Vi starter op udendørs d. 3/4 kl.18.30 med ung-
hunde træning Åben klasse vand og slæb træning
udviet apporterings træning
Krav til hundene : unghunde : ingen
åben klasse: kan minimum opsamle udkastet 
dummy damt tage dummy fra hånd.
udviet apportering: kan magte åbenklasse samt 
spontan apportere samt dirigerbar og lydig
tilmelding på www.egtved-jagt.dk eller Egtved.
jagtforening@gmail.com 

Esbjerg området:
Kontaktperson: 
Pt ingen valgt, men kontakt en fra træner gruppen 
hvis du har spørgsmål. Se www.ruhaar.dk

Aktivitets udvalg:
Hans C Clausen 2670 3356
Hans Gregersen 2280 0081

Aabenraa området:
Pt: Ingen kontaktmand men se nedenfor…

Nyt udvalg der måske vil lave nogle aktiviteter 
meldte sig
Johannes Nielsen, Chris Johansen, Johnny Johan-
sen, Thomas Thomasen, Herman Zauner
De planlagte aktiviteter for 2012 vil blive gen-
nemført.

Ræveslæbprøve lørdag d. 28.4 kl. 0900 i Simmer-
sted. Mødested Simmersted Friskole, Simmersted 
Byvej 6, 6500 Vojens. Tilmelding på DJU anmeldel-
sesblanket til prøveleder Jørgen Duus, Simmersted 
Byvej 12, 6500 Vojens senest d. 26.4. Yderligere 
oplysninger på tlf. 21624612.

Schweissprøve søndag d. 3.6. kl. 0900 i Årup og 
Torp skov, Aabenraa. Tilmelding på DKK tilmel-
dingsblanket senest d. 21.5. Max 18 hunde på 3 
timer og max 6 hunde på 20 timer. Alle jagthunde-
racer er velkomne, men ved for mange tilmeldte har 
ruhår fortrinsret.

Markprøvetræning lørdag d. 25.8. kl. 0900 i 
Simmersted hos Jørgen - tilmeldling på 21624612 
eller mail.
Ved alle fællesarrangementer vil der være tændt op 
i grillen og der kan derfor købes pølser samt øl og 
vand.
Der vil muligvis komme flere arrangement, så hold 
øje med aktivitessiden.

Fyn området:
Kontaktperson: Jørgen Madsen, Stat-ene-vej 5, 
5220 Odense SØ. Tlf.: 6597 2215 - 2329 7959
E-mail: odense@ruhaar.dk

Schweisstræning.
Det tilstræbes at en af klubbens Schweiss-hundefø-
rere vejleder og kommenterer hundenes præstatio-
ner.
Søndag d. 22.04.12 kl. 12.30 - ALT OPTAGET. 
Mødested : v. Ole Mogensen Møllerled 15 5400 
Bogense Max. 6 hunde Pris : 50 kr. 
Lørdag d. 28.04.12 kl. 12.30 - ALT OPTAGET . 
Mødested : Boltinggård Kokskovvej 28 5750 Ringe 
Max. 6 hunde Pris : 50 kr.
Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29 
79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk

Dressurtræning.Onsdag d. 28.03.12 – i alt 12 
onsdage. Kl. 19.00
Åben klasse & Unghunde. Grundlæggende dressur 
– Lydighed – Apporterings-træning.
Alt i varierende sværhedsgrader – tilpasses af træner 
/ hundefører til den enkelte hunds trænings niveau. 
Det er her, at vi gerne skulle have grunddressuren 
på plads – før hundene slippes til apportering. Der 
trænes i mange forskellige discipliner hver aften. 
Hver disciplin har sin egen placering / bane hver 
aften – det tilstræbes, at der altid er en træner v. 
hver disciplin.
Pris : Åben klasse : 300 kr. Unghunde    : 250 kr. 
Højstrup Vibelundvej 5200 Odense V Tilmelding 
til Jørgen Madsen65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller 
Fyn@Ruhaar.dk
 
Besøg på Fraugdegaard. Torsdag d. 10.05.12 kl. 
19.00
Der er foretaget en række indgreb i Fraugdegaard 
Skov for at gøre skoven mere vildtvenlig og rig på 
oplevelser. Der er bla. indlagt 3 ha ,med lysåbne 
engarealer i flader og langs veje. Ejer driver selv 

jagten og udsætter fasaner. Der vil omtales og 
fremvises:
• Engelsk voliere.
• Topkappede træer / Sidde- træer
• Barjord striber.
• Insektvolde.
• Vedligeholdelse af levende hegn og mindre 

remisser.
• Vildtagre.
• Skovenge.
• Lokal-befolkningens færdsel i skoven.
Fraugdegaards ejer Baron Torben Bille Brahe for-
tæller om de forskellige biotop-forbedrende tiltag, 
der er gjort på Fraugdegaard.
Pris : 25 kr.  Der serveres en Øl / vand i løbet af 
aftenen.
Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29 
79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk
 
Dressurafslutning. Lørdag d. 16.06.12 kl. 08.00.
Lokal prøve, hvor bla. hundenes dressurniveau 
bedømmes. Åben klasse og Unghunde. Vi starter 
med fælles morgenmad kl. 08.00, og afslutter med 
spisning af medbragte madpakker og kritik af vores 
hunde. 
Svennekærgård v. Højstrup Vibelundvej 5200 
Odense V Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 
/ 23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk
 
Udtagelse til Racedyst. Søndag d. 17.06.12 kl. 
09.00.
Kombineret med anerkendt apporteringsprøve. 
Sortenkær. Sortenkærvej 24 5492 Vissenbjerg.
Tilmeldingblanket til Jørgen Madsen – senest d. 
10.06.12. 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@
Ruhaar.dk
 
Slæb og Apporterings-træning.  Onsdag d. 
20.06.12 – i alt 9 onsdage. Kl. 19.00
Åben klasse & Unghunde.
Nu er grunddressuren nogenlunde på plads. Øvel-
sernes og disciplinernes sværhedsgrader øges.Der 
arbejdes med de discipliner, der indgår i ”Slæb og 
Apporterings-prøven”. Ræv vil af og til indgå som 
apporterings- / slæb-emne.
Der er ikke krav om, at den enkelte hundefører til 
sidst tilmelder sig ”Slæb og apporteringsprøven”.
Pris : Åben klasse : 300 kr. Unghunde : 250 kr.  
Højstrup Vibelundvej 5200 Odense V  Tilmelding 
til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller 
Fyn@Ruhaar.dk
 
Hvalpemotivation. Lørdag d. 21.07.12 – i alt 5 
lørdage Kl. 09.30 – 11.30
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i alders-
klassen 2 – 12 mdr.
Mild opstart af grunddressur.
Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse.
Opstart af sporarbejde (vi starter m. foderslæb).
Samvær med andre hundeførere (m. samme proble-
mer som en selv).
Socialt samvær for unghundene (de bliver pludselig 
en del af en flok)
Pris : 150 kr. Højstrup Vibelundvej 5200 Odense V  
Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29 
79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk
 
Markprøvetræning. Udvalgte dage i august
Pris : Medlem af DRK – Område Fyn              : 
50 kr. pr. aften. Ikke medlem af DRK – Område 
Fyn      : 100 kr. pr. aften.  Mødested og tid oplyses 
v. tilmelding. Hvis en aften er overtegnet, har Ruhår 
fortrinsret til disse træningsaftener.  Tilmelding 
tilJørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller 
Fyn@Ruhaar.dk
 
Ræveslæb.  Anerkendt ræveslæbsprøve. Søndag 
22.04.12 kl. 09.00
Mødested : v. Svend Hansen Sdr. Højrupvejen 100 
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Søllinge 5750 Ringe Max. 12 hunde  Tilmelding til 
Jørgen Madsen – senest d. 15.04.12. 65 97 22 15 / 
23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk

Ørnfeldt Gods Torsdag 02.08.12 kl. 18.00.
Mødested : Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup 
5300 Kerteminde Max. 14 hunde  Tilmelding til 
Jørgen Madsen – senest d. 22.07.12. 65 97 22 15 / 
23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk

Familiedag. Søndag d. 19.08.12 kl. 14.00.
Inviter familie og venner til en hundedag, hvor vi 
viser, hvad vores hunde har arbejdet med i løbet af 
året. Pris : 75 kr. – børn u/ 12 år gratis. Klubhuset 
Udlodgyden v. Phønix. (Blind vej fra Udlodgyden – 
tæt på Ørbækvej ) Tarup-Davinde I/S
 Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 11.08.12. 
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk
 
Bubbelprøven
Vinderklassetræning – lokal prøve udelukkende for 
Ruhår. Adgangskrav : Bestået ”Slæb og Apporte-
ringsprøve” samt deltaget på anerkendt markprøve. 
Max. 10 hunde. Der uddeles pokal til 1. - 2. - 3. 
vinder.  Lørdag d. 22.09.12 kl. 09.00. Pris : Medlem 
af DRK – Område Fyn              : 50 kr.Ikke medlem 
af DRK – Område Fyn      : 100 kr.  Mødested : 
Søbygård Johan Rantzausvej 7 610 Assens  Dagens 
terrænleder er Anker Madsen
 Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 15.09.12. 
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk

Marktræning for unghunde med fældning af fugl.
Marktræning for unghunde 10 – 24 mdr. Max. 10 
hunde. Søndag d. 23.09.12 kl. 09.00.
Pris : Medlem af DRK – Område Fyn              : 50 
kr. Ikke medlem af DRK – Område Fyn      : 100 
kr. Mødested : Søbygård Johan Rantzausvej 7 5610 
Assens  Dagens terrænleder er Anker Madsen
Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 15.09.12. 
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@Ruhaar.dk

Debataften.
Debat om året, der gik. Og hvad skal der ske til 
næste år. Område 10’s mest vindende Ruhår kåres 
fra DM 2011 til DM 2012. Onsdag d. 24.10.12 
kl. 19.00. Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18, 
Fraugde 5220 Odense SØ Fri entre. Tilmelding til 
Jørgen Madsen 5 97 22 15 / 23 29 79 59 eller Fyn@
Ruhaar.dk
   
Øverst på formularen
Vælg det eller de områder du vil modtage nyheder 
fra. Du må gerne vælge flere områder.
Nederst på formularen

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen
Strandhaven 6, 3060 Espergærde. 
Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk

Apporteringstræning. Start tirsdag den 17. april 
kl. 19.00,
og efterfølgende tirsdage, ialt 8 gange. Sted : Lang-
strup flugtskydebane, 3050 Humlebæk.
Alle jagthunderacer er velkomne. Du behøver ikke 
at være medlem af Asminderød-Grønholt Jagtfor-
ening. Husk du skal selv have dummy (apportemne) 
med.
Der er hold for begyndere, lidt øvede og øvede. Pris 
350 kr. for 8 gange.
Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 49170208 eller 
Drasbek@post10.tele,dk 

Schweisshunde instruktion.  Søndag den 6. maj 
kl. 900.
Sted : Kelleris Hegn, P. pladsen på kongevejen. Vi 
fortæller om hvordan du lægger din træning

tilrette, hvilke hjælpemidler du skal bruge, og så 
lægger vi et kort schweissspor som du går med din 
egen hund. Så husk hunden og din schweissrem, 
hvis ikke du har en rem låner du af os.
Prisen for at deltage er 50 kr. Du skal tilmelde dig 
til : Kurt Drasbek, telefon 49170208 Drasbek@
post10.tele.dk 

Udvidet apporteringsprøve.Søndag den 3. juni kl. 
9.00.
Sted : Teglstrup Hegn ved Helsingør. Pris 300 kr.
Denne anderkendte prøve er for alle jagthunderacer 
så resultatet kommer i stambogen eller i resultat-
bogen. Der er apportering af 4 duer på land samt 2 
kaniner eller kanin og ræv, og i alt 4 ænder i vandet.
Tilmelding til Kurt Drasbek,  Strandhaven 6, 3060 
Espergærde, eller på mail Drasbek@post10.tele.dk  
Indbetaling på konto 2259-0270500579.
Tilmelding skal ske på DJU`s  tilmeldings blanket, 
som du finder på : www.danskjagthundeudvalg.dk

Oplevelsesdag i Langstrup mose. Søndag den 10. 
juni fra kl. 10 til kl. 16.00.
Dagen som nok er en tilbagevendende begivenhed 
de næste mange år. Asminderød-Grønholt Jagtfor-
ening er på banen med masser af aktiviteter. Vi laver 
smagsprøver, tilberedt på grill,
der er fasan som folk selv kan få lov til at  plukke 
og ordne, og råvildt der bliver forlagt specielt børn, 
ser meget mens folk, interesseret til, der vises hun-
dearbejde,  både apportering og schweissarbejde, 
hvordan du laver en kniv, skydning med bue og 
pil, meget populært blandt børn og andre (voksne). 
Modelflyverne er også på banen og viser deres kun-
nen i luften, også meget populært, Karlebo har deres 
flugtskydningsbane,som er åben for alle der har 
lyst til at prøve haglskydningens svære kunst. Der 
er mange andre aktiviteter i gang. Det er noget for 
hele familien, en dejlig dag i naturen i de smukke 
omgivelser, det er bare at hanke op i moster Erna og 
onkel Ib, børnene vil elske det, og hvem ved hvad 
det kan skabe af livslang interesse for et barn.

Slæb og Apportering.
Vi starter slæb og apporteringstræning  i løbet af 
juni måned. De stående hunde der skal på vinder-
prøve skal to gang bestå denne prøve, eventuelt den 
ene gang erstattet af den udvidede 
apporteringsprøve. Prøven består af et kaninslæb på 
250 meter, apportering af 2 duer på land, samt 
apportering af 2 ænder i vand.
Pris 200 kr. Tid og sted efter aftale. Tilmelding : 
Kurt Drasbek, telefon 49170208
eller Drasbek@post10.tele.dk 

Fuldbrugsprøvetræning. Vi starter træning i løbet 
af juli måned. 
Fuldbrugsprøven er den største prøve vi har i 
Danmark. Prøven er meget alsidig med mange 
apporteringsopgaver, incl. 300m ræveslæb gennem 
skov, 400m schweissspor, markarbejde med stand 
for fasan eller  agerhøns der bliver nedlagt og natur-
ligvis skal apporteres korrekt.
Prøven er for de absolut bedste og mest alsidige 
hunde, og det gælder også for de hunde der skal 
træne her.
Pris 200 kr. Tid og sted efter aftale. Tilmelding : 
Kurt Drasbek, telefon 49170208
eller Drasbek@post10.tele.dk 

Apporteringsprøve i Teglstrup Hegn. Lørdag den 
28. juli kl. 9.00.
Vores årlige apporteringsprøve som foreningen har 
arrangeret i over 40 år på de samme lokaliteter Vi 
har både en almindelig apporteringsprøve, med ap-
portering af 2 duer på land, 1 due i vand,
samt apport af kanin. Den prøve som alle hunde der 
bliver brugt på jagt skal kunne bestå. Prisen er 200 
kr. pr. Hund.

Der er præmie til alle med max. point.  Den udvi-
dede prøve har flere emner, længere 
afstande, og måske vildt som ikke er almindeligt. 
Dommeren på dagen bestemmer og tilrettelægger 
prøven.  Du er velkommen til at stille på begge 
prøver. Vi har 7 pokaler vi skal uddele. Bedste hund 
på alm. prøve, bedste ruhåret hønsehund, bedste 
stående hund, bedste stående unghund, bedste ikke 
stående unghund,bedste hund på udvidet prøve  
samt bedste unghund på udvidet prøve.
Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208  eller Dras-
bek@post10.tele.dk
  

Roskilde området:
Kontaktperson: Finn Storm Jensen, Bygaden 11, 
2625 Vallensbæk
Telefon: 4362 9014 - 2072 5341
Skal primært kontaktes telefonisk
E-mail: roskilde@ruhaar.dk

Opstart apporteringstræning d. 02. maj - nær-
mere info følge
Sæt allerede nu X i kalender til racedyst, der i år 
bliver afholdt d. 30.06.1

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen
Skælskør Landevej 10 A, 4200 Slagelse. 
Telefon 5858 4243
Jørn Torp Liselundvej 8, 4200 Slagelse. 
Telefon 5850 1133
e-mail: slagelse@ruhaar.dk

Apporteringstræning tilbydes i Kongskilde ved 
Sorø. Træningen foregår hver torsdag fra kl. 18.30 i 
maj, juni, juli og august

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Kim Nielsen
Vadebrovej 35, Nagelsti, 4800 Nykøbing F
Telefon: 5482 6843 / 2175 6843
E-mail: nykobing@ruhaar.dk

Ræveslæbstræning Afholdes uge 18 + 19, opstart 
Torsdag d. 3. Maj 2012
Mødested: P-plads v. Middelaldercentret, 4800 
Nykøbing F. Tilmelding til Kim Nielsen: Tlf.: 
21756843 eller kim-nielsen@vikima-seed.dk
 
Skue og Familiedag Søndag d. 3. Juni 2012 i 
parken på Fuglsang
Lokal samt anerkendt apporteringsprøve Anerkendt 
ræveslæbsprøve Udstilling m. aut. Udstillingsdom-
mer Andet hunde-sjov for hele familien Nærmere 
info senere, følg med på hjemmesiden www.ruhaar.
dk eller www.korthaarklubben.dk
 
Vand-Slæb-Apporteringstræning
05.06 + 12.06 Borremosen, Bent Lise, Listrupvej 1, 
4863 Eskilstrup
19.06 + 26.06: Bursø, Mallehøjvej, 4930 Maribo
03.07 + 10.07: Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskøbing
17.07 + 24.07: Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 
Næstved
28.07 afslutning på Corselitze, Jagthytten på Bel-
lingegårdsvej, 4800 Nyk. F.
 
Markprøvetræning
Træning på Sydsjælland og Lolland, se nærmere 
info. på hjemmesiden www.ruhaar.dk eller www.
korthaarklubben.dk

Efterårsmarkprøve “Høstprøven” afholdes Lørdag 
d. 25.08.2012 kl. 8.00
Mødested: Klubhuset, Ved Kohaven, 4800 Nykø-
bing F. Pris: kr. 200,- Max 24 hunde på 3 hold
Tilmelding til Kim Nielsen: Tlf.: 21756843 eller 
kim-nielsen@vikima-seed.dk
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Bornholm området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen, Sandløk-
kegade 14, 3790 Hasle. Telefon: 6026 5223
e-mail: hasle@ruhaar.dk

Obs Obs.... Ny dato for schweissprøven......

Ibsker:
Søndag den 4. marts kl. 10.00 frem til søndag den 
1. april. Herefter træning på mandage, førstegang 
den 9. april kl. 18.30. Den 7. maj og frem start kl. 
19.00.
Træning i Ibsker vil i år bestå af Hvalpemotivation 
/ hvalpetræning, almindelig apporteringstræning 
og udvidet apportering. Hvis der er interesse vil 
der i Ibsker blive udbudt schweisshundetræning
Jydegård:
Søndag den 4. marts kl. 10.00 frem til søndag den 
1. april. Herefter træning på onsdage, førstegang 
den 11. april kl. 18.30. Den 2. maj og frem start 
kl. 19.00.
Træning på Jydegård vil i år bestå af almindelig 
apporteringstræning og udvidet apporteringstræ-
ning. Bemærk der vil kun være hvalpemotivation/
træning i Ibsker.
Pris: 30,- kr. pr. træning

DRK Schweissprøve søndag den 3 juni.
4oom 3 og 20 timer. Tid og sted oplyses ved 
tilmelding.
Prøveleder: Bent Rømer Hansen, Brommevej 4, 
Rø 3760 Gudhjem. Tilmelding til tlf. 40 31 42 13 
eller bentsauto@hansen.mail.dk
Bankkonto: Nordea 0658-6535643782, husk navn 
og hund på indbetaling. Tilmeldingsfrist: 22 maj.
Dommer: Lars Hansen. Max: 7 hunde.

DJ’s Udvidet apporteringsprøve lørdag den 16. 
juni 2012 i Ibsker.
Prøveleder: Martin Hjort, tlf. 40863976

Dj’s almindelige apporteringsprøve, samt 
FJD’s VSA prøve lørdag den 11. august 2012 på 
Jydegård.
Prøveleder: Jan Olsen, tlf. 40466982

Racedyst på Jydegård lørdag den 25. august 
2012.
Prøveleder Maike Fiil Tlf. 20 21 26 78

DJ efterårsmarkprøve lørdag den 8. september. 
Prøvested: Boderne/Aakirkeby.
Mødested: Rosengaarden kl. 9.00 Prøveleder: 
Denny Pedersen, Svalhøjvej 11, 3790 Hasle.
Tlf. 24204374, Mail: vanghytten@mail.dk Tilmel-
dingsfrist: 26. august. Dommer: Ikke fastlagt.
Max 24 hunde.

FJD efterårsmarkprøve søndag den 9. september. 
Prøvested: Boderne/Aakirkeby.
Mødested: Rosengaarden kl. 9.00 Prøveleder: Erik 
Marker, Segenvej 38, 3700 Rønne.
Tlf. 40353558, Mail: hvideenge@mail.dk Bank-
konto: 9541-7695636479
Tilmeldingsfrist: 27. august .Dommer: Ikke fast-
lagt.Max 24 hunde.

Sundhedsudvalget
Møde i Dansk Ruhår Klubs Sundhedsud-
valg den 11. januar 2012
Deltagere: Hanne Buhr, Lars Juul Christof-
fersen, Jens Esmann, Eline Noiesen (ref) og 
Torben
Mørup til pkt. 1 og 2.

1. Velkomst
TM bød velkommen og udvalget præsente-
rede sig for hinanden.

2. Gennemgang af sundhedsudvalgets 
kommissorium
TM gennemgik kommissoriet. Udvalget vil 
gerne suppleres med en jysk dyrlæge, der 
ser mange uhår i sin klinik.

3. AD, OCD og HD
AD og OCD er på dagsordenen i Tyskland. 
EN undersøger nærmere til næste møde.
Information af alle hvalpekøbere om 
forebyggelse af HD indgår som en del af be-
styrelsens trategiplan. Udvalget påbegynder 
arbejdet med et kort skriv i den lille folder 
der lægges i alle stambøger. Hjemmesiden 
skal suppleres med flere faktuelle oplysnin-
ger og henvisninger til andre hjemmesider.

4. DKK’s regler for optagelse på hvalpe-
listerne
DKK’s etiske regler for avl er blevet etiske 
anbefalinger, og DRK’s regler for optagelse 
på hvalpelisterne blev diskuteret, hvad angår 
nedenstående punkter:
• Hvalpenes indavlsgrad er under 6,25 % 
(beregnet i 3 generationer på Hundeweb)
• Tæven er på tidspunktet for hvalpenes 
fødsel ikke fyldt 8 år

• Tæven har maks. 4 kuld registreret i DKK 
(eksklusive det kuld der ønskes annonceret)
• Hannen har på parringstidspunktet ikke 
overskredet DKK’s til enhver tid gældende
matadoravlsgrænse
  Udvalget anbefaler, at reglerne fasthol-
des, og at der gives mulighed for at søge 
dispensation (dog ikke til kravet om maks. 
Indavlsgrad), og for de ældre tævers ved-
kommende evt. med mulighed for
dyrlægeattest på, at tæven er fit til at få 
hvalpe.
  Udvalget anbefaler også, at hvalpenes 
indavlsgrad skal beregnes i 5 generationer 
og at reglen formuleres således: Hvalpenes 
indavlsgrad er under 6,25 % (beregnet i 5 
generationer på Hundeweb). Endelig anbe-
faler udvalget, at evt. dispensationer noteres 
på hvalpelisterne.

5. Arvelige lidelser
Det er svært at få overblik over om ruhåren 
lider af arvelige lidelser, som vi bør være
opmærksomme på udover HD. Forsikrings-
selskabet Agria har udarbejdet opgørelser 
over hvilke lidelser de svenske ruhår har 
konsulteret deres dyrlæger med.
  Agria har udgivet en CD med ovenstående 
data. LJC indkøber denne og gransker den 
inden næste møde. DRK’s bestyrelse skal 
mødes med DKK om racens avlsrestriktio-
ner. Udvalget deltager gerne i dette
møde med en dyrlægerepræsentant.

6. Planlægning af mødeaktivitet
Det blev besluttet at mødes i 1., 2. og 4. 
kvartal.
Næste møde den 18. april kl. 18.00

Sunde og stærke hvalpe. Foto: Jens Velling.
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Korthaarklubben 

Klubredaktør: 
Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 4720 Præstø
Tlf. 56 39 84 96
klubredaktor@korthaarklubben.dk
 
Formand: 
Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17, 
6360 Tinglev
Tlf: 7464 4721 , Mob: 2571 9148
formand@korthaarklubben.dk
 
Kasserer: 
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund
Tlf: 7533 1760
kasserer@korthaarklubben.dk
 
Webmaster: 
Birte Johansen, Degnsøvej 11, V. Velling, 8860 
Ulstrup
Tlf: 8646 6422, Mob: 5129 7022
web@korthaarklubben.dk 
 
Hvalpeformidling:
John Christensen,  Rishøjgårdsvej 16, Gundsø-
magle, 4000 Roskilde
Tlf. 46 73 03 64
Leif Anker Jensen, Hjelmsømaglevej 22, Hjelm-
sømagle, 4100 Ringsted
Tlf. 57 66 11 33 / 23 38 96 18
Erik Petermann, Søndergade 44, 6670 Holsted  
Tlf. 75 39 33 38
Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28
9370 Hals
Tlf. 98 25 20 68 / 61 38 65 27
 
Avlsvejledning
Bestyrelsen v./Hans Martin Christensen
avlsvejleder@korthaarklubben.dk

Den stående jagt- brugshund

www.korthaarklubben.dk

DEBAT ! DEN STÅENDE ”JAGT 
BRUGS”HUND I DANMARK 2012 -?

Da vi, i Aktivgruppen Storstrømmen, 
afholdte vores årlige generalforsamling /vin-
termøde, havde vi som et indslag inviteret 
Uffe Beck som holdt et spændende foredrag. 
  Foredraget omhandlede hvordan de i 
Tyskland har opbygget deres prøve system 
og heraf avls godkendelse af de enkelte 
individer.
  Der er, som jeg forstod det tre prøver man 
kan stille på, en unghundeprøve, en efter-
årsprøve og en fuldbrugsprøve. Fælles for 
prøverne er at der udelukkende fokuseres på 
hundens jagt brugsegenskaber.
  Ifølge Uffe, kan en hund, i Tyskland kun 
avls-godkendes, hvis den er blevet stillet på 
en af disse prøver og man derved har fået 
vurderet dens jagt egenskaber, disse data 
bliver så lagret i et stort og detaljeret indeks-
register, som man kan bruge til evt. planlagt 
parring, hvalpekøb ect.
  Det må jo siges at være en noget anden 
indgang til tingene end vi gør her i Dan-
mark, vi vælger jo avlsmaterialet ud fra 
vores vinderklasser og har intet indeks over 
hundens brugsegenskaber.
  Jeg ved godt, at der bliver avlet på hunde, 
som ikke har været stillet på vinderklasser 
også, men i forhold til det tyske indeksre-
gister foregår alt vores avl udelukkende på 
mavefornemmelse og held.
  Interessen for Tysk avl har jo også været 
stærkt stigende, inden for de fleste konti-
nentale racer, det senere år, der bliver både 
importeret rene tyske avlshunde og parret 
tysk blod ind i danske linjer, det må jo være 
et tegn for, at der er mange som mener, at vi 

kunne forbedre vores racer med dette.
  Jeg er helt enig i, at måden vi udvælger vo-
res avl og afprøver/tester vores hunde ikke 
står i mål til det som man kan forvente af en 
kontinental stående brugshund i dag, men 
jeg har selv oplevet noget mindre uheldigt 
ved rene tyske blodlinjer, som absolut ikke 
er ønskeligt. Man skal jo huske på at de i 
Tyskland går på jagt på en anden måde, end 
vi gør her i Danmark, så jeg tror ikke bare vi 
kan kopiere den tyske model.
  Til gengæld, tror jeg godt vi kunne for-
bedre os og gøre det anderledes.
  En, efter mig god ting som er skrevet I 
Fælles Markprøve Regler er den linje som 
omhandler paragraf 2. ”Prøverne afvikles 
således, at de ligner jagt mest muligt” 
  Gør vi det?  Alle ved, at de stående hunde 
taber terræn og at der bliver færre og færre 
købere til vores hunde, mange mener at 
agerhønens tilbagegang er skyld i dette og 
der er i de sidste 10 år, blevet lavet mange 
gode tiltag, udsætninger og dyre projekter, 
der er blevet skrevet stolpe og ned af utal-
lige agerhønse eksperter.
  Alle undersøgelser viser at det er den måde 
som landbruget bliver drevet på i dag, der 
ikke levner levesteder for markvildtet og 
især agerhønen.
  Jeg har stor respekt for dem som de sidste 
mange år har lavet dette store arbejde, men 
man må bare erkende at, vi ikke kan ændre 
landmandens måde at drive sin forretning 
på, det handler jo om indtjening og profit.
  Det er til syvende og sidst vores regering 
eller EU, som kan beslutte om vi skal have 
noget vildt i det åbne land i Danmark, ikke 
os! I kraft af dette er der ikke er ret mange 
som har muligheden eller interessen for at 

Annonce i Jagthunden februar.

Ved en beklagelig fejl har der desværre på 
klubbens sider indsneget sig en annonce 
for en ny tysk avlstæve. Bestyrelsen har 
ikke været gode nok til at fortælle vores 
redaktør, at en sådan annonce ikke hører 
hjemme på klubsiderne, men skal optages i 
bladet under øvrige annoncer. Vi har derfor 
valgt at sætte dette lille stykke i for at præ-
cisere reglerne, og for at gøre opmærksom 
på at denne tæve ikke er noget klubben 
som sådan har været involveret i.

Bestyrelsen.

www.fjd.dk
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gå på agerhønse jagt som man gjorde i ”de 
gode gamle dage”.
  Hvorfor så ikke erkende, at det slag er tabt 
og bruge kræfterne på det som vi bruger 
vores hunde til, hvorfor ikke rette prøver til 
så de opfyldt paragraf 2 i Fælles Markprøve 
Regler, og afprøve vores hunde på det ter-
ræn og i de egenskaber, som vi ønsker at de 
skal kunne, når vi går på jagt?
  Jeg mener ikke, vi skal afskaffe vinderklas-
serne, som er en spændende prøve, jeg ny-
der selv disse både som publikum, dommer 
og deltager, men at udvælge avls materiale 
ud fra dem, er ikke tidsvarende.
  Fuldbrugsprøverne kunne man jo udvælge 
efter, men hvis nu man kigger lidt på alde-
ren af hundene og førerne på disse, tror jeg 

heller ikke det er vejen frem, de fleste hunde 
som bliver stillet er 3-4 år og størsteparten 
af førerne, er meget dygtige hundefører. 
  En ting står fast, gennemsnits alderen af 
hundefører/ejere inden for vores racer, bli-
ver ældre og størsteparten af de nye jægere 
vælger vores racer fra. Hvis vi skal forsøge, 
at vende dette bliver vi nødt til, at udvikle 
os.
  Jeg tror, at hvis vi på sigt kunne hæve bund 
niveauet, så størsteparten af vores hunde, 
var af en beskaffenhed så en almindelig 
jæger, med lethed kunne få en veldresseret 
jagthund, der kunne løse alle efterskuds op-
gaverne og som kunne omstille sit søg efter 
terrænforholdet, var vi kommet i mål.
  Mit bud på dette er, at vi ændrede kvalitets-

prøverne til en dansk udgave af den tyske 
model altså en ung hund eller åbenklasse, 
hvor vi afprøvede hundens jagtlige brugs-
egenskaber med mere vægt på efterskuds 
arbejdet, eller lavede en sidestillet jagtprøve 
med fokus på efterskuds arbejdet, vigtigt er 
det dog, hvis det skal virke, skal disse være 
adgangs givende til Vinderklasserne og eller 
fuldbrugsprøverne.
  Vi kan også bare fortsætte, som vi har gjort 
de sidste 70-100 år, og når man så stiller den 
sidste agerhøne, der blev skudt i Danmark 
ind i en montre på Jagtmuset i Hørsholm, 
kan vi få en plads ved siden af sammen med 
vores hund.
Rene´ Jørgensen.

Aktivgrupperne

Aktivgruppen Vendsyssel 
Medlemmerne kan se Aktivgruppen Vendsyssel´s 
forårs- og sommerprogram på hjemmesiden. Akti-
viteterne kan benyttes  af Aalborgafdelingen og den 
lokale aktivgruppe for Ruhår

Aktivgruppen Aalborg-
Program for 2012.

Som noget ny i år samarbejder vi nu med ruhårs-
klubben, for at kunne skabe bedre aktiviteter med 
større deltagelse. Deres aktiviteter er åbne for os 
og omvendt. Endvidere har vi også aftalt med 
Vendsyssel-afdelingen, at vi er velkomne til deres 
arrangementer, ligesom de selvfølgelig er velkomne 
til at deltage i vores. Arrangementerne kan også 
findes på deres hjemmeside.

Program for 2012.
Søndag 22 april. Schweiss-introduktion  Bent 
Bolli fra ruhårsklubben afholder introduktion til 
schweisshundens afbejde. Kom og se, hvordan man 
kommer i gang med træningen. Mødetidspunkt og 
-sted oplyses ved tilmeldingen til Kurt Grün tlf. 98 
96 12 83 / 21 78 06 66.

Onsdag 25. april kl. 18.30  Apporterings- og ræ-
veslæbstræning. Mødested: Karl Georg Kristensen, 
Skovgårdsvej 28, Hals (ræveslæb og app.).

Onsdag 2 maj  kl. 18.30 Apporterings- og ræve-
slæbstræning. Mødested: Langholt søer (vand og 
app.)

Onsdag  9. maj kl. 18.30  Apporterings- og ræve-
slæbstræning. Mødested: Karl Georg Kristensen, 
Skovgårdsvej 28, Hals (ræveslæb og app.)  herefter 
GENERALFORSAMLING.

Onsdag 23. maj kl. 18.30 Apporterings- og ræve-
slæbstræning. Mødested: Langholt søer (vand og 
app.)

Onsdag 30. maj kl. 18.30  Apporterings- og ræve-
slæbstræning. Mødested: Karl Georg Kristensen, 
Skovgårdsvej 28, Hals (ræveslæb og app.).

Onsdag 6. juni kl. 18.30 Apporterings- og ræve-
slæbstræning. Mødested: Langholt søer (vand og 
app.).

Onsdag 13. juni kl. 18.30  Apporterings- og ræve-
slæbstræning. Mødested: Karl Georg Kristensen, 
Skovgårdsvej 28, Hals (ræveslæb og app.).

Onsdag 20. juni  kl.18.30 Apporterings- og 
ræveslæbstræning. Mødested: Langholt søer (vand 
og app.)

Onsdag  27. juni kl. 18.30  Apporterings- og ræ-
veslæbstræning. Mødested: Karl Georg Kristensen, 
Skovgårdsvej 28, Hals (ræveslæb og app.).

Lørdag 30. juni kl. 9.00  Familiedag  afholdes i 
samarbejde med Aktivgruppen Vendsyssel.
Mødested:   Karl Georg  Kristensen,  Skovgårdsvej  
28, Hals Der tændes op i grillen til middag. Med-
bring selv mad. Drikkelse kan købes.. 

Anerkendt  ræveslæb og apporteringprøve. Se 
jagthunden og hjemmesiden. 

Onsdag d.  1., 8. og 15. aug  kl. 18.00  Vand-, 
slæb- og apporteringstræning Mødested: Langholt 
søer. Alle er velkomne – såvel uøvede som øvede. 
Forhåndstilmelding ikke nødvendig.
Såfremt marktræning efterår afholdes – annonceres 
dette i JAGTHUNDEN og på hjemmesiden.
Ovennævnte arrangementer offentliggøres tillige 
på vor
 hjemmeside: www.aktivgruppenaalborg.dk
 Ønskes yderligere oplysninger ret henvendelse til 
bestyrelsen.
 E-mail:aalborg@korthaarklubben.dk. Formand: 
Bjarne Jacobsen, tlf. 98 25 75 38/
 Kasserer: Villy Andersen, tlf. 98 23 25 95, Niels 
Korsbæk Nielsen, tlf. 98 21 20 63
Karl Georg Kristensen, tlf. 98 25 20 68 – 6138 65 
27, Niels Sørensen, tlf. 98 35 23 39/50 91 39 50 
Har du spørgsmål, kommentarer eller resultater til 
aktivgruppens hjemmeside, er du velkommen til at 
kontakte webmaster: Jakob Bislev, tlf. 51 90 28 81 
eller e-mail: jakob@jakobbislev.dk.

Aktivgruppen Midt- og Vestjyl-
land
Program 2012. 

Ræveslæbsprøve med diplom:
Onsdag den 25. april 2012. Mødested: Jagthytten 
Sdr. Klausie. Tid: kl. 17.30. Tilmelding på aner-
kendt anmeldelsesblanket skal sendes sammen med 
gebyr (kr. 150,-) til: Steen Kirk Jensen, Kildebak-
ken 6, 6940 Lem. Kan eventuelt indsættes på konto 
nr. 7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr. 
Senest den 20. april 2012. Min. 5 deltagere.

Schweissprøve:
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer / 400 
m.), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.) og (40 
timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. Søndag 
den 6. maj 2012 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten Sdr. 

Klausie. Tilmeldingsblanket + deltagergebyr skal 
sendes til prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1, 
6980 Tim. (Tlf.: 9733 3335) – senest den 28. april 
2012. Kan eventuelt indsættes på konto nr. 7670-
2804172, husk angivelse af stambogsnr. Hunden 
skal være DKK stambogsført.

Schweissprøve:
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer / 400 
m.), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.) og (40 
timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. Søndag 
den 22. juli 2012 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten Sdr. 
Klausie. Tilmeldingsblanket + deltagergebyr skal 
sendes til prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1, 
6980 Tim. (Tlf.: 9733 3335) – senest den 30. juni 
2012. Kan eventuelt indsættes på konto nr. 7670-
2804172, husk angivelse af stambogsnr. Hunden 
skal være DKK stambogsført.

Vand og slæbtræning:
Onsdag den 13. juni 2012 (vil køre hver onsdag 
frem til vand- og slæbsprøven i Stauning / Dejbjerg 
primo august 2012). Mødested: Pumpestation 
nord, Stauning. Tid: kl. 18.30.Tilmelding til: Uffe 
Jacobsen (tlf. 61285032) – senest den 8. juni 2012. 
Max. 20 deltagere. Gebyr: kr. 350,- (afregnes første 
gang).

Fuldbrugstræning:
Mandag den 18. juni 2012 og følgende mandage 
frem til den første fuldbrugsprøve i september. Mø-
dested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 18.30. 
Tilmelding til: Steen Kirk Jensen (tlf. 97341601 / 
61467501) – senest den 10. juni 2012. Max: 12 del-
tagere. Deltagergebyr: kr. 200,- (betales ved første 
træningsdag) dertil kommer afregning af vildt.

Ræveslæbsprøve med diplom:
Fredag den 12. oktober 2012 i Hjelm Plantage. 
Mødested: Oplyses ved tilmelding. Tid: kl. 16.00. 
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket skal 
sendes sammen med gebyr (kr. 150,-) til: Steen Kirk 
Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. Senest den 8. 
oktober 2012. Kan eventuelt indsættes på konto nr. 
7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr. Min. 
5 deltagere.

Aktivgruppen Syd & Sønderjyl-
land
Aktivgruppen Syd & Sønderjylland har afholdt, Ræ-
veslæbs Diplomprøve i Rugbjerg Plantage
den 12.  Februar.
DK 15452/2010  Rugbjerg´s Rikke,  Andreas Hau-
gaard bestået  4 p.  + Pokal
DK 02800/2009  Nordboen Ebbe,  Vivian Kliver 
bestået  4 p.
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DK 20518/2007  Tessan´s Falcon,  Peder F. Jørgen-
sen bestået  3 p.
DK 02802/2009  Nordboen Eddie,  Karl Zornow 
bestået  3 p.
DK 21840/2009  Lystlund´s Yvette,  Kim S. Mar-
tensen ej bestået
DK 21600/2008  Lystlund´s Wictor,  Ulla Vesterga-
ard ej bestået
Den 18. Februar
DK  10509/2010  Brejdalblik´s Thor,  Søren Kron-
borg bestået   4 p.
DK 20518/2007  Tessan´s Falcon,  Peder F. Jørgen-
sen ej bestået 
DK 21840/2009  Lystlund´s Yvette,  Kim S. Mar-
tensen ej bestået.
Endnu engang tillykke med resultaterne og tak til 
jer alle, fordi i mødte 
op trods den hårde frost.
Allis Kiholm.

Anerkendt Schweissprøve 3t/400mtr. og 
20t/400mtr.
Søndag den 29. April kl. 9,00 i Rugbjerg Plantage.
Max 12 hunde. Sidste tilmelding den 16. april med 
posten.
Prøveleder Mogens Tastesen, Krügersvej 8, 6541 
Bevtoft
Mobil: 61 66 92 38.

Aktivgruppen Storstrømmen.
Ræveslæbstræning, afholdes uge 18 og 19. Opstart 
d. 3 Maj 2012. Mødested: P-plads v. Middelcentret, 
4800 Nykøbing F. Tilmelding til Kim Nielsen, tlf: 
21756843 eller på e-mail adresse: kim-nielsne@
vikima-seed.dk.

Skue og Familiedag, søndag den 3 juni 2012 i 
parken på Fuglsang. Sæt allerede kryds i kalenderen 
nu. Det vil blandt andet være følgende aktiviteter: 
Lokal samt anerkendt appoteringsprøve, anerkendt 
ræveslæbsprøve, udstilling m. aut. udstillingsdom-
mer. Andet hunde-sjov for hele familien. Nærmere 
info senere, følg med på hjemmesiden www.ruhaar.
dk eller www.korthaarklubben.dk.

Vand –Slæb-Appoteringstræning:
5/6 + 12/6:   Borremosen, Bent Lise, Listrupvej1, 
4893 Eskilstrup,
19/6 + 26/6: Bursø, Mallehøjvej, 4930 Maribo.
3/7 + 10/7:   Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskøbing,
17/7 + 24/7: Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 Næst-
ved.
28/7 afslutning på Corselitze, Jagthytten på Bel-
lingegårdsvej, 4800 Nyk. F.

Markprøvetræning:
Træning på Sydsjælland og Lolland, se nærmere 
info. På hjemmesiden www.ruhaar.dk eller www.
korthaarklubben.dk

Efterårsmarkprøve:
”Høstprøven” afholdes lørdag den 25/8 2012 
kl.08.00. Mødested:Klubhuset, ved Kohaven, 4800 
Nykøbing F. Pris 200,00 kr. Max 24 hunde på 3 

hold. Tilmelding til: Kim Nielsen, tlf: 21756843 
eller kim-nielsen@vikima-sedd.dk

Aktivgruppen København.
Aktivitetskalender forår 2012.

Apporterings- og sportræning.
Vi begynder med apporteringstræning hver torsdag 
fra den 19. april kl. 1800 til ultimo juli.  Træningen 
foregår hos Claus Bælum, Hastrupvej 21, 4600 
Køge.
Pris 350 kr. for hele perioden
Tilmelding til Allan Grundahl, ag@geah.dk. Tlf. 
26305500.

Sweissprøve.
Sweissprøve afholdes søndag den 22. april. Se 
nærmere under sweissprøver  Korthårklubben.
Med venlig hilsen.
Aktivgruppen København
Claus Bælum og Allan Grundahl.

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Jens Erik Dissing, Vrejlev Klostervej 84, 9830 Tårs. 
Telefon nr: 98961856/31719091.
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk

Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50, 
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98257538 / 20289469 
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk

Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5 
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13, 
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61741706
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk

Område 2 Viborg og omegn
Kontaktpersoner Morten Bruhn Bertelsen, Virk-
sundvej 99, 8831 Løgstrup, tlf. 87260033. 
Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 8831 Løg-
strup, tlf. 86642104
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærs-
bro, tlf. 86658856
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180, 
7000 Fredericia, tlf. 75921809 / 21269308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24, 
8520 Lystrup, tlf. 86223058
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering, 
8660 Skanderborg, 60814506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Høj-
bjerg, 86271889.
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940 
Lem St., tlf. 97341601
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534 
Agerskov, tlf. 25524212
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

Korthaarklubbens 
Generalforsamling

lørdag den 28. april 2012 kl. 11.00 på 
Hotel Hedegaarden, Vejle.

Dagsorden for ordinær generalfor-
samling den 28. april 2012 kl. 11.00.

1. Velkomst ved formand Hans 
Martin Christensen.

2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Fremlæggelse og godkendelse 

af formandens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse 

af det reviderede årsregnskab 
2011.

6. Fremlæggelse og godkendelse 
af budget for 2012, fastsættelse 
af kontingent 2012.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 
på valg er: Karl Georg Kristen-
sen, modtager genvalg , Anders 
Wanstrup, modtager genvalg

8. Valg af suppleant, på valg er: 
Alice Kiholm, modtager genvalg

9. Behandling af indkomne forslag:
10. Forslag skal være formanden i 

hænde senest 14 dage før gene-
ralforsamlingen.

11. Eventuelt.

Det reviderede regnskab 2011, bud-
get 2012 vil være fremlagt på årsmø-
det, og offentliggøres på klubbens 
hjemmeside ca. 8 dage før årsmø-
det. Kan rekvireres hos kassereren.

De gæve vikinger fra Sønderjylland.

Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330 
Munkebo, tlf. 22122303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Københavnsområdet: 
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3, 
2680 Solrød Strand, tlf. 43999743 / 26305500 
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968
Kontaktperson John Christensen, Rishøjgårdsvej 
16, Gundsømagle, 4000 Roskilde, 
tlf. 46730364
e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22, 
4990 Sakskøbing, tlf. 54706902 / 40159779
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10, 
3782 Klemensker, tlf. 56966626
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

www.fjd.dk
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Klubredaktør: 
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 33 91 76
E-mail: hundeweb@gmail.com

Webmaster: 
Johannes Mørch, Pindstrupvej 19, Hedeskov 
8410 Rønde
Tlf. 86 33 93 78 
E-mail: web.dmk@mail.dk
 
Formand: 
Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82, Marup, 
4340 Tølløse
Tlf. 59 18 66 65,
E-mail: elverdams@adslhome.dk
 
Næstformand: 
Peter Ringgaard , Solbakken 12, Ræhr, 
7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 51 14,
E-mail: aasepeter@privat.dk
 
Kasserer / Ind og udmeldelser: 
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense.
Tlf. 64 44 11 45, mobil. 22 61 82 79
E-mail: erik.lillesoe@privat.dk
 
Avlsvejledning: 
Gunnar Bertelsen, H. C. Andersensvej 10, 
7000 Fredericia.  
Tlf. 75 92 82 09.
helgun@os.dk
 
Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing. 
Tlf. 62 57 17 44 og 61 71 59 44.
Tina-palle@mail.tele.dk
 
Grosser, hvalpeformidling/Avlsvejleder: 
Jan Nielsen, Kobjergvej 1b, 7190 Billund
Tlf. 76 71 90 76
 
Grosser, kartotek og kasserer: 
Heinrich Andersen, Holstebrovej 117, 6980 Tim
Tlf. 97 33 39 36

Fælles mailadresse til alle DMK’s medier: 
dmk@flaadevej.dk

Prinsesse-hunde og skure-
børster i skøn forening

www.dmk-online.dk

Min bedre halvdel og jeg har ben i to lejre, 
da vi ejer både en Kleiner Münsterländer og 
en Ruhåret Hønsehund. Man må jo stå ved, 
at man har både en ‚prinsesse-hund’ og en 
‚skurebørste’. De sædvanlige godmodige 
drillerier omkring valg af den ene hunderace 
frem for den anden har vi derfor aldrig taget 
os særligt nær. Vores træning med hundene 
har altid været meget praktisk jagtrelateret 
og vi er ikke rigtigt gået op i hundetræning 
som sport og konkurrence. De mange en-
gagerede beskrivelser af markprøvernes (u)
lyksaligheder har dog efterhånden fæstnet 
sig og vi besluttede at kigge lidt nærmere 
på, om det kan være noget for os. 
  Søndag d. 26. februar 2012 sad vi derfor 
bænket over morgenkaffen på Grindsted 
Skydebane. Der var inviteret til fælles mark-
prøvetræning for Ruhaarsklubben og Klei-
ner Münsterländer Klubben i samarbejde. 
Træningen var kommet i stand, da man øn-
skede at få lidt overblik over fuglebestanden 
forud for vinderprøve for kontinentale racer, 
der afholdes d. 19. marts 2012 på samme 
arealer. Derudover var det en god anledning 
til at komme i marken med en flok blandede 
racer og hundefolk. 
  Der var et flot fremmøde og hundeførere/
hunde blev delt ind i 3 hold. Herefter gik 
turen ud i terrænet. Solen skinnede fra en 
høj blå himmel og der var en ganske svag 
vind. Til træningen var der hele 3000 hektar 
til rådighed, så der var plads nok til, at alle 
hunde fik så mange slip de orkede. 
  Det viste sige at være interessant og 

lærerigt at iagttage forskellene mellem de 
enkelte hunde. Der var en meget stor spred-
ning i både tempo, hovedføringer og dæk-
ning af marken. Også hundeførernes måder 
at guide hundene var meget varierende. Der 
var blandt holdet, som vi gik med, ganske 
mange meget erfarne hundeførere, som med 
stor glæde øste ud af deres erfaringer og 
røverhistorier omkring markprøver. Oprigtig 
interesse i hinandens hunde og velplacerede 
drillerier fyldte nemt ventetiden mellem de 
enkelte slip.

I løbet af dagen kom næsten alle hunde for 
vildt af én eller anden art. I de første par 
slip traf vi ganske mange harer samt råvildt. 
For nogle hunde var dette en større provo-
kation end de kunne modstå, mens andre 
hunde klarede møderne med de pelsklædte 
provokatører med bravour. I ét tilfælde blev 
en erfaren hund fløjtet dæk med 5 stykker 
råvildt svansende lige forbi snuden. Flot 
arbejde! Der blev, udover hårvildt, heldigvis 
også truffet en del fugle på terrænet. Udover 
at motionere et par harer henover et par hun-
drede meter mark, havde vores egen unge 
ruhår da også et par rigtig fine situationer 
med stram stand og kontant rejsning af fugl.  
  Efter nogle spændende timer i marken gik 
turen hjemover. I bilen blev vi hurtigt enige 
om, at dagens oplevelser havde givet blod 
på tanden i forhold til markprøverne. Træ-
ningen derhjemme vil nok fremover bære 
mere præg af dette. 

Skrevet af Christine Husum
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DMK-områderne

Område Bornholm:
Kontaktperson: Niels Kraemer, Blykobbervej 37, 
3700 Rønne, Tlf. 44 98 93 05 / 20 70 85 75, E-mail: 
nik@bornholmstrafikken.dk

Område København:
Kontaktperson: Ulrik Bach Pedersen, Bregnevej 8, 
Himlingøje, 4652 Hårlev, Tlf. 56 57 02 56 / 20 20 
58 55, E-mail: ubp@pedersen.mail.dk

Apporteringstræning 
Mandag den, 19. marts startede  træningen 
Mandag den 14. maj påtænker vi at grille og lave en 
lille familie aften, efter træningen. 

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: John Hilmer Hansen, Fanøvej 7, 
4060 Kr. Såby, Tlf. 26 20 17 07,E-mail: hilmer@
mail.dk 

Lokal apporteringsprøve
Søndag den 6. maj 2012. Der dømmer efter DJU-
regler.
Prøveleder: Christian Nøhr Hansen
Tilmelding på dagen. Indskrivning mellem 9 og 10
Prøven er gældende for udtagelse områdets repræ-
sentanter til racedystens udtagelsesprøve.
Pris: kr. 175

Område Storstrøm: 
Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fens-
marksvej 21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27 
/ 20 24 01 45, E-mail: kragh.christiansen@mail.
tele.dk
Følgende træninger er planlagt i samarbejde med 
Vordingborg og omegns Jagtforening.

Forårstræning: 
Der trænes på det militære areal ved Kulsbjerg. 
Parkering på den vestlige side af motorvejen. 
Start onsdag den 11. april 2012 kl. 19,00. I alt 7 
onsdage.
Pris: 300,- kr. 
Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vording-
borg. Fra hovedvejen mellem Vordingborg og 
Stensved følger man Kohavevej, hvorefter Vallebo-
vej kommer på højre hånd.
Tilmelding er ikke nødvendig.  Mød op på dagen og 
få nogle hyggelige timer sammen med din hund. 
Alle jagthunde fra 6 måneder og opefter er vel-
komne og der trænes hovedsageligt lydighed og 
apportering. 
Spørgsmål kan rettes til Niels-Henrik på 20240145 
eller  nhc@regionsjaelland.dk

Område Fyn:
Kontaktperson: Lars Pedersen, Østergade 7, 5881 
Skårup, Tlf. 62 23 25 50/23 80 80 67, E-mail: 
larstine@skaarupmail.dk

Apporterings træning
Onsdag 4/4-2012 kl. 18.00. Sted: Ravnebjerg, 9 
gange træning.

Apporterings prøve lørdag d.  2/6-2012 kl. 9.00
Pris medlem dmk 400 kr. Pris ikke medlem dmk 
500 kr
Kontakt Birger tlf. 66161970/22191525.

Vand/slæb- træning onsdag d. 13/6-2012 kl. 18.00
Der trænes 4 gange. (hver 14 dag)
Pris pr gang 50 kr. Min 5 hunde.
Kontakt Michael tlf 25675143

Område Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefionsvej 78, 
3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31, 
E-mail: nll@bygfs.dk

Der vil i året 2012 være mulighed for følgende 
træning i område Nordsjælland:

Maj-Juni
Schweiss kursus, 1 dags kursus om Schweiss 
træningen
Udvidet Apporteringsprøve Teglstrup Hegn

Område Herning:
Kontaktperson: Verner Vestergaard, Nørholmvej 11, 
Hoven 6880 Tarm, Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09, 
E-mail: akerstedt@mail.dk

Apporteringstræning
Unghunde klasse = DJU apportering
Åben klasse / øvede hunde = Vand-,slæb- og ap-
portering, incl. ræv.
Vi starter tirsdag d.10/4 kl. 19.00. De efterfølgende 
træningsdage er d.17/4. d.24/4. d.1/5. d.8/5. d.15/5. 
d.22/5. d.29/5. d.6/6. d.12/6
Afslutning d.19/6.

Område Holstebro:
Kontaktperson: Flemming Helgesen, Nordsvinget 
4B, Nørre Felding, 7500 Holstebro, Tlf.: 60 64 55 
07

Tirsdag d.10 april kl.18.00 starter vi apporte-
ringstræningen.
Mødested: Syd terrænet imellem Nr. Felding og 
Hestbjerg.
Der trænes i de samme klasser som til lydigheds-
træningen
Træningen fortsætter hver tirsdag frem til 5. juli 
hvor vi vil holde afslutning.

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammer-
svej 71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail: 
thorkildh@ofir.dk

Vi har de seneste år trænet lydighedstræning og jagt 
/ apporteringstræning kun for Münsterländere. End-
videre schweisstræning og markprøvetræning for 
dem der har lyst dertil. Har du lyst til at se om det er 
noget for dig, møder du blot op en søndag formid-
dag, eller mandag aften jf. nedenstående program, 
og træner sammen med os. Første træningsdag er 
som altid kvit og frit.

Jagtrelateret træning
Jagtrelateret træning starter mandag den 2. april 

2012 kl. 1900
Træning kun åben for Münsterländere. 
Adresse for ovennævnte aktiviteter: Aalborg Hunde-
center Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby
Tilmelding: Mød op eller kontakt Thorkild tlf. 21 21 
59 90, mail thorkildh@ofir.dk

Dirigeringskursus
Der tilbydes et dirigeringskursus i foråret 2012. Det 
vil foregå over 4 gange, og finde sted i marts –april 
måned på en hverdagsaften – nærmere info senere, 
eller kontakt Jens tlf 20931696

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Peter Ringgaard, Solbakken 12, 
Ræhr, 7730 Hanstholm, Tlf. 97 96 51 14-40 47 84 
22, E-mail: aasepeter@privat.dk

Opstart af lydighedstræning Thy–Jagthundeklub 
3 April
Nordvestjysk Flugtskydnings Center Hjardemålvej 
315

Område Himmerland:
Kontaktperson: Tine Broen Nielsen, Nihøjevej 25, 
Øster Hornum 9530 Støvring, Tlf. 24 25 77 27 E-
mail: tinebroen@live.dk

Hvalpe træning.
17/4 – 24/4 – 1/5 – 8/5 – 15/5 – 22/5 – 29/5 – 5/6 – 
kl. 17.15 til 18.15 (Afslutning d. 9/6.) Er din hund 
mellem 8 uger og 6 måneder, så kom godt i gang 
med din nye hund på dette kursus.
Træningssted: Hos Kenneth på Lille Ardenvej 1 – 
9510 Arden
Max: 10 hvalpe, først til mølle princip.
Pris for kurset: 300.00 (inkl. drikkevarer og god 
middag på afslutningsdagen)
Tilmelding til Søren Winther Karlsen - 22606600

Udendørs jagthundetræning.
17/4 – 24/4 – 1/5 – 8/5 – 15/5 – 22/5 – 29/5 – 5/6 – 
kl. 18.30
Der vil være to hold, et unghunde- og et åben/vete-
ran hold.
Der trænes: lydighed – apportering – slæb – vand-
arbejde.
Den 9/6 er der afslutning, vi slutter af med en lille 
prøve, med udtagelses til Rold skov match.
Træningssted: Hos Kenneth på Lille Ardenvej 1 – 
9510 Arden
Pris for kurset: 600.00 kr.(inkl drikkevare og god 
middag på afslutningsdagen)

26/27 maj 2012. kl. 9.00 QVINDE WEEKEND.
DMK Himmerland, gentager i år en trænings- og 
hygge weekend kun for Qvinder. Alle Qvinder nye 
som gamle, fra hele DMK landet er velkommen. Vi 
skal selvfølgelig træne vores hunde, der vil være 
mulighed for : schweisspor, apportering, lydighed, 
vandarbejde, trimning af din hund og meget mere. 
Men først og fremmest skal vi have det rart sam-
men. Sussie har igen i år sagt ja til at komme og 
hjælpe med gode råd.
Program følger ved tilmelding til Tine Broen Niel-
sen Mobil: 24257727

Område Viborg:
Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12, 
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07, E-mail: 
peter.madsen17no.viborgskoler.dk

Lydighed og apporteringstræning
På Klostermarken i Viborg for både unghundeklasse 
og åbenklasse.
Vi ser frem til at der møder såvel nye som gamle 
hundeførere.
Opstart Lørdag den 17. marts, derefter lørdagene 

www.fjd.dk
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24. og 31. marts, alle dage kl. 13.00.
Efter påske trænes der torsdage kl. 19.00. Der træ-
nes 8 torsdage og sidste træningsaften er den 7. juni 
fra kl. 18 til ca. kl. 21.
OBS. Der trænes ikke 17. maj.
Ved afslutning den 7. juni er familien også velkom-
men, efter afslutningen er DMK Viborg vært for en 
sandwich med en øl eller vand.
Hvis der er tilslutning til det, vil vi deltage i DMK 
Hold apportering i Esbjerg den 16. juni.

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Ole Hildebrandt, Nygårdsvej 48, 
8570 Trustrup, Tlf. 86 33 41 16, E-mail: olehil@
anarki.dk

Området henviser til aktiviteterne i Djurslands 
Jagthundeklub. Se mere på www.djurslandsjagthun-
deklub.dk

Se Jagthunden nr. 1/2012 side 37

Ringtræning:
Torsdag den 26. april kl. Elholtvej 8, 8581 Nim-
tofte.  Træner: Jens O. Pedersen 22 35 42 35

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris, 
8660 Skanderborg, Tlf.: 22 79 75 18, E-mail: jens.
kongaa@tryg.dk

Vand- og slæbtræning
Vand og slæb træning starter op d. 26/03 kl. 19.00 
pris 350 kr.
Lokal vand og slæb prøve
Lokal vand og slæb prøve d. 29/04 kl. 10.00 

Anerkendt DJU prøve
D. 29/04-2012 afholdes der anerkendt DJU prøve 
kl. 10.00. pris 225 kr.
Dommer: Ole Hildebrandt
Prøveleder: Jens Kongaa.
Tilmelding til anerkendt DJU prøve på Dansk 
jagthunde udvalgs tilmeldingsblanket senest d. 16-
04-2012, skal sendes til Jens Kongaa Tåningvej 14 
8660 Skanderborg (med prøve gebyr)

Område Esbjerg og omegn:
Kontaktperson: Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0, 
6700 Esbjerg, tlf.: 23 27 71 90, E-mail. jp.madsen@
esenet.dk

Herunder finder du det foreløbige program for 2012. 
Datoerne kan blive ændret, så følg med på www.
dmk-esbjerg.dk for opdateringer og kontaktoplys-
ninger. Tilmelding til Per Madsen på jp.madsen@
esenet.dk

Apportering
Onsdag aften – i alt 8 gange + afslutning
Datoer: 4. april – 11. april – 18. april – 25. april – 2. 
maj – 9. maj – 23. maj – 30. maj. Afslutning bliver 
d. 3. eller 9. juni 2012

Hjortebaneskydning
Mandag d. 7. maj (aften) Vi har lejet hjortebane til 
riffelskydning efter bevægeligt mål - elektronisk 
markering.
Der er plads til 15 mand i alt. Pris 30-40 kr. pr serie 
af 10 skud eller 20 skud. Medbring selv ammuni-
tion. Antal deltagere er beregnet, så man kan nå at 
skyde 2 gange hver.
Tilmelding efter ‚først til mølle’ princippet.

Slæb og apportering
Onsdag aften – i alt 4 gange + afslutning
Datoer: 13. juni – 20. juni – 27. juni – 4. juli – 11. 
juli (afslutning)

Område Sønderjylland:
Kontaktperson: Tage Lassen, Alssundvej 17, 6400 
Sønderborg, Tlf.: 74 48 69 31/40 94 53 08, E-mail: 
tcl@dyb-net.dk

Aktiviteter til Sønderjylland/ als forår/sommer 
2012:
Tilmelding er nødvendigt hver gang og skal ske 
til Charlie Lemtorp tlf:40277812/ 51882007 eller 
mailchsl@se.dk 

Apporteringstræning:
Fra d. 23.04  Kl.19.00 der trænes 1 gang om ugen 
på skiftende terræner. Der trænes alle former for 
apportering efter hundens behov.

Område Odsherred:
Kontaktperson: Lars“Sigurd“Vandborg, Rørvigvej 
35, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 24 63 33 87, E-mail. 
sigurd@nyka.dk

Blokhus Ørne-& Naturreservat lagde grund 
til da DMK Nordjylland holdt en introduk-
tionsdag.
  Vi har afholdt arrangementet dels for at 
højne aktivitetsniveauet i Nordjylland, og 
ikke mindst for at skabe lidt klubånd på 
tværs af DMK region Nordjylland. Vores 
region strækker sig fra Aalborg til Skagen, 
100 km på langs, og vel 50- 60 km på tværs. 
Knap 40 personer mødte op, medbringende 
ca.20 hunde. Vi viste forskellige discipliner 
såsom apportering på land, schweisstræning, 

ræveslæb og lydighedstræning. Desuden 
var der mulighed for at prøve de enkelte 
discipliner.
  Alle fik mulighed for at møde DMK 
Nordjyllands aktivister, og der blev snakket 
hund og træning. Under arrangementet var 
der kaffe og kage, og vi sluttede af med 
smørrebrød og DMK kagemand. Kæmpe 
stor tak til alle fremmødte, I var årsagen til 
at arrangementet blev vellykket.
Aktivisterne DMK Nordjylland

Introduktionsdag for DMK Nordjylland I Blokhus/Hune
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Invitation til holdappor-
tering i Esbjerg
Kære Münsterländer-ejer
Det er os en stor glæde at genoplive traditio-
nen med holdapportering i Münsterländer-
regi. Vi håber på stor opbakning til arrange-
mentet og glæder os til at modtage deltagere 
fra både nær og fjern.

Tid og sted: Holdapportering finder sted 
lørdag d. 16. juni 2012. Prøverne starter kl. 
9. 
Vi står klar til registrering og morgenmad 
fra kl. 8. 
Prøven vil finde sted i Esbjerg. Vi mangler 
fortsat at få endeligt bekræftet lokaliteten, 
men vil udsende information om den nøjag-
tige lokalitet, så snart det er på plads. 
Der vil blive mulighed for ankomst fra 
fredag aften. 

Holdopdeling: Der dystes i følgende klas-
ser:
Unghunde (max. 24 mdr.)
Åben Klasse
Veteran (mindst 7 år)
Hvert hold består af 4 hunde. Alle 4 hunde 
tæller i konkurrencen. 
Det er muligt at tilmelde enkelt-hunde, hvis 
man ikke umiddelbart er med på et hold. Så 
sammensætter vi evt. ekstra hold, hvis det 
går op med antallet af enkelt-tilmeldinger. 
Hvis der ikke er enkelt-tilmeldinger nok 
til at danne hold, deltages der blot udenfor 
konkurrencen. 

Discipliner: Holdapporteringskonkurrencen 
omfatter følgende discipliner: 
1. 2 duer (40 m)
2. Kanin (30 m)
3. And i vand (30 m)
4. Kanin eller ræv (efter eget valg) 
De første 3 discipliner udføres og pointgives 
som DJU apporteringsprøve. Den fjerde 
disciplin vil være apportering af kanin/kanin 
eller kanin/ræv, hvor apportering af ræv 
giver højst point.

Anerkendte prøver: Hvis man ønsker det, 
kan de første 3 discipliner af holdapporte-
rings-konkurrencen aflægges som anerkendt 
DJU apporteringsprøve. 
Derudover vil man kunne aflægge anerkendt 
prøve i ræveslæb. Ræveslæb indgår IKKE 
som en del af holdapporteringen, men er 
blot med som et tilbud til dem, som ønsker 
en ræveslæbs-prøve.

Forplejning, fest og overnatning: Der vil 
være mulighed for at købe pølser til middag, 
vi ønsker dog gerne oplyst hvor mange 
interesserede der er, da vi har en med en 
pølsevogn. Der kan købes øl og vand.
Lørdag aften holder vi fællesspisning og 
fest. Der vil blive arrangeret mad, musik og 

mulighed for sjov og hygge. Vi håber, at der 
er mange, der er friske på en hyggelig aften 
i hunde-regi. Der stilles en primitiv mindre 
plads til rådighed for telte/campingvogne. 
Kontakt os, hvis I har behov for hjælp til at 
finde anden overnatning.

Priser og betaling: Deltagelse i holdap-
portering koster kr. 300 pr. hold, dvs. kr. 75 
pr. hund 
Plads til telt/campingvogn: kr. 50 
Morgenmad lørdag: kr. 40 pr. person
Spisning/fest lørdag aften: kr. 130 pr. person
Morgenmad søndag: kr. 40 pr. person
DJU apporteringsprøve: kr. 225 kr. pr hund
Ræveslæb prøve: kr. 150 pr. hund
Betaling for holdapportering, anerkendte 
prøver, spisning og lignende sker ved til-
melding med bankoverførsel til reg.nr. 7701 
kontonr. 0001011574. 

Tilmelding: Tilmelding til holdapportering 
samt evt. overnatning og fest kan ske på 
mail til jp.madsen@esenet.dk 
Husk at sende følgende oplysninger:
Fører kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.
nr., email)
Hundens oplysninger (alder og stambogsnr.)
Hvilket hold du stiller op på
Om du vil have morgenmad lørdag 
Om du vil deltage i festen lørdag aften 
Om du vil have morgenmad søndag
Om du skal bruge et areal til overnatning 
(telt eller campingvogn) 
Tilmeldingsfrist er 10. maj 2012, men til-
meld dig gerne tidligere!

Vigtigt! Hvis du ønsker at deltage i én eller 
begge af de anerkendte prøver skal tilmel-
ding til dette ske på DJU tilmeldingsblanket 
som findes på http://www.danskjagthunde-
udvalg.dk/ 

Hjælpere: Hvis du har ægtefælle, morfar, 
datter eller lignende med på slæb til Esbjerg, 
så behøver de ikke at trille tommelfingre. 
Alle, der har lyst til at hjælpe til på dagen, 
er hjertens velkomne. Vi skal f.eks. bruge 
hjælpere på banerne. Giv gerne besked om 
dette ved tilmelding, så vi har overblik over 
hjælper-antallet. 

Yderligere information:
Vi vil løbende lægge information på vores 
hjemmeside www.dmk-esbjerg.dk. Der-
udover vil der blive udsendt mail til de 
tilmeldte. 
Tøv ikke med at kontakt os, hvis der skulle 
være spørgsmål. Per Madsen: tlf. 23277190 
eller jp.madsen@esenet.dk

Vi glæder os til at se jer til en festlig dag.
Hilsen 
DMK Aktivisterne i Esbjerg og omegn

Schweissprøve i THY 
d. 11. august 2012 i Østerild Plantage

400 m/3 timer og 400 m/20 timer
Mødested(Maskinhuset) Tovsigvej 1
Tilmelding sendes til prøveleder, Peter 
Ringgaard, Solbakken 12 Ræhr, 7730 
Hanstholm, Telefon.97 965 114 eller 40 
478 422
Sidste frist for tilmelding er d 23-7-12 med 
posten
Prøvegebyret udgør 450 kr. for 400 m 3/
timer (plus 100 kr. for rapportering) 500kr. 
for 400 m 
20/timer. Beløbet vedlægges anmeldelsen 
i check. Eller beløbet kan indbetales på 
bankkonto
9083  0001716727
OBS! Som anmeldelsesblanket kan kun 
anvendes DKK’s schweiss tilmeldings-
blanket, som fås hos prøvelederen eller på 
DKK’s hjemmeside under ”AKTIVITE-
TER ” Blanketten skal udfyldes tydeligt.
Der henvises til DMK/DKK’s hjemmeside 
omkring schweissprøveregler.
Husk at medbringe stambog/resultatbog på 
prøvedagen.
Hver deltager modtager bekræftelse og 
kørselsvejledning den sidste uge før prø-
ven. Oplys venligst Mail adresse
På prøven vil Dansk Münsterländer Klubs 
medlemmer blive prioteret, men anmeldel-
ser fra andre hunderacer bliver accepteret 
og optaget i det omfang der er plads.
Der tages forbehold for eventuel ændring 
af prøvegebyr.
Med venlig hilsen 
Prøveleder
Peter Ringgaard

Pokaler

Nu er det tid at få styr på alle DMK’s 
pokaler.
Derfor bliver pokalerne kald hjem så der 
kan blive taget stilling til hvilket der skal 
fornyes, forhøjes eller evt. tages ud.
Undtaget er de pokaler der er blevet delt 
ud på landsudstillingen.
Alle andre pokaler sendes til pokalbestyre-
ren senest d. 1. maj.
Med venlig hilsen 
Lars”Sigurd”Vandborg, Rørvigvej 35, 
4500 Nykøbing Sj.
Pokalbestyreren

www.fjd.dk
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Klubredaktør: 
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg, 
7860 Spøttrup
gdhblad@gmail.com
 
Formand (Mediekoordinator og DKK kontakt)
Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug, 4660 
Store Heddinge, tlf. 56 50 01 76/30 25 11 76
FEL@as3.dk 

Kasserer 
Kenth Lange,Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg, 
tlf. 65 96 77 47
kmlange@mail.dk

Sekretær og Næstformand (Internationale 
kontakter)
Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5, 3700 
Rønne, 56 94 19 31/21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk 

Prøver og Jagt (praktik)(5 Klub)
Robert Thrane, Frisholtvej 81, 8850 Bjerringbro, 
tlf. 86 62 46 31/20 13 69 31
jaegerhorn.rt@gmail.com

Prøver og Jagt (FJD og 5 Klub) 
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissen-
bjerg, tlf. 65 96 77 47
kmlange@mail.dk

Aktivitetskontakt og -Koordinator
Bente Møldrup Andersen, Lundvej 10, Hand-
bjerg, 7830 Vinderup, tlf. 41 23 52 52
abanhjem@gmail.com

Aktivitetskontakt og -Koordinator (Materiale-
ansvarlig)
Louise Thestrup Nielsen, Heden 23, 5450 Ot-
terup, tlf. 26 66 07 61
louisethestrup.heden@gmail.com

Udstillingsansvarlig (Klub 4)
Anny Kure, Kløvermarken 13, 7860 Spøttrup, tlf. 
29 69 62 01
gdhblad@gmail.com

Web-master
Charlotte Scheuer, tlf. 57 52 77 10/24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk

Avlsråd:
Lisbeth Strunk (avlskoordiator), tlf. 41 81 62 
10/96 10 21 28
bullerstrunk@mvbmail.dk
Rene Hansen, tlf. 86 87 77 78/60 67 77 76
rene@ahm-hansen.dk
Marianne Harrild Sørensen, 48 28 82 80/24 20 
35 12
hms@dr.dk
Søren Borup, tlf. 23 72 85 19
lmo@pc.dk

Vildsvine- og 
schweissdebut

www.gdh.dk

Efter en frostkold morgen i prammen på 
Roskilde fjord kommer jeg hjem til min 
Gammel danske hønsehund Charlie. Han 
snuser ivrigt til mig og kan med det samme 
lugte der har været gevinst. To edderfugle 
bliver taget op af posen og hængt til mod-
ning på krogen, mens han står under dem og 
strækker sig for at snuse. 
  De kolde morgener på fjorden er ikke 
altid sjove, når kulden bider og jeg snak-
ker løbende med min kammerat om en evt. 
vildsvinejagt i Sverige. Vi finder en for-
længet weekend i maj og får hurtigt booket 
jagtrejsen. Da tiden nærmer sig, køber jeg et 
par dvd-film om vildsvinejagt og får her min 
tvivl om det nu er en god ide at medbringe 
Charlie. Ud fra filmene finder jeg ud af, at 
det primært er større og veltrænet svine-
hunde man bør medbringe på svinejagt. 
Charlie er på dette tidspunkt blot to år og en 
stående fuglehund og dermed langt fra en 
erfaren, aggressiv og påpasselig svinehund. 
  Jeg har dog trænet en del schweissspor 
med ham og fået en 2. plads på schweissprø-
ven og jeg tænker derfor at han måske i et 
utænkeligt øjeblik kan bruges, hvis alt andet 
skulle gå galt. Men med skal han da, selv 
om han nok ikke kan bruges til meget andet 
end selskabshund.

Dagen kommer hvor vi skal af sted og vi 
kører omkring 300 km op gennem Sverige 
før vi ankommer til en ganske primitiv 
hytte.

  Vi skynder os ud for at tjekke skydesku-
rene og foderpladserne inden det bliver 
mørkt og ser hurtigt at der er én plads der er 
mere besøgt end de andre. Vi finder hurtigt 
to strå og trækker lod - og jeg trækker det 
længste. Vi får en omgang hurtig aftensmad 
i hytten, og så kan vi begge mærke adrenali-
nen begynder at pumpe, da vi hopper i tøjet 
til natten. Charlie kan dog ikke helt forstå at 
han ikke skal med, men han må ufrivilligt 
tage til takke med en nat i buret i bilen.
  Vi går ud af vejen fra hytten og da vi når 
den første plads som kammerat har trukket, 
kigger vi begge hinanden i øjnene, løfter 
på kasketten og siger i kor ”knæk og bræk” 
mens vores hænder mødes i et kraftfuldt 
håndtryk. 
  Kort efter finder jeg det skydeskur jeg har 
trukket og sætter mig til rette i stolen og 
lægger riflen klar i skydelugen. Der er stille, 
dog med en svag gøen fra en hund fra en 
nærliggende gård, hvorefter min tanker går 
på om Charlie kan holde varmen i bilen. Ti-
den går og jeg kan nu mærke trætheden efter 
den lange køretur herop. Jeg blunder kortva-
rigt 1-2 minutter hver tyvende minut, men 
mine ører er fuldt koncentreret. Den mindste 
puslen i krattet får min puls op og jeg sidder 
spændt med riflen og venter på at der skal 
komme noget til syne på foderpladsen. 
  Fire en halv time er gået og intet har vist 
sig. Jeg sms’er min kammerat og vi beslut-
ter os for at vende hjem til hytten, hvor vi 
hurtigt sætter et par krebseruser ud for at få 

Af Theis Riber Christensen
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vores jagtinstinkt stimuleret, mens Charlie 
nysgerrigt prøver at hjælpe til.  
  Næste morgen er der heldigvis krebs i 
ruserne og vi trøster os selv med at der trods 
alt kommet lidt ud af nattens strabadser. 
  Vi gentager endnu en nat i skurerne og 
igen uden held. Men næste morgen ringer 
jagtudlejer og spørger til vores nætter. Han 
forslår et andet sted ca. 50 km længere syd 
på til den sidste nat. Så vi skynder os af sted 
og ankommer sidst på eftermiddagen til en 
gård, hvor vi ligeledes kan overnatte. Vi 
indlogerer os hurtigt i en lille jagthytten og 
kører derefter ud for at se foderpladserne. 
Der er igen én plads hvor der synes at have 
været meget mere aktivitet på end de andre. 
Vi trækker igen strå og jeg vinder igen. Min 
kammerat bander og svovler, men erkender 
sit nederlag.
  Vi kører tilbage til gåden hvor jeg går 
en kort tur med Charlie på gårdspladsen, 
mens min kammerat pakker sit grej. Det 
begynder at støvregne lige så stille, men 
jeg kan mærke det begynder at tage til. Jeg 
har ingen ide om det er godt eller skidt mht. 
nattens jagt, men har desværre en fornem-
melse af, at det kan være skidt, hvis svinene 
trykker sig i de tætte graner og derfor ikke 
kommer ud.
  Vi hopper alle i bilen og kører ud i skoven, 
hvor jeg sætter min kammerat af med et 
håndtryk og et ”knæk og bræk”, mens jeg 
forsætter ud til den plads hvor der tidligere 
synes at være mest aktivitet.
  Regnen er nu begyndt at tiltage og det 
vælter ned fra den sorte himmel. Jeg giver 
Charlie et par godbider og lader han forstå 
at det er tid til en lang lur i buret. Jeg finder 
skydeskuret og kommer i ly for regnen, 
mens jeg tørrer min riffel godt af og lægger 
den i lugen. Jeg kan næsten ingenting se i 
den tætte regn og larmen fra dryp på taget af 
skuret gør det umuligt at høre om der skulle 
komme noget listende. Efter en time er jeg 
igen ved at blunde hen, men pludselig sker 
der noget i tusmørket. Foderautomaten går 
i gang med en skrallende lyd og kaster majs 
ud til alle sider. 
  Mit hjerte hopper op i halsen og min puls 
stiger voldsomt. Hvis jeg var ved at blunde 
hen, så var jeg i hvert fald lysvågen nu. Jeg 
kunne dog huske fra dvd’erne at svinene 
kunne associere lyden fra foderautomaten 
med mad, så nu var det bare med at være 
opmærksom det næste stykke tid. 
  Efter 20 minutter er jeg langsomt ved at 
miste troen på at foderautomaten skulle 
kunne lokke svin til stedet. Men lige plud-
selig kommer der en stor sort skygge ind 
på foderpladsen i et par sekunder, hvorefter 
den forsvinder ud i krattet igen. Jeg når lige 
knapt at få mit høreværn på og skal lige 
til at tage sigte, før den er væk igen. Den 
kommer dog igen, men er ligeså hurtigt 
væk. Jeg kan se det er et svin og kan vha. 
det aktive høreværn nu høre mit eget hjerte 
banke voldsomt. Den bliver ved med at løbe 

hurtigt ind på pladsen og hurtigt ind i krattet 
igen. Jeg beslutter at holde mit sigte på det 
sted hvor den stopper på pladsen. Der er 
stadig tusmørke så jeg kan fint se dens store 
kropsbygning. 
  Den kommer hurtigt ind igen og jeg tager 
sigte på bladet og skal lige til at trykke, da 
den løber igen. Jeg overvejer kort om det er 
for uetisk at skyde, når den bevæger sig så 
hurtigt, men pludselig kommer den igen og 
står helt stille, mens jeg har den på kornet. 
Jeg trykker og afgiver skud og kan se den 
springer ca. 15 cm baglæns op i luften, hvor-
efter den spænder ind i krattet igen. Jeg er 
ikke i tvivl om at skuddet sad perfekt, og jeg 
ved fra dvd’erne at de store af dem sagtens 
kan løbe 50-70 meter før de falder, trods jeg 
skyder med en kraftig 300 win mag. 
  I min iver for at få ordentlig sigte på 
den, havde jeg åbenbart lagt øjet så tæt på 
optikken at jeg får et kraftigt rekylslag på 
øjenbrynet. Det er dog først bagefter jeg 
føler smerten og heldigvis uden flækket 
øjenbryn. Jeg undrer mig nu lidt over dens 
flugt, da jeg var helt sikker på at have ramt 
den perfekt. På dvd’erne blev mange af dem 
liggende med benene spjættende i vejret og 
kun få af dem løb. Tvivlen om jeg kunne 
have anskudt den opstår og jeg synker en 
klump. Jeg genser situationen for mig igen 
og bliver enig med mig selv om, at jeg 
havde placeret skuddet helt korrekt og den 
med stor sandsynlighed ligger i det nærlig-
gende krat. 
  Min kammerat sms’er mig og spøger 
om det var mig der afgav skud. ”Ja – en 
halvstor én, som løb i krattet” skriver jeg 
retur. Jeg overvejer kort om vi skal eftersøge 
eller hvad vi skal, men min kammerat har 
allerede taget kontakt til jagtudlejer med 
samme spørgsmål. Vi får svar tilbage om 
at de ofte løber 60-80 meter før de falder 
om og vi skal vente til det er lyst. Det kan 
nemlig være farligt at eftersøge et svin der 
er anskudt, da det kan angribe. Vi beslutter 
at vente og overvejer over sms om vi skal 
bytte plads, for at min makker måske også 
kan få skudt et svin. Men pludselig kom-
mer der en ny skygge ind på pladsen. Denne 
gang en noget mindre én af slagsen. Det er 
blevet noget mørkere, så jeg tænder lygten 
på riflen for at se hvad der sker på foder-
pladsen. Jeg kan i optikken se at der er tale 
om et noget mindre svin og det er givetvis 
en årsunge. Da den ser min lygtekegle 
spænder den hurtigt ind i krattet igen, hvor-
efter jeg bander mig selv langt væk. Men 
kort efter er den der igen og hurtigt ud. Jeg 
overvejer om man burde undlade at skyde, 
da det andet svin formenligt ligger tæt på el-
ler måske er anskudt. Jeg gennemgår hurtigt 
mulighederne for at det andet svin ligger tæt 
på og vurderer, at da det er et mindre svin 
burde det falde på stedet. Jeg tager en hurtig 
beslutning og tager sigte da den for ottende 
gange spænder ind på pladsen og så skyder 
jeg. 

  Denne gang har jeg lagt mere afstand mel-
lem øjenbryn og optik og kan derfor hurtigt 
repetere og være klar til andet skud. Jeg 
kigger hurtigt igen og kan se at den er rullet 
en omgang, hvorefter den hurtigt forsvin-
der ind i krattet. Jeg bander og svovler og 
tænker på om at jeg måske ikke har ramt 
den ordentligt. Jeg undrer mig og vi kontak-
ter jagtudlejer og han beder os om at tage 
hjem og sove på det før vi gør mere. Min 
kammerat og jeg mødes ved anskudsstedet 
og lyser efter blod, bensplinter og hår på 
foderpladsen, men uden held. Det har regnet 
voldsomt meget i løbet af natten og det kan 
være årsagen til at vi ikke kan finde blod. 
Jeg er dog helt overbevist om at vi skal have 
en svensk svineschweisshund på i de første 
morgentimer og vil derfor ikke træde mere 
rundt ved anskudsstedet. Vi kører hjem og 
efter en kort tur med Charlie i regnvejret, 
prøver at få nogle timers søvn. Men jeg 
har svært ved at falde i søvn, da der måske 
ligger to anskudte dyr i skoven. Jeg vågner 
efter 4-5 timer og beslutter at ringe til den 
svenske schweisshundefører som jeg har 
nummeret på. Der er ingen der tager den. 
Jeg lægger bedskeder, skriver sms’er og 
ringer 6-8 gange. 

Jeg undrer mig, mens jeg går en tur med 
Charlie på gårdspladsen. Her møder jeg 
gårdens ejer og hans kone og vi snakker 
om hvad jeg har oplevet i løbet af natten. 
Han beroliger mig meget, da han fortæller 
at det er meget normalt at de løber lidt før 
de falder og de sikkert ligger i nærheden 
af skudstedet. Min tvivl om hvorvidt de er 
døde fortager sig, men jeg mener dog stadig 
at en svinehund vil være på sin plads at få 
tilkaldt. Han mener dog at Charlie sikkert 
kan gøre arbejdet lige så godt, men jeg har 
min tvivl og vil ikke ødelægge sporet, hvis 
de ikke ligger i nærheden. 
  Jeg kontakter jagtudlejer og han siger det 
samme som gårdejeren. Jeg ringer for 9. 
gang til den svenske schweisshundefører, 
men igen uden held. Min kammerat er nu 
vågnet og vi vurderer situationen under 
morgenmaden. 

www.fjd.dk
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  Vi beslutter at lade Charlie prøve at følge 
et evt. blod- eller færtspor. Men jeg har 
min store tvivl, da han kun har gået på 
okse- og hjorteblod, aldrig været på en rigtig 
eftersøgning og aldrig gået efter svin. Han 
er dog meget ivrig når vi går schweiss-spor 
derhjemme og viser talent for det, men det 
her er jo langt fra den samme situation. 
  Vi kører ud til foderpladsen og jeg påfører 
en meget tændt Charlie sporselen og lader 
ham fører an for enden af schweisslinen, 
mens min makker går tæt bagved med sin 
riffel. Jeg ved allerede inden vi går ud, at 
jeg frygter to ting ved det her. Et at Charlie 
ikke kan finde noget og vi ødelægger sporet, 
og to at svinet er såret og angriber os eller 
Charlie. Det sidste burde kunne forhindres 
af min kammerat, men frygten ligger og lure 
i baghovedet. 
  Vi går ned til anskudsstedet og jeg anviser 
Charlie stedet, hvor jeg mener at have skudt 
årsungen. Ud fra den begrænsede viden 
jeg har om svin der løber efter skud, burde 
det være den lille der har løbet kortest og 
jeg vælger derfor at starte med den. Der er 
stadig intet spor af ben, hår eller blod, trods 
det nu er dagslys. Jeg forstår det ikke helt, 
da jeg var 100% sikker på at skuddet sad 
hvor det skulle. Charlie sænker dog hurtigt 
hovedet da jeg anviser ham det formodede 
skudsted og hans karakteristiske ”fiskekut-
ter” lyd fra snuden går hurtigt i gang. Han 
trækker langsomt over mod det sted hvor 
årsungen løb ind i krattet, men jeg må 
trække ham en smule videre da krattet er for 
ugennemtrængeligt. Han trækker op mod 
vinden og inden han selv når at tage færden 
op til venstre, ser jeg en årsunge på ca. 90 
kg ligge i det høje græs i en lille lysning. 
Jeg kan mærke en lettelse over den er faldet 
så tæt på anskudsstedet og en stolthed over 
min hunds evner. 
  Min kammerat skynder sig at trække 
kasketten af og giver mig hånden med et 
stort tillykke. Det er dejligt at vide at den 
er faldet så kort efter et perfekt bladskud og 
ikke mindst at Charlie ledte os på rette spor. 

Vi roser ham begge to til skyerne med høj 
lys stemmeføring og klapper ham grundigt. 
Vi noterer os stedet og begiver os tilbage til 
foderpladsen, for at eftersøge det store svin. 
Jeg ved at den kan være væsentlig sværere 
at finde da den kan være løbet langt. Jeg 
sætter Charlie på igen og jeg kan se at han 
hurtigt tager sporet op mod den vej som 
svinet løb ind i krattet. Vinden er dog ikke 
særlig gunstig denne vej, da vi har delvis 
side- og medvind. Han leder os et godt 
stykke gennem det tætte krat, men pludse-
lig virker det som om han har tabt sporet. 
Vi trækker lidt tilbage for at fange sporet 
hvor jeg mener han kan have tabt det og 
sætter ham på igen. Han leder os endnu et 
godt stykke gennem det tætte krat indtil vi 
rammer et stendige, som for Charlie virker 
meget interessant. Her snuser han rundt et 
stykke tid, mens jeg holder han i kort line og 
jeg begynder at tvivle på om han overhove-
det er på sporet af svinet. Han virker som 
om der kan være noget bag diget, men efter 
lidt snusen og søgen drejer han pludselig 
op mod vinden og linen strammes. Han 
går meget målrettet op mod vinden og den 
kendte ”fiskekutter” lyd intensiveres nu, 
mens han trækker os lidt skævt tilbage mod 
anskudsstedet. Jeg er på det her tidspunkt 
ikke i tvivl om han har fået færden af noget, 
men er mere i tvivl om hvad det er han har 
færd af. Jeg tager mig selv i det ordsprog 
jeg så tit har hørt, når jeg har været med på 
schweissprøverne ”Stol på din hund”. Jeg 
lader ham forsætte sit søg og han trækker 
ivrigt op mod vinden. Han leder os ud i en 
lysning og kort efter kan jeg med mine egne 
øjne se at han er på rette spor. Omkring 35 
meter længere fremme ligger der en stor 
keiler på ca. 150 kilo som med garanti er 
stendød.
  Jeg lader ham følge sporet helt op til 
Keileren og går derefter i knæ for at rose 
ham med klap og lys stemme. Han lader dog 
ikke til at ville alt for nær keileren, men ud 
fra lugten kan jeg nu godt forstå ham. Han 
havde måske forventet det vante hjorte-

skind og en håndfuld godbider, men rosen 
har aldrig været mere berettiget end nu. 
Keileren er ramt perfekt på bladet, men der 
er kun et indgangshul og ingen udgangshul. 
Jeg erindrer fra dvd’erne, at de kan have et 
meget tykt panser, men at min 300 winmag 
ikke skulle kunne trænge igennem havde jeg 
ikke regnet med.  
  Efter et par gode trofæbilleder får Charlie 
lov at køle lidt af i bilen og aldrig har jeg 
været mere glad for at jeg valgte tage ham 
med. 
  Vi får slæbt begge svin op i en nærlig-
gende gammel svensk lade, hvor vi kan stå 
i tørvejr. 
Her får vi i løbet af eftermiddagen flået 
og parteret vildsvinene og jeg finder det 
ekspanderet projektilet fra keileren siddende 
i det venstre bladpanser. Vi kører herefter 
den lange vej hjem til Danmark, hvor min 
kammerat og jeg i den sene aftensol tager 
hver til sit. 
  Charlie sov hele vejen hjem og den 
efterfølgende aften. Jeg er sikker på at det 
kostede en masse kræfter at søge efter noget 
så uvant som svin, men jeg lærte til gengæld 
også at man altid skal stole på sin hund, når 
man er i tvivl.    

Ringtræning på Sjælland
Vil du gerne lære noget eller mere om, 
hvordan man gør sin hund klar til udstil-
ling, og hvad der forventes af den og dig, 
så er her chancen.

Der afholdes ringtræningskursus i Ved-
bæk på følgende datoer:
lørdag den 12. maj 2012
lørdag den 19. maj 2012
lørdag den 26. maj 2012
lørdag den 2. juni 2012 

Træningen foregår på indhegnet trænings-
bane på adressen Gøngehusvej 27, 2950 
Vedbæk – parkering ved Vedbæk Stadion.
  Kurset strækker sig over alle 4 datoer. Der 
vil være to hold:
  Begynderholdet træner fra 11:00 – 12:30. 

Holdet er for jer, der aldrig eller stort set 
aldrig har udstillet før og som gerne vil 
lære det helt fra bunden af. 
  Fortsætterholdet træner fra 13:00 – 14:30. 
Holdet er for jer, der har udstillet nogle 
gange, men gerne vil lære mere om, hvor-
dan I fremviser jeres hund bedst muligt. 
  Pris: Kr. 200,- for alle fire gange. Beløbet 
betales første træningsgang.

Tilmelding til: Lone F. Jørgensen på lone@
takeastand.dk eller
Marianne H. Sørensen på tycho_hjorth@
adslhome.dk
  Ved tilmelding bedes du oplyse hundens 
navn og reg.nr., samt hvilket hold, du 
ønsker at deltage på. Der kan max. deltage 
8 hunde pr. hold.

Udvalgte resultater

5 - klub udstilling i Jægerspris d. 29/1-
2012.
Tilde DK 19375/2007, Exc.-plac.1 CERT  
BIR.
5-klub udstilling i Uldum den 4/2-2012
Casey DK19348/2010, Exc.ÅK Plac.1 CK 
1.BTK BIR

Husk
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde 
afholder generalforsamling den 10. juni 
2012.
  Generalforsamlingen afholdes igen i år 
samme dag som FJD-udstillingen i Vissen-
bjerg, så her er der mulighed for at en god 
dag med hunde, hygge og samvær med 
ligesindede hundekolleger.

www.fjd.dk
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Langhårsklubben 

Klubredaktør: 
Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 60 94 16 58, ju-bir@mail.dk
 
Formand, 5-klub og FJD: 
Carsten Lundhøj, Arnkilmaj 21, Kær, 
6400 Sønderborg
Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk 
 
Næstformand: 
Jens Chr. Jensen, Nørregade 52, 5592 Ejby
Tlf. 51921601
jensjensen1003@hotmail.com

Kasserer: 
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9 ,
6500 Vojens
Tlf 74507485, Mob 29263985
justm@webspeed.dk
 
Sekretær: 
Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris
tlf. 47503250
bent.blik@mail.dk

Jørgen Larsen, Bakkevej 14, 4293 Dianalund
Tlf. 58286593
 
Niels Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg
Tlf. 97131413
moseholm@mail.mira.dk

Leif Hansen, Skødstrupvej 13, 9550 Mariager
Tlf. 21920148
jh-89@dlgtele.dk
 
Avlsudvalg: 
Carsten Lundhøj, Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
 
Hvalpeformidler:
Henning Juul 60941658, 
Ju-bir@mail.dk

Bent Hansen æresmedlem
www.langhaarsklubben.dk

Generalforsamling 2012
Dette års generalforsamling blev igen 
afholdt i de gode trygge rammer i Ejby 
Hallen. 28 stemmeberettigede var mødt op 
for at bakke op om klubben. Generalforsam-
lingen forløb som sædvanlig, fristes man 
næsten til at sige, på en god og konstruktiv 
måde, hvor alle fik lejlighed til at komme til 
orde og debattere dagens emner. Dagen blev 
igen i år afsluttet med amerikansk lotteri. 
Alle lodder blev solgt i den indlagte kaffe-
pause og der var spænding om de fine gaver 
medlemmerne og klubben havde sponsore-
ret til dagen. 
  Der skal i den anledning lyde en stor tak til 
alle, der har bidraget med gaver til lotteriet 
og samtidig skal der lyde en opfordring til, 
at endnu flere kommer til generalforsamling 
i 2013 meget gerne medbringende en lille 
ting til fællesskabet.  Et fyldestgørende 
referat af generalforsamlingen kan læses på 
Langhårsklubbens hjemmeside.    

Guldregn 
Trofaste medlemmer bl.a. Carsten Lund-
høj, Georg Tronier, Rasmus Jensen, Arne 
Engholm Pedersen, Ida Thyssen, Evelyn og 
Jon Broch. I alt 15 medlemmer fik tildelt 
guldnål for mere end 25 års medlemskab (se 
det samlede referat fra generalforsamlingen 
på klubbens hjemmeside)

Årets Langhår 
Torben Gilbjerg kunne hæve Skytte Bloch’s 
Mindepokal som ejer af ”Årets Langhår” 

Smækbjerg’s Chita. En flot præstation, 
der blandt andet bunder i 2 gange 1. pr. på 
fuldbrugsprøve med en placering som nr. 2 
ved FUME.

Hunden og manden der kan 
Der blev delt mange nåle ud på general-
forsamlingen til medlemmer, der har gjort 
en ekstra indsats med deres hunde. Torben 
Gilbjerg fik på baggrund af sine flotte 
fuldbrugsresultater med Smækbjergs Chita 
to guldnåle og en sølvnål. Niels Grønbæk 
sølvnål for 1. pr. på eliteschweissprøve med 
sin registrerede schweisshund  Smækbjergs 
Casper. Leif Hansen fik sølvnål for sin 
Eksteriør Champion Sjørslevs Dodo.  Fra 
de selv samme blodlinier og fra hans egen 
Kennel Sjørslev’s, fik Holger Petersen to 
sølvnåle for de to Eksteriør Champions 
China og Diva. 

Den nye formand, Carsten Lundhøj (tv), takker den afgående Bent Hansen (th) og tildeler ham Langhårsklub-
bens guldnål, samtidig med, at han udnævnes tilæresmedlem af klubben.

Holger Petersen med to diplomer for sine hundes 
fortræffeligheder i en udstillingsring.

Husk - Husk
Vi mødes på FJD-udstilling den 10. juni 
i Vissenbjerg. Tag både hund og familie 
med. Se fællesannonce andet sted i bladet

Ny hjemmeside
Se klubbens nye og flotte hjemmside på 
www.langhaarsklubben.dk

www.fjd.dk
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Formandsskifte
Carsten Lundhøj har overtaget formandspo-
sten efter Bent Hansen. På generalforsamlin-
gen modtag Bent Hansen stor tak, klapsalver 
og guldnål for hans mangeårige indsats for 
Langhårsklubben og den Langhårede Høn-
sehund. Samtidig fik Bent velfortjent tildelt 
æresmedlemsskab af Langhårsklubben.

Carsten Lundhøj, Georg Tronier, Rasmus Jensen, Arne Engholm Pedersen, Ida Thyssen, Evelyn og Jon Broch 
var blandt de 15 medlemmer, der på generalforsamlingen blev hædret med klubbens guldnål.

Torben Gilbjerg kunne hæve Skytte Bloch’s Mindepo-
kal som ejer af ”Årets Langhår” Smækbjerg’s Chita

5-klub udstillinger 2012
Årets certifikat-udstillinger i Jægerspris og 
Uldum kunne til sammen tiltrække 15 lang-
hår. På begge udstillinger var det Sjørslev’s 

Dax med ejer Carsten Lundhøj der løb 
med titlen BIR. (Bedst i racen) Samtlige 
resultater fra de 2 udstillinger kan ses på 
hjemmesiden.

Sjørslev’s Dax med ejer Carsten Lundhøj

Der blev interesseret fulgt med fra ringsiden da de langhårede blev vist frem i Uldum-hallen. Her er det 2 
hvalpeklasse hanner der bliver fremvist. 

Der var på dagens udstilling også dommeraspirant, 
der skulle se og bedømme hundene. Og imens man 
venter, er det rart at have en afslappet hund, der 
forstår at tage den med ro. 

Parringer forår 2012 

Opdrætter: Holger Pedersen, Højvangs-
vej 21, 8305 Samsø. 40 42 17 38 
Hvalpe forventes: Maj 2012
 Far: Ben v. Keikenbruch,  ZDL nr. 99/08  
 Mor: Sjørslev´s China, DK21450/07

Opdrætter:   Arne Johansen, Sørupvej 5, 
6980 Tim. 97 33 55 02 
Hvalpe forventes: Maj 2012
 Far:  Aslak, DK22927/05 
Mor: Wysiwyg O Nikki, DK12423/07
 
Opdrætter: Torben Gilbjerg, Tanderup 
Mark 11, 7400 Herning. 22 42 45 24
 Hvalpe forventes: Maj 2012
 Far: Aslak, DK22927/05  
 Mor: Smækbjerg Chita, DK16133/08

www.fjd.dk
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Dansk Weimaraner Klub

Klubredaktør: 
Marietta Foxmar Nielsen
Råbyvej 29, 4660 Store Heddinge
Tlf. 21721569
mail: jagthunden@weimaraner.dk

 Formand: 
Brian Visby Hansen, Møllebakken 48, 5560 
Aarup. Tlf. 22 32 61 09
formand@weimaraner.dk

Sekretær: 
Helle Fritzbøger, Kongens Vænge 181, 3400 Hil-
lerød. Tlf. 48 26 81 15
sekretaer@weimaraner.dk

Kasserer: 
Jesper Kjelds, Hesselbjergvej 2, 3200 Helsinge
Tlf. 48 70 89 00
kasserer@weimaraner.dk

Hvalpeanviser: 
Karen Sylvest Hansen,Fruerlundvej 1, Vinderslev, 
8620 Kjellerup.  
Tlf. 86 88 83 32
hvalpeanviser@weimaraner.dk

Nye stambogsføringsregler
www.weimaraner.dk

I forbindelse med DKKs ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde, som blev afholdt 
i starten af januar måned, blev der lavet 
ændringer i stambogsføringsreglerne. 
Ændringerne betyder at kravet vedrørende 
præmiering på DKK anerkendt udstilling 
nu er bortfaldet, og at sundhedskravene skal 
tages op til overvejelse.
  De sundhedskrav som de enkelte racer har, 
er indtil videre blevet bibeholdt, men DKK 
har indbudt de enkelte klubber, her iblandt 
også Dansk Weimaraner Klub til et møde, 
hvor der skal tales om, hvilke sundhedskrav 
der i fremtiden skal gælde som stambogsfø-
ringskrav. Vi har i Dansk Weimaraner Klub 
et sundhedskrav til stambogsføringen som 
vedrører HD, og foreskriver at en hvalp 
for at blive stambogsført skal være efter 
forældre med kendt HD status A, B eller C. 
Men dette skal altså tages op til debat på 
ovennævnte møde. 
  Efter ændringerne, som er trådt i kraft d. 
9. januar 2012, er de gældende krav for 
stambogsføring af weimaraner hvalpe i 
DKK således: 
• begge forældredyr skal være HD foto-

graferet med status A, B eller C 
• begge forældredyr skal være i besid-

delse af DKK stamtavle.

Ovenstående ændringer i stambogsfø-
ringskravet giver nye udfordringer på både 
godt og ondt. Vi ved endnu ikke hvad de 
nye krav vil medføre. Vil de mere lem-
pelige krav for stambogsføring gøre at vi 
får mange nye parringer, hvor vi får nogle 
hunde, som ikke tidligere har kunnet leve 
op til udstillingskrav (og evt. på senere 
tidspunkt sundhedskrav), i avl. Vi kan også 
vende den om, og sige, at der tidligere, i et 
eller andet omfang, har været avlet på disse 
hunde alligevel, og avlen så bare foregik 
uden at der kom stamtavle på hvalpene. 
Tidligere var disse hunde uden stamtavle 
fuldstændig uden for vores rækkevidde 
avlsmæssigt, men ved at der nu er mulighed 

for at de får stamtavle, så har vi som klub 
fortsat en mulighed for at bruge deres gener 
til at skabe større bredde i avlen. Der kan 
opremses mange scenarier for ovenstående, 
men reelt ved vi ikke hvad det kommer til 
at betyde for os som klub, især fordi vi ikke 
ved hvilke sundhedskrav vi får lov til at 
bibeholde. Ruhårsklubben og Korthårsklub-
ben har, de sidste mange år, ikke haft noget 
krav om udstillingspræmiering af deres avls-
hunde, uden at de overordnet har observeret 
en forringelse af racen. 
  Min bekymring for de ændringer, som 
DKK har indført mht. stambogsføring, 
dæmpes i nogen grad af min oplevelse af de 
opdrættere, som er tilknyttet DWK. De er 
meget seriøse, og går højt op i at avle hunde 
af høj kvalitet, både med hensyn til sund-
hed, brugsegenskaber og eksteriør. Jeg tror 
derfor på at de opdrættere, der forsætter at 
avle med samme seriøse tilgang til weimara-
neren, som fremfører deres hunde på prøver 
og udstillinger, altid vil kunne afsætte deres 
hunde til attraktive købere, og tilmed vil 
virke som forbillede for evt. nye opdrættere. 
Vi skal huske på at de hunde, der har opnået 
resultater, altid vil være mest interessante 
for seriøse jægere og hundesportsfolk.

I forbindelse med generalforsamlingen i 
marts måned, ønsker bestyrelsen at bringe 
ændringerne i stambogsføringskravene op 
på mødet, for at høre medlemmernes hold-
ning til ovenstående, og høre hvilke tanker 
medlemmerne gør sig for fremtidens avl, 
særligt med hensyn til hvilke sundhedskrav, 
der ønskes skal være gældende for stam-
bogsføringen af weimaraneren. Vi har derfor 
anmodet DKK om, at DWK først møder 
til evt. forhandlinger efter at klubben har 
afholdt generalforsamling, og at drøftelsen 
af sundhedskravene med DKK foregår med 
baggrund i medlemmernes input.
På bestyrelsens vegne.
Brian Visby Hansen

Min første jagthund 
blev ... en Weimaraner! 
Efter at have haft jagttegn i en del år uden 
at have gjort ret meget ved det, kom jeg 
med i et konsortium og har de sidste par år 
gået rigtig meget på jagt. 
  Det er en stor fornøjelse at være i naturen 
og det hyggeligt samvær tæller jo også højt,
men dem med hund så nu ud til at have 
mange flere fornøjelser og gode grin med 
deres 

firbenede venner og ønsket om min egen 
jagthund blev igennem tiden større og 
større. Jeg så mange forskellige racer og 
deres meget forskellige måder at arbejde på 
og nævner et par stykker til min kone. 
  Hun havde nu hørt på mit hundesnak i 
lang tid og dagen efter fik jeg at vide, at 
vi skulle til kaffe hos nogle, der havde en 
weimaraner, for hun ville se, hvordan sådan 
en var af sind!
  Og sikke en bedårende og kærlig hund vi 
mødte, men desværre var der ikke nogle 

planer om hvalpe og efter lang tids søgen 
på nettet opgav vi lidt for der var ikke nogle 
hvalpe på vej 
nogen steder. 
  Jeg søgte i ny og næ engang i mellem på 
nettet efter hvalpe, for min kone var ikke til 
at stikke i - skulle vi have en jagthund, så 
skulle det være en weimaraner!
  Jeg tror nok den korte pels og de kønne 
øjne havde gjort udslaget, for der var ikke 
noget at gøre. 
Pludselig en dag dukker der er en mulighed 

www.fjd.dk
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Min allerførste marktræning 

Af Morten Hougaard 
Søndag den 26. januar havde jeg min 10 
mdr. gamle hund Sally (M: Aica Silver 
Hunter´s Ayla og F: Hot Shoot´s Falco) til 
første marktræning ved Lerkenfeldt gods og 
vi ankom til jagthytten kl. 9 sammen med 
11 andre hunde og deres meget imødekom-
mende ejere. Dagens træning begyndte med 
en fælles præsentation af formand Peter 
Poulsen og vi fik sat navne, byer og hunde 
på alle ansigter mens vi fik rundstykker og 
en lille en. Derefter overtog en velforberedt 
Flemming Frederiksen med dagens program 
samt en grundlæggende fortælling om, hvor-
dan marktræning foregår og hvad målet er 
dermed. Det var rart også at få en forklaring 
på mange af de fagudtryk, man som ny hun-
defører hører hele tiden og som man ikke 
helt ved hvad betyder, som f.eks. prelning. 
Dagens program blev gennemgået på kort 
og derefter kørte vi ud i terrænet. På forhånd 
var vi til en start blevet inddelt i 3 grupper, 

uøvet, let øvet og øvet og unghundene star-
tede for sig selv, men først efter vi havde set 
et flot stykke markarbejde af Karen Hansen 
med Janka og Flemming Frederiksen med 
Chang. Nu fik vi teorien set i praksis og det 
var helt fantastisk at se, hvordan hund og 
ejer i samarbejde kom gennem marken. I 
første slip måtte jeg erkende, at Sally mest 
kunne tænke på at lege og løbe hen til de 
andre hunde, hvilket var lidt frustrerende og 
så var det lige med at få teorien om at løbe 
på tværs af marken til at fungere i virkelig-
heden. De unge hunde skiftes til at lave slip 
på den 200 meter lange mark og når man 
ikke lige var på med sin hund, så fik man 
gode råd af de andre omkring vindforhold, 
gemmesteder for fugle og meget andet. 

Efterfølgende kom alle hunde til at arbejde 
på tværs af hinanden og så begyndte fuglene 
at komme. Karens Janka var den første til at 
tage flot og stram stand for parhøns, hvilket 
lykkes helt perfekt og derefter gik det slag i 
slag. Som vi kom gennem markerne og det 
meget forskellige terræn var de fleste hel-
dige at komme i kontakt med fugl og flere 
tog også fin stand. I mit andet slip tog Sally 
dog fært af de 7 rådyr, vi havde set først på 
dagen løbe over terrænet og jeg måtte se 
hende forsvinde i horisonten. Hun kom dog 
hurtig tilbage og det lykkes at få det sidste 
af stykket afsøgt på fornuftig vis. Jeg blev 
selvfølgelig glad over at få ros for, at jeg har 
en jagtglad hund! 

I mit sidste slip skal vi op over en bakke 
og min makker er den erfarne Lars Iversen 
med Humle. Vi kommer over bakken og 

ned mod et læhegn og pludselig viser Sally 
interesse - og pling! - så tager hun stand og 
jeg markerer straks, hvilket bliver noteret 
af prøveleder Flemming Frederiksen, som 
skynder sig at gøre klar til skud. Dog når jeg 
ikke helt hen og få Sally til at lette fuglen, 
hendes tålmodighed slipper op og hun letter 
den selv og løber lidt efter den - men Flem-
ming får skudt og Sally stopper ved næste 
hegn. Hvor blev jeg glad over det lykkes og 
jeg som den sidste, der manglede at komme 
for fugl!

Dagens marktræning var slut og vi tog til-
bage til Møllegården, hvor vi fik grillpølser 
og en evaluering af hver hund, der både var 
saglig og med et glimt i øjet. Derefter var 
det muligt at prøve træning kun på at tage 
stand, da der var 4 duer til rådighed og alle 
kunne prøve at gå hen mod flusheren, hvor 
duen sad. Dem der ikke havde lange liner 
med lånte hurtigt nogle fra andre og hver 
hund kom til 2 eller 3 gange. Begge gange 
tog Sally fint stand og Lars Iversen var en 
mester i at anvise, hvordan man så skulle 
holde linen stram, komme op til hunden og 
rose inden fuglen blev sluppet. Vi så også 
sekundering, hvilket var en ren fornøjelse. 
Derefter var der kaffe og kage inden vi tog 
hjem.

Jeg vil gerne sige en stor tak for den mod-
tagelse vi har fået i klubben, de gode råd og 
den veltilrettelagte træning. Jeg tror ikke vi 
kunne have fået en mere perfekt dag - solen 
skinnede, fuglene kvidrede, alle hunde kom 
for fugl, vi fik lært en masse - ja, du skulle 
have været med!

op for en weimaraner tæve, der snart var 
8 uger og så blev vi nok som alle forældre 
bliver - helt kulleret og kørte straks ud og 
tømte en Land og Dyr butik, så vi kunne 
gøre klar til den lille ny :o) 

Dagen hvor vi skulle have Sally med hjem 
oprandt og vi kørte af sted til Kibæk, hvor 

hun havde haft sin gode og trygge opvækst. 
  Der var ingen tvivl om, at der var gjort et 
stort stykke hvalpe arbejde, hvor der havde 
været fjer i kassen, der var blevet leget med 
både rådyrben og and, der var blevet badet 
i et lille vandhul og der var blevet skudt i 
nærheden af hvalpene. 
  Det var selvfølgelig hjerteskærende at 
køre væk fra Sallys familie, men efter kort 
tids piven og hylen faldt hun til ro og sov 
resten af vejen. 
  Vi har nok fået verdens nemmeste hund 
- renlig på kun 3 uger, hun har endnu ikke 
spist nogle potteplanter, har ingen proble-
mer med at være alene hjemme og kan nu 
rydde sit eget legetøj op! 

Jeg har gået på hvalpekursus med hende, 
hvor der har været fokus på, at det er 
jagthunde vi træner og her har jeg bl.a. fået 
hjælp til at lave mine egne apport emner af 
et stykke gulvtæppe, billigt og godt. 
  Således jeg har kunne lave træning 
hjemme flere gang om ugen.
  Jeg er virkelig blevet udfordret på at finde 
på nye lege og træning, da en weimaraner 
gerne vil lære nyt hele tiden, og er utrolig 
lærenem.

  Vi har gået til indendørs lydighedstræning 
i vinter, hvilket har været godt, det er en 
fornøjelse 
at se de mange hunde lege sammen og lære 
af hinanden, for der er ingen tvivl om, at 
hunde ser 
efter, hvad de andre hunde laver. Endvidere 
er jeg begyndt på marktræning og schweiss 
træning 
og jeg bruger rigtig mange timer på at træne 
Sally, men jeg ser det også som en investe-
ring i fremtiden. 
  En stor bonus er, at vi er blevet en lille fa-
milie og Sally er en rigtig filur, der giver os 
mange gode og kærlige oplevelser. Jeg har 
bestemt ikke fortrudt, at min første jagthund 
blev en weimaraner! 
Morten Hougaard, Sdr. Onsild

www.fjd.dk

 Dansk Weimaraner Klub
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Dansk Vizsla Klub

Klubredaktør Jagthunden og Vizsla Nyt:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 44 48 17 25
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk
 
Formand: 
Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92, 2800 Kgs. 
Lyngby
Tlf. 28 43 74 75
e-mail: stausgaard@live.dk 

Næstformand & Sekretær:
Knud Føhns, Valmuehaven 19, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 52 16
e-mail: kf@danskvizslaklub.dk
 
Kasserer:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tom-
merup, 
tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.dk

Hvalpeformidler:
Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov
Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com
 
Hjemmeside:
Majbritt Holgersen: 
holgersen.majbritt@gmail.com

Har din hund dårlig ryg?
www.danskvizslaklub.dk

Vores kære formand Lone (LS) har 2 hunde. 
Den ene Rika en tæve har i en del år haft 
problemer med ryggen. Rika elsker jagt, 
men LS har været ved at opgive at tage 
hende med, fordi hun efter en dag med 
megen aktivitet har mange smerter i ryg og 
bagben. Hun har bl.a.svært ved at rejse sig 
og halter.
  LS opsøger sin dyrlæge, der tager et rønt-
genbillede af rygsøjlen. LS får meddelelse 
om, at Rika har en diskusprolaps. Men for 
at kunne behandle hende skal der en MR-
scanning til. Lone tøver.
Dyr scanning, dyr operation og er det så sik-
kert at Rika får det bedre? Det er moderne i 
menneskeverdenen at bede om en ”second 
opinion”, d.v.s. spørg en anden til råds.
  LS spørger rundt i hundekredse. Er der 
nogen der har erfaring med lignende?
  Fra flere sider peges der på Lone Fabricius 
Jørgensen (LFJ) i Birkerød. Er der en der 
kan hjælpe er det sikkert LFJ. 
  LS kontakter LFJ og får udleveret røntgen-
billederne fra dyrlægen. LS får en konsulta-
tion hos LFJ. Der ses på billederne – de kan 
ikke se nogen diskusprolaps. På baggrund af 
det vælger LFJ at undersøge Rika. 
  LFJ har selv jagthund og behandler mange 
hunde før, under og efter jagtsæsonnen. Vi 
skal ikke være blinde for, at det ikke er en 
motorvej hundene løber på under jagten. 

Det er oftest meget ujævnt terræn. Der sker 
skader, nogle er umiddelbart synlige andre 
er mere skjulte.
  LFJ mener at kunne mærke, at Rika kar en 
forskydning ved bækkenet. Rika behandles 
med manipulation, som det vi mennesker 
behandles med hos kiropraktorer og nogle 
fysioterapeuter. LS får efter behandlingen 
besked på at Rika skal holde sig i ro nogle 
dage.
  En uge senere har jeg Rika i pleje. Fami-
lien skal på skiferie. Under de daglige ture 
i skoven bevæger Rika sig frit og tilsyne-
ladende uden smerter. Behandlingen har 
tilsyneladende virket som et mirakel.

Spørgsmålet er, om nogle dyrlæger er for 
hurtige til at foreskrive dyre undersøgelser 
og til at diagnosticere på for tyndt grundlag? 
LFJ har et godt samarbejde med nogle dyr-
læger, der erkeder, at hun kan hjælpe med 
manipulation. Så har din hund problemer, 
der ligner Rika’s kan det anbefales at få en 
”second-opinion”.

Kontaktoplysninger til LFJ:
The Touch
v/ Lone Fabricius Jørgensen, Christianslund 
8, 3460 Birkerød. Telefon: +4520211402
E-mail: lone@thetouch.dk
Åbningstider: Hverdage 10 – 19

Dårlig ryg og jagt er en skidt coctail såvel for mennesker som for hunde.

5 Klub Regi, Uldum: 04.02.2012
Korthåret Vizsla

Angel vom Tenbusch, DK04526/2009 . 
Ejer: Micki Eriksen. Exc.ÅK Plac.1 CK 
1.BTK BIM

Audi, DK14217/2010. Ejer: Karin Skov-
bakke . Exc.ÅK Plac.2 CK 2.BHK

Krudtens Hockey, DK08898/2010 . Ejer: 
Helle Drost. Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK 
BIR

Nygaards Shira , DK04929/2010 . Ejer: 
Kuno Brun . VG.ÅK Plac.4

Thasjani’s Goliat, DK01019/2010 . Ejer: 
Kresten Kristensen. Exc.ÅK Plac.3

Thasjani’s Hauge, DK05034/2011. Ejer: 
Dennis Ulrich. Exc.JK Plac.1

Thasjani’s Holly, DK05030/2011 . Ejer: 
Hjalmer Bartholin Nielsen. Exc.JK Plac.1 
CK 2.BTK

www.fjd.dk
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Dansk Drentsche Patrijshond Klub

Klubredaktør:
Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 8600 
Silkeborg. Telf. 20 61 62 92
redaktor@drenteklub.dk
 
Formand:
Klaus Jensen, Bjarupgårdvej 20, 8600 Silkeborg. 
Telf. 86 84 12 94
formand@drenteklub.dk 
 
Kasserer:
Morten Overgaard, Sdr. Borremosevej 4, 9600 
Aars, tlf.: 21 78 14 68, 
kasserer@drenteklub.dk

Hvalpeformidling:
Sandie Rosenberg og Morten Overgaard, Sdr. 
Borremosevej 4, 9600 Års. Telf. 25 37 29 61 og 
21 78 14 68
hvalpeformidler@drenteklub.dk 
 
Hjemmeside:
webmaster@drenteklub.dk

5-klub udstilling
www.drenteklub.dk

5-klubs jagthundeudstilling i Jægerspris 
– Sjælland den 29. januar 2012
Ja, så har vi været på udstilling i Jægers-
pris. Det gik super godt for os, og Zigga 
kom hjem med 2 røde bånd = excelent og 
1. plads. Det var Ziggas første udstilling og 
hun var meget dygtig. Man kunne måske 
have ønsket sig at føreren havde lavet lidt 
ringtræning. Dommeren Svend Løvenkjær, 
var en meget rar dommer og man følte sig 
helt tryg hos ham. Det var en god og saglig 
bedømmelse jeg fik af min hund og hendes 
extriør, men jeg er mest glad og stolt for de 
sidste 2 ord på udstillingskritikken, hvor der 
står „herligt temperament“ så kan jeg ikke 
ønske mig mere af sådan en dejlig hundeud-
stilling. Ja, det skulle da lige være lidt flere 
Drenter, vi var kun 2. Jeg glæder mig til 
næste år hvor jeg har lovet at give en hånd 
med. 
Mvh Lotte Marborg + Zigga (Maycke fan de 
Indo-Anjoho)

5 klubs jagthundeudstilling i Uldum – 
Jylland den 4. februar 2012
Som i år igen skulle holdes i Uldum, der 
ligesom sidste år skabte bedre plads til både 
hund og familie. Det er et dejligt sted for 
at afholde vores årlige 5-klub udstilling og 
der var rimelig plads til at udfolde sig på. 
For andet år i træk var vores ring ikke så 
travlt besøgt som det plejer, kun 3 hunde 
havde fundet vejen til Uldum. Forklaringen 
kunne jo også godt være at der ikke var født 
så mange hvalpe sidste år og at mange af 
de gamle deltagere er færdigt bedømt med 
deres hunde og alligevel ikke kan opnå 
flere certifikater. Alt i alt har det været en 
god dag og hyggelig dag med hinanden 
og vores dommer tog sig god tid til at se 
vores hunde efter i krogene. Det var også 
en aspirant dommer med, Gunnar Jensen, vi 
håber han også blevet lidt klogere den dag 
og at han snart må bedømme vores race. 
Vi siger mange tak til jer to. Også en tak til 
deltagelse og håber at der vi møde flere op 

til næste års begivenhed, det er jo tros alt 
den udstilling som vi selv holder sammen 
med de øvrige fra 5 klubs og det samarbejde 
vi har med hinanden. Tak til alle frivillige 
hjælper, speciel til vores egen Jesper Gre-
gersen som gav en hånd med til opstilling 
og oprydning og til dem som sponseret gave 
til dem som udstillet deres hunde. Resul-
tater og billeder af alle hundene kan findes 
på vores hjemmeside www.drenteklub.dk 
Dagens bedste Drente er Sandmosens Tjalfe 
DK18213/2010

Resultater 5-klub Jylland
DK 18213/2010 - Sandmosen`s Tjalfe: Exc. 
JK Plac. 1 BHK BIR
DK 18215/2010 - Sandmosen`s Novia: Exc 
JK. 1.
DK 08512/2010 – Mosehøjs Amfri Pascha 
Elvira: Exc. BK Plac.2 CK 1. BKT Cert 
BIM

Knud Flemming havde sin debut med Pascha, BIM.

Træningsprogram for Drentsche Patrijshonde 
og deres ejere.
Den anden lørdag i hver måned afholder vi jagthundetræning hos 
Østjysk Hundecenter, Bjarupgårdvej 14a, Mollerup ved Silke-
borg. Alle er velkommen til at deltage både med og uden hund. 
Tilmelding til Johanna på tlf. 60 62 24 35. eller send en e-mail til 
jongstra@hotmail.dk.

Lørdag den 14. april 2012: starter vi kl. 13:00 med Schweis-
stræning, hvalpe & unghundetræning og kl. 15:00 er der indendørs 
svømning for hvalpe & Unghunde og kl. 16:00 er det slut. 

Lørdag den 12. maj 2012: starter vi kl. 13:00 med apporterings-
træning, hvalpe & unghundetræning og kl. 15:00 er der indendørs 
svømning for hvalpe & Unghunde og kl. 16:00 er der ringtræning 
og afslutning.

Lørdag den 9. juni 2012: starter vi kl. 13:00 med apporterings-
træning, hvalpe & unghundetræning og kl. 15:00 er der indendørs 
svømning for hvalpe & Unghunde og kl. 16:00 er der ringtræning 
og afslutning.(god træning til FJD udstilling den 10. juni)
Vel mødt.

Sisse ved Holtemmer, den flyvende Hollænder?

www.fjd.dk
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Generalforsamling 2012
Dansk Drentsche Patrijshond Klub, 
indkalder hermed til ordinær general-
forsamling søndag d. 10. juni 2012 
kl. 13.00 (efter FJD udstillingen) 
Generalforsamlingen vil blive afholdt 
i Vissenbjerg Hallerne, Idrætsvej 2, 
5492 Vissenbjerg. 

For at prøve at undgå for lang ven-
tetid efter udstillingen, vil dørene til 
lokalet vil være åbne fra kl. 12.00, 
og her vil Klubben være vært med 
sandwich eller lignende indtil gene-
ralforsamlingen starter. Der vil stadig 
være mulighed for at købe kaffe/
te, og øl eller vand, samt spise evt. 
medbragt mad.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Fremlæggelse af formandens 

beretning, til godkendelse
5. Forelæggelse af det reviderede 

regnskab til godkendelse og 
meddelelses af ansvarsfrihed 
(decharge).

6. Budgetbehandling, herunder 
fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkommende 
forslag.

8. Valg til bestyrelse, og supple-
anter. På valg er: Klaus Jensen 
(modtager ikke genvalg), An-
ders Hansen (modtager ikke 
genvalg), Christen Christensen 
(modtager genvalg)

9. Valg af 2 nye suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsup-

pleant. På valg er: Ole Sørensen 
(revisor), Rikke Hansen (revisor-
suppleant)

11. Eventuelt

Eventuelle forslag til generalforsam-
lingen, skal være formanden eller 
sekretæren i hænde senest 4 uger 
før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Klaus Jensen

Portræt af…… 
Vil være en ny måde at præsentere mange af 
vores frivillige hjælper indenfor drenteklub-
ben. Mennesker bag opgaven. Fortælle lidt 
om hvad vi gå at laver for klubben og hvor-
dan vores drente er en del af vores hverdag. 
En ny måde at få indsigt på hvem vi er og 

når vi så møder disse frivillige hjælper kan 
vi genkende dem og få en snak med dem, 
som en af vores egne. Håber i vil tage godt 
imod dette emne. Denne gang er det Niels 
Peter Jakobsen som er frivillig medhjælper 
til mange af vores arrangementer som afhol-
des og nu er han også i bestyrelse.

Jeg bor i Vendsyssel, byen Kaas i et par-
celhus sammen med min hustru Jørghild. 
Jørghild og jeg har ingen børn så vores 
hunde er vores børn. Jeg fik jagttegn som 16 
årig og min første jagthund var en ruhåret 
hønsehund, det var den race som jeg har haft 
i 35 år. Da jeg så skulle have en ny hund 
begyndte jeg at se efter andre racer og på 
messer så jeg Denten og fik brochuren og 
begyndte at læse om den syntes at den lød 

Portræt af et nyt bestyrelsesmedlem og aktiv medhjælper

spændene. Så i 2003 ringede jeg til hvalpe-
formidleren som sagde at der var ventetid 
på at få en hvalp. December i 2003 ringede 
hvalpeformidlingen at der var hvalpe på 
Sjælland. Så i januar 2004 tog vi til Lyngby 
for at se en kuld hvalpe og vi synes at 
vi skulle have en af dem. Jeg har været 
medlem af klubben siden og kommet til 
mange af klubbens arrangementer og til den 
månedlige hundetræning i Silkeborg. Be-
gyndte at gå på udstillinger med Lucca hvor 
vi fik mange gode resultater, men den bedste 
resultat fik vi i Herning 2010 hvor Lucca 
blev World Winner. Jeg har gennemgået 
DKK opdrætterkursus og var klar til at vores 
hund Lucca skulle få hvalpe. Lucca har haft 
to kuld hvalpe og er en rigtigt god mor. Fra 
hendes 2. kuld har jeg selv behold en tæve 
med navnet Novia. Også Novia har gjort det 
godt, begge hunde var med til World Winner 
i Paris, hvor Lucca igen blev World Winner 
og Novia World ungdoms Winner. Jeg har 
nu tre hunde Lucca, Novia og Tjalfe, Tjalfe 
er kommen tilbage fra en hvalpekøber og vi 
synes at han passer godt i vores hjem, så vi 
behold ham. Nu hvor jeg er gået på efterløn 
er der meget mere tid til hundene og vi er i 
hård træning til forårs prøverne. Min hustru 
følger mig i tykt og tyndt og en godt støtte 
for mig. Håber vi ses derude, med venlig 
hilsen, Niels Peter Jakobsen.

FJD udstilling 2011 
Søndag d. 10. juni
Igen i år afholder vi i samarbejde med de 
øvrige stående jagthunde racer under FJD, 
udstilling i Vissenbjerg. 
  Udstillingen plejer at være meget velbe-
søgt af drenter, og vi håber at der igen i år 
vil være stor tilslutning, ikke mindst fordi 
det er en hyggelig begivenhed. Også fordi 
på denne udstilling bliver der god tid til en 
forklaring om hvordan din hund ser ud i 
dommers øjne og om hans bedømmelse af 
din drente. 
  Back up om vores fælles arrangement. Der 
er her hvor der er tid til samvær og hygge. 
Vi håber også at vejrguderne er med os, 
fordi det er en udendørs udstilling. Tage hele 
familien med og husk selvfølgelig hunden, 
det er deres fortjeneste at vi holder denne 
dag. 
  Der er andetsteds i bladet eller på vores 
hjemmeside www.drenteklub.dk indsat en 

fællesannoncering af arrangementet, så her 
finder du alle de nødvendige oplysninger for 
at kunne tilmelde din drente. Ved mødt, red.

www.fjd.dk
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Dansk Breton Klub

Klubredaktør:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, Alling,
8680 Ry. Tlf. 86 89 19 17 / 26 13 60 71. 
allanloui@hotmail.com

Formand: 
Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 4824 7030 / 2025 7430, ssj@gribskovens.dk
 
Kasserer: 
Marianne Poulsen, Arnakkegårds Allé 13, 
4390 Vipperød 
Tlf. 2564 2464 / 5911 9775
e-mail: marianne@breton.dk
Reg.nr: 1551, Konto nr. 3701503031
 
Sekretær: 
Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9, 7430 Ikast. 
Tlf. 26 75 16 14 / 21 60 10 78
peer.b.laursen@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlemmer:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, 8680 Ry
Tlf. 8689 1917 / 2613 6071
allanloui@hotmail.com

Poul Vestervang, Køgevej 58, St. Tårnby,  
4652 Hårlev. Tlf. 5626 6651.
stevnsaaens@mail.tele.dk
 
Torben Andreasen, Jydekrogen 1, Føns,  
5580 Nr. Åby. Tlf. 6442 3353/2048 8690
mtal@mail.tdcadsl.dk
 
Avlsrådsformand: 
Winnie Larsen, Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved. 
Tlf. 7586 3703, 
beuchert@larsen.mail.dk
 
Hjemmeside/Bretons´:
Lene Mortensen, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 48247030, lemo@gribskovens.dk

Didine og sneppen
www.breton.dk

Invitationen til en dags jagt i gode venners 
lag blev modtaget med glæde. Jeg vidste, 
at der kunne være chance     for snepper. 
Denne herlige troldfugl manglede min unge 
breton-tæve at stifte bekendtskab med. 
Skulle dette blive dagen, hvor hun sam-
lede lidt erfaring på den mytiske vadefugl? 
Dagen oprandt, og vi fik aset os igennem 
de forskellige remiser, som typisk bestod af 
små klynger blandingsskov, men hvor især 
birk var fremherskende med græs og lyng 
som bunddække. Jeg fik ingen skudchancer 
med min lille slanke 16´er, så jeg beslut-
tede mig for at skifte over til mit elskede 
kamera og forevige folk og fæ i den skønne 
Himmerlandske natur. Efter at have trasket i 
hælene på jægerne stod jeg efter 2. sidste såt 
og snakkede med en af skytterne. Pludselig 
lettede en sneppe i kanten af remisen. Med 
sneppens karakteristiske vinge-klapren tog 
den flugten. En brun skygge imellem stam-
merne. Et skud brød stilheden, og sneppen 
endte sit liv i den bløde skovbund. ”Ap-
port!”. Den lille vævre tæve strøg afsted 
som en orange/hvid streg i luften. Jeg gik 

med for at støtte hende. Hun har endnu 
ikke så meget erfaring. Hun fandt sneppen 
i det bløde, grønne mos under en lille busk. 
Jeg ved næsten ikke, hvem der var mest 
stolt! Tænk at have fået muligheden for at 
forevige netop det øjeblik, hvor den unge 
hund sidder med sin første sneppe. Gæt 
hvilket billede, der pryder skærmen på min 
bærbare!

Lørdag den 25-02-2012 var vi 9 jæger og 9 
bretoner der mødtes på Steengaard kl. 08.30 
til morgenmad og kaffe, vi startede med at 
fortælle lidt om os selv dels hvor gammel 
vores hunde er og hvad vi har opnået med 
dem. De 9 Bretoner var fra 1 år til knap 4 
år. så der var både nye folk og lidt erfarende 
Breton folk med.
  Efter morgenmad kørte vi op i gården, ud 
med hundene også en tur ud over den store 
mark så de lige kunne få hilst på hinanden 
og krudtet lidt af.  Der efter blev første hold 
sluppet en unghund og en mere erfaren det 
gik super og den unge hund blev mere og 
mere modig søgte mere og mere ud ovre 
marken. Så efter første mark havde alle 
hunde og jæger været i ilden.
  Så gik turen ned til en mark hvor vi har 
diger på begge sider men vinden kom nord 
fra så vi måtte ned i modsatte ende af mar-
ken for at starte i god vind. Der fandt vi så 
ud af at ikke alle Bretons er Hare-rene. En 
af ung hundene var over ved diget men fik 
ikke fært af den fasan der sad i diget, men 
det gjorde haren så der var den første fasan 
på vingerne, da  vi når lidt længer op af mar-
ken støder de en hare mere også går jagten 
ind igen, efter mange meter får de hundene 
kaldt ind. Efter en vel overstået frokost 
kunne vi nå et slip mere, der fik min hund 

stand for en fasan men desværre var den 
løbet. Kort tid efter fik Johns hund stand og 
igen var fuglen fløjen, længer oppe støder en 
ung hund en fasan.
  Så alt i alt en super dag og folk og hunde 
var trætte da turen gik hjem ad. Vi glæder 
os til at lave en tur mere næste år, og til at 
møde Jer til vores andre træningsture.
De glade jagt hilsner fra Thomas.    

Marktræning på Langeland
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  I bidende kulde (-13 grader) startede første 
marktræningstur den 11. februar med ud-
gangspunkt fra Skuldelev i Hornsherred.
  Omkring 40 hunde var tilmeldt marktræ-
ningen. De blev fordelt på tre hold, hvoraf 
to hold gik omkring Skuldelev og et hold 
omkring Frederikssund. Flere nye hunde-
førere deltog og blev nok lidt overraskede 
over, hvor bredt vi gerne vil have hundene 
til at gå. Det er nu meget sjovt som instruk-
tør at se folks reaktioner, når hunden søger 
længere ud end 50m og vi beder folk om at 
lade fløjten hænge. 
  Holdet i Frederikssund ledet af Hans Kurt 
Jeppesen havde vældigt med fugle. Det 
samme gjaldt et af Skuldelevholdene. Det er 
dog ikke ensbetydende med, at hundene kan 
håndtere dem. Det andet hold i Skuldelev 
var mindre heldige med fugl. En lille flok 
på fem agerhøns blev det til om formidda-
gen. Efter frokost samledes de 2 Skuldelev 
hold til et hold, og der var nu flere chancer 
til fugl. Temperaturen var nu steget til –5 
grader, og på nogle hundeførere så det ud 
som om en hedebølge havde ramt dem. 
Huer blev taget, af og halstørklæder blev 
gemt væk
  Weekenden efter var de tre hold fordelt 
over to dage. Om lørdagen var det i Slagelse 
hos Kim Spanggaard. I ugen op til havde det 
regnet meget, hvilket gjorde at markerne var 
meget bløde og tunge. Det gjorde det ikke 
bedre, at dagen startede med tåge blandet 
med regn. Fuglene var svære at finde, fald 
var der masser af, men fuglen var væk, for-
mentlig trukket ud i hegn og lignende. Det 
lykkedes dog efter frokost at finde fasaner 
nede i en våd eng, men igen kneb det med 
at behandle fuglene. En oplevelse af de helt 
store fik vi, da en udfarvet havørn lettede fra 
et træ meget tæt på os. Et imponerende syn.
  Om søndagen blev et hold sendt til Venslev 
i Hornsherred, og et hold sendt til Rosen-
feldt Gods på Sydsjælland. Vejret viste sig 
fra den pæne side. Holdet i Venslev blev 

ledet af Ole Darman, og på hans udmærkede 
terræner blev der set godt med agerhøns og 
fasaner, men igen noget svære at håndtere. 
Der var måske også et par stykker af hun-
dene, som kunne trænge til en grundigere 
dressur mht. fuglearbejdet.
  Nede hos Kell Petersen på Rosenfeldt 
Gods manglede de heller ikke fugle. Kell 
var dog skeptisk vedr. de marker han havde 
til rådighed. Meget vintersæd, som endnu 
mangler lidt tæthed, og ingen rapsmarker 
i år plager terrænlederen en smule. Men 
fuglene er der alligevel..
  Sidste træningsdag var den 25. marts på 
Østsjælland. Poul Vestervang, Johannes 
Nielsen og Bendt Bonde tog et hold hver 
med udgangspunkt fra Hårlevhallen. Dagen 
bød på høj sol og en noget hård blæst. Men 
hvad gør det, når de fleste agerhøns nu var 
parret ud. På hvert hold blev der talt mellem 
14 og 18 par høns plus nogle singler. Mere 
eller mindre havde alle hunde chance for 
fugl. De hunde, der kunne nagle agerhøn-
sene, var nu nok de erfarne. De unge hunde 
havde svært ved at behandle fuglene. Gene-
relt blev der vist rigtigt godt søgsarbejde hos 
de unge hunde. Der er dog altid lidt, man 
kan forbedre, så det er bare med at klø på. 
Vi sluttede dagen med at samles i jagthyt-
ten hos Tryggevælde-konsortiet. Mens den 
medbragte mad og Merete`s gode kage blev 
indtaget, blev der evalueret. John Bak, som 
var med som dommerelev, gav et par kritik-
ker over udvalgte hunde.
  Jeg vil gerne takke alle terrænlederne for 
deres store arbejde med at finde terræner 
til de mange hunde, der havde tilmeldt sig 
dette arrangement, og gerne bringer tak-
ken videre til lodsejere og konsortier, som 
velvilligt stiller deres terræner til rådighed. 
Rigtig mange hundeførere roser jer for dette 
arbejde. Tak til alle instruktørerne og Kisser 
for kassererarbejdet
Claus Nielsen.

Lidt fra mark- og søgstræning på Sjælland De lumske pølser
De afsluttende lydighedsprøver i Val-
lensbæk på Sjælland blev en tæt og sjov 
affære, hvor provokerende pølseudslip 
skabte ravage for flere hunde.
  I alt 26 hunde havde indledningsvis til-
meldt sig lydighedstræningen, og de blev 
fordelt på 3 hold: De unge og urutinerede, 
de let øvede (som havde en del uøvede) 
samt de rutinerede. Træningsintensiteten 
blev afstemt efter holdenes formåen, og 
der blevet gået på med krum hals. Enkelte 
hundes navne har indprentet sig ”forever” 
over de 4 lørdagstræninger, som vejrmæs-
sigt bød på en tør og varm dag, høj frost og 
sol og endelig en lortedag, hvor blæst og 
regn dræbte en hver motivation hos hund 
og fører på træningsbanen. 
  Uanset vejret og hundens opførsel var 
stemningen i top efter endt træning, hvor 
der blev budt på kage, kaffe og spegepølse, 
samt besøg af Dorthe og Klaus Hjelm, som 
har kastet sig over salg af hundeudstyr.
  Til selve lydighedsprøverne var stort set 
alle mødt op. Alle gennemførte prøverne 
på et fornuftigt højt niveau, selv om provo-
kerende pølser foran apport- emnet (svær 
prøve) ødelagde flere hundes muligheder 
for en topplacering. Til gengæld skabte 
det stor moro hos alle tilskuerne. I den 
afsluttende matchning for de rutinerede 
skilte Jaques v. Allan Rasmussen sig ud, 
og lod sig på ingen måde provokere af et 
gulvtæppe af pølsestykker. Nu er han også 
lidt bred over ryggen ! 
  Kampen om pokalen foregår hos de let 
øvede. Her viste de fleste hunde en høj 
standard, men unge Gribskovens Alma v. 
Claus Nepper Christiansen trak det længste 
strå i hård konkurrence med den lidt ældre 
Gribskovens Laban v. Kim Askgaard. 
Blandt de urutinerede blev Stenhøj Pipi 
ved Jane Kornerup 1. vinder. Placeringerne 
kan findes på hjemmesiden. Alle fik dog 
en præmie med hjem i form af et dejligt 
kødben.
  Flere af hundene – hvis ikke alle – kan 
fortsat tåle megen lydighedstræning, så 
afslutningsvis opfordrede vores lokale 
arrangører Merete, Bent og Claus alle om 
at fortsætte det gode arbejde i den lokale 
jagtforening eller andet sted. 
Søren Stenhøj

www.fjd.dk
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Aktiviteter i DBK

Sjælland
Apporteringstræning på Sjælland
Nordsjælland: Mandage fra den 7. maj til og med 
den 11. juni 2012 (Vi holder ikke fri 2.pinsedag ). 
Træningen starter kl. 19,00 Der oprettes hold for 
unge og øvede hunde.
  Træningen afholdes i Frederikssund - Haveforenin-
gen Grønlien. For de helt unge hunde vil der blive 
fulgt op på vinterens lydigheds- og motivationstræ-
ning Tilmelding til Claus Nielsen. Tlf. 48 26 26 42 
eller 40 59 70 74

Køge/Stevns:  Tirsdage fra den 8. maj til og med 
den 19. juni 2012 (grundlovsdag holder vi fri).
Træningen starter kl. 19,00 Der oprettes hold for 
unge og øvede hunde.
Træningen afholdes i Køge-Herfølge Jagtforenings 
klubhus, Billesborgvej 42 B, 4681 Herfølge. 
Tilmelding til Johannes Nielsen tlf.: 24 23 38 76.

Racedyst
I forlængelse af apporteringstræningen afholdes 
racedystudtagelse i Frederikssund mandag den 18. 

juni 2012 kl. 19.00 i Frederikssund. Pris kr. 100,00. 
Tilmelding til Claus Nielsen tlf.: 48 26 26 42 eller 
40 59 70 74
  Pris for apporteringstræning; Deltagelsen i ap-
porteringstræning koster kr. 250. Indbetaling kan 
ske ved fremmøde eller til det oplyste banknummer. 
Bankkonto er i Nordea reg.nr. 2361 konto 549 535 
2872. Husk at anføre navn og træningssted.

Andre vigtige datoer for Sjællændere: D. 7.-14.- 
21.- 28. maj og 4.- 11. juni apporteringstræning i 
Frederikssund. D. 8.-15.-22.- 29. maj og 12.- 19. 
juni apporteringstræning i Herfølge. D. 18. juni 
racedystudtagelse, i Frederikssund. D. 9.- 16.- 23.- 
30. juni og 6. august udvidet apporteringstræning i 
Hillerød. D. 12. august apporteringsprøve

Mafiafest
Aktivitetsudvalget på Sjælland har hermed fornø-
jelsen, at invitere alle Breton ejere med ledsagere til 
den hyggelige og traditionsrige 
  Mafiafest lørdag d. 16. juni kl. 18 i Køge-Herfølge 
Jagtforenings klubhus, Billesborgvej 42 B, 4681 
Herfølge.
  Denne aften medbringes de præmier og pokaler 
jeres hund(e) eventuelt har erhvervet, siden sidste 
års fest. 
  Der vil blive stegt noget kød (måske helstegt gris) 
og være masser af tilbehør som venlige deltagere 
sikkert vil komme med. Husk at meddele dette ved 
tilmeldingen.
  Prisen pr. person vil være kr. 130 ca. Vin medbrin-
ges, øl og vand skal købes i klubhuset.
  Tilmelding til: Merete Larsen tlf.: 20 61 31 94 eller 
mail: merete.breton@gmail.com                                                           
Senest d. 3. juni.

Nordjylland
Apporteringstræning rundt om i det nordjyske.
D. 9/6 2012 på Luneborg - Tilmelding til Lene; 
61227699/ Kaufmann@post10.tele.dk
D. 16/6 2012 iStrandby - Tilmelding til Anni: 
51263626/ jensanni@hansen.mail.dk. 
D. 23/6 2012 i Thy - Tilmelding til Asger; 23209968 
/ asgervera@ofir.dk
D.28/7 2011 i Mou - Tilmelding til Keld; 20995422 
/ dokkedalvej@mail.dk.  
Fælles for alle dage er at tilmelding skal ske senest 
1 uge før, mødetid alle dage vil være 9, ved tilmel-
ding oplyses mødested. Pris kr. 100 pr. hund pr. 
dag. Der skal minimum være 5 hunde tilmeldt for 
at træningen gennemføres, så slå gerne på tromme 
for sagen ;o)

  Træningerne afsluttes som vanligt med en appor-
teringsprøve og vi gentager sidste års succes og af-
holder igen i 2012 ÅRETS KALDASKERWEEK-
END, der indeholder følgende:  Apporteringsprøve/
Årets Kaldaskerfest 11. august 2012 i Mou. Pris kr. 
225 pr. hund. Pris mv vedr. Kaldaskerfesten følger 
senere.

Udstilling 12. august 2012, ligeledes i Mou. Til-
melding til Anni Hansen på mail adr.: / jensanni@
hansen.mail.dk. Der er altså lagt op til et brag af en 
weekend og også i år har Keld og Kirsten givet os 
lov til at slå telt op og overnatte efter Kaldaskerfe-
sten, og så skal man slet ikke tænke på at køre. Der 
vil være samlet tilmelding til Anni Hansen på 5126 
3626/jensanni@hansen.mail.dk senest 4. august 
2011. – nærmere om alt dette følger i Nyhedsbrev 
og på Bretons hjemmeside, når vi kommer lidt 
tættere på. Men som sagt: reserver allerede nu 
weekenden til apporteringsprøve/Årets Kaldasker-
fest/Udstilling. 
  Hvis markarbejdet tillader det, vil der desuden 
være marktræning i Valsgaard d. 25.8.2012. Nær-
mere følger når vi kommer tættere på

Sydjylland - Fyn
Aktivitetsudvalget Sydjylland – Fyn
19. april Træning Kl. 18.30
Mødested: Hos Michael og Eddie ( adr. kommer)

3. maj Træning – Ringtræning Kl. 18.30
Mødested: Winne, Fredsted Skovvej 7, Fredsted, 
Egtved

17. maj Træning – Ringtræning Kl. 18.30
Mødested: Hos Steen ( adr. kommer)

31 maj Træning – Ringtræning Kl. 18.30
Mødested: Winne, Fredsted Skovvej 7, Fredsted, 
Egtved

15. juni Afslutning Program senere
Holdes hos Lone og Steen

Udvalget:
Winnie Larsen, Fredsted, breton@mail.dk 75 86 
37 03 
Thomas Rebsdorf, Brejning, thomas@rebsdorf.dk  
28 55 60 70 
Benny Kuhlmann, Bogense, bkkuhlmann@stofanet.
dk 22 53 43 39

Udenlandske udstillinger
Jeg sad en vinteraften i vinteren 07/08 og 
surfede på forskellige europæiske breton-
klubbers hjemmesider. Det var her ideen 
om deltagelse på en udenlandsk udstilling 
opstod – egentligt var jeg på udkig efter at 
komme på FCI-markprøve i Tyskland, men 
røg i stedet ind på en annonce for en jubilæ-
umsudstilling i den tyske Bretonklub… den 
17. MAJ!  Hvad tænker de tyskere dog på - 
lige til den danske bukkepremiere. 
  Luftede hurtigt ideen for et par andre 
bretonfolk om vi skulle køre derned med 
vores hunde. En afviste det blankt – der var 
bukkejagt og det var vigtigt. Pernille Hansen 
derimod var frisk på at tage hendes Pieric 
med derned. Turen blev planlagt og vi kom 
så og blev bedømt, for nogle gik det endda 
rigtigt godt. 
  Vi kørte hjemmefra kl. 01.00 om natten, 
og skulle ned i den sydlige del af Tyskland, 

Böhmte.. 
Vi kørte stort set non-stop, Vi ankom ud på 
morgenen i øsende regnvejr til udendørs 
udstilling på et tysk Slotshotel – stedet lå i 
tilknytning til en golf klu. Vi fandt hurtigt 
Hermann Wreesmann (Kennel wom Junken-
hoff), formanden for den tyske breton klub 
– eller rettere han fandt os, han og konen 
Andrea bød os hjerteligt velkommen og 
hjalp os til rette.
  Der var tilmeldt 70 hunde til udstillingen 
– Hvilket er særdeles flot taget i betragtning 
at den tyske bretonklub er væsentligt mindre 
end den danske, erindrer svagt de talte om 
150-200 medlemmer.
På resultatsiden var udstillingen en succes! 
Corazon løb med bedste åbenklassetæve og 
blev toer blandt tæverne på tværs af klas-
serne!
  Men sikke en brat opvågning for en dansk 
bretonejer. Vi er langt efter tysken hvad 

angår eksteriørstandarden på vores hunde.  
Vi så ingen feminine hanhunde, stort set kun 
velkroppede og velvinklede dyr med rigtigt 
flotte bretonudtryk. Specielt i arbejdsklas-
sen for hanner var standarden meget høj.  
Jeg kom med en hanhund jeg troede var en 
”bjørn” dernede var han en spinkel spirrevip 
sammenlignet med deres hunde.
  Til gengæld var der et frygteligt tempe-
rament på deres hanhunde. Slagsmål fandt 
sted flere gange – både i og udenfor ringen. 
Og det blev tolereret fra dommere og 
ringpersonale. – en rystende oplevelse som 
blev vendt og diskuteret mange gange på 
vej hjem i bilen. Vi frygtede for vores hunde 
dernede – det var som at løbe spidsrod.  Vi 
overværede bla. en hanhund gører udfald på 
en 10-12 ugers hvalp.
  Men pyt, de rette hunde vandt og de hid-
sige blev taget væk i rangeringen.
Når jeg husker tilbage på den udstilling var 
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nøgleordene – kammeratskab, høj standard 
på hunde og ikke mindst arrangementet 
samt flotte omgivelser. 
  Og så selvfølgelig præmieringerne fra 
Christian Gunther (formand for fransk bre-
tonklub og dommer) Ja og så det vilde lot-
teri på katalogerne – det var kæmpepræmier, 
hovedprisen var en jagt på en fuldskuffel! 
  Kimen var lagt til en gentagelse – Men der 
kom til at gå lang tid før det blev muligt.

Det svenske togt! (Sommeraktivitet med 
vores jagthund.)
Under Nytårsfestivalen for engelske racer 
2011 faldt jeg i snak med Maria Nylander, 
hun fortalte at der var 15 års jubilæum i den 
svenske klub for kontinentale fuglehunde 
SKF. Der skulle dels være dobbeltudstil-
ling i juli og dels flerdages markprøve på 
Gotland i september – Jeg var klar på begge 
dele – men blev desværre nødt til at nøjes 
med udstillingen!
  Der var jo sket det i den mellemliggende 
tid at vores hund havde krattet et DKCH 
hjem. 
Desuden havde hun på nytårsfestivalen 
slået en svensk udstillingschampion under 
norsk dommer, så standarden måtte jo være 
der siden hun også havde klaret sig så fint i 
Tyskland – Der var et eneste mål med den 
svenske udstilling – Et svensk udstillings-
championat!

Markprøvesæsonen blev afsluttet og 
Corazon sat på fedekost. Hun skulle op i 
vægt uden at blive lasket. Det tager typisk et 
par måneder med dårligt foderregnskab og 
meget hundelort. 
  Anmeldelserne blev sendt – Igen stor hjælp 
fra værterne! 
  Vi er faktisk mere end velkomne i udlandet 
(selv når vi slår dem!)
Det veterinære bøvl til Sverige er en skrøne 
– vi klarede det hurtigt, svenske toldere er 
faktisk ganske kultiverede mennesker! 
  Der blev taget pænt imod i tolden, og 
de blandede sig ikke i størrelsen på vores 
transportkasse. 

Kursen blev sat fra Gøteborg mod Malm
køping Camping & Søbad (en lille time 
sydvest for Stockholm). 
  Vi ankom et par dage i forvejen med en 
løbsk tæve – hvilket for Corazon betyder 
ekstremt legesyg. 
  Absolut ikke en god ting i ringen.  Nå, men 
op på hesten – hun blev parringsklar til den 
første udstillingsdag – stakkels hanhunde-
ejere!
  Dagens resultat gik bestemt Maria Nylan-
ders vej, lørdag vandt hun med hendes 
gamle champion foran hendes franske im-
porttæve ”Svarta” og Corazon endte på tred-
jepladsen. Dagens certifikat gik til ”Svarta”. 
Det var akkurat de to tæver vi havde slået på 
nytårsfestivalen – det var tæt løb!
”Svarta” var nu fuldcertificeret, så om søn-
dagen ville Corazon være eneste (af de tre) 
som kunne tildeles certifikat uanset place-
ringen – hun skulle ”blot” opnå Excellent + 
CK så ville championatet være en realitet. 
Hvor kan ventetiden dog være lang.
  Heldigvis havde de svenske værter ar-
rangeret fællesspisning på cafeen - vi fik en 
hyggelig aften med alt hvad man kan ønske 
sig af svenske myg og god mad – samt le-
vende musik fra grisefesten som blev holdt 
samtidigt på restauranten. Der blev snakket 
hund og jagt til den store guldmedalje! Og 
fik da også forklaret godt og grundigt fra 
min svenske bordmand om alle fortrinlighe-
derne ved Stabyhound – jeg tror nu stadig 
breton er min race!
  Det blev søndag – ny dommer – køligere 
vejr! Vi var vel kommet ned på en 28-29 
grader!!
Corazon var i hopla fra morgenstunden – 
Jeg kunne mærke på hende hun ville gøre 
det godt! 
Men ville dommeren mon kunne se det? 
  Det var en breton specialist denne dag – 
Hun dømte bla. Norsk bretonklubs jubilæ-
umsudstilling for et par år siden og har stor 
interesse i racen. Så jeg var sikker på, at hun 
da måtte kunne se kvalitet når det stod foran 
hende. – Selvtillid er altid godt!

Udstillingen kom i gang – det blev en lang 
dag! Corazon kom i ringen og fik Excellent 
+ CK. 
Certifikatet ville gå til Corazon, som ville 
få championatet uanset udfaldet med øvrige 
tæver. 
Corazon blev på dagen sat som bedste tæve 
foran ”Svarta” og Maria Nylanders gamle 
champion blev denne dag treer. I øvrigt 
præcis samme rækkefølge som på nytårsfe-
stivalen. 
  Det viser lidt om at dommeren også spiller 
ind! 
  I parentes kan oplyses at ”Svarta” kort tid 
efter blev placeret på National d’Elevage. 
Teoretisk betyder det at vi på den udstil-
ling stod med tre tæver som kunne gøre sig 
gældende i Frankrig!
Så vi har bestemt udemærket materiale at ar-
bejde med i Danmark og det øvrige Norden.
  Corazon fik ikke sit championat forærende 
med en sekundær placering efter fuldcerti-
ficerede hunde, det blev vundet i tæt kapløb 
med en hund som gik med i toppen på 
fransk bretonklubs hovedudstilling! 
  Senere slog hun en hanhund fra Maria 
Nylanders kennel i kampen om BIR – og så-
ledes blev vejen åbnet til BIS konkurrencen. 
Svenskerne har åbenbart 2 konkurrencer om 
BIS. En for markprøvepræmierede hunde og 
en for alle hunde. 
  (Det havde været rart om vi havde noget 
tilsvarende i Danmark – det er dog ærgerligt 
i gruppe 7 at blive slået ud af rendyrkede 
udstillingshunde som ikke aner hvad en 
fasan eller agerhøne er for skabninger.)
Der var kun Corazon og bretonhannen 
Eirams Pegge Primus (søn af Midtvejs 
Camus) som havde markprøvepræmiering, 
dommeren havde allerede i BIR sat Corazon 
foran Primus!
  Resultatet var givet BIS – Jaktmeriterade!
  I den rigtige BIS blev det til BIS3, så det 
kan skam lykkedes udenfor landets grænser.
Lykken var gjort og vi drog hjem med en 
dobbeltchamp – ferien var i sandhed vel-
lykket på alle plan! Vi fik endda etableret 
kontakt til en kommende avlspartner!
  Der skal herfra lyde en opfordring til at 
andre med lyster indenfor udstillingssporten 
ikke holder sig tilbage for en udenlandstur – 
der er masser af oplevelser derude.
  Det handler blot om at gribe dem! –Men 
husk nu ringtræningen!
  Mon ikke vi kan ses med en af vores hunde 
på National d’Elevage et af de kommende 
år. Indtil videre er det en drøm – drømme 
bliver nogle gange til virkelighed hvis man 
ønsker det nok!
  Vi skal turde drømme vores mål før vi bli-
ver i stand til at visualisere dem og derefter 
sætte ord og handling på – hvorfor ikke gøre 
drømmene til virkelighed i selskab vores 
firbenede venner!  Både på udstilling og i 
marken!
Hans Henrik Grand
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Dansk Pointer Klub

Klubredaktør Jagthunden: 
Jan Rasmussen, Bårdesøvej 87, 5450 Otterup.
Tlf. 64871665, mobil. 20455133
E-mail. jantor87@gmail.com
 
Formand: 
Flemming Fuglede Jørgensen, Trudslevvej 58, 
9480 Løkken
Tlf. +45 98 88 30 03, Mob. + 45 20 30 00 03
E-mail  borupgaard@mail.tele.dk
 
Kasserer: 
Anne-Marie Petersen, Viernevej 4, 5471 Søndersø
Tlf. +45 63 83 50 00, Mob. +45 20 48 52 92
E-mail branebjerg@tdcadsl.dk
 
Hvalpeformidling: 
Jørgen Gordon Andersen, Flyvesandsvej 6, 5450 
Otterup
Tlf. +45 64 87 10 30

E-mail jgordon@dlgmail.dk

Træningsture i sol og frost
www.pointerklub.dk

Apporteringstræning
på Sjælland.

I fælleskab med DGSK og DISK afholder 
DPK apporteringstræning i Hagested-
Gislinge Jagtforening.
  Vi starter mandag d. 23. april og slutter 
mandag d. 25. juni, dog er det torsdag i 
uge 22.
Alle er velkomne. Det koster 60 kr. pr. 
gang eller 500 kr. for alle 10 gange.
  Tilmelding til Elsebeth Lovén, tlf. 2048 
0331. Mail: eliade@live.dk
  Der afholdes apporteringsprøver lørdag 
d. 30. juni 2012, hvor der vil være udta-
gelse til racedysten d. 28. juli 2012.
  Vi vil forsøge at få en træner/underviser 
til at hjælpe med apporteringen, samt evt. 
ringtræning i maj så hundene kan blive 
klar til FJD udstillingen.
Med venlig hilsen
Elsebeth Lovén 

Vintertræningen på Sjælland.
Det er altid dejligt at mødes i Pointerkred-
sen, også fordi andre racer er velkomne og 
kommer.
Vi havde 6 træningsdage i februar, 4 hos 
Hans Kurt og 2 hos Niels, og alle med mu-
lighed for hygge og en bid mad med deraf 
følgende sludren om hunde, prøver, avl og 
andet andet i vores interessefelt.
  Vi fik også gået på en del af den kom-
mende hovedprøves terrænner, og mødte 
her generelt pænt med fugl, og havde mange 
fine slip.
  Nye folk og nye unghunde kom også til, 
så fremtiden sikres med gode råd og godt 
arbejde.
Vi har vel set ca. 1/3 del af de Sjællandske 
Pointere til træning, og det er vel egentligt 
meget godt.
På veltrænet gensyn.
Sjællænderne/Peter Due.

Sønderjylland. Netop som vi troede.
At nu kunne vi for alvor begynde træningen, 
slog vejret om, med sne og isnende frost helt 
ned til under -20 grader. I løbet af ganske få 
dage var det uforsvarligt at komme på mar-
kerne. Den hårde jord og ikke mindst flinte-
stenene, kunne hurtigt ødelægge hundenes 
poter, og dermed ville hele forårssæsonen 
være ødelagt.
  Vi havde været så optimistiske at invitere 
til træning allerede søndag den 12. februar. 
Med 20 graders frost svandt håbet. Alle var 
klar til aflysning indtil tre dage før, hvor 
vejrpigerne på TV pludselig lovede positive 
temperaturer op til weekenden. Engarea-
lerne og heden viste sig at være sikre at 
træne på.
  Alle, både hunde og hundeførerne mødte 
med et rigtigt forårshumør. Det var især de 
hunde, der havde oplevet foråret op til flere 
gange, som var kåde. Konditionen viste sig 
at være langt fra toppen, men viljen var der, 

På Sjølunds fagre vintersletter.

Deltagerne på Stevns.
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Vintertræning på Fyn
Træningsdagene var lagt i hænderne på 
Anders Warming og Alex Nissen. Begge 
dage var godt besøgt, ca. 20 hunde pr. gang. 
Den sidste træningsdag var henlagt til Alex 
og Anne Marie i Turup. Efter træningen 
blev der serveret suppe for de fremmødte 
deltagere.
  Søndag den 4. marts afholdt Hindevad-
klubben sin årlige forårsprøve med stand-
kvarter hos Svend Buchhave. Vejret var 
blæsende og noget koldt, hvilket bevirkede 
forholdsvis få præmieringer.

1. vinder i VK Gossi/Svend Buchhave.
Svend vinder 1. vinder pokalen til ejendom
1. præmie i åben klasse pointer Olfert/Svend 
Buchhave.
Svend vinder pokalen for bedste hund i ÅK 
til ejendom.
1. præmie i ungdomsklasse pointer Harly/
Sten Bendt.
Pokal for bedste unghund.
  Anders Warming tildeles Oksby Pokalen 
for mest lovende unghund ES Molly.
  Søren Stærkær tildeles førerpokal for god 
føring og dressur med Stærkærs Sanni.

 Dansk Pointer Klub
og vi så godt arbejde. Enkelte gik dog over 
gevind, som man siger, og var i perioder 
ude af hånd. Jeg skal ikke nævne navne, 
men i et slip med to hanhunde, kunne man 
se den ene buldre ud i en ti meter bred å 
efter en flok gråænder, for derefter at gå i 
land på modsatte bred. Her tonsede han for 
fulde gardiner, som man siger, langs åen 
og drønede lige ind i en flok høns, prellede 
lidt, men på fars fløjte vendte han om, tog 
turen tilbage gennem åen, for sluttelig at 
få en verbal overhaling. Makkeren mente, 
at han skulle afsøge hele heden fra ende til 
anden. Det tog godt et kvarter. Også han fik 
en reprimande. Ellers gik dagen fint. Solen 
skinnede og efter fire timer, var både førere 
og hunde trætte.
  Søndagen efter var der kommet lidt mere 
skik på tingene. Søget og disciplinen havde 
ændret sig til det bedre. Det var sparsomt 
med chance for fugl. Kun en enkelt hund fik 
en perfekt situation for fugl, hvor makkeren 

viste perfekt sekundering. Det var for øvrigt 
de to samme hanhunde, som ugen før gik 
over optugtelsen. Vejret var i modsætningen 
til søndagen før kold med kraftig blæst fra 
nord.
  Søndag den 26. februar oprandt med høj 
sol og svag vind. Hundeførerne tænkte mere 
på at sole sig end at træne hunde. Flere 
gange måtte jeg jage på dem for at få dem i 
gang. Flere hunde fik chancen for fugl, uden 
dog at få perfekte situationer ud af det. De 
fleste hunde opførte sig sømmeligt, medens 
enkelte skulle have hvisket nogle regler i 
ørerne.
  Dagen sluttede med gule ærter og hyg-
gelig snak over bordet. Endnu et forår er i 
gang, med forventninger om at møde gode 
hundevenner på forårets prøver, og mulig-
heden for at få en præmiering og helst en 
toppræmie.
Bent Olsen

Guleærter, pointervenner og hyggesnak.

Deltagerne på heden i sol og frost.

Svend Buchhave løb med præmierne

Vintertræning på heden.
Heden, ja man tror det næppe, men kom 
selv, bese den lidt! Lyngen er et pragtfuld 
tæppe (H.C.Andersen).
  Vi har haft 2 dejlige træningsdage på 
heden ved Kongenshus.
  Om lørdagen, var der 21 startende hunde. 

Søndag, deltog 20 hunde.
  Lyngen var perfekt til vintertræning,- blød 
og let for hundene at løbe i.
  Fantastisk flot vejr, med sol og omkring 
10 gr frost.
Jens Have

Lav sol over Sønderjylland og Niels Holger Lykke.

www.fjd.dk
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 Dansk Pointer Klub

Jens Have med den nyerhvervede skydestok.

Svend Aage Jeppesen 80 år.
Mandag den 30.april 2012 fylder Svend 
Aage 80 år.
  Svend Aage har været beskæftiget ved 
landbrug i stort set alle sine leveår. I de se-
nere år har han været travlt beskæftiget med 
at opdrætte kaniner, duer og agerhøns.
  Svend Aage leverer kaniner og duer til 
apporttræning og  apportprøver. En ruge-
maskine erstatter en ”skrukhøne”og i den 
udruges agerhøns.
  Den første hund jeg husker han havde, var 
en gulbroget pointer han ved navn Alsbjergs 
Kip.
Svend Aage har været tilhænger af hunde 
som søgsmæssigt ville få betegnelsen ” et 
godt jagtmæssigt søg. Kip var det modsatte, 
han havde et meget stort søg, og uden at 
fornærme Svend Aage var Kip også til tider 
meget vidtløftig.
  Efter Kip har Svend Aage foretrukket 
tævehunde, disse tæver har næsten alle båret 
navnet Bella.
  Med en Bella vandt han pokalen i ung-
domsklassen og senere Dyring Pokalen på 
Pointerklubbens hovedprøve i 1990.
  Svend Aage har stadig mod på at deltage 
på markprøver og så sent som sidste år fik 
han første præmie på en unghund ved navn 
Bonni.
  Pointeren, men også gravhunden og jagt-
terrieren, har været hans foretrukne ledsager 
på jagt.
I jægerkredse og i pointerklubben kender vi 
Svend Aage, som en god sportsmand og en 

positiv natur.
  Der skal lyde et hjerteligt tillykke med 80 
års-dagen fra Pointerklubben og alle poin-
terfolk på Skiveegnen.
C.J.

Poul Fugl Hansen 70 år
Den 20. marts 2012 fyldte Poul Fugl Hansen 
70 år.
  Poul har i vel mere end 50 år haft pointeren 
som sin tro følgesvend, både på prøver og 
jagt.
Utallige er de præmier der er hjemtaget, 
særligt skal her nævnes de to sejre i Dansk 
Jagthunde Derby, i 1974 med King og i 
1978 med Søndermosens Troja.
  Poul har gennem årene haft mange vinder-
klassehunde, og fælles for dem alle er, at de 
har været effektive og veldresserede, hvilket 
har afstedkommet et utal af placeringer.
  I 1981 tildeles han DPKs fornemste trofæ 
„Sølvpisken“ for placeringen med Sønder-
mosens Troja. I 1991 vinder han DPKs for-
årsvinderklasse med Sita. Med Søndermo-
sens Riff får han sig tillige en jagtchampion.
  Poul har i mange år virket som terrænleder 
ved utallige prøver, såvel små som store 
prøver.
Når vi kommer på visit hos Poul og Birgit, 
kender gæstfriheden næsten ingen grænser, 
når verdenssituationen skal vendes, flyver 
tiden af sted, så besøget kan godt trække 
noget ud.
  P.t. har Poul ingen hund, men vi håber 
snart igen at se en hvalp i hundegården på 
Bundgårdsballe.

  På vegne af DPK vil vi ønske dig hjertelig 
tillykke med dagen og håber atter at møde 
dig med hund på prøver og jagt.
J.G. + J.R. 

Dansk Pointer Klubs forårstræning i 
Ørsted enge d. 25-02-2012
Igen i år havde Martin og hans hjælpere 
arrangeret en træningsdag på markerne om-
kring Ørsted. Tilslutningen til træningsda-
gen var god, da 18 hundefører mødte frem. 
Vejret var blæsende – strid vind, men vi 
havde tørvejr hele dagen. Der blev fundet 
fasaner, flokhøns og parhøns, men grundet 
den stride vind stod hønsene af, før vi nå-
ede frem til hundene. Der var ingen hunde, 
der havde problemer med at rejse vildtet.
  Traditionen tro, skulle unghundene dyste 
om skydestokken.Vinderen skulle være 
en hund, der indeholdt alle de dyder og 
kvaliteter, som vi forventer en pointer skal 
indeholde.
I år var der tilmeldt 5 unghunde. De del-
tagne hunde var:
Frierfjordens Randi. Ejer og fører Jens 
Have
Werner. Ejer og fører Lars Bæk Nielsen
Spurvfugldalens Nalle. Ejer og fører Mari-
anne Kronholm
Sam. Ejer og fører Lars Bæk Nielsen
Reintoft’s Blit’s. Ejer og fører Ove S. 
Petersen
  Unghundene blev afprøvet parvis på store 
flade stub og rapsmarker i modvind. Da vi 
havde afprøvet hundene i to slip, var der to 
hunde, der havde udskilt sig fra de øvrige. 
Dette var Frierfjordens Randi og Spurv-
fugldalens Nalle. Begge hunde var af stort 
format søgsmæssigt og stilmæssigt.
  Finalen gik på en stor stubmark. Her viste 
Randi et søg af høj klasse i en enorm fart 
og en glimrende stil. Hun sluttede slippet 
med at finde agerhøns og udviste rimelig 
respekt i opflugten. Nalle kunne i finalen 
ikke slå Randi, men han er en hund, der 
indeholder flere af de kvaliteter, som vi 
søger efter ved vore pointere. Randi blev en 
værdig vinder af skydestokken.
  Til slut vil jeg takke alle hundeførerne, 
der deltog i træningsdagen samt Martin og 
hans hjælpere. Vi havde alle en god dag 
sammen.
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Engelsk Setter Klub i Danmark

Klubredaktør:
Marianne Weichenfeld Frostvej 13 A, Egense, 9280 
Storevorde. Tlf.: 98 16 04 03/40 56 49 69
Email: engelsksetterklub@gmail.com

Formand:
 Erling Clausen, Stratvej 11, 6740 Bramming.
Tlf. 75 17 36 05, mob.23 34 06 35
Email:  erlingclausen@live.dk
 
Næstformand:
Tage Skov, Klintholmvej 4, 7400 Herning
Tlf: 97 26 93 37, 
Email: tskov@privat.dk
 
Kasserer:
Peer Vinding Clausen, Ravnsøvej 6, 7200 Grind-
sted
Tlf.: arb. 75 31 02 11. Privat: 75 31 02 21. Mob. 40 
55 27 23
Email: pvc@vindingetco.dk
 
Sekretær og webmaster:
Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Skive.
Tlf.: 97 52 36 86, Mob.: 28 67 81 90
Email: asbak@youmail.dk
 
Hvalpeformidling: 
Ulrik Knaack Nielsen, Alstedvej 71, 4173 Fjen-
neslev. 
Tlf.: 54648666. Mob.: 27 26 86 66
Email: post@alstedlund.dk
 
I bestyrelsen:
Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød
Tlf. 72 32 23 12, 
Email: oygr@hillerod.dk

Lars Nielsen, Vestmosen 15, 5400 Bogense
Tlf. 21 64 51 88
Email: ln@nof.dk

Træningsture
www.engelsksetterklub.dk

FJD UDSTILLING
Husk at tilmelde din hund til udstillingen i 
Vissenbjerg, her har du muligheden for at 
få din hund bedømt af en racedommer.

Træningstur i Nordjylland
En regnfuld lørdag i februar, var vi 7 med-
lemmer der mødte til træningstur, vi gik på 
nogle rigtig gode terræner, efter alle havde 
været i slip flere gange, kørte vi til jagthyt-
ten hvor Ingemann  serveret sin berømte 
fiskesuppe, godt mætte drog vi i marken 
igen. Alt i alt  blev det til 6 par høns, 4 
flokke, et par hare og lidt råvildt. Mange tak 
til Ingemann for en rigtig god træningstur.
Mvh
Marianne Weichenfeld

Træningsdage ved Haslev.
Igen i år stillede Lille Ove og Store Kurt 
sig selv og sine terrænger til rådighed for 
de engelske hunde. Den første træningsdag 
blev udsat grundet det meget kolde vejr og 
en væsentlig mindre andel af stubmarker 
end sædvanligt. Begge dage var der mødt 
ca. 10 hunde op med deres førere til en gang 
hyggelig morgenmad på Kaisholm. Vejret 
var dog fortsat imod så det var svære betin-
gelser at træne hund under, selv om Ove og 
Kurt gjorde alt for at få alle hunde for fugl. 
Vi havde dog nogle gode dage med frisk luft 
og godt humør så hermed en stor tak til Ove 
og Kurt og deres hjælpere i klubhuset, der 
havde varme pølser klar sidst på dagen. 
Mvh
Øystein Grandorf

Træning på Kongenshus Hede 
I weekenden d. 11. og 12. februar deltog 
i alt 37 medlemmer på træningsturen på 
Kongenshus Hede. Der blev fundet enkelte 
flokke høns, og en del råvildt. Forman-
den havde valgt at sende Line Clausen til 
Udstilling i Frederiks om lørdagen, hvilket 
resulterede i at Martallens Iasy blev Dansk 
udstillingschampion. Det blev fejret til mid-
dag om søndagen, hvor der blev tændt bål 
og formanden var vært til en gang grillede 
pølser. En rigtig god weekend, hvor det 
sociale samvær var i højsæde.
Mvh
Poul Aagaard Sørensen

Træningsture i det Sydjyske
Efter 2 år med aflysninger pga. sne og frost, 
afholdte vi 2 træningsture i februar måned. 
Begge dage blev der vist stor opbakning fra 
medlemmernes side, selvom vejret ikke helt 
var med os, specielt den første gang var det 
koldt og blæsende. Første gang møde 22 
hunde op og anden gang mødte 28 hunde, 
alle var vi spændte på at komme i gang 
med træningen af vore hunde i hyggeligt og 
godt socialt sammenværd. Utrolig positiv 
at medlemmerne bakker så godt op om ar-
rangementet. 
Mvh
Erling Clausen

Deltagere på Kongens Hus Hede.

Træningstur i det nordjyske.

www.fjd.dk
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NY DOBBELTCHAMPION

Martallens Iasy ved Erling Clausen er her-
med blevet: Dansk Brugschampion, Dansk 
Jagtchampion, Svensk Jagtchampion, Dansk 
Udstillingschampion, Svensk Udstillings-
champion.

Det er ikke sket siden 1968, 
Stort tillykke

Poul ”Murer” Andersen 
nekrolog

Den 11. januar 2012 fandt et aktivt liv 
ende. Poul ”Murer” Andersen blev næsten 
92 år. Pouls medlemskab i ESK strækker 
sig tilbage til midten af 1950’erne  - han 
var dermed et af vore ældste medlemmer.
  Ikke mange af vore nuværende med-
lemmer kendte Poul ”Murer” Andersen, 
måske med undtagelse af vore fynske 
medlemmer. Her har Poul gennem mange 
år gjort sig bemærket gennem sit engage-
ment i lokalsamfundet, hvor han til for få 
år siden var formand for Otterup Muse-
umsforening. Poul blev i 2006 udnævnt 
til årets Nordfynbo efter sit store virke, da 
han aftrådte som lokalforeningsformand i 
kræftens bekæmpelse.
  Poul var langt op gennem årerene en 
dygtig og respekteret jæger, hvor hans 
foretrukne hund var den engelske setter. 
Poul var til det sidste meget aktiv i Ot-
terup & Omegns Jagtforening, hvor han 
var æresmedlem.
  Det var i 60’erne frem til 80’erne at 
Poul havde sin glansperiode i ESK. Poul 
løftede ofte sin røst på vore general-
forsamlinger, når han var utilfreds med 
dette eller hint og vil blive husket for 
sine skarpe bemærkninger. Poul havde en 
mening om alt, og han kunne sætte enhver 
begivenhed på plads – ofte med et lunt 
glimt i øjet.
  Poul fungerede også som dommer i en 
årrække, hvor han dømte en række prøver, 
ligeledes stillede han sig til disposition 
som prøveleder og terrænleder for mange 
markprøver på Nordfyn, og var også 
prøveleder, når klubbens hovedprøve blev 
afviklet ved Otterup.     
  Skal der nævnes nogle hunde, må det 
være Hørmbakkens Githa, der blev num-
mer 3 i det Svenske Derby, og hun blev li-
geledes 3. vinder på DKK’s Vallø prøve i 
1964. I 1966 vandt Githa Mesterskabsprø-
ven og blev senere den eneste placerede 
engelske setter på Danmarksmesterskabet.
  I 1980 blev Poul for sin store indsats for 
den engelske setter tildelt Engelsk Setter 
Klubs Æresplaquette i sølv.
Æret være Pouls ”Murer” Andersens 
minde.
ESK/fmj

Dommer Ivar Tang

Åben klasse hanner
Drongstrup D Pepper 09468/2010, Lars 
Drongstrup, VG 1. vinder
Drongstrup D Felix 09463/2010, Tonny 
Nygård, VG 2. Vinder

Brugsklasse hanner
Østkystens Isak 07988/2006, Tonny Nygård, 
EXCL 1. vinder BIK1 Cert BIM
Bjerndrups Birk 11216/2009, Peer Clausen, 
EXCL 2. vinder BIK2 Res. Cert.
Senja´s Q Winston 14924/2010, Erik Es-
mann, VG 3. Vinder

Åben Klasse tæver
Drongstrups D Sasja 09462/2010, Lars 
Drongstrup, VG 1. vinder

Brugsklasse tæver
Martallens Iasy 18042/2006, Erling Clau-
sen, EXCL 1. vinder BIK1 Cert BIR BIS4
Zalza 03643/2011, Øystein Grandorf, VG 2. 
vinder

Vinterudstillingen i Frederiks 11.02.2012

Vintermøde i Herning 
den 24.januar
20 mand var mødt op til årets vintermøde.
Vi havde Derbyet til debat , da prøveperio-
den med forårsderby udløber i år. Der var 
delte meninger, om det skulle fortsætte, eller 
om det skulle tilbage til efteråret. Der var 
også snak om udtagelsesprøver, krav om 
præmiering m.m.
  Der var en gennemgang af, hvordan vin-
derklassen skulle afvikles på Hovedprøven.
Poul gennemgik proceduren m.h.t det nye 
tilmeldingssystem.
  Erling fortalte om, hvad der var sket af nyt 
fra FJD og DKK.
  Der var også en snak om, at vintermøderne 
skulle laves om evt. som en vinterfest. Den 
generelle mening var dog, at måden det 
kørte på nu var godt nok, også fordi der her 
var tid til en ”hundesnak” blandt medlem-
merne. Grunden til denne debat var, at de 
andre planlagte møder var aflyste på grund 
af manglende tilslutning. 
Mvh
Tage Skov

Aktiviteter i ESK

ESK Træf i Herning
ESK-Dagene forgår i Herning den 30.06-
01.07
Sted: Gilmosegård

Klitapportering 
den 04.08
Sted: Uggerby Bådhus

Så noter allerede nu disse datoer i kalen-
deren.
Mere om arrangementerne i Juni num-
meret

Apporteringstræning i Sydjylland
Kontakt Gert Clausen Telf.nr. 75178017

Apporteringstræning på Sjælland.
I år har ESK fået muligheden for at del-
tage i apporteringstræning med de andre 
fire engelske racer. Der vil være træning 
ved Grønlien Haveforening, Frederikssund 
og ved Billesborg, Køge-Herfølge med 
Breton’erne mandage fra 7. maj til sidst 
i juni. Kontakt Claus Nielsen 48262642 
eller 40597074, hvis du er interesseret i at 
deltage.
Desuden er der træning med DISK, DGS 
og DPK ved Hagested Gislinge mandage 
fra 16.april til sidst i juni. Kontakt Asgeir 
Juliusson på 57601912.

www.fjd.dk
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Dansk Gordon Setter Klub
Vinterudstilling 5 Engelske 
Klubber Frederiks d. 11.02.2012

www.dgsk.dk

Klubredaktør:
Ole Frank, Danevej 61, 9990 Skagen
Tlf. 61 46 10 69
E-mail: ole@fyrbakkens.dk 
  
Formand: 
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, DK 6091 Bjert
Tlf. 22 74 80 40
e-mail : antondahl@tdcadsl.dk
 
Kasserer: 
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, DK 4370 Store 
Merløse
Tlf. 23 63 42 45
e-mail : lauge.stiig.larsen@papyrus.com
 
Hvalpe-formidling: 
Anton Dahl, Tlf. 22 74 80 40
e-mail : antondahl@tdcadsl.dk

Igen i år arrangerede Erik Petersen en vin-
terudstilling for de 5 stående jagthunderacer 
i de velegnede lokaler i Alhedehallerne i 
Frederiks.Allerede kl. 8.00 var der mulig-
hed for at smugtræne lidt ringtræning ved 
undertegnede. Og igen kom overraskende 
mange for at få lidt fif inden det endelig gik 
løs.38 hunde var tilmeldt udstillingen, hvor 
de 7 var Gordon Settere. 2 veloplagte dom-
mere var klar til at give alle hundene deres 
bedømmelser. Poul Valdemar Nielsen dømte 
Breton og Ivar Tang dømte de 4 andre racer; 
Gordon Setter, Irsk Setter, Engelsk Setter og 
Pointer.Hele dagen forløb fuldstændig efter 
bogen, i hyggelige rammer og med et twist 
af humor. Nøjagtig som det plejer, når Erik 

er i nærheden. Men lidt alvorligt tager Erik 
det jo også, for Åens Mads fik Cert. og blev 
BIR og BIG3 (nr. 3 i Best in Show)! Stort 
tillykke skal lyde herfra. Og hele udstillin-
gen kunne forløbe uden dramatik fordi den 
dygtige og kompetente Astrid Clausen sty-
rede slagets gang som ringsekretær.Det var 
en lang dag, men jeg synes absolut det er det 
værd. Det er dejligt at vi kan mødes alle 5 
hunderacer under lidt hyggelige forhold og 
få talt på kryds og på tværs, som jeg så at 
der blev gjort på denne dag.Tak for en rigtig 
hyggelig dag i det jyske.
Christina Bak

BIR: Åens Mads og Erik Petersen sammen med dommer Ivar Tang.

Apporteringstræning
Følgende datoer er der apporttræning ved Hagested Gislinge 
klubhus.
April den 16. 23. 30.Maj den 7. 14. 21.31.Juni den 4. 11. 18. 
25.Prøven er lørdag den 30. juni. 
Mødetid på alle træningsafterne er kl. 19.00.Dog vil der være 
mulighed for at tilmelde sig en ½ times ringtræning ved Christina 
Bak på udvalgte dage.Niels Erik Krüger vil som altid  vejlede ved 
apporttræningen samt hjælpe uøvede.Tilmelding til Ásgeir Páll 
Jùlìusson på 22122252 eller Lauge Larsen på 30331949

1.Vinder på DGSK’s forderby 2012. Nymarkens Nova 
med fører Flemming Nielsen.

www.fjd.dk
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Erik Petersen (i daglig tale kaldet EP) fylder 
den 20. maj 2012 60 år. EP har om nogen 
sat sit præg på Gordon Setteren, og det er 
mange hunde han har haft berøring med i 
alle årene.
”og der stod han så i sommervarmen, en 
søndag morgen udenfor bagerbutikken 
i Løkken” sådan startede EP’s hunde og 
jægerliv da han så den første Gordon Setter 
i sit liv uden for butikken i Løkken, og efter 
at have fundet en bog, omhandlende den 
Skotske Setter – ”citat: kærlighed ved første 
øjekast er for store ord” som EP starter 
prologen i sin bog med (omtales senere) 
er ingen i tvivl om at han var ramt, ikke af 
Amors pile, men dog nok til at en hippie 
som EP den gang var, udskiftede sin malede 
Lloyd med en ikke revolutionær bil som en 
simpel Renault bjergged, ja så var han ramt 
af kærlighed uden der var flere mennesker 
indblandet. Sådan en hund måtte han have, 
og den første af slagsen EP virkelig kom 
i præmierækken var med Veidemarkens 
Leica, som er stammoder ( i Kennel Aaens)  
til flere højtpræmierede hunde, og siden er 
det blevet til mange præmier på adskillige 
hunde EP har fremført på prøver, både mark 
og udstilling. 
  Vi (dvs. Anke og jeg) kom ind i billedet i 
1987, da vi skulle have en ny jagthund. Da 
valget, efter større diskussioner, faldt på en 
GS, skulle vi finde en sådan hund, og via 
hvalpeformidler A.K. Østergaard, blev vi 
henvist til EP i Viborg. Vi var så heldige at 
få Åens Daisy, som var kuldsøster til EP’s 
egen ”doktor Whitefoot og Dea, der begge 
har vundet meget, men vi husker alle ”Fut-
tie” som EP har været på Dm med, blev 5. 
vinder, og det var aldrig kedeligt når ekvi-
pagen troppede op, for så skulle de andre 
deltagere yde det ypperste for at kunne slå 
”doktoren”. 
  Derefter gik det slag i slag. Vi kan ikke 
nævne alle hundene, men EP opnåede at 
blive Danmarksmester med Åens X-Tra 
Luffe, en flot præstation, og så kom der en 
Kluivert ind i billedet, jeg ved ikke om EP’s 
Kluivert kan drible som den Hollandske 
fodboldspiller hunden har fået navn efter, 
men der er høstet mange flotte præmier også 
med denne hund. 
  EP’s store passion for GS’eren, førte også 
til en uddannelse som udstillingsdommer. 
Dette hverv har ført ham til flere lande som 
Tyskland, Norge, Sverige, Rusland, og utal-
lige i DK,  og EP er kendt for sin store viden 
om den ”sorte Setter”, og er en eftertragtet 
dommer.
  Når man har så stor en passion for hunde, 
er intet vel mere naturligt end at skrive om 
hundene, og her har EP for alvor sat sin 
autograf på den viden der er tilgængelig om 
Gordon Setteren. En bog, ja, ja, men hvilken 
bog – det blev til et leksikon, utroligt – og 

ikke mindst det fantastiske arbejde EP lagde 
i projektet. 800 sider, rigt illustreret, og 
adskillige stamtavler tilbage fra før Ru-
der Konge var Knægt, et kæmpearbejde, 
og tidspunktet var velvalgt. Bogen blev 
præsenteret ved DGSK’s 75 års jubilæum, 
og er siden solgt i adskillige eksemplarer i 
ind- og udland. Er vi i tvivl om noget ang. 
hunde navne, stamtavler m.v. bruger vi alle 
flittigt bogen – Gordon, Setteren på vej mod 
år 2000.
  Som alle ved, eller burde vide, stammer 
GS’eren fra Skotland, og efter arbejdet med 
at skrive bogen, var det tiden at besøge 
Gordon Castle i Skotland, og se hvor hun-
dene oprindeligt kommer fra. I 1999 tog vi 
sammen med EP og sønnen Mikkel til det 
skotske, og alle kan sikkert forestille sig den 
forventning, og ikke mindst den oplevelse at 
stå på nøjagtigt det sted hvor de første Gor-
don Settere var kommet til verden, og der 
kom en lille tåre i EP’s øjne, det var bare så 
overvældende. Det var nostalgi så det batter, 
og en fantastisk oplevelse.
  EP har altid haft sine meningers mod, og 
alle i hundeverdenen ved at han altid er god 
for om en  diskussion om hundene, og det 
går ikke altid stille af. Så stor en passion for 
hunde, som EP har skal man lede længe ef-
ter men han har altid været tro mod Gordon 
Setteren, og det fortjener ros.
  I Hedevænget i Viborg har mangen en 
hundeven været bænket i køkkenet og nydt 
Karens hjemmebagte boller med tilhørende 
kaffe, efter en sindsoprivende trænings/
prøvedag på marken, hvor dagens slip blev 
vendt, det var hyggeligt og lærerigt, for det 
var ikke bare ”profferne” der kom – næ nej 
mange andre, her specielt de nye hundefø-
rere, har været en tur hos EP i Viborg. 
  EP er blevet mildere med årene ”hans eget 
udsagn” og det passer meget godt. Entusias-
men er intakt, den enorme interesse ligeså, 
og der kan stadig tændes en glød i de ald-
rende øjne, og så får vi en god og livlig snak 
om vore hunde, så alderen trykker ham ikke, 
og så er han webmaster for fællessiden om 
Setterne, Pointer og Breton –  Dansk Jagt-
hunde Derby - et stort stykke arbejde, som 
også klares til ug.På trods af alle oplevel-
serne med hundene, har EP formået at have 
en familie samtidig, og de har været slæbt 
med på diverse prøver, har måttet finde sig 
i en utrolig leben i huset i Viborg, men det 
er blevet taget med godt humør. Det heldige 
for EP er at Karen Margrethe er ligeså stor 
en fan af GS’erne som ham, så de vil altid 
kunne finde et emne at snakke/diskutere 
om, og det ved alle, der kender familien på 
Hedevænget, at snakken går livligt, og det 
er bestemt aldrig kedeligt at være på besøg. 
Meget af tiden tilbringes i Viborg, men skal 
der slappes af sættes kursen mod sommer-
huset i Klegod, som også har været rammen 

om megen selskabelighed, og som gæst i 
huset er det et stort plus at medbringe sin 
hund, det giver et plus i karakterbogen.
  Sidste kapitel er ikke skrevet endnu, men 
der kan forhåbentlig tilføjes endnu en dom-
mergerning, nemlig markprøvedommer, 
som EP i skrivende stund er næsten færdig 
med, og hvem ved – måske kommer der en 
bog fra EP med hans memoirer i løbet af 
en årrække, det kunne gå hen og blive en 
bestseller.Vi vil ønske EP rigtig hjertelig 
tillykke med dagen, og håber på han fortsat 
vil deltage i arrangementerne med de sorte 
Settere.
På vegne af DGSK
Bent Simonsen

Mr. Gordon Setter fylder 60 år
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Dansk Irsksetter Klub
Jørgen Jensen fylder 70

www.irsksetterklubben.dk

Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100 
Vejle. Tlf. 75834009. 
E-mail: irsksetterklubben@gmail.com - hanne-
krag@ofir.dk 

Formand: 
Erik Rimmen, Havhusvej 5, Lønstrup, 9800 Hjør-
ring. Tlf. 98960368 – 30960368. 
E-mail: fam.rimmen@has.dk

Kasserer:
Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj, 4070 Kirke 
Hyllinge. Tlf. 46404587 – 24647270, 
E-mail: juuls@mail.dk 

Hvalpeformidler, og Avlsregister:
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8600 Skanderborg. 
Tlf. 86538501 – 51324035, 
E-mail: gj@kirstinekjaer.dk

Til de der ikke helt er med, er det ”barberen” 
fra Holbæk der fylder år, og til de der stadig 
er skeptisk er den god nok, Jørgen runder 
et skarpt hjørne, og vi, som indenfor nogle 
år vil være i samme situation, er der blot at 
sige ”giv os opskriften” på, hvordan man 
holder sig så utroligt godt, det er muligt det 
er dit hundeliv, men mon ikke Kirsten har en 
eller to fingre med i spillet.
  Jørgen Jensen må vel siges, at være et 
andet ord for Dansk Irsksetter-Klub.  I N G 
E N andre har sat sig så dybe spor i Klub-
bens historie som Jørgen, og det er svært, 
at trække dem alle frem men her er blot 
tre som altid vil være en del af klubbens 
historie: 1978: Jørgen bliver 1. Vinder med 
Canel, første gang en Irsk Setter opnår dette, 
herefter adskillige Vinderklasse placeringer 
med Canel for i, 1983: at opnå den for-
nemme Brugschampion titel, igen var det 
for første gang i historien, det lykkedes for 
en Irsk Setter. 1981: Jørgen bliver formand 
i DISK, efter sigende efter nogle turbulente 
år, og her bliver Jørgen siddende i 24 år, en 
rekord som jeg personligt ikke tror nogen-
sinde vil blive overgået, og perioden har 
uden tvivl været den mest frugtbare i klub-
bens historie.
  Hvorfor og hvordan har Jørgen været i 
stand til dette? Hvis vi ser på de hunde 
mæssige resultater, og her drejer det sig ikke 
udelukkende om Canel, tænk blot på Tanja, 
Tuula, Englyst Canel, alle hunde Jørgen har 
bragt frem i forreste række, jeg tror, det i 
meget høj grad skyldes den selvkritik Jørgen 
besidder, Jørgen er formodentlig mere kri-
tisk overfor egne hunde end for andres, en 
egenskab mange hundefolk ville have godt 
af at tilegne sig, dertil kommer at Jørgen er 
utrolig flittig, regn er absolut ingen hindring 
for en god trænings tur, i modsætning til 
visse andre.
  Som formand for DISK var Jørgen den 
samlende person, en person med sine menin-
ger, og som med sin store viden og indsigt, 
var dybt respekteret ikke blot internt, men 
i hele hunde verdenen, han var en formand 
som var i stand til at løse de små konflik-

ter, der altid vil opstå, samt gøre det på en 
måde, der fik DISK til at fremstå som en 
god sammentømret klub, og dermed skabte 
den fremgang, der på relativt kort tid førte 
vore hunde fra middel til top. Men ikke 
alene DISK har igennem årene nydt godt 
af Jørgens entusiasme for hunde sporten, 
utallige er de udvalg Jørgen har siddet i, 
Dommer udvalget, Derby udvalget mfl., 
og har samtidig i mange året været en højt 
skattet dommer på vore prøver, en dommer 
som satte de engelske hundes dyder (stil) i 
højsæde, tit har jeg i det stille, moret mig 
over enkelte deltageres eder, når de på en 
prøve skulle have Jørgen som dommer, uden 
at have set hunden vidste du med bestemt-
hed, at stilen på deltagerens hund ikke var i 
orden. På det personlig og private plan, har 
det for mange af os været en ære, at kunne 
kalde dig en god ven, festlig fornøjelig med 
et glimt i øjet, og når du enkelte gange blev 
lidt for påståelig, har du heldigvis Kirsten, 
som hvis vi skal være helt ærlige, har en 
meget stor andel i ovenstående ros, og ikke 
mindst for din ulastelige påklædning.
  Jørgen vi er mange, der ønsker dig rigtig 
mange gode år fremover, ikke mindst i 
hunde verdenens tjeneste. TILLYKKE MED 
DE 70 ÅR.
En Sjællænder.           

Jørgen Jensen, som mange kender ham, med en 
dommerbog i hånden.

Registrerede hvalpe i 2011
For de medlemmer, der følger klubbens 
hvalpeliste på hjemmesiden, er det klart, 
at der ikke er stor afsætning på Irsksetter 
hvalpe i disse år. Opdrætterne har hval-
pekuld længe til salg på listen. Enkelte af 
hvalpene, kan blive et halvt år eller mere, 
før de kommer til Deres nye hjem. Det er 
specielt han hvalpe, der er en dårlig handels 

varer i denne tid. Dansk Kennel Klub, der 
stambogsfører og registrere hvalpe kullene, 
har en tilbagegang på 8 % samlet set på alle 
racer, fra 2010 til 2011. Der er ikke tale om 
tilbagegang hvad angår Irsksetter, der har i 
2008, 09, 10, været registreret ca. 50 hvalpe 
pr. år. I 2011 blev der registreret 49 Irskset-
ter hvalpe, og der er ikke grundlag for at 
øge tillægget af hvalpe, set med en sælgers 
øjne. Af DKKs registrerings liste fremgår 

det, at Irsk Setterne ligger lavest, blandt de 
Engelske stående jagthunde. Breton 110 
hvalpe, Pointer 78 hvalpe, Gordon setter 64 
hvalpe, Engelsk setter 64 hvalpe, Irsksetter 
med 49 hvalpe. Den for tiden mest populære 
jagthund er Ruhåret hønsehund, med ikke 
mindre end 539 registrerede hvalpe i 2011.
Palle Krag.

Irsksetter hvalpe - snart et sjældent syn.
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I forbindelse med klubbens 100 års  Jubilæum har DISK´s bestyrelse nedsat et  
Jubilæums udvalg og herunder en JUBILÆUMS REDAKTION bestående af   

Erik Petersen & Palle Krag 

I 2016 kan vi således udgive et ”digert værk” om vor race, indeholdende et historisk   
materiale af  ikke  tidligere set omfang - krydret med såvel gamle som mange nye fotografier og 

meget, meget mere …. 

 

 
Du kan allerede nu støtte klubben og produktionen af bogen ved  

at tegne et sponsorat og blive optaget på SPONSOR  SIDEN (i bogen) 
 

Sponsorat for alle enkelt medlemmer 500.00 kr. 
Sponsorat for grupper – familier og klubber mm. 750.00 kr. 

DISK opdrættere og kennel ejere 1000,00 kr. 
Sponsorat udenfor kategori ….  

et frivilligt bidrag der starter der hvor andre slutter (1000,00 kr.)   
 

Uanset bidragets størrelse ønsker DISK at takke ALLE der vil bakke op om dette tiltag ! 
Venlig hilsen DISK´s bestyrelse feb. 2012 

 
Konto nr. 0333 2551749250 IBAN. DK7420002551749250 Swiftadresse NDEADKKK (mærket 100‐års Jubilæum) 

Lidt statistik.
I det Svenske fuglehundeblad Avance nr. 
1 – 2012, har Hans Andersson en udførlig 
statistik, der viser hvor mange præmier, de 
forskellige Engelske stående fuglehunde 
racer har, på de forskellige prøver typer der 
afholdes i Sverige.  I Danmark her vi kun 
en type markprøver, om end de kan føles 
forskellige, fra forårs til efterårsmarkprøver, 
men i Sverige findes der prøver på marken 
i skoven og i fjeldet, både vinter/forår og 

efterår. Statistikken redegør præcist for de 
enkelte prøvetyper. Her vil jeg kun frem-
hæve det samlede resultat, og kun en lille 
den af statistikken er gengivet.
  Det er selvfølgelig fordi, det tydeligt frem-
går, at den Irske setter klare sig ualminde-
ligt godt på de forskellige prøvetyper, og i 
vinderklasse. I ung – og åben klasse er Irsk 
setternes præmierings procent på 24,27 %, 
kun slået af Pointerne med 26,61 %. Selvom 
der ikke er langt ned til Engelsk setter med 
22,11 %, og Gordon setterne med 17,12 %.

  I vinderklasse kan Irsk setterne også være 
med. 11 gange blev det til en 1. vinder 
placering, mod Engelsk setterne og poin-
terne der 10 gange blev 1. vinder. Læg også 
mærke til, at der er forskel på hvor mange 
hunde der er stillet til start, i vinderklas-
serne. De rød/hvide klare sig ikke så godt 
i statistikken. Totalt set er der startet 11 
hunde, og ingen har opnået præmie, i ung - 
eller åben klasse.
Stort tillykke til vore Svenske venner.
Palle Krag.

Årets Irsksetter blev i 2011, DKJCH, DKBCH, 
SEJCH, INTBRCH, Lohmann´s Jaffa 06083/2005 med 
320 point.  Det er 4. år i træk, at Jaffa med Frank som 
ejer & fører, vinder denne fornemme titel. Jaffa blev 
placeret på 3 vinderklasser i 2011.        
1. vinder m/CACIT i Horns Herred, 2. Vinder på DISKs 
Hovedprøve, og 3. vinder ved Gørlev.  
Tillykke til Frank Krøyer.

Årets unghund. (hunde). Erika (nederst) og Money-
penny (øverst) deles i 2011, om titlen som ”årets ung-
hund”. Erika 11463/2009 er opdrættet og ejet af  Ulrik 
Kjærsgaard, Kragereden Moneypenny 03588/2010 
er opdrættet og ejet af Palle Krag. Begge hunde har i 
deres unghunde periode, opnået 4 stk. første præmier 
i unghunde klasse.    
Klubben ønsker tillykke.

www.fjd.dk
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UK-ÅK Starder  Præmiering            % 
 Start i 
V.K. 1. vinder 2. vinder 3. vinder 4. vinder 5. vinder 6. vinder 

Totalt 1625 372 22,89 413 36 34 26 18 6 1
ES 484 107 22,11 119 10 8 10 2 0 0
GS 292 50 17,12 54 5 3 3 2 2 0
IS 342 83 24,27 102 11 12 5 5 3 0
IS R/H 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 496 132 26,61 138 10 11 8 9 1 1
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Af de ca. 40 medlemmer, der deltog i formiddagens foredrag, deltog næsten alle med hund, 
på Kongens Hus lyngklædte hede efter frokosten. Her er et lille udsnit af deltagerne. Flere 
billeder han ses på DISKs hjemmeside, under ”sidste nyt” den 27.2, fotoserie af Irske set-
tere på heden, fotografen er Erik Pedersen, Viborg.

Flere nye medlemmer var mødt op til DISK vintermøde på Fredriks kro, hvor de to gar-
vede pointerfolk Flemming Fuglede og Flemming Sørensen hver gav Deres interessante 
foredrag. En rigtig god start på dagen, som fortsatte med træning af mange gode hunde på 
Kongens Hus hede.

Kongens Hus 2012 Mindeord 
ved Egon K. Sørensens Død
Søndag d. 4. 3. 2012, afgik Æresmedlem 
af DISK, Egon K Sørensen ved døden. 
Egon har haft stor betydning for den Irske 
setter i Danmark.
  Egon startede med Vestermarkens Lady, 
som blev mor til Vestklit Tello, i starten af 
50érne...
Vestklit Tello blev en vigtigt avlshund, 
og var mormorfars til den ene af sidste 
århundredes
mest berømte Irske settere, nemlig Gar-
vergårdens Pedro - samt mange, mange 
andre. 
  Pedro var drøm af en hund, berømt vidt 
ud over landets grænser.
  Den anden af de helt store var Canel - 
hvis mormor var Vestklit Rikke. 
 Jeg kunne opremse et utal af hunde, men 
vælger, at nævne nogle få stykker her ...
  Vestklit Bett - Vestklit Bianca og Vestklit 
Gry (4 gen. på Norsk mester Imigens 
Lollipop)
For mit vedkommende, har jeg altid 
oplevet, at blive modtaget med varme hos 
Egon og Erna.
  Det var altid skønt at høre hans fortæl-
linger. De røde hunde var hans hjertebarn, 
og Egon  spurgte altid nysgerrigt ind til 
hundene.
  Egon blev desværre ramt af en arvelig 
(familiær) muskelsygdom, helt tilbage i 
1963 - kun 30 år gammel. Trods sygdom 
gennem alle disse år, var han altid ved 
godt mod, og deltog i
appoteringsprøver og udstilling, ligesom 
Dansk Irsksetter-Klub har nydt godt af ap-
poteringsprøverne ved Vandsø i Vejrum-
bro.
  Jeg kan huske en episode, da Egon ville 
forære mig en hund, i øvrigt som en tak 
for at føre hund for ham på markprøve. 
Da jeg skulle vælge, ville jeg tage den 
mindste, men Egon sagde nej ...- du skal 
tage største.
  Det har jeg aldrig fortrudt, idet dette var 
Maj, som jo nok alle kender.... Tak Égon. 
Mine tanker går til Erna hans trofaste 
støtte gennem livet, samt til børn og 
børnebørn.
Æret være Egons minde 
På Dansk Irsksetter-Klubs vegne, 
Tommy Pedersen.

Agerhønetælling
Den 7. marts mødtes mindst 10 Irsksettere, 
en Pointer og en Ruhår, med fører, hos Knud 
Hansen, i Bredsten, for at tælle agerhøns i 
området mellem Bredsten og Jelling, nord-
vest for Vejle. 

  Et område på mellem 450 og 500 hektar 
dyrket landbrugs jord. Resultatet den dag 
blev 22 par agerhøns, og 2 enlige. Derud-
over blev der set 18 harer, og flere spring af 
råvildt. Kun en del af området blev optalt, 
måske lige godt halvdelen. Udover at få styr 
på agerhøne bestanden nød hunde og fører 
den friske brise på dagen. Netop den friske 
den dag, og omslag fra østenvind til vind fra 
sydvest, kunne være forklaringen på at der 
manglede mange høns, i forhold til tællin-
gen i efteråret.
Tak til Knud for traktement og initiativ. 
Palle Krag.
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Tekst: Henrik Jørgensen
Arkivfoto: Peter Lykke Thomsen

Efter ca. halvandet års ventetid, kunne jeg i 
september 2010 hente min nye hvalp, Lisan, 
hos opdrætteren. Jeg havde frit valg blandt 
tæverne. Der var syv at vælge imellem, så 
der var nok at tænke på. Før jeg besøgte 
hvalpene første gang, havde jeg set en del 
video af dem, som opdrætteren havde lagt 
på nettet. Her var der især to, som jeg havde 
lagt mærke til, og som jeg ville holde særligt 
øje med, når jeg skulle besøge dem. Den ene 
af de to viste sig heldigvis at være en tæve, 
oven i købet den, som lå nr. 1 på min hitli-
ste. Der blev hun ved med at være, selvom 
jeg besøgte dem en del gange. Jeg var ikke 
i tvivl om, at jeg havde truffet et godt valg, 
og den efterfølgende tid bekræftede min 
fornemmelse. Hun var renlig i løbet af et par 
dage, og meget nem at have med at gøre. 
  Jeg begyndte med det samme at træne 
spor med hende, i begyndelsen kun nogle 
få meter hen til madskålen. I løbet af et par 
måneder var vi oppe på fuld længde, og 
inden jul havde vi også fået bygget svær-
hedsgraden op. Men desværre blev det ikke 
den mest sporvenlige vinter, sne, sne og 
atter sne. Men foråret kom da til sidst, og vi 
kløede på. Den 9. april 2011 stillede vi på 
prøven i Kongelunden, det blev til en 3. pr. 
og en god kritik for hendes vilje til at blive 
ved på trods af et par tab. Vi fik chancen 
igen i juli, og her gik det perfekt.
  I slutningen af juli var det ved at være tid 
til HD – fotografering, jeg var egentlig ikke 
nervøs for hundene fra netop den opdrætter 
har jo ikke HD. Alligevel var det med en vis 

spænding, jeg ca. en uge senere åbnede min 
mail for at se resultatet. B på den ene hofte 
og D på den anden. Hvad? Jeg kiggede en 
gang ekstra, det måtte jo være en fejl. Lige 
meget hvor mange gange jeg kiggede, stod 
der stadig det samme. Så brød min verden 
fuldstændig sammen, og jeg stortudede, 
snøft.
  Det kunne bare ikke passe, jeg havde jo 
allerede regnet ud, hvilken hanhund hun 
skulle parres med og det hele. Pludselig 
var alle planer og forventninger komplet 
ligegyldige, og jeg skulle træffe en vanske-
lig beslutning. Skulle jeg beholde hende, 
velvidende at mine avlsplaner aldrig kunne 
blive til noget? Eller skulle jeg skille mig af 
med hende, tanken var helt uudholdelig.
  Efter at have tænkt lidt over det, beslut-
tede jeg at skille mig af med hende, det var 
fornuften der havde bestemt det, hjertet var 
ikke helt enig.

Jeg ringede til opdrætteren for at fortælle 
ham det. Jeg tror ikke han fattede ret meget 
andet end: Lisan HD, for jeg hulkede som et 
barn, der har fået stjålet sin eneste julegave. 
Vi blev enige om, at vi begge skulle prøve 
at sprede rygtet om, at hun var til salg. Et 
par dage efter ringede han. En gammel 
Münsterländer-mand havde ringet og spurgt, 
om han kendte nogen, der havde en tæve på 
et års tid.
  Det var jo helt utroligt, at han netop skulle 
ringe på det tidspunkt, næsten et mirakel. 
Efter et par dage kom han og kiggede på 
hunden. Han var solgt med det samme. Han 
ville gerne have hunden, men kunne ikke 
overtage hende før efter et par måneder. 

  Vi aftalte, at jeg skulle træne hende i de 
to måneder, især på ikke at løbe efter harer 
og råvildt. Det var rigtig dejligt at få lov at 
beholde hende lidt længere, og gøre dres-
surarbejdet færdigt. Heldigvis har vi masser 
af både harer og råvildt, hvor vi bor, og 
også på den jagt jeg er med i. Jeg trænede 
intensivt på harerne, og efter tre dage havde 
vi denne oplevelse: 
  Jeg slap hende på en stubmark, hvor der 
plejer at være mange harer. Vi gik ned mod 
en lille skov, jeg var hele tiden klar til at 
fløjte. Men der var ingen harer den dag. Vi 
nåede skoven og fortsatte langs med kanten. 
Lidt længere fremme sluttede skoven. Da 
Lisan nåede frem til hjørnet, lettede der en 
stor hare fem meter fra hende. Jeg nåede 
aldrig at fløjte, det var ikke nødvendigt. I det 
sekund haren lettede, satte hun sig resolut 
på halen. Hun blev siddende, selv da haren 
standsede 20 meter fra hende og sad og 
gloede provokerende på hende. Hurra det 
virkede.
  Som en eller anden skrev på nettet om 
sin egen hund: ”Hvor er det let at træne en 
hund, som gør det, man siger til den.” Så var 
det bare råvildtet, vi skulle have på plads. 
Hun havde tidligere vist, at hendes jagtlyst 
med hensyn til denne art, bestemt ikke 
fejlede noget.
  En dag, hvor vi kørte rundt på jagten, så 
jeg, at der gik 12 – 15 dyr på en mark. Jeg 
slap hende på marken, og vi gik rundt om en 
remise, således at hun ville få øje på dyrene, 
så snart vi var forbi den. Dyrene blev over-
raskende nok stående, til vi var inde på 25 – 
30 meter. Så sprang de af sted mod skoven. 
Først da de sprang reagerede hunden, hun 
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havde ellers set dem for længe siden. Jeg 
lod hende løbe ca. 50 meter, før jeg fløjtede. 
Det virkede. Hun standsede øjeblikkeligt 
dog uden at lægge sig. Jeg gik roligt ud til 
hende og lagde hende ned, hvorefter hun fik 
både ros og godbidder.
  Nu synes jeg godt, at jeg kunne være be-
kendt at aflevere hende. Men når jeg allige-
vel skulle på marken for at træne den gamle 
hund, kunne jeg ligeså godt træne lidt med 
hende også. Det gik meget fint. Hun viste 
hurtigt spontan sekundering. Dog viste hun 
også spontan prelning, da makkerhunden 
lettede en stor flok høns. Hun nåede også 
selv at få stand et par gange, både for høns 
og fasan, det gik rimeligt pænt. Hun lystrede 
heldigvis fløjten.

Så kom dagen, da hun blev hentet. Det var 
ikke let, selv om jeg var helt tryg ved at 
overlade hende til Palle. Jeg vidste, at hun 
var i gode hænder, bare ikke mine hænder, 
snøft.
  Tre uger senere ringede Palle en søndag 
aften. - Nu skal du bare høre. I dag har hun 
fået sin ilddåb.
  Så fortalte han, at han havde taget hende 
med på jagt den dag, sammen med sine 
to drenge og den gamle lab. De startede 

med en haretramp, og besluttede at tage 
Lisan med og lade den gamle blive i bilen. 
Den første hare døde i knaldet, den anden 
derimod trimlede, men fortsatte så med 
kurs mod noget brak. - Hvad nu, skal vi gå 
tilbage efter lab’en, eller skal vi se hvad, 
hende her kan? - Vi prøver, så må det briste 
eller bære. Han slipper hunden og sender 
den afsted med en apport kommando.
  Hun fandt det sted, hvor haren trimlede, 
tog sporet op og løb mod brakken. 70 meter 
ude forsvandt hun, for et øjeblik efter at 
dukke op med haren, som blev afleveret som 
det mest naturlige i verden. Senere var der 
nogle fodertønder, som skulle efterses og 
fyldes. Her fik begge hunde lov at tøffe lidt 
omkring. Pludselig siger en af drengene: - 
Far, hvad er det Lisan har gang i?
  Han kiggede op, og der 15 meter væk stod 
hunden i stram stand ved en grøft. Han gik 
over til bilen, finder bøssen og kommer 
patroner i. Jo hun stod der stadig. Han gik 
frem og stillede sig bagved hunden. Efter et 
øjeblik gav han rejseordre. Hun avancerer 
med fuld knald, tre fasaner letter. En af dem 
bliver skudt og falder død til jorden. Hunden 
stoppede på fløjten. Efter lidt venten får den 
et – Apport! Fuglen blev hentet og afleveret 
efter alle forskrifter.

Så ville vi lige slutte af med at skyde et dyr, 
siger Palle. Han skød to. Mens han bræk-
keder det ene, gik drengene over for at finde 
det andet.
  De kommer tilbage og melder, at de ikke 
kan finde det. Han gik selv over og kiggede 
efter.
  Nej, det var væk. Han kom i tanker om, at 
Lisan jo kan gå spor, og besluttede sig for 
at prøve.
Hun tog fint sporet op, og fulgte det. Men 
da det var sent, og drengen skal til fodbold, 
besluttde de at stoppe eftersøgningen og 
tilkalde en schweisshund i stedet. - Men 
hvis vi havde haft tid, havde hun helt sikkert 
fundet det, slutter han.
  Sikke en debut, jeg var både glad og stolt, 
for det var jo alt det, jeg havde lært hende, 
som nu gav bonus. Men også lidt vemodig 
over, at det ikke var mig, som fik disse ople-
velser sammen med hende. 
  HD er noget forfærdeligt skidt, og selvom 
alle gør, hvad de kan for at undgå det, så 
sker det at lynet slår ned, og det er ikke altid 
hos naboen. Jeg venter bare på, at jeg snart 
kan få en ny hvalp, for det trænger jeg til. 
Og nej, jeg er ikke bange for at få en hvalp 
fra samme kennel igen. Tværtimod.
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