
Jagthunden

Udgivet af de de stående jagthundeklubber  i  Danmark

Nummer 2 april 2013



2

Jagthunden
Jagthunden er medlemsblad for specialklub-
ber tilsluttet FJD. Bladet udkommer i d. 15. i 
månederne: februar, april, juni, august, oktober 
og december. Oplaget er p.t. 5.500 og omdeles 
af Post Danmark.
 
Ansvarshavende redaktør: Flemming Øster-
gaard, Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum. Tlf. 
97 47 24 93. Mobil. 24 82 10 93. (Redaktion og 
layout). e-mail: jagthunden@fjd.dk

I redaktionen med særligt ansvar for annon-
cer og hjemmeside mm: Rune Riishøj, Over 
Spangen 6, Kisum, 7800 Skive. Tlf. 22 84 83 
65: e-mail: ajagthund@hotmail.com
 
Tekst og billeder, læserindlæg mm (ikke 
specialklubstof) optages ved henvendelse til 
redaktøren Teksten leves på CD eller mail. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i 
indlæggene.
Deadline for stof til bladet er d. 1/1, 1/3, 1/5, 
1/7, 1/9 og 1/11.
Alt klubrelateret stof sendes til redaktøren for 
den pågældende specialklub

Adresseændringer skal ske til kassereren for 
din specialklub.
 
Udebliver Jagthunden, så skal du rette hen-
vendelse til kassereren for din specialklub.

Tryk: Johansen Grafi sk, Holstebro

De stående jagthundeklubber

(Fællesrepræsentationen for Specialklubber for 
Stående Jagthunde i Danmark)
 
FJDs formand: Henrik Raae Andersen , Lun-
derødvej 82, Marup, 4340 Tølløse. Tlf. 59 18 
66 65. e-mail: elverdams@adslhome.dk
 
FJDs sekretær : Bent Olsen, Grammingtoften 
1, 6630 Rødding. Tlf. 74 84 51 09, 21 75 58 57. 
e-mail: bento@dbmail.dk
 
FJDs kasserer: Minna B. Clausen, Stratvej 11, 
6740 Bramming. Tlf.: 75 17 36 05. 
Mobil: 30 52 52 68. e-mail: kasserer@fjd.dk
 
FJDs hjemmeside: www.fjd.dk

Dansk Jagthundeudvalg
DJUs sekretariat: Højnæsvej 56, 2610 Rødovre. 
Tlf. 36 72 50 80 (mandag og onsdag). E-mail: 
dju@tiscali.dk. Fax. 36 72 09 11. att. DJU. 
Giro 1 64 70 16.

DJUs hjemmeside: www.danskjagthundeud-
valg.dk

DJU

www.fjd.dk



3www.fjd.dk

4 Landbruget vil skabe større natur- 
 værdier
8 Det var rigtig jøwt
12 Smertens betydning for hundens 
 adfærd
15 FJDs nordjyske prøve ved Dalby-
 over
15 FJD´s markprøve ved Kolding
16 Tævehundens løbetid kan give 
 problemer
17 Sådan gør de, slæb
18 Løst og fast
18 FJD orienterer
20 Kiropraktik for hunde
22 10 gode råd til fuglehundetræning
25 FJD-udstilling i Vissenbjerg
26 DJU orienterer
28 Slæb- og apporteringsprøver 2013
29 FJD s midtsjællandske prøve
30 Debat
31 FJDs forvaltningsområder

25 Apporteringsprøve i 5-klubregi
32 Dansk Ruhår Klub
36 Korthaarklubben
40 Dansk Münsterländer Klub
43 Klubben for Gamle Danske 
 Hønsehunde
44 Langhårsklubben
46 Dansk Weimaraner Klub
47 Dansk Vizsla Klub
48 Dansk Drentsche Patrijshound 
 Klub
50 Dansk Breton Klub
54 Dansk Pointer Klub
57 Engelsk Setter Klub i Danmark
60 Dansk Gordon Setter Klub
62 Dansk Irsk Setter Klub
65 Elskede Emma
66 Rubrikannoncer

Forsidefoto: Hanne Buhr
Se side 18, hvordan du kan stemme på 
Hanne Buhrs foto.

INDHOLD april 2013
Bliver vore hunde 
sygeliggjorte?

Med fare for at blive beskyldt 
for at politisere, vil jeg 
alligevel kaste mig over et 
emne, som har optaget mig i de 
snart 50 år, jeg har interesseret mig for arbej-
det med de stående hunde. 
  Da jeg begyndte, avlede man jagthunde på 
de basale jagtlige egenskaber. Søg, fi nder-
evne, stil, vildtbehandling osv. Det var sådan 
set ret enkelt og lige ud ad landevejen.
  Så dukkede der i slutningen af 60-erne et 
spøgelse op. HD. Vi havde aldrig haft HD i 
de stående jagthunde, og vi havde da heller 
aldrig avlet invalide hunde, som tilfældet var 
og er med en række andre racer. Vi havde jo 
aldrig avlet på en hund, som ikke ville gå på 
jagt.
  I begyndelsen af 70-erne havde jeg sammen 
med min far en fremragende hanhund, som 
havde en lovende prøve- og avlskarriere 
foran sig. Desværre faldt den for HD. Slut 
med udsigt til dejlige tævehunde på stribe.   
Nu var det jo sådan, at hunden ikke vidste 
noget om HD. Den ville gå på jagt og gjorde 
det i en sådan grad, at den blandt andet vandt 
en VK, da den var ni år gammel.
  Men fotograferingen greb om sig, og 
fl ere og fl ere af vore racer hoppede med på 
vognen. Ruhåren førte an, for man havde her 
en ret stor procentdel med HD. Har det så 
hjulpet? Med det kendskab, jeg har til stati-
stikkerne, ligger man vel stort set på samme 
HD-procent, som man har gjort i mange år. 
Men opdrættere og ejere har haft ærgelser og 
udgifter.
  Jeg fotograferer også selv mine avlshunde. 
Det er af den simple grund, at med mindre, 
de er HD-fri, så kan jeg glemme alt om at 
sælge hvalpe i Skandinavien. Men er mine 
hunde blevet bedre af det?
  Desværre stopper morskaben ikke ved HD. 
Efterhånden er der opfundet så meget, vi skal 
undersøge avlshundene for, at sundhedsbo-
gen skal køres på en trækvogn. AD, PRA, 
CL, OCD sådan lige nævnt i fl æng, og hvad 
mon det næste bliver?
  Er vi ved at gå fuldstændig grassat. Glem-
mer vi helt de basale brugsegenskaber, som 
vore hunde har været avlet på i generationer. 
  Som jeg oplever det, har vi altid blandt de 
stående jagthunderacer avlet på sunde og 
stærke dyr, der ville gå på jagt. Det var og 
er det, vi skal bruge dem til. Derfor kan man 
også godt spørge sig selv, hvad hele dette 
sygdomshysteri har gavnet? Og man kan 
også godt stille det spørgsmål, om iveren for 
at tilvejebringe individer, der ikke har anlæg 
for hverken den ene eller den anden sygdom, 
kommer til at tilvejebringe hunde, der ikke 
vil gå på jagt.
  Måske skulle vi tænke lidt over det, og må-
ske vandrer nogle af racernes skabere rundt 
på de evige jagtmarker. De skeler lidt ned på 
jorden og spørger så hinanden: - Hvad har de 
dog gjort ved vore fuglehunde?
Med venlighilsen
Flemming Østergaard, redaktør.

Sundhed

12, 16 og 20
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Landbruget vil skabe
større naturværdier

Det er en af de første dage i marts. Der er 
rim på tagene, og vinterrapsen skutter sig og 
vil gerne have varme til rødderne. I maskin-
huset står de store traktorer og venter på at 
komme i arbejde. Det er en dag, hvor man 
stærkt kan fornemme Johannes V. Jensens 
inspiration til forårssangen, Lysfyldt morgen 
til marven kold, og netop den dag møder 
”Jagthunden” formanden for Landbrug & 
Fødevarer, Martin Merrild, på hans gård 
i Øster Hjerm ved Struer. Formålet med 
mødet er en snak om mulighederne for at 
få landbruget med i den store plan, der skal 
sikrer bedre livsbetingelser for faunaen i det 
åbne land.

Martin Merrild begynder med at for-
klare, at han selv er jæger, men ikke af den 
hardcore slags, hvilket hans mange gøremål 
også sætter en naturlig grænse for. Men 
han synes, det er spændende med de mange 
tiltag, der er sket i området og glæder sig 
over, at andre ikke mindst hundefolkene kan 
have gavn af at færdes på hans marker. Men 

en gang, når hverdagen ikke længere er så 
stresset, håber han at kunne få mere tid til at 
nyde naturen og jagten.
  Vi begynder med at stille spørgsmålet, 
om han tror, landmændene vil være med til 
at lave en lidt mere naturvenlig markdrift. 
– Jeg er overbevist om, at rigtig mange 
landmænd gerne vil være med til at forbedre 
forholdene for dyr og fugle, hvis man bare 
kan komme til at lave det lidt på sin egen 
facon, siger Martin Merrild. 
  Han er overbevist om, at hvis der havde 
været en større forhandlingsvilje om randzo-
neproblematikken, så kunne man have ud-
nyttet både ressourcer og penge langt bedre, 
så man virkelig havde fået såvel en forbed-
ring af vandmiljøet og generelle forbedrin-
ger af biotoperne i de berørte områder. – Nu 
er der udlagt ca. 50.000 ha til stor irritation 
for landbruget, og det bidrager selvfølgelig 
til en dårligere stemning over for ønsker om 
at udtage jord til naturformål, siger Martin 
Merrild og tilføjer, at vi ad frivillighedens 
vej, måske kunne have fået en større effekt, 

måske endda med mindre areal. – Rundt om 
i landet kunne forskellige naturbrugerorga-
nisationer i samarbejde med kommunen og 
landbruget have fundet ud af, hvad der var 
bedst netop i deres område.
  Martin Merrild er heller ikke et øjeblik 
i tvivl om, at landbrugsejendomme med 
naturværdier er værdifulde for såvel ejerne 
som for naturbrugere og samfundet

Martin Merrild er også optaget af det 
faktum, at mange danskere ser negativt på 
landbrugets rolle i naturbevarelsen, og han 
forklarer, at procentvis er der færre dan-
skere, der ser positivt på landbruget, end i 
mange af vore nabolande. – Selv i Holland 
er befolkningen mere positiv, tilføjer han.
  Man mærker tydeligt, at her er noget, der 
virkelig optager formanden for de danske 
landmænd, og at han vil gøre meget for at få 
ændret dette syn.
  Men hvad så med den store nationale for-
valtningsplan for hare og agerhøne. Kan den 
implementeres i den almindelige landbrugs-

Hans gård ligger i smukke morænebakker med udsigt over Limfjorden. Han stiller arealer til 
rådighed for faunaforbedrende tiltag, og han er levende optaget af at forbedre landbrugets 
image. ”Jagthunden” har været på besøg hos landbrugets førstemand.

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Flemming Østergaard m. fl .

www.fjd.dk

Agerhøns i fl ugt over landskabet. Et syn de fl este landmænd nyder. 
Foto: Bjarne Nürnberg.

Landmænd vil gerne være med til at gøre noget, men der må godt være en lille 
„gulerod“.
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De store traktorer står og venter på at komme i 
marken. De er effektive, men Martin Merrild mener 
alligevel , at der godt kan bvive plads til forbedringer 
for faunaen i agerlandet.
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drift fra Gedser til Skagen? – Jeg tror, der 
er rigtig gode muligheder for, at planen kan 
blive til noget, for når ildsjælene banker på 
døren, så er det meget svært at sige nej, si-
ger Martin Merrild. Men han er også bevidst 
om, at der nok lige er et par ting, som skal 
på plads.
  For det første tror han, at vi skal have æn-
dret holdningen hos en del landmænd, så de 
kan forstå, at det ikke altid kan betale sig at 
dyrke hjørner, kiler, tilovers blivende striber 
mm. Og så mener han også, at vi skal have 
planteavlskonsulenterne med i arbejdet. 
- Det kan jo lige så godt være konsulenten, 
der spørger landmanden, om det ikke ville 
være en god idé med nogle naturvenlige 
tiltag i markdriften, tilføjer Martin Merrild.
  Og så er der jo lige økonomien. Landbru-
gets førstemand er af den klare opfattelse, 
at blot der var en lille kompensation som 
gulerod, så ville det trække mange land-
mænd med i den rigtige retning. - En af 
gulerødderne kunne være gødningskvoten 
ind i marken, siger han.

Men hvis planen om at skabe bedre livs-
betingelser for stort og småt i det åbne land 
skal lykkes, så har Martin Merrild den klare 
holdning, at det kræver enkle regler. – Det 
må ikke være for besværligt at etablere, det 
må ikke være besværligt at administrere, 
og det må slet ikke være for besværligt at 
kontrollere, tilføjer han.
  Derfor kunne det måske være en god idé, 
hvis vi tog kontrollørerne med i arbejdet, 
og det mener Martin Merrild bogstaveligt, 
forstået på den måde, at det er vigtigt, at 
topembedsmændene i ministeriet og folkene 
i plantedirektoratet forstår, hvad det er, vi vil 

lave, og hvorfor vi gør det. – I dag er der alt 
for mange faldgruber, og det afholder rigtig 
mange landmænd fra at gøre noget, tilføjer 
han.
  Når man sådan sidder og taler med for-
manden for det erhverv, der skaffer os alle 
sammen mad på bordet hver eneste dag, så 
mærker man hurtigt, at han er meget optaget 
af at være med til at yde en positiv indsats 
for at forbedre naturværdierne i agerlandet. 
Et eller andet sted er det selvfølgelig også 
hjælp til selvhjælp, for gennem et arbejde 
for større naturværdier, bliver der også 
mulighed for et bedre image for landbrugs-
erhvervet.
  Martin Merrild fremhæver projekt Spor 
i Landskabet, og netop spor i landskabet 
kunne fi nt udvides, så det også kom til at 
omfatte en lang række af de tiltag, der i de 
kommende år vil være med til at forbedre 
forholdene for agerlandets fauna.
  Landmændene vil gerne være med, men 
det skal være frivilligt, for på den måde 
føler den enkelte nemlig medejerskab til de 
naturforbedringer, der foretages. Og så skal 
der være nogen til at hjælpe landmændene 
såvel med råd og vejledning som med det 
praktiske. 
  Det sidste er Martin Merrild selv et godt 
eksempel på. Hans går ligger i FJDs for-
valtningsområde Øster Hjerm, og Martin 
Merrild har beredvilligt stillet såvel jord 
som maskiner til rådighed for en række af 
de tiltag, man arbejder med i området for at 
forbedre forholdene for markvildtet. Men 
han her ikke tid til selv at deltage i arbejdet, 
og sådan er der med garanti mange andre 
landmænd der har det.

Medens solen kravler højere på himlen, 
og termometeret i bilen sniger sig op på 50 
sætter ”Jagthundens” redaktør næsen hjem-
over. En berigende samtale har i hvert fald 
overbevist selv samme redaktør om, at det 
ikke er landbrugets og slet ikke den politiske 
ledelses skyld, hvis der i løbet af en årrække 
ikke er skabt langt bedre livsbetingelser for 
alt fra insekter til harer i det åbne agerland.
  Den formiddag i marts blev det forår i 
mere end én forstand.

I Øster Hjerm ved Struer har landmændene allerede skabt mange forbedringer for dyre- og fuglelivet i det åbne 
land.

Martin Merrild lægger gerne jord til naturstriber. De 
etableres i et samarbejde mellem nogle jægere og 
lodsejere. Foto: Svend Erik Jensen.

Der skal ikke altid så meget til for at skabe den 
nødvendige variation. En græsstribe ind til et hegn er 
guld værd.
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Det var rigtig jøwt
Man skal naturligvis passe på med at anvende dialekt, men da Alla Olsens nye og meget 
omtalte album udkom næsten samtidig med, at Dansk Jagthunde Derby blev afviklet i Vend-
syssel, så er der næppe nogen i hele kongeriget, der ikke ved, hvad det betyder, når vi sætter 
denne overskrift.

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Kim Henriksen

I dagene op til afvikling af det 81. derby d. 
15. og 16. marts var der med garanti mange, 
som havde søvnløse nætter på grund af 
vintervejret. Det gjaldt naturligvis hunde-
førere og dommere, men i første række nok 
arrangørerne. Det er vanskeligt at sætte det 
halve Vendsyssel på den anden ende, for så 
med få dages varsel at afl yse det hele.
  Heldigvis for alle udeblev sneen, og den, 
der havde været, var borte. Til gengæld var 
jorden frosthård og vinden ganske kraftig. 
Men det er der altså ikke noget at gøre ved. 
Alle må gå på med krum hals og få det 
bedste ud af det. Og lad det være sagt med 
det samme. Alle pessimistiske forhåndsfor-
ventninger blev gjort til skamme. Det blev 
et forrygende derby, som på mange måder 
vil gå over i historien.

Der var tilmeldt 62 hunde til Dansk Jagt-
hunde Derby 2013, og lidt færre mødte op 
ved Luneborg Kro. Der er altid nogen, som 
melder fra i sidste øjeblik, løbetid, skåret 
pote osv.
  Som sædvanlig var der deltagere og gæster 
fra både Norge og Sverige. Dejligt de vil 
tage turen herned.
  Efter velkomst og opråb blev de frem-
mødte hunde fordelt på fem hold og sendt 
ud i den kølige forårsmorgen på forskellige 
lokaliteter i Vendsyssel, hvor dygtige og 
entusiastiske terrænledere mente, der var 
tilstrækkeligt med fugle.
  Det skulle senere vise sig at komme til at 
holde stik. Fugle var der nok af (et enkelt 
hold kunne nok have brugt lidt fl ere) men 
alt i alt blev der set fugl 90 gange på de fem 
hold. Til gengæld var forholdene vanske-
lige. Skiftet op ad dagen fra frost til et par 

plusgrader gjorde, at de stabile færtforhold, 
der tilsyneladende var først på formiddagen, 
blev afl øst af stor usikkerhed hos hundene 
med, hvor fuglene sad.
  Sidst på eftermiddagen oplevede, de, der 
endnu var i terrænet, at forholdene igen blev 
bedre, og der kunne præsteres fugl. På trods 
af forholdene blev der alligevel præmieret 
11 hunde (20 % af de startende), og det 
er ifølge Jørgen Jensen fra Derbyudvalget 
aldrig sket før.

De 11 hunde, syv engelske settere, to 
pointere, en irsksetter og en gordon setter, 
gik videre til fi naledagen om lørdagen, som 
blev afviklet på Gammel Toftegårds jorde  
myndigt og venligt styret af Nold. Bedre 
terræn til en derbyfi nale fi ndes ikke. Store 
marker med passende dækning og en god 
bestand af parhøns gav optimale forhold 

Der rejses fugl på Gammel Toftegårds jorde, hvor der 
på fi naledagen var mange høns.
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for dommerne, Flemming Sørensen (ordf.) 
Bjarne Siig og Hans Peter Clausen. 
  Vi fi k set søg, fart og stil. Vi fi k set hunde, 
der kunne og ville gå på jagt. Vi fi k set 
hunde, som kunne fi nde og behandle fugle, 
og vi fi k set hunde, som kunne opføre sig 
ordentlig. Det var en fornøjelse at følge.
  Det er klart, at alle hunde fra starten ikke 
stod lige stærkt. En enkelt var overført med 
topkarakter, medens andre havde minus-
ser på format og vildtbehandling. I løbet af 
formiddagen blev der dog lavet en del om 
på denne rangorden. Nogle faldt lidt tilbage 
på intensiteten, medens andre rykkede frem 
i feltet, fordi de havde bragt fugl for bøssen. 
En enkelt blev nok lige lidt for vildtløftig i 
sit søg.
  Men alt i alt havde man en rigtig god 
formiddag, hvor dommerne tog sig tid til 
grundig afprøvning af hundene. Intet blev 
overladt til tilfældighederne, og intet for-
bigik deres skarpe blikke, og det hele blev 
styret myndigt og meget venligt af Flem-
ming Sørensen, der hen mod middag kunne 
meddele, at nu ville man holde frokostpause.
  Alle havde nok troet, man ville køre igen-
nem, for der kom meldinger ind (mobilos) 
om at nu var snevejret i Esbjerg og Herning.

Efter frokostpausen meddelte dommerne 
til hundeførere og publikum, at syv hunde 
gik videre til matchning. Det var med 
følgende rangering: På top ES, Bjerndrups 
Messi (med et forspring til de øvrige). På. 
2. og 3. pladsen ES, Nordvestjydens Flaks 
og P, Matresses Vita. Her havde dommerne 
igen trukket en streg til 4. pladsen, ES, 
Bjerndrups Phineas, som igen lå foran de 
sidste tre nemlig ES, Bjerndrups Zanka, IS, 
Red Garlic Red Onion Mix og GS, Vaskjærs 
Abidal.
  Så gik matchningen i gang. I bunden skete 
der ingen forskydninger. Abidal gled ud, 
Mix blev på 6. pladsen og Zanka holdt fem-
meren, ligesom Phineas forblev nr. 4. 
  Så begyndte spændingen at spidse til. 
Hvem skulle gå mod Messi i den endelige 
fi nale? 
  Flaks og Vita viste stort og fl ot søg og høj 
fart og fejende stil. Det var virkelig opvis-
ning, og jeg er overbevist om, at alle, der 
var med den eftermiddag på Toftegården, 
nød det, de så.
  Da Vita bragte sig i kontakt med fugl, der 
ikke holdt til en hel fugletagning, var slaget 
afgjort – det er og var unghunde, og her 
er det altså bedre at fi nde fugl, end ikke at 

fi nde noget.
  Le grande fi nale. Messi og Vita. Igen to 
fantastiske søgere. Hunde af meget høj 
klasse, der skummede deres mark foran 
førerne. Men Messi havde altså et lille for-
spring, og da Vita pludselig slog en vending 
bag ud i terrænet, var fi nalen afgjort. Bjern-
drups Messi og Torbjørn Riis havde vunder 
Dansk Jagthunde Derby 2013. 
  Et fantastisk arrangement var ved at være 
til ende, og ”Jagthundens” redaktør kan så-
vel som deltager og som tilskuer ikke uddele 
ros nok til prøveledelse og terrænledere for 
de fantastiske terræner, vi fi k lov til at gå på 
de to dage i Vendsyssel. Det var jøwt.

For Kennel Bjerndrup, Jette Clausen og 
Svend Aage Vad, blev årets derby en helt 
fantastisk triumf. Ikke nok med, at en hund 
fra Kennel Bjerndrup vandt, yderligere to 
kuldsøskende blev også placeret. Det er vist 
længe siden, det er sket, hvis det er sket. 
Begejstringen var naturligvis også stor hos 
de to, og da sejren var i hus, sprang Svend 
Aage spontant Thorbjørn om halsen. Jubel, 
jubel. 
  Da det lidt efter gik op for Svend Aage 
Vad, hvor stort det var, var bevægelsen 
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1: Dommerteamet, fra venstre Bjarne Siig, Flemming Sørensen og Hans Peter Clausen i arbejde. 2: Jeg er klar! Mix gjorde det ganske fortræffeligt og sluttede på 6. plad-
sen. 3: Er der skuffelse at spore hos såvel hund som fører. Abidal blev sat af lige uden for „medaljerækken“. 4: Hvad snakker de om, 1, 2 og 3. De laver næppe aftaler, 
men sætter snarere hinanden op til den endelige fi nale. 5: Jubel der vil noget. Svend Aage Vad springer Thorbjørn Riis om halsen, da sejren er i hus. 6: Dæææææk!
7: Matressses Vita viser derbystil.
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ADFÆRDSBEHANDLING
 Alene hjemme problemer, gøen, hilser voldsomt, aggression m.m.

KURSER & UDDANNELSE
 Hund i Harmoni  Kursus m. Jan Fennell

FOREDRAG 
 Se datoer på hjemmesiden

Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina

Med venlig hilsen

info@hundesprog.dk eller tlf. 2061 6223
Skandinaviens eneste Jan Fennell Amichien Hundelytter 

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?

HUNDESPROG.DK

Resultatet af Dansk Jagthundederby 2013:
Derbyvinder: ES Bjerndrups Messi, Thorbjørn 
Riis
2. vinder: P Matresses Vita, ejer Thomas Ole-
sen, fører Flemming Fuglede Jørgensen.

3. vinder: ES Nordvestjydens Flaks, ejer Ulrik 
K. Nielsen, fører Ole Halberg.
4. vinder: ES Bjerndrups Phineas, Thomas Klit
5. vinder: ES Bjerndrups Zanka, Keld Hansen
6. vinder: IS Red Garlic Onion Mix, Ole Schmidt

Formanden for Derbyudvalget, Asgher Stein, overræk-
ker det eftertragtede Derbykrus til vinderen, Thorbjørn 
Riis.

ganske enkelt ved at overvælde ham, og han 
måtte faktisk gå lidt for sig selv, for igen at 
få styr på sine følelser. Vi andre forstod hans 
glæde og glædede os sammen med ham og 
Jette.

Lidt før kl. 14 samledes vi på gårdsplad-
sen til præmieoverrækkelse og hyldest af 
vinderne. Der blev sagt mange pæne ting, og 
da Thorbjørn Riis løftede Derbykruset, brød 
jubelen løs. Følelserne var måske igen ved 
at få overtaget, for mange af os og sikkert 
også for Thorbjørn, for tankerne løb lige 25 
år tilbage. I 1988 var det nemlig Thorbjørns 
Far, Kurt Riis der løftede det eftertragtede 
trofæ, da han vandt derbyet med ES Topper. 
Desværre døde Kurt alt for tidligt, men 
arven er i sandhed gået videre.
  Efter hurra for vinderne og Dansk Jagt-
hunde Derby var det tid at sige farvel. 
Mange havde langt at køre, og fl ere med 
udsigt til at møde en begyndende snestorm.

Om Dansk Jagthunde Derby
Det første Derby blev afholdt i 1932.
Dansk Jagthunde Derby er en selvstæn-
dig organisation, hvor de fem engelske 
specialklubber hver har en repræsentant i 
udvalget – Derbyudvalget – der styrer og er 
ansvarlig for afvikling af derbyet.
  Adgang til derbyet har hunde tilhørende 
de fem engelske racer. Hundene skal være 
fyldt 10 mdr. og må højst være født to år 
tidligere end den pågældende hund starter 
på derby. Således må hunde, der startede 
på Derby 2013 ikke være født tidligere end 
i 2011.
  Hunden skal være tilmeldt derby, inden 
den fylder et år og 1. rate skal være betalt. 
Den endelige tilmelding sker ved indbe-
taling af 2. rate, typisk en måneds tid før 
afvikling af årets derby.
  Derbyet er en avlsprøve, hvor man tester 
de grundlæggende kvaliteter hos den stå-
ende engelske fuglehund, for i princippet at 

kunne se bagud og se, hvilke hunde der har 
gjort det godt avlsmæssigt i forhold til den 
pågældende årgang.
  Derfor kan hunde med underbid og 
hanhunde, der ikke har normalt udviklede 
testikler ikke deltage. Det kontrolleres før 
start på 1. dagen
  På førstedagen bedømmes hundenes 
kvalitet efter FMs regler for bedømmelse af 
unghunde. Hunde, der på derbydagen ikke 
er fyldt to år, kan få præmiegraden ført på 
stambladet.
  På 2. dagen dømmes efter konkurren-
cesystem, dog således, at der skeles til 
præstationen 1. dag. En hund overført med 
1A (topkarakter) har således noget mere at 
skære af, end en hund, som er overført med 
eksempelvis 2B.
  For at være med helt fremme skal jagtly-
sten være stor, søgsoplæg og stil skal være 
i top.
  Læs mere om Dansk jagthunde Derby på 
www.jagthundederby.dk
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HIKE HUNDEFODER
HIKE HUNDEFODER SIKRER ET SUNDT, AKTIVT OG LANGT HUNDELIV

HIKE HVALPEFODER
HIKE Hvalpefoder sikrer, at dine hvalpe får en optimal 
vækst i hele hvalpeperioden fra de er 3 uger til 12 måneder. 
HIKE Hvalpefoder er også velegnet til tæver med hvalpe og 
hunde, som skal restituere efter sygdom.

HIKE Hvalpefoder indeholder alle vitaminer og mineraler og 
har et proteinindhold på 30%, der kommer fra tørret kyl-

HIKE AKTIV 30/24: 
HIKE Aktiv er det suverænt bedste præstationsfoder, du kan give din 
hund. Her er det rette foder til hårde jagtperioder, til marktræning og 
prøver, hvor hunden skal yde sit maksimale og hurtigt skal res-
tituere. HIKE Aktiv 30/24 er også det rette foder til hunde, som skal 
restituere efter sygdom, og til tæver med hvalpe.

HIKE Aktiv 30/24 rummer alle vitaminer og mineraler samt et pro-

SPECIAL FULDFODER:
HIKE SENIOR/LIGHT 18/10 
HIKE Senior/Light 18/10 er en fuldfoder, der er perfekt til ældre 
hunde, overvægtige hunde og hunde som får lidt motion samt 
hunde med allergi. Fuldfoderet er helt fri for hvede og majs og 
dermed også fri for gluten.

HIKE Senior/Light 18/10 er sammensat med proteinindhold 

olieblanding.

HIKE LAM OG FRUGTER 25/16 

særdeles velegnet til hunde med allergi, men også
andre hunde vil stortrives med denne blanding. 

HIKE Lam og Frugter 25/16 adskiller sig fra andre
fuldfoder ved at kulhydraterne kommer fra ærter, 

uden korn. Proteinerne i denne blanding kommer 

Fedtindholdet er 16 % og kommer fra lammefedt,
 

HIKE BRUGSHUND 24/15
HIKE Brugshund 24/15 er den helt rigtige fuldfoder for hunde med et moderat til højt aktivitetsniveau samt hunde i kennel og pension.

HIKE Brugshund 24/15 rummer alle vitaminer og mineraler med et proteinindhold på 24% fra tørret 
 

 

overskud. Alle blandinger er garanteret fri for grise- og oksekød, animalske biprodukter, vegetabilske proteinekstrakter og vegeta-
bilske højprotein-ingredienser. Og så er vores foder naturligvis uden tilsatte farve- og smagsstoffer.

HIKE Hvalpefoder indeholder min. 25 % tørret kyllingekød og 
-

73% af proteinindhold kommer fra let omsætteligt kylingekød 

Fedtindholdet på 20%  kommer fra en optimeret fedt- og  

FAKTA
HIKE Aktiv 30/24 indeholder min. 30 % tørret kyllingekød og 6 % tørret 

-
 

og rapsolie.

FAKTA

FAKTA
HIKE Brugshund 24/15 indeholder min. 22 % tørret kyllingekød og  

 

Fedtindholdet er på 15% og sammensat af  animalsk fedt,  

Ønsker du yderligere oplysninger,  
Kennel- eller forhandleraftaler så kontakt os

HIKE Hundefoder
Holstebrovej 189, Mønsted

8800 Viborg
86647339

hike@hike.dk

WWW.HIKE.DK
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I løbet af de sidste mange år har viden og 
teorier om hunde taget nogle kvantespring, 
og vi mener, trods den stadig store mangel 
på videnskabelige undersøgelser i dag at 
vide en masse, når det kommer til adfærd, 
træning og problemer. Der er sket et boom 
på træner- og adfærdsbehandler-markedet, 
hvilket betyder, at enhver hundeejer i 
Danmark (og i mange andre lande), ikke har 
langt til den nærmeste (semi-)professionelle 
hundetræner og adfærdsbehandler. Med der-
til hører, at fl ere og fl ere hundeejere bliver 
opmærksomme på forskellige problemstil-
linger, der kan være forbundet med det at 
have hund i dag. 

Når vi skal arbejde med problemad-
færd hos en hund, er der en masse at tage i 
betragtning - den generelle viden om hunde 
(kynologi), den gældende hunds ophav og 
type, dens tidlige opvækst, socialisering, 
miljøtræning, positive og negative oplevel-
ser, ejerens forventninger og muligheder 
samt en hel masse andet, som er vigtige for 
evalueringen af den enkelte hunds proble-
madfærd samt den mulige løsning herpå/
håndtering heraf.
  Ved at evaluere hunden i forhold til oven-
stående, kan man danne sig et indtryk af, 
hvilken hund man har med at gøre, men det 

er ikke alt. Hundens fysiske sundhed skal
altid tages i betragtning i forbindelse med en 
adfærdsbehandling.
  Noget af det, man som adfærdsbehandler 
først og fremmest bør gøre sig klart er, om 
hunden er sund og rask. Men hvad betyder 
det at være sund og rask, og hvordan kan 
man se på en hund, om den har gener af den 
ene eller den anden art?
  Vi vil gerne påpege, at vi hverken er dyr-
læger, fysioterapeuter, massører eller andet 
indenfor den genre. Vi arbejder med hundes 
adfærd set ud fra deres biologiske 

Smerters betydning 
for hundes adfærd

Er vi opmærksomme på, om vores hund har ondt og eventuelt, hvorfor den har ondt? Bedre 
viden om hunde og smerter kan i høj grad være med til at optimere vores udbytte af hundens 
atbejde på såvel prøve som på jagt.

Tekst: Line Oftedal Kollerup
Foto: Flemming Østergaard
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Vildtagre til glæde  
        for dyr og mennesker

 Kyllingemix, forår og efterår
 Helårsmix til hjortevildt
 Insektvold/redeskjul

Se hele sortimentet på  
www.dlf.dk under 

Produkter/Vildtafgrøder.
 

Vildtblandinger fra DLF-TRIFOLIUM 
forhandles af grovvarefirmaer 

over hele landet.

DLF-TRIFOLIUM  70 12 16 00  dlf@dlf.dk  www.dlf.dk

og kognitive formåen. Men for at kunne 
gøre det optimalt, skal vi vide tilstrække-
ligt om fysik- og smerteområdet, i hvilken 
forbindelse vi har nogle gode dyrlæger at 
rådføre os med samt vores højt værdsatte 
samarbejdspartnere fra ‚Magtor - hunde som 
os’ (klinik for hundemassage, Sjælland), hos 
hvem vi ofte rådfører os, når det kommer til 
det fysiske aspekt. 
  For bedst at komme hele vejen rundt om 
emnet ‚smerter og adfærd’ her i artiklen, 
skal vi ind på hvad smerte egentlig er for 
noget, og hvordan det påvirker et individ 
både fysisk og ikke mindst mentalt. 
  I følge IASP (International Association for 
the Study of Pain) defi neres smerte såle-
des: Smerte er en ubehagelig sensorisk og 
emotionel oplevelse, forbundet med aktuel 
eller truende vævsbeskadigelse. Eller som 
beskrives i vendinger svarende til en sådan 
beskadigelse. Den Store Danske - Gyl-
dendals åbne encyklopædi har en måske 
endnu bedre defi nition, der lyder således: 
”Sanseindtryk, som er forbundet med fysisk 
og psykisk ubehag og udløser adfærd, der 
mindsker den udløsende sansepåvirkning.”
  Selvom disse defi nitioner bruges med 
henblik på mennesker, er der ikke noget i 
vejen for også at bruge dem, når vi snakker 
smerter hos hunde. Rent fysiologisk er det 
stort set samme sag - smerte udløses, når 
smertereceptorer stimuleres. Det klassiske 
eksempel er, hvis man brænder hånden og 
reagerer ved at fjerne den uden at tænke 
videre over det. Først bagefter oplever man 
smerten bevidst og handler på det ved fx at 
sætte hånden i koldt vand. 
  At fjerne hånden sker som en slags refl eks, 
der kommer af at de sensoriske nervefi bre 
i hånden, via rygmarven, sender besked 
til den gældende kropsdel om at trække 
sig væk fra smerten. Der sendes ligeledes 
besked til den sensoriske hjernebark, som 
giver os mulighed for rent faktisk at bear-
bejde oplevelsen mere bevidst - såsom at 
putte koldt vand på, fordi vi har lært, at det 
lindrer smerten. 
  For en hund, der fx træder på noget, der 
gør ondt, sker nøjagtig samme proces for 
nervesystemet, refl ekshandlingen og også 
beskeden til hjernen. Hunden vil altså fjerne 
poten fra det, der gør ondt, som en refl eksiv 
handling og derefter vil den, hvis nødven-
digt, stoppe op og måske begynde at slikke 
på det ramte sted.
  Forskellen ligger i hjernen, hvor men-
nesket har en højere udviklet bevidsthed 
end hunden. Men smerteoplevelsen er der 
beviseligt. Smerte er en subjektiv oplevelse 
- en følelse der afhænger af det individ, der 
oplever det.
  Hvordan smerte føles er altså forskelligt 
fra individ til individ - og har også forskel-
lige grader. At træde på en skarp sten gør 
formodentlig ikke ondt på samme måde, 
som at brække lårbensknoglen. Fx varierer 
rygsmerter også fra individ til individ og 

Har hunden ondt f.eks. i en pote, vil den fl ytte noget af koncentrationen fra at fi nde fugl til at løbe.
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afhænger bl.a. af, hvorfra smerten egentlig 
stammer. Samtidig er det forskelligt, hvor 
meget et individ kan udholde - hvornår en 
oplevelse føles smertefuld; det vi kalder for 
smertetærsklen. 

Ovenstående eksempler (at brænde sig 
eller træde på noget skarpt), er eksempler 
på akutte smerter, som opstår pludseligt, og 
som for det meste er tydelige. Det er dem, vi 
kan opleve på fx træningsbanen. Her har vi 
en ide om, hvad der forårsager adfærdsæn-
dringen - at hunden fx ikke vil fortsætte en 
given øvelse - og vi reagerer på det ved at 
prøve at hjælpe hunden. Vi forstår også, at 
hunden, hvis det er en voldsom smerte, vil 
kunne fi nde på at knurre eller ligefrem bide, 
såfremt vi forsøger at hjælpe. Her vil hun-
den reagere i en tilstand af smerte og måske 
manglende forståelse af, at vi vil hjælpe.
  Det er de fl este hundeejere helt med på, og 
vi er alle mere eller mindre fl asket op med at 
skulle søge dyrlæge, hvis hunden pludselig 
ændrer adfærd, hvilket er et meget fornuftigt 
udgangspunkt, som bestemt bør efterleves. 
  Hvad så med den mere langvarige smerte, 
som måske kommer snigende? Smerten 
der fx forårsages indefra pga. en ukendt 
sygdom, en skade vi ikke har opdaget eller 
måske konstruktionsfejl i skelettet. Hvis et 
menneske har ondt, kan vedkommende gøre 
opmærksom herpå ved hjælp af ord. Det er 
en evne, hunden mangler, hvorfor der må 
andre kommunikationsformer til. 
  De tydelige tegn på smerte som fx halthed 
eller negativ reaktion ved berøring, efterla-
der ikke meget tvivl om, at hunden har ondt 
et sted. Men der er også andre tegn, som vi 
af og til glemmer at tage i betragtning. Det 
er de adfærdsmæssige tegn, som kan tyde 
på, at hunden har mere eller mindre ondt. 
Det er ofte tegn, der ses i forbindelse med 
de gradvist opståede smertetilstande. 
  Det kan være svært at opdage tegnene på 
de snigende smerter, da adfærdsændringerne 
ligeledes kommer snigende i takt med at den 
fysiske tilstand forværres. Fx vil en gene i 
et ben kunne føre til at hunden afl aster benet 
og derved får problemer andre steder i krop-
pen, som kan blive vældigt generende med 
tiden. Man vil ofte ikke opdage, at hunden 
måske kommer til at gå dårligere og dårli-
gere, og at den måske bliver mere og mere 
intolerant, passiv, destruktiv eller andet, der 
kan være tegn på fysiske gener.
  Når de bliver spurgt, vil mange hundeejere 
umiddelbart svare, at hunden altid har været 
sådan og først, hvis man går dybere ind i 
problemstillingen, vil man (måske) fi nde en 
skillelinje et sted i løbet af hundens liv - et 
tidspunkt, hvor tingene er begyndt at ændre 
sig. 
  Ind i mellem opdager man begyndelsen til-
fældigt, nogle gange må man grave dybere, 
og af og til fi nder man aldrig ud af, hvornår 
og hvordan ændringerne skete. 
  Under alle omstændigheder er det af 

afgørende betydning, at man gør, hvad man 
kan, for at fi nde frem til hvorvidt hunden har 
fysiske gener eller ej, og hvordan man bedst 
håndterer disse. 

Det er vigtigt med behandling af de fysi-
ske gener, fordi vi ellers kan arbejde med 
problemadfærden i en uendelighed, uden at 
se et fornuftigt resultat. Hvorfor det? Fordi 
smerter og fysisk ubehag påvirker adfærden. 
Vi kender det selv - den lille generende 
hovedpine, ryggen, der værker lidt, anklen, 
der engang har været brækket og som ind 
i mellem generer, når vi går.... Det er ikke 
nødvendigvis noget, der har en ødelæg-
gende effekt på vores liv, men det påvirker 
os - ofte ganske ubevidst. Vi kommer til at 
snerre lidt af familien eller kollegaerne, vi 
mister overskud til at gøre nogle af de ting, 
vi egentlig havde planlagt osv.
  Ved at gå rundt med en smerte eller en 
gene, øges vores stressniveau, og signalstof-
fer udskilles med henblik på at håndtere den 
situation vi er i. Det betyder, at kroppen skal 
bruge mere energi på at håndtere smerten - 
den energi går fra noget andet, som betyder, 
at vi får mindre overskud på andre områder 
- regnestykket skal gå op.
  Endvidere vil vores opmærksomhed oftest 
være skærpet mod genen eller smerten, som 
bevirker, at vores koncentration på andre 
områder vil mindskes. Kun hvis der sker no-
get ekstraordinært spændende, er det måske 
muligt at glemme ubehaget for et øjeblik. 
Stort set det samme gælder for hunde - blot 
er hunde umiddelbart ikke i stand til bevidst 
at forsøge at koncentrere sig om noget an-
det, som mennesket af og til vil kunne.
  Når en hund har en fysisk gene, er det ikke 
altid let at se det med det blotte øje - han 
kan bevæge sig en smule ude af takt, afl aste 
ganske let på det ene ben, han kan være 
en anelse skæv i ryggen, hans ene øje kan 
være en smule mere åbent end det andet og 
så fremdeles - fysiske fremtoninger, som vi 
ikke lige umiddelbart lægger mærke til. 
  Derfor må vi lægge mærke til, hvordan han 
ellers opfører sig - er han glad, når vi skal 
på tur? Er han afslappet, når han har været 
på længere ture? Er han generelt tilpas og 
afbalanceret, som man nu vil kunne forvente 
at en hund af hans type vil være? Hvad med 
træningen - vil han udføre de øvelser, der 
arbejdes med? Er han for passiv eller alt for 
overgearet og ukoncentreret på trænings-
pladsen eller i andre situationer, hvor det 
ellers ikke vil være forventet? Hvordan har 
han det med andre hunde og mennesker - og 
er reaktionen forventelig for en hund af hans 
type, alder og oplevelser? 
  Der er et hav af observationer, vi kan gøre 
os - observationer som alle fortæller os no-
get om vores hund på godt og ondt, og som 
vi om ikke andet bør notere os, så vi lærer 
vores hund bedre at kende. Vi siger ikke, at 
man skal styrte af sted til sin dyrlæge, fy-
sioterapeut eller massør i det øjeblik, der er 

noget hunden ikke vil, men hvis man obser-
verer uligevægt på den ene eller den anden 
måde gentagne gange, er det en mægtig god 
ide at få det tjekket! 

Det er ikke alle problemstillinger, der har 
en fysisk baggrund, men der er en forøget 
risiko for at en adfærdsmæssig problemstil-
ling på sigt kan give fysiske gener. Med til 
problemadfærd hører oftest et forøget stres-
sniveau, hvilket kan medføre bl.a. såkaldte 
muskelspændinger, som i sig selv kan være 
generende. 
  Det forhøjede stressniveau kommer af, at 
hunden enten konstant eller i bestemte situa-
tioner ikke kan efterleve de krav, der stilles 
til ham - det være sig fra enten omgivelserne 
eller hans egen krop (behovet for at handle 
på en given måde).
  Udover muskelspændinger er der en 
forøget risiko for, at hunden i forbindelse 
med problemadfærd, vil reagere uhensigts-
mæssigt i forskellige situationer - fx ved at 
lave udfald mod en fremmed, mens den har 
halsbånd og snor på, hvilket kan medføre 
direkte skader på nakke og ryg. 
  Langvarig negativ stresshæmmer vil lige-
ledes, grundet den øgede udskillelse af stres-
shormonet kortisol, kunne hæmme immun-
forsvaret, hvilket kan føre til øget risiko for 
diverse sygdomme såsom diarre, allergiske 
reaktioner, virus etc. 
  Der er altså sammenhæng mellem den fysi-
ske formåen og den adfærd, der kommer til 
udtryk via handlinger og reaktioner. Noget 
vi måske alle er helt klar over, men som vi 
af og til kan have en tendens til at glemme.
  Emnet omkring smerter og adfærd er stort 
- enormt stort - og vi når her kun at ridse 
nogle hovedpunkter op, som forhåbentlig 
giver mening for dig som læser.
  Forebyggelse har vi ikke været inde på 
som sådan, da det vil være en hel artikel for 
sig selv, som vi må tage op en anden god 
gang. For os har emnet stor betydning, da vi 
ser fl ere og fl ere adfærdsproblemer, der har 
en fysisk kant. 
  Flere og fl ere hunde er sat sammen på be-
lastende vis gennem avl, (næppe de stående 
jagthunde. Red) der giver problemer med 
både skelet, muskler, tænder, hormoner og 
højst sandsynligt også signalstoffer, som 
alle har en enorm betydning for en hunds 
adfærd.
  Endvidere stiller vi meget høje krav til 
vores hunde, hvorfor vi er nødt til at sætte 
os ind i vores hundes fysiske og mentale til-
stande, så vi optimerer både deres og vores 
liv sammen med dem bedst muligt. 

Om forfatteren
Line Oftedal Kollerup er adfærdsspecialist.
Hun er indehaver af Alfa dyreadfærds- 
center.i Ålborg, hun underviser blandt 
andet politiets hundeførere.
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Hvad giver du din 
bedste ven før en 
lang arbejdsdag?

Et professionelt 
foder til kvalitets- 
og prisbevidste 
hundeejere.

ON-LINE shop og  
dag-til-dag levering.

www.sportsmans-pride-danmark.dk
Importør: Gilpa.dk

NYHED!

Et velsmagende energiboost 

af laks, kylling og oksekød.

DD!!!!!!!!

tttttt vvvvveeeeelllllllllltt vvvveellllllll
EKSTRA ENERGI!

FJD`s Nordjydske prøve i Dalbyover 
for kontinentale racer
Søndag d. 10/3 afholdt vi igen den Nordjydske prøve. Der var 
31 hunde tilmeldt og 29 startende, fordelt på 3 hold. Vejret var 
så koldt som aldrig før, det var dagen hvor chillfaktor virkelig 
blev diskuteret, den var på noget nær 25 minusgrader, og det var 
næsten ikke til at kigge op i vinden.
  Der blev fundet passende med fugle, men hundene kunne ikke 
mærke dem, vi gik forbi så mange, så man skulle tro, at de havde 
mistet færten, og kun enkelte steder, hvor hønsene kunne fi nde en 
plads i solen med lidt læ, var der lidt fært.
  Der var trods alt nogle enkelte hunde som havde gode situatio-
ner, og der blev uddelt fem præmier. En stor tak til hundeførerne 
og dommerne for at de alligevel mødte op, og tak for den gode 
stemning på prøven.

De præmierede hunde i Dalbyover med pokalvinder Karl Georg Kristensen og 
Hansbondens Chanel.

FJD Markprøven ved Kolding den 9.3.2013.
Trods en hylende kold østenvind mødte alle 12 hunde op kl. 9,00 
til sæsonens prøvestart ved Kolding. Frede Nielsen var dommer 
og Henrik G. Christensen var som sædvanligt vores dygtige ter-
rænleder.
  Bønderne havde i ugens løb været fl ittige med ploven, ca. 100 
hektar stubmarker var blevet sorte i løbet af få dage. Heldigvis er 
Henrik vældig snarrådig og havde forinden allieret sig med ekstra 
terræner, fra de særdels velvillige i Alminde, Møsvrå og Eltang 
området.
  Kort efter starten havde alle unghunde været i parhøns, de fl este 
op til fl ere gange endda. 10 par blev det til på den første mark, 
majsstub med græs i bunden. Ellers foregik slaget mest på velbe-
satte stubmarker.
  Trods mange fugle, velgående hunde og særdeles udholdende 
førere blev det ”kun” til to præmieringer, begge i åben klasse, til 
henholdsvis, Breton Aulumboens D Jeppe og Per Iversen samt GS 
Østdalens Dava ved Michael Strømberg, det var i øvrigt Dava’s 
første start i åben klasse.
  På dagen så vi 23 par høns, samt lidt fasaner. Foruden hønsefug-
lene så vi harer, råvildt, ænder og grågæs.
  Tak til dommer, terrænleder og hundeførere for en hyggelig dag 
i marken.
Prøveleder, Anton Dahl
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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 fl ere 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

Et medlem oplevede følgende i efteråret 
med sin tæve: Efter at have deltaget i nogle 
prøver, bl.a. fuldbrugsprøve, begynder 
tæven at bløde d. 30.09. Ærgerligt, fordi 
løbetiden udelukker deltagelse i de efterføl-
gende vinderklasser.
  Hunden småbløder nu de næste uger. D. 
24.10 bløder hun kraftigt og hæver op. Hun-
den tisser hyppigt.
  Ejeren går til dyrlæge med sin hund. Den- 
ne mener, man skal se tiden an, om ikke det 
falder på plads af sig selv.
  14.11 blødning og hævelse ophører. Løbe-
tiden ophører. Tæven har nu været løbsk i 
1½ måned.

Svar:
Denne probemstilling ses af og til. Tæven 
går i en løbetid, der ikke afsluttes af sig selv.
  En normal løbetid består af proøstrus, 
hvor tævens skedeåbning hæver op, og den 
begynder at bløde, og østrus, hvor ægløsnin-
gen foregår – blodet bliver tyndere og mere 
klart, og tæven kan nu parres.
  Blødningen varer normalt ca. 9 – 14 dage, 
men dette varierer fra tæve til tæve. Hvis 
tæven bløder i mere end 21 dage, kan man 
anse det for værende unormalt.
  Afslutning af løbetiden udløses normalt 
af ægløsningen. Når ægløsning indtræffer, 
kan hunden parres og løbetiden vil afslut-
tes (blødning ophører / blodet bliver tyndt 
og klart, og hævelsen ved skedeåbningen 
forsvinder).
  Hvis løbetiden ikke ophører, kan det skyl-
des fl ere ting:
1) At der ikke er indtruffet nogen ægløsning.
  Dette kan ofte afhjælpes ved at dyrlægen 
giver en indsprøjtning med et såkaldt ”relea-
singhormon”. Disse midler fi ndes ikke regi-
streret til hund i Danmark, og der er derfor 
tale om en såkaldt ”off label” behandling, 
hvor man bruger et middel, der er registreret 
til en anden dyreart – i dette tilfælde kvæg. 
  Man kan bl.a. bruge midler der indeholder 
choriongonadotropin (Chorulon vet) og/
eller buserelin (receptal vet) – Disse midler 
sørger fo,r at ægget modnes, og der sker en 
ægløsning, hvorefter løbetiden vil afslut-
tes – hunden kan parres i nogle dage efter 
behandlingen, så man skal passe på tæven i 
den periode.
  I en del tilfælde vil tilstanden dog løse 

sig selv uden behandling, og løbetiden vil 
ophøre.
  Inden behandling iværksættes, vil dyr-
lægen ofte ultralydsscanne hunden for at 
udelukke, at der er tale om en livmoderbe-
tændelse, cyster eller svulster i æggestok-
kene mv. Dyrlægen vil måske også tage et 
skrab fra tævens skedeslimhinde for at se 
på, hvilket stadie i brunsten hunden befi nder 
sig – og evt. en blodprøve for at måle pro-
gesteronindholdet i blodet. Disse prøver kan 
også bruges efter behandling for at kontrol-
lere at behandlingen har virket.
2) At der er en cyste eller tumor i (oftest) 
æggestokken, der producerer østrogen (hun-
ligt kønshormon)
  Disse kan ikke altid ses på ultralydsscan-
ningen. De er vanskelige at behandle, og 
man kan som sidste udvej blive nødt til at 
operere og fjerne livmoder og æggestokke 
(sterilisere hunden)
3) At tæven er på vej til at få en livmoderbe-
tændelse.
  I disse tilfælde vil blodet oftest blive mere 
uklart (uigennemsigtigt). Det kan have fl ere 
farver – fra brunligt, hvor det ofte forveks-
les med blod – over i noget der mere ligner 
betændelse med gulligt udfl åd, der lugter 
grimt. 
  Øvrige tegn på livmoderbetændelse kan 
være øget drikkelyst, øget urinering, evt. 
med urenlighed til følge samt nedsat appetit 
og brækninger.
  I disse tilfælde bør der søges dyrlæge med 
det samme.

Problemstilling nr. 2:
En tæve skal på markprøve. Den er ca. to 
måneder fra sin sidste løbetid, og nu bliver 
den falsk gravid.
  Tæven bliver psykisk påvirket – den er 
deprimeret, udviser redebygningsadærd, og 
får mælk i patterne.
  En tæve i denne tilstand vil ikke kunne 
præstere normalt på en markprøve.
  Hvad kan man gøre? Hvis man fra tidligere 
løbetider har erfaring for, at tæven bliver 
falsk drægtig, kan man tidligt i forløbet 
sætte ind med midlet galastop vet. (caber-
golin). Dette middel modvirker hormonet 
prolaktin og stopper således mælkeproduk-
tionen samt de psykiske symptomer på falsk 
drægtighed – men det skal gives tidligt i for-

løbet, ellers virker det ikke så godt. Midlet 
fås på recept hos dyrlægen.
  Hvis en tæve igen og igen bliver falsk 
drægtig, kan man overveje sterilisation, så 
tæven ikke mere kommer i løbetid, og der-
for heller ikke bliver falsk drægtig. Tal med 
dyrlægen om disse muligheder.

Sterilisation og P-sprøjter
Alle disse normale og unormale hormonelle 
svingninger hos tævehunden vil normalt 
forsvinde, hvis man steriliserer tæven – der 
kan dog også være enkelte ulemper ved ste-
rilisation, så dette bør drøftes med dyrlægen 
inden beslutningen tages.
  Behandling med P-sprøjter anvendes ikke 
meget mere, idet der er væsentlige sund-
hedsmæssige ulemper forbundet hermed, 
såsom øget tendens til svulster i mælkekirt-
lerne og øget tendens til livmoderbetæn-
delse.
  Afbrydelse af en normal løbetid kan 
foretages med indgift af progesteronholdige 
P-piller. Dette skal dog ses som en absolut 
nødløsning, idet det heller ikke er helt uden 
risiko som nævnt ved P-sprøjter ovenfor. Tal 
med dyrlægen om denne mulighed, hvis din 
tæve kommer i løbetid op til en vigtig prøve.
  Dyrlæge Katrine Kirchoff, Dyrlægegrup-
pen Frijsenborg har været konsulent på 
artiklen.

Tævehundens løbetid kan give problemer

Hyppigt tisseri, kan være tegn på snarlig løbetid eller 
blærebetændelse. Foto: Flemming Østergaard.
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SLÆB

Sådan gør de!

De første hunde lærte jeg at gå slæb efter 
metoden, hvor du sætter en lang line på hun-
den og herefter følger den, til den er næsten 
fremme ved det slæbte apportemne, som 
dengang stort set altid var en kanin. Først de 
sidste 50 meter fi k hunden lov til at arbejde 
uden line. 
  Gradvist fi k hunden lov til selvstændigt at 
udrede længere og længere dele af slæbet, 
og når prøvedagen nærmede sig blev hun-
den sluppet i hele slæbets længde.
  Metoden var såmænd udmærket i forhold 
til mange hunde, men nogle blev meget 
hurtigt bevidste om, at kaninen lå for enden 
af den græs- eller stubmark, som jeg den-
gang brugte som slæbterræn, og så snart de 
fornemmede, at de var fri af linen, gik de 
i et stort bredsøg, uden at de overhovedet 
havde antydning af kontakt med sporet. Det 
skete såmænd ofte, at de fandt kaninen, men 
de dumpede med et brag, for det var jo ikke 
meningen, at kaninen skulle fi ndes efter et 
frit søg, indleder Knud Hansen.

Og metoden var for at sige det ligeud me-
get lidt inspirerende for både hund og fører. 
Jeg mener helt ærligt, at når hunden trænes 
på slæb i lang line, så træner vi hunden i en 
disciplin, som den helt ubesværet kan løse 

uden nogen nævneværdig form for træning. 
Det er helt sikkert lige så let for en hund at 
følge sporet af en nyligt slæbt kanin, som 
det er for os mennesker at følge en motorvej 
i dagslys, siger Knud Hansen med overbe-
visning.
  I dag indleder jeg slæbtræningen, så snart 
hvalpen eller den unge hund er glad for at 
apportere en dummy eller apportbuk.
  Jeg lægger så et tyve meter slæb med em-
net i medvind i en ret linie fra græsplænen 
ind i det nærmeste blomsterbed. Hunden ser 
naturligvis ikke, at jeg lægger slæbet. (En 
hund må ALDRIG se slæbet blive udlagt). 
  Jeg henter umiddelbart efter hunden, og i 
fællesskab ”fi nder” vi startstedet for slæbet. 
Med lidt opmuntring bliver stort set alle 
hunde glade over, at de mærker fært af deres 
”favoritdummy”, og pludselig sætter de 
næsen i jorden, udreder slæbet og apporterer 
med glæde dummyen, fortsætter han.

Når den unge hund først har fået forstå-
elsen af, at den ved at sætte næsen i jorden 
uden besvær kan fi nde frem til et apport-
emne, som den gerne vil fi nde og apportere, 
går det videre arbejde med slæbtræning 
nærmest som en leg. Nye slæbemner kan 
indføres, men for en hund der har lært at ap-

portere betyder det i grunden ikke så meget, 
hvad du anvender som slæbobjekt; det er 
helt overfl ødigt at bruge kaniner hver gang, 
påpeger Knud Hansen.
  Modellen for den fortsatte træning inde-
bærer ganske enkelt, at du øger afstanden, 
lægger slæbene i vekslende terræn med 
terrænskift og øger antallet af knæk. Men 
husk – og det er vigtigt – at slæbet altid skal 
have en sværhedsgrad, der gør det nærmest 
umuligt for hunden, at fi nde den slæbte gen-
stand, hvis den ikke støtter sig til slæbet.
  - Hvis hunden viser tendenser til ”frit søg” 
i slæbarbejdet, kaldes hunden omgående 
hjem, og sværhedsgraden på næste slæb 
øges betydeligt, understreger Knud Hansen.

Han slutter med at nævne, at slæbet, 
som nævnt ovenfor, i den indledende 
træningsfase altid skal lægges i medvind, 
men når hunden først har fået forståelsen 
for slæbarbejdet, kan slæbet fi nt lægges i 
mønstre, der indebærer, at hunden på samme 
slæb skal arbejde i både medvind, sidevind 
og modvind. Og endelig advarer han mod 
at overtræne hundene på slæb. Når hunden 
sikkert udreder et slæb på måske 500 meter 
eller mere i vekslende terræn, så spar på 
træningen.

Han er jæger, fører af korthårede hønsehunde og markprøvedommer. Han har deltaget på et utal af 
prøver for kontinentale hunde, og han har vundet et betragteligt antal præmier. Knud Hansen har 
ikke tal på, hvor mange hunde han har ført på slæb- og apporteringsprøver.

Tekst og foto: Harris Jensen
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Bedste forside 2013
Fotokonkurrence

Forsiderne i 2013 er et led i en fotokon-
kurrence mellem medlemmerne.
  Mange har indsendt billeder, og redak-
tionen har i samarbejde med fotograf Kim 
Henriksen udvalgt seks, der vil pryde 
bladet i dette år.
  Hvem der vinder 1. præmien, en hønse-
jagt, er du med til at afgøre.
  På FJDs hjemmeside kan du stemme på 
den aktuelle forside, hvis du synes billedet 
er godt. Afstemningen er åben fra d. 15.03 
- 15.04.
  Klik ind, hvis du synes dette måneds bil-
lede er godt.
  Vinderen bekendtgøres i Jagthunden, 
februar 2014.

Løst og fast

Godt 20 personer var mødt op d. 20.02 i 
Videbæk for at høre noget om, hvordan man 
indberetter vildtobservationer på nettet.

Tæl vildt på nettet   Mødet var arrangeret af DJ-kreds 2, og af-
tenens vært var hundekoordinator, Kirstein 
Henriksen.
  Nicolai V. Knudsen, DJ-Kalø, gennemgik 
proceduren og demonstrerede, hvordan tæl-
lesystemet virker.
  Det er ret simpelt at være med. Man skal 
registreres som bruger (Hos Nicolai på DJ-
Kalø). Så kan man komme ind på en hjem-
meside, der er oprettet til formålet.
  Her markerer man, hvor observationen er 
foretaget, hvad der er set og antal. Ligeledes 
er det muligt at markere i hvilket område, 
man har talt.

Det hele virker rimelig simpelt, men det 
skal understreges, at systemet ikke er helt 
færdigudviklet. Derfor blev der også fra af-
tenens deltagere givet gode råd om, hvordan 
systemet burde virke.
  En rigtig god aften, som såvel DJ som 
Birthe og Harry Jensen, skal have stor tak 
for. De sidstnævnte sprang med kort varsel 
til som værter, da der viste sig at være dob-
beltbooket i jagtforeningens klubhus.

          Ekstraordinært FJD -
bestyrelsesmøde. 

Fredag den 8. februar 2013 kl. 16.00 på Fjeldsted 
Skovkro, .
Følgende deltog i mødet.
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK Formand
Anton Dahl (AD) DGSK Næstformand
Hans Martin Christensen (HMC) KH
Anette Lauersen (AL) DRK
Knud Føhns (KF) DVK
Carsten Lundhøj (CL) LK
Jan Koch (JK) DPK
Erling Clausen (EC) ESK
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Allan Bo Kristensen (ABK) DDPK
Flemming Østergård (FØ) Markvildudvalget For-
mand.
Knud Overgaard (KO) Markvildudvalget
Svend Erik Jensen (SEJ) Markvildudvalget
Bent Olsen (BO) sekretær
Afbud fra Robert Thrane GDH, Morten Hougaard 
DWK, og Erik Rimmen.

Referat
1) Valg af referent Bent Olsen er referent

2) Samarbejdet DJ og FJD nov. 2012 – feb. 2013 
• Orientering fra Markvildtudvalget Mark-

vildtudvalgets formand (FØ) redegjorde for 

mødeaktiviteten og mail kommunikationen 
mellem FJDs og DJs mødedeltagere i deres 
bestræbelser for at planlægge en række orien-
teringsmøder med henblik på at få oprettet et 
antal (20) markvildtlav  i 2013 fordelt rundt 
i hele landet. Samarbejdet havde under hele 
forløbet foregået i en god og positiv ånd indtil, 
der indløb en mail til FØ, hvori DJ afl yste alle 
de aftalte møder, samt dagsordenen dertil. En 
senere telefonsamtale klargører, at afl ysningen 
skyldes interne uoverensstemmelser i DJ. FØ 
beder herefter HRA om at tage over.

• Orientering fra Formanden. HRA oplyser, at 
han pr. telefon kontaktede DJs formand Claus 
Lind Christensen. Formændene havde en rigtig 
positiv samtale, hvor man bekræftede hinanden 
i ønsket om at genoptage det fælles samarbejde 
for at udnytte den enestående chance, der 
politisk er for at hjælpe det betrængte vildt i 
det åbne land. 

Flere havde kommentarer til HRA og FØs rede-
gørelser. Enkelte mente, at man var gået for vidt, 
da man afbrød samarbejdet. Alle fremkom i deres 
kommentarer med et ønske om snarest muligt at få 
genoptaget, det i starten positive og konstruktive 
samarbejde med DJ. 

3) Evaluering af samarbejdet med DJ vedr. Informa-
tionsmøder om Markvildtlav m.m. 

Efterfølgende er de før omtalte informationsmøde-
rækker blevet genplanlagt med ny dagsorden. Her 
vil FJD deltage med det oprindelige planlagte oplæg. 
De personer, der har fået til opgave, at repræsentere 
FJD på møderne, er udpeget. 

4) Fremtidigt samarbejde med DJ – forventninger, 
rolle, mål m.m. 
Efter møderækken, er det vigtigt, at FJDs lokale 
kræfter går ind i et positivt samarbejde med alle par-
ter. Tag gerne initiativet til at samle opbakning til et 
lokalt markvildtlav. Husk det er vigtigt at få de rig-
tige personer i spidsen for et lav hvis det skal lykkes. 
Man må gøre sig helt klart, at holdningen i arbejdet 
bør være et fremadrettet positivt samarbejde.
 Som en sidste meget vigtig faktor må vi sørge for, 
at landmændene kommer med som en altafgørende 
samarbejdspartner.

5) Kort orientering fra DJUs møde 1.2 2013 
HRA nævnte at udnævnelsen af dommerne til DM 
var blevet drøftet. Der var forslag om at dommer-
udvalget skal udpege dommerne til DM. De har 
kompetencen.
Også forholdstallene til DM blev berørt. 
Hele referatet fra mødet kan læses på DJUs hjem-
meside.

6) Evt. Intet

 

FJD
orienterer

Agerhønefonden
Agerfonden er nu oppe på over 10.000 kr. 
Men vi kan bruge mange fl ere penge, hvis 
vi skal være med til at lave gode agerhøne-
terræner. Giv dit bidrag på konto:

9738 - 0002960591

Får din dyrlæge „Jagthunden“?
FJDs bestyrelse har ønsket at profi lere de 
stående jagthunde bl.a. ved, at vores med-
lemsblad kunne ligge rundt om i landets 
dyrlægeklinikker.
  Vi er p.t. langt fra landsdækkende med 
denne service, så hvis din dyrlæge kunne 
tænke sig at have bladet liggende i sin 
konsultation, så send navn og adresse på 
dyrlægen til „Jagthundens“ redaktion.
  Vi venter på din bestilling.

Red.
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Med refleks
inkl. gravering
af oplysninger

Kr. 150,-

OMTANKE!

Dækker hele hunden, 
perfekt efter svømmetur, 
træning i regnvejr og efter 
jagten i den kolde tid.

Kan vaskes ved 40 gr

Fås i flere  
størrelser. 

Pris: str. 10  
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Kiropraktik har været brugt i mange hun-
drede år til mennesker, men vinder mere 
og mere indpas hos dyrene pga. de gode 
behandlingsresultater. Ofte kan forbruget af 
medicin, specielt ved kroniske lidelser i be-
vægeapparatet mindskes, eller helt undvæ-
res, når hunden vedligeholdes kiropraktisk. 
Specielt kan mængden af smertestillende 
medicin ofte begrænses, samtidigt med at 
hundens livskvalitet forbedres. 

Hvad er kiropraktik? Kiropraktik er ikke 
noget med ”ting der skal knækkes på plads” 
eller ”sættes på plads” 
  Disse ”dagligdags” betegnelser får de fl este 
til at tænke, at kiropraktik til dyr er vold-
somt. Det er det ikke, hvis det bliver udført 
korrekt, af en uddannet fagperson.
  Med kiropraktik fokuseres der på nerve-
systemets funktion, via biomekanikken af 
rygsøjlen og de øvrige led i kroppen. 
  Kiropraktorer diagnosticerer ”Vertebrale 
Subluksations Complekser” (VSC). Dvs. 
et område mellem to hvirvler (vertebrae) i 
rygraden der har nedsat bevægelighed, og 
deraf nedsat effektivitet af nervesystemet. 
Formålet er at få kroppen selv i balance, så 
den fungerer så optimalt som muligt og ikke 
overbelastes unødigt.

Kroppens nervesystem er et meget avance-
ret system, der styrer både muskler, sanser, 
indre organer, herunder fordøjelsen og ikke 
mindst hundens adfærd. 
  Formålet med kiropraktik er at optimere 
nervesystemets funktion. 
  Et velfungerende nervesystem er altaf-
gørende for en velfungerende krop, både 
udvendig og indvendigt.

Kiropraktik 
til hunde

Vi ved godt, vi kan gå til 
kiropraktoren, hvis vi har 
ondt i ryggen. Men hvad 
med hunden? Kan den 
også have gavn af at få 
en omgang hos kiroprak-
toren? Tekst: Dyrlæge og Veterinær Kiropraktor Lotte Lysemose Knudsen

Foto: Lotte Lysemose Knudsen m. fl .

Veterinær kiropraktik arbejder med nervesystemet, 
via leddene. Der arbejdes aldrig uden for leddenes 
normale bevægelsesområde. Man taler om nedsat be-
vægelighed i en eller fl ere retninger, ikke om at ”noget 
skal sættes på plads”
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  Det handler om at få hunden til at fungere 
så godt som muligt, i mange år, og have så 
få overbelastningsskader som muligt.

Hvordan foregår det? Ved behandlingen 
undersøges hundens bevægelsesmønster ved 
mønstring eller fri bevægelse. Alle muskler 
mærkes igennem. Musklernes styrke og 
fylde afslører meget om nervesystemets 
funktion, og alle led mærkes igennem for 
nedsat bevægelighed
  Led med nedsat bevægelighed (VSC) 
justeres med en meget specifi k bevægelse i 
leddets retning med præcision, hurtighed og 
minimal kraft
  Der arbejdes altid inden for leddets 
normale bevægeområde, og aldrig uden for 
dette.
  Ved den kiropraktiske justering, arbejdes 
der med specifi kke nervereceptorer. Muskel-
spændinger og smerter i området omkring 
leddet aftager, eller forsvinder oftest ved 
denne behandling.
  Leddet er, som sagt, ved behandlingen 
aldrig uden for normal bevægelighed, og det 
er en behandling som hunden oftest opfatter 
som behagelig.

Inde i leddet er der både ledvæske og gas-
ser, og ved manipulation af leddet fl yttes 
disse gasser og væsker, hvorfor der kan 
fremkomme en ”klik” lyd. Denne lyd frem-
kommer oftere hos mennesker end dyr, og 
er ikke et tegn på om behandlingen er udført 
korrekt eller ej.
Se de små tegn
  Dyr har mange muligheder, for at kom-
pensere for div. lidelser/problematikker i 
kroppen, da de er 4-benede. Dette sker oftest 
uden at ejeren lægger mærke til det, eller 
registrerer det som noget forkert. 
• Er hunden halt, og hvordan ser man 

det?
• Hvornår ser vi det som ejere?
• Hvor mange hunde har skæv hoved-

holdning? 
  Har det nogen betydning at hunden f.eks. 
har skæv hovedholdning? Hvad sker der 
med resten af kroppen hvis hunden holder 
hovedet skævt? Holder hunden hovedet 
skævt fordi den kompenserer?
  Når hunden kompenserer for smerter/ir-

ritation et sted, forskyder den vægten til et 
andet område. For det utrænede øje, kan det 
være svært at se, men skæv hovedholdning 
kan være et symptom på dette. 
  Vægtforskydelser forårsager, at nogle 
områder af kroppen pludseligt skal arbejde 
mere end normalt, og her vil der frem-
komme slid.

Hvilke hunde kan behandles, og hvilke 
kan ikke? Kiropraktik kan stort set hjælpe 
alle hunde. Der er enkelte undtagelser for, 
hvornår hunden ikke må behandles kiro-
praktisk, og der kan være underliggende li-
delser, det er afgørende at få diagnosticeret.
  Derfor er det vigtigt, at kiropraktik udføres 
af en uddannet fagperson, der har den 
nødvendige viden om neurologi, anatomi, 
biomekanik, og hundens sygdomme.
   Hvis hunden har udviklet en kronisk til-
stand kan kiropraktik ikke fjerne dette, men 
det kan være med til at hunden fungerer så 
optimalt som muligt.

Der er tradition for at vi behandler det der 
er sygt. Hvorfor ikke prøve, at forebygge 
at lidelser opstår, i stedet for? Og hvor ofte 
skal hunden behandles? 
  Det afhænger af den enkelte hund, og 
hvordan den responderer på behandlingen. 
Formålet er at få hunden til at fungere så 
godt som muligt, hvor intervallet mellem de 
kiropraktiske behandlinger gradvist øges. 
  Ofte instrueres ejeren også i øvelser, der 
skal laves med hunden, eller ændringer i 
træningen, som led i behandlingen. Nogle 
hunde fungerer fi nt efter enkelte behand-
linger, andre skal jævnligt behandles for at 
fungere optimalt. 
  Hvordan ved man om hunden har behov 
for kiropraktik? Små tegn kan afsløre at 
der kan være et behov for en kiropraktisk 
undersøgelse. I nedenstående boks fi ndes en 
liste over nogle udvalgte eksempler.
  Som forebyggende tiltag er det gavnligt 
uanset hundens brug. Hyppigheden af be-
handlingerne varierer fra hund til hund. Hos 
brugshunden, der præsterer på højt niveau, 
er det små marginaler i bevægelsesmøn-
steret der kan være afgørende for hundens 
holdbarhed i længden. 

Der er over 100 led i hvirvelsøjlen, fra 1. halshvirvel til 
sidste halehvirvel. Mellem ryghvirvlerne udspringer der 
nerver fra rygmarven. Er der f.eks. nedsat bevæge-
lighed i et led i ryggen, er området for udspring af 
nerverne irriteret, og transporten af nerveimpulser, er 
derfor påvirket.

Kæberegionen er en vigtig faktor i hundens balan-
cesans, og har stor indfl ydelse på hvordan hunden 
bruger sin krop, og samtidigt bærer genstande med 
munden. Foto: Johannes Mørch.

•Ændret humør/nedstemthed
•Nedsat præstation
•Modvillighed til at gå på trapper m.m.
•Akutte hals og lænde-smerter
•Smerte ytring når hunden løftes
•Udefi nerbar halthed eller afvigende bevægelsesmønster
•Unormalt slid på negle
•Hypersensitivitet ved berøring
•Slikke-granulomer
•Ændret adfærd
•Tilbagevendende øre eller analkirtel problem
•Fordøjelsesproblemer og urin inkontinens

 
Nedsat bevægelighed i leddene i ryggen kan også påvirke funktio-
nen af de indre organer, hvorfor der ofte kan ses en positiv effekt 
på f.eks. mave-tarm problemer ved kiropraktisk behandling.

  Kæberegionen er neurologisk, en vigtig del af hundens balance 
sans, og er derfor et vigtigt værktøj, når hunden skal passere 
forhindringer, balancere på afsatser, eller blot bevæge sig neutralt. 
Dette specielt, hvis hunden samtidigt skal apportere.
  Kiropraktiske problemer i halsen, eller kæben har stor indfl ydelse 
på hundens evne til at fastholde

Nogle symptomer på kiropraktiske problematikker hos hunde

Om forfatteren
Lotte er uddannet dyrlæge, med efterud-
dannelse som IAVC og IVCA certifi ceret 
veterinær kiropraktor. 
  Tidligere instruktør i Hillerød Brugshun-
deklub, og ejer af en labrador tæve på 10 
år.
  Lotte har arbejdet i dyrlægepraksis med 
både hest og smådyr, og har nu egen udkø-
rende hestepraksis hvor der også tilbydes 
kiropraktisk behandling af både store og 
små dyr. 
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1. Vær grundig med grundtræningen
Lægger du den tid, det tager at lære hunden 
en god grundtræning, så bliver det meget 
lettere senere. Smutveje er ofte bare en 
“quick fi x” i det øjeblik, men det giver 
bagslag senere. Med en gennemarbejdet 
hund, som elsker at samarbejde med dig, 
og både kan og vil udføre alt, du beder den 
om, er en drøm at arbejde med. Hvis, eller 
rettere sagt når, der dukker udfordringer op 
undervejs i træningen, så har du og din hund 
en god relation og et godt fundament af 

solid adfærd at falde tilbage på. Så er det let 
at repetere nogle enkle grundøvelser, når du 
får brug for at reparere dele af lydigheden 
eller minde hunden på noget, den ser ud til 
at ha’ «glemt». 

2. Udvikle virkelig gode belønninger
Uden gode belønninger er straf det eneste 
alternativ. Derfor er belønningsudvikling 
den vigtigste træningen, du kan lave. Med 
jagthunde hjælper det ikke bare at «fi nde» 
gode belønninger, men det kræver træning 

at få belønningerne til at fungere i alle 
situationer, hvor du behøver dem. I grund-
træningen er det praktisk, at kunne belønne 
med legesager og godbidder, men senere 
er det nødvendigt at have et belønnings-
system, hvor du kan belønne hunden med 
både hverdagslivets og jagtens belønninger. 
Eksempler på dette kan være, at hunden ar-
bejder for at få lov til at løbe løs, at få lov til 
at svømme, hilse på andre hunde eller folk, 
at apportere eller at du har kriterier for, at 
hunden skal have taget stand og/eller være 

10 gode råd 
til fuglehundtræningen

Tekst: Thomas Stokke, oversat af Lotte Evers
Foto: Jan Buk

Det handler om tillid og atter tillid.

Man må altid være åben over for at lære nye dressur- og træningsmetoder. En svensker kom 
forbi og fortalte om positiv indlæring i stedet for straf.

www.fjd.dk
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rolig for, at du skal skyde og fælde for den.
  Når du har opbygget hundens legelyst og 
appetit på godbidder, er næste trin, at du 
lærer hunden at spise og lege også i situatio-
ner, hvor den som udgangspunkt ikke har tid 
til at engagere sig i dig og dine belønninger. 
I sådanne tilfælde hvor hunden siger «vil 
ikke, gider ikke» der gælder det, at være lidt 
stædig og ikke give sig, før hunden tager 
belønningen. Og så siger du umiddelbart: - 
Vær så god, og lader hunden gøre det, den 
vil. Ved at benytte sig af Premacks princip-
pet (at bruge en mere sandsynlig adfærd 
som belønning for en mindre sandsynlig 
adfærd) udvider du hurtigt godbidderne og 
legesagernes brugsområder sådan, at de 
fungerer som effektive forstærkere også i 
situationer, hvor forstyrrelserne er store. 

3. Byg værdien op for sit og indkald
Udnyt tiden, mens hunden er ung til at træne 
meget på både sit og indkald. Lad det ikke 
blive en sovepude, selv om hvalpen er fl ink 
til det, mens den er lille. Når hvalpen bliver 
unghund, og jagtlysten vågner, bør den have 
fået mange belønninger for disse adfærd i 
løbet af hvalpetiden. Tænk på det som en 
investering, hver belønning er indskud på 
kontoen. Uden en fed opsparring på kontoen 
havner du hurtigt i minus, hvis du kun 
bruger kommando for sit og indkald uden at 
belønne. 
  Husk at pointen ikke bare er, at hunden 
faktisk kommer eller sætter sig på signal, 
men målsætningen er, at adfærdene skal 
blive mere sandsynlige i fremtiden. Til dette 
har du brug for at belønne med høj kvalitet. 
Det bedste svar på, om belønningen faktisk 
fungerer som en forstærker, får du ved at se, 
om adfærden bliver bedre næste gang.

4. Lær hunden at fortjene livets beløn-
ninger
Hvalpe har godt af at blive godt socialise-
rede på både folk og hunde, alle hunde har 
brug for mad, hunde har brug for at løbe løs 
og udfolde sig. 
  Samtidig er positiv fuglehundetræning 
uforenelig med fri opdragelse, hvor hunden 
får lov til at gøre, som du vil. En vis grad af 
kontrol over hvilke adfærd, som forstærkes, 
er helt nødvendig, for at det lykkes. Men der 
er ingen modsætning mellem en lydig hund 
og en velsocialiseret hund, som får lov til at 
udfolde sig, snare tvært imod. Før du slipper 
hunden løs for at hilse eller løbe løs, bør 
du indlægge, at den kan bede om lov ved at 
gøre en enkelt adfærd, som du har lært den. 
Det kan være at gå pænt, sit med kontakt, 
lidt leg, at tage en godbid eller at gribe, 
holde fast og afl evere en genstand. 

5. Provokationer = belønninger
En del af os har let ved at være den, som 
siger nej til mange ting, som hunden elsker 
at gøre. Andre vælger at undgå alle vanske-
lige situationer, hvor hunden bliver lidt for 

ivrig og vild.
  Udnyt kraften i positiv forstærkning til 
din fordel, og se alle forstyrrelser som en 
mulighed til at sige: - Værsågod. I stedet for 
at være den, som bare siger nej, bliver du 
den, som siger: - Vær så god, når hunden 
behersker sig. Det gør, at du kommer til at 
vokse i hundens øjne og bliver en, som det 
er vigtig at være opmærksom på. Aftalen 
mellem hunden og dig er enkel: «Så længe 
hunden gør som du vil, så får den lov til 
at gøre som den vil.» Selvsagt fi ndes der 
situationer, hvor du må tage hensyn til andre 
og ikke kan slippe hunden. Men ofte er det 
vældig forstærkende, bare at hunden får lov 
til at komme lidt nærmere det, den har lyst 
til. (Kan det være derfor mange hunde træk-
ker i linen?)

6. Hav tydelige kriterier for, hvornår 
hunden må forlade bliv-positioner
Dressurmomentet, som mange oplever som 
vanskelig, er ro i opfl øj. Mange hunde, som 
er urolige, rejser sig fra sit eller knaldap-
porterer, gør det, fordi vi ikke er tydelige 
med hvad vi vil have. Et tydeligt mål for sit 
er, at sit betyder sit, uanset hvad der sker, 
indtil du giver frisignal. Både indlæring 
af sit og bliv og senere kvalitetssikring af 
adfærden bliver meget lettere, hvis du helt 
fra starten lærer hunden et tydeligt signal 
for, hvornår bliv-øvelsen afsluttes. Hunde er 
meget mere opmærksomme på kropssprog 
og bevægelse end på verbalt sprog. Sørg for, 
at det er det verbale fri-signal, og ikke at din 
armbevægelse eller andre ubevidste signaler 
som hunden rejser sig på, så sparer du dig 
for mange misforståelser senere. Et godt tips 
for unghunden er, at du altid går hele vejen 
tilbage til hunden, før du giver den fri, i 
stedet for at kalde den ind eller sende den ud 
i nyt søg fra afstand. 

7. Variér hvornår og hvordan du beløn-
ner
Hvis vi træner monotont og rutinemæssig, 
bliver træningen enten kedelig og ineffektiv 
eller fører til vældig høj forventning om 
belønning på visse punkter. Hold motivatio-
nen oppe, og gør træningen spændende og 
udviklende ved at variere både, hvornår og 
hvordan du belønner. 
  I grunddressuren kan du dræbe motiva-
tionen ved at terpe mange gange på samme 
øvelse, særligt hvis du belønner på eksakt 
samme punkt i øvelsen. Når du er kom-
met længere og arbejder på fugl, så mister 
du hurtigt initiativet, og får en hund, som 
tyvstarter, hvis du altid gør alt på samme 
måde. I tillæg kan du få bivirkninger, som at 
hunden piber og får et alt for højt aktivitets-
niveau. 

8. Positiv træning er ikke fri opdragelse
Lad ikke hvalpen eller unghunde få uvaner, 
som du ikke vil have, at den voksne hund 
skal gøre. Hvis du vil arbejde med beløn-

Hvad har du nu fundet på? „Far“ er meget klog.

Meget nyttige hjælpemidler.

Evaluere træningen. Hvordan går det?

www.fjd.dk
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være bange for at prøve noget nyt, hvis du 
ikke kommer fremad. 

10. Giv hunden erfaring i skov og på 
mark
At have en lydig hund vi kan stole på sådan, 
at vi kan slippe den i skov og på mark, er 
vores belønning for arbejdet, vi har gjort 
med hvalpen og unghunden. For at få en 
god jagthund er det vigtig, at give den nok 
tid i skoven eller på marken, for at den skal 
udvikle søget og jagtlysten, samt skaffe sig 
erfaring med forskellige fuglearter, terræn, 
vindforhold og vildtets adfærd gennem 
skiftende årstider. I begyndelsen kan der for 

eksempel blive en del stødninger i ungdom-
melig iver, men hvis vi ved, at hunden er 
rolig på stødninger, så er det ikke noget 
problem. Når hunden bliver mere erfaren, 
bliver den bedre til at takle fuglen og tage 
stand. 
  Det er ikke bare dressuren, som må være 
på plads. En hund som er i god fysisk form, 
orker mere og har lettere ved at holde kon-
centrationen oppe, når den søger. Desuden 
er der mindre risiko for skader, hvis hunden 
har fået varieret fysisk træning. 

ning, er det nødvendigt at have kontrol 
over, hvilke andre adfærd som forstærkes i 
hverdagen. Hunden lærer ikke bare, når du 
træner. Hvis du lader hunden få lov til at 
springe frem til folk og hunde, når den vil 
og jagte på egen hånd, når du går tur med 
den, så kan det påvirke samarbejdet negativt 
senere. I de situationer, hvor hunden selv 
klarer at beherske sig eller at du kan kon-
trollere den med lydighed, kan den få større 
grad af frihed. Men hvis du ved, at hunden 
ikke magter at holde sig til dig, sitte eller 
komme på indkald, så må du holde den i 
snor. Mottoet som gælder er frihed under 
ansvar. Husk at prioritere dette i træningen 
og arbejd mod målet at have kontrol på 
hunden i alle situationer. 

9. Sørg for progression - evaluér trænin-
gen
Hold et kritisk blik på din træning og eva-
luer fortløbende. Der skal være progression 
i træningen. Vi mennesker har ofte let ved 
at holde os til det trygge og sikre og dermed 
træne på det, hunden allerede kan, i stedet 
for at tage fat i det, som er vanskeligt. Hvis 
træningen skal være effektiv, må du selv 
sørge for, at det går fremad mod målet. 
  Nogle enkle spørgsmål du kan stille dig 
efter en træningsgang er:
• Er det blevet bedre? Hvis nej, hvorfor?
• Nøjagtig hvilken del af adfærden er det, 
som ikke fungerer? 
• I hvilken situation er det, at det ikke 
fungerer?
• Hvad kan jeg gøre bedre næste gang?
  Der fi ndes ingen eksakte opskrifter som 
fungerer for alle hunde. Hvis træningen ikke 
går fremad, må vi justere træningsoplægget. 
Der fi ndes utallige varianter af træningstek-
nikker og positive metoder. Du skal ikke 

Thomas Stokke har ført tre typer jagthunde 
(Tysk ruhår, Engelsk setter og Ft cocker) 
til præmiering på jagtprøver i Norge og 
Sverige.Han fører både sine jagthunde 
og border collies til lydighedsprøver og 
har mange års erfaring i at træne hunde 
udelukkende på baggrund af belønningsba-
serede teknikker. 
  Han er forfatter til fl ere artikler om 
træning af stående hunde i bladet Canis og 
driver sammen med sin kone Fanny Gott 
træningscentret Klickerklok i Sverige. 
www.klickerklok.se
  Thomas Stokke er i øjeblikket i gang med 
at køre et kursusforløb i Danmark, men 
der er planer om, at han kommer igen over 
sommeren. Er du interesseret i at komme 
på kursus, kan du læse mere om det på 
www.hunterslimited.dk eller skrive til ar-
rangøren Anja Yønen på ay@email.dk

Fakta om forfatteren

Det gælder om at skabe mange positive relationer 
sammen med hunden. En anden kendt adfærdsfor-
sker, Roger Abrantes har udtrykt det således: „Jeg 
følger dig, fordi du er dejlig.“

www.fjd.dk



25

Program og aktiviteter

Åbningstale Claus Lind Christensen, 
Danmarks Jægerforbund
Der vil blive BIS-konkurrence
Tema om agerhøns 

Tilmelding via hundeweb. Sidste til-
melding 17. maj 2013.
Øl vand og pølser kan købes på pladsen.

Spørgsmål til Marrit Stærkær, tlf. 40 58 
60 36 mail Kennel-staerkaer@pc.dk

FJD-udstilling
søndag d. 9. juni 20.13 kl. 09.30

ved Vissenbjerg Hallerne, Idrætsvej, 5492 Vissenbjerg

Det er en gammel tradition, at jagthundefolket om sommeren mødes på fyn 
og udstiller deres hunde. En gang var det på Kvægtorvet, men da TV2 nu 
holder til der, vil det have visse vanskeligheder, selvom det sikkert kunne 
blive fi nt TV ud af det.
  For mange år siden kom der rigtig mange hunde. Så begyndte antallet af 
katalognumre at dale, men de senere år er det igen gået op.
  Udstillingen i 2013 vil forhåbentlig få antallet af udstillede hunde til at gå op, 
for du skal naturligvis med og udstille din hund.
  En præmie eller en pokal på FJDs udstilling er og bliver noget særligt, og så 
hygger man så grueligt i Vissenbjerg.
  Som forsøgsordning kan stående hunde fra gruppe 7 under Klubben for 
Jagthunde uden Specialklub tilmelde sig FJD udstillingen.

Dommerliste
Ruhår: Henning Simonsen
Korthår: Flemming Konnerup
Münsterländer: Sven Otto hansen
Gammel Dansk Hønsehund: Jens Otto 
Pedersen
Langhår: Knud Viggo Jensen
Vizsla: Jens Martin Hansen
Weimaraner: Karin Høy
Drente: Diana Striegel-Roskam
Breton: Poul Valdemar Nielsen
Pointer: Gunner Jensen
Engelsk Setter: Ivar Tang
Gordon Setter: Knud Viggo Jensen
Irsksetter: Hans Peter Clausen
Grup. 7 under KJS: Knud Viggo Jensen

Indendørs svømmebassin 
til hundesvømning 

- motion og genoptræning...

Kontakt Johanna Jongstra 
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg 

Tlf. 6062 2435
info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk SI
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Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel

Stedet hvor din 
hund og kat holder ferie...

www.fjd.dk
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              REFERAT - Dansk Jagthunde  
  Udvalgs bestyrelsesmøde 
  fredag den 1. februar 2013  
  kl. 17 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, Allan Bred-
sgaard (AB) DJ, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, 
Thomas Moltesen Hansen (TMH) DUV og Aage 
Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.
  Kristian Møller havde inden mødet meldt afbud, 
ligesom han havde meddelt, at han nedlægger sit 
hverv som bestyrelsesmedlem pga. helbredsmæssige 
problemer. Som afl øser for Kristian Møller har Dan-
marks Jægerforbund (DJ) valgt Allan Bredsgaard.  
  Poul Vestervang startede mødet at byde velkom-
men. Han rettede et særligt velkommen til det nye 
medlem Allan Bredsgaard. Han benyttede lejlighe-
den til at give en generel opfordring til at respektere 
fortroligheden om, hvad der behandles på DJU’s 
møder. 

1. Dagsorden fastlægges.
HRA foreslog Økonomiudvalget tilføjes et punkt om 
8.4 Gældende gebyrer. 8.4 ændres til 8.5. Dette blev 
vedtaget.
  Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) havde sendt et 
forslag til ændring af fuldbrugsprøvereglerne dagen 
før mødet. Efter nogen debat om forslaget kan 
behandles, blev det vedtaget, at forslaget overføres 
til behandling på næste møde. FUV opfordres til i 
samarbejde med Dommerudvalget (DUV) at komme 
med en plan for, hvorledes revisionen af reglerne 
skal foregå. Det understreges, at alle relevante par-
ter, bl.a. organisationerne og specialklubberne, bør 
inddrages i denne proces.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af 
mødet 13. oktober 2012.   
Efter at nogle opklarende spørgsmål var besvaret, 
blev referatet godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne. 
Danmarks Jægerforbund (DJ)
KH oplyste, at der ikke var nogen emner fra DJ.

Dansk Kennel Klub (DKK)
FMJ orienterede om det afviklede valg til DKK’s 
bestyrelse. Da der ved fristens udløb kun var ind-
kommet to forslag til jagthunderepræsentanterne, var 
Henrik Johansen blevet genvalgt og Erik Petersen 
nyvalgt. I gruppen for Øvrige racer var der 3 kandi-
dater, hvor der skulle vælges 2. De to (Michael Laub 
og Carsten Birk) var blevet valgt med et snævert 
fl ertal. Erling Olsen var ikke blevet genvalgt.
  Efter denne orientering var der en debat om, i hvor 
høj grad jagthundefolk skal involvere sig i valg af de 
øvrige gruppers repræsentanter.
  SH orienterede om, at det under nogle høringer om-
kring DKK’s profi lering og markedsføring er blevet 
nævnt, at jagthundene er overrepræsenteret i DKK’s 
bestyrelse, og dette kan lede frem til, at jagthundene 
får færre repræsentanter i DKK’s bestyrelse. Han 
opfordrede til, at vi skal være på mærkerne ved det 
kommende repræsentantskabsmøde, hvis der er 
vedtægtsændringer på vej. Denne udmelding affødte 
fl ere indlæg.
  SH orienterede om forslaget om to slags stambøger. 
Stambog med anbefalinger eller en basisstambog. 
Specialklubber kan indsætte krav i stambogen med 
anbefalinger. Købere vil sandsynligvis fortrinsvis 
søge efter hvalpe med en stambog med anbefalin-
ger.  Basisstambøger bliver nedprioriteret. Dette er 
et forsøg på at få hævet DKK’s registreringstal for 
stambogsføringer. Mange racers avlsrestriktioner har 
været uhensigtsmæssige og medvirket til problemet 
med det vigende antal stambogsføringer.
  Statistik for stående jagthundes stambogsregistre-

ringer blev fremlagt. Der kan noteres en fremgang i 
2012 for de stående jagthunde  
  FMJ meddelte, at kravene til prøver med CACIT 
bliver strammet op af FCI. Prøven skal afholdes efter 
FCI’s regelsæt. FMJ havde inden mødet fremsendt 
forskellige FCI-regler via e-mail til bestyrelses-
medlemmerne. Vi skal overveje at oversætte vores 
prøvereglement (FMR) til engelsk. Dette affødte 
en debat om de danske FMR fortsat kan gælde for 
danske vinderprøver med CACIT. Det blev vedtaget, 
at der indsendes ansøgninger om tildeling af CACIT 
på forårets vinderprøver som hidtil.

FJD  
Som kommentar til HRA’s udmelding på nogle 
klubbers hjemmesider om, at FJD havde afbrudt 
samarbejdet med DJ, udtalte HRA, at han ikke havde 
nogen bemærkninger, da han havde aftalt med DJs 
formand, at de ikke udtaler sig om sagen. På forskel-
lige spørgsmål gentog HRA, at han ikke ville udtale 
sig om sagen offentligt. HRA’s udmelding affødte 
enkelte bemærkninger fra KH og AD.
  Der er holdt møder i DKK med Dansk Ruhår Klub 
og Langhårsklubben om stambøger. Forhandlinger 
pågår. HRA orienterede om nogle særlige forhold i 
forbindelse med valg til FCI’s bestyrelse.
 
4. Dommerudvalget
4.1. Dommerudvalgets rapport
Dommerudvalgets (DUV) rapport nr. 1 /2013 var 
udsendt. TMH kommenterede den kort og spurgte, 
om der var spørgsmål. 
  AD foreslog, at de kategoriseringslister, der var ud-
sendt til alle dommere, kommer på DJU’s hjemme-
side. TMH svarede, at det er op til DJU’s bestyrelse.
  Der var herefter en debat med indlæg for og i mod, 
at disse lister offentliggøres. På den ene side blev det 
fremført, at der ikke eksisterer ”hemmelige lister,” 
men sådanne opdelinger bør fremlægges offentligt 
til alle interesseredes information. På den anden side 
advarede man mod, at sådanne lister kan opfattes 
som en opsplitning af dommere i A- og B-dommere. 
Det blev pointeret, at defi nitionen på listernes 
opdeling i kategorier tydeligt fremgår af teksten, 
som alene vedrører grundlaget for en anbefaling 
for, hvem der er kvalifi ceret til at kunne dømme 
danmarksmesterskabet.
  Det blev vedtaget at lægge listerne på DJU’s hjem-
meside.
  Som en fodnote på listerne har DUV udarbejdet en 
hensigtserklæring for nyuddannede markprøvedom-
meres dommerforløb. Denne hensigtserklæring be-
vares men ændres til at være en anbefaling fra DUV.
  DUV’s rapport blev herefter taget til efterretning.

4.2. Indberetning af en markprøvedommer pga. 
manglende kritikker
En markprøvedommer er blevet indberettet af Dansk 
Irsksetter Klub for manglende kritikker. TMH  orien-
terede om DUV’s kontakt til vedkommende, og FMJ 
supplerede. DUV anbefaler en skriftlig advarsel. 
Efter nogle indlæg blev det besluttet at give vedkom-
mende en advarsel

4.3. Regelændringer (Se DUV’s rapport punkt 5)
Idet TMH henviste til punkt 5 i DUV’s rapport oply-
ste han, at DUV på sigt vil arbejde på, at det af Fæl-
les Markprøve Regler (FMR) klart fremgår, hvilke 
der er regler for alle slags prøver. Specifi kke regler, 
der afviger eller supplerer, vil fremgå af teksten for 
den specifi kke prøve. Der bliver således en basisdel 
og specielle dele. HRA udtalte, at det er en god idé 
at skille regler i basis og specielt.
  Der er bl.a. kommet et spørgsmål frem, om det 
er tilladt at benytte en schweisssele eller bredt 
schweisshalsbånd ved slæbdisciplinen på slæb- og 
apporteringsprøven. DUV har udsendt spørgsmålet 
til høring i de kontinentale ERFA-grupper. 
  Mht. regler for udenlandske hundes deltagelse 
vil DUV godt have formuleret nogle mere klare 

regler end dem, der eksisterer i øjeblikket. Der var 
opbakning i bestyrelsen til at være imødekommende 
over for udenlandske hundes deltagelse på danske 
prøver. Principielt kan en udenlandsk hund starte på 
en dansk vinderprøve, hvis den har kvalifi ceret sig 
til sit eget lands vinderprøve. Det blev besluttet, at 
DUV kommer med en ny formulering for regler for 
udenlandske hundes deltagelse på danske prøver. 
  TMH oplyste, at han er vidende om, at der er et 
forslag på vej om at åbne op for nordiske hundefø-
rere til at kunne stille på DM. AD supplerede med 
at oplyse, at FJD’s engelske gruppe har haft emnet 
oppe til debat, men idet man har efterkommet Dansk 
Breton Klubs ønske om, at de vil forelægge forslaget 
for deres medlemmer på generalforsamlingen i april, 
vil der tidligst kunne fremsættes et forslag fra FJD’s 
engelske gruppe på DJU’s møde i juni.
  DUV foreslår, at reglen i FMR § 16 stk. 1 om, at en 
dommer ikke må være ordførende på mere end én af 
efterårsvinderprøverne, ikke gælder vinderprøverne 
efter DM. Ligeledes foreslås at reglen i FMR § 16 
stk. 2 om at dommere, der skal dømme DM, ikke 
må dømme andre vinderprøver i samme efterår, ikke 
gælder vinderprøverne efter DM. Begge forslag blev 
vedtaget.

4.4. Regler for Skovfugleprøve
Der var fremsendt et forslag til reviderede regler for 
skovfugleprøven. TMH påpegede, at en hel masse 
tekst hører ind under basisreglerne i FMR. 
  Der udspandt sig herefter en debat, hvor man bl.a. 
bad om et nyt forslag, hvor der bliver henvist til 
basisreglerne i FMR i stedet for at gentage dem. 
Endvidere var man enige om, at kravet til at opnå 
titlen Skovfuglechampionat bør skærpes. Man var 
enige om, at hunde, der kun har haft en liggende 
stand, ikke kan få 1. præmie. For at kunne få æres-
præmie skal hunden have udført en fuldkommen 
fejlfri dagspræstation.
  Efter denne debat fi k DUV i opgave at komme med 
et nyt forslag. Dette tilsendes DJU’s bestyrelsesmed-
lemmer til godkendelse, hvorefter skovfugleprøven 
er endelig godkendt som en autoriseret prøve i 
DJU’s regi.

4.5. Dommere må dømme hvad
DUV havde udsendt et notat om på hvilke prøver, 
hvilke dommere må dømme. I notatet beskrives, at 
markprøver kan dømmes af markprøvedommere, at 
DJU’s apporteringsprøve udover markprøvedom-
mere kan dømmes af autoriserede apporteringsdom-
mere og autoriserede dommere, der kan dømme 
retrieveres og spaniels apporteringsprøver osv.
  HRA spurgte om apporteringsdommere kan dømme 
specialklubbers apporteringsprøver. Dette skal afkla-
res med de pågældende specialklubber. 
  Efter nogen debat tilsluttede man sig notatet. Man 
diskuterede i hvilken form notatets opdelinger skal 
offentliggøres i forhold til de kendte dommerlister.
  PV oplyste, at der et par dage forinden var mod-
taget forslag fra Korthaarklubben om at uddanne 
apporteringsdommere til at kunne dømme på S&A-
prøver. Forslaget sendes til behandling i FJD.

4.6. Status for afgang af dommere
Notat om planlagt afgang for dommere i de næste 
par år var udleveret. Notatet blev taget til efterret-
ning. 

5.0. Markprøveudvalget
5.1. MUV’s rapport
MUVs rapport var udsendt. PV gennemgik den 
punkt for punkt.
  Afvikling af DM: Der lød stor ros til arrangementet 
inkl. jubilæumsreception og festmiddag lørdag aften. 
  MUV påpeger en sag med et manglende afbud fra 
en hundefører, hvis hund havde kvalifi ceret sig til 
DM. Afbuddet indløb først søndag morgen via en 
anden hundefører umiddelbart før opråb. Reserven 
havde derfor ikke mulighed for at komme til start. 
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Efter nogen debat blev man enige om at kontakte 
hundeføreren for at få hans skriftlige forklaring på 
det sene afbud.
  MUV havde behandlet økonomien for vinderprø-
ver, hvor der skydes fugl. De satser, hvorefter der 
afregnes, forudsætter en vis garanti for fugle på ter-
rænet. Satserne udtrykker det maksimale beløb. Der 
udspandt sig herefter en debat, hvor der bl.a. blev 
foreslået at afregne pr. skudt fugl. Hertil må påpeges, 
at dette ikke kan gælde for terræner med udsatte fa-
miliefl okke, hvor betalingen dækker de udgifter ved-
kommende, der passer på fl okkene, har. Til sidst blev 
man enige om at fortsætte med nugældende ordning, 
men samtidig gøre terrængiveren opmærksom på, at 
i aftalen indgår, at der på prøvedagen skal være de 
fugle på terrænet, som skal bruges til bedømmelse af 
hundene. Det blev pointeret, at gode skytter også er 
en væsentlig faktor for en god afvikling.
  Fra FJD var fremsendt et forslag om, at reserve-
dommerne til DM skal inviteres til at møde sammen 
med dommerne. MUV kan ikke støtte forslaget, da 
det aldrig har været et problem og vil koste ret me-
get. Det blev besluttet at følge MUV’s indstilling.
  På de to pokaler til DM’s vindere er der ikke mere 
plads til inskriptioner. MUV har foreslået, at man i 
stedet for at påsætte en træfod til sølvplader indkø-
ber et sølvfad, som pokalen kan stå på. Inskriptioner 
kan indgraveres i sølvfadet.  Efter lidt diskussion 
blev det besluttet at overlade til MUV at fi nde den 
bedste løsning  
  MUV har konstateret, at der tid efter anden op-
træder problemer i nogle landsdele med fordeling 
af terræner mellem specialklubbernes og organi-
sationernes markprøver. I MUV’s kommissorium 
står, at MUV’s medlemmer kan medvirke til en 
koordinering af prøveterræner i den landsdel, de 
repræsenterer. Efter lidt debat blev man enige om 
at lade de forskellige sekretærer lave en liste over 
deres prøveledere til MUV.  Ud fra disse indkaldes 
til møder. Det vil også modvirke, at enkelte terræner 
overrendes konstant.

5.2. DM Regnskab
Punktet overføres til punkt 8.2. 

5.3. Planer for markprøver
De forelagte planer for 2013, 2014 og 2015 blev 
gennemgået og vedtaget.

5.4. Udtagelse af dommere til DM
DJ havde fremsendt forslag om, at i stedet for at 
FJD’s bestyrelse jf. FMR § 16 stk. 3 indstiller dom-
merne til DM, skal de 3 organisationer (DJ, DKK 
og FJD) fremover indsende forslag til dommere til 
DM. Forslagene tilsendes DUV. Herefter indstiller 
DUV til DJU’s bestyrelse, hvem af de foreslåede, de 
vil anbefale, skal dømme. Det er endelig DJU, der 
beslutter, hvem der skal dømme DM.
  KH motiverede forslaget. Herefter udspandt der 
sig en livlig debat, hvor forskellige modeller for 
udtagelse af dommere til DM blev fremlagt.
  AD foreslog at lade DUV suverænt indstille til DJU 
hvilke dommere, der bør dømme DM.
  Mødet blev herefter suspenderet. Efter en kort 
spisepause blev mødet genoptaget.
  KH fremførte, at DJ havde fremlagt et forslag, som 
skal opfattes som en blød overgang, hvor alle organi-
sationer byder ind. DJ’s repræsentanter er imidlertid 
blevet enige om, at de kan gå ind for forslaget, hvor 
det er DUV som den udfarende instans, der kommer 
med en indstilling til DJU om, hvem der skal dømme 
på DM. Herefter beslutter DJU, hvem dommerne 
skal være.
  Dette blev vedtaget

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget
6.1. SAU’s rapport
Der forelå en rapport indeholdende statistikker for 
S&A-prøverne i 2012. Sagen med benyttelse af en 
schweisssele på slæbdiciplinen blev igen berørt. Der 

var også en debat om udsving i udgifterne pr. hund 
på prøverne.
  Rapporten blev taget til efterretning.

6.2. SAU’s regnskab
Overføres til punkt 8.2.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget
7.1. FUV’s rapport
Der forelå en rapport fra FUV. I rapporten var bl.a. 
nævnt en meget stor fremgang af tilmeldte hunde fra 
74 hunde i 2011 til 121 i 2012. På spørgsmålet fra 
HRA om muligheden for en ekstra prøve på Sjæl-
land, svarede AB, at det bliver der arbejdet på. AB 
havde noteret sig, at der i planerne kun er mulighed 
for to prøvedatoer. Det blev foreslået, at man evt. 
kan lægge nogle prøver i oktober måned. MUV vil 
blive tilskrevet af FUV om sådanne muligheder. 
  Rapporten blev herefter taget til efterretning.

7.2. FUV’s regnskab
Overføres til punkt 8.2.

8.0. Økonomiudvalget
8.1. ØUV’s rapport
Der forelå en rapport med beskrivelser og forklarin-
ger på diverse poster i regnskabet.

8.2. Foreløbigt regnskab 2012
AASJ kommenterede kort det forelagte udkast til 
regnskabet. Han orienterede bl.a. om ikke afsluttede 
poster under kontoen for startafgifter. Det foreløbige 
regnskab udviser en nettoudgift på 185.400 kr., 
hvilket er 45.300 kr. bedre end budgetteret. I ØUV’s 
rapport er der gjort rede for de væsentligste afvigel-
ser mellem budget og regnskab.
  AD udtalte som kommentar til DM’s regnskab, at 
det havde været et godt DM, og at det var et godt 
regnskab for DM og 75 års jubilæet. Pengene var 
givet godt ud. Vores samarbejdspartnere havde været 
glade for arrangementet. KH tilsluttede sig og ud-
trykte, at det havde været et fantastisk DM, ligesom 
Gram Slot var ideelle omgivelser for jubilæumsfe-
sten.
  Der fulgte nu en debat med kommentarer til 
forskellige poster. Man diskuterede også kravene til 
bilagsdokumentationen i de forskellige prøveregn-
skaber.  
  Med de faldne bemærkninger blev det foreløbige 
regnskab taget til efterretning. 

8.3. Forslag til budget 2013
ØUV havde fremsendt et forslag til budgettet for 
2013. Fra DUV og MUV var modtaget forslag, som 
var indarbejdet i budgettet. Mht. budget for ad hoc 
udvalget for Web-systemet var der lidt diskussion, 
da det forventede omfang af udvalgsarbejdet inkl. 
kurser er svært at beregne.
  Det forelagte budget blev med få ændringer 
vedtaget. Det blev vedtaget at opkræve i alt 130.000 
kr. i indskud for 2013 fra de tre organisationer. Som 
noteret i ØUV’s bilag forventes indskuddet i 2014 at 
blive på samme størrelse som i 2013.

8.4. Forslag til gældende gebyrer.
ØUV havde fremsendt et forslag til regulering af 
nogle satser. På initiativ af DJ foreslås omkostnings-
godtgørelsen til dommere hævet fra 200 kr. til 250 
kr., hvilket beløb Skat kan godkende som skattefrit. 
Endvidere var foreslået enkelte stigninger på nogle 
prøvegebyrer.
  Efter nogen debat, hvor forskellige synspunkter 
var blevet fremsat, blev det besluttet at hæve nævnte 
vederlag, hvorimod der ikke sker nogen stigning i 
prøvegebyrerne.  

8.5. Retningslinjer for tilbagebetaling af prøvege-
byrer
Der var fremsendt et forslag til et notat, som svarer 
til den beslutning, der var taget på sidste bestyrel-

sesmøde.
  Forslaget blev vedtaget. Det offentliggøres i Jagt-
hunden og lægges på DJU’s hjemmeside.

9.0. Udvalg for WEB-prøvesystem
Der var udsendt et mødereferat fra det sidste 
udvalgsmøde. FMJ orienterede om, at der i januar 
var gennemført kurser for prøveledere for appor-
teringsprøver, fuldbrugsprøver m.m. Arbejdet med 
programmering af nye prøver er endnu ikke startet, 
idet DKK afventer ledig kapacitet til dette arbejde. 
Det er derfor lidt usikkert, hvornår Hundeweb kan 
administrere øvrige prøver udover markprøverne. 
  Der var herefter en kort debat med nogle spørgsmål 
til systemet, ligesom man drøftede nogen af de pro-
blemer, enkelte dommere havde haft med at få deres 
kritikker lagt ind på Hundeweb.
  AASJ oplyste, at det undersøges, om DKK kan 
opkræve DJU’s startafgift samtidig med deres egen 
afgift.   SH oplyste, at spørgsmålet tages op i DKK’s 
forretningsudvalg. Ændringen vil betyde, at special-
klubberne og organisationerne modtager en DKK 
faktura på p.t. 55 kr. (20 kr. + 35 kr.) pr. hund i stedet 
for som hidtil 20 kr. til DKK. FMJ oplyste, manua-
len for prøveledere kommer i en ny bedre version.
  Til slut opfordrede man FMJ, som stopper som 
bestyrelsesmedlem i DJU, til at fortsætte i udvalget, 
hvilket han accepterede. AASJ oplyste, at Kristian 
Møller er indstillet på at fortsætte i udvalget, hvilket 
også blev godkendt.

10.0. Sekretærens løn- og ansættelsesforhold
AD foreslog, at punktet udsættes til næste møde, og 
at det sættes tidligt på dagsordenen, så det kan nå et 
blive behandlet. Dette blev vedtaget.

11.0. Valg til DJU’s udvalg
Lars Nielsen og Poul Bislev blev genvalgt til MUV, 
og Anders Wanstrup blev genvalgt til FUV.
  Til SAU var der to kandidater, som begge er kvali-
fi cerede. Det blev besluttet at vælge Erling Pedersen. 

12.0. DJU-nålen
Der var fremsendt et oplæg. Efter en kort debat blev 
det vedtaget, at de foreslåede kandidater får tildelt 
hæderstegnet DJU-nålen.

13.0. Næste møde
Onsdag den 5. juni (Grundlovsdag) kl. 10 på Fjelsted 
Skov Kro. 

14.0. Eventuelt
FMJ har siddet i DJU’s bestyrelse siden 1997, 
og deltog nu sidste gang som bestyrelsesmedlem 
repræsenterende DKK. Mødet sluttede med, at FMJ 
udtrykte glæde over at have fået lov til at være med 
i bestyrelsesarbejdet i de mange år, ligesom der fra 
forskellige sider blev rettet en tak til ham for et godt 
samarbejde.

Mødet afsluttet kl. 22.30
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent 
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Klage over manglende indsendelse af kritikker
I starten af januar måned 2013 modtog Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) en 
klage fra Dansk Irsksetter Klub over, at markprøvedommer Ulrik Stadelhofer 
ikke havde indsendt sine skriftlige kritikker fra Dansk Kennel Klubs brugsprøve 
den 21. september 2012. Inden da havde Dommerudvalgets formand Thomas 
Moltesen Hansen kontaktet ham, idet han havde konstateret, der manglede 
kritikker fra dommeren på Hundeweb.
  Forelagt klagen fra Dansk Irsksetter Klub har Ulrik Stadeklhofer fremsendt 
sine kommentarer, hvori han beklager og erkender fejlen, ligesom han lover, at 
han fremover vil opfylde kravet på højest 3 uger til indsendelse af kritikker jfr. 
Fælles Markprøve Regler § 17 stk. 6.

  På DJU’s bestyrelsesmøde den 1. februar 2013 er sagen blevet behandlet. Det 
er DJU’s opfattelse, at Ulrik Stadelhofer trods påmindelser har været alt for 
længe om at få indsendt sine kritikker. 

KENDELSE
DJU’s bestyrelse tildeler Ulrik Stadelhofer en advarsel. Det skal pointeres, at 
gentagelsestilfælde af disciplinære forseelser vil medføre strengere sanktioner.
Dansk Jagthunde Udvalg
P. u. v.
Poul Vestervang
Formand

Prøven ved Tønder lørdag den 15. Juni 
(max. 40 hunde)
Mødested: Terkelsbøl Bygade 50. ab@prof-
dog.com tlf. 2147 8083
Prøveleder: Allan Bredsgaard, Terkelsbøl 
Bygade 50, 6360 Tinglev. tlf. 7464 2371 

Nordjyske prøve ved Hjørring lørdag  den 
24 august  max 30 hunde ?
Mødested Mølgårdsvej 324, Lørslev ,9800 
Hjørring mobil: 40271313 
Prøveleder : Carsten Steffensen , Carl Klit-
gårdsvej 7 , 9800 Hjørring. Tlf: 98923678
Bank: reg: 9001 Konto nr: 1400037775  
ved betaling via bank så hundens stam-
bogsnr.  
E-mail: cisteff@stofanet.dk 

Prøven ved Års lørdag den 10. august.  
Mødested: Nørager kro. jlt@jagt.dk, tlf. 
2047 3382
Prøveleder: Jørn Lund Thomsen, Gislumvej 
126,Østrup, 9600 Års, tlf. 9865 3082   

Prøven ved Skanderborg lørdag den 17. 
August.
Mødested: Stilling Jagtforenings klubhus i 
teglgraven ,
Frakørsel 51 Skanderborg nord efter Stil-
ling.
Prøveleder: Hjalmar B Nielsen. Skander-
borgvej 90, Hvirring, 8762 Flemming tlf. 
23713368.
Prøvegebyr kan indsættes på reg. Nr. 1551  
kto. nr. 4501064424   
E-mail: piffi @post1.dknet.dk

Prøven ved Give lørdag den 6 Juli
Mødested: Ikærhallen  Give.
Prøveleder: Allan Thomsen, Sejrupvej 46, 
7323 Give tlf. 7573 4802 / 4014 1802.
Prøvegebyr kan indsættes på reg. Nr.7622 
kto. nr. 1255565  allan.thomsen@mvb.net
 
Prøven ved Skjern Lørdag den 3. august 
(max. 6o hunde )
Mødested: Stauning Sognegård, Stauning.
Prøveleder: Jens Chr. Hansen Stauningvej 
11, 6900 Skjern. Tlf 9735 4290/2942 7470.
Gebyr kan indbetales på kto nr. 7780-
1567643. e-mail: jes@afgratning.dk   

Prøven ved Tønder Lørdag den 27. Juli. 
(max. 4o hunde)
Mødested: Terkelsbøl Bygade 50, 6360 
Tinglev. ab@prof-dog.com tlf. 2147 8083
Prøveleder: Allan Bredsgaard, Terkelsbøl 
Bygade 50,  6360 Tinglev. tlf. 7464 2371 

Fynske prøve torsdag den 8. august. Kl. 
15,00 (bemærk mødetidspunkt) max. 25 
hunde ?
Mødested: Lyngbakken” Bøllemosen 15, 
5892 Gudbjerg Sydfun.
Prøveleder: Poul Erik Rasmussen 
tlf:22232362. Tilmelding:Hugo Eriksen, 
H,C,Andersenvej 50, 5700 Svendborg.  
Mail: hugopiaeriksen@hotmail.com 
Gebyr kan indbetales på konto.nr 5994-
1051126 
Forplejning: Øl, vand og grillmad kan 
købes. 
 

Den sjællandske prøve lørdag den 24. 
august.
Mødested: Stenlille Jagtforening, Plantage-
vej 1C, Døjringe 4180 Sorø.
Prøveleder: Henrik Raae Andersen, Lunde-
rødvej 82, 4340 Tølløse. Tlf. 5918 6665
  e-mail: elverdams@adslhome.dk tlf.2578 
6665

Prøven på Lolland Falster lørdag den 3. 
august. Mødetid kl. 8.00. 
Mødested: Rosenfeldt alle 
Prøveleder: Bo Christensen Granvej 20, 
4760 Vordingborg tlf: 60190375 
Gebyr kan indbetales på kto. Nr .6220-
6116337
Mail:  kennelbarmosen@gmail.com
 
Prøven på Bornholm. lørdag den 10. 
August.
Mødested: Jydegård Knudsker.
Prøveleder: Jan Olsen, Jordbærdalen 4, 
3700 Rønne. Tlf. 5695 7982/4046 6982. 

Alle prøver begynder kl. 9.00, med undta-
gelse af fynske prøve og Lolland-Falster.
Tilmeldingsfristen til prøven er senest man-
dagen før prøven.
Da tilmeldingsfristen er sat senest muligt, 
modtages efter tilmeldinger ikke. Stambog 
eller resultatbog kan medbringes og afl eve-
res straks om morgenen.
  Tilmeldingsblanket og deltagergebyr 
kr. 275.- sendes til prøvelederen. Husk at 
påføre
eget reg. Nr. og kto. nr. ved evt. tilbagebeta-
ling af gebyr.  
  Opnås resultatet ”bestået”, gælder dette 
for efterårets prøvesæson i året for prøvens 
beståelse, hele det følgende år samt forårets 
prøvesæson i det derefter følgende år, i alt 
to efterårssæsoner og to forårssæsoner.
  En hund, der to gange med 2 års eller 
større mellemrum har bestået en slæb- og 
apporteringsprøve (S&A-prøve), har ikke 
yderligere adgang til denne.
  Der er ingen begrænsninger mht. antal 
gange, en hund i et bestemt år kan gå op til 
en S&A-prøve.
  Ifølge FMR skal hunden være 10 mdr. for 
at kunne deltage på prøven.
På udvalgets vegne
Allan Bredsgaard, Formand.

Slæb og Apporteringsprøver 2013
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Klik ind på www.aba-track.dk eller ring til kundeservice på telefon 29219186.

Det professionelle 

dækken tilpasset 

jagthunde. 

Testet og udviklet 

af jægere. Perfekt 

pasform i fl ere top 

kvaliteter. 

Stilrent design, nemt 

at håndtere.

Træningsudstyr til jagthunden

FJD´s Midtsjællandske prøve 
for kontinentale racer - Ring-
sted den 9. marts 

Der var tilmeldt 33 hunde til prøven og 32 
hunde deltog, heraf blev 10 hunde præmieret 
og 3 pokaler blev uddelt.

Hunde der opnåede 1. præmie:
DKCH MARKPR Elverdams Dux 
Dk12194/2007, H,  Kleiner Münsterländer. 
Fører: Henrik Raae Andersen
MARKPR Sai-Gha’s Sirius Dk06884/2010, H,  
Ruhåret Hønsehund . Fører: Palle Eriksen
Fuglevang’s Marco Dk05981/2011, H,  Klei-
ner Münsterländer. Fører: Michael Pedersen
Hunde der opnåede 2. præmie:
Staal D-Kenya Dk00440/2011, T, Korthåret 
Hønsehund. Fører: Kim Peter Staal

Bella Dk15427/2009, T,  Ruhåret Hønsehund. 
Fører: Mogens Nielsen
MARKPR Klosterskoven’s C. Athene 
Dk14993/2009, T, Ruhåret Hønsehund. Fører: 
John Vinsbøl
MARKPR Gomard’s Scott Dk07845/2011,  H,  
Korthåret Hønsehund. Fører: Knud Hansen
MARKPR Bess Dk09822/2009, T, Ruhåret 
Hønsehund. Fører: Peter Poulsen
MARKPR Fredskovs Kiki Dk07844/2009, T, 
Ruhåret Hønsehund. Fører: John Stockfl eth
Hunde der opnåede 3. præmie:
MARKPR Fuglevang’s Jewel Dk09709/2009, 
T,  Kleiner Münsterländer. Fører: Steen Dénis 
Thomsen

Pokaler til ruhårede hønsehunde:
Kennel Nordbirks vandrepokal. Pokalen tilde-
les bedste 1. pr. hund i åben klasse på FJD`s 

sjællandske prøve. Pokalen blev tildelt katalog 
Sai-Gha’s Sirius Dk06884/2010, Fører: Palle 
Eriksen
Pokaler til kl. münsterländer:
Kennel Saltoftes vandrepokal. Pokalen tildeles 
dagens bedst placerede unghund på FJD`s 
sjællandske prøve. Pokalen blev tildelt Fug-
levang’s Marco Dk05981/2011, Fører: Michael 
Pedersen
Kennel Fredensvejs vandrepokal.
Pokalen tildeles dagens bedst placerede kleine 
münsterländer i åben klasse på FJD`s sjæl-
landske prøve. Pokalen blev tildelt DKCH 
MARKPR Elverdams Dux Dk12194/2007, 
Fører: Henrik Raae Andersen
Med venlig hilsen
Søren Nielsen, Prøveleder
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debat

Kamerateri
Til Redaktøren.
Du skriver i Jagthunden, August 2008: Vi er 
kun 5000 medlemmer af specialklubberne, 
og skal have vendt konstant tilbagegang til 
fremgang, og tror på det kan lade sig gøre 
hvis alle gør en stor indsats.
  Men der må du henvende dig til inderkred-
sen som er den største hindring for frem-
gang. Jeg har haft fl ere af mine jagtkam-
merater meldt ind, men de løber skrigende 
bort når de har været på markprøve. Det er 
tydeligt der er en inderkreds som får deres 
hund præmieret, næsten ligegyldigt hvad 
den laver. 
  En af mine jagtkammerater havde hun-
den ude i slip og da den mærkede fugl og 
bremser ned, råber dommeren: Holdt, vi 
skifter. Alle kunne se at der var 5 sek. til 
stand. Det kunne dommeren også, men min 
jagtkammerat måtte nærmest trække sin 
hund af stand, for at give inderkredshunden 
en chance. Det blev „ heldigvis „ ødelagt da 
hunden for fulde drøn stødte en stor fed kok, 
men vi mistede et medlem. Det blev hans 
første, sidste og eneste markprøve.
  Et andet tilfælde. I matchning er der en 
inderkreds hund. For det 1. render den en 
høne op, uden at vise respekt. For det 2. 
kaster den sig over makker hunden for at 
lege og for det 3. bliver den matchvinder og 
prøvens bedste. Og der mistede vi igen med-
lemmer. Der er alt for meget af den slags
  Du skal vide at selv om ingen brokker sig 
på prøven, så kører snakken og folk melder 
sig ud og ingen melder sig ind.
Det sidste jeg har hørt var fra Give prøven, 
hvor en inderkredshund kunne prelle mere 
end 2 bøsseskud ud, og så alligevel blive 
præmieret. Så bliver det hele noget amatør-
agtigt plattenslageri som ingen seriøs hunde-
fører kan tage alvorligt, og derfor melder sig 
ud. Jeg tror hundesporten døde sammen med 
Karl Lund og Ejvind Hansen.
  Det bliver et meget stort arbejde at vende 
den mistillid inderkredsen har skabt ved at 
premiere hinandens hunde. Og på længere 
sigt ødelægger det avlen da de bedste hunde 
på den måde bliver holdt udenfor. Og hvis 

du ikke får samlet inderkredsen og sluger 
nogle kameler, som du selv skriver, tror jeg 
det „ sportslige „  kommer til at ligne Hitlers 
Olympiade
 Torben Kurt Rasmussen.Medlemsnummer 
1600744

Jagthunden har bedt dommerudvalgets for-
mand Thomas Moltesen Hansen svare.:

Lad mig indledningsvis fastslå, at vi som i 
2008 stadig mangler medlemmer i special-
klubberne, og alle involverede parter stadig 
har en stor opgave i så henseende. 
    Du henholder dig fl ere gange i dit brev til 
en ”inderkreds” uden at defi nere kredsen. 
Jeg tillader mig at udlede af dit brev, at du 
igen og igen oplever markprøvedommere, 
der positivt forfordeler visse markprøvedel-
tagere, altså udøver kammerateri. 
  Hvis en markprøvedommer beviseligt 
udøver kammerateri, er dette en alvorlig 
brist, og vil føre til en alvorlig disciplinær 
sanktion for den pågældende. Hvis kamme-
rateri udøves i et omfang, som du beskriver, 
vil det uvægerlig føre til indberetninger 
til Dansk Jagthunde Udvalg (DJU). Det er 
efterhånden mange år siden, DJU sidst be-
handlede to klagesager mod dommere, der 
havde udøvet kammerateri. Det resulterede i 
karantæner for de indklagede dommere.
  Det er klart, at der stilles særlige krav til de 
personer, der opnår dommerautorisation. Et 
væsentligt element i rekruttering af mark-
prøvedommere er præliminær godkendelse 
af ansøgere i DKK, DJ, og FJD. I forbin-
delse med den videre uddannelse i Dommer-
udvalgets (DUV) regi, indgår begreberne 
etik og moral som særdeles vigtige elemen-
ter, idet autorisationen udstyrer dommerne 
med en betydelig indfl ydelse og særlige 
forpligtelser. Indfl ydelse gennem vurdering 
af hundens præstationer. Forpligtelserne 
i relation til DJU, de prøvearrangerende 
organisationer, hundeførere, tilskuere, dom-
merkolleger samt ikke mindst over for alle, 
der i avlsmæssig henseende har en særlig 
interesse i en bestemt hund. 
  Jeg skal ikke afvise, at vi som dommere 
kan have en god eller en mindre god dag. 
Selv et nok så velfungerende uddannelses- 
og efteruddannelsessystem kan ikke sikre, at 
vi som dommere ikke kan have en uheldig 
dag. Men din påstand om, at det mere er 
normalen end undtagelsen, køber jeg ikke.
  Jeg kan kun beklage, at din ven forlod sin 
første og hidtil eneste markprøve med den 
oplevelse, du beskriver. Jeg synes, vedkom-
mende skal forsøge nok en gang og få en 
anden oplevelse sammen med sin hund.
  Med venlig hilsen
Thomas Moltesen Hansen
Formand for Dommerudvalget
  PS: Torben, din åbenlyse glæde over en 
prøvedeltagers uheld under afprøvning 
fi nder jeg særdeles usympatisk.

Referater
Kære formand og bestyrelse - hvad sker der 
lige her??
  Den 15/2-2013 opdagede jeg med glæde at 
Jagthunden lå i min postkasse.
  Et hurtigt gennemsyn viste at Jagthunden 
nu er blevet endnu fl ottere. Så forventninger 
var høje, da jeg begyndte den systematiske 
gennemlæsning.
  På side 12 står der at læse, at ved redak-
tionens slutning var man ikke i besiddelse 
af referater fra FJD’s bestyrelsesmøde og 
gruppemøderne fra 14.11.2012 og med en 
henvisning til FJD’s hjemmeside. OK - 
tænkte jeg - det er vel også mere fornuftig 
at bruge spaltepladsen til andet interessant 
læsning end referater fra møder afholdt i 
november. 
  På side 28 - 29 læste jeg en spændende 
artikel, hvor der blandt andet stod at første 
træning den 19/1 var afholdt. Så var det jeg 
tænkte, at det var da underligt, at referater 
fra møder afholdt 2 måneder tidligere ikke 
var „tilgængelige“.
  Nå - jeg tændte PC’eren og gik på FJD.dk 
for at se de manglende referater, men kunne 
konstatere at det seneste var fra 9. maj 2012.
  I vedtægterne stk 10 fremgår der, at der 
skal laves referater, at det skal udsendes 
inden 3 uger og de skal godkendes inden 2 
uger efter udsendelsen og OFFENTLIGGØ-
RES i Jagthunden og på FJD.dk
  I skrivende stund - ca. 12 uger efter mødet 
- er der ikke offentlige referater !!
  Tror at det vil være meget gavnlig for jer - 
på det næste bestyrelsesmøde - at bruge tid 
på at nærlæse vedtægternes stk 1 om FJD’s 
formål og diskutere, hvad det betyder.
Med venlig hilsen
1820534, Flemming Frederiksen
Gislumvej 111, 9600 Aars
 
Vi har bedt FJDs formand, Henrik Raae 
Andersen svare på indlægget.

Kære Flemming
Som udgangspunkt forsøger FJDs bestyrelse 
i samarbejde med sekretæren selvfølgelig 
at overholde de frister, der er angivet i ved-
tægtsgrundlaget. Og de fungerer også i langt 
de fl este tilfælde. 
  Men når uenigheder om ordlyd, formule-
ringer etc. opstår, er det vigtigt, at sådanne 
gennemarbejdes i en demokratisk pro-
ces – uanset tidshorisont – således, at alle 
mødedeltagere i sidste ende kan sige god 
for/”leve med” det endelige referat. 
  Denne proces har været nødvendig i for-
bindelse med bestyrelsens sidste møde – og 
derfor er referatet forsinket. Beklageligt, 
men absolut nødvendigt.
Med venlig hilsen
Henrik Raae Andersen
Formand FJD
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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

www.outdoorandmore.dk
Toftevej 50 · Søborg · 3250 Gilleleje

Tlf.: 49717003 · 2334 2696 · Mail: shop@frijsenvang.dk

ROYAL DLX HUNTER OILJACKET
- den helt rigtige all-weather jacket

til den mest krævende jæger!

oo
Søborg · 3250 Gilleleje

Mail: shop@frijsenvang.dk

orandmore.dkk
borg · 3250 Gilleleje

NORMALPRIS: 1.595 kr.
INTRODUKTIONSPRIS: 795 kr.

ACKETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ketk t

Some things never dies...
...og den 100% vandtætte, engelske
OILSKINSJAKKE fra Hamilton er stadig det 
eneste rigtige, når 
du vil  være 100% 
beskyttet under 
jagt og hunde-
træning.

Håndvarmerlom-
mer, sidelommer, 
ryglomme m. lynlås, 
inderlommer, hætte, 
stormflap windstop i 
ærmer med indven-
dig strik. 

Alt udført i det fineste egyptiske bom-
uld og i høj kvalitet. En jakke der kan 
blive slidt, men som altid har det 
rigtige country-look og signalerer 
holdbarhed og gedigen kvalitet. 

Farver: 
Green Olive og Dark Olive Brown. 
Se mere på vores hjemmeside:

FJDs forvaltningsområder
Rundt om i landet har FJDs Markvildtudvalg oprettet nogle forvalt-
ningsområder.
  Områderne må ikke forveksles med forvaltningsområder under 
forvaltningslavene i forbindelse med den nationale forvaltningsplan 
for markvildtet.
  FJDs forvaltningsområder er tænkt som inspirationsområder, hvor 
man kan henvende sig og få gode ideer til naturforbedringer på eget 
terræn eller ejendom. Det er således muligt at besøge forvaltningsom-
råderne og se og høre, hvad man har gjort, og hvordan man har gjort 
det.
  Pt. er der ni områder, med der vil komme fl ere til. Følg med på 
FJDs hjemmeside. Her kan du også se en nærmere præsentation af de 
enkelte områder.

Områder og kontaktpersoer: 
Suldrup, Himmerland: Thorbjørn Skovrup, Tlf. 30 42 30 48
Eskjær, Roslev: Rune Riishøj, Tlf. 22 84 83 65
Øster Hjerm, Struer: Svend Erik Jensen, Tlf. 97 46 44 99
Vildbjerg: Knud Overgaard, Tlf. 30 45 31 81
Sejstrup, Bramming: Erling Clausen, Tlf. 23 34 06 35
Frørup, Ghristiansfeld: Poul Richard Jørgensen, Tlf. 51 76 39 92/74 
56 83 33
Nr. Åby: Jens Ole Dam, Tlf. 23 23 35 25
Ærø: Henrik Juhl, Tlf. 61 55 81 05
Sigerslevøster, Frederikssund: Bjarne Hansen, Tlf. 40 80 79 80

5 klubs apporteringsprøve

Prøven afholdes lørdag den 8. juni kl. 09.00 på Fyn, adres-
sen er: Sortenkærvej 24, 5492 Vissenbjerg. Prøveleder: Jesper 
Langfeldt. 
Tilmelding til apporteringsprøven foregår ved fremsendelse af 
DJU’s anmeldelsesblanket senest 
1. juni 2013 til prøveleder Jesper
Langfeldt, Gestelevlundevej 31,
5750 Ringe, tlf.22 18 11 71 eller 
på mail til tmehlsen@mail.dk. 
  Prisen for at deltage i den 
anerkendte apporteringsprøve 
er 225,00 kr. 
  Der er diplom til alle beståede
hunde.

www.fjd.dk



32

DANSK RUHÅR KLUB

Klubredaktør:
Lars Hansen, Landsbygaden 4b, st.
Stevnstrup, 8870 Langå. Tlf. 20 30 14 20
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

www.ruhaar.dk

DKK har oplevet et fald i antallet af regi-
strerede hunde. Det må de gøre noget ved, 
for det betyder også faldende indtægter. På 
et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
mener DKK at have fået mandat til at give 
”al magten” tilbage til opdrætterne for alle 
racer og stort set fjerne alle alvskrav og gøre 
dem til anbefalinger. Desuagtet at næsten 
alle ruhårede hønsehunde bliver registre-
ret i DKK – og vi dermed ikke en del af 
problemstillingen med det faldende antal 
registreringer!
  Vi har været til noget der skulle ligne en 
forhandling med DKK fordi vi i DRK ikke 
ønskede at hunde med HD-grad D og E 
kunne benyttes i avlen. Det ønsker DKK 
ikke at opfylde, med det resultat, at vi kan 
komme i en situation hvor vi har to stam-
bøger.
  På mødet med DKK argumentere vi for:
  DKK fremførte på mødet, at vi ønsker 
forbuddet mod avl på hunde med HD-status 
D og E opretholdt med følgende argumen-
tation:
- den ruhårede hønsehund er som brugshund 
afhængig af et godt og sundt bevægeapparat
- den ruhårede hønsehund er en stor race og 
avlsgrundlaget bredt, hvorfor en ruhår med 
HD aldrig kan bidrage positivt til racen
- DRK har i mange år arbejdet aktivt for at 
nedbringe frekvensen af HD hos ruhårede 
hønsehunde og fi nder at ophævelsen af 

HD-avlsrestriktionerne er et dårligt signal at 
udsende.

Det gjorde ikke synderligt indtryk på 
DKK’s forhandlingsudvalg og DKK har 
besluttet, at en opdrætter undtagelsesvis kan 
benytte en hund med HD grad D eller E i 
avl, hvis opdrætteren vurderer at hundens 
samlede bidrag til racen vil være positivt. 
Avlspartneren skal i så tilfælde altid være 
HD fri (grad A eller B). DKK har imøde-
kommet vores ønske om dels kravet på 
HD-fotografering og kravet om DNA test 
for von Wille Brandt.
  På den kommende generalforsamling 
skal vi derfor drøfte om vi ønsker 1 eller to 
stambøger.
  En stambog, som blot er en basisstambog 
og som gør at hunden blot er registreret i 
DKK og en udvidet stambog med følgende 
påtegning:  ”Denne hund er avlet efter 
Dansk Ruhår Klubs og DKK’s avlsanbe-
falinger”. Derudover er det muligt at få 
avlsspecifi kke krav som f.eks. brugsprøver, 
udstillinger o. lign.
  Det er ingen hemmelighed, at vi i bestyrel-
sen ikke ønsker to stambøger. Det er noget 
rod, for at sige det på godt dansk. Men det 
har ikke været muligt at fl ytte på DKK, der 
”gemmer” sig bag en repræsentantskabs-
beslutning og ønsket om at skære alle over 
en kam. Det var jo oplagt at koncentrere 

kræfterne om de racer der bidrager til det 
faldende antal registreringer og så støtte os 
andre i arbejdet med at sikre sunde brugs-
hunde i fremtiden.
  På generalforsamlingen d. 20. april har DU 
mulighed for at give dit besyv med. En basis 
stamborg eller to stambøger hvoraf den ene 
har påtegninger? That’s the question.
Torben Mørup
Formanden

Når man nu vil skære alle over en kam!

Kalender 2013 Dansk Ruhår Klub
Her er de arrangementer der er planlagt d.d. i 2013, vi følger 
løbende op med informationer på hjemmesiden www.ruhår.dk 
Her må medlemmerne følge med da Jagthunden har dead lines 
som gør at arrangementer ikke bliver beskrevet i bladet.

2013
Generalforsamling i Korsør. 20 April
Quinde Weekend – kend din Ruhår. I Randbøl: 03-05 Maj
DRK udstilling i Bredsten: 03 August
Efterårs vinderklasser: 28-29 September
Bestyrelsen.

” Træffetid ”
Er der noget, du ønsker at drøfte med bestyrelsen, så er du velkom-
men 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

Genneralforsamling 2013
Indkaldelse til Generalforsamling  Lør . 20. april 2013 kl. 14, i 

Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør, Dagsor-
den jf. lovene, følg med på hjemmesiden www.ruhaar.dk hvor den 
kommer.

www.fjd.dk
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Hirtshals området:
Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330 
Dronninglund, tlf: 60130423  E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk

Ny kontaktmand i Hirtshals område er Steen Larsen.

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

Marktræning foråret 2013
Onsdag den 20.03.2013 Kl. 18.00 i Vigsø.Tilmel-
ding til Jørgen senest den 17.03.2013 på 51278245
Lokal markprøve DRK
Søndag den 03.03.2013 på Mors. Mødetid kl. 08.30 
ved prøveleder Ib Hermansen, Præstbrovej 378, 
7950 Erslev. Tilmelding til Ib på 61301465, senest 
den 26.02.2013
Pris 150kr incl. morgenkaffe.

Schweissprøve Søndag den 05.05.2013 i Stenbjerg 
Klitplantage.
Mødetid kl.09.00. Tilmelding til Ole Pedersen, 
Rolighedsvej 2, 7700 Thisted. Tlf 20676139, senest 
den 28.04.2012. 
 

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

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

Almindelig jagthunde dressur og apportering 
i samarbejde med Djursland jagthundeklub, Jagt-
hundeklubben 1970 og Hammershøj jagtforening, 
kontakt en fra udvalget så hjælper vi med kontakt til 
træningsområder

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

Udtagelse til den „Jyske Racedyst 
Igen i år, bliver der udtaget et hold til den jyske ra-
cedyst, bestående af 3 hunde til hold, og 1. reserve. 
Det sker til den anerkendte apporteringsprøve v. 
Egeris sidst i Juni.  Pris og tilmelding, til prøvelede-
ren på prøven, (Se DJ´s annonce for prøven, når de 
kommer i jæger). Annette Rasmussen, kontaktper-
son for omr. Herning, er til stede v. afslutningen, og 
foretager udtagelsen v. de 4 bedste hunde på dagen.

Slæb og Apporterings træning v. Ikast:
P.t er der ingen der kan stå for det, men vi arbejder 
på sagen, og håber det bliver til noget.
Hold øje med aktivitetssiden under omr. Herning, 
der vil det blive annonceret, hvis vi fi nder nogen
der kan stå for det.

Fuldbrugstræning:
Hver mandag fra d. 17. Juni 2013 og følgende 
mandage frem til den første fuldbrugsprøve i 
september. Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing kl. 

18.30. Tilmelding til Ole Sørensen, tlf: 40565626, 
senest 10. Juni 2013. Max 12 hunde. Deltagergebyr: 
200,- kr. (betales ved første træningsdag) dertil 
kommer afregning af vildt. Deltagende hunde skal 
have opnået de prøver, der kræves for at stille til en 
fuldbrugsprøve.

Slæb og apporterings træning i Stauning: I sam-
arbejde med KHK arrangeres VSA træning.
Træningen starter onsdag d. 12. Juni 2013, og deref-
ter følgende onsdage frem til VSA prøven i 
Stauning/ Dejbjerg primo August 2013. Mødested: 
Pumpestation Nord, Stauning kl. 18.30.
Tilmelding til: Benny Green Jørgensen, tlf: 
20737356 senest d. 1. Juni 2013. Max 20 deltagere. 
Pris 400,- kr. (afregnes første gang.)

Foto: Anders L. Nørgaard.

Efterårs marktræning: 
Vores nye tiltag med efterårs marktræning sidste år, 
var en succes, så derfor laver vi igen i 2013, 
marktræning for vores nye ruhårs ejere, unge hun-
deførere og andre ruhårsejere, der har interesse i 
markarbejdet med deres stående ruhår. Der er 
plads til max. 12 hunde, hvoraf de nye og unge får 
fortrinsret til de 6 af pladserne. Der bliver mulighed 
for at træne marksøg, stand, opfl øj af fugl for hund 
og sekundering.
Vi træner 3 onsdage i træk omkring Rimmerhus, 
med start onsdag d. 7/8 kl. 18.00 i uge 32, og de 
efterfølgende onsdage i uge 33 og 34. 
Tilmelding til: Annette Rasmussen, tlf: 27812528. 
Sehest d. 1/8-2013 Mødested: Bækdalsvej 17, 
Rimmerhus, 6920 Videbæk. Pris: 300 kr.  for alle 
3 gange, som bruges til indkøb af fugle/ revirpleje. 
Fuglene udsættes på terrænerne, senest d. 13. 
August.  (Der vil blive søgt tilskud fra klubben til 
ekstra fugle.)

Lokal efterårsmarkprøve afholdes søndag d. 25/8 
omkring Timring/ Vildbjerg - Lem
Mødetid: kl. 8.00, mødested oplyses v. tilmelding. 
Pris: 200 kr. incl. morgenkaffe, som betales ved 
tilmelding.Tilmelding til Annette Rasmussen, Fre-
deriksdalvej 71, 8620 Kjellerup. Tlf: 27812528.
Tilmelding senest d. 18. August, skriftligt og til 
tiden. Max. 2 hold. (KHK er inviteret til at deltage.) 

Områdemøde:
Område Hernings årlige område møde 2013, afhol-
des d. 6/11 kl 19.00 i Egeris Hytten, 
ejstrupvej 7a, Egeris, 6920 Videbæk Program for af-

tenen kommer senere på året, her på hjemmesiden.
Som noget nyt vil vi prøve at fi nde en der kan holde 
et foredrag, som kan relateres til  vores hundever-
den. (opslag kommer senere). 

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

I samarbejde med Højderyggens Jagthundeklub 
tilbydes træningsmuligheder:
Deltagelse i arrangementerne kræver medlems skab 
af Højderyggens Jagthundeklub, pris Kr. 60,00 pr. 
år.

Anerkendt ræveslæbsprøve fredag den 14. juni 
2013 kl. 17 i Gludsted Plantage.
Vi mødes i plantagen, hvor Kærshovedgårdsve
Der er træninger torsdag den 30. maj og torsdag den 
6. juni begge dage kl. 19 og i Gludsted Plantage.
Tilmelding til Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160 
Tørring. Tlf. 2527 3375
Eller på mail peter@egemosens.dk

April:
Dressurtræning: Start onsdag den 3. kl.19.00 ved 
Tørring Skydebane, hver onsdag kl. 19.00 Pris Kr. 
350,00
Lokal schweissprøve: Lørdag den 13. Gludsted 
Plantage kl. 10.00

Juni:
Afslutning på dressurkursus, lørdag den 1. kl. 10.00
Apporteringstræning: Onsdag den 5. kl. 18.30 ved 
Nim. Pris Kr. 250,00
Vand-Slæb– og apportering: Onsdag den 5. kl. 
19.00 ved Nim. Pris Kr. 250,00
Afslutning på Apportering+VSA: Lørdag den 29. 
kl. 10.00

Juli:
Fuldbrugstræning: Onsdag den 31. kl. 19.00. Første 
gang mødes vi ved Vestbirk Forsamlingshus

August:
Fuldbrugsafslutning, fredag den 23. kl. 17.00. Pris 
Kr. 350,00

Oktober:
Hvalpemotivation, onsdag den 30. kl. 19.00. Pris 
Kr. 150,00
Første gang mødes vi ved Tørring Brugs
Der tages forbehold for ændringer og priser Vel 
mødt
Tilmelding til arrangementerne skal ske til;
Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160 Tørring
7580 1814 – 2527 3375
formand@hojderyggens.dk

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

Esbjerg området:
Brugstræning, VSA og træning med henblik på 
DJ’s udvidede apporteringsprøve starter onsdag 
den 17/04 kl. 18:30 ved H C’s Auto. Prisen er 
350/400kr. Vi træner 10 gange.  Oplysninger og 
tilmelding til Erik Madsen 7514 5173.

Sidste Nyt:
Per Bertelsen fra Bramminge er valgt til ny kontakt-
mand for området.
Årets hund blev: Kobborgs Plet ved Erik Madsen 
Årets Championat blev: Kørvels Adda ved Ole 
Kørvel.

www.fjd.dk
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Tillykke med titlen alle tre.
Aktivitets udvalg: Hans C Clausen 2670 3356 Hans 
Gregersen 2280 0081

Aabenraa området:
Kontaktmand. Chris Funda Johannsen. Nørregade 4 
Varnæs, 6200 Aabenraa. Tlf. 6165 2592,
e- mail: aabenraa@ruhaar.dk

Vi har i Aabenraa området haft årsmøde den 
18.2.2013, hvor det mest væsentlige punkt på dags-
ordenen var at fi nde en ny kontaktmand efter Jørgen 
Duus sidste år stoppede.
Efter en god debat blev jeg valgt til kontaktmand for 
det næste år. Vores udvalg består nu af:
Ole Schmidt, tlf.23 70 67 82 Johannes Nielsen, 
tlf.40 16 39 58 Kassere blev Randi Callesen, 74 82 
64 53 Kontaktmand blev jeg Chris Funda Johann-
sen, tlf. 61 65 25 92.

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 schweisshundefø-
rere vejleder og kommenterer hundenes præstatio-
ner. Lørdag d. 06.04.13 kl. 12.30.
Mødested: Svendborgmotorvejen P-Pladsen v. 
frakørsel 15 (Kirkeby) Derfra kører vi til Hvidkil-
deskoven. Max. 6 hunde Pris: 50 kr. Tilmelding til 
Jørgen Madsen 
Lørdag d. 20.04.13 kl. 12.30 - ALT OPTAGET
Mødested: v. Ole Mogensen Møllerled 15 5400 
Bogense Max. 6 hunde Pris: 50 kr. Tilmelding til 
Jørgen Madsen
Lørdag d. 27.04.13 kl. 12.30 - ALT OPTAGET
Mødested: Svendborgmotorvejen P-Pladsen v. 
frakørsel 15 (Kirkeby) Derfra kører vi til Hvidkil-
deskoven. Max. 6 hunde Pris: 50 kr. Tilmelding til 
Jørgen Madsen 

Dressurtræning / Hvalpemotivation.  Onsdag d. 
27.03.13 – i alt 12 onsdage. Kl. 19.00
Åben klasse – Unghunde – Hvalpe. 
Unghunde / hvalpe  Begyndertræning for hvalpe / 
unghunde i aldersklassen 3 – 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 problemer som en selv).Socialt samvær for 
unghundene (de bliver pludselig en del af en fl ok)
Åben klasse: Grundlæggende dressur – Lydighed – 

Foto: Anders L. Nørgaard.

Apporteringstræning. Alt i varierende sværheds-
grader – tilpasses af træner / hundefører til den en-
kelte hunds trænings niveau. Det er her, at vi gerne 
skulle have grunddressuren på plads – før hundene 
slippes til apportering. Der trænes i fl ere forskellige 
discipliner hver aften. Hver disciplin har sin egen 
placering / bane og det tilstræbes, at der altid er en 
træner v. hver disciplin. Pris: Åben klasse: 350 kr. 
Unghunde / hvalpe: 300 kr. Højstrup Vibelundvej 
5200 Odense V Tilmelding til Jørgen Madsen
Dressurafslutning. Lørdag d. 15.06.13 kl. 08.00.

Lokal prøve, hvor bl.a. 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  – 
senest 12.06.13 

Foto: Anders L. Nørgaard.

Udtagelse til Racedyst.
Kombineret med anerkendt apporteringsprøve. Lør-
dag d. 22.06.13 kl. 09.00. Sortenkær. Sortenkærvej 
24 5492 Vissenbjerg. Tilmeldingblanket til Jørgen 
Madsen – senest d. 15.06.13.

Slæb og Apporteringstræning.  Onsdag d. 
19.06.13 – i alt 9 onsdage. Kl. 19.00
Åben klasse & Unghunde. Nu er grunddressuren 
nogenlunde på plads. Øvelsernes og discipliner-
nes sværhedsgrader øges. Der arbejdes med de 
discipliner, der indgår i ”Slæb og Apporteringsprø-
ven”. Ræv vil af og til indgå som apporterings- / 
slæbemne. Der er ikke krav om, at den enkelte hun-
defører til sidst tilmelder sig ”Slæb og apporterings-
prøven”. Pris: Åben klasse: 350 kr. Unghunde: 300 
kr. Højstrup Vibelundvej 5200 Odense V Tilmelding 
til Jørgen Madsen 

Hvalpemotivation. Lørdag d. 20.07.13 – i alt 5 
lørdage. Kl. 09.30 – 11.30
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i alders-
klassen 3 – 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 problemer som 
en selv). Socialt samvær for unghundene (de bliver 
pludselig en del af en fl ok)  Pris: 150 kr. Højstrup 
Vibelundvej 5200 Odense V Tilmelding til Jørgen 
Madsen

Markprøvetræning. Udvalgte dage i august
 Pris: Hunde med tilknytning til DRK – Område 
Fyn:  50 kr. pr. aften. Hunde uden tilknytning til 
DRK – Område Fyn: 100 kr. pr. aften. Hvis en aften 
er overtegnet, har ruhår fortrinsret til disse trænings-
aftener. Tilmelding til Jørgen Madsen

Ræveslæb. . Mødested: Ørnfeldt Gods Torsdag 
01.08.13 kl. 18.00.  Ørnfeldtvej 102 Kølstrup 5300 
Kerteminde. Max. 14 hunde Tilmelding til Jørgen 
Madsen – senest d. 25.07.13.

Familiedag 
Inviter familie og venner til en hundedag, hvor vi 
viser, hvad vores hunde har arbejdet med i løbet 
af året. Søndag d. 18.08.13 kl. 14.00. Pris: 75 kr. – 
børn u/ 12 år gratis. Klubhuset Udlodgyden v. Phø-
nix. (Blind vej fra Udlodgyden – tæt på Ørbækvej) 
Tarup-Davinde I/S Tilmelding til Jørgen Madsen 
– senest d. 11.08.13.

Bubbelprøven Vinderklassetræning – lokal prøve 
udelukkende for ruhår. Adgangskrav: bestået ”Slæb 
og Apporteringsprøve” samt deltaget på anerkendt 
markprøve. Max. 10 hunde. Der uddeles pokal til 
1. - 2. - 3. vinder. Lørdag d. 21.09.13 kl. 09.00. 
Pris: Hunde med tilknytning til DRK – Område 
Fyn:  50 kr. pr. aften.Hunde uden tilknytning til 
DRK – Område Fyn: 100 kr. pr. aften. Mødested: 
Søbygård Johan Rantzausvej 7 5610 Assens Dagens 
terrænleder er Anker Madsen Tilmelding til Jørgen 
Madsen – senest d. 14.09.13.

Marktræning for unghunde med fældning af fugl.
Marktræning for unghunde 10 – 24 mdr. Max. 10 
hunde. Søndag d. 22.09.13 kl. 09.00. Pris: Hunde 
med tilknytning til DRK – Område Fyn:  50 kr. pr. 
aften. Hunde uden tilknytning til DRK – Område 
Fyn: 100 kr. pr. aften. Mødested: Søbygård Johan 
Rantzausvej 7 5610 Assens Dagens terrænleder 
er Anker Madsen Tilmelding til Jørgen Madsen – 
senest d. 15.09.13.

Debat-/medlemsmøde om året, der gik.
Hvad skal der ske til næste år? Område Fyn’s mest 
vindende ruhår kåres fra DM 2012 til DM 2013. 
Onsdag d. 23.10.13 kl. 19.00. Fraugde Fritidscenter 
Stat-ene-vej 18, Fraugde 5220 Odense SØ Fri entre. 
Tilmelding til Jørgen Madsen. 

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandhaven 
6, 3060 Espergærde.  Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
.
Apporteringstræning. Vi starter lydighed/ap-
porteringstræning mandag den 8. april kl. 19.00 på 
Langstrup fl ugtskydebane i Humlebæk. Der er hold 
for nybegyndere, let øvede samt øvede hunde. Alle 
jagthunderacer er velkomne. Du behøver ikke at 
være medlem af Ruhårsklubben eller Asminderød-
Grønholt Jagtforening.
Husk at medbringe apport emne. Prisen er 350 kr. 
for 8 mandage. Tilmelding til : Kurt Drasbek Mail: 
Drasbek@post10.tele.dk 

Schweiss instruktion. Søndag den 5. maj kl.9.00 til 
ca.12.00. Mødested Kelleris Hegn / Kvistgård. Vi 
fortæller om hvordan du lægger din træning til rette 
og hvilke ting du skal bruge. Du lægger et kort spor  
som du derefter går med din egen hund.  Har du 
ikke en schweissrem låner du af os. Prisen for 

www.fjd.dk
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at deltage er 50 kr. Tilmelding til Kurt Drasbek, 
49170208

Anerkendt udvidet Apportprøve.  Søndag den 2. 
juni kl. 9.00 i Teglstrup Hegn ved Helsingør. Dom-
mere ; Sven Schou, Steen Lund og Søren Stenhøj 
Jørgensen.  Prøven er for alle hunde hvor fører 
er medlem af Jægerforbundet.  Hunden behøver 
ikke at have stambog. Tilmelding til Kurt Drasbek 
Sørensen, Strandhaven 6, 3060 Espergærde,eller på 
mail : Drasbek@post10.tele.dk 
Pris 300 kr. indbetales på konto 2259-0270500579. 
Tilmelding skal foretages på DJU`s tilmeldings 
blanket som du fi nder på  www.danskjagthundeud-
valg.dk 

Slæb og apportering. Vi starter i løbet af juni må-
ned. Det er kun for stående hunde der har planer om 
at gå på prøve. Du tilmelder dig til Kurt Drasbek, 
telefon 49170208 eller på mail Drasbek@post10.
tele.dk 
Tid og sted aftaler vi ved tilmelding. Prisen for at 
deltage er 200 kr. 

Fuldbrugsprøvetræning.  Vi starter i løbet af juli 
måned. Det er kun for stående hunde der har planer 
om at gå på prøve. Du tilmelder dig til Kurt Drasbek 
på telefon 49170208 eller på mail Drasbek@post10.
tele.dk 
Tid og sted aftaler vi ved tilmelding. Prisen for at 
deltage er 200 kr. 

Apporteringsprøve i Teglstrup Hegn .Søndag 
den 4. august kl.9.00.  Vi mødes på P. pladsen på 
Esrumvej. Der kæmpes om 7 pokaler og vi har både 
alm.  og udvidet prøve og du kan tilmelde dig begge 
prøver. Pris 200 kr. pr. hund og pr. prøve.  Der er 
præmie til alle med max point. Du tilmelder dig 
til Kurt Drasbek på telefon 49170208 eller på mail 
Drasbek@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

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

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Kim Nielsen Vadebrovej 35, 
Nagelsti, 4800 Nykøbing F Telefon: 5482 6843 / 
2175 6843 
E-mail: nykobing@ruhaar.dk
 
Ræveslæbstræning Opstart Tirsdag d. 02.04.2013 
kl. 19.00 Mødested: P-pladsen ved Middelal-
dercentret, Ved Hamborgskoven 2, 4800 Nyk. F. 
Tilmelding til Kim Nielsen: Tlf.: 21756843 eller 
kim-nielsen@vikima-seed.dk

Skue- og familiedag Søndag d. 02.06.2013 på Sjæl-
land Se nærmere info. på hjemmesiden www.ruhaar.
dk eller www.korthaarklubben.dk

Vand-Slæb-Apporteringstræning
4. Juni kl. 19.00, Listrupvej 1, 4863 Eskilstrup
11. Juni kl. 19.00, Listrupvej 1, 4863 Eskilstrup
18. Juni kl. 19.00, Bursø, Mallehøjvej, 4930 Maribo
25. Juni kl. 19.00, Bursø, Mallehøjvej, 4930 Maribo
2. Juli kl. 19.00, Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskø-
bing
9. Juli kl. 19.00, Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskø-
bing
16. Juli kl. 19.00, Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 
Næstved
23. Juli kl. 19.00, Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 
Næstved
27. Juli kl. 08.00, Nr. Vedby Grusgrav, 4840 Nr. 
Alslev

Marktræning
Der afholdes marktræning på Sydsjælland og på 
Lolland i August og September mdr. Se nærmere 
info. på hjemmesiden www.ruhaar.dk eller www.
korthaarklubben.dk 

Efterårsmarkprøve Lørdag d. 31.08.2013 kl. 08.00 
Mødested: Jagthytten ved Berritsgård, Kogangen, 
4990 Sakskøbing. Pris: kr. 200,- Max 24 hunde på 3 
hold , Tilmelding til Kim Nielse

Bornholm området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløkke-
gade 14, 3790 Hasle Telefon: 6026 5223
e-mail: hasle@ruhaar.dk

Schweissprøve lørdag den 1 juni kl 9.00
3t/400m - 2ot/400m. Max 7 hunde.
Mødested: Pedersker jagthytte, Ølenevej 42 J Peder-
sker, 3720 Aakirkeby.
Tilmeldingsfrist: 19 maj. Prøveleder: Bent Rømer 
Hansen, tlf 40 31 42 13, Brommevej 4 Rø, 3760 
Gudhjem. Mail: bentsauto@hansen.mail.dk  Gebyr: 
0658 6535643782.
Dommer: Lars Hansen

Foto: Jens Velling.
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Klubredaktør:
Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 4720 
Præstø. Tlf. 56 39 84 96
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

Hæder og pokaler på generalforsamlingen

Årets Ildsjæl Allis Kiholm.

På generalforsamlingen d. 23.02 blev der uddelt pokaler og gaver til følgende personer.

Mest vindende på Fuldbrugsprøve Jørgen Peder 
Karlsen.

Mest vindende på Mark Erik Petermann.

Mest vindende på FUME Thomas Hørup. Mest vindende på Schweiss Jan Olsen
Birthe Johansen fi k overrakt en gave af formanden for 
sine 10 år som webmaster.

www.fjd.dk
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Aktivgrupperne

Aktivgruppen Vendsyssel
Nyhedsbrev 
Bestyrelsen:Formand: Michael Møolt,  
Formand@korthaarpaatoppen.dk, tfl . 
20249713.   
Næstformand: Grethe Poulsen, naestformand@kort-
haarpaatoppen.dk tlf. 3171 9091,  
Kasserer: Kurt Grün, Kasserer@korthaarpaatoppen.
dk tlf.21780666.
Sekretær: Karsten Højen, sekretaer@korthaarpa-
atoppen.dk tlf. 20 93 20 47.

Ringtræning:
Primo maj 2013 vil der blive mulighed for at få set/
vurderet din hund før den skal fremføres til udstil-
ling. Der vurderes om hunden er klar til udstilling 
og du får evt. nogle forslag til forbedringer ved 
fremføring af hunden på udstilling. Der vil ikke 
blive givet udtryk for hvilken præmiering hunden 
kan opnå.
Husk tilmelding til dette pga. hygge med kaffe og 
kage efter hunde-fremvisning.
Tilmelding til Jens Erik Dissing
Sted og tidspunkt vil fremgå senere på klubbens 
hjemmeside og bliver også udsendt på mail.
Med venlig hilsen – Aktivgruppen Vendsyssel.

Aktivgruppen Aalborg 
Forårs aktiviteterne
Apporterings- og ræveslæbstræning:
Onsdag 17. april kl. 18.30, mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og 
app.)
Onsdag 24. april kl. 18.30, mødested: Langholt søer. 
(vand og apportering)
Onsdag 1. maj kl. 18.30, mødested: Karl Georg Kri-
stensen, Skovgårdsvej 28, Hals.(ræveslæb og app.) 
Onsdag 8. maj kl. 18.30, mødested: Langholt søer. 
(vand og apportering)
Onsdag 15. maj kl. 18.30, mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og 
app.)
Onsdag 22. maj kl. 18.30, mødested: Langholt søer. 
(vand og apportering)
Onsdag 29. maj kl. 18.30, mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og 
app.)
Onsdag 5. juni kl. 18.30, mødested: Langholt søer. 
(vand og apportering)
Onsdag 12. juni kl. 18.30, mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og 
app.)
Onsdag 19. juni kl. 18.30, mødested: Langholt søer. 
(vand og apportering).
 
Generalforsamling 2013:
Onsdag 17. april efter træning, mødested: Karl 
Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.
 
Schweisstræning:
Afholdes evt. som individuel træning - Kontakt Per 
Morville eller Jens Arne Hald.
Mvh 

Aktivgruppen Midt og Vestjylland.
Program 2013.
Ræveslæbsprøve med diplom: 
Mandag den 22. april 2013. Mødested: Jagthytten 
Sdr. Klausie. Tid: kl. 17.30. Tilmelding på anerkendt 
anmeldelsesblanket skal sendes sammen med gebyr 
(kr. 150,-?) til: Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 
6940 Lem. Kan eventuelt indsættes på konto 

nr. 7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr. 
Senest den 15. april 2013. Min. 5 deltager.

Schweissprøve: 
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer / 
400m), (20 timer / 400 m.),(20 timer/1000 m.) og 
(40 timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. Søn-
dag den 5. maj 2013 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten 
Sdr. Klausie. Tilmeldingsblanket + deltagergebyr 
skal sendes til prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 
1, 6980 Tim. (Tlf.: 97 33 33 35) – senest den 27. 
april 2013. Kan eventuelt indsættes på konto nr. 
7670-2804172, husk angivelse af stambogsnr. Hun-
den skal være DKK stambogsført.

Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer / 
400m), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.) og 
(40 timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. Søn-
dag den 21. juli 2013 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten 
Sdr. Klausie. Tilmeldingsblanket + deltagergebyr 
skal sendes til prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 
1, 6980 Tim. (Tlf.: 97 33 33 35) – senest den 30. 
juni 2013. Kan eventuelt indsættes på konto nr. 
7670-2804172, husk angivelse af stambogsnr. Hun-
den skal være DKK stambogsført.

Vand og slæbtræning: 
Onsdag den 12. juni 2013 (vil køre hver onsdag 
frem til vand- og slæbsprøven i Stauning / Dejbjerg 
primo august 2013). Mødested: Pumpestation nord, 
Stauning. Tid: kl. 18.30. Tilmelding til: Steen Kri-
stiansen (tlf. 97 34 17 18) – senest den 7. juni 2013. 
Max. 20 deltagere. Gebyr: kr. 400,- (afregnes første 
gang). Træningen er i samarbejde med Ruhårsklub-
bens område 4.

Fuldbrugstræning: 
Mandag den 17. juni 2013 og følgende mandage 
frem til den første fuldbrugsprøve i september. 
Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 
18.30. Tilmelding til: Steen Kirk Jensen (tlf. 97 
34 16 01 / 61 467 501) – senest den 10. juni 2013. 
Max: 12 deltagere. Deltagergebyr: kr. 200,- (betales 
ved første træningsdag) dertil kommer afregning af 
vildt. Træningen er i samarbejde med Ruhårsklub-
bens område 4.

Apporteringsprøve/Familiedag:
Søndag den 23. juni 2013 kl. 9.00 afholdes aner-
kendt apporteringsprøve hos Valdemar Thorndahl, 
Kaasvej 6, Torsted, 6990 Ulfborg. Tilmelding til 
Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem senest 
den 15. juni 2013. Tilmeldingsgebyr kr. 225,- bedes 
indsættes på konto nr. 7670 1788020.

Lokal efterårsmarkprøve: 
Afholdes søndag den 25. august omkring Timring/
Vildbjerg og Lem. Mødetid kl. 08.00 og sted oply-
ses ved tilmelding. Pris kr. 200,- inkl. morgenkaffe 
som betales ved tilmelding. 

Tilmelding til Annette Rasmussen, Frederiksdalvej 
71, 8620 Kjellerup. Tlf.: 27 81 25 28. Tilmelding 
senest den 18. august, skriftligt og til tiden. Max. 
2 hold.

Ræveslæbsprøve: 
Fredag den 11. oktober 2013 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 
5. oktober 2013. Kan eventuelt indsættes på konto 
nr. 7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr. 
Min. 5 deltagere. 

Aktivgruppen Storstrømmen 
Program for 2013
Ræveslæbstræning:
Opstart Tirsdag d. 02.04.2013  kl. 19.00. Mødested: 
P-pladsen ved Middelaldercentret, Ved Hamborg-
skoven 2, 4800 Nyk. F. Tilmelding til Kim Nielsen: 
Tlf.: 21 75 68 43 eller kim-nielsen@vikima-seed.dk

Skue- og familiedag: 
Søndag d. 02.06.2013 på Sjælland. Se nærmere 
info. på hjemmesiden www.ruhaar.dk  eller  www.
korthaarklubben.dk 

Vand-Slæb-Apporteringstræning:
4. Juni kl. 19.00, Listrupvej 1,4863 Eskilstrup.11. 
Juni kl. 19.00 Listrupvej 1, 4863  Eskilstrup.
18. Juni kl. 19.00, Bursø, Mallehøjvej, 4930 Ma-
ribo. 25. Juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930  
Maribo. 2. Juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 4990  
Sakskøbing. 9. Juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 
4990  Sakskøbing. 16. Juli kl. 19.00 Mogenstrup, 
Bøgesøvej, 4700  Næstved. 23. Juli kl. 19.00Mo-
genstrup, Bøgesøvej, 4700  Næstved. 27. Juli kl. 
08.00 Nr. Vedby Grusgrav, 4840  Nr. Alslev.

Marktræning:
Der afholdes marktræning på Sydsjælland og på 
Lolland i August og September mdr. 
Se nærmere info. på hjemmesiden www.ruhaar.dk  
eller  www.korthaarklubben.dk 

Efterårsmarkprøve:
Lørdag d. 31.08.2013 kl. 08.00. Mødested: Jagthyt-
ten, Kogangen, 4990  Sakskøbing.
Pris: kr. 200,-  Max 24 hunde på 3 hold.Tilmelding 
til Kim Nielsen: Tlf.: 21756843 eller kim-nielsen@
vikima-seed.dk.
Venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen.

Aktivgruppen Syd & Sønderjylland
Ræveslæbs Diplomprøve den 17 februar i Rugbjerg Plantage.
Bestået med 4 point, Søborggård´s Remus DK 12 520/2008, Svend Arent Jørgensen, Billund. Bingo DK 17 
807/2011. Svend Paulsen, Vojens. Petermann´s Maggi DK14900/2011.
Erik Petermann, Holsted. Ej bestået; Tessan´s Falcon DK20518/2007, Peder F. Jørgensen, 6230 Rødekro. 
Toe´s Tuxen DK 07760/2010,Kurt Pedersen, Varde.
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Her var tilmeldt 6 hunde, 5 korthaar og 1 ruhaar,  
heraf bestod 3 korthaar og 1 ruhaar med max.p.
Igen en rigtig god dag.        
Allis Kiholm.

Aktivgruppen Syd & Sønderjylland afholder 
anerkendt schweissprøve 3t/400mtr. og 20t/400mtr.
Søndag den 28. april kl. 9,00 i Rugbjerg Plantage,
6230 Rødekro, max 13 hunde. Sidste tilmelding den 
15. april med posten.
Prøveleder Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534 Ager-
skov, Mobil 25 52 42 12.

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
Kontaktperson: Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 
8831 Løgstrup, 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

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 Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22, 
4100 Ringsted, tlf. 23389618, e-mail: leif@tjmf.dk 
eller e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22, 
4990 Sakskøbing, tlf. 54706902 /30458584
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

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

Dagsorden

1. Underskrivelse af sidste referat.
2. Økonomi (herunder revisorpåtegning).
3. Orientering FJD- DJU-DKK. 
4. Møde med aktivgrupperne.
5. Generalforsamling (Herunder indkomne 
forslag og valg til bestyrelse + årets ildsjæl).
6. Giveprøven og Efterårsvinderklassen.
7. FJD- og Bredstenudstillingen (Herunder 
bemanding).
8. Hundeweb.
9. Lodtrækning Jagt for nye medlemmer.
10. Evt. og næste møde.

Referat: Underskrivelse af sidste referat. 
Referat fra mødet den 19. november 2012 
blev underskrevet.

2. Økonomi (herunder revisorpåtegning):
Regnskab for 2012 blev gennemgået. 
Revisor og kasserers mailkorrespondance 
omkring spørgsmål og svar til regnskabet 
blev drøftet. Var forinden rundsendt til be-
styrelsen. Revisionspåtegning blev forevist 
og underskrevet. Kassebeholdning og med-
lemstal pr. 31.01.2013 blev oplyst.
Drøftelse af tilskud til DJU’s Jubilæums-
fond.

3. Orientering FJD-DJU-DKK:
FJD: Der har været indkaldt til ekstraordi-
nært bestyrelsesmøde vedr. uoverensstem-
melserne mellem DJ og FJD.
DJU: Erling Pedersen valgt til SAU udval-

get. Allan Bredsgaard er indtrådt i DJU’s 
bestyrelse idet et andet medlem har trukket 
sig pga. sygdom. Valgt af DJ. Liste med 
rangering af dommere blev drøftet. 
DKK: Repræsentantskabsmøde den 
16.03.2013. Der har været ca. 800 ekvipager 
til afprøvning i schweiss under DKK. Reg-
lerne skal igen laves om, idet fl ere forskel-
lige klubber skal med ind under DKK vedr. 
schweissprøver. Der er nedsat et udvalg der 
skal tage sig af dette. Her vil man se på pro-
blematikken vedr. hjælpere der ikke pt. kan 
stille op på den prøve, hvorpå de er hjælper.
Vores aspirant Dan Westergaard bliver 
færdig som schweissdommer i foråret 2013. 
Han er den første spordommer, der har taget 
overbygningen til schweissdommer.
Klubbens Derby regler skal behandles på 
DKK’s bestyrelsesmøde den 12.02.2013.

4. Møde med aktivgrupperne:
Anders og Hans Martin fastlægger fordelin-
gen for afvikling af mødet med aktivgrup-
perne.

5. Generalforsamling (Herunder indkomne 
forslag og valg til bestyrelse + årets ildsjæl):
Dagsorden gennemgået. Som dirigent 
foreslår vi Leif Jensen, som har sagt ja til 
at udføre dette hverv såfremt han kan blive 
valgt.
Bestyrelsen har et forslag vedr. nye medlem-
mer i bestyrelsen – ikke dobbeltmedlem af 
bestyrelser i 2 forskellige klubber.
Der er indkommet et forslag fra Otto Brun-

høj. Der er lavet en konsekvens beregning 
som fremlægges på generalforsamlingen. 
Bestyrelsen foreslår, såfremt der er stemning 
for forslaget, at det tidsbegrænses til 3 år. 
Vi kan ikke pålægge fremtidige bestyrelser 
denne beslutning for altid.
Årets Ildsjæl. Der var fremsendt 1 forslag. 
Vedkommende blev med rette valgt, idet 
det var et genforslag fra første år prisen var 
indstiftet.
Vi havde herefter en drøftelse af det bekla-
gelige i at Karl Georg trækker sig fra besty-
relsen. Vi syntes det er meget skuffende med 
den ondsindede og anonyme sladder. Det 
tjener ikke vores klub.

6. Giveprøven og Efterårsvinderklassen:
Giveprøven: Filskov Kro er blevet solgt og 
er under ombygning, hvorfor vi ikke i 2013 
kan leje værelser der. HMC har været ude 
og undersøge forskellige muligheder, og der 
er blevet lavet aftale med Grindsted Cam-
ping, som både har værelser og hytter.
Der vil i lighed med sidste år også i år være 
tilbud til nye hundeførere, der har lyst til 
at få en indføring i hvordan en markprøve 
foregår. Villy er tovholder.
Jubilarer er inviterede, men endnu har ikke 
mange givet svar tilbage.
Vi skal til at fi nde en ny prøveleder for 
Giveprøven idet Kristian & Tove Møberg 
har meddelt at de gerne vil slutte med 2013 
prøven.
Efterårsvinderklasse Falster: Det oplæg vi 
havde oppe på sidste møde er vendt med Al-

Bestyrelsesmøde 11. februar 2013
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lan Grundahl, som syntes det var rigtig fi nt. 
Nykøbing Falster Vandrehjem bliver sam-
lingssted. Allan fi nder evt. et forsamlings-
hus, hvor der kan spises frokost og ligeledes 
et afslutningssted til prøvedagen.

7. FJD- og Bredstenudstillingen (Herunder 
bemanding):
FJD udstilling Vissenbjerg: Conny Jacobsen 
skal være sekretær for Flemming Konnerup 
og Ellen for Kresten Scheel.
Bredsten Udstilling: Vi drøftede dato for 
afvikling af udstillingen, idet det sidste år 
blev besluttet at tage en snak med de øvrige 
klubber. Udstilling har tidligere været afvik-
let den sidste weekend i juli.
HMC tager kontakt. Vil igen i år gerne leje 
det store telt. Der arrangeres medhjælp 
til teltrejsning og nedtagning m.m. Ellen 
undersøger muligheder. Der ydes kørsels-
godtgørelse. Vi besluttede at opkræve et 
beløb for morgenkaffe og grillmad nemlig 
kr. 50,-. Der udleveres billetter ved betaling 

om morgenen.

8. Hundeweb:
Ellen orienterede om anvendelse af Hun-
deweb til alle prøver i DJU regi fra 2013. 
Endnu er den endelige programmering ikke 
helt på plads fra DKK, men der kommer 
nærmere besked. Vi besluttede at afholde 
interne kurser for brugere af Hundeweb i 
aktivgrupperne, idet de jo afholder diverse 
prøver, ræveslæb, DJU’s apporteringsprøve, 
Jægerforbundets Udvidede Apporterings-
prøve. Dette drøftes på møde med aktiv-
grupperne. Der skal holdes kursus i Nordjyl-
land som dækker Aalborg og Vendsyssel, 
kursus for Syd- og Sønderjylland, Midt- og 
Vestjylland og Fyn, samt de kontaktpersoner 
i Århus området der er interesserede, og et 
kursus på Sjælland.
Schweissprøverne afholdes i DKK regi og 
er endnu ikke omfattet af brugen af Hun-
deweb.

9. Lodtrækning Jagt for nye medlemmer:
Der blev foretaget lodtrækning blandt 
nye medlemmer fra 1.10.2011 til og med 
31.12.2012, til en jagtdag for nye medlem-
mer i lighed med den der blev afholdt hos 
Karl Georg i september. Denne dag har fået 
stor ros fra deltagerne og er blevet positiv 
omtalt i fl ere medier. Der skal inviteres 5 
personer, men vi udtrak 10 idet vi sidste 
år kunne konstatere, at der var nogle som 
måtte melde afbud. Disse inviteres når det 
er faldet på plads hvor og hvornår det skal 
foregå i 2013.

10. Evt. og næste møde:
Her drøftede vi fl ere ting. 
Årbog 2012 udleveres på Generalforsam-
lingen
Næste møde planlægges efter generalfor-
samlingen.
Referent: Ellen Jørgensen.

Forårets prøvesæcon er nu forbi. Forhåbentlig klarede mange korthår sig godt, uanset hvor i landet 
de stillede op.
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DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

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

www.dmk-online.dk

Primo december 2012 oplyste en opdrætter DMK om, at hans 
dyrlæge ved ultralydsskanning havde konstateret PKD (Polycystic 
Kidney Disease) hos hans avlstæve og to af dennes afkom.
  Opdrætteren oplyste endvidere på sin hjemmeside om dyrlægens 
diagnose.
  Siden har DMK i tæt samarbejde med DKKs dyrlæge Helle Friis 
Proschowsky og LIFE (tidligere KVL) arbejdet på at få bekræftet 
eller afkræftet diagnosen PKD.
  Her primo februar 2013 er tæven og de to stk. afkom undersøgt på 
LIFE i Danmarks mest moderne skanner af nogle af landets mest 

kompetente dyrlæger, ligesom der er udtaget urin- og blodprøver 
fra alle tre hunde. Alle skanninger og test udelukker PKD og andre 
sygdomme på de tre hundes nyrer. Alle tre hunde er erklæret sunde 
og raske.
  DER ER ALTSÅ IKKE KONSTATERET PKD HOS DEN DAN-
SKE POPULATION AF KLEINER MÜNSTERLÄNDERE.
10.2 2013
Henrik Raae Andersen
Formand DMK

Dansk Münsterländer Klub informerer

De små seje
Skrevet af Tine Broen Nielsen

Smerte er i dyrenes verden lig med svaghed, 
så hvis ikke lige der er synligt blod eller evt. 
halthed, kan det være svært at se om hunden 
er kommet til skade, eller har ondt. Det 
er derfor meget vigtigt at kende sin hund, 
kende sin hund på ’travet’, som man siger.
  Jeg trænede min tæve optimalt i foråret 
2012, da vi var udtaget til mesterskabsprø-
ven på marken, skulle den have en ekstra 
skalle. En skøn april eftermiddag tager jeg 
hende med ud over markerne, hun kommer 
i cambolage med et meget dybt traktor spor 
på rapsmarken, hvor hun slår en kæmpe 
koldbøtte, efter at have stødt bringen ind i 
kanten af fugen. Hun fortsætter selvfølgelig 
som intet er sket, og jeg kan absolut ikke se 
nogen tegn på smerter.
  Sommeren kommer og tiden er nu til at 
begynde træningen til fuldbrugsprøven som 
ligger i efteråret, jeg begynder og lægge 

mærke til at hendes bevægelses mønster har 
forandret sig, hun begynder at gå på to spor, 
og når hun galoperer, kommer bagbenene 
frem samtidig mens de er forskudt ud til 
siden, og er ikke under hunden, som jo er 
korrekt. Men jeg skyder tanken væk. Da 
jeg så starter med ræve træningen bliver 
min mistanke kun bekræftet, pludselig vil 
hun ikke løfte ræven, hun vil i starten rigtig 
gerne følge sporet ud til ræven, men tager 
den ikke. Når jeg trækker en ræv ud, og 
ligger en kanin der vejer ca. 2 kilo tager hun 
i starten kaninen, men det stopper hun også 
med. Månederne går og jeg vælger at tage 
hende med til fuldbrugsprøve på Fyn, vel 
vidende at hun ikke tager ræven(men man 
har da lov at håbe). Det blev ikke til nogen 
præmie, for ræven kom ikke hjem.
  I november var der et foredrag på Kalø, 
med kiropraktor Lotte Knudsen. Denne 
aften skulle de bruge nogle hunde som Lotte 
kunne vise hvordan kiropraktik på hunde 
forgår, samt fortælle om deres bevægelses 
mønster, som jo er det første der ’sladre’ 
hvis der er noget galt.

Jeg fortalte Lotte om min hunds forløb, 
og Lotte ville ikke behandle på hende før 
der var taget røntgen billeder. Men hun 
indvilgede i og prøve at mærke på hende. 
Lotte undersøger min tæve ned langs 
skulderbladet med lette tryk, da hun med et 
let tryk trykker under skulderbladet, sætter 
hunden i et højt hyl, og her var der ingen 
tvivl, det var et smerte hyl. Jeg får derefter 
hunden røntgen fotograferet, og ser et brud/
revne på anden nakkehvirvel. Anden nak-

kevirvel er den knogle, der holder det hele 
sammen i nakken, den har påhæftet muskler 
til hovedet, ryggen og skulder partiet, så 
der er ikke noget og sige til, at hun ikke vil 
apportere tunge emner. Beskeden var ro i 
4/6 uger på smertestillende. Jeg supplerede 
denne periode med laserbehandling to gang 
ugentligt på skadesstedet, da laser har en 
god effekt på helnings processen.
  Efter 6 ugers ro blev hunden røntgen 
fotograferet igen, men kun en lille forbed-
ring i bruddet, så endnu 4 ugers ro. Efter 
de 4 uger, er jeg nu begyndt at vægt træne 
min hund stille og roligt, og hun er nu også 
begyndt at komme med ud og løbe. Om 
bruddet heler helt op må tiden vise, hvis jeg 
vælger operation er der ingen garanti for at 
skaden bliver bedre, så derfor har jeg valgt 
og se tiden an.
  Konklusionen af denne beretning er, at det 
er vigtigt at en hundeejer kender sin hunds 
bevægelser, og er opmærksom på forandrin-
ger i hundens signaler, jo hurtigere skader 
opdages, jo bedre er chancerne for at hjælpe 
sin hund af med de smerter den ikke med sin 
gode vilje vil vise nogen tegn på. Og husk 
at få taget røntgenbilleder, det kunne havde 
gået meget værre hvis man havde behandlet 
uden at vide at der var et brud. 

Læs om smerte hos hund og kiropraktik 
på side 12 og 20
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Schweissprøve 
i Dansk Münsterländer Klub regi.

400m/3 timer & 400m/20 timer, med mulig-
hed for rapportering.
Lørdag 04.05.2013 kl. 0900, i Blåbjerg 
Plantage. Naturstyrelsen – Blåvandshuk er 
arealsponsor for prøven.
Anmeldesesfrist: Senest 15.04. 201313
Mødested: Parkeringspladsen ved Bla-
abjergstenen. (Kørevejledning tilsendes ved 
tilmelding)
Deltager: Max. 12 hunde. Prøven kan evt. 
rumme andre racer.
Dommer: Leo Feldfoss og Peter Knudsen
Prøveleder: Thomas Moltesen Hansen, 
Klintingvej 240, Stausø, 6854 Henne, Tlf.: 

75256005/29667377, E-mail: tmoltesen@
hotmail.com
Tilmelding: Skal ske på DKK’s anmel-
desesblanket, som fås ved henvendelse til 
DKK’s kontor, eller downloades på DKK’s 
hjemmeside (Aktiviteter/Schweissprøver). 
Regelsæt: Adgangskrav og bedømmelse 
efter DKK’s regelsæt, der kan rekvireres i 
lighed med anmeldesesblanketten. 
Prøvegebyr: 400m/3 timer – 450,- Dkr. + 
evt. rapportering 100,- Dkr. 400m/20 timer – 
500,- Dkr+ evt. rapportering 100,00 Dkr.
Der tages forbehold for evt. regulering af 
prøvegebyr.
Gebyret skal være vedlagt anmeldesesblan-
ketten for at være gyldig eller overføres 
konto 3227-384387. 

Generalforsamling
Dansk Münsterländer Klubs general-
forsamling afholdes d. 22. juni 2013 på 
Fjeldsted skovkro, Store Landevej 92, 
Fjelsted, 5592 Ejby klokken 13.00.

Sidste frist for indsendelse af forslag er 
d. 8. juni 

idste frist for indsendelse af forslag g ggggggg er 
8. juni 

DMK-områderne

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

Den Sjællandske Racedyst 2013 - udtagelse. 
Så er tiden kommet til at vi skal forberede os til 
udtagelses prøven, det er i år DMK-Kbh. der er 
værter for selve udtagelses prøven. Når der er 
berammet en dato for denne prøve, vil de udtaget 
fra DMK-Kbh. blive informeret. Selve Racedysten 
foregår ved Hagested-Gislinge Jagtforening søndag 
den, 28. juli 2013. 
  For at komme i betragtning til denne udtagelses 
prøve, skal man have max point, 30 point, i 2 ud 
af 3 herunder nævnte lokale apporterings prøver, 
prøver som alle er efter DJU regler. 
DMK-Hvalsø, den, 11. maj, kl. 9.00 - Køge-Her-
følge Jagtforening, den, 5. juni, kl. 9.00 - Ballerup 
Jagtforening den, 8. juni, kl. 9.00. 
  Resultater/spørgsmål, rettes til undertegnede på 
enten mail: ubp@pedersen.mail.dk eller mobil: 
20205855.

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

Apporteringstræning
Kurset starter tirsdag den 2. april 2013 og slutter 
tirsdag den 7. maj 2013. Prisen for alle apporte-
ringskurserne er 410 kr. For medlemmer af Hvalsø 
Osted Jagtforening og Dansk Münsterlænder Klub. 
Ikke medlemmer skal betale 510 kr. Ved overteg-
ning på kurserne vil medlemmer af Hvalsø Osted 
Jagtforening og Dansk Münsterlænder Klub have 
fortrinsret.”Tilmelding foretages på www.vesterga-
ard.at – Tilmelding til DMK træning”Der vil være 
følgende niveauer: Begynder – Hunde som ikke kan 
apportere. Max 12 hunde med start kl. 18
Øvede – Hunde som kan apportere vildt uden tøven. 
Max 24 hunde med start kl. 19

Lokal apporteringsprøve
Lørdag den 11. maj 2013 afholdes lokal apporte-
ringsprøve på skydebanen i Hvalsø. Der dømmes 
efter DJU app. Regler. Der er indskrivning fra kl. 9 
til 10.30. Pris 200 kr. pr. hund

Område Storstrøm: 
Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fens-
marksvej 21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27 / 

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 03. april 2013 kl. 19,00
I alt 7 onsdage.
Pris: 50,- kr. pr. gang. 
Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vording-
borg.
Fra hovedvejen mellem Vordingborg og Stensved 
følger man Kohavevej, hvorefter Vallebovej kom-
mer på højre hånd.

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 DJU / DMK. Onsdag den 
3/4_2013 kl. 18.00
Sted oplyses ca. 14 dage før start. 9 gange træning.

Apporterings prøve LØRDAG DEN 25/5-2013 kl. 
9.00 HUSK DENNE DATO

Ringtræning den 29/5-2013 og 5/6-2013 begge 
dage kl.18.30
Ved Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby.
Tilmeldning kontakt: Michael Larsen 25 67 51 43

Vand / slæb-træning onsdag den 12/6-2013 
kl.18.00
Der trænes 4 gange ( hver 14 dag )
Pris pr. gang 50 kr Min 5 hunde
Kontakt Michael tlf. 25 67 51 43

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

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 apporte-
ring, incl. ræv.
Vi starter tirsdag d.09/04. kl. 19.00. De efterføl-
gende træningsdage er d.16/04. d.23/04. d.30/04. 
d.02/05. d.07/05. d.14/05. d.22/05. d.28/05. 04/06. 
d.11/06. Afslutning d.18/06.

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

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

Forårstræning: jagt relateret træning. Mandage 
kl.19-21
1/4 Opstart – vi mødes i klubhuset Aalborg hunde-
center, Voerbjergvej, 9400 Nørresundby
8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6 
træningen slutter.
Nyt: For at skabe variation i træningen, vil denne 
foregå forskellige lokationer. 

Lokalprøve : Tidspunkt ikke endeligt fastlagt!
Priser: Forårstræning: kr. 450,- for hele sæsonen

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
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2. April. Opstart af lydighedstræning Thy – Jagt-
hundeklub
Nordvestjysk Flugtskydnings Center Hjardemålvej 
315
Den 11.-18.-25. April 2.-9. Maj Apporterings 
træning i Østerild. DJ Udvidede – D.J.U. Mødested 
hundeskoven kl. 19.00

FAMILIEDAG d. 16. juni
Ved Østerild Spejderhus, vi gentager succesen fra 
tidligere år. Kom og vær med til en en dejlig dag 
hvor vi slår gækken løs. Festlige og sjove indslag på 
dagen er yderst velkommen. Mødetid kl 13.00

12. juni. Opstart V.S.A. Thy -Jagthundeklub 

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

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

DMK-Viborg og Finderup Jagtforening starter ly-
dighed- og apporteringstræning på Klostermarken 
ved Viborg.
Herefter trænes der tirsdage fra kl. 19-21 ( 2/4... til 
d. 14/5).

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

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

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Bøge-
vænget 6, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail: 
nicole@postkasse.com

Maj/Juni. Apporteringstræning. Træning bliver 
tilrettet til at kunne gå op til DJU apporteringsprøve, 
Udv. Apporteringsprøve og Vand/Slæb.
Bemærk: målrettet træning til hundefører og hold til 

Holdapportering i Blokhus. Datoer: Torsdag eller/
og Lørdag. Sted i Skanderborg område, oplysninger 
kommer senere. Træner og tilmelding skal ske til: 
Instruktør Nicole Lajgaard Solgaard – nicole@
postkasse.com eller mobil: 29 90 36 13

Holdapportering i Blokhus – Lørdag den 15. juni 
2013 kl. 9.00 - 
DMK Vejle/Horsens stiller igen i år hold til holdap-
portering.
Holdopdeling:
* Unghunde (max 24 måneder)
* Åben Klasse (ældre end 24 måneder). Pris udgør 
300,- pr. hold
Alle kan deltage og DJU Prøven bliver noteret, hvis 
dette ønskes.
Spørgsmål og tilmelding - Kontakt os hurtigst mu-
ligt, så vi kan få tilmeldt hold.
Kontaktperson: Nicole L. Solgaard – nicole@post-
kasse.com el. mobil: 2990 3613

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

Apportering: Hver Onsdag aften kl 18.30 i alt 8 
gange - plus afslutning. pris 350 kr
April D.03.04 - D.10.04 - D.17.04 - D.24.04
Maj:D.01.05 - D.08.05 - D.15.05 - D.22.05
Afslutning Onsdag D.29.05 Kl 18,00

Lokal racedyst i mellem Ruhår - Korthår - Kleiner 
Mynsterlænder Søndag D.30 Juni... 

Slæb og apportering pris 300 kr
Juni.D.05.06 - D.12.06 - D.19.06 - D.26.06
Afslutning Juli:.. D.03.07

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

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

Mød frem og vær en del af fællesskabet!

www.fjd.dk
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE

Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg, 
7860 Spøttrup. Tlf. 29 69 62 01
e-mail: gdhblad@gmail.com 

www.gdh.dk

Generalforsamling den 25. maj 2013
Klubben afholder generalforsamling den 
25. maj. Mød op og gør din indfl ydelse 
gældende.

FJD-udstilling i Vissenbjerg
Husk at der afholdes FJD udstilling i Vis-
senbjerg den 9. juni 2013. Tilmeldingsfri-
sten er den 17. maj og skal ske på www.
hundeweb.dk.
  Vi opfordrer så mange som muligt til at 
tilmelde sig til denne dag. Sidste år var 
der tilmeldt over 20 gamle danske hønse-
hunde, og racen var dermed en af de bedst 
repræsenterede på udstillingen.. Det er en 
hyggelig dag, hvor vi mødes til fælles mor-
genmad, efterfølgende udstilling og masser 
af hundesnak og hygge. 

Apporteringstræning på Sjælland
Aktivitetsudvalg Sjælland afholder appor-
teringstræning ved med start i uge 16. Til-
melding til Jesper på mobil 20433552 eller 
mail zp@dbmail.dk. Se på hjemmesiden for 
yderligere oplysninger.

Forårets Aktiviteter på Fyn
Apporterings- og lydighedstræning 
Træningen starter d. 8. april 2013 kl. 19, 
igen skifter vi rundt i terrænerne og derfor 
kommer stedet i en mail, når vi nærmer os. 
Fra gang til gang vil der blive sendt mail ud 

senest onsdag med næste uges arealer.
Datoer for appoteringstræning er mandage:
8. april 2013 kl. 19.00, 15.april 2013 kl. 
19.00, 22. april 2013 kl.19.00, 6. maj 2013 
kl. 19.00, 13. maj 2013 kl. 19.00, 27.maj 
2013 kl. 19.00, 3. juni 2013 kl. 19.00, 10. 
juni 2013 kl. 19.00

Afslutning/familieaften
Mandag d. 17. juni 2013 kl. 19.00 holder vi 
afslutning på forårets træning. Lisbeth og 
Torben har været søde at sige ja til igen at 
lægge hus og have til.
  Her er alle velkomne, uanset om man har 
deltaget i forårstræningen eller ej. Der vil 
selvfølgelig være spisning som vi plejer, 
men der arrangeres forskellige aktiviteter, 
mens grillkullene bliver varme.
Kom og vær med til en hyggelig dag.

Sommertræning
I år forsætter vi træningen, fordi vi er op-
satte på at skulle til racedysten og selvføl-
gelig vinde den. Derfor kører vi videre med 
træningen efter d. 17. juni 2013 og træner 
følgende mandage frem til racedysten:

24. juni 2013 kl. 19.00, 1. juli 2013 kl. 
19.00, 8. juli 2013 kl. 19.00, 15. juli 2013 
kl. 19.00, 22. juli 2013 kl. 19.00

Se apporteringsprøve side 30.

Kommende arrangementer

02022013 5-klub udstilling i Uldum
Loke DK02506/2010, O: Nicolaj Løv An-
dersen, E: Louise Thestrup Nielsen, Exc. 
ÅK Plac.1 CK 1.BHK BIM
Casey DK19348/2010, O/E: Kim Søren-
sen, Exc. BK Plac.1 CK 1.BTK CERT 
BIM

09022013 DKK udstilling i Fredericia
Asta DK02876/2012, O/E: Jesper Inge-
mann Pedersen, Exc. JK Plac.1 CK 1.BTK 
BIR
Neptun DK01377/2012, O: Erik og Lis-
beth Andersen E: Jens Peder Saugstrup,  
Exc. JK Plac.1 CK 1.BHK BIM
Søren Borup’s Cally DK23603/2008, O: 
Søren Borup Jensen E: Jesper Ingemann 
Pedersen Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT 
CACIB

BIM og BIR i Uldum.

BIM og BIR i Fredericia.

Resultatservice

www.fjd.dk
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LANGHÅRSKLUBBEN

Klubredaktør:
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, Søsum, 3670 Veksø 
Sjælland. Tlf. 47 17 22 68/20 71 22 68
e-mail: ida.thyssen@hotmail.com

www.langhaarsklubben.dk

Det var en stor glæde, at der var mødt 34 
medlemmer op til generalforsamlingen!
Der var en positiv og konstruktiv stemning, 
mange havde tænkt over hvilke tiltag, der 
kunne gavne klubben.
  Der var i år fem jubilarer, der modtog en 
Guldnål for 25 års medlemskab: Hans Sode, 
Keld Pedersen og Just Mikkelsen fi k over-
rakt nålen.
  Martinus Nygaard og Hans Rehmeier 
var desværre forhindret, men får deres nål 

Generalforsamlingen i Langhårsklubben 17-2

Carsten Lundhøj overrækker guldnål i forbindelse med 
generalforsamlingen.

Gitte Becher modtog pokal og diplom for årets langhår 
2012.

Marktræning i 
Kreds Midtjylland
Søndag d. 24/2 var der traditionen tro ar-
rangeret marktræning i Kreds Midtjylland. 
Det har gennem fl ere år været sådan, at vi 
har gået på marken om formiddagen og så 
afholdt den årlige kreds -generalforsamling 
efterfølgende. Det trækker lidt fl ere folk af 
huse og med på generalforsamlingen. 
  Der var kaffe og rundstykker hos Niels 
Grønbæk kl. 9.00. Da vi ikke havde skrevet 
noget om tilmelding i indbydelsen, var det 
lidt spændende, hvor mange der ville dukke 
op. Det runde bord i jagtstuen med plads til 
20 var fyldt op og et par stykker måtte sidde 
ved et tilstødende bord, så opbakningen var 
i top. Vores formand Carsten Lundhøj og 
frue havde endda taget turen op fra Sønder-
jylland for at være med. Snakken gik lystigt 
om bordet og snart blev det tid til afgang.
  Da der var et par løbske tæver i blandt de 
deltagende hunde blev vi delt i 2 hold. Niels 
og Bent råder over virkelig gode terræner 
og selvom vi havde en bidende kold nord - 
østen vind var forventninger og humøret i 
top.
  Denne dag var forventningens glæde dog 
den største. Selvom vi gjorde et ihærdigt 
forsøg, lykkedes det dog ikke at få kon-
takt til fugle på vores hold. Vi så 2 stykker 
råvildt, som fi k vores kære formand til at 
hæve stemmen til et niveau, som ville have 
kaldt den mest uregerlige generalforsamling 
til orden igen. Dax fornemmede da også 

tilsendt.
Der var tre der fi k en Sølvnål for opnået 
Eksteriør Championat: Holger Pedersen, 
Carsten Lundhøj og Henrik Jepsen.
  Torben Gildbjerg modtog en Guldnål for 
opnået Jagtchampionat!
Gitte Becher modtog Bloch ́s Mindepokal 
og diplom for opnåelse af titlen Årets Lang-
hår 2012.
  Der var mange der havde sponseret fi ne 
gaver til det Amerikanske Lotteri: Jette og 
Bjørn Hemme: En klapjagt i det sønderjy-
ske, med fuld forplejning hele dagen. Bo 
Kjems: 5 fl otte bordduge. Morten Ruggaard 
(Samsø Grej): To Deerhunter hundetæpper. 
Gitte Becher: Bloklys med jagtmotiv fra By 
Brorson og en sæk foder. Carsten Lundhøj: 
5 x to fl asker vin, og en sæk foder. Leif 
Hansen, Just Mikkelsen, Ove Nielsen og 
Leif Limose: En sæk foder.
Gitte Becher

Kreds Sjælland
Kreds Sjælland prøvede at arrangere en dyrlægeaften i januar måned, en schweissaften i 
februar måned og markprøvetræning den 24/2 og 3/3. Der var ikke tilmeldt mere en 1-2 
personer til hvert tilbud, så det hele blev annulleret. Godt der var en lokal markprøve den 
3. marts, hvor jeg kunne deltage med min egen hund. En rigtig dejlig forårsdag, hvor min 
høstede en masse erfaring.
  På generalforsamlingen blev der diskuteret den ringe tilslutning til kredsenes tiltag. Her 
blev konklusionen, at vi - med hensyn til træning - i stedet skal henvise hundeførerne til de 
lokale jagtforeninger. 
Ida Thyssen

Foto: Bent Christensen.

www.fjd.dk
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alvoren og respekterede dyrene. Ikke dårligt 
her ovenpå en nys overstået jagtsæson.
  Vi havde på vores hold 3 unghunde alle på 
omkring 9 måneder. Det var dejligt at se, 
hvordan de hen ad vejen begyndte at fange 
ideen med det hele og slå sig løs, således 
at de alle i perioder viste et ganske pænt og 
selvstændigt søg.
  På det andet hold gik det lidt bedre. De 
havde kontakt til parhøns et par gange. Det 
blev dog ikke til egentlige situationer, men 
forholdene var også meget vanskelige.
Til slut skal lige nævnes, at Kredsen igen 
d. 2/3 havde træning. Der var dog kun 3 
hunde. De havde til gengæld masser af 
fugle. I alt blev der set 9 ½ par høns og de 
havde 5 stærke situationer. Hvem der bare 
havde været der med sin unghund.
Jørgen Risum Det var nok lidt køligt at være deltager på den årlige træningsdag i det midtjyske. Foto: Jørgen Risum.

Årets Langhår
Ingen der var på Langhårsklubbens Gene-
ralforsamling i februar kunne være i tvivl 
om, at jeg blev rigtig glad for, at Carla og 
jeg fi k Skytte Bloch´s pokal og titlen som 
Årets Langhår. Det var et bevis på, at det 
vi havde lavet i løbet af 2012 havde været 
et fornuftigt stykke arbejde. Det var også 
helt specielt for mig, da Carla er min første 
Langhår. Jeg har siden fået at vide, at jeg er 
den første kvinde i Langhårsklubben der er 
blevet præmieret på fuldbrugsprøve.... Ja, 
men sikkert ikke den sidste - så kan de lære 
det! 
  2012 blev et utroligt spændende og også 
travlt år, hvor udfordringerne i form af div. 
prøver afl øste hinanden som tiden gik.  Det 
viste sig, at Carla udviklede sig ualmindelig 
godt og klarede de opgaver hun blev stillet 
én efter én. Den første markprøve i unghun-
deklasse 10. Marts blev til en 1. præmie, så 
var vi i gang! Nr. Hostrup, 3. præmie i åben 
klasse. På Langhårsklubbens hovedprøve 1. 
April, fi k vi en 1. præmie i åben klasse.

  Jeg startede på træningen til den udvidede 
apporteringsprøve i April, da Carla var 22 
mdr. og her er ræveapportering en af disci-
plinerne. Det er et punkt, hvor man virkelig 
kan komme til kort som hundefører, hvis det 
ikke bliver grebet rigtigt an. Da jeg ikke har 
haft udpræget succes med tidligere hunde 
på det felt, var det en stor hurdle inde i mit 
hoved. Jeg var bange for at presse hende 
for meget, og gik forsigtigt til værks. Nu er 
Carla ikke en af de største Langhår der er set 
og jeg følte, at det at skulle bære en 5-7 kg 
tung Ræv var en stor opgave for hende. Jeg 
havde præsenteret hende for tunge dummyer 
derhjemme, og her så hun ud som en der 
nærmest ikke kunne løfte 2 kilo fra jorden.. 
Jeg blev af gode Langhårsfolk jævnligt 
mindet om, at nu var det jo en Langhår, jeg 
gik med og at hun nok kunne klare mere end 
mor lige regnede med. Jeg fi k syn for sagen, 
da Bent Christensen, som er Frysemand og 
ansvarlig for vildet i Timring-Vildbjerg Jagt-
forening, kom til træningen med en Kanin 
på 6 kg, SLAM. Den blev lagt ud og Carla 
kom med den lige så stolt og med halen i 
vejret, DA var jeg overbevist! Så, sagde 
Bent. Nu gider jeg ikke høre mere om. at en 
Langhår ikke kan bære noget der er tungt!
  Derfra gik det hurtigt fremad, Carla blev 
glad for at bære Ræv, og det åbnede døre 
til prøver, jeg aldrig før havde deltaget i. 
Først blev hun Bedste Brugshund i vores 
egen jagtforening med max point på den 
lokale udvidede app. prøve og udtaget 
til Haunstupmatch. Her var vi med til at 
forsvare vores jagtforenings ære mod de 
dygtige hundefolk fra Haunstup med endnu 
en lokal udvidet app.prøve, igen med max 
point. Da det så gjaldt for alvor på en aner-
kendt udvidet app. prøve i Bevtoft 30. Juni, 
stod jeg med en højløbsk tæve. Vi fi k ikke 
max point denne gang, men dog nok til at 
Carla blev prøvens bedste hund.
  29. Juli var vi sammen med to super dyg-
tige Langhårsfolk, med til at sikre Langhårs-
klubben sejren på racedysten i Egeris, holdet 
vandt med 88 point.

Sideløbende var vi sammen med min gode 
træningsmakker Laila Bilberg, som går 
med korthår, begyndt på fuldbrugstræning i 
Korthårsklubbens aktivgruppe i Ringkøbing. 
Faktisk havde jeg aldrig været i nærheden af 
en fuldbrugsprøve, da vi kørte derud første 
gang. Jeg tænkte, at jeg selv kunne få noget 
erfaring, og hvis jeg ikke synes, at Carla var 
klar, kunne vi bare vente til næste år.
  Det gik sådan, at hun gik frisk til opgaven 
og arbejdede super stabilt hele sommeren, 
og selvfølgelig skulle det prøves, da vi kom 
til september. Hans Petter Lauridsen og 
Chili deltog også i samme prøve, så med 
Laila vi var tre der fulgtes ad på hele prø-
ven. Det var guld værd at kunne heppe på 
hinanden og snakke om tingene når de ikke 
gik helt som håbet. At stå der sammen med 
HP og vores to Langhår til præmieoverræk-
kelsen, begge med en 2. præmie, var en af 
de absolutte højdepunkter i 2012.
  Sjældent har jeg været så træt som da jeg 
kørte hjem fra prøven, men hold nu op hvor 
var jeg glad og stolt af min unge hund! 
Måneden efter forsøgte jeg om det kunne 
lykkes at få 1. præmien i hus på fuldbrugs-
prøven i Terkelsbøl, men det gik ikke for os. 
Set i bakspejlet kan jeg se at den lille hund 
var godt brugt og jeg nok skulle have ladet 
det være ved den første prøve, men så lærte 
man det..
  Jeg må sige at jeg er blevet Hooked på 
fuldbrugsprøven på godt og ondt!!! For 
pyha, lige så sjovt det er at bestå, lige så 
træls er det at dumpe med et brag. MEN, det 
er en del af gamet og man kan nu altså ikke 
vinde hver gang! Jeg mener, at vores dejlige 
race er skabt til fuldbrugsprøven, de har 
simpelthen alt det der skal til, der skal bare 
trænes!! 
  Jeg håber at kunne gå på fuldbrugsprøve 
sammen med en hel fl ok Langhårsfolk i 
fremtiden!
Gitte Becher

Den udvidede apporteringsprøve er i hus.

LANGHÅRSKLUBBEN
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DANSK WEIMARANER KLUB

Klubredaktør:
Morten Hougaard Pedersen, Friggsvej 20, 
Sdr. Onsild. 9500 Hobro. Tlf. Tlf. 30 20 30 06
e-mail: formand@weimaraner.dk

www.weimaraner.dk

Kreds 2 havde arrangeret lokalprøve d. 3. 
marts, og da det er almindeligt kendt, at der 
trakteres generøst i det jyske måtte også et 
par sjællændere tage turen derover, også 
selvom den lune rede måtte forlades på et 
ukristeligt tidspunkt.
  Vi blev da heller ikke skuffede, vel ankom-
met blev vi venligt modtaget af rare men-
nesker ved et veldækket morgenbord.
  Arrangementet havde tiltrukket både 
erfarne og nye hundeførere, hvilket fi k 
Flemming Frederiksen til i sin velkomsttale, 
at vejlede og råde de nye. Han opfordrede til 
lydhørhed i rækkerne, oversatte en del af 

de indforståede ”fagudtryk”, som ”koven-
dinger”, træg rejsning, gå fra kant til kant 
o.s.v. Opfordrede novicerne til at holde sig 
på første parket, hvor udsynet er bedst og så 
ellers spørge løs.
  I alt var 13 hunde tilmeldt, hvoraf 6 var 
unghunde. Og kl. 9.45 var der afgang til ter-
ræn i strålende solskin og med tilpas vind. 
Terrænerne var store og fi ne med masser 
af fugle, og de nye hundeførere fi k en kort 
orientering om vindretningens betydning.  
 Det var en fornøjelse at se talent og entu-
siasme blandt unghundene, hvoraf de yngste 
kun var 8 mdr. gamle. Selvfølgelig var der 
en god portion tant og fjas i dem, men under 
kyndig vejledning endte det alligevel med at 
de slog sig fri.
  Flemmings hanhund ”Chang” sørgede for 
dagens underholdning, idet han i første slip 
gik direkte ud i et stiksøg, og i høj fart og 
god stil styrtede 3- 400 meter ud direkte 
mod noget græs omkring en højspændings-
mast, alle holdt vejret i spænding over, hvad 
der kunne gemme sig der, men ”Chang” 
gik direkte til masten, som var det eneste 
”opretstående” i miles omkreds, lettede ben, 
hvorefter han i samme høje fart returnerede 
til fører, for derefter at arbejde ufortrødent 
videre. Det fi k smilet frem hos tilskuerne.
  Åben klasse hundene arbejde godt selvom 
også de var lidt forårskåde, hvilket resulte-
rede i lidt prelninger. Vi gik på stub, frø og 
i lidt majs med gode gærde afgrænsninger. 
Desværre holdt konditionen ikke hos alle, 
hvilket var rigtigt ærgerligt. 

Lokalmarkprøve ved Rødekro

Følgende hunde blev præmieret:
Unghunde:
Nelly DK07127/2011 E/F Kenneth Søbye 
1. præmie og Kennel Højagers pokal til 
bedste unghund
Hunt `n`Fun Belle Sting Lautre 
DK10026/2011 E/F Flemming Frederiksen 
1. præmie
Åben klasse:
DKCH Thornvigs Janka DK08618/2009 
E/F Karen Sylvest Hansen 1. præmie Rex 
kruset for bedste åben klasse hund.
Førerpokalen blev tildelt Morten Hougaard 
Pedersen med Sally DK07125/2011

STORT Tillykke til Karen Sylvest 
Hansen som med Thornvig’s Janka
(DK08618/2009) som har opnået at blive 
Dansk Champion, ved udstillingen d. 9. 
februar 2013 i Fredericia opnået følgende 
resultater:
Excellent CHK Plac.1 CK 1. BTK CA CIB 
BIM

Ny Eksteriørchampion

 Men en super god dag, og et arrangement 
der kun kan anbefales! Og som afsluttedes 
med præmieuddeling og grillpølser og som 
jyderne er kendt for masser af kage.
Pia Jensen.

Nelly og Kennet 
Søby, 1. pr. og 
bedste unghund.

www.fjd.dk
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DANSK VIZSLA KLUB

Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 28 64 26 86
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk

www.danskvizslaklub.dk

Dansk Vizsla Klub afholder 
ordinær generalforsamling
søndag den 9. juni 2013 kl. 13 i Vissenbjerghallen

i forbindelse med FJD Udstillingen

Dagsorden iht. klubbens vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Afl æggelse af formandens beretning
4. Afl æggelse af regnskab til godkendelse og decharge
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Anne Merethe Qvistorf og Knud  
 Føhns
6. Valg af to suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant. Peder Jensen, Døjringe og Mogens Bechsgaard,  
 Odense
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag til punkt 8. skal være formanden i hænde senest 14. dage før generalforsamlin-
gen.

Bestyrelsen Dansk Vizsla Klub.

Har du husket at melde din hund til FJD-udstillingen i Vissenbjerg. Se annoncen andet stedi 
bladet.

Sommeraktiviteter

Når disse linjer læser er forårsmarkprøverne 
forbi for denne gang.
  Forude venter en masse forskellige aktivi-
teter sammen med hyggelige hundeejere af 
forskellige racer. det være sig i den lokale 
jagtforening eller i 5-klub regi.
  Der er mange tilbud lige fra lydighedstræ-
ning over mere avancerede efterskudsdisci-
pliner til schweissarbejde.
  Ud over dette bliver der sommeren igen-
nem arrangeret prøver af forskellig slags.
  I 5-klub regi arrangeres der såvel schweis-
sprøver som apporteringsprøver. Schweis-
sprøverne kan du læse om i Jagthunden nr. 
1, og apporteringsprøven er annonceret i 
dette nummer. side 30.
  Tilmeld dig. Mød op som tilskuer. Vær en 
del af fællesskabet.
  God fornøjelse.

www.fjd.dk
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DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB

Klubredaktør:
Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 
8600 Silkeborg. Telf. 20 61 62 92
e-mail: redaktor@drenteklub.dk

www.drenteklub.dk

Traditionen tro afholdes Drenteklubbens 
sin årligt familieweekend i august, men i 
år prøve vi at laver helt om på det. Vi har 
fl yttet den tilbage til den weekend, hvor vi 
også afholder FJD udstilling og generalfor-
samling. Sådan gjorde vi også i starten for 
mange år siden.
  Det bliver en travlt men hyggeligt week-
end. Programmet bliver nogenlunde det 
samme, som vi altid har gjort hos Trine & 
Jesper. Vi tilføjer lidt fl ere aktiviteter til 
børnene, fordi at, det også er til dem vi er 
samlet.
  Vi har fundet en ny plads tæt ved Vissen-
bjerg, hvor vi også skal have FJD – udstil-
ling om søndagen. Sortenkærhytten, og 
adressen er: Sortenkærvej 24, 5492 Vissen-
bjerg  
  Da nogen har langt at køre, vil der være 
mulighed for at komme allerede fredag af-
ten. Der er rigelig plads til opstilling af telt, 
campingvogn eller lignende på grunden.

Program fra fredagaften: kl. 18.00 
ankomst til Sortenkærhytten. Der vil være 
tændt op i grillen, medbring selv grill mad. 

Lørdag: fra kl.08.00 - Fælles morgenmad, 
Kl. 09.00 – 5 klubs apporteringsprøven og 
børnene bliver underhold af spejder aktivi-
teter.

Kl. 13.00 - Fælles frokost, derefter fortsæt-
telse af prøven og aktiviteter. Efter frokosten 
er der også muligheder for lidt hundetræ-
ning, evt. ringtræning og socialt samvær.
Kl. 15.00 er det kaffe/te tid med kage, hvor 
vi for opvisning af børnene og deres hunde. 
Ca. kl. 18.30 - fælles aftensmad - Grill 
med diverse tilbehør. Senere på aften er der 
uddeling af den offi cielle titel klubvinder – 
Årets Drente og Årets unghund.

Søndag: Kl. 8.00 fælles morgenmad og 
derefter kører vi til FJD udstilling i Vissen-
bjerg. Vi har området til vores rådighed hele 
weekend, så hvis, i ønsker er det muligt at 
man kan bliver der.
Ca. kl. 13.00 er vi tilbage på pladsen hvor 
der skal afholdes generalforsamling og 
fælles frokost og til sidst oprydning. Under 
hele arrangementet kan der kunne købes 
øl og sodavand, samt ”Drentevin”, et evt. 
overskud går til klubben. 

Tilmelding kan ske på vores hjemmeside 
www.drenteklub.dk ellers bliver der tilsendt 
en tilmeldingsformular med posten og 
nyhedsbrev til vores medlemmer i løbet af 
april måned.

Familieweekend Generalforsamling 2013
Dansk Drentsche Patrijshond Klub, indkal-
der hermed til ordinær generalforsamling 
søndag d. 09. juni 2013, kl. 13.00 (lige 
efter FJD udstillingen)
Generalforsamlingen vil blive afholdt ved 
Sortenkærhytten, Sortenkærvej 24, 5492 
Vissenbjerg, som er det samme sted hvor 
vi afholder familie weekend.
Efter udstilling vil Klubben være vært med 
sandwich eller lignende indtil general-
forsamlingen 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 ansvars-
frihed (decharge).
6. Budgetbehandling, herunder fastsættelse 
af kontingent
7. Behandling af indkommende forslag.
8. Valg til bestyrelse. 
På valg er: Niels Peter Jakobsen (modtager 
genvalg)
9. Valg af 2 nye suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
På valg er: Knud Flemming (revisor), 
Jesper Langfeldt (revisorsuppleant)
11. Eventuelt - Eventuelle forslag til gene-
ralforsamlingen, skal være formanden eller
sekretæren i hænde senest 4 uger før gene-
ralforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Johanna Jongstra

Apporteringsprøve
DDPK apporteringsprøve, som afholdes i 
forbindelse med familieweekenden den 8. 
og 9. juni 2013 er blevet sammenlagt med 
5 klubs apporteringsprøve. 
Her dystes om KFJs apporteringspokal for 
Drentsche Patrijshunde. Se annoncen af 5 
klub apporteringsprøve på side 30.

www.fjd.dk
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Klubvinder / Årets Drente - 2012
Årets klubvinder er den drentsche patrijs-
hond, der objektivt set ud fra et særligt 
pointskema er tættest på det i klubbens ved-
tægter beskrevne avlsmål, som er sunde, 
racetypiske hunde med godt eksteriør og 
gode brugsegenskaber. Titlen er registre-
ringsberettiget, Eventuelt gebyr i forbin-
delse med registrering betales af klubben.
  Titlen tildeles en gang årligt, og offentlig-
gøres i forbindelse med klubbens familie 
weekend i juni måned. Titlen er uddelt før-
ste gang i juni 2007, hvor klubvinder 2006 
udnævnendes. Der overrækkes til vinderen 
af titlen en ”pokal” i form af et billede. 
Pokalen er evigt vandrende. Indgravering af 
resultatet betales af klubben.
  Enhver Drente ejer, som er medlem af 
DDPK, kan indstille sin hund til titlen. 
Hundens point optælles på et særligt skema, 
der fi ndes på hjemmesiden eller rekvireres 
hos bestyrelsen. Klubben offentliggører de 
3 bedste resultater hvert år. Point optjenes 
indenfor kalenderår 2012. Der medtages 
kun offi cielle, registreringsberettigede re-
sultater opnået i Danmark. Point kan opnås 
indenfor 6 kategorier og de bedste resultat 
i hver kategori medregnes. Vinder af titlen 
er den hund der sammenlagt har fl est point. 

Ovenstående er besluttet af DDPK´s besty-
relse d. 19/9 2006.
Årets unghund - 2012
Konditionerne for at blive årets unghund 
er stort set de samme som til årets Drente. 
Pointskemaet som bruges til beregning af 
pointene samt skemaet man indsender, er 
det samme og skal indsendes til Morten 
Overgaard, Sdr. Borrremosevej 4, 9600 Års 
eller pr. mail til moove@mariagerfjord.dk 
Der bedes påført, at det er til årets unghund, 
at der indsendes. Hvis unghunden også skal 
deltage i konkurrencen om at blive årets 
Drente det pågældende år, skal der også 
sendes et skema ind herpå.
  Forskellen i pointberegningen af ung-
hunde er, at der kun kan indsendes et skema 
i hundens liv. Skemaet skal indsendes for 
det år, hvor unghunden bliver 24 måneder 
og at resultater fra hundens fødsel til og 
med d. 23. måned kan medtages, dog kun 1. 
resultat pr. kategori.  
  Skemaer for unghunde, som blev 24 
måneder i 2012 og Årets Drente, bedes 
indsendt senest d. 3. juni. Pokalen overdra-
ges samtidig med Året’s Drente og det er på 
familieweekenden. I 2013 holdes fami-
lieweekenden d. 8. – 9. juni.

Hvem bliver Årets drente?

FJD udstilling 2013 – 
søndag d. 9. juni
Igen i år afholder vi i samarbejde med de 
øvrige stående jagthunde racer under FJD, 
udstilling i Vissenbjerg. Udstillingen plejer 
at være meget velbesøgt af drenter, og vi hå-
ber at der igen i år vil være stor tilslutning, 
ikke mindst fordi vi i år har inviteret en erfa-
ren hollandsk dommer op for at bedømme 
vores danske drenter. Der er andetsteds i 
bladet eller på vores hjemmeside www.dren-
teklub.dk indsat en fællesannoncering af 
arrangementet, så her fi nder du alle de nød-
vendige oplysninger for at kunne tilmelde 
din drente. På denne udstilling bliver der tid 
til en forklaring om hvordan din hund ser 
ud i den Hollandske dommers øjne og om 
hendes bedømmelse af din drente. I år har vi 
inviteret Diana Striegel Oskam. 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. 

Når bukkejagten starte den 16. maj er det 
jo godt og være vel forbered til at bukken 
rammes i første skud. At nedlægge sådan et 
pragtfuld dyr er ikke altid lige nemt, derfor 
er det godt at øve sig inden men tager på 
jagt med sin riffel. Gør det sammen med 
nogle af jeres jagtkammerater til vores 
arrangement i DDPK. Vi har vi reserveret 
hjortebanen på Herning jagtcenter fra. kl. 
12:00 til 15:00. Kig ind på http://www.
herningjagtcenter.dk  Der tændes op grillen 
til middag og der serveres pølse og brød, 
øl og sodavand kan købes. Vil du deltage i 
dette arrangement skal du tilmelde dig til 

os på tlf.: 22 38 72 01 – Ole Sørensen eller 
skriv en mail til snedker-oles@live.dk tlf.: 
21 78 14 68 – Morten Overgaard eller skriv 
en mail til moove@mariagerfjord.dk  
  Hvis der er folk som komme langt fra og 
gerne vil deltage i lørdagshundetræning 
den 11. maj, som i denne anledning bliver 
afholdt om formiddagen, er man meget 
velkommen til at overnatte på Østjysk 
Hundecenter for et venskabeligt beløb til 
aftensmad og morgenbrød. 
Med venlig hilsen
Ole og Morten

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

www.breton.dk

De fl este brikker er så småt ved at falde 
på plads for det kommende jubilæum, og 
klubben får stillet suveræne faciliteter til 
rådighed de 3 dage selve jubilæumsarran-
gementet afvikles over. Der er lagt op til 3 
festdage med mulighed for sjove aktiviteter, 
gode terræner, kendiskokke m.m. Alt sam-
men til fornuftige og rimelige priser.
  Med forbehold for tider kan koordinations-
udvalget allerede nu afsløre:

Fredag den 27. september
Klubben har fået stillet Køge-/Herfølge 
Jagtforenings dejlige arealer til rådighed. 
Det indebærer adgang til en moderne skyde-
bane, hvor klubbens medlemmer og gæster 
kan prøve sig selv af. Jubilæumsudvalget 
vil i foråret i samarbejde med de ”lokale 
skytter” fastlægge forskellige former for 
skydekonkurrencer. Nærmere følger.
  Der vil samtidig blive afholdt en anerkendt 
apporteringsprøve samt apportering for sjov. 
Så der er rig lejlighed for at dyste på kryds 
og tværs. Forventet åbning af området er kl. 
13.00 .
  Senere på eftermiddagen bevæger man sig 
så til Himlingøje, hvor klubben har lånt et 
stort ridecenter. Her afholdes udstilling og 
reception m.m. Forventet start kl. 17.00. 
Udstillingsudvalget har barslet med ideen 
om at lave et lille mini-seminar, så hold øje 
med hjemmesiden eller de næste numre af 
Jagthunden, hvis du ønsker at prøve dig af.
  Der etableres fl ere boder i forbindelse med 
fredagens arrangementer. Mange medlem-
mer har forskelligt at byde ind med, så her 
kan man rette henvendelse til den ansvarlige 
for området, hvis man ønsker at etablere en 
bod. Du kan allerede nu skrive til 

lemo@gribskovens.dk. Gennem klubben 
kan man booke overnatning på Danhostel 
Køge (tidligere Køge Vandrehjem) eller en 
hytte på Vallø Camping. Tilmeldingsblan-
ketter og priser vil senere blive offentlig-
gjort på klubbens hjemmeside.

Lørdag den 28. september
Denne dag afvikles markprøver for ung-
doms klasse og åben klasse. Der arbejdes på 
at afvikle en FCI-prøve, så de af klubbens 
medlemmer, der ønsker at snuse til dette, 
kan prøve det af. Der kan tildeles cacit, så 
måske kan det tiltrække lidt breton-folk syd 
fra. Om eftermiddagen skal vi så fi nde de 
bedste unge hunde og åben klasse hunde.
  Om aftenen bevæger vi os til Den Hvide 
By, hvor dagen sluttes af med rustik mad 
tilberedt af kokken Martin Guf. Udgangs-
punktet er en hyggelig og afslappet aften 
med god og rustik mad. Vent og s !

Søndag den 29. september
Klubbens internationale vinderklasse afslut-
ter jubilæumsdagene. Der arbejdes hårdt 
på at skaffe velegnede terræner samt et fl ot 
afslutningssted. Nærmere følger.
Koordinationsudvalget

Dansk Breton Klubs jubilæum i dagene 
27. – 29. september

Breton-
fanfare

Så er den gamle bretonfanfare fra 25 års 
jubilæet hevet op af skuffen. Den er offent-
liggjort med noder og med lydeksempel på 
klubbens hjemmeside. Nem er den ikke, så 
det er bare med at komme i gang ed at øve 
til jubilæet og efterårets jagter.
  Fanfaren er komponeret af Peter Madsen, 
trompetist i Radiosymfoniorkesteret, og 
fanfaren inspireret af Marsellaisen.
Koordinationsudvalget

Foto: Lemo.

Jubilæumsaktiviteter 
over året
Det er bestyrelsens håb, at der igangsæt-
tes aktiviteter over det ganske land, hvor 
bretons kan præsenteres på bedste vis. Ak-
tivitetsudvalgenes mange samlinger kan her 
bruges i PR-øjemed. Det forventes også, at 
der iværksættes forskellige bud på jagtlige 
aktiviteter i lighed med de sidste par års 
nyjægermatcher. 
  Har du en ide eller et tilbud, er du yderst 
velkommen til at kontakte koordinations-
udvalget eller en af de ansvarlige for de 
enkelte områder. Du kan på hjemmesiden 
Under Uret fi nde en oversigt over de mange 
frivillige, der bistår med at få lavet et godt 
jubilæum. de kan altid kontaktes, og er du i 

tvivl, så kontakt: 
Kell Guldager Petersen 3022 1688, Søren 
Mark Jensen 2011 9509 eller Søren Stenhøj 
2025 7430
  Der er altid brug for ekstra hænder, og 
for nuværende mangler gode kræfter til at 
løfte den store opgave, som et jubilæum 
er. skal det fremhæves, at der pt. mangler 
hjælpere eller forslag til tiltag vedrørende 
PR-arbejdet.
Koordinationsudvalget

www.fjd.dk
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Lidt fra marktræningen 
på Sjælland.
Tre dages marktræning fordelt over tre 
weekender lød tilbuddet på til klubbens 
medlemmer. Omkring 35 hunde var tilmeldt. 
De blev fordelt på tre hold med en jævn 
fordeling mellem unge og åbenklasse hunde. 
  Første træningsdag var omkring Frede-
rikssund og Hornsherred. En rigtig kold 
dag gjorde det ikke nemt at nagle fuglene, 
samtidig med at jorden var hård efter lang 
tids frost. Typisk var det de unge hunde der 
ikke skånede sig selv som søgte i vældig fart 
hvor de ældre hunde var lidt mere forsigtige. 
For enkelte hunde lykkedes det at få en 
perfekt situation.
  Anden træningsdag var det vejrmæssig 
ikke blevet bedre, men nu var der enkelte 
steder agerhøns, som var parret ud, men 
ikke nemmere at håndtere. Det var bedre 
med fasaner i hegn. Flere hunde fi k udnyttet 
dette på bedste vis. De tre hold var fordelt 
med et i Hornsherred og to hold på Sydsjæl-
land. Thomas Klit var inviteret over som 
gæsteinstruktør og gav gode råd til holdet 
på Rosenfeldt Gods. Tak til Thomas for 
velviljen til at bruge tid på en dag hos os på 
Sjælland.
  Sidste træningsdag var omkring Østsjæl-
land. Nu var agerhønsene parret ud over 
alt, og fuglene var overalt. Rigtig mange fi k 
gode situationer, og de fl este hunde havde 
chance for fugl. For langt de fl este var de 
skarpe kanter nu pudset af, og de var velfor-
beredte for de kommende prøver.
På de lokale prøver weekenden efter blev 
der også høstet godt med præmier.
  Tre gode træningsdage er afsluttet og tak 
til alle dem som støtter op om arrangemen-
tet. En rigtig stor tak til alle jer, som yder 
et kæmpe arbejde med gentagende gange at 
skaffe terræn til vores træningsture. 

Claus Nielsen

Apporteringstræning på 
Sjælland
Nordsjælland
Mandage fra den 6. maj til og med den 10. 
juni 2013.
Træningen starter kl. 19,00
Der oprettes hold for unge og øvede 
hunde.
Træningen afholdes i Frederikssund - Ha-
veforeningen Grønlien.
Tilmelding til Claus Nielsen. Tlf. 48 26 26 
42 eller 40 59 70 74 eller claus@breton.dk

Køge/Stevns
Tirsdage fra den 7. maj til og med den11. 
juni 2013.
Træningen starter kl. 19,00
Der oprettes hold for unge og øvede 
hunde.
Træningssted afholdes ved Køge-Herfølge 
Jagtforenings klubhus.
Tilmelding til Johannes Nielsen på tlf. 56 
65 34 43 eller mobil 24 23 38 76

Racedyst
I forlængelse af apporteringstræningen 
afholdes racedystudtagelse i Frederikssund 
mandag den 17. juni kl. 19.00 i Frederiks-
sund. Pris kr. 100,00. Nærmere følger.

Pris for apporteringstræning
Deltagelsen i apporteringstræning koster 
kr. 250. Bankkontoen er i Nordea reg.nr. 
2361 konto 549 535 2872. Husk at anføre 
navn og træningssted.

Foto: Allan Folmer.

Frankrig – igen, igen.
Efteråret har budt på en herlig tur til Frank-
rig.  Jeg havde jo fornøjelsen af at tilbringe 
noget af sommerferien i dette skønne land, 
men denne gang drejede det sig om jagt og 
sneppeprøve.
  For 4 år siden bestilte jeg to tæver hos en 
fransk opdrætter. Min kammerat Jens var in-
teresseret i at få en udenlandsk hund, så han 
købte den ene og gav den navnet Duchesse. 
Jeg fi k den anden, som jeg valgte at kalde 
Didine.
  Opdrætteren Michel var meget venlig, og 
jeg har i de forgangne 4 år holdt kontakten 
til ham. Det er foregået via e-mails på fransk 
(tak for Google Translate, min lille dansk/
franske ordbog og 2 års valgfag i skoleti-
den!).
  I år fi k jeg så en invitation til at komme 
med på jagt i Alsace, og Michel, som var 
medarrangør af en to-dages sneppeprøve, 
syntes, at jeg også skulle melde Didine til. 
Uha! Hun har kun begrænset erfaring med 
snepper, men det skulle prøves! Jens endte 
med at tage med sammen med Duchesse, så 
vi sammen kunne præsentere begge tæver 
for deres opdrætter.

Torsdag d. 25/10 pakkede vi bil. Bilen, 
min lille Toyota Aygo, blev pakket til ran-
den. Job well done! Og så gik det sydover. 
Turen gik fi nt. Vi ankom tidligt fredag 
morgen og blev modtaget af Michel og hans 
søde kone Christine. Fredagen blev brugt 
til at købe patroner og til at akklimatisere 
hundene og os selv (læs: svælge i ost og 
champagne!).
  Lørdag morgen skulle vi køre mod byen 
Levier. Her skulle der afholdes 2 dages 
sneppeprøve. På vores hold var der Michel 
med 3 af hans hunde, Jens og mig samt en 
gut med en korthår. Korthåren skulle starte. 
Den røg hurtigt ud, da den gik for lidt og 
forbigik en sneppe. Så blev det Michels tur. 
Jeg gik med for at se, hvordan det foregik. 
Hans tæve Udine kom godt omkring, men 
fandt ingen snepper. Det var meget uhøjtide-
ligt og hyggeligt. Man listede stille rundt og 

Anne med hundene.
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lyttede efter hundens bjælde, når hunden var 
ude af syne.
  Så blev det Didines og min tur. Skoven er 
ikke lige hendes foretrukne sted. Jeg bruger 
hende mest til jagt på bekkasiner i engarea-
ler. Det hjalp heller ikke, at hun i starten 
af slippet rendte ind i et pigtrådshegn med 
sådan en kraft, at hun blev slynget tilbage. 
Stakkels lille! Men der var åbenbart en del 
fært i skoven, for hun arbejdede udmærket 
og fi k lov til at gå slippet tiden ud.
  Senere kom Duchesse ud. Hun havde 
gået og ventet på, at det blev hendes tur, 
så hun var godt ophedet! Hun er vant til 
skov, så der var ikke megen betænknings-
tid, da hun blev sluppet. Dommeren kaldte 
hende for ”un petit bomb”. Efter et stykke 
tid forsvandt hun og var væk i ca. 10 min. 
Jens mente, hun var gået med råvildt. Men 
heldigvis kom hun tilbage, men prøven var 
slut for hendes vedkommende.
  Desværre begyndte det at sne, så prøven 
om søndagen blev afl yst (for vildtets skyld). 
Men vi spiste til aften sammen med nogle 
af deltagerne og dommerne. Det var utroligt 
hyggeligt. 
  Hjemturen var knap så hyggelig – sne, sne 
og atter sne. Det gik langsomt, men vi nåede 
helskindet frem.
  Søndag blev så brugt i det meget bakkede 
terræn hos Michel. Hundene gav sig 100 %. 
Didine sled hul på begge de store trædepu-
der på forpoterne. Så hun fi k lov at hvile om 
mandagen.
  Mandag formiddag var vi med vore værter 
på Peugeot Museum, senere fi k vi frokost, 
og om eftermiddagen gik vi med Duchesse 
og Michels unghund. Aftenerne blev tilbragt 
med god rødvin eller champagne foran 
pejsen. Ah, livet er skønt!

Tirsdag gik turen til Alsace, hvor vi skulle 
på jagt efter ænder og fasaner. Vi havde 
mange fi ne situationer med hundene, men 
både Jens og jeg skulle vist have øvet lidt 
mere på fl ugtskydningsbanen.
  Jeg fi k skudt en fasan over Didine og fi k 

skudt en and på aftentræk. Glemt var de 
ømme poter. Didine knoklede! Jens skød 
ligeledes en and. Men i alt på paraden lå 
7 fasaner og 4 ænder. Kanon dag! Didine 
havde nogle fi ne apporteringer. Her var 
brombærkrat heller ingen hindring. Prinses-
sen gik gerne derind, når hun kunne lugte 
fasaner. Hun var så ivrig, at hun endte med 
at få en skramme på hornhinden. Men det 
opdagede jeg først, da jeg var kommet hjem 
til Horsens. Først her begyndte øjet at lukke 
sig, da trætheden meldte sig.
  Nå, men sidst på dagen blev vi placeret 
ved en fl od. Det var ret idyllisk. Vejret var 
fi nt, så jeg tænkte, at det måske ikke var 
andetræk-vejr. Men der kom pænt med 
ænder. Didine var endda ude i fl oden efter 
en and, men Michels tæve kom først.
  Efter den skønne dag i Alsace kørte vi 
tilbage til Michels hus, hvor vi for sidste 
gang spiste aftensmad sammen. Det var 
lidt vemodigt. Jeg var ikke klar til at skulle 
hjem igen. Men turen var ikke helt slut. Jeg 
havde aftalt med Anne og Andreas Eissing 
i Tyskland, at vi kunne overnatte hos dem 
og på den måde bide turen over i to. Men 
først skulle vi tage afsked med Michel og 
Christine.
  Der blev uddelt kram og kindkys. Jeg 
må indrømme, at jeg fi k lidt våde øjne, og 
det blev ikke bedre af, at jeg så Christine 
kæmpe med tårerne. Men vi fi k sagt farvel 
og kørte afsted i Aygo´en. 
  Forude ventede Anne og Andreas og Her-
mann og Andrea. Alle sammen bretonfolk. 
God mad og vin og godt selskab er ikke så 
ringe endda! 
  Torsdag moren gik turen så hjemover. 
Trætheden var ved at melde sig. De mange 
indtryk fra turen er ikke helt sunket ind 
endnu. Det har været en skøn tur. Alle har 
været så venlige. Jeg var lidt nervøs for det 
med sproget, men det er gået udmærket. Det 
bliver ikke sidste gang, at jeg tager sådan en 
tur. Mit næste projekt er at deltage i en bek-
kasinprøve. Det kunne være spændende!

Forkælelse af hund hos Wreesmann.

Bretoner i brug: 
Sneppehunden.

At jeg i januar 2011 blev breton ejer, var 
faktisk ganske tilfældigt. Med købet af en 
breton, har fulgt en masse positive oplevel-
ser, som jeg gerne vil dele med læserne.
  Jeg bestemte mig for at skaffe en jagt-
hund, under en jagt i december 1998. 
”Er der nogen der har kuglevåben med?” 
spurgte jagtlederen. Jeg havde op til 
jagtsæsonen anskaffet en bockbüchsfl inte, 
så min fi nger strøg til vejrs, ”Det har jeg!” 
Jeg fi k en post helt i udkanten af tredje 
såt, for det var altid her krondyrene gik 
ud, altså hvis de ”var hjemme” den dag. 
Jeg sad der i tre stive timer, med vinden 
lige i snotten, krydret med et par kraftige 
snebyger. Da hundefolkene efter to en halv 
time passerede inde bag mig, hørte jeg en 
stemme bag mig. ”Kom lige herover og sig 
det videre til de andre. Jeg har en lille en 
med i lommen til at varme os på.” Mens 
jeg sad der og klaprede tænder, stod de 
inde i en lysning i rødgranerne og snak-
kede om hvad de og deres hunde havde 
bedrevet indtil videre og at det skulle blive 
spændende at se om der var snepper i såten 
over middag. Da de gik videre, var beslut-
ningen taget. Jeg ville have en jagthund.
  Nogle overvejelser senere, stod vi med 
Faust, en labrador, af den såkaldte ”Formel 
1”-type. Jeg var nok lidt overmotiveret, så 
han blev trænet på et niveau, så hvis det 
havde været en af mine sønner, ville folk 
snakke om at jeg pacede ham. Jeg var alt 
for utålmodig, men han blev faktisk en 
rigtig dygtig hund. Han bestod apporte-
ringsprøven i RJK regi, men han havde 
kun én testikel, så han blev udelukkende 
en praktisk jagthund, som jeg havde stor 
fornøjelse af. Suveræn apportør, god til 
drivjagt i det vestjyske, hvor jeg selv bor 
og primært kommer på jagt, selv om den 
aldrig halsede på hårvildt. Det måtte den jo 
ellers gerne, nu hvor den ikke skulle bru-
ges på prøver. Jeg begyndte også at arbejde 
med schweiss, hvilket Faust,  var rigtig 
god til. Desværre fi k han det pludselig 
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dårligt og det viste sig, at han havde fået en 
svulst i maven,  så han blev afl ivet i 2005.
  Vi skulle bare have en ny hund, så hurtigt 
som muligt og det blev en tæve, Aimi, 
som vi stadig har. Mere tålmodighed i 
den grundlæggende træning og en fører 
med mere erfaring, har gjort, at vi har en 
fantastisk dejlig hund. Hun er i vinderklasse 
på markprøver (læs: apporteringsprøver) og 
så har hun bestået 400m/24 timers schweis-
sprøve. Og så er hun en suveræn familie-
hund.

I 2004 købte vi et nedlagt landbrug med 
10 ha skov, sø og lidt mose. I 2007 købte vi 
nabogården med 27 ha, hvoraf der er en del 
mose og krat. På de sjove dage er der en del 
snepper og vi har da også lidt fasaner. Aimi 
er en suveræn vildtfi nder, hvilket gælder 
både levende og dødt vildt. I hendes første 
jagtsæson apporterede hun næsten 40 snep-
per – jeg skød dog langt fra dem alle selv. 
Så har jeg været så heldig, at vi har fået lov 
at apportere rigtig mange fasaner og gråæn-
der, på steder der afholder betalingsjagter. 
Hun skal nok fi nde snepperne i mosen, men 
jeg skyder dem sjældent, fordi hun  støder 
dem,  og selvfølgelig altid når man klamrer 
sig til et birketræ, i et forsøg på at komme 
over hvor der er blødt og når man så er klar, 
stødes de i en helt forkert retning.
  Jeg måtte have en stående hund til de 
snepper! Min svoger har altid haft korthå-
ret hønsehund, så sådan en skulle det ikke 
være - så ville han jo bare tro jeg gav ham 
ret i, hvilken hund der er den bedste. Min 
kone er ikke til en ruhåret, den synes hun er 
for grim. Vi overvejede faktisk en Kleiner 
Münsterländer, som havde udseendet med 
sig og deKleinere jeg har oplevet på jagt, 
har levet op til det jeg forstår ved en dygtig 
jagthund. Bretonen var på det tidspunkt slet 
ikke inde i billedet, indtil der var én som 
nævnte, at det faktisk er en hund, avlet til 

sneppejagt i Bretagne.
  I dag har jeg så selv en Breton og er blevet 
ret forelsket i racen, men mine erfaringer 
med Bretoner, dengang, havde ikke været 
særligt positive og så syntes jeg faktisk ikke 
den var speciel køn at se på. Men sådan har 
man jo et synspunkt, til man får et andet!

Vi købte i januar 2011 Rita fra Nordjyl-
land, som vi omdøbte til Zilla. (Hendes far 
er Engbjergvejs Ruff og moderen Brufjor-
dens  Anni.) Hjem fi k vi et lille energibundt, 
som havde tre gange så meget energi  og en 
trediedel hjerne i forhold til den labrador vi 
var vandt til. Til gengæld er hjernen 100 % 
kodet på jagt. Da hun kom hjem til os, var 
den første hun mødte vores gamle hunkat 
Miss Muffi . Zilla var vandt til at tumle med 
et par store killinger og i den tro, at det var 
en af samme slags, sprang hun bogstavelig 
talt lige ind i katten, som gav den et par rid-
ser i snuden og så tænkte man at så var det 
sat på plads, men nej. Det første halve år, 
når de mødtes, dansede Zilla, sidelæns hen 
mod katten, på samme voldsomme vis, med 
en omgang tæsk til følge og man tænkte 
hver gang, om hun ikke blev klogere. Kat-
ten har aldrig tilgivet det første angreb, men 
i dag har de indgået en våbenhvile.
  Jeg startede stille og roligt op med grund-
dressuren, nøjagtigt som jeg ville have gjort 
med en labrador, dog med lidt andre lege, 
som en fasanvinge i snøren på min gamle 
fl uestang - jeg var fascineret af at se hvor-
dan hun tog stand. I løbet af foråret og som-
meren begyndte jeg også at træne apporte-
ring med Zilla. Der fi k jeg virkelig øjnene 
op for, hvor stor forskel der er i at arbejde 
med retrievere og stående hunde. En breton 
kan jo ikke markere, tænkte jeg. Jeg var jo 
vandt til, at 4-5 emner blev hentet, lige ud 
og lige hjem. Nu havde jeg en hund som 
godt nok fandt dummien, men sikke da en 
omvej, ud og ”hente vind”.
  Jeg havde i god tid, allieret mig med en 
erfaren hundemand, Uffe Jacobsen, som 
arbejder med korthår. Jeg fi k anskaffet mig 
en udsætningsvoliere og nogle agerhøns 
og han lærte mig en masse, på kort tid, om 
træning af stående hunde. Man kan mærke 
at han virkelig lever og ånder for hunde-
sporten og jagten og jeg skylder ham en 
stor tak, for at bruge sin tid på at uddele af 
sin viden.
  Dette foregik op til jagtsæsonen 2011, 
så nu glædede jeg mig til, så småt at få 
det hele prøvet af i praksis, men sneppe-
sæsonen 2011, var bestemt ikke noget at 
råbe hurra for. Jeg havde stadig til gode, at 
skyde en fugl for en stående hund, indtil 
Zilla en dag tog stand ude i mosen. Det var 
en perfekt situation. Perfekt rejsning og ro 
i opfl øj, men min aftræks-fi nger blokerer 
fuldstændigt når der letter en fasanhøne. 
Ærgerligt! Samme situation 5 minutter 
efter og da besluttede jeg mig for at skyde, 
uanset. Det var en høne igen, men det blev 

fl ot hundearbejde. Stand, rejsning og en fl ot 
apportering af en ung hund, for det viste sig 
at fasanhønen ikke var dødskudt, så den var 
løbet fra nedfaldsstedet. Stolt hund og fører, 
som med sin lidt dårlige samvittighed, har 
sat et par nye høns ud som erstatning.

Telefonen ringede en dag i det nye år. 
”Goddaw, det er Harry Jensen” sagde 
manden i telefonen, som om jeg burde vide 
hvem det var. Jeg fandt ud af, at de var 
nogle stykker, der havde fundet ud af, at 
jeg havde anskaffet mig en breton. De var 
nogle breton folk, som gik og trænede lidt 
sammen, så hvis jeg havde lyst til at være 
med, var jeg meget velkommen. Det er si-
den blevet til mange lærerige og hyggelige 
stunder og stor ros og tak til alle de jeg træ-
nede sammen med i foråret, men især er det 
da fantastisk at opleve Harry, som næsten 
brænder mere for at vores hunde skal få 
succes end han går op i sin egen hund. (Er 
godt klar over at han nok tager en trænings-
tur for sig selv derhjemme en gang imellem, 
men alligevel.) Det blev et lærerigt forår og 
da vi ikke kunne træne på fugle mere, blev 
det nogle hyggelige træningsaftener hvor vi 
dygtiggjorde hundene i at apportere.
  Jeg har oplevet prøveverdenen med mine 
labradors og det har været både spændende 
og frustrerende. Jeg har været med på nogle 
prøver på nogle fantastiske terræner, men 
desværre syntes det jagtrelevante var gået 
lidt fl øjten, så efter jeg fi k min 1. præmie 
med Aimi, har jeg ikke været til prøve 
siden. Harry havde forsøgt at overtale mig 
til at få Zilla prøvet af i foråret, uden held. 
Han fi k mig dog præpareret så meget, efter 
vi fi k startet op på marken igen, at jeg 
tilmeldte Zilla i ungdomsklassen på prøven 
i Vildbjerg. Det var med sommerfugle i ma-
ven, jeg gik og så de andre hunde i aktion 
og ventede på det blev vores tur. Efter en 
ikke særlig god start, kom vi i gang og da 
der var stand og situationen lykkedes, kom 
alle hen og lykønskede. Det mest positive 
fra den prøve var faktisk ikke, at vi drog 
hjem med en 1. præmie, men den imøde-
kommenhed og hjælpsomhed jeg oplevede 
på dagen. Det var en ren fornøjelse.
  Nu er vi kommet i gang med efterårsjag-
terne og der er skudt fasaner for Zilla, så nu 
venter vi på at snepperne skal komme. For 
få år siden drømte jeg om at nedlægge den 
store hjort. I dag drømmer jeg om, at fælde 
den første sneppe for Zilla.
  Skulle der sidde én og læse dette, som 
endnu ikke har købt en breton, så kan det 
varmt anbefales. Er man vandt til en retrie-
ver, så vær forberedt på, at det er ”lidt med 
bøvlet” det første halve år, til gengæld får 
du – som de siger – maximum af kvalitet  i 
et minimum af hund. Og det ene udelukker 
jo ikke det andet! 
Thorbjørn Nielsen
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Klubredaktør:
Jan Rasmussen, Bårdesøvej 87, 5450 Otterup.
Tlf. 64871665, mobil. 20455133
e-mail: jantor87@gmail.com 

www.pointerklub.dk

Forårstræning på Sjælland.
Forårstræning kaldes det, men vinteren 
havde bidt sig fast på Sjælland.
Så træning foregik på stivfrosne marker og 
den 2. lørdag også i sne, men fugle var der 
nok af og godt selskab var der rigeligt af, så 
vi var fornøjede.
  Poul Ellehøj og Niels P havde igen styr på 
både mark og fugle, og slutteligt inviterede 
Niels indenfor til gule ærter og medister, så 
er man nærmest lykkelig.
  På Sjælland inviterer vi også de andre stå-
ende hunde med, ligesom de også inviterer 
os, og på den måde bliver vi et godt blandet 
selskab med bred forståelse af de gode ople-
velser med hundene.
  Lidt bekymrende er det dog, at vi ikke er 

Forårstræning i Dansk Pointer Klub

fl ere til disse dejlige dage, det må vi for-
andre på. I vores kreds kan vi rumme fl ere 
og bestemt også nye, der gerne vil have en 
hånd og et godt råd med på vejen.
  Billedet er fra de muntre gule ærter, dog 
uden vores Fynbo Maria, der er fotografen.
Nu er vi klar til hovedprøven, vi glæder os 
til at mødes.

Træning på Kongenshus Hede
Vi havde igen i år en fi n weekend på Kon-
genshus Hede med solskin og fl ot natur. Vi 
havde stor tilslutning til DPK.s vintertræ-
ning, 71 startende hunde som fi k godt med 
træning. Vi så to store fl okke agerhøns.
  Tak til alle for et par gode dage. 
  Venlig hilsen Jens Have 

Deltagerne på heden.

DPK´s forårstræning på Djursland 
d. 23-2
Vi mødtes på en lille rasteplads ved Ørsted 
enge kl. 9-00. hvor vi på trods af den bi-
dende kolde nordøstenvind nød de rundstyk-
ker og kaffe som Martin bød på, selvfølgelig 
havde han også en lille en til halsen. Heref-
ter delte vi os i to hold hvor Preben Binder 
tog åbenklasse hundene med ud på nogle 
gode terræner hvor der på dagen ikke var de 
forventede fugle. Men efter forlydende et 
hold godt gående hunde, hvor søg fart og stil 
var helt i top. 
  Jeg havde fået æren af at fi nde bedste 
emne blandt unghundene som ikke bare er 
træning, da der kæmpes om at vinde den 
prestigefyldte skydestok som tilfalder bedste 
emne. 

Alle unghundene afprøves herefter i to lange 
slip, hvor vi ser fl ere gode emner. Eneste 
hund som på dagen bringer sig i kontakt 
med parhøns er Carsten Sørensen med 
Bent´s F. Kvinto, standen er kortvarig idet 

Lars Bæk med skydestokken.
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Der er dømt hygge i moddagssolen vesd Skive.

hønsene fl ygter, her udvises fuld respekt 
da de fl ygter, meget fl ot. Desværre havde 
Kvinto et dårligt 1. slip og er ikke med i 
kampen om skydestokken.
  Efter vurdering ligger kuldbrødrende Sam 
ved Jan Koch og Verner ved Lars Bæk 
øverst som de to største emner på dagen, 
da de står meget lige med søg fart og stil, 
lader jeg dem gå fi nale slippet, hvor Verner 
ligger det bedste søg og er hermed vinder 
af skydestokken 2013. Men to hunde af et 
betydeligt format, hvor fart søg og stil er 
helt i top. Herefter samles vi alle, hvor vi 
holder frokost udenfor i det meget blæsende 
og kolde vintervejr. Vi afslutter herefter 
samlet med lidt træning, hvorefter dem som 
er kommet langvejs fra begynder at sige 
farvel. Men en god dag, hvor humøret trods 
vejret var højt. 
Ove Steen Petersen. 

Træningsdagen omkring Skive den 3 
marts.
Der var fremmødt 18 hundefører med 20 
hunde, til træning på en solrig dag med let 
til frisk vind fra nord vest.
  Dagen startede på Søvang gods, hvor vi 
om formiddagen gik på store stubmarker der 
var velbesat med parhøns. 
  Efter nydelse af vores medbragte mad, 
skiftede vi til nærliggende terrænger, vi 
delte os i to hold, hvor der blev gået på stub, 
majsstub og græs. 
  Dagens udbyttet blev 15 gange par høns, 2 
fasaner, 4 Harer og 10 Rådyr. 
En god dag at se tilbage på med velgående 
hunde, hvor et par af hundene kom for fugl 
fl ere gange i løbet af dagen.
  På deltagernes vegne, takker vi terræn 
ejerne for udlån af deres terræner.
  Med venlig hilsen.
  Chr. Johansen og Erik Aarø. 

Niels Holger Lykke 75 år
Mandag den 26. maj 2013 fylder Niels 
Holger Lykke 75 år.
  I mere end fem årtier har Niels Holger 
været med i dansk hundesport. I de første 
mange år gik han med engelsk setter, men i 
begyndelsen af 1990`erne fi k han pointeren 
Chjang. Med Chjang var Niels Holger en 
fast bestanddel af toppen i dansk hunde-
sport i næsten 10 år. Parret høstede mange 
store triumfer i både Danmark og Sverige. 
Chjang blev brugschampion og vandt bl.a. 
i 1996 Danmarksmesterskabet efter en 
overbevisende præstation. Senere har Niels 
Holger vundet mange præmier med andre 
pointere. Først med Astrups Nadia, der 
senere blev stammoder i Kennel Niholys. 
Dernæst med Niholys I Sam og senest med 
Niholys Chjang. Sidstnævnte hund har fl ere 
vinderklasseplaceringer og er udstillings-
champion.
  Når Niels Holger møder på prøve, er det 
altid med stilrene, effektive og veldresse-
rede hunde. Hundene bliver ligeledes brugt 
meget på jagt – et ”must” for Niels Holger, 
at hans hunde kan fungerer på praktisk 
jagt.  I en årrække var det agerhønsejagten 
i Sønderjylland, som var den foretrukne for 
fødselaren, men da majsmarkerne vandt 
frem i området omkring Øster Højst, så var 
hønsejagten ikke længere så attraktiv.  Der-
for har Niels Holger – i selskab med andre 
hundesportsfolk – i mange år fundet stor 
glæde ved at drage nordpå for at jage såvel 
agerhøns på de gyldne svenske stubmarker 

og i fjeldet efter ryper.
  Efter i nogle år at være hæmmet af ”slidte 
kuglelejer i hofterne”, så viste Niels Holger 
at han i efteråret er tilbage ved fordoms 
styrke. Flere operationer har fået Niels 
Holger tilbage i forrygende styrke og det 
glæder os alle, at han er med i forreste 
række.
  Niels Holger - det er altid behageligt at 
være i selskab med dig. Selvom du har 
travlt og er arbejdsom, så har du altid taget 
dig tid til en snak om hund og jagt. Du har 
oplevet meget og deler gerne dine erfarin-
ger med os andre. Vi glæder os til at følge 
dig på markprøver mange år frem i tiden!
  På vegne af Dansk Pointer Klub ønskes du 
hjertelig tillykke med fødselsdagen.
FS

Flemming Fuglede 
Jørgensen fylder 60 år

Onsdag den 17.april fylder en af dansk 
hundesports mest markante personligheder, 
Dansk Pointer Klubs formand, Flemming 
Fuglede Jørgensen 60 år.

  Opvokset i et jæger- og hundehjem har 
Flemming fået interessen for hunde ind 
helt fra barnsben. Pointeren har altid været 
Flemmings foretrukne jagt – og prøvehund 
helt fra den tidlige ungdom, da der i barn-
domshjemmet altid var pointere, oftest avlet 
i egen kennel – Kennel Fuglede!
  Som hundefører har Flemming fejret 
mange triumfer. Ingen anden dansk nule-
vende hundefører inden for de engelske 
racer har præsteret fl ere store sejre.  Ken-
detegnende for de hunde Flemming møder 
med på prøver er, at de er veldresseret og 
effektive. At nævne alle de gode hunde 
Flemming har ejet vil føre for vidt. Dog 
skal nævnes brugschampionerne Fugle-
des Snert, Astrups Siff, Fugledes Yatzy, 
Fugledes Dirch og Fugledes Juvel. Flem-
ming har 4 gange vundet DM, først i 1983 
med Fugledes Knop, dernæst i 2006 & 
2007 med Fugledes Yatzy og senest i 2010, 
hvor Fugledes Juvel vandt den afsluttende 
fælles prøve. Ligeledes vandt Astrups Siff i 
2002 det svenske mesterskab. Ligesom det 
bør nævnes, at Fugledes Yatzy i 2005 blev 
individuelt bedste hund på Nordisk Pointer 
Match.
  Flemming har altid haft store glæder ved at 
arbejde med de unge hunde. At få det bedste 
frem i det potentiale hundene er født med, 

FJD-udstilling
Husk at tilmelde din hund til FJD-udstil-
lingen i Vissenbjerg d. 09. juni.

Se også apporteringstræning side 60.
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er en stor glæde for dagens fødselar.  Et utal 
af 1. præmier i kvalitetsklasser er hjemta-
get – og på Dansk Pointer Klubs fornemste 
prøve UKK, har Flemming  fi re gange stået 
som 1. vinder. Konkurrencen med de øvrige 
engelske racer har altid været vigtig for 
Flemming – vi skal måles os med de andre! 
Dette er også tilfældet på Dansk Jagthunde 
Derby, som Flemming 3 gange har vundet. 
I 1986 med Fugledes Mops, i 1989 med 
Fugledes Nana og i 1997 med Fugledes Star. 
På Svensk Derby har Flemming to gange 
hjemtaget trofæet. Først i 1996 med Fug-
ledes Snert og senest i 2010 med Fugledes 
Merlot. 

  Som opdrætter i Kennel Fuglede har Flem-
ming ved indsigtsfuld brug af såvel danske 
som udenlandske hanhunde, opbygget en 
grundstamme i af meget høj kvalitet på 
en række særdeles gode tæver. Derfor har 
mange hunde fra kennelen, i andre føreres 
hænder, gjort sig fornemt gældende på 
markprøver. Således har ”Fugledehunde” 
vundet både UKK, Forårsmesterskabet, 
Danmarksmesterskabet, Svensk mesterskab, 
Guldpokalen i Sverige etc.
 Flemming - Du stiller velvilligt dine fanta-
stiske terræner til rådighed for andre. Alle 
stående engelske hunde er altid velkomne til 
træningsture og prøver hos dig på Borupga-

ard. Intet fryder dig mere end en vellykket 
præstation. Hos Annette og dig er der stor 
gæstfrihed for alle der brænder for hunde-
sporten!
  På det organisatoriske plan er du, også 
i Dansk Pointer Klub, en formand med 
gennemslagskraft. Vi nyder alle godt af din 
indlevelse og ansvarsfølelse overfor klub-
ben. Du er en dygtig organisator og hoved-
prøven med dig som formand er altid en god 
oplevelse. Vi er glade for, at du påtager dig 
hvervet som formand i vores klub!
FS

Formanden bød velkommen med godt nytår 
til det fl otte fremmøde, ca. 50 medlemmer 
og gennemgik dagens program.

Formanden for Danmarks Jægerforbund, 
Claus Lind Christensen var inviteret til 
at fortælle om fremtiden for markvildtet i 
Danmark. Det var ret positivt at høre om, og 
især hundefolket ser frem til de tiltag der er 
i støbeskeen.
  Målet; Det langsigtede mål – visionen – 
er igennem et landsdækkende netværk af 
markvildtslav, (lodsejere, landmænd og 
jægere), at Danmark har mindst 100.000 par 
agerhøns og xxx harer.

Flemming Sørensen gennemgik bedøm-
melsen af vinderklasser, og begrundelsen for 
tildeling af de forskellige rangeringer inden 
andet heat. 
  52 aktive engelske dommere – samme 
regelsæt – men ikke altid samme resultat.
Dommerens frie skøn. Ikke målbart. Pub-
likum er altid meget klogere, men ser også 
ofte situiationen fra en anden vinkel og 
afstand.

Niels Mølgård Ovesen berettede om hvor-
dan det oplevedes at gå tæt på situationen 
som fotograf. Hans oplevelse af de forskel-
lige situationer, stemte ikke altid overens 
med det som de klogeste havde set (de går 
for øvrigt altid bagerst). Indlægget var til et 
meget spændende diasshow.

Orla Didereksen og Kurt Grün var 
inviteret til at fortælle om deres tilgang til 
hunde, dressur, markprøver og jagt. Det var 
spændende og lærerigt at høre hvordan de 
gjorde, når de fi k en ny hund i huset.
  Mest spændende med unghunde, og 
komme igennem prøverne. Starter tidligt 
hjemme i familien, hunden går ikke først 
ind og ud af en dør, de spiser ikke uden ”sit” 
først. 3 mdr. gamle går de tur i snor, lærer 
sit, dæk og kalde hjem. Vi bruger meget tid 
på det. Vi springer ikke over, hvor gærdet er 
lavest. 
  Rejsning; jeg syntes vores egne skal rejse, 
når jeg siger det. Jeg accepterer ikke, hvis 
hunden kravler hele marken igennem, den 
skal rejse her og nu. Fart, søg og stil skal 
selvfølgelig være i orden.
   Når jeg træner til VK, træner jeg meget 
kondition, ikke så meget fugl, for det kan 
de. Hunden laver ikke fejl med vilje, hvis 
dressuren er i orden. Men konditionen er 
utrolig vigtigt.
  Asger Mogensen var også inviteret, men 
meldte afbud pga. sygdom.

Efterfølgende en meget livlig og givtig 
paneldiskussion, hvor mødedeltagerne var 
særdeles aktive. Mange interessante spørgs-
mål og vinkler på træning og dressur blev 
diskuteret.
  Et lille udpluk, hvor man diskuterede den 
unge hund:
  Alex: hvor gamle er de, når du tager dem 
på marken med fugl? ca. 4-5 mdr. på udsæt-

terfugle. Vi kan mætte hundene med fugle, 
brug hunden til jagt så får I en rigtig god 
markprøvehund. Mine hunde er jagthunde 
og så bruger jeg dem til markprøve.
Fl. G spør’ Hugo om han sætter fugle ud til 
unghunde. 9 uger gammel stod hans hund 
for sneppe og preller, sætter aldrig fugle ud 
til unghund.
Erik P. spør’ om Hugo bruger hunden til 
jagt? Ja, men unghunde tages ikke med i 
skoven. Kan klare anskudte rådyr uden at 
løbe efter på prøve.
Fl. G bruger også vilde fugle på unghunde 
om foråret.
Kurt G: Fuldbrugsprøver, marksøg, skov-
prøve mv. hundene kan sagtens skelne, 
det er nok opbygningen, dressuren der er 
afgørende. Bygger hele tiden ovenpå, aldrig 
sværere end hunden kan klare det. 
Orla: det går ikke bare at lade dem løbe.
Keld: nu lyder det som vi bare lukker 
hunden ud på marken. Jeg tager aldrig en 
unghund med på jagt, 4-5 år før de kommer 
på jagt. Mener hunden er sårbar.
Orla: hvis hunden lærer fra 3 mdr. alderen 
skal de opleve. Keld: de kan opleve på en 
anden måde, søgsoplæg skal være i orden, 
stand er ikke det vigtigste først, hunden skal 
forstå mig i marken. 

Formanden sluttede med at takke for nogle 
meget spændende indlæg, og for den gode 
tilslutning, der var til mødet. 

Dansk Pointer Klubs vintermøde

Niels Mølgaard rusker op i forsamlingen.

Lørdag den 5. januar på Centrovice, Vissenbjerg
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Klubredaktør:
Harris Jensen, Ramsevej 24, Bøjden, 
5600  Faaborg. Tlf. 62 60 15 88/24 98 44 78
e-mail: haki@dlgmail.dk

www.engelsksetterklub.dk

I februar blev der afholdt tre vintermøder 
i Engelsk Setter Klub. I Jylland i Herning, 
på Fyn ved Fjeldsted og på Sjælland ved 
Haslev.
  Formand Erling Clausen deltog i alle tre 
møder, og han orienterede om de aktiviteter, 
der løber af stablen i klubben i den kom-
mende tid. På hovedprøven afvikles der i år 
også kvalitetsklasser om søndagen. Struk-
turen for afvikling af vinderklassen blev 

også drøftet, og der er delte meninger om, 
hvilken model, der er den rigtige. Der er dis-
pensation til at afvikle prøven på nuværende 
vis i tre år. Herefter vil prøveformen blive 
evalueret.
  PRA-test, som er et krav for avlsgodken-
delse i Norge, er naturligvis også mulig at få 
lavet i Danmark. Resultatet kan i fremtiden 
registreres i DKK.

Vintermøde

Foto: Flemming Østergaard.

En fighter er gået bort
Midt i den kolde vinter mistede hundespor-
ten Ole Simonsen.  Mange husker Ole med 
hans smukke engelske settere, bl.a. Jillie 
og Pia, som begge var DKCH. og selvom 
hans hjerte tilhørte udstillingssiden, fi k 
Ole også fl ere placeringer på marken med 
sine hunde, og opnåede endda at blive 1. 
vinder på markprøve med en Gordon setter( 
Steely Cicely, tilhørende Per Ole Larsson) 
på DGSK’s hovedprøve 1982, hvor Ole 
fornemt førte hunden. 
  Ole’s sidste engelsk setter var Bjergagers 
Diesel. Da Ole blev syg, var Diesel ganske 
ung, og han blev passet i fl ere omgange her 
hos os. Efter et hospitalsophold kom Ole til 
os for at hente hunden – troede vi, men nej, 
han gav os papirerne og sagde, at nu var det 
vores hund; Ole mente ikke, hans kondition 
var god nok til at kunne give Diesel den 
samme træning, som vi kunne. Vi har nu et 
par af Diesels børnebørn.
  Ole’s interesse for jagten blev vakt i star-
ten af 1970-erne, hvor der var Jagtskole på 
Lerchenborg slot. Her var Ole lærer og blev 

hængende, ja faktisk var Ole fast inventar 
på alle jagterne igennem næsten 30 år, hvor 
han næsten  fungerede som  ”Jagtherre”. I 
mange år stod Ole for årets sidste hanejagt, 
og venner fra hele Danmark kom for at del-
tage i både jagt og hyggeligt samvær - det 
var nogle herlige dage.
  I 1995 blev Ole udstillingsdommer for 
engelsk settere, og senere kom også gordon 
setterne til. Hundeejerne var glade for Ole’s 
positive bedømmelser og de små sjove 
bemærkninger, der ofte fulgte med bedøm-
melsen. Udover dommergerningen var Ole 
i Engelsk setter klubbens bestyrelse ad 2 
omgange.
  Selv kendte jeg bedst Ole fra hestever-
denen, hvor han igennem mange år drev 
rideskole. Han var alle steder dybt respek-
teret for sin venlighed og dygtighed. Ole 
var meget vellidt – altid hjælpsom overfor 
alle, man blev altid mødt med højt humør 
og en sjov bemærkning. Mange nye ryttere 
har nydt godt af Oles ekspertise, han havde 
en god måde at forklare tingene på.
  ”Altid frejdig når du går” har vel været 
Oles motto – for uanset hvor dårlig han var, 

fi k alle kun hans smil at se, og man hørte 
ham aldrig en beklage sig. Dyb respekt 
for den måde han formåede at skubbe sin 
sygdom i baggrunden. En rigtig fi ghter er 
gået bort.
  Du er savnet gamle ven. Æret være dit 
minde.
  Karin og Niels Erik Krüger

På Fyn og i Jylland deltog Erik Petersen i 
møderne. Han fortalte om sit arbejde som 
repræsentant for DKK. Show-dogs kontra 
jagthundetyper, fl ere brugsprøver og vinder-
klasser var blandt emnerne.
  Erling Clausen takkede Erik Petersen for 
hans store arbejde med at skrive en bog om 
Ejnar Theilgaard og dennes måde at dres-
sere hund på. Medlemmerne opfordres til at 
købe bogen.
  Spørgsmål om optælling og registrering 
af markvildt blev også berørt; herunder op-
gavefordelingen mellem FJD og Danmarks 
Jægerforbund.
  Desuden var der på alle møder en ”bred og 
god” hundesnak om mange forhold, og alle 
steder blev møderne afviklet i en positiv og 
hyggelig atmosfære.
  Der skal ikke herske tvivl om, at vinter-
møderne er en vigtig del af klublivet. Det er 
stedet, hvor man kan mødes til konstruktiv 
meningsudveksling og hyggeligt samvær 
medsnak om vor fælles interesse: jagten 
med den engelske setter.

www.fjd.dk
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Over hele landet har der i februar måned 
været afholdt fælles marktræning. Også i år 
var klimaet imod alle os, der anser trænin-
gen på de først udparrede agerhøns, som 
et af årets højdepunkter. Det meste af må-
neden var kendetegnet ved frost og delvist 
snedækkede marker.
  Men alle steder var der overordentlig god 
tilslutning. Det er en kendt sag, at træning 
på fl okhøns om foråret er en uskik, men 
der blev trænet på udvalgte ”vildttomme” 
marker, og alle hunde blev godt og grundigt 
motioneret ovenpå vinterpausen. Des-
uden blev der helt sikkert indgået mange 
træningsaftaler mand og mand imellem; et 
forhold der for nye medlemmer faktisk er 
af overordentlig stor betydning.
  Særlig omfattende var træningen på 
Kongenshus Hede og ved Haslev, hvor 
deltagerne blev opdelt i henholdsvis fi re og 
to hold. Træningsdagene blev alle steder 
afsluttet med hyggelig ”fællesspisning”.

Kongenshus Hede
Lørdag d. 9. og søndag d. 10. februar havde 
Engelsk setter klub arrangeret marktræning 

på Kongenshus Hede.
  Lørdag deltog 36 hundefører hvoraf fl ere 
have både 2 og 3 hunde med. Så det var 
en stor fl ok der drog på heden. Opdelt i 4 
hold blev der rigeligt med sliptid til alle. Til 
middag blev der tændt bål og grillet pølser. 
Der blev set råvildt, hare og ræv, men vi 
fandt desværre ingen høns.
  Om søndagen deltog der 16 hundefø-
rer, hvoraf nogle var gengangere fra om 
lørdagen. Der blev fundet en fl ok høns og 
to gange parhøns. En rigtig god trænings 
weekend hvor der deltog 52 hundefører. 
Vejret begge dage var efter årstiden godt, 
let frost sol og svag vind.  
Mvh.
Poul Aagaard Sørensen

Sjælland
Søndag d. 17-2-2013 blev der holdt træ-
nings dag på Sjælland ( Haslev ) hvor der 
var fremmødt så mange, at der kunne laves 
to hold, en hyggelig dag hvor alle fi k slup-
pet deres hunde og nogle opnåede fugl
Mvh
Søren Rydahl Christensen

Nogle af deltagerne ved træningen på Sjælland.

Vintertræning

Billederne afslører, at der var tale om vintertræning. her er det deltagerne i den fynske træning, 
hvor fl ere racer var repræsenteret. Det samme var tilfældet på de andre træningsture.

Derbyvinderen 
går i fars fodspor

I 1988 var det Engelsk setter Topper, der 
stod øverst på podiet ved Dansk Jagthunde 
Derby, ført af en af engelsk setter klubs 
største og bedste hundefører/dressør gennem 
tiden Kurt Riis.
  25 år efter, i 2013 blev Derbyvinderen 
Bjerndrups Messi ført af hans søn Thorbjørn 
Riis. Kurt Riis, som døde i en alt for tidlig 
alder, var kendt for sin altid rolige og sym-
patiske måde at gå med hund på, og man 
hørte aldrig et ondt ord om andre hunde, 
hundefører eller dommer.
  Et gammelt ordsprog siger at æblet ikke 
falder langt fra stammen, det må man sige, 
at det i særdeleshed passer i dette tilfælde, 
da Thorbjørn i høj grad er i besiddelse af de 
samme egenskaber som sin far. Thorbjørn 
førte Messi frem til sejren på en stille og 
rolig måde og blev en suværen Derbyvinder, 
og der var vel ikke en, uanset race, der ikke 
undte denne sympatiske ekvipage sejren.

  Årets Derby blev også historisk for En-
gelsk Setter Klub og i særdelshed for Ken-
nel Bjerndrup ved Jette Clausen og Sven 
Åge Vad, idet de ud over Derbyvinderen 
også er opdrætter af 4. og 5. vinderen Bjern-
drups Phineas, Thomas Klit og Bjerndrups 
Zanka, Keld Hansen. 3 kuldbrødre placeret 
på samme Derby er en fantastisk og helt 
unik præstation, som bliver meget svært at 
overgå. 
  Ud over dette blev Nordvestjydens Flaks, 
ejer Ulrik Nielsen, fører Ole Halberg en 
meget fornem 3 vinder. Fælles for de 4 
placerede Engelske setter er, at det er Senjas 
Ilex, der er far til dem alle, det gør vel dette 
Derby endnu mere historisk, og som for-
mand for klubben er det svær ikke at være 
optimist for fremtiden.
  Det er ikke kun set ud fra det hundema-
triale, vi har, men også for de mange dygtige 
hundefører vi er i besiddelse af i klubben.
  Tak til arrangørerne af Derbyet for en fl ot 
prøve.
Engelsk setter klub i Danmark ønsker alle 
de placerede og opdrætterne et stort tillykke 
med de fornemme resultater.
Erling Clausen

Ny klubredaktør
Efter fl ere år at have at have arbejdet som 
Engelsk Setter Klubs redaktør af Jagthun-
den, har Marianne Weichenfeld valgt at 
sige stop. Bestyrelsen vil gerne takke 

Marianne for hendes store arbejde gennem 
årene. 
  Harris Jensen har sat ja til at overtage re-
daktørjobbet, hvilket vi er meget glade for. 
Fremover skal stof til Jagthunden sendes til 
Harris på mail adresse: haki@dlgmail.dk
Bestyrelsen

Thorbjørn Riis løfter Derbykruset, og bifaldet bryder 
løs. Foto: Kim Henriksen.
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Per Olsson 75 år.
Søndag den 7. april fylder et mangeårigt og 
stadig aktivt medlem af Engelsk Setter Klub 
i Danmark 75 år.
  Da Per Olsson som ganske ung fattede in-
teressen for jagt, var det i første omgang en 
cockerspaniel, der blev brugt som jagthund 
i hjemmet i Pilehave. Ret hurtigt besluttede 
han sig for en stående hund, og til alt held 
for Engelsk Setter Klub faldt valget på en 
engelsk setter. Siden den tid har der altid 
været fl ere engelske settere i hundegården 
hos Per. Interessen for markprøver kom 
hurtigt, og snart så man Per på prøverne 
med sine hunde. Resultaterne lod ikke vente 
længe på sig, og straks bemærkede man sig 
Pers evner som en dygtig og grundig dres-
sør. Kennelnavnet Pilehave blev lanceret, og 
ikke mange med interesse for hundesporten 
i Danmark har kunnet undgå at støde på 
hunde fra kennelen, når resultaterne fra årets 
store prøver blev bekendtgjort. Det vil her 
føre for vidt at remse det utal af prøver op, 
Per enten er blevet placeret på eller slut-
teligt stået som vinder af, men mon ikke 
Danmarksmesterskabet i 1982 står som Pers 
ypperligste oplevelse inden for hundespor-
ten, idet han besatte 1. pladsen med Pilehave 
Tex, og kuldsøsteren Pilehave Lady blev 2. 
vinder. Allerede i samme forår vandt Per i 
alt beskedenhed Engelsk Setter Klubs for-
årsvinderklasse med Østerhedens Anemone, 
samtidig med at han blev 6. vinder med 
datteren Pilehave Snubbi.
  Vi, der har været inviteret på træningsture 
eller jagt hos Per, har lært ham at kende som 

Kurt Nedergaard,60 år
Den 27. april fylder Kurt Nedergaard 60 år. 
Kurt startede med at gå med Engelsk setter 
for mange år siden.
Han kom med cykelhandleren Børge O. fra 
Nykøbing Mors på markprøve for første 
gang, og har været bidt af denne fascine-
rende sport lige siden.
  Kurt har haft et utal af gode hunde og 
vundet det meste af det der kan vindes her i 
landet, han er en usædvanlig dygtig dressør, 
man ser stort set aldrig hans hunde lave fejl, 
de er altid vel dresserede og effektive til at 
fi nde og behandle fugl. 
  Har ikke styr på hvor mange vinderklasse 
placeringer Kurt har haft med hans hunde 
igennem tiderne, men det er rigtig mange. 
  Den hund der står Kurts hjerte nærmest er 
nok Nordvestjydens Ninna. 
  Billedet er fra en tur midt i december sidste 
år på et meget vildt fattig område, de yderste 
klitrækker ved Vester havet, om formidda-

gen slog det fejl med sneppejagten, der var 
ingen snepper hjemme i skoven, så vi gik ud 
i klitterne med danmarksmesteren.
  Ciwa søger som sædvanligt meget stort og 
fl ot i klitterne, og kommer over et impone-
rende stor område på kort tid, efter en halv 
times tid får hun stand, på ordre avancerer 
hun fl ere gange og slår til sidst 75m ud un-
der vind og nagler fuglen, på ny ordre rejser 
hun præcist en gammel fasankok.
  Ciwa er komplet rolig i op fl ugt og skud, 
og apporterer korrekt.
  Senere på eftermiddagen gentager Ciwa 
sin enestående evne til at fi nde fugl, og vi 
skyder endnu en kok for hende.
  Kurt på vegne af E.S.K. ønskes du hjertelig 
tillykke med fødselsdagen, vi glæder os til 
at se dig og dine hunde de næste mange år 
fremover. 
 TR.

en varm og meget hjælpsom kammerat, der 
aldrig er bange for at hjælpe med et godt 
råd, hvis ikke dressuren og tingene mager 
sig, som man har kunnet ønske sig. For mit 
eget vedkommende er det altid med stor 
glæde og forventning, når vi bliver inviteret 
på jagt på Pilehave. En ekstra glæde er det, 
at vi nu også deler glæden ved jagten over 
den stående hund sammen med vore sønner.
  Per har vi også lært at kende som en utræt-
telig jæger, der på jagterne altid sørger for, 
at alt skudt vildt bliver eftersøgt efter hver 
såt. Denne indstilling til etik og jagt er der 
mange, der har sat pris på hos Per gennem 

tiderne. Derfor har han gennem mange år 
været meget efterspurgt, når det drejer sig 
om pasning af større jagter på Lolland.
  Kære Per. Du ønskes hjerteligt tillykke 
med din 75 års fødselsdag samtidig med, at 
vi håber, vi må nyde mange timer fremover 
sammen med dig omkring vores fælles 
interesse: jagt og arbejdet med den engelske 
setter i særdeleshed.
  På vegne af Engelsk Setter Klub i Dan-
mark og dine jagtkammerater.
  AS

FJD UDSTILLING
Husk at tilmelde din hund til udstillingen i Vissenbjerg, her har du muligheden for at få din hund bedømt af en racedommer. ESK  invi-
tere til morgenbord i telte som er opslået ved ringsiden.

www.fjd.dk
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13 Jyder og 1 Sjællænder mødte frem til 
dette års Forderby d.23/2 i Bramming, på de 
velkendte terræner,  hvor der altid er godt 
med fugle. Her kæmpede de unge hunde 
med meget vanskelige vind- og færtforhold. 
Vinden var skarp og kold, og selvom der var 
fugle i næsten alle slip, lykkedes det først i 
sidste slip på dagen, at få en situation.
  Selvom forholdene var vanskelige, så vi 
lige fra 1. slip, nogle rigtigt godt gående 
hunde, og med kyndig bedømmelse af de 2 
dommere, Peer Clausen & Poul Aagaard, 
blev feltet skåret ned til 7 hunde, som skulle 
gå om sejren. Her skal det nævnes at blandt 
de 7, var 4 fra Kennel Nymarken’s O kuld, 
en stærk præstation. Men i sidste ende var 
der ingen som kunne hamle op med Østda-
len’s Dava v/Michael Strømberg, som lige 
fra morgenstunden havde vist sig som en 
hund med et stort format, og i fi naleslippet 
sluttede af med en fl ot fugletagning. 
  Dette Forderby vil jeg specielt huske for, at 
jeg så nogle unge hanhunde som det bliver 
meget spændende at følge i fremtiden. Med 
hensyn til fremtiden, vil jeg forslå at når 
deltagerantallet kommer over 12, så laver 
man 2 hold. Sådan som Forderbyet er blevet 
afviklet de sidste par år, med et hold, giver 

nogle presset dage og ikke nok afprøvnings-
tid til den enkelte hund.
  Sidst, men ikke mindst, med de hunde vi så 
på dette års Forderby, lover fremtiden godt 
for Gordon Setteren.
1 Sjællænder, John Bak

Østdalen’s Dava v/Michael Strømberg.

14 unge hunde

Apporteringstræning, 
Sjælland
Traditionen tro arrangerer DGSK DPK 
og DISK fælles apporteringstræning på 
Sjælland til foråret.  Vi starter mandag den 
15. april på banerne ved Hagested Gislinge 
Jagtforening og der trænes hver mandag 
aften undtagen den 20. maj anden pinsedag. 
Efter 10 træningsaftener afsluttes med to 
DJU anerkendte apporteringsprøver for 
henholdsvis DGSK og DPK den 29. juni. 
Prøverne annonceres yderligere i næste 
nummer af Jagthunden og på klubbernes 
hjemmesider. Husk også at træningen fort-
sætter i julimåned og derefter holder DISK 
en DJU anerkendt prøve på de samme baner 
ved Hagested/Gislinge. 
  Vi starter hver aften kl. 18:30 med lydig-

heds- og ringtræning ved Christina Bak. Kl . 
19:00 åbner apporteringsbanerne. 
  Priserne er som følger: Ringtræning og 
hvalpemotivation 25 kr. pr. gang. 
Apporteringstræning:
60 kr. pr. hund pr. dag, nr. 2 hund 40 kr. pr. 
dag
Alle 10 dage 400 kr. pr. hund, nr. 2 hund 
300 kr. 
Alle 10 dage 400 kr. pr. hund, nr. 2 hund 50 
kr. for enkelte dage
  Betaling skal ske inden træningen starter.
  Af hensyn til vildt-optøning og deslige 
vil vi gerne bede om tilmelding til Elsebet 
Loven, 20 48 03 31 mail: eliade@live.dk 
eller Ásgeir Páll 22 12 22 52, apj@sterna.dk 
senest lørdagen inden træning.
  ALLE RACER er velkomne!

Nordisk avlshistorie 
(Finnvola’s Kid)
Nogle avlsmatadorer har rigtigt mange 
kuld og afkom. Naturligvis vil nogle af 
disse afkom lykkes med at blive jagtprøve 
præmieret og der fi ndes selvfølgelig fl ere 
præmierede afkom, efter avlshunde med 
mange kuld.
  En fantastisk undtagelse fra dette, er den 
Norske avlshund Finnvola’s Kid (Åens 
Outlaw – NOJCH, NOUCH Finnvola’s 
Tiri II), som ikke har haft så mange kuld 
efter sig. Trods dette har han en stor pro-
centdel toppræmieret afkom på jagtprøver.
  I 2012 blev der skrevet avlshistorie for 
vores race. 4 afkom efter Finnvola’s Kid 
opnåede årets Gordon setter Titel i 3 for-
skellige lande.
Norge: Trixie (Finnvola’s Kid - Oda af 
Nasa) Årets Gordon setter
Danmark: Vinterdalens Tillaaen (Finn-
vola’s Kid - Åshøjdens Vivi) Årets Gordon 
setter
Danmark: Blacksetter Aldo (Finnvola’s 
Kid - Åens G. Blackie) Året unge Gordon 
setter
Finland: Puronperän Seita (Finnvola’s Kid 
– Puronperän Nenä) Årets unge Gordon 
setter

I Norge blev Kristin og Eskil Bothners 
tispe Trixie (mor, Oda af Nasa) Kåret til 
årets kombineret hund – skovfuglehund – 
lavlandshund og sidst, men ikke mindst, 
årets Gordon setter 2012. Trixie opnåede 
blandt andet 7 stk. 1. pr. ud af 18 præmi-
eringer i 2012.
  Det lykkedes også andre hvalpe efter 
Finnvola’s Kid at opnå præmieringer 
i Norge dette år bla. Hvalpene efter 
Landsundet’s lille-Ti. 
  Opdrættere af Trixie er Eidun og Knut 
Søderholm.

I Danmark opnåede Kid’s afkom at blive 
årets Gordon setter og årets unge Gor-
don setter. DKJCH Vinterdalens Tillaaen 
(SJCH Åshöjdens Vivi) e/f Erik Petersen 
blev årets Gordon setter, med bla. 1. VK /
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HP på DKK mesterskabsprøve. I tillæg til 
dette er Tillaaens, den eneste Gordon setter 
i norden, med derby placeringer i 2 lande – 
Danmark og Sverige.
  Opdrætter af Vinterdalens Tillaaen, er Ca-
rola Hedlund og Johan Vedholm, Sverige.
  Ole Halberg’s, Blacksetter Aldo kåret til 
årets unge Gordon setter. Blacksetter Aldo 
er fra Ole’s eget opdræt, efter Derbyvinder 
2008 Åens G. Blackie. 
  Til trods for Aldo’s unge alder, har han 
allerede opnået fl ere VK placeringer og 
kvalifi cerede sig ligeledes i 2012 til DM. 
Aldo’s søster Blacksetter A. Luna har også 
vist meget lovende takter i Norge, med fl ere 
UK præmier på få starter, bla. 1. pr. UK.

I Finland blev årets unghundetitel tildelt 
Jukka Puro’s egen tæve Puronperän Seita 
(Puronperän Nenä).
Seita har deltaget på jagtprøver 5 gange 
dette år og er præmieret 4 gange.
  Hun er præmieret på fjeldprøve i Sve-
rige og på lavland i Finland. Fra samme 
kuld var søsteren til Seita, Saga fi nalist i 
guldpokal løbet (ligesom fjeldpokal løbet 
i Sverige). Seita’s bror Sundance Kid er 
præmieret på jagt prøve i Rusland.

  Kid er præmieret meget højt på jagt prø-
ver og udstillinger. Kid kommer fra Kennel 
Finnvola, som ejes og drives af Bjørg og 
Bjørnar Boneng. Fra kennel Finnvola er der 
igennem årene kommet mange, rigtigt gode 
hunde.
  Kuldet hvor Kid kommer fra er der fl ere 
hunde som har udmærket sig på jagt prøver 
og udstillinger, bla.
Finnvola’s Lilly – Shakira og Ymir. 
  Ymir blev eksporteret til Island og opnå-
ede 1. UK m/HP der.
  Det at Finnvolas Kid avler rigtigt godt er 
ikke overraskende, da hans blodlinier, langt 
tilbage er meget stærke på både mors og 
fars side. Disse blodslinjer er nok årsagen 
til at Kid avler så gode jagtegenskaber ind i 
sine hvalpe. Han har også avlet godt tempe-
rament og et godt helbred på sine hvalpe.
  Hermed skal der lyde et knæk og bræk til 
Kid’s opdrættere og specielt til ejer af Kid, 
Endre Nilsen i Tromsø.
  Fire af årets Gordon setter titler i tre 
forskellige lande i samme kalenderår er en 
præstation som næsten er umulig at opnå.
Finland 2012
Jukka Puro
Kennel Puronperän.

Finnvolas Kid.

FJD-udstilling

Husk at melde din hund til FJDs udstilling i Visenbjerg d. 09.06.2013. Det 
er en gammel tradition, at jagthundefolk mødes på Fyn om sommeren og 
udstiller hunde.

DGSK Klubweekend
Udstilling, aut. apporteringsprøve, skydning 
og masser af social samvær.
Fredag den 2. august til søndag den 4. august 
2013.
  DGSK inviterer alle interesserede til hyg-
gelige klubdage, hvor det sociale samvær med 
hele familien og andet godt folk sættes i høj-
sædet, så sæt allerede kryds i kalenderen nu!!!

Klubdagene afholdes ved Riishytten, Østerho-
vedvej 47, 7323 Give.
  I hytten er der 36 sovepladser; 6 soverum m. 
4 køjer, 1 soverum m. 6 køjer og 3 soverum m. 
2 køjer. Der er gode bade- og toiletforholde - 
fl ere i tilknytning til soverummene.
Der er mulighed for opstilling af camping-
vogne og telte på pladsen.
  Riis Camping ligger lige ved siden af – jf. 
www.topcampriis.dk – hvor der er hytter m.m. 
og på samme vej Give B & B, Østerhovedvej 
21, 7323 Give. Tlf.: 7573 5744 – jf. www.
booking@givebedandbreakfast.dk 

Attraktioner: 
5 km til Givskud Løvepark. 
12 km til Jellingstenene i Jelling.
20 km til LEGO i Billund.

Programmet ser foreløbig således ud (Ret til 
ændringer forbeholdes):
Fredag            
Kl. 15.00 Ankomst i løbet af dagen fra kl. 
      15.00.
Kl. 17.00 Et eller andet emne – eller blot 
       hygge…
Kl. 19.30 Fælles grill – medbring selv 
       grillmad.

Lørdag 
Kl. 08.00 Morgenmad. 
Kl. 09.30 Udstilling – Dommer Jens Martin 
                Hansen.
Kl. 13.00 Frokost. (lækre grillpølser m.m. 
                kan købes) 
Kl. 15.00 Aut Apporteringsprøve. Kåring af 
                klubmester 2013.
Kl. 19.30 Sommerfest.

Søndag 
Kl. 08.30 Morgenmad.
Kl. 10.00 Apporteringsprøve. (Hvis der er 
                hunde nok)
Kl.?  Herefter lerdueskydning, hvori også 
indgår klubmesterskab. Skydningen foregår på 
Riis skydebaner. Der er jagtbane og to spor-
tingbaner, hvoraf den ene har været anvendt til 
DM. Instruktion kan gives.

Tilmelding til udstilling og apporteringsprøve 
– hundeweb.
Flere oplysninger følger på senere tidspunkt i 
jagthunden og på DGSK´s hjemmeside, så følg 
med her!

Prøveleder
Kristian Frøkjær
kf@troldmarkens.dk
Mobil: 2383 9795
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Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100 Vejle. 
Tlf. 75 83 40 09. 
e-mail: irsksetterklubben@gmail.com - 
hannekrag@ofi r.dk 

www.irsksetterklubben.dk

På opfordring fra The Irish Kennel Club, 
har Norsk Kennel Klub i samråd med Norsk 
Irsk Setter Klub besluttet, at deltagelse i et 
udavlsprogram for Irsk rød og hvid setter, i 
Norge. Antallet af Irsk rød og hvid setter er 
relativt lavt internationalt, og der er et meget 
lavt antal jagt- og markprøve hunde, set i 
forhold til, de mange hunde der ”kun” stiller 
på udstillingerne.
  Udavlsprogrammet er således tilrettelagt, 
at afkom efter udavls parringer, mellem 
røde og rød/hvide individer, kan registreres i 
Norge, og få lov til, at deltage på jagtprøver 
og udstillinger, efter nærmere retningslinjer. 
Registreringen forudsætter, at reglerne og 
retningslinjerne, stadfæstet i programmet 
bliver fulgt, og at en skriftlig bekræftelse 
fra ”the Outcross Comitee” bliver vedlagt 
registreringsanmeldelsen. Programmet vil 
således helt og holdent være administreret 
gennem den internationale udavlskomite i 
racens hjemland Irland.
  Hele udavlsprogrammet kan fi ndes på 
”Irish Kennel Club” hjemmeside, og en 
fuldstændig oversættelse til Norsk på NISKs 

hjemmeside www.nisk.no. (link fi ndes på 
DISKs hjemmeside). Årsagen til denne dra-
stiske handling, skal ses på baggrund af, den 
relativt høje indavls procent, der fi ndes blandt 
de rød og hvide irsksettere, der bliver brugt 

til jagt og markprøve. Man er i den heldige 
situation, at der fi ndes arvematriale hos rød 
irsk setter af gode jagtlinjer, som genetisk 
er meget tæt beslægtet med Irsk rør og hvid 
setter. Det var faktisk racens fælles ophav, 
som gjorde det muligt at genskabe den Irske 
røde og hvide setter, for år tilbage. 
  Der fi ndes i Danmark ikke mange rød og 
hvide IS, at dømme efter det antal der bliver 
ført frem på udstillinger og markprøver. 
Udavlsprogrammet kan jo gå begge veje, så 
hvis der fi ndes ejere af røde IS, har De jo 
også mulighed, for at deltage i dette spæn-
dende program, ved at udvælge en Norsk 
rød og hvid IS, og derved få parringen regi-
streret i Norge. Da der fi ndes mange rød og 
hvide IS i Sverige, er det vel forventeligt, at 
SISK og Svensk Kennelklub, i nær fremtid, 
også tilmelder sig udavlsprogrammet.  
  Dansk Irsksetter-Klub og DKK har mig 
bekendt, endnu ikke besluttet, om det er 
formålstjenligt, at tilslutte sig udavlspro-
grammet, da der i Danmark er meget få Irsk 
rød-hvide settere.
Palle Krag.

Udavlsprogram for Irsk rød og hvid setter

Rusty, eneste kendte Dansk ejet rød og hvide Irsk 
Setter, der er markprøve præmieret, og bliver brugt på 
jagt, tilhøre Niels Peter Sørensen, Givskud. Irsk rød og 
hvid setter trænger til et løft som jagthund.

Årets Irsk Setter 2012
Igen i 2012 blev Lohmann`s Jaffa 
06083/2005 (mor Tilde 02064/2000 – far 
Lohmann´s Dietze VDH/DPSZ 62/98) 
opdrætter er Andreas Lohmann, Tyskland, 
blevet årets Irsk Setter. Jaffa er ejet og ført 
af Frank Krøyer, Glostrup.
  Resultaterne i 2012 kom til at se således 
ud:
10. marts FJD i Sydjylland 1. pr ÅK,  
19. marts DKKs vinderklasse i Hornsher-
red 4. vinder, 
1. april DISKs Hovedprøve Tuse Næs 
vinderklasse 1. vinder m. HP,  
14. april DKKs Mesterskabsprøve 3. 
vinder,
29. september DISKs efterårs vinderklasse 
1. vinder m. HP,
14. oktober Danmarksmesterskabet 6. 
vinder.

Jaffa har været Årets Irsk Setter i 2008 – 9 
– 10 – 11 – og nu for femte gang i 2012.

Dansk Irsksetter-Klub ønsker stort tillykke.
Palle Krag.

Årets Irsk Setter siden 2008, Jaffa ved Frank Krøyer.

www.fjd.dk
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Igen i år var der en meget fi n tilslutning, 
til de stående Engelske Jagthunderacers 
udstilling i Alhedehallen i Frederiks. Lidt 
ændringer i dommerbesætningen kan aldrig 
helt undgås, men ærgerligt var det, at de 
Norske dommere ikke kunne komme, da det 
var dem, der efter udstillingen, om eftermid-
dagen skulle holde foredrag. Ændringerne 
gav til gengæld plads til en nyuddannet 
dommer for Breton, Winnie Larsen, der 
kom i ilden for første gang. Alt i alt var 
der ca. 50 Engelske hunde mødt frem. Bag 
udstillingen står fl ittige personer som Poul 
Aagaard Sørensen – Hans Henrik Grand – 
Laust Nørskov & Erik Petersen, alle kendte 
som arbejdsomme Engelske hundefolk. 
Skulle udstillingen give overskud, går dette 
til ”markedsføring” af De Engelske Stående 
Jagthunderacer.  
Resultaterne for IS blev følgende:
  Bedst i racen med certifi kat blev Yob-
bos Calle DK10369/2009 ved Christina 
Bak. Bedst i modsat køn blev Erica 
DK11463/2009 ved Ulrik Kjærsgaard. Erica 
blev udstilling champion sidste år, og måtte 
således ses sig slået denne gang. Begge 
hunde er præmieret på markprøve. 
I hvalpeklassen var der udstillet en Dansk 
tæve og to Svenske han hvalpe. Alle 3 fi k 
særdeles lovende. I Brugsklasse fi k Må-
rup Messi 02213/2007 ved Per Pedersen, 
Excl. CK, res.-Cert. og blev 2. vinder. Red 

Udstilling i Alhedehallen 2013

Fra venstre: Bedst i racen, dommer Gunnar Jensen, bedst i modsatte køn.

Garlic´s Tsaziki, SE 59276/2011 ved Agneta 
Anderson, Sverige, fi k Excl. CK og blev 1. 
vinder.
  I champion klasse hanner var udstillet, 
NOCH, NOJCH(K), SECH, SEJCH, Red 
Garlic´s Gourme SE 39191/2005 ved Ag-
neta Anderson, Sverige, der fi k Excl. CK, og 

blev 1. vinder.
Dommer Gunnar Jensen fandt ikke tæver-
nes kvalitet høj nok, til at uddele certifi ket 
blandt disse.
Palle Krag.

Traditionen tro, var der igen i år trænings 
week-end på heden ved Kongenshus Minde-
park. Det er mange år siden, Hugo Pedersen, 
Roslev, første gang, havde anledning til at 
invitere Dansk Irsksetter-Klubs medlemmer 
på træningstur, på dette storslåede stykke 
”gammel Dansk” natur.
Hugo havde først i halvfemserne, afholdt 
træningsture med start fra Glyngørehal-
len, og fl ere andre mødesteder i området 
omkring Roslev, inden han i 1995, eller 96 
første gang slap hundene løs på Kongenshus 

hede. Hedens Mindepark er oprettet på et 
1.200 ha. stort område i 1942, heraf er ca. 
700 ha. af heden, i dag fredet område.
  Nu er det Brian Krogh der har påtaget sig, 
på DISKs vegne, at byde velkommen på 
denne storslåede oplevelse. En træningstur 
i det helt spæde forår, hvor hundene endnu 
ikke rigtigt er kommet op i omdrejninger, 
men hvor der er så meget plads, at ud-
folde sig på, at alle kan blive trætte, både 
hunde og fører. Vejret var med os i år, et 
par graders frost, men ellers tørt med lidt 

vind. Der var udendørs frokost ved is huset, 
varme pølser m.v., der med sælgers garanti, 
var uden ”hestekød”. Derudover medbragte 
Brian Krogh en mængde sponser gaver, fra 
EUKANUBA, der blev delt ud blandt del-
tagerne. Deltager antallet nåede knapt op på 
50 i Weekenden, men vi er mange, der alle-
rede glæder os til næste års tur. Tak til Brian 
for en ualmindelig vellykket Weekend.
På DISKs vegne, Palle Krag.

Træningstur på Kongens Hus Hede

Lørdagens ca. 25 deltagere inden starten.

Se apporteringstræning side 60.
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Årets unghund 2012.
Årets unghund blev i 2012, 16309/2010 
Vorrehøjs Gyros (mor Freja 24001/2004 
– far 23647/2007 Kiwi Line´s Citrus) 
opdrættet af Flemming Jensen, Hirtshals. 
Ejer og fører Jørgen Jensen, Holbæk.
Følgende resultater er opnået:
20. marts Derby ved Køge 2. pr. UK
21. marts Derby ved Køge 6. vinder 
31. marts DISKs Hovedprøve Tuse Næs 1. 
pr. UK
Gyros er udstillings præmieret.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke.
Palle Krag.

Arkiv billede af Gyros, der i 2012 blev 6. vinder på 
Dansk Jagthunde Derby, og nu årets unghund.

Vi startede ud i klitterne nær Vesterhavet, 
opdelt i 2 hold et, Erik (formand) som Ter-
rænleder for mit hold og Poul som terræn-
leder for det andet hold, det gik over lyng, 
klitter og vandhuller, råvildt manglede der 
ikke noget af, man må sige at råvildt bestan-
den efter en lang jagtsæson stadig var god.
  Da vi nærmede os et ensomt forblæst lyst-
hus siger terrænleder Erik, at nu kunne vi 
godt forvente at træffe fasaner i området, og 
i god terrænleder stil, koblede Erik sin egen 
hund, den var nemlig ude i et slip, og med 
udsigterne til fasaner skulle gæsterne natur-
ligvis have muligheden for at opnå en god 
situation med hunden i dette gode område. 
Dog markerer Eriks hund lige kort inden 
den bliver kaldt hjem sin ejer, han konsta-
tere, at det blot var noget gammelt fært som 
hunden markerede for.              I næste slip 
er det undertegnede og Per (Thisted) som 
for lov at slippe, vi skal dog lige igennem 
et fårehegn inden vi slipper, da pludseligt 
opnår Pers unge hund stand mens den går 
koblet hos sin ejer, det selv samme sted 
hvor Terrænlederen havde konstateret, at der 
ingen fugl var ”hjemme” og terrænlederen 
kaster da også en bemærkning vores vej om 
at vi blot kunne gå videre, men en erfaren 
hundefører som Per stoler dog på hundens 
naturlige egenskaber og giver hunden rejse 
ordrer, og op fl yver den største og fl otteste 
fasanhøne, som var set på disse kanter i en 
menneskealder.
  Efter middagspausen bytter holdene sådan 
at vi får en ny terrænleder, nu er det vores 
hold som går med den erfarne hundemand 
Poul som starter med stor stolthed i stem-
men og siger ”nå unge mennesker nu må vi 
håbe, vi kan få nogle harer på benene” og 
jeg tænkte kort det var noget underligt da 
jeg troede det var fugle der ligesom var suc-

Lærerig træningsoplevelse hos formanden i Lønstrup
ceskriteriet men hva´.
  Vi slipper igen hundene og vi går et slip 
hvor der igen er råvildt i såten og alle hun-
dene respekterer den lille hjort og fortsætter 
jagten efter fug, dog uden held.
  Da vi kommer lidt mere ud i åbent land 
stod det os klart at chancen for at fi nde en 
fugl var ved at være lille og støvlerne og 
ikke mindst hovedet var ved at trætte på 
os unge uerfarende hundefører. Det var 
som om Poul kunne læse vores tanker, og 
med ét begynder han at dele ud af trænings 
erfaringer og iagttagelser gennem et langt 
hundefører liv, vi står alle med spidse ører 
og suger til os.
  Alene det kvarter hvor Poul blomstrende 

og energisk øste ud fra hans indre hold-
ninger og viden var hele den lange køretur 
værd og det kombineret med alle de andre 
gode hunde situationer vi havde haft i løbet 
af dagen.  Mødet med andre mennesker med 
samme passion for stående hund, gjorde at 
den lørdag i det nordjyske slet ikke var så 
ringe en da´.
  Da jeg kørte hjem i bilen, godt vejr bidt 
i ansigtet kunne jeg høre en tilfreds snor-
ken fra hundekassen i bagagerummet som 
vidnede om, at det ikke kun var en ung hun-
defører som havde fået lidt mere erfaring, 
men også min bedste ven. Så tak for et godt 
initiativ.
  Venlig hilsen, Christian & Storm Jensen.

Et lille udsnit af deltagerne på årets første træningstur i det Nordjyske.

www.fjd.dk
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Jesper Kjærulff Hansen har med sin ruhårs 
tæve, Emma på fem år, opnået mere, end 
mange andre kommer til i deres liv som 
hundefører. Jeg drog en kold februardag til 
Hals for at få opskriften på ”en Emma”.

Jesper Kjærulff Hansen er født og op-
vokset i Gug uden for Aalborg, hvor han 
siden barnsben har interesseret sig for dyr 
og natur. Således var han kun seks år gam-
mel, da han pelsede sin første muldvarp, 
som han var sikker på skulle blive til en fi n 
pengepung. Der kom dog lidt for mange 
huller i skindet til, det kunne blive til noget, 
men interessen for jagt og vildt var vakt. I 
hjemmet voksede Jesper op med labrador, 
og senere fi k han lov at vælge familiens 
Gordon Setter. I teenageårene blev det ikke 
til så meget træning, men interessen for en 
stående jagthund holdt ved. 
  Da mit spørgsmål om, hvorfor det lige er 
racen ruhåret, som blev valgt tilbage i 2004, 
hvor tæven Ally kommer ind i familien, 
fortæller Jesper, at det nok var lidt af en 
tilfældighed. I forbindelse med sit arbejde, 
kom han på besøg hos Jonas Klattrup i Hals, 
som ventede hvalpe på sin første tæve Freja, 
som allerede havde opnået at blive bedste 
hund på fuldbrugsprøven i 2002. Da Freja 
var en rolig hund med et godt temperament, 
tog det ikke Jesper lang tid at beslutte sig for 
at blive skrevet op til en hvalp, hvilket var 
gjort, inden han gik ud af døren.

Ally kom ind i familien, og Jesper bliver 
bidt af det spændende arbejde med træning 
og konkurrencer og opnåede masser af titler 
bl.a. fuldbrugs- og schweissprøver og 4. 
vinder klasse. 
  I 2007 beslutter familien Kjærulff Hansen 
at påbegynde et avlsarbejde på Ally, og ken-
nelnavnet bliver Kærholt, som er navnet på 
moderens fødehjem. 
  Ally føder syv hvalpe den 10. januar 2008, 
og familien beslutter at beholde en hvalp. 

- Igen er det nok tilfældighederne, der gør 
at valget faldt på Emma, fortæller Jesper 
Kjærulff, mens han fortsætter med en lille 
sjov historie om Emma. - Da hvalpene er 
fi re uger gamle, sover alle undtaget Emma. 
Hun sidder midt på gulvet og hyler i vilden 
sky. Hvortil jeg siger til resten af familien 
– Ja, det bliver i hvert fald ikke den dér, vi 
beholder! Det var også lige før, at det slet 
ikke var blevet Emma, fordi førstevælger af 
kuldet var lige ved at ombestemme sig i sid-
ste øjeblik og vælge Emma. Sådan gik det 
som bekendt ikke, men var valget ikke faldt 
på Emma, så havde familien blot beholdt en 
af de andre. 

Men hvordan præger Jesper Kjærulff 
både hvalpe og unghunde. Det første år 
brugte Jesper og Emma på at danne bånd, 
få tillid og kammeratskab. Selvfølgelig blev 
det også til dressur til husbehov. Hundene 
ved, hvortil de må gå, at de skal vente i 
bilen, til der bliver sagt vær så god, ikke 
må hoppe op mv., men ud over det bruges 
tiden på at socialisere Emma. Ligeledes kom 
Emma ikke med på jagt, før end hun var 
over 1½ år.
  Emma er utrolig nem og ivrig efter at 
lære, og da hun er et år, begynder de to at 
gå til både mark- og schweissprøver og 
Emmas karriere er i gang. Det går over alt 
forventning, og Jesper ser det store poten-
tiale i Emma. I træningen gør han meget 
for at udfordre Emma og gør den daglige 
træning meget sværere end prøverne er. 
F.eks. foregår træningen til vand og slæb i 
en nærliggende sø på 100 meter, og Jesper 
forklarer, at der er mere ro på nerverne, når 
man derefter møder til prøve, og søen kun er 
60 meter. 
  Sådan er Emma hele tiden blevet udfordret 
til alle de prøver, de to er gået til, det samme 
gælder til schweisstræning. Jesper Kjærulff 
kan komme med endnu et eksempel på Em-
mas udfordringer. De to var taget til Sverige 

for at øve schweissspor, som blev lagt i et 
meget aktivt hjorteområde. Da sporet bliver 
lagt gik en hjort i brunst over det, og det er 
med stor spænding, at Emma sættes på spo-
ret. Det eneste, der sker, er, at Emma mar-
kerer, men derefter sætter hun igen næsen 
ned og fortsætter i god fart. Ligeledes er der 
blevet trænet i øsende regn og i 300 varme. 
Jesper forklarer, at det gælder om at variere 
træningen meget, hele tiden fi nde på nyt.
  Emma lyder jo lidt som en drømmehund, 
og det lyder endnu mere utroligt, at hun 
aldrig har prellet eller taget på haretur. Nu 
bliver mange hundefører nok misundelig, 
for det kan jo nærmest ikke passe – det gør 
jagthunde jo bare! Men ikke Emma, og Jes-
per fortæller videre, at han engang skød en 
buk med hagl, som rejste sig og løb. Emma 
indhentede den 80 meter ude og trak den 
ned. Dagen efter er hun med ude at fodre i 
terrænet, og en rå med lam bliver skræmt 
op, hvorefter hun sætter sig ned. Bare sådan 
– uden videre. 
  Emma er dog helt speciel på fl ere områder. 
Hun fi k sit første kuld i 2012, hvor hun fi k 
hele 12 hvalpe, der alle vejer over 400 gr. 
- ja, faktisk var der en, som vejede 500 gr. 
Men Emma har kun 9 dievorter, så familien 
Kjærulff så til med spænding, om det nu 
kunne gå, eller de skulle til at hjælpe. Emma 
klarede det hele selv – når en hvalp sagde en 
bestemt lyd, så tog hun den, som et apport-
emne, væk og satte en anden til dievorten. 
Ud af kuldet vælger familien tæven Anne, 
som snart er et år gammel. 
  På blot fi re år opnår Emma fi re cham-
pionattitler bl.a. Svensk Jagtchampion (se 
præmielisten), hvilket ikke mange andre 
hunde har opnået. 
  Man syntes næsten ikke det kan blive 
bedre, men Jesper har stadig mål med 
Emma! Hun skal vinde DM for stående 
jagthunde, men det bliver dog ikke dette 
forår, for i skrivende stund er Emma drægtig 
med sit andet kuld og skal nedkomme om 

Elskede Emma

Vi lovede i efteråret læserne en 
nærmere præsentation af Kærholts 
Emma. „Jagthunden“ har været på 
besøg i det nordjyske.

Tekst og foto: Jette Veggerby
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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.

www.fjd.dk

13 dage. 
  Til mit spørgsmål omkring avl fortæller 
Jesper, at hanhunden til Emmas 2. kuld 
er valgt, da han ser den, som den hund i 
Europa, som passer bedst til Emma, og 
som har et helt fantastisk sind. Endvidere 
betyder det bestemt også noget, at hunden er 
registreret schweisshund. Ja, faktisk indrøm-
mer Jesper, at han har fulgt den i årevis. 
Avlsarbejdet går efter Jespers mening ud på 
at fi nde det perfekte match, der tager højde 
for de sider, hvor hver hund måske ikke er 
så stærk. 
    Jesper Kjærulffs egen opskrift på ”en 
Emma” er ligetil. Individet skal selvfølgelig 
være der med et vist potentiale, men efter 

hans mening har han endnu en superhund på 
vej i unghunden Anne. Og det har han tænkt 
sig at bevise, da han ofte har fået ørerne 
tudet fulde af jagtkammerater, der påstår, at 
han aldrig igen får en hund som Emma.
  Så se dig over skulderen derude på prøver 
landet over – måske bliver du overhalet 
indenom af Emma, Anne og Jesper Kjærulff.
 
Jeg drager igen ud i den Nordjyske kulde, 
mættet af indtryk og nybagte boller med 
hjemmelavet hjortepegepølse. Livet på 
landet er herligt, og med et smil på læben 
har jeg fundet opskriften på ”en Emma”. 
Kærlighed. Kærlighed i familien. Kærlighed 
til dyr og naturen. Men mest af alt kærlighed 

Pluk fra Emmas præmieliste
2009:
Emma vinder klubmesterskabet i Hjallerup jagtfor-
ening som eneste hund der opnår maks. Point ( 50 
ud af 50 point) 
Emma vinder kommunemesterskabet
Består ræveslæb med 4 ud af 4 point, består DJs 
apporteringsprøve med 30 ud af 30 point og DJs 
udvidet apporteringsprøve med 232 ud af 232 
point. 
Består vand og slæb med 29 ud af 30 point
1.UK, 1. ÅK og 1. BK på markprøve og 1 præmie 
på 3t/400m schweiss 
2010:
1. præmie på udstilling, 3.vinder
1 præmie på 20t/400m schweiss
3. VK på sin  første vinderklasseprøve
1. præmie på fuldbrugsprøve m. ærespr.
1. VK + HP og CACIT på vinderklassen i Hjallerup 
DKJCH.
2011:
1.VK + HP på ruhårsklubbens hovedprøve 
1. pr. på 20t/1000m schweiss, 40t/1000m schweiss 
og 3t/400m schweiss med rapportering og får pokal 
for prøvens bedste hund
4. VK,  ruhårsklubbens prøve efterår
Hun får 180 point og 1 pris i eliteklasse på svensk 
markprøve
Dansk Sporchampion, Svensk Jagtchampion
2012:
1 vinder på fuldbrugsprøven i Grindsted og bliver 
samtidig DKBRCH

mellem hund og fører. Der er et helt specielt 
bånd mellem Emma og Jesper. Det efterla-
der ingen tvivl. Emma er ikke bare Emma, 
for Jesper er hun Elskede Emma.

Emma og Jesper i aktion på fuldbrugsprøven. Privat foto.

Komplet - klar til familieudsætning

18 agerhønekyllinger og et par æglæggere -med eller uden bur.
Bestillinger modtages på 8 - 14 ugers agerhønekyllinger

Vestfyns
Ager-
høns
Opdræt

Mobil:
40434850

www.agerhons-
opdraet.dk

email:
alexnissen@c.dk

Fasaner/Agerhøns/Rødben 
Bestillinger modtages på æg 
og kyllinger. Høner sælges 
fra medio juni. 

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 
KÆLEDYRS- 
KREMATORIET 
www.dyrekrematorie.dk 
RANDBØL: 75 88 01 23 
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Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213 

www.midtjyskvildtfarm.com 

Dansk Jagthunde Derby 2014
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2012 til 
Derby i år 2014, inden den er et år gammel, ellers 
er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2014 er kr. 200.-
Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby 
kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: 
www. jagthundederby. Dk, hvor man også kan 
tilmelde elektronisk.
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Garanteret!Garanteret!

Garanteret!Garanteret!Garanteret!

Garanteret!Garanteret!

Garanteret!Garanteret!

 UniQ START  
Fedt 17% - Proteiner 27%

 UniQ BASIC 
Fedt 14,5% - Proteiner 21%

 UniQ POWER  
Fedt 27% - Proteiner 25%

 UniQ LIGHT  
Fedt 9% - Proteiner 17%
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PP Danmark

Magasinpost SMP
ld nr: 42438

* Med fjerkrækød

* Høj energi/ydelse

* Omega 3 og 6

* GMO fri
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