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eht.dk 
Nu er det nemt!

Pssst: Fortæl det bare videre til dine jagtkammerater.

HUNTING TEAM

Korrekt  
foder
til den  
arbejdende  
hund!

ehte
NETSHOP

Altid gratis  fragt  
uanset  
antal.

Køb det her:

Den bedste hund fortjener  
den bedste foder med de  
bedste ingredienser ... BUM 
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Leder
Menneskets bedste ven.
Jægeren og hunden er uløseligt forbundet 
med hinanden. Man kan næppe tænke 
sig ret mange former for jagt uden, at der 
anvendes en hund. Gravjagt, støverjagt, 
elgjagt, klapjagt og hønsejagt blot for at 
nævne nogle. Her indgår hunde under den 
ene eller anden form, hunde der til daglig 
færdes sammen med sit menneske, er hans 
ven og måske husets levende møbel.
  Vi har på trods af gamle beretninger ikke 
noget klart billede af, hvornår hunden kom 
til mennesket, eller mennesket tog hunden 
til sig, eller hvor hunden egentlig kom fra. 
Vi ved blot, at indianere og eskimoer altid 
levede i respektfuldt sameksistens med 
ulven, ødemarkens hersker, og måske er det 
derfor, at de på et så tidligt tidspunkt tog 
ulven til sig og gjorde den til menneskets 
bedste ven. 
  Vi ved ikke, hvornår det skete, og hvordan 
det skete. Det skete bare for mange tusinde 
år siden. Vi ved heller ikke, hvor det skete, 
men det skete.
  Vi må forestille os, at en sådan stamme 
måske en gang havde taget nogle ul-
vehvalpe til sig, såvel til morskab for 
stammens børn, som for decimering af den 
stedlige ulvefl ok. Børnene har sikkert ikke 
haft meget forstand på ”at holde hund”, så 
hvalpene døde nok ret hurtigt på nær en 

tæve. 
  Blandt børnene var der nemlig en dreng, 
Rappe Bæver, som forstod ulvehvalpen og 
forstod, hvordan han skulle omgås den.
  Denne hvalp overlevede og knyttede sig 
naturligt nok stærkt til Rappe Bæver.
  Måske var det på den måde, at ulven 
forlod sit vilde liv og knyttede sit til men-
nesket. Det er i hvert fald et faktum, at 
hund og menneske har været tæt forbundne 
i mange tusinde år, og vi har haft glæde af 
hinandens selskab lige så længe.
  Og hvad har man så ud af at have hund? 
Man har en kilde til mange forskellige ople-
velser alt efter, hvad man anvender hunden 
til. Man får frisk luft og motion, for en hund 
skal luftes fl ere gange om dagen.
  Det har betydet rigtig meget for mange, 
og ældre hundeejere vil helt sikker hævde, 
at deres hund er med til at holde dem unge. 
Se jer blot omkring i medlemsskaren. Vi 
har mange (undskyld udtrykket) gamle 
medlemmer – jeg hører selv til et af dem – 
hvor havde vi været uden hund? Siddet på 
plejehjemmet og fl ettet peddigrør? Godt vi 
har hunden.
  Langt de fl este af os, er også meget tæt 
knyttet til vore hunde, og vi har det ikke 
godt, når vi skal sende vor fi rbenede jagt-
kammerat af sted til de ”evige jagtmarker”. 
Hunden betyder virkelig noget. Vi har haft 
mange spændende oplevelser sammen.
    Heldigvis har vi det ligesom grisehandler 

Larsen i Matador. 
Så snart, vi får en 
ny hundehvalp, 
begynder vi igen at
drømmer om pragt-
fulde jagtture og 
hæder på prøver  
rundt om i landet.
  Sådan er det, og sådan skal det være, men 
de senere år er der kommet noget nyt ind i 
vores forhold til hunde. Mange er begyndt 
at holde hund på en anden måde. Mange 
mennesker holder hund på en helt anden 
måde, end man gjorde tidligere.
  Man menneskeliggør hunden. Prøv blot 
at lytte til, hvordan mange taler til og med 
deres hund. - Den er jo så klog og forstår 
alt, siger de.
  Det ligger i tiden. Der er gået alt for meget 
Disney i det hele.
  Netop denne menneskeliggørelse giver 
ofte problemer i forhold til opdragelse af 
hunden, for nu opdrager man hunden, lige-
som man har opdraget eller ikke opdraget 
børnene. Man glemmer helt, at hunden 
genetisk stadig er meget tæt forbundet med 
ulven, og at det faktisk er en ”ulv”, vi har 
taget ind i dagligstuen.
  Hunden knyttede sig en gang til men-
nesket. Nu har mennesket knyttet sig til 
hunden.
  Med venlig hilsen
  Flemming Østergaard, redaktør.

www.fjd.dk

Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Alle opdrættere kan få et antal eksempla-
rer af bladet til uddeling (seneste num-
mer) ved at sende en mail til redaktionen, 
jagthunden@fjd.dk.
  Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelses-
porto. Det vil typisk beløbe sig til 150 kr. 
for et kuld hvalpe.
  Red.

Skal din dyrlæge have Jagthunden?
Send en mail til redaktionen, hvis du kender 
nogen, der gerne vil have bladet liggende i 
venteværelse, bibliotek eller lign.

Løst og fast

Kommer „Jagthunden“ ikke som ventet i din postkasse, så skal 
du gå ind på FJDs hjemmeside www.fjd.dk.
    Her fi ndes et link, hvor du kan gøre opmærksom på mange-
len, og du vil så modtage bladet.

  Er du nyt medlem, bør du nok først kontakte din klubkasserer 
for at sikre dig, at du er kommet på distributionslisten.
  Red.

Pengegave
FJD har modtaget en pengegave fra Inger-
lise og Poul Rasmussen på 10.000 kr.
  Formålet med anvendelse af midlerne 
skal være, at fremme arbejdet og udviklin-
gen af den stående jagthund.
  Den til enhver tid valgte bestyrelse i 
FJD, kan disponerer over midlerne, efter 
det ovenstående formål.
  Det er bestyrelsens pligt, at informerer 
Ingerlise og Poul Rasmussen om anven-
delsen af midlerne.
  Undertegnede takker på vegne af FJDs 
bestyrelse, Ingerlise og Poul Rasmussen 
for gaven.
  Med venlig hilsen
  Christian Johansen.

Hvis „Jagthunden“ udebliver

Problemer med distribution
Der har været problemer med levering af 
Jagthunden nr. 1, specielt i yderområderne, 
hvor vores nye distributør sender bladene 
ud med Post Nord.
  Desværre har der også været problemer, 
når medlemmer så gik ind via FJDs hjem-
meside og sendte en reklamation til distri-
butøren ang. manglende levering.
  Vores distributør, Portopartner siger: 
- Når medlemmerne reklamere via linket 
på hjemmesiden, vil der blive genereret 
en mail til vores system, som hverdag kl. 
14.00 bliver opdateret, hvor efter vi sender 
en fi l til vores pakkeri, som efterfølgende 
indlevere til PostNord, som så sørger for at 
omdele forsendelserne. Der kan gå op til 
seks hverdage, før medlemmet modtager 
magasinet. 
  I skrivende stund ser det nu ud til, at fejlen 
er fundet, og vores distributør håber, leve-
ringen i fremtiden kan gå glat.

Jagthunden og FJD på Facebook
”Jagthunden” har oprettet en Facebook-
side. Formålet med siden er at komme ud 
til et større publikum og på den måde gøre 
fl ere jægere interesserede i arbejdet med 
stående jagthunde.
  Siden administreres af Conni Jakobsen. 
Har man forslag til nyheder, artikler eller 
spændende videoklip, som kunne lægges 
op, er man velkommen til at sende det til 
hende.
  F.Ø.
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OPLEV EN FORESTER
      MED EKSTRA STIL OG UDSTYR

subaru.dk

Skil dig ud fra mængden med Trailrunner
Slå til og få en Subaru Forester med ekstra stil og udstyr. Inklusive anhænger-
træk og kabelsæt, stænklapper, skærmkanter, styling og karrosseribeskyttel-
se. Læg dertil firehjulstræk, Boxermotor og den legendariske driftssikkerhed, 
der altid er med om bord. Bestil din Trailrunner hos nærmeste forhandler.

Brændstofforbrug 11,8-17,5 km/l. CO2 150-197 g/km. Der tages forbehold for trykfejl. Bilen kan være vist med eftermonteret udstyr. 
Priserne er vejledende og ekskl. lev.

 

SUBARU FORESTER  

fra 389.900,-
 

SUBARU FORESTER VAN 

fra 239.900,- (+moms kr. 38.975,-)

Få udstyr til en  
værdi af 18.900,-

Din pris: 2.990,-
Begrænset antal
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Tør vi tage diskussionen?

I „Fuglehunden“ nr. 1 2017 lægger re-
daktør, Siri Walen Simensen i sin leder op 
til en debat om, hvordan vi opdrager og 
dresserer stående fuglehunde. „Jagthun-
den“ har fået lov til at bringe hele lede-
ren.

Tekst: Siri Walen Simensen
Foto: Flemming Østergaard

Siri Walen Simensen. Privat foto.

Fuld opmærksomhed inden slip på fjeldet.
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Dressur av hund har vært et diskusjonstema 
i alle tider, og teoriene er mange og for-
skjellige. Skal vi skjele til ulvefl okken og 
bruke de samme metodene som ulvemor når 
en valp blir for voldsom, eller skal vi bare 
overse, for så å belønne når den endelig op-
pfører seg ordentlig? 
  Vi som driver med jakthunder, jobber med 
sterke instinkter, som det er nødvendig å få 
kontroll over fordi hunden i verste fall løper 
når den ikke skal. Den risikerer å bli skutt 
under jakt om den ikke lystrer. Det er også 
greit å ha en hund som sitter på tilrop, også 
ett hundre meter unna. Den kan være på vei 
mot en trafi kkert vei, eller mot barn, som er 
livredd store fi rbente. 
  I valget mellom å korrigere og la den bli 
skutt eller påkjørt, eller at hunden min skal 
skremme et barn, er det ingen tvil om hva 
jeg velger. Og jeg vil understreke at jeg 
elsker hundene våre. Jeg gir dem et godt liv. 
Hverdagen er tilrettelagt ut fra deres behov. 
Jeg har verdens beste samvittighet for dem. 
Og: jeg er imot vilkårlig og uvettug bruk av 
korreks.  
  Det sitter langt inne å gå ut på denne 
måten og innrømme at jeg faktisk tar tak i 
hunden min, men jeg føler at jeg må, for å 
synliggjøre at det er forskjell på vold mot 
en hund og en kort korreks i form av et be-
stemt grep i nakkeskinnet i riktig øyeblikk. 

Hvor langt kan vi gå?
Da jeg som tiåring fi kk min første fugle-
hund, gikk jeg i lære hos en fuglehund-
mann, som var kjent for å være tøff mot 
sine fi rbente jaktvenner. Han forklarte at jeg 
måtte ha stemmen til en mann og tørre å ta 
hunden min i nakkeskinnet for å få den til å 
høre på meg. Jeg så ham sette seg i respekt 
overfor noen av sine hunder og syntes synd 
på dem. Og raskt konkluderte jeg med at 
jeg ikke trengte å være så hard, for min 
hund satt og lå på kommando, og kom når 
jeg ropte på den. 
  Det gikk bra helt til en måke fl øy over ho-
det hans. Vips, så var Tass i fullt fi rsprang, 
og det hjalp ikke hvor høyt jeg ropte eller 
hvor fort jeg løp. Det tok en time før jeg 
fi kk tak i ham, og jeg gråt. Så skuffet var 
jeg. Fuglehundmannen forklarte at en 

jakthund som min hadde så sterke instinkter 
at jeg ikke kunne dressere ham som om han 
var en puddel, og jeg begynte å sette ham 
på plass.  
  Hvor langt kan vi gå? Er det greit å dra en 
hund etter nakkeskinnet og beordre den ned 
i lyngen der rypen lettet fordi den løp etter? 
  Vi lever i en tid da dyrevernet står sterkt, 
og det skal lite til før folk reagerer. Begre-
pet positiv forsterkning er mye brukt. Det 
går ut på å overse uønsket atferd og belønne 
ønsket atferd, gjerne med en godbit.
  Jeg bruker positiv forsterkning selv når 
vi har valper. Det gjør jeg ved å leke litt 
med dem og gi dem ros og godbit når de 
lystrer innkalling, og når de får beskjeden 
”på plass”, inn i buret, legger jeg et lite tyg-
gebein der som belønning. Det fungerer bra. 
Valpen nærmest løper inn i buret og synes 
det er helt greit å ligge der.  
  I mitt liv med fuglehund har jeg sagt til 
meg selv at målet må være å få en lydig 
hund ganske raskt, og derfor har jeg tillatt 
meg å ta den i nakkeskinnet det første 
leveåret i samme øyeblikk som den ikke 
har lystret, og som en korreks. Når den er 
lydig, trengs ikke lenger slike justeringer 
og den får frihet. ”Dresserte fi rbente får et 
bedre liv enn udresserte”, har jeg sagt til 
meg selv. Nå har jeg en   voksen hund, og 
jeg kan ikke huske sist det var nødvendig å 
korrigere den med noe annet enn stemmen. 
Hun er lydig og lykkelig — et harmonisk 
og veltilpasset individ.
  Har jeg laget meg min egen teori for å 
forsvare egne handlinger? I vår verden 
ser jeg glade fuglehunder, som elsker sine 
eiere, og som elsker å få brukt instinktene 
sine. De aller fl este har fått en korreks eller 
to, avhengig av strihet eller mykhet.  

Hvad gør vi?
Jeg har tenkt og tenkt de siste ukene, og 
jeg har gått min egen hverdag med hund 
i sømmene. En ting står klart for meg: Vi 
må tørre å ta diskusjonen om hva som er 
akseptabelt og hva som ikke er det. Hvis det 
er slik at vi ikke kommer i mål med tillatte 
virkemidler, kan vi da søke om ”dressur på 
spesielle vilkår”?
  Jeg gikk inn på Mattilsynets sider og fant 

svar på hva som er lov. Der henviser de 
til Dyrevelferdsloven. Mattilsynet minner 
om at du som hundeier er ansvarlig for hva 
du utsetter hunden din for. De anbefaler 
treningsmetoder som går ut på å belønne 
hunden for ønsket atferd fremfor å straffe 
den for uønsket atferd. ”Din viktigste jobb 
som hundeeier er å gi hunden et godt liv, og 
da er det viktig at den er trygg sammen med 
deg”, står det. Og det er mer: 
  ”Det er forbudt å utøve vold mot dyr (jf. 
§14).  
  Å bite, sparke eller slå hunden, strupe hun-
den (klemme sammen luftrøret) og å løfte 
hunden etter hodet, beinet, halen, ørene, 
skinnet, pelsen eller halsbåndet blir av Mat-
tilsynet vurdert som vold. Andre handlinger 
som medfører smerte eller fare for skade 
på hunden kan også etter omstendighetene 
vurderes som vold, for eksempel harde 
rykk i halsbåndet, å klype eller dra hunden i 
nakkeskinnet eller ørene, tråkke hunden på 
potene med mer.
  ”Hunden skal ikke med hensikt påføres 
frykt, skade eller unødige påkjenninger el-
ler belastninger under trening (jf. § 26).”
  Tidligere var det en vanlig oppfatning 
at du fi kk en lydig hund dersom du fi kk 
demonstrert at du var sjefen over hunden. 
Det var også vanlig å straffe hunden hvis 
den ikke gjorde som forventet, for eksempel 
ved å klype den i nakkeskinnet eller påføre 
annet ubehag. Dette er ikke lenger anbefalt 
metode.”
  Hva gjør vi, og hvor går vi? Vi er tjent 
med å ta diskusjonen, og midt i alt vi har er-
fart og vet, må vi være åpne for at det fi nnes 
andre metoder enn våre. Vi kan ikke bare 
konkludere med utsagnet: ”Alle de andre 
har ikke peiling på fuglehund”. Ydmykhet 
er alltid viktig når man skal få sitt syn 
frem. Selv tar jeg gjerne et kurs i hvordan 
stoppe en fuglehund som vil løpe etter fugl, 
bare med hjelp av stemmen. Jeg tror vi blir 
mange på det kurset, for i bunnen av alt, 
ligger et ønske om å gjøre livet så snilt som 
mulig for vår bestevenn.  
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FJD-udstillingen i VissenbjergFJD-udstillingen i Vissenbjerg

Søndag den 11. juni afholdes den årlige FJD Udstilling i Vissen-
bjerg på Fyn, også kaldet jægernes udstilling. Overvejer du at 
købe en jagthund, er du velkommen til at komme og se mere en 
14 forskellige racer og der er rig mulighed for at tale med masser 
af jægere, der kan fortælle om netop deres hund.
  Udstillingen begynder kl. 09.30, men fra kl. 08.30 kan du 
deltage i den gratis ringtræning, hvis du ønsker hjælp til fremvis-
ningen. Du møder blot op på pladsen kl. 08.30 og spørger efter 
ringtræning.
  Dette er en af de få udstillinger med jagthunde, hvor der også 
bliver kåret en Best in Show-hund. Dette sker kl. 14.00 i stor 
ring, hvor den bedste fra hver race fremvises. Kommentator 
til Best in Show er Erik Petersen, og dommer er Svend Otto 
Hansen. 

Hovedsponsor er PROF-DOG, der giver fodersække til BIR og 
BIM i hver race samt en prøvepose til samtlige deltagere. Der er 
endvidere fl otte præmier til de fi re bedste hunde på dagen i Best 
in Show, der får både fodersække fra PROF-DOG og gave fra 
FJD.

Der kan tilmeldes i baby-, junior-, åben-, brugs-, champion- og 
veteranklasse.

  Tilmelding til udstillingen foregår på hundeweb, sidste dag for 
tilmelding er tirsdag den 23. maj. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udstillingens 
kasserer, Marrit Stærkær mobil 40586036 eller kennel_staer-
kaer@pc.dk

Udstillingen foregår ved Vissenbjerg Hallerne, Idrætsvej 3, 
5492 Vissenbjerg. Der kan med fordel parkeres på de tilstø-
dende villaveje. 

Slagtermester Matthiasen har salg af hjemmelavede grill pøl-
ser på pladsen, desuden salg af øl og vand.  

Program:
Kl.  08.30 Ringtræning med Christina Bak
Kl.  09.30 Udstillingen åbnes af Odense Jagthorn Gruppe 
.                samt tale 
Kl. 14.00 Best in Show konkurrence
Kl. 15.00 Udstillingen er slut  
Du kan se dommere og fl ere praktiske oplysninger på: http://
www.fjd.dk/udstillinger/ 
Der må ikke opstilles telte ved ringene. 
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9side
HUNDEN

ENGELSK SETTER
Eller som også benævnes ”den hvide 
setter”. Noget af det første, man læser i 
standarden for engelsk setter, ,er at det skal 
være en smuk ”overstrømmende venlig og 
godmodig hund” og det skal vi som avlere 
holde fast i. Det er en middelstor hund med 
stramme linier, elegant i fremtræden og 
bevægelser. 
 Hovedet skal være båret højt, det skal være 
langt og rimeligt tørt. Ofte påpeger udstil-
lere eller tilskuere, at linierne i hovedet ikke 
er parallelle, men det står der ikke noget om 
i standarden, modsat gordon - og irsk setter. 
Det er selvfølgelig ønskeligt, men ofte er 
det ikke tilfældet, især ikke for hanhunde. 
  Biddet skal være med fuldt tandsæt og 
komplet saksebid, hvor de øverste for-
tænder overlapper foran de nederste, og 
tænderne står vinkelret på kæberne. Tæn-
derne skal glide tæt forbi hinanden. Enkelte 
hundeejere tror, at bare der er ”en kant, som 
man kan mærke med en negl”, så har hun-
den ikke tangbid, men det er ikke korrekt. 
  Stoppet på vores hunde er også ”svin-
gende”. Det skal ikke være så markeret, 
som på en gordon setter, men der skal være 
et tydeligt stop. Næsepartiets længde skal 
være samme som skallens længde, og skal-
len må under ingen omstændigheder være 
for bred eller for grov. 
  Kroppen skal være lidt længere end skul-
derhøjden, men ikke for lang i ryg/lænd, 
hvilket kan medføre at den bliver ”blød i 
ryggen.
  Helhedsindtrykket på den engelske setter 
skal være en fryd for øjet, en smuk og i alle 
henseende en velbygget hund med stærke 
velstillede og godt vinklede lemmer, der i 
helhed giver fart og smidighed. 
  Enkelte hunde/stammer er begyndt at have 

noget stejle vinkler både for og bag. Det 
giver som oftest lidt kortere bevægelser og 
momentvis en stikkende aktion. Hvis skuld-
rene ikke er tilstrækkeligt tilbagelagte, kan 
hunden ikke strække ordentlig igennem/
frem på forbenene, og aktionen bliver kort, 
både i ringen og på marken.
  Bagparten er også meget vigtig, et alt for 
stejlt kryds kan igen have stor indvirkning 
på afspark og derved fremdriften og dermed 
på fart/stil. Disse ting gælder ikke bare 
for engelsk setter, men også for de øvrige 
beslægtede racer. 
  Pelsen skal være smuk, ikke for krøllet og 
af passende længde uden alt for lange faner. 
”Den hvide setter” tolker jeg sådan, at mere 
end halvdelen af hunden uanset farvekom-
binationerne skal være hvid. Desværre er en 
del af vores hunde ved at være for mørke, 
nogle næsten sorte, og det er ikke ønske-
lig. Det skal under ingen omstændigheder 
diskvalifi cere hunden, men bør trække en 
præmiegrad. 
  Øjenfarven skal være så mørk som muligt 
ligesom omgivelserne omkring øjne og næ-
sen/læberne ikke bør være for ferske/lyse. 
Størrelsen på vores hunde er efter mange år 
på et fornuftigt stade begyndt at gå lidt i den 
forkerte læs nedadgående retning. Vi bør 
tilstræbe at holde en mindste størrelse for 
tæver på 57 – 60 cm og hanhunde på 60 – 
63 cm. Der skal samtidigt heller ikke være 
tvivl om kønspræget på en hund. Disse mål 
er som bekendt lidt under de højder, som 
FCI skriver, men er blevet praktiseret ved 
udstillinger her i landet og i Norden længe. 
Der har været tiltag til at få standarderne 
tilpasset, men indtil nu forgæves.
  Erik Petersen skrev i forbindelse med 
racebeskrivelsen af gordon setter problemer 

omkring showdogs, noget som også den 
engelske setter er ramt af. Man ser herunder 
store ofte groft byggede hunde med lange 
faner helt til gulvet, lange hængende ører 
som på en spaniel og med noget rette vink-
ler både for og bag. Ofte er hundene over 
maxmålene efter FCI-standarden, men det 
nævnes sjældent.   Det er så absolut ikke 
en ønskelig type og bør bedømmes hårdt i 
udstillingsringen. 

Hvad ser en dommer på?
Kort sagt alt. Dommeren har selvfølgelig 
racens standard at gå efter og skal efterleve 
den på bedste vis, men dertil skal man 
lægge dommerens individuelle vurdering 
af hundens kvaliteter og evt. fejl, der giver 
slutresultatet. Jeg har personligt to store 
”kæpheste” – temperament og bevægelser. 
Det nytter ikke noget, at have en ”billed-
skøn hund”, hvis ikke de to ting er i top. Vi 
ønsker ikke hunde – uanset race – med dår-
ligt temperament eller dårlige bevægelser.
  Udstillingsdommerens vurdering er 
altid individuel, vi lægger måske vægt på 
forskellige ting, men som oftest giver det 
næsten samme resultat. 
  Jeg er som tilskuer til udstillinger blevet 
forespurgt et par gange: - Hvordan kan det 
være, i sidste uge/måned vandt min hund 
det hele og i dag fi k den en blå/gul sløjfe?. 
Udstillerne mener formentlig dermed, at 
dommerne ikke dømmer ens. - Det kan jo 
ikke være så svært, vel! 
  Det er i hvert enkelt tilfælde en subjektiv 
vurdering, som dommeren giver en hund og 
det er noget at svaret. En anden er måske, at 
den dag hunden ”vandt det hele”, præsente-
rede den sig bedre og føreren fi k det bedste 
ud af hunden. 

Tekst: Hans Peter Clausen 
Foto: Harris Jensen

Smukkest er den hvide 
setter måske i stram stand 
en semtemberdag på 
stubben.
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Vi har hørt om førerhunde, bombehunde, 
narkohunde, redningshunde, hunde som 
handicap-hjælpere og andre områder. Der 
foreligger spredte meldinger om hunde, 
som kan lugte cancer hos mennesker, før 
laboratoriesvar kan give diagnosen. Men de 
kan også klare sukkersyge?

Menneskets bedste ven
Nyt for mange vil være at, diabetespatienter 
kan have meget stor hjælp af hunde, der er 
trænet til at reagere på krops-og udåndings-
luft.
  Eksempel, en skolepige med diabetes har 
en af moderen trænet hund – sovedyr-, som 
vækker hende og moderen om natten, når 
blodsukkeret ændres faretruende. Hvilket 
selvfølgelig er til stor beroligelse for barn 
og for forældre.
  En dreng (i udlandet) der er meget glad for 
at spille fodbold, hvor han bruger masser 
af muskelenergi, hvorfor hans blodsukker 
sommetider hurtigt kan ændres, til tider 
så voldsomt, at det kan medføre kramper. 

I stedet for at forlade fodboldbanen, - og 
dermed blive stigmatiseret, så løber han ud 
til sidelinien, stikker sit armbånd med en 
rød, en, gul og en grøn plet (der er kalibre-
ret på glucoseniveauer) hen til sin hund. 
Den snuser og markerer på ”aktuelle” plet, 
og drengen ved straks om han kan fortsætte 
spillet.
  Det er da snildt og forbrugervenligt, og vel 
også pædagogisk
  En af mine bekendte blev rådet til ved an-
skaffelse af ny hund til datteren at fi nde en 
type med særdeles god næse,- en jagthund.
  Et menneske har fem millioner lugteceller, 
en hund har 220 millioner.
  Jagthunde og tjenestehunde er mentalt 
sunde og stærke og dresserbare, bevist igen-
nem brugsprøver.
  Et plus til settere er deres pels, børn elsker 
krammedyr. Mon ikke hunden engang imel-
lem hopper op i sengen, når der er puttet, 
sagt godnat og lyset er slukket. Manglende 
hygiejne, tja – men et ekstra behov bliver 
vel opfyldt, efter nok en dag med en kro-

nisk sygdom med de besværligheder, det 
medfører.

Nyt i Danmark?
Denne anvendelse af hunde er ikke særlig 
kendt i Danmark. At børn med sukkersyge 
har en sådan hund er velkendt i i USA, Eng-
land og Canada. I Sverige fi ndes gedigne 
laboratorier og træningscentre med rutine 
på området.
  Træningen foregår efter forskellige meto-
der, der er velkendte af erfarne hundefolk.
  Måske FJD eller Danmarks Jægerforbund 
kunne være behjælpelig.
  I Danmark er brug og træning af diabetes-
hunde som sagt ganske nyt. Der er p.t. kun 
uddannet ganske få hunde, men for nylig 
blev en diabeteshund præsenteret i Nyhe-
derne på TV2. Det var iøvrigt en Korthåret 
Vizsla.
  I Danmark er det bl.a. organisationen 
Canix, der uddanner hundene.

Hunde og diabetes Tekst: Torben K. Simonsen
Foto: Flemming Østergaard

Hunde kan lugte glucosenivauer. Det kan på længere sigt få stor betydning for 
diabetespatienter.

Jagthunden har en fremragende næse. De kan også 
trænes til at lugte, om deres mennesker trænger til 
insulin.
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Kornfrit hundemad med And og Kanin
Eksklusivt kvalitetsfoder og særdeles velsmagende • Op til 83% af proteinerne kommer fra kød

Indeholder Omega 3 fra friskfanget vildlaks • Allergivenligt
Bidrager til en sund fordøjelse og optimal udnytttelse af foderet • Kun naturlige ingredienser

Kornfrit . Allergivenligt

First Buddy er specialudviklet af Gilpa.dk · Kontakt info@gilpa.dk for nærmeste forhandler
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Flokleder -
ikke fl okleder

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

Vi lever i en tid, hvor vi, på trods af, at man gør utrolig meget for at øge befolknin-
gens naturinteresser, alligevel fjernes os mere og mere fra det naturlige. Det kom-
mer bl.a. til udtryk i personificering af dyr og ikke mindst hunde. Hvordan er det, 
vi skal opdrage vore hunde? Må vi overhovedet sige fy? Man kan ind imellem tvivle, 
også om man skal være flokleder eller ej.

Lederen i en ulvefl ok vil aldrig bede et fl okmedlem om 
at hente noget til sig.
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Hvis min unghund har valget mellem at for-
følge den springende hare eller komme hen 
til mig for at få en godbid, så ved jeg godt, 
hvad den vælger. Driften, jagtinstinktet er 
simpelt hen så stærkt, at den må forfølge 
”ulddyret”. Det er ikke nogen bomulds-
hund, jeg har med at gøre. Den er nødt til 
at lære, at den ikke må, og der er kun en til 
det, nemlig mig.
  I begyndelsen af marts havde jeg fornø-
jelsen at være sammen et par håndfulde 
entusiastiske hundeejere, der repræsente-
rede forskellige racer. Der var aldersforskel 
på hundeejerne, og der var også forskel på, 
hvor meget erfaring, de havde, men allige-
vel stillede jeg spørgsmålet: - Hvordan læ-
rer i hunden ikke at prelle? Metoderne var 
forskellige. Nogle anvendte en lang line, 
andre en såkaldt duefl usher. Fælles for dem 
alle var dog, at det grundlæggende handlede 
om fuldstændig dæk- eller sitlydighed. 
  Alle var enige om, at man skulle passe på 
med at være for barsk over for fugl, men at 
man i indlæring af dæk og sit kunne blive 
nødt til at tage fat i hunden og forklare den, 
at det nu en gang er ”farmand”, der bestem-
mer.

Floklederen 
Det er mange år siden, vi forlod fordums 
meget bastante dressurmetoder, der mere 
byggede på vold end indsigt. Allerede, da 
undertegnede ved Jægerforbundets start fi k 
ansvaret for en ny jagthundeinstruktørud-
dannelse, lavede vi tre kurser, Forstå din 
jagthund, Jagthundeinstruktør 1 og Jagthun-
deinstruktør 2. Alle tre kurser byggede på 
viden om hundens instinkter, sociale adfærd 
mm. altså psykologi frem for magt.
  Men grundlæggende er man nødt til, 
hvis man vil have noget ud af en stående 
jagthund, at vise meget tydeligt lederskab. 
Og det er noget, man er nødt til hele tiden at 
understrege, fuldstændig på linje med hvad 
der sker i en ulvefl ok. Her bestemmer fl ok-
lederene hvad der er tilladt, og hvad der er 
forbudt. Det gør lederen ved at irettesætte/
straffe den, der gør det ikke tilladte ved at 
sige ”nej” på ulvesprog.
  Interessant er det, at man aldrig ser en 
fl okleder i ulvefl okken bede en af de andre 
ulve om at lægge sig et bestemt sted eller 
at hente et kødben til sig. Så på den måde 
er den menneskelige fl okleders situation 
meget anderledes end ulvens.
  Flokledelse er væsentlig. Det beskæftiger 
Roger Abrantes (grundlægger Etologisk 
Institut tidligere Kynologisk Center) sig 
med i bogen, Hunden vor ven. Her angiver 
han direkte en række lederskabsøvelser, 
som man med fordel kan anvende som hun-
deejer, øvelser der styrker båndene mellem 
hund og mennesker, men som også er med 
til at understrege, hvem der bestemmer.
  Engelske Jan Fennell har udviklet meto-
den, som hun kalder Amichien Bonding. 
Hun blev inspireret af Hestehviskeren 

Monty Roberts og har samarbejdet med 
Monty, og hvor Monty har studeret sproget 
imellem vilde heste, har Jan kigget på vilde 
hunde og ulve. 
  Hun har udviklet et system, som i fl ere 
omgange har bragt hende verden rundt for 
at fortælle om hundeopdragelse. Der fi ndes 
her i landet fl ere, der er uddannet hunde-
lytter efter hendes metoder, bla. Karina 
Rasmussen, der både har skrevet artikler og 
annonceret her i ”Jagthunden”.
  Efter JFs metoder bygger en stor del af 
opdragelsen på, at man i alle henseender er 
en meget tydelig og klog leder.
  Der fi ndes også personer, som betvivler 
fl okledelsen bl.a. Freddy Worm Christi-
ansen. Freddy Worm har sammen med 
sin kone arbejdet med og studeret ulve 
og hunde i snart 40 år. FWC betvivler, at 
hunde danner fl ok med mennesket og me-
ner, man bør droppe betegnelsen lederskab 
i forholdet mellem menneske og hund. 
Lederskab er efter FWC opfattelse et udtryk 
for undertrykkelse af underordnede.
  Her kunne jeg så godt tænke mig at få en 
forklaring på, hvad det så er, når jeg ser 
bestemt og stift på min hund, medens jeg 
knurrer svagt, og hunden lægger sig ned og 
måske endda ruller helt om på ryggen.
  Eller hvad det er, når jeg bestemt men 
roligt tager fat i min unghund, der lige har 
prellet, og fortæller den, at det vil jeg ikke 
have. – Og den så retter sig efter det.
  Michael W. Fox, der har været en af 
verdens førende etologer, forklarer, at det 
er vigtigt, at lederen tager initiativer, ellers 
er man ikke leder. I en ulvefl ok er det altid 
lederen, der tager initiativet, så følger fl ok-
ken efter. Modsat har en fl ok får ikke en 
egentlig leder, og derfor ser man ikke den 
samme reaktion, men en slags kædereak-
tion, der kan udløse panik.

Rangorden - socialisering
Men hvad ved vi ellers om problematikken 
– opdragelse af hund? Hvad har andre kloge 
mennesker sagt om hundeopdragelse? Hvad 
har andre fundet ud af?
  Eberhard Trumler (elev af Konrad Lo-
renz), Dus med din hund. Studier af bl.a. 
dingoer. Her beskriver Trumler indgående, 
hvordan hvalpene bliver opdraget. Efter 
ca. tre uger begynder hvalpene at udforske 
verden uden for ”hulen”. Den første tur er 
dog ikke nogen udpræget fornøjelse, idet 
hanhunden hurtigt lærer hvalpene, at man 
skal passe på ude i den store verden.
  Hanhunden hopper fra hvalp til hvalp og 
kaster rundt med dem, indtil de skrigende 
lægger sig om på ryggen. Så lader hanhun-
den dem være i fred, og de lusker slukørede 
i sikkerhed i hulen. Men ve den hvalp, der 
ikke kan/vil vise sin underkastelse. Den er 
fortabt. Hanhunden vil lege og kaste med 
den, til kræfterne ebber ud hos hvalpen, og 
den får ingen hjælp af tæven.
  Trumler konstaterer, at for mange hvalpe 

bliver den 21. levedag den sidste og konklu-
derer, at underkastelsesrefl eksen/evner har 
væsentlig betydning for opretholdelse af 
sunde arveanlæg hos den pågældende art.
  E. Trumler forklarer også, at ved ind-
gangen til den niende leveuge begynder 
socialiseringen eller opdragelsen. Hvalpen 
skal nu opdrages til at blive en nyttig hund, 
der en gang selv kan opdrage hvalpe. Denne 
opdragelse er ganske autoritær, og man 
kan blot kaste et blik på hvordan en tæve 
oprager sine hvalpe, hvis hun ellers får lov 
til at være sammen med dem.
  Her bliver talt med ”store bogstaver”, både 
for at understrege, hvem der bestemmer, og 
for at lære hvalpene, at ”de skal høre efter”. 
  Det er netop i denne fase, at vi overtager 
hvalpen, og her er det af største betydning, 
at vi tager over, hvor tæven slap.
  Dr. fi l Erik Wilsonn (Har arbejdet med 
hunde hele sit liv. Har været ansat ved 
Statens Hundeskole i Sverige, nu ansat i det 
svenske forsvar. Har forsket, skrevet bøget 
og afhandlinger mm. også om jagthunde) 
har bl.a. gjort den iagttagelse, at der er 
meget forskel på, hvor ”håndfast” tæverne 
opdrager hvalpene, men mest interessant er 
det, at han har iagttaget, at de tæver, som 
opdrager mest kontant, også er de tæver, der 
leger mest med og nusser mest om hval-
pene.
  Når det gælder stående jagthunde siger 
Erik Wilsson, at grunden til, at der skal helt 
særlig opdragelse til af en fuglehund er, at 
den i fl ere situationer skal lære at gøre det 
modsatte af, hvad den egentlig pr. instinkt 
har lyst til eksempelvis at undlade forføl-
gelse af fugle, når disse er bragt til fl ugt. 
Skal det lykkes, må man nødvendigvis som 
hundeejer have fastslået, hvem det er, der 

Her er der ingen tvivl om, hvem der bestemmer. Foto: 
Flemming Østergaard.
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bestemmer, og det skal være inden, man går 
i marken.
  Virker det ikke helt, og det gør det sjæl-
dent. Må man tålmodig vente på, at hunden 
kommer tilbage til åstedet, og her bestemt 
bringe den til dæk og minde den om, hvem 
der er fl okkens leder.
  Er man lykkedes nogenlunde med sin 

socialisering, vil man i mange tilfælde 
opleve, at hunden viser underkastelsessig-
naler. Det kan være, den sænker hovedet og 
stikker halen mellem benene, eller den laver 
”goddag-gestus”. Det er alt sammen signa-
ler, hvor hunden siger: - OK, jeg overgiver 
mig, du bestemmer.

Naturlig opførsel
I det seneste nummer af ”Fuglehunden” 
er der et portræt af Elin Wittusen. Hun er 
kendt af alle i ”hundenorge” og af mange 
her i landet. Meget erfaren og dygtig hun-
defører og meget dygtig opdrætter af Irsk 
Setter (Kennel US).
  Elin Wittusen fortæller også om sine dres-
surmetoder, der bygger på positiv forstærk-
ning og tæt kontakt med hundene, men hun 
lægger ikke skjul på, at hun er chefen. Det 
kan være absolut nødvendigt at tage den 
unge hund i nakken og sætte den på plads, 
for som hun siger: ”Det er fi nt at vi disku-
terer dyrevelferdsloven og ser på metodene 
som brukes. Og jeg bruker også positiv 
forsterkning, men vi må forholde oss til rea-
litetene. Vi driver med jakthunde. Lysten til 
at løpe etter er som regel større enn lysten 
til at få en godbit eller masse ros.”
  Forleden så jeg en meget interessant ulve-
fi lm, optaget i Canada. Det var naturfi lm, 
når det er bedst, og der var meget nyttig 
viden om ulve i fi lmen. Rangordenen blev 
hele tiden understreget af såvel alfahannen 
som af de øvrige fl okmedlemmer. På den 
måde var der stort set ingen skærmydsler. 
Ingen var i tvivl om lederskabet. 
  På et tidspunkt var der en af de unge ulve, 
som ikke helt forstod, hvad det drejede sig 
om og ikke lige respekterede lederens knur-
ren. Som lyn fra en klar himmel og med 
”meget store bogstaver” blev lederskabet en 

Dæk er for mange en af grundstenene i hundeopdragelsen. Men det er ikke altid så let at få hunden 100 % 
dæklydig. Foto: Flemming Østergaard.
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- Vi følger dig. Flokledelse eller hvad?. Foto: Flemming Østergaard.

Restaurant Sommerlyst, Den gamle jagtkro 

Kom til en sjov og spændende vildtaften
Fredag den 21. april 2017 kl. 18.00 – ca. 22.00,

med foredrag af Per Kauffmann,
incl. buffet med forskellige vildtretter 

samt kaffe og kage

** Pris 299 kr. **

Bestil din billet via vores webshop på hjemmesiden: 
www.sommerlyst-jagtkro.dk

Restaurant Sommerlyst
Korsør Lystskov 20

4220 Korsør
Tlf. 5835 1440

gang for alle sat på plads, så det ikke var til 
at misforstå.
  Måske er det her, vi som mennesker og 
hundeejere fejler i forhold til ulvefl okken. 
Her lærer man hele tiden. Her opdrager 
man hele tiden, og det er nok det, vi glem-
mer. Hele tiden at tænke os om, når vi er 
sammen med hunden og dermed hele tiden 
understrege, hvem det er, der bestemmer. 
Måske kunne vi blot ved at tænke os om 
komme lettere gennem opdragelsen.
  Og for så at komme hele vejen rundt, har 
”Jagthunden” spurgt dyrlæge Bille Ruwald, 
Hokkerup Dyreklinik, der nu gennem 
mange år har arbejdet med, hvordan hunden 
lærer, og givet os og mange andre megen 
nyttig viden om, hvordan hundens hjerne 
fungerer.
  Han forklarer, at vi naturligvis skal være 
opmærksomme på, at hunden ikke selv kan 
fjerne de negative oplevelser, som hjernen 
fyldes med, og derfor vil det selvfølgelig 
være yderst uheldig, hvis hunden får for 
mange negative oplevelser gennem sin 
opvækst, og så tilføjer han: - Men for at 
sige det lidt brutalt, så er en jagthund ikke 
en skødehund, der kan lokkes til alt og 
overtales med godbidder. - Ros er den til 
tider fl øjtende ligeglad med, ja nogle gange 
er ros noget den IKKE ønsker.
  Og Bille Ruwald fortsætter: - Hunden er 
sig selv, Den er et våben, og den er en sam-
arbejdspartner. Og slutter: - Vi skal lære at 

bruge dens fortrinlige evner og drifter ikke 
modarbejde dem og tro, at man kan dæmpe 
dem med ros og godbidder.
 
Kilder:
Michael W. Fox: Hundeforstand, 1986
Erik Wilsson og Johan B. Steen: Hundefo-
stran, 2001

Johan B. Steen og Erik Wilsson: I ulvemors 
sted, 1987
Eberhard Trumler: Dus med din hund, 1975
Roger Abrantes: Hunden vor ven, 1985
Freddy Worm Christiansen: Hundens og 
ulvens adfærd, 2007
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STEINER 0PTIK -  TYSK TOPKVALITET
Steiner Observer 
Steiner Observer er en letvægtskikkert beregnet for lang 
tids observationer. Kikkerten leverer et bredt synsfelt 
med klare billeder i en skarp opløsning, og det store 
fokuseringshjul indstiller lynhurtigt ved skift af afstand.
Kikkerthuset er fremstillet i non-slip gummiarmeret 
polycarbonat og er 100% vandtæt. Designet er ergono-
misk og meget grebsvenligt, ligesom øjestykkerne er 
fremstillet af hudvenlig silicone.

ng 
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Find nærmeste forhandler på www.normark.dk 

8x42 vejl. pris kr. 2.899,-   
10x42 vejl. pris kr. 3.099,-

For Dansk Weimaraner Klub , Langhårs-
klubben , Dansk Vizsla Klub , Klubben for 
Gamle Danske Hønsehunde  og Klubben 
for Jagthunde uden Specialklub 

Schweissprøven Sønderjylland
Lørdag d. 6. maj 2017 kl. 9.00 i Pamhule 
Skov , Haderslev
Mødested : Knagsledvej 3 , 6500 Vojens
Anmeldefrist : 25. april 2017
Deltager : Max 2 hold . Prøven er åben for 
andre racer , i henhold til schweissprøve-
reglerne .
Der kan tilmeldes i 400/3t , 400/20t ( ingen 
mulighed for rapportering )
Dommer : Keld Petersen og Vagn Møller
Prøveleder : Just Mikkelsen , Hammelev 
Bygade 9 , 6500 Vojens . Tlf. 29 26 39 85
justm@webspeed.dk . 

Schweissprøven Sjælland
Søndag d. 30. april 2017 kl. 9.00  i Ug-
gerløse Skov
Mødested: Fås ved tilmelding
Anmeldefrist: 16. april 2017
Deltager. Max 1 hold. Prøven er åben for 
andre racer i henhold til schweissprøvereg-

lerne
Der kan tilmeldes i 400/3t og 400m/20t 
både med klov og sprøjtespor (ingen mu-
lighed for rapportering)
Dommer : ikke på plads endnu
Prøveleder : Ida Thyssen telf. 20 71 22 68
ida.thyssen@hotmail.com
Prøveorganisator : Bent Hansen  telf.  24 
63 32 19

Man bedes selv medbringe spise  drikkelse 
, idet der ikke vil være mulighed for køb af 
deslige .

Fælles for alle prøver
Tilmelding skal ske på „Hundeweb“
Regelsæt : Adgangskrav og bedømmelse 
efter DKK`s regelsæt , der kan rekvireres 
ved henvendelse til DKK`s kontor eller ses 
på DKK`s hjemmeside .
Prøvegebyr : 400m/3t 450 kr. -  400m/20t 
500kr. 
Stambog og vaccinationsattest skal med-
bringes på prøvedagen , ligeledes resultat-
bogen ( Hvis resultatet  ønskes indført )
Knæk og Bræk !

Schweissprøver i 5-klub regi 2017

Dansk Jagthunde Derby 2018
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2016 til Derby i år 2018, inden den er et år gam-
mel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2018 er kr. 250.- For udenlandske hunde er gebyret dkr. 300.-
  Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes på Derbyudvalgets 
hjemmeside: www. jagthundederby. Dk, hvor man også kan tilmelde elektronisk.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes: danskjagthundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.

Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup
3550  Slangerup.
Tlf. 47381036.

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...

Er du ny hundeejer

Foto: Alex Nissen.

Forår og sommer er træningstid. Hvis 
du er ny hundeejer og mangler hjælp og 
inspiration til at få opdraget eller trænet din 
pragtfulde hund, så står din specialklub med 
garanti klar med gode tilbud til dig.
  Her har du sikkert også mulighed for at få 
helt personlig hjælp, hvis det er det, du har 
behov for. 
  Tag kontakt til din klub. Her er man parat 
til at hjælpe dig.

www.fjd.dk
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Happy Dog
- et bredt udvalg af foder til den 
aktive jagthund og familiehunden

Happy Dog
Baby & Junior
Afbalanceret og arts-tilpasset 
ernæring er afgørende for en 
sund vækst til unge hunde. 
Foderet er baseret på naturlige 
forhold.

www.happydog.dk
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Tanker om dressur af jagthunde

DET ER LYSTEN 
DER DRIVER VÆRKET

En sur gammel mand? Egentlig kan jeg godt forstå, 
hvis nogen får den tanke om forfatteren til nedenstå-
ende. Men det er han faktisk ikke.

Tekst: Harris Jensen
Foto: Annette Laursen m. fl .

Ordet ”dressur” har vist fået en negativ 
undertone hos mange. I Nudansk Ordbog 
kædes det sammen med ordet ”afretning”. 
Et udtryk, som nok heller ikke er velhørt 
hos alle.
  De ”rigtige” ord og begreber i relation til 
nutidens hundetræning er – blandt andre: 
”håndtering”, ”motivation”, ”positiv indlæ-
ring” og ”forstærkning af ønsket adfærd”.  
Og det skal i denne artikel på ingen måde 
anfægtes, at et basalt kendskab til disse 
psykologiske termer er værdifuld viden for 
enhver jagthundeejer, når den håbefulde 
og nyanskaffede hvalp skal forvandles fra 
uregerlig og legesyg unghund til effektiv 
jagthund.
  Og det skal også på det kraftigste un-
derstreges, at tidligere tiders voldsomme 
korporlige afstraffelsesmetoder af jagthunde 
naturligvis under ingen omstændigheder er 
acceptable.
Men vi skal passe på, at vi ikke gør arbejdet 
med jagthunde til en disciplin, der kræver 
en bachelorgrad i psykologi eller etologi. 
For så er der en overhængende fare for, at 
mange hundeførere ”står af”.  

Et medfødt talent.
Der er nogen, der bare kan det der med 
gode jagthunde. De møder altid på jagterne 
med hunde, der kan deres metier, og de kø-
rer hjem fra prøverne med en markant andel 
af præmier og pokaler.
  Og det er langtfra sikkert, at de har læst 
mange og tykke bøger om ”håndtering” af 
jagthunde.
  De har simpelthen en medfødt evne til 

Vi avler i meget høj 
grad på jagtlyst.
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at omgås og skole jagthunde. Endvidere 
har mange af dem været i mesterlære hos 
”gamle” kompetente og erfarne hunde-
folk, hvis råd og metoder de har forstået 
at udvikle; noget er valgt fra, og andet er 
kommet til.  

Opskriften?
At opliste, hvad der præcist gør en person 
til en dygtig hundefører, er ikke nogen 
enkel og entydig opgave.
  Alligevel vover jeg at anføre fem punkter; 
de to første kræver, at føreren har indsigt i 
jagthundens adfærd og attitude, mens de tre 
sidste kan efterleves af alle:
  1.  De evner at læse den enkelte hund 
       og dermed vurdere, hvornår indlærin-
       gen og træningen af de enkelte elemen-
       ter i en jagthunds skoling skal indledes.
  2.  De evner i ord og handling præcist at 
       fortælle deres hund, hvornår den gør 
       noget rigtigt, og hvornår den gør noget 
       forkert. Og det gør de i nærmest samme 
       moment, som hunden udfører den 
       ønskede/uønskede handling. 
  3.  De bruger den nødvendige tid på at 
       arbejde med hunden. (Det simple 
       faktum, at hunden ikke lærer ved blot 
       at opholde sig i hundegården, har de for 
       længst erkendt).
  4.  Når de anskaffer en ny hund, gør de et 
       grundigt forarbejde for at sikre, at hun-
       den er efter jagtduelige forældre.
  5.  Hvis hunden er uduelig (har håbløse 
       mentale/adfærdsmæssige brist), spilder
      de ikke tiden på den.
 

En ”behagesyg” hund.
Nogle hunde vil gøre næsten alt for at 
behage deres fører. Det gælder de fl este hyr-
dehunderacer og dermed også de jagthunde-
racer, som man i en ikke så fjern fortid har 
forsøgt at udvikle ved hjælp af ”blod” fra 
disse brugshundetyper.
  Enhver, der har overværet professionelle 
hyrder arbejde i praksis med deres hunde 
(eksempelvis border collier), vil uundgå-
eligt have beundret disse hundes sublime 
appel og førerkontakt. Det nærmest lyser 
ud dem, at de ønsker at gøre det rigtige i 
samarbejde med deres fører. 
  Hvis man overværer eliteprøver for top-
trænede labrador retrievere, vil man opleve 
en lignende attitude hos mange af disse 
jagthunde.
  Det er i øvrigt værd at bemærke, at 
synssansen spiller en vigtig rolle for disse 
hundetyper. Det gør den naturligvis for alle 
hunde, men når en retriever eller hyrdehund 
holder kontakt, sker det markant ved hjælp 
af synet. Den samme sans er selvfølgelig 
helt dominerende, når fældet vildt skal mar-
keres, og når hundene skal dirigeres over 
lange afstande.
  Så i stedet for at tale om behagesyge 
hundetyper er det måske ligeså korrekt at 
tale om hundetyper, der igennem mange 
generationer er avlet med det sigte, at synet 
og den visuelle kontakt er helt afgørende 
for et succesfuldt samarbejde mellem hund 
og fører.

Mangfoldige krav til den stående jagt-
hund.
En stående jagthund skal også holde 
kontakt. Alle læsere af dette blad ved, at 
hunden er ubrugelig som jagthund, hvis den 
blot jager for egen regning uden at ænse 
føreren.
  Men den skal også kunne arbejde selv-
stændigt.  Og dens lugtesans er et langt 
vigtigere værktøj end dens synssans; det 
gælder, når den skal lokalisere agerhønsene 
i roemarken, og efterfølgende præcist nagle 
og fastholde dem. Lugtesansen og selvstæn-
digheden er også helt afgørende, når den 
vingeskudte fasan eller krikand skal fi ndes 
i skov eller mose. Her nytter det ikke, at 
hunden stopper op og kigger på føreren for 
at få hjælp.
  Det er også et krav til den stående hund, 
at den evner at anlægge et stort søg. Den 
ønskværdige søgsstørrelse varierer fra 
race til race – og af det terræn, der jagtes i. 
Men stor vilje, jagtlyst og selvstændighed 
er altså et krav til en hund, de skal arbejde 
intenst på store vidder. Hunde, der konstant 
skal støttes og dirigeres på marken, er en 
pestilens. 

Det handler om drifter.
Denne artikels forfatter tvivler på, at der 
er hunde, der primært arbejde for førerens 
skyld.
  Der er hunde, der med livet som indsats 
vil forsvare deres fører og ”familie” mod 
fæle dyr og mennesker, og der er jagthunde, 
der tilsyneladende vil ofre liv og helbred for 
at apportere en vingeskudt and fra iskoldt 

Brug megen tid på at være sammen med din hund. Den stående jagthunds vigtigste sans er lugtesansen. 
Foto: Alex Nissen.

En hver unghund har lyst til at forfølge en springende 
hare. Det ligger i jagthundens DNA. 
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vand i december.
  Men vi må ikke tillægge dem menneske-
lige egenskaber eller human etik og offer-
vilje. Hundene styres af drifter og instinkter.
  Kloge folk har beskrevet, at hunde fødes 
med tre primære drifter: Selvopholdelses-
driften, aggressionsdriften og seksualdrif-
ten.
  Selv om alle tre er ligeværdige i forhold til 
artens/individets overlevelse, vil vi her kun 
beskæftige os med den førstnævnte, som 
kan opdeles i et antal sekundære drifter og/
eller instinkter:
  Bytte-, forfølgelse-, fi nde-, bære- og 
luftfærtsøg/sporfærtsøg. Den første er helt 
overordnet og basal. Det er altafgørende at 
fi nde bytte. Og de efterfølgende er så nogle 
af de ”værktøjer”, som vist er velkendte for 
alle. Jo stærkere disse drifter er, jo større vil 
jagtlysten være.

Vi avler på jagtlyst
På godt og ondt har jagthundefolket i 
århundreder fremavlet hunde med stor 
jagtlyst; byttedriften og viljen til at fi nde 
har haft høj prioritet. 
  I den ”stående lejr” vægter vi søg, fart, stil 

og udholdenhed højt. Og vi ønsker hunde, 
der primært arbejder på luftfært, men 
samtidig kræver vi, at vore jagthunde også 
har anlæg for at stikke næsen i sporet og 
målrettet fi nde det bortløbne anskudte vildt.
  En labrador efter gode jagtlinjer kan 
næsten ikke lade være med at samle op og 
bære. Det kan mange af vore stående hunde 
såmænd heller ikke, men det er ikke alle 
hundeførere, der vælger at udnytte det.
  Med i den medfødte værktøjskasse får vi 
ofte også hundens lyst til at forfølge. En 
hund behøver ikke at være mange måneder 
gammel, før den med stor glæde forfølger 
en hare. Og for hver haretur virker det, som 
om glæden ved at forfølge bliver større og 
større. Hetzen er som narkotika for hunden. 
  Den glemmer alt om, at den har været på 
grunddressurkursus og lærte at stoppe på 
fl øjten.
   
Og hvorfor så denne artikel? 
Lad mig først og fremmest slå fast, at den 
ikke er tiltænkt erfarne hundeførere.
  Den er skrevet til de unge og nye hundefø-
rere, som i diverse bøger, blade og hjem-
mesider kan læse, at hunden stort set ikke 

må irettesættes, men at al dressur kan klares 
med positiv forstærkning og et klik.
  Det tror jeg faktisk også, at rigtigt store 
dele af jagthundens uddannelse kan. Og for 
en behagesyg labrador rækker det måske. 
Men den virkeligt jagtbegærlige setter, 
ruhår, kleiner münsterländer etc. skal godt 
nok høre mange klik, før den eksempelvis 
holder op med at hetze på hårvildt.
  Den skal præcist og kontant have at vide, 
at den adfærd er uønsket. 
  Hvordan det praktiseres, kan du lære ved 
at søge hjælp hos nogle af de rigtigt dygtige 
hundeførere, som der er så mange af i den 
stående jagthundelejr. Og opskrifterne 
er ikke entydige; mange veje fører som 
bekendt til Rom.
  Hvis du får at vide, at det handler om ube-
hersket korporlig afstraffelse, er du gået til 
den forkerte. Men det kan være bøvlet at få 
styr på en jagthund, der i unghundealderen 
har tillagt sig alvorlige unoder, fordi føreren 
ikke i tide ”trak en streg i sandet”. Det er 
ikke sikkert, at den nogensinde bliver til 
brugbar jagthund.

Det kræver et grundigt forarbejde, før en jagtivrig 
unghund er det færdige redskab til kultiveret jagt.
Foto: Flemming Østergaard.

www.fjd.dk
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SINCE

Når det gælder opdragelse, er det muligt at 
få lidt ekstra hjælp fra starten, hvis man ud-
nytter den måde, den nyfødte hvalp opfatter 
omverdenen på.
  Dyrlæge Bille Ruwald, Hokkerup Dyre-
klinik, har gennem fl ere år arbejdet med de 
muligheder, hvalpens hjerne giver os. I FJD 
har vi også for år tilbage ved et par fælles 
vintermøder haft fornøjelsen af at høre Bille 
fortælle om, hvad vi som opdrættere kan 
gøre helt fra starten af for at få en bedre 
jagthund.
  Dybt inde i hjernen ligger det limbiske sy-
stem. Her er der i hvalpens første 48 timer, 
som også kaldes for råmælksfasen, en åben 
motorvej for lagring af fært. Det vil sige, 
at hvalpen f. eks. aldrig glemmer duften af 
sin mor, eller opdrætteren, og den kan på 
den måde gemme op til 15 forskellige dufte 
resten af livet.
  Det betyder, at man kan præge hvalpen på 
det, man gerne vil have den til at arbejde 
med som voksen, narkotika, penge eller 
blod fra hjortevildt, hvis man anbringer den 
pågældende duft i hvalpekassen.
 
Fugledufte
Vore hunde skal altså have duft af hønse-
fugle.
  Det kan ikke nytte, at man gemmer vinger 
fra de pågældende fugle. Ret hurtig efter, en 
fugl er skudt, ændres duften til ”ådselduft”.
  Det letteste er at gemme duften på rene 
bommuldsklude. Klip en udtjent renvasket 
undertrøje i passende stykker. Tag en eller 
fl ere klude med på jagt i en plastikpose.
  Når en agerhøne eller en fasan er skudt, 
tager man kluden og gnider hen over fuglen 
og så tilbage i plastikposen. Har man for-
skellige dufte, må poserne naturligvis være 
mærkede.
  Ved hjemkomst lægges kludene i mærkede 
helt rene og tætlukkende sylteglas. Kludene 
er klar til brug, og opbevares de mørkt og 
køligt, kan duften holde sig fl ere år.

Prægning fra fødselen

Tekst og foto: Flemming Østergaard

www.fjd.dk
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Opdræt med dværghøns
Bærer udsætning af kunstigt opdrættede agerhøns varig frugt?

På et naboterræn til demoområde Eskjær har vi gang i et forsøg med udsætning 
af dværghøne-opdrættede agerhøns. Området må betegnes som en god agerhø-
nebiotop, men det har været småt med agerhøns herude. Målet med forsøget er 
at prøve at følge virkningen af en udsætning af to flokke dværghøne-opdrættede 
agerhøns.

Tekst og foto: Hugo Jensen
Foto: Arthur Scott og Francis Buner,  GWCT, m. fl .

I sommeren 2016 købte vi 36 daggamle 
agerhønekyllinger af en opdrætter i nærhe-
den, som er kendt for at lave en god kvalitet 
agerhøns. Vi lagde dem straks under to 
skrukke dværghøner, 18 under hver. Omgå-
ende tog dværghønerne kyllingerne til sig 
og ikke én eneste kylling gik tabt, så længe 
dværghønerne havde dem i buret hos sig.

I baghaven
Efter en lille uge i et udhus, hvor dværge 
med kyllinger gik beskyttet i to tråd-over-
trukne trækasser kom de udenfor i to gan-
ske almindelige bure til familiefl okke. Til at 

begynde med en vindtæt spærring mellem 
den overdækkede og den ikke overdækkede 
del af udsætningsvolieren. 
  Der var et tykt lag halm i bunden af 
voliererne i den overdækkede del, og der 
blev fodret og givet frisk vand dagligt, og 
halmen blev skiftet hyppigt. Dværghønerne 
tog sig moderligt af de små og begyndte 
meget hurtigt at kagle på en bestemt måde, 
når de havde fundet føde (= fx når vi fod-
rede). Fluer og småinsekter, der vovede sig 
ind til familien var en særlig delikatesse, 
som hun lærte kyllingerne at interessere 
sig for.  En særlig delikatesse var myreæg 

selvfølgelig. Til at begynde med fodrede vi 
med agerhøne-startfoder. 
   ”Moderen” sørgede altid for, at der var 
plads til alle kyllingerne under hende, når 
de havde brug for varme. 
  Husk at du i begyndelsen sagtens kan have 
burene stående hjemme i din have, så du 
bedre kan holde øje med, hvad der sker, og 
ikke dagligt skal køre ud på dit jagtområde. 
   Det vil være en kæmpe glæde for dine 
børn eller børnebørn, at du har agerhøns i 
haven. 

Dværghøns er gode til at passe agerhønekyllinger.

www.fjd.dk
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Ud i terrænet
Da agerhønsene var ca. fem til seks uger 
satte vi voliererne med kyllinger og dværg-
høner ud på udsætningsstedet.
  Dværgene kunne ikke forlade buret, men 
det kunne agerhønsene selvfølgelig gennem 
tremmerne i buret, og det gjorde de.
  Hver aften – i god tid – tog vi ud og luk-
kede for tremmeindgangen.  Nogle af ager-
hønsene var altid gået ind til dværghønen, 
når vi kom, og andre var udenfor. 
  Det gjorde vi ikke noget ved, vi lukkede, 
så dværghønen ikke kunne tages af mår 
eller ilder eller andet rovtøj om natten, og 
vi brugte gennem hele forløbet hjortetakolie 
og fugleskræmsler og raslende sække op-
hængt i træerne som skræmmemiddel mod 
rovtøj. Strøm brugte vi ikke. 
  Sækkene, der raslede for vinden, blev ofte 
fl yttet rundt, og nogle nætter havde vi en 
transistor kørende på udsætningsstedet. Det 
er vigtigt hele tiden at variere de skræmme-
midler, man bruger. 

  Snart var der kun 15 fugle i den ene fl ok.  
tre var pist væk. Vi ved ikke hvorfor – 
måske var de præderet, måske var det svage 
individer, der døde af sygdom. Der var in-
gen spor af prædation eller andet, der kunne 
fortælle os noget. Men det var tydeligt, at 
det nu var naturens egen lov, der gjaldt. 
  De overlevende i den fl ok, der nu var på 
15, fandt meget hurtigt ud af, at de ville 
overnatte uden for buret, så de satte sig i 
græsset tæt på buret med dværghønen i den 
karakteristiske formation, som agerhøns nu 
gør, med ”vagtposter” i alle retninger. De 
sad nærmest i en ellipseform – kun fi re - 
fem meter fra buret, hvor deres ”mor” gik.

  Om dagen gik de ind til hønen og hyggede 
sig så snart vi havde været der at lukke op, 
så de kunne komme ind. På intet tidspunkt 
kom dværgene ud af buret. Agerhønsene 
skulle jo ikke lære at fl yve i træerne om 
natten.

Den vilde natur
Da agerhønsene var ca. 10 uger, tog vi 
dværgene hjem og overlod de to fl okke 
høns til deres egen skæbne. 
  En vild agerhøne i området, der kun havde 
én eneste kylling, indfandt sig snart ved 
buret med de 15 høns. Det skete endnu 
mens dværghønen gik i buret.  Flere gange, 
så vi den vilde agerhøne meget tæt på buret. 
En skønne dag var vore 15 agerhøns væk 
og det samme var den vilde agerhøne med 
den ene kylling.
  Der kan være sket et af to. Enten har den 
vilde agerhøne adopteret vores 15 nu halv-
vilde fugle og ført dem væk.
  Eller også har hun betragtet sig selv og 
sin ene kylling som en fl ok, og så har hun 
formentlig jaget vores 15 fugle væk fra 
sit territorium. Englænderne siger ”never 
release a covey to a covey” - sæt aldrig en 
fl ok ud, hvor der er en vild fl ok i forvejen. 
  Så forjager de vilde de opdrættede. Imid-
lertid tror vi, at den vilde høne med kun én 
kylling har adopteret vores 15, så hun havde 
16 kyllinger.
  Den anden fl ok opførte sig ikke helt som 
den første. Flere fugle gik hver aften ind 
til dværgen inden ”lukketid”, og i det hele 
taget syntes denne fl ok tættere knyttet til 
dværghønen. 
  Hvis vi forstyrrede hønsene midt på 
dagen, efter at vi havde åbnet tremmeud-
gangen om morgenen, så fl øj de op og fl øj 
25- 30 meter ud i naboens rugmark. Men 
om aftenen var de igen hjemme og sad ved 
buret eller i buret sammen med dværgen. Så 
snart dværghønen mærkede, at kyllingerne 
ikke var lige uden for, så begyndte hun at 
”kalde sammen”. 

  De fugle, der var gået ind, blev lukket inde 
for natten sammen med ”mor”, mens de 
mere selvstændige overnattede udenfor. 
  En skønne dag var der ikke mere 18 kyl-
linger i denne fl ok nr. 2 – men kun 17. Vi 
havde godt nok observeret en spurvehøg 
som ofte kom fl yvende lavt forbi udsæt-
ningsområdet og den manglende kylling 
fandt vi dræbt af spurvehøgen  15 meter fra 
buret. Høgen havde slået den og pillet lidt 
i den. Helt typisk for spurvehøgen, som er 
én af agerhønsenes allerværste fjender. Ofte 
sårer de kun en kylling og lader den så ligge 
halvdød. Denne var død – men ikke ædt op. 
  17 blev en dag til 16. Vi kunne se blodspor 
på fl iserne omkring buret, og der manglede 
en kylling. Var det et mårdyr? En kat? En 
rotte? Vi ved det ikke, men vi havde nu kun 
16 af oprindeligt 18 i denne fl ok.
  I november måned så vi igen denne fl ok. 
De var nu 11. 

Virker det?
Den 3.1.2017 tog vores ruhårede hønsehund 
stram stand ved et hegn og op kom otte 
stærke høns . Om det var de 11 eller de 15, 
der nu var blevet til otte, kan vi ikke sige 
med sikkerhed, men et yderligere svind var 
der tale om i forhold til enten 11 eller 15. 
  Det er klart, at vi har stillet foderautomater 
op lige ved, hvor de to udsætningsbure stod, 
hvis fl okkene skulle kigge ”hjem”. 
  Mon de opdrættede høns fi nder en vild 
fl ok at parre ud med?  Eller parrer de 
udsatte høns ud indbyrdes? Vi ved det ikke, 
men vi er spændte på, hvad foråret og som-
meren bringer. 
  Nordfl okken eller møllefl okken, som vi 
også kaldte dem (som formentlig blev adop-
teret) blev sat ud under en vindmølle. Mens 

Det er slet ikke nogen dårlig inve-
stering at anskaffe sig et batterihegn, 
hvis man skal sætte høns ud år efter 
år. Det holder effektivt ”rovtøj” på fi re 
ben på afstand.

Hvis man har mulighed for at sætte 
sine kyllinger ud et sted, hvor der er et 
par uden eller med kun en enkelt kyl-
ling, er det den perfekte adoption.

Kyllingerne har fået udløb til den „vilde“ natur. Foto: Hugo Jensen. Kyllingeren ville overnatte lige uden for buret. Foto: 
Hugo Jensen.

www.fjd.dk
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vi ved den anden fl ok så både spurvehøg og 
blå kærhøg  på færde, så mærkede vi aldrig 
til rovfugle under møllevingerne. 
  Uden at kunne bevise noget som helst, 
har vi en ide om, at rovfugle ikke ynder at 
komme for tæt på de rasende møllevinger. 
Så måske er det ikke nogen dårlig ide at 
sætte sine udsætningsbure et sådant sted. 
  Har du dværghøns? Du kan skrukke dem 
ved at fodre med ren hvede i en periode. 
Køb 18 daggamle agerhøns, eller agerhøn-
seæg (sikkert endnu bedre!) og læg dem 
under den skrukke dvæghøne og gør som 
ovenfor. 

  Og hold så øje med, om din udsætning 
sætter varig frugt.
  Allerbedst er det selvfølgelig at translo-
kere høns, men det kan vi ikke gøre alle 
sammen. 
  Imidlertid synes vi, at det helt afgørende 
spørgsmål er: Nytter vores udsætninger 
af naturnært, men stadig væk kunstigt 
opdrættede agerhøns på længere sigt? Eller 
forsvinder de kunstigt opdrættede høns bare 
lige så stille igen. Er det hele bare et fort-
løbende ”put and take”, eller tager naturen 
selv over med afsæt i udsætningen?
  Vi vil holde nøje øje med, hvad der sker 

på det forsøgsområde, hvor vi udsatte de to 
fl okke høns, og hvor biotopen og helårsfod-
ring er på plads.
  Vi er ganske klar over, at forsøget ikke kan 
gøre krav på at være videnskab – langtfra 
– men vi er alligevel spændte på, om vi får 
høns på området.

Så tidligt som i 1980-eren viste 
ringmærkninger, at udsatte agerhøns 
yngler i naturen. Projekt Agerhønen 
tilbage på Ærø har også vist, at de 
udsatte høns yngler.

Det er altid positivt, når man fi nder ud af, at de udsatte agerhøne har klaret sig. Arkivfoto: Annette Laursen.

Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 
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Vestfyns Agerhøns og Fasanopdræt
Sjodvangen 8 5610 Assens, Mail: alexnissen@c.dk.  Mobil 40 43 48 50

Hjemmeside: www.agerhons-opdraet.dk
Bestil i god tid, så du er sikker på levering til markprøver, hundetræning og Jagt

Agerhøns 
og rødhøns af høj kvalitet.

Fra 8 til 16 uger.

(Leveres også som daggamle kyllinger)

Udsætning af agerhønefamilier 
med eller uden bur.
1 par med 15 3-ugers kyllinger 
eller
1 par med 20 daggamle kyllin-
ger.

Fasaner 
på 6 uger af høj kvalitet.
 
(Leveres også som daggamle kyllinger)
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Høj hovedføring
Refleksioner over stil

Er stil blot en subjektiv 
opfattelse af, hvad der 
er kønt, eller har den 
betydning for hundens 
effektivitet?

Tekst: Frank Krøyer
Foto: Flemming Østergaard
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Alle har deres bevæggrunde til at gå på jagt 
med en stående engelsk fuglehund, nogle 
fordi de er vokset op med en fuglehund, 
andre fordi de blev betaget af dens måde 
at arbejde på. En ting er dog tilfælles, en 
stående engelsk fuglehund taler til hjertet. 
At se en elegantier, der afsøger et jagtom-
råde i store veltilrettelagte slag for derefter 
at indsnævre søgsbredden og slutte med en 
stand, er en fantastisk oplevelse. 
  Oplevelsen er meget personlig og dermed 
subjektiv og kan være svær at beskrive. For 
mange giver det en lykkefølelse, at se en 
engelsk hund med stort format og fortrinlig 
stil, svæve over stubmarken for derefter 
at nagle fuglen i en stand. Det kan næsten 
sammenlignes med en lille forelskelse. 
Derfor - går man på jagt med en stående 
engelsk hund, er der endog meget stor 
sandsynlighed for, at man bliver bjergtaget 
af fart, stil, søg og effektivitet på marken.

Skønhed afhænger af øjet, der ser
Ray Dwyer – President for the Irish Redset-
ter Club I Irland –  har I sin bog “The Irish 
Red Setter” skrevet: ”Der er ting, som 
rører hjertet, ting der inspirerer til ærefrygt 
og undren, og ting der giver en klump I 
halsen” 
  Der er jo meget i denne verden, der bare er 
smukt, og som kan give en klump i halsen 
uden anden funktion end netop at være en 
personlig smuk og rørende oplevelse, men 
da man defi nerede stilen for over 100 år 
siden ovenikøbet midt i den naturalistiske 
æra, var det vel næppe på grund af det 
æstetiske og visuelle udtryk, og vel slet ikke 
fordi jeg og ligesindede over 100 år senere 
kunne få en personlig tilfredsstillelse ved 
at betragte en stående engelsk fuglehund 
arbejde på marken.
  Ray Dwyer skriver videre: ” Forskellen 
mellem en stilfuld hund og en hund under-
legen I stil, er mere end blot et spørgsmål 
om æstetik – det er et spørgsmål om ef-
fektivitet”. Med andre ord er ”stil” ikke et 
spørgsmål om den subjektive opfattelse, af 
øjet der ser, men en objektiv defi neret stan-
dard for den enkelte race med det formål at 
optimere fysisk udholdenhed, vildtfi nder-
egenskaber og fuglebehandling. 

Stilens betydning for effektivitet
Færten fra en fugl kan både være luftbåren 
og jordbåren. Når en hund fører sit hoved 
lavt, følger hunden den jordbårne fært. Da 
hunden jo ikke på forhånd ved, i hvilken 
retning fuglen er løbet, og hvor langt den er 
løbet, har den naturligvis heller ingen reel 
mulighed for at stoppe (tage stand) i rette 
tid. Dette bevirker, at den kommer for tæt 
på fuglen og dermed støder fuglen.
  Ved at følge den luftbårne fært ved hunden 
altid præcis, hvor fuglen er, da færtstrålen 
til enhver tid løber i direkte linje fra fuglen 
til hunden. Denne viden giver hunden mu-
lighed for at kontrollere fuglen/situationen. 

Da hundens kontrol over fuglen er essensen 
af det at gå på jagt med en stående engelsk 
fuglehund, er stilen derfor detaljeret ned-
fældet for alle engelske racer i en offi ciel 
global standard.
  Færtforhold er et helt kapitel for sig men 
det skal lige nævnes, at højden på den luft-
bårne fært kan være afhængig af jordbunds-
forhold, vind og temperatur. Derfor skal 
man i nogle tilfælde respektere hunde, der 
bærer hovedet lavere end normalt.

Stilens betydning for udholdenhed og 
sundhed 
I en races standard er der også gjort meget 
ud af at beskrive aktionen i selve galoppen, 
da korrekte og friktionsløse bevægelser er 
afgørende for en hunds udholdenhed og 
evne til at undgå skader. For Setterne er 
det ligeledes beskrevet, at halerørelse ikke 
er ønskelig undtaget ved korrektion i en 
vending.
  Hvis man betragter en ulv eller de store 
katte på den afrikanske savanne, er der også 
kun her halerørelse for at korrigerer for 
retningsskift.
  Konstant halerørelse i søget må betegnes 
som et subjektivt element i stilen, som, så 
vidt jeg er bekendt, ikke har nogen positiv 
effekt på hverken effektivitet, udholdenhed 
eller sundhed. En kombination af en logisk 
tolkning, udtrykkelige anvisninger i alle 
de engelske racers standarder om så lidt 
halerørelse som mulig og gentagne udtalel-
ser fra danske dommere og meget erfarne 
hundefolk som: - Den hund strækker så me-
get ud, at der ikke er energi til halerørelse, 
kunne indikere, at man bør stille spørgs-
målstegn ved om ”livlige halebevægelser” 
skal have en så fremtrædende rolle i FMR § 
21 stk. 2. som den har nu.

Årsager og konsekvenser af den subjek-
tive anskuelse
Uden at vide det, kunne en mulig grund til 
at ”livlige halebevægelse” er blevet indført 
i bedømmelses grundlaget i FMR, være at 
der var personer, der kunne lide at se på en 

hund med piskende hale og måske tro, at 
det var en glad hund. Udover denne ikke 
konstruktive subjektive opfattelse af stilen, 
kunne det ikke være mere forkert. Uden at 
gå i detaljer i denne artikel, afl iver mange 
forsøg og forskning myten om, at hund, der 
logrer med halen, partout er en glad hund. 
  Det er betænkeligt at en perifer og så 
åbenbar ikke funktionel/jagtlig relateret 
egenskab, skal have så massiv en plads 
i FMR. Hvis vi ønsker at profi lere den 
stående engelske fuglehund til jægere, vil 
de med rette undrer sig over, hvorfor en 
hund skal have livlige halebevægelse, når 
den jager, og hvad i alverden det har at gøre 
med dens jagtlige egenskaber. 
  I forlængelse af Harris’s fremragende 
artikel fra sidste nummer af ”Jagthunden”  
hvor han pointerer, at markprøver er skabt 
for at fremme den stående hund, og social 
samvær og konkurrence er sekundært ( men 
dog herligt), gælder det samme for stilen.
  Selvom den stående engelsk fuglehund 
er en fryd for øjet og kan give en klump i 
halsen, må vi aldrig glemme, at den person-
lige oplevelse, er en sidegevinst, afl edt af 
funktionelle krav til en fuglehund for at op-
timere de jagtlige egenskaber med henblik 
på at fremme interessen for jagt med den 
stående hund 

Tiltag til fremme af den stående engelske 
fuglehund 
For at gøre indholdet i FMR og vores kritik-
ker mere forståelige for lægmand og bevare 
fokus på det væsentlige, er jeg overbevist 
om, at nedenstående initiativer vil gavne 
den stående engelske fuglehund
  1.  Slet eller minimer betydningen af ”liv-
       lige halebevægelse” i FMR § 21 stk. 2.
  2.  Kategorisere stilen som: effektiv, meget 
       effektiv og maksimal effektiv, eller i 
       det mindste erstatte smuk stil (som jo 
       er et endnu mere subjektivt ladet ord 
       end god) med meget god stil i de nuvæ-
       rende kritikker. 

Korrekt hovedføring har i høj grad betydning for hundens mulighed for at få kontakt med fuglen.

www.fjd.dk
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Vildtafgrøder
2017

OVERSIGT OVER AFGRØDER

Navn .................................................................................................................................................

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

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

Medlemsnr.  ..........................................Tlf. nr.  ...............................................................................

CVR nr.  .............................................................................................................................................

E-mail (til faktura)  .........................................................................................................................

AFGRØDE HJORTE- 
VILDT

MARK-
VILDT

FUGLE- 
VILDT

KG 
UDSÆD 

PR. 
1.000M2

PAK-
NING, 

KG

PRIS 
KR./KG BESTILLING, 

ANTAL KG

VILDTBLANDINGER

Sommermix til hjortevildt ••• •• •• 8,5 10 51,05

Helårsmix til hjortevildt ••• •• •• 3,5 2 & 10 **67,15

Skoveng og vildtager •• •• • 3,5 10 53,37

Kyllingemix (forårssåning) •• ••• ••• 4,0 10 29,96

Markvildt, dækning og føde •• ••• ••• 3,6 10 71,03

Insektvold/redeskjul • ••• ••• 1,6 2 74,58

Pollen- og nektar blanding • •• ••• 1,5 2 182,43

Traditional Game Cover Mixture •• ••• ••• 2,5 10 60,23

Decoy Game Mixture •• ••• ••• 2,0 10 47,85

Late Cover Mixture •• ••• ••• 1,3 5 57,80

Boost Mixture •• ••• ••• 0,6 5 168,30

Millgame Millet Mix • • ••• 1,3 10 48,73

ENÅRIGE AFGRØDER

Vildtmajs RAPID FIRE, bejdset •• • ••• 3,0 9-14 Pk/478,50

Boghvede ••• •• ••• 10,0 2 & 10 **27,23

Quinoa • ••• 1,0 1 236,00

Honningurt • • •• 1,0 2 & 10 **104,17

Gul sennep • ••• 0,8 2 & 25 **16,00

Oliehør • ••• 8,0 15 39,60

Solsikke, ubejdset • •• 2,0 2 54,50

Hamp (husk ansøgning) •• • ••• 3,0 2 & 10 107,25

Sorghum DWARF PENN 110 •• •• ••• 3,0 10 47,52

Gul lupin* MISTER ••• ••• 16,0 10 24,92

OVERVINTRENDE AFGRØDER

Fodermarvkål, GRÜNER ANGEL. ••• ••• •• 0,5 1 123,97

Foderraps, LICAPO ••• ••• •• 0,7 2 71,17

Stubturnips BARKANT (rodtype) •• •• •• 0,4 1 101,99

Rødkløver* ••• ••• •• 1,0 2 & 10 **92,00

Hvidkløver* ••• ••• •• 1,0 2 & 10 **67,25

Lucerne* •• ••• • 3,0 2 & 10 **78,80

Cikorie SPADONA ••• ••• 1,0 1 170,00

Alm. rajgræs •• •• •• 2,0 10 34,25

Rørgræs •• •• •• 2,0 2 237,25

Stauderug ••• ••• • 10,0 2 & 10 **24,75

Jordskokker •• • • 250 20 Pk/216,75

Majskolbegranulat, Rehofix 
MK1500

Til opblanding af frø til  
præcis udsåning 20 15,00

•  Egnet,   ••  Velegnet,   •••  Meget velegnet* Bælgplante

** Pristillæg på 5,00 kr. pr. kg. ved køb af pakninger á 2 kg.

Se mere på www.dlf.dk - vildtafgrøder

OVER

Få 10 % rabat

som medlem
af FJD

Bestilling af frø
Alle priser er eksklusive moms og levering.. Ved ordre over 7.000 kr. ekskl. moms  
leveres fragtfrit. Ved ordre under 250 kr. tillægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.  
Bestilling foretages ved at udfylde kuponen på FJDs hjemmeside (udfyldes og sendes  
elektronisk) eller ved at sende eller faxe denne kupon til:

DLF • Højmevej 12 • 5250 Odense SV, 
faxnr.: 63 17 16 19 • e-mail: agro@dlf.dk
Som medlem af FJD får du 10 % rabat på ovenstående sortiment. 
Husk at anføre medlemsnummer nedenfor.

Mangfoldighed
i agerlandet

Overskriften er slogan for arbejdet i FJDs Markvildtudvalg. I de år, 
udvalget har eksisteret, har man nået mange fi ne resultater. Meget 
vigtige brikker i det arbejde er forvaltningsområderne rundt om i 
landet. Her har entusiastiske lodsejere i samarbejde med engagerede 
hundefolk skabt mulighed for, at faunaen trives i almindelighed og 
agerhønen i særdeleshed.
  Derfor inviterer Markvildtudvalget nok en gang i samarbejde med 
lokale landboforeninger og andre grønne organisationer til spæn-
dende inspirationsaftener rundt om i landet.
  Her vil der blive mulighed for at se på faunastriber og andre bio-
topplejetiltag samt høre om de erfaringer, man har gjort på stedet.

Markvildtudvalget planlægger arrangementer følgende steder:
  -  Nordjylland: Gandrup.
  -  Salling: Eskjær: August. Arrangementet tager særlig fokus på 
     prædatorkontrol/fældefangst og laves i samarbejde med Eskjærs 
     vildtforvalter.
  -  Vestjylland: Øster Hjerm.
  -  Østjylland: Lillerup, 20. juni kl. 19.
  -  Sydvestfyn: Turup
  -  Sjælland: Sigerslevøster.
  -  Ud over dette bliver der et specialarrangement iSønderjylland,
     Ballum hos Tonny Lønne d. 27. juni

Arrangementerne annonceres endeligt på FJDs hjemmeside og i 
„Jagthunden“ juni.
  Mød op og få inspiration og husk at tage din lodsejer med.

Foto: Flemming Østergaard.

www.fjd.dk
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Aage Stenhøj Jørgensen – 80 år
Den person, der i nyere tid har betydet mest for den stående jagthund 
i Danmark, fyldte den 28. marts 80 år. I 25 år var Aage formand for 
Dansk Breton Klub. Mange af årene var han også formand for både 
FJD og DJU, hvor bestyrelserne hurtigt opdagede Aage’s organisa-
tioriske evner. I den periode blev Dansk Jagtforening og Landsjagt-
foreningen af 1923 slået sammen og Aage var en af hovedarkitek-
terne omkring DJU’s nye organisation, der trådte i kraft i 1992.
  Aage har i alle årene som aktiv foreningsformand arbejdet for at 
samle de stående jagthunde til en stærk organisation, hvilket er lyk-
kedes langt hen ad vejen. 
  De sidste år har Aage været en meget værdsat sekretær for DJU’s 
bestyrelse, der nyder godt af Aage’s enorme viden om den stående 
jagthund i Danmark.
  Kære Aage – Hjerteligt tillykke med den runde dag. Vi glæder os 
til at nyde dit selskab, din viden og din arbejdsindsats i mange år 
endnu, ligesom vi glæder os til at møde dig på marken med din nye 
unghund.
  På DJU’s vegne,
  Poul Vestervang, formand

Foto: Annette Laursen.

„Jagthundens“ redaktion ønsker Aage Stenhøj et stort 
tillykke med den runde dag og takker for et godt samar-
bejde gennem årene.
  På redaktionens vegne
  Flemming Østergaard RABAT VED KØB AF FLERE VARER

Kronborgvej 3 - 8381 Tilst - 87 45 09 02

HVALPEDUMMY PYNTE/NØGLERINGSDUMMY

JUNIORDUMMY NÆRSØGSDUMMY

MARKERINGSDUMMY BOLDDUMMY

SPEDDYDUMMY STANDARDUMMY

SKINDDUMMY DUMMYTASKE

DÆKKEN

RETRIEVERLINEDUMMYVEST

FLØJTE
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Folkefest tæt ved 
den gamle grænse

Dansk Jagthunde Derby 2017

Der er intet over. Der er intet ved siden af. At vinde 
Derbyet er nok det største, man kan opleve som ejer og 
fører af en engelsk fuglehund.

Tekst og Foto: Flemming Østergaard
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Publikumsinteressen for Derbyets fi na-
ledag er altid enorm. 2017 var ingen 
undtagelse. Fra nær og fjern strøm-
mede  hundejere til de store marker 
syd for Kongeåen.

For udenforstående og forbipasserende på 
de omkringliggende veje ved Ødis, lidt syd 
for Kolding, må det have set ud som større 
folkeligt arrangement. Nogle kunne måske 
tro, at der var tale om en ”genforeningsvan-
dring” til den gamle grænse, men det var 
fi nalerne i årets jagthundederby, som blev 
afviklet  lørdag d. 18. marts, 
  Som altid tiltrækker Derbyets andendag et 
megastort publikum fra hele landet. Dette 

vil man opleve. Man vil være med, når årets 
derbyvinder fi ndes, og man vil være med til 
at hylde de placerede.

Den engelske sjæl
For at forstå denne enorme interesse og 
for at forstå institutionen Dansk Jagthunde 
Derby, skal man forstå sjælen i arbejdet 
med den stående engelske fuglehund. For 
ejere af settere, pointere og bretons er der 
ikke noget mere spændende end at arbejde 
med en ung hund og heller ikke noget, der 
kan opildne en hundejer mere end en prøve 
med og for unghunde.
  Det et føre unghund giver så megen glæde, 
at det ikke kan sammenlignes med noget 
andet. Derfor er prøver med og for ung-
hunde også noget af det, man som ejer af en 
engelsk fuglehund går allermest op i. Det 
er her, man ser talentet. Det er her, man ser 
vildskaben og jagtbegæret, og det er også 
her, man ser, om vildskaben kan tøjles.
  Derfor afvikler Pointerklubben og Setter-
klubberne også i forbindelse med hovedprø-
verne særlige konkurrencer for unghunde 
med 1. pr. i ungdomsklasse. Disse særlige 
UKK-er er der meget stor prestige i at 
vinde.
  Derfor og netop derfor på grund af den 
store begejstring for arbejdet med de unge 
hunde er interessen for derbyet så stor.

Stolte traditioner
Dansk Jagthunde Derby kan føres helt 
tilbage til 1932, hvor man afholdt den første 
prøve, og prøven er siden blevet afholdt 
hvert år med undtagelse af 1943. I prøven 
kan deltage unghunde af de engelske racer 
(hundene deltager normalt i det år, de fylder 
to år).
  Hundene skal være tilmeldt, inden de fyl-
der et år, og endelig tilmelding sker en lille 
måned før derbydagen.
  Prøven er en avlsprøve, dvs. en prøve som 
har til formål at vurdere de unge, stående, 
engelske jagthundes jagtlige egenskaber 
med henblik på at fi nde de bedste avls-
hunde. Prøven foregår over to dage, således 
at der på førstedagen sker en kvalitetsbe-

dømmelse i henhold til markprøvereglerne 
for unghunde, medens andendagen er 
konkurrence mellem de hunde, der har kva-
lifi ceret sig til videre deltagelse. En hund 
kan kun deltage i derby en gang.
  Det er klart, at traditionerne er store i en 
prøve, der har mere 80 år på bagen. Derfor 
interessen, derfor begejstringen.
  Når dommerne ved prøvens afslutning 
bekendtgør resultatet, og vinderen løfter 
Derbykruset, bryder jubelen løs. Unge som 
gamle, mænd som kvinder står med en 
klump i halsen og lidt fugt i øjenkrogene, 
og vinderen vil for altid skrive sig ind i 
historien, og vil lige til bænken på pleje-
hjemmet huske dette øjeblik som det største 
i hans eller hendes karriere som hundefører.
  Derbykruset er noget helt for sig selv. Det 
har været med hele vejen. Det er af massivt 
sølv, ca. to kilo, og vurderet til ca. 250.000 
kr. Derfor skal vinderen også skrive under 
på, at vedkommende laver en tillægsforsik-
ring på beløbet til sin indboforsikring. Men 
hvem gør ikke gerne det, for at få lov til 
at løfte det og have det stående i skabet til 
næste år.

14 hunde
Til årets derby var der tilmeldt 86 hunde, 
men afmeldinger i sidste øjeblik (skader, 
løbske tæver mm.) bragte deltagerantallet 
ned på 65. Disse hunde blev grundigt afprø-
vet om fredagen med Vejen som centrum, 
og af disse opnåede 17 at klare kravene til 
en præmie i ungdomsklassen. Er hunden på 
prøvedagen ikke fyldt to år, bliver præmi-
eringen indført på hundens præmieliste.
  Dommerne valgte at medtage 14 hunde 
fra kategori 1 (1. præmiehunde der har søg, 
fart og stil i orden). Det drejede sig om seks 
engelske settere, fem pointere, to gordon 
settere og en irsk setter. Af disse var seks i 
kategori 1A, altså helt fejlfri. 
  Afprøvningen foregik i et pragtfuldt terræn 
syd for Ødis på store, velegnede marker, og 
efter grundig afprøvning, hvor nogle hunde 
ikke kunne bevare det fi ne søg eller gik 
lidt af hånd, blev feltet barberet ned til det 
halve. 

De 14 ekvipager, der havde kvalifi ceret sig til fi naledagen, lige før start. Første slip. Finaledagen er i gang.
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  Disse syv hunde skulle nu konkurrere mod 
hinanden om de eftertragtede seks podie-
pladser og den endelige sejr.
  I toppen stod to engelske settere, Otis og 
Loke med et lille forspring til Loke.
   Matchningen begyndte nede fra, for 
til sidst at slutte med et slip mellem den 
svenske pointer Top Point Lin ejet og først 
af Anna Linder og engelsk setter Otis, ejet 
og ført af Thue Winter Iversen om retten til 
at møde Loke i den endelige fi nale. Slippet 
blev klart vundet af den engelske setter, 
medens Lin måtte ud i en omprøvning mod 
Pointer Isa tilhørende Allan Bredsgaard. 
Her vandt den svenske hund, og så var 
vi alle klar til den fi nalen mellem Otis og 
Tobølbjergs Loke med ejer og fører, Poul 
Erik Dahl.

  Det var en super fi nale. Begge hunde gik 
stort med høj fart og i smuk stil. De dæk-
kede deres terræn eksemplarisk, så da ord-
førende dommer, Ole Dahl Madsen råbte: 
- Koble! Var vi ikke helt sikre på, hvem der 
havde vundet, men vi havde en anelse.
  Inden præmieuddeling, skulle man lige 
have sat frokosten til livs, der på grund af 
den kraftige blæst blev indtaget i det store 
maskinhus på Gyldenhave. Rigtig dejligt. 
Tak for det.
  Da sulten var stillet samledes alle til ende-
lig kritik og præmieuddeling, hornblæsning, 
klapsalver af de placerede og hyldest af 
vinderen.
  Endnu et derby var til ende. Endnu en 
hund og en hundefører havde skrevet sig 
ind i den 85-årige historie.

De placerede hunde. Fra venstre:
1. Vinder ES. Otis. Ejer: Tue Winter Iversen. 
    Sammen med opdrætter Line Calusen. 
2. Vinder ES. Tobølbjergs Loke. Ejer: Poul Erik 
    Dahl.

3. Vinder P. Top Point Lin. Ejer: Anna Linder.
4. Vinder P. Fugledes A. Mille. Ejer: Flemming 
    Sørensen.
5. Vinder P. Bendt’s Ino. Ejer: Tom B. Hansen.
6. Vinder ES. Nordvestjydens Kaisa. 
    Ejer: Søren Stærkær.

En fantastisk rejse
For én person blev årets derby en helt spe-
ciel oplevelse. Et er at starte på derby for 
første gang med sin første engelske setter. 
Noget helt andet er at vinde.
  Thue Winter Iversen, der ellers i mange 
år har arbejdet med ruhår og stadig gør 
det, fi k for to år siden lyst til at prøve en 
engelsk setter. Otis, har lige fra start været 
meget vågen og tændt, og derfor begyndte 
hunden også meget tidligt at vise gode 
takter, som Thue så har forstået at udnytte.
  Man kunne ellers nok spørge sig selv 
om, hvordan han får tid som alenefar med 
to små børn. – Der er jo dage, hvor jeg 
ikke har børnene, men ellers tager jeg dem 
med, fortæller Thue. Og beretter om, at 
han på en af forårets lokale prøver havde 
et barn på skuldrene og et andet ved hån-
den, da han skulle frem til hunden i stand.

  Otis har i øvrigt i dette forår opnået 2x 1. 
UK på lokalprøver samt 1. UK+ pokal på 
FJDs forårsprøve i Salling. Thue Iversen 
synes, at Otis har været nem at arbejde 
med. Den er robust, arbejder hårdt og 
koncentreret samtidig med, at den er bør-
nenes bedste ven i hjemmet. – Derfor tog 
jeg den også ret tidlig med på jagt bl.a. på 
fjeldet, fortæller han.
  Thue synes at det har været en fuldstæn-
dig vanvittig ”rejse” og synes at derbydel-
tagelsen har været det mest spændende, 
han nogensinde har oplevet som hunde-
fører. 
  Thue Winter Iversen er bestemt ikke 
færdig med ruhår, men han er meget 
begejstret for miljøet i den ”engelske lejr” 
og synes, at han er blevet taget rigtig godt 
imod. 

Otis er en robust hund og har været nem at arbejde 
med, siger Thue Winter Iversen.

Thue Winther Iversen, t.v., løfter Derbykruset, som 
han fi k overrakt af derbyfornanden, Asger Stein. Han 
vil for altid være indskrevet i historien.

Finaledommerne. Fra venstre: Jan Koch, Ole Dahl 
Madsen (ordf.) og Erik Rimmen.
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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.dkk.dk eller kontakt os på tlf.:  56 18 81 00

En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 475 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

Tilmelding og betaling sker via Dansk 
Kennel Klubs Hundeweb eller ved direkte 
tilmelding til prøvelederen og betaling til 
den opgivne bankkonto.

Prøven ved Terkelsbøl
Lørdag den 10. juni 2017 ( max 40 hunde ) 
Mødested: Terkelsbøl Bygade 50, 6300 
Tinglev.
Prøveleder: Allan Bredsgaard, Terkelsbøl 
Bygade 50, 6300 Tinglev. Tlf. 74642371 /  
21478083. Mail: ab@prof-dog.com.
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto: 
Regnr. 8061 ktnr. 1026081

Prøven ved Ribe
Lørdag den 24.juni 2017 ( max 25 hunde )
Mødested: Skydebanevej 4, 6760 Ribe
Prøveleder: Mona Storgaard, Karl Jensens 
Vej 16, 6731 Tjæreborg.  Tlf 21920030
Mail jagtlysten@gmail.com
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto: 
Regnr. 1686 ktnr. 3222572915

Prøven ved Give.
Lørdag den 1. juli 2017.
Mødested: Ikærhallen, 7323 Give.
Prøveleder: Allan Thomsen, Sejerupvej 46, 

7323 Give. Tlf. 75734802 / 40141802.
Mail: allan.thomsen@mvb.net.
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto: 
Regnr. 7622 ktnr. 125565

Prøven ved Hobro.
Lørdag den 8.juli 2017, kl.09.00
Mødested: Vielshøjen 4, 9600 Hobro
Prøveleder: Peter Katholm. Tlf. 21341660
Mail: peter@eurocon.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr.2600, ktnr. 7554964596

Prøven ved Sakskøbing
Lørdag den 29.juli  2017, kl.09.00 ( max 20 
hunde )
Mødested: Kogangen 7, 4990 Sakskøbing
Prøveleder: Kim Staal, Klokkevangen 
20,4983 Dannemare. Mail: kim@k-staal.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Regnr.   6301       
Kontonr. 0001604066

Prøven ved Skjern.
Søndag den 6. august 2017 (max. 60 hunde) 
Mødested: Stauning Sognegård, Stauning, 
6900 Skjern.
Prøveleder: Jens Chr. Hansen, Stauningvej 
11, 6900 Skjern. Tlf. 97354290 / 29427470.
Mail: jes@ afgratning.dk.
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto: 
Regnr. 7780 ktnr. 1567643

Fynske prøve.
Torsdag d. 10. august kl. 15.00  (max. 25 
hunde.)
Sidste tilmelding søndag d. 6 august.
Mødested: Bøllemosevej 15, 5892 Gudbjerg
Prøveleder/ terræn : Poul Erik Rasmussen 
tlf. 22232362
Prøveleder/ logistik : Hugo Eriksen tlf. 
20304051 H. C. Andersens vej 50, 5700 
Svendborg. Mail : hugo_pia_eriksen@
hotmail.com .Prøvegebyr bedes indsat på 
Bankkonto : Regnr. 0828 ktnr. 0010064376

Prøven på Bornholm.
Lørdag den 12. august 2017 
Mødested: Jydegaard, 3700 Rønde.
Prøveleder: Poul Rikard Ebbesen, Vester-

marievej 8, 3700 Rønne. Tlf. 23631901
Mail: phe @ ncc.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr. 6060 ktnr. 0005653488

Prøven ved Aars.
Lørdag den 12. august 2017
Mødested: Nørager Jagt og hundesports-
forenings klubhus, Sortebakken , 9610 
Nørager.
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen, Gislumvej 
126, 9600 Aars. Tlf. 98653082 / 20473382
Mail: jlt@jyde.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr. 3291 ktnr. 3291171540

Prøven ved Næstved.
Lørdag den 12. august 2017.
Mødested:  Ny Præstøvej 310 b, 4700 
Næstved ( P-pladsen ved Skovgrillen ), kl. 
08.00
Prøveleder: Steen Thaulov Petersen, 4700 
Næstved. Tlf. 28290295
Mail: _stp@_skiold.com
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr. 4424  ktnr. 4424253138 eller mobil 
pay 28290295

Prøven ved Skanderborg.
Løndag den 19. august 2017
Mødested: Stilling Jagtforenings klubhus,  
Teglgraven 3, 8660 Skanderborg  ( Frakør-
sel 51, Skanderborg N)  
Prøveleder: Nicole Laigaard Solgaard, Ris-
vangen 9, 8362 Hørning. Tlf. 41770813
Mail: nls@biir.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr. 3675 ktnr. 3678249262

Prøven ved Hjallerup.
Lørdag den 26. august 2017
Mødested: Hjallerup Jagtcenter, Kjærsgaard 
Engvej, 9320 Hjallerup.
Prøveleder: Bjarne Jacobsen, Bragenholt-
vej 50, 9300 Vodskov. Tlf. 98257538 / 
20289469
Mail: harlunn_@hotmail.com
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr. 9245 ktnr. 4582240480

Foto: Kim Henriksen.

Slæb – og apporteringsprøverne 2017

www.fjd.dk
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DJU
orienterer  Dansk Jagthunde 

  Udvalgs bestyrelses-
  møde tirsdag den 31. 
januar 2017 kl. 17,00 i Ejby-hallerne

Referat 
Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, 
formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein 
Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) 
DKK, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) 
DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Frank 
Elmer (FE) FJD, Flemming Sørensen (FS) 
DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) 
sekretær. Endvidere deltog Harris Jensen som 
observatør.

PV bød velkommen, specielt til Harris Jen-
sen, der snart indtræder i DJU’s bestyrelse i 
stedet for EP. 

1. Dagsorden fastlægges
Dagsordenen blev fastlagt.

2. Godkendelse og underskrivelse af 
referat af mødet 5. december 2016 samt 
opfølgning af ikke afsluttede sager
PV oplyste, at der er rykket for et møde med 
DKK. Reservedommeren for engelske racer 
2017 blev besluttet.
  Referatet blev godkendt og underskrevet

3.0. Organisationerne
3.1. Meddelelser fra organisationerne
DKK havde fremsendt en skriftlig rapport, 
som EP henviste til. Udover beretning fra det 
afholdte VM, var der oplysning om forskel-
lige udskiftninger i udvalget for stående 
jagthunde. 
  FJD Intet at rapportere.
  CJ efterlyste en opfølgning af fællesmødet 
i februar 2015 mellem DJU’s bestyrelse, 
udvalg og specialklubbernes formænd. DJU 
har aldrig behandlet resultatet af dette gode 
møde. Det blev vedtaget at vende tilbage til 
sagen senere. 
  DJ KH oplyste, at Korthaarklubben (KHK) 
havde fået tilladelse til at disponere over 
den anden weekend i april, som er tildelt DJ, 
til deres hovedprøve. Formanden for KHK 
havde lovet, det er en engangsforeteelse. 
  Der udspandt sig en debat om de personlige 
angreb, som nogen lægger på Facebook. PV 
henviste til en artikel om regler for norske 
dommere i Fuglehunden, som bl.a. berø-
rer dette emne. AASJ oplyste, at artiklen 
bliver udsendt til alle dommere via mail. FS 
orienterede om, at DUV’s  medlemmer vil 
tage på besøg i alle ERFA-grupperne og bl.a. 
diskutere etik. 
3.2. Skrivelse fra Dansk Gordon Setter 
Klub v/ formand Anton Dahl og Engelske 
Setter Klub v/ formand Erling Clausen til 
DKK’s formand og DJ’s formand
Anton Dahl havde på Dansk Gordon Setter 
Klubs vegne og Erling Clausen havde på 
Engelsk Setter Klubs vegne den 2. januar 
2017 fremsendt en klage over DJU’s besty-
relsesmedlemmer til Dansk Kennel Klubs 
(DKK) formand Jørgen Hindse og Danmarks 

Jægerforbunds (DJ)  formand Claus Lind 
Christensen. I skrivelserne klages der over, at 
DJU ikke har fremsendt et forslag til høring 
vedr. udvidelse af ungdomsklassens øverste 
aldersgrænse til 36 måneder, før det blev 
vedtaget i august 2016. 
  DJ’s formand har svaret, at man ikke kan 
genkende den sagsfremstilling, de to klagere 
har givet til formændene i DKK og DJ, og at 
man i DJ er enige om, at diverse procedurer 
og kutymer er overholdt. Anton Dahl og 
Erling Clausen svarede derefter, at de kan 
konstatere, at de ikke er enige i sagsfremstil-
lingen, og de slutter brevet med at spørge, 
hvorledes proceduren er for valg af personer, 
som varetager reglerne for stående jagthun-
deracer i DJU’s bestyrelse. Dette medførte 
endnu et svar fra DJ, hvor det blev fastholdt, 
at DJ’s repræsentanter i DJU har givet et 
fyldestgørende svar på, hvorledes proceduren 
har været, før der blev truffet en beslutning 
om at ændre aldersgrænsen. Derudover 
blev der beskrevet, hvorledes valget af DJ’s 
repræsentanter i DJU foregår. 
  DKK’s formand har ikke svaret på klagen, 
hvorimod DKK bestyrelsesmedlem Erik 
Petersen på formandsskabets vegne har 
svaret. I dette svar skrives, at DKK mener, 
at sagen skal afklares i DJU, således der 
kan tilvejebringes et resultat, alle kan være 
tilfredse med. Endvidere anbefaler DKK, at 
der fremlægges et forslag i DJU om at give 
de 5 engelske specialklubber mulighed for 
at disponere iht. til egne ønsker i forbindelse 
med egne prøver.
  DJ’s repræsentanter gav en kort fremstilling 
af sagen set fra deres side. Forslaget om lem-
peligere regler på markprøver for hunde, der 
er fyldt 24 måneder, blev fremsat på fælles-
mødet i februar 2015 af Anette Laursen med 
forslag om at ændre ungdomsklassen til en 
begynderklasse. Senere kom der et ændrings-
forslag om i stedet for at indføre en mellem-
klasse for disse hunde. Anette Laursen fulgte 
op med et debatindlæg i Jagthunden februar 
2016, som alle FJD’s medlemmer kunne 
læse. Sagen blev sendt til høring i dommer-
nes ERFA-grupper i begyndelsen af 2016 
og i alle organisationer og specialklubber. 
Nogle af høringssvarene foreslog at hæve 
aldersgrænsen i ungdomsklassen i stedet for 
at indføre en ny klasse.    
  Da DJU’s bestyrelse har konstateret, at der 
i nogle specialklubber er udtrykt usikkerhed 
om, hvorledes reglerne for uddeling og æres-
præmier i ungdomsklassen skal administreres 
på klubbernes hovedprøver, besluttede DJU 
efter en kort debat, at specialklubbernes kan 
ansøge om dispensation fra den indførte 
højeste aldersgrænse for ungdomsklassen på 
dette forårs hovedprøver, således at der kun 
kan starte hunde i alderen 10 måneder til 
24. måneder. For god ordens skyld skal det 
oplyses, at reglerne for uddeling af pokaler 
og ærespræmier på en klubs markprøver 
suverænt besluttes af klubben evt. i samråd 
med vedkommende, der har udsat pokalen.   
3.3. Forslag om krav til høringsfrist for 
ændringer i prøveregler

Den 22. december 2016 var udsendt et for-
slag til et nyt punkt i DJU’s forretningsorden 
vedr. en høringsrunde, før der kan vedta-
ges ændringer i Fælles Markprøve Regler. 
Høringsrunden for dette forslag var sat til 25. 
januar 2017. Ved denne frist var indgået 8 
svar, som alle var positive.
  Efter en kort debat blev forslaget besluttet.
  Der udspandt sig derefter en debat om 
hvorledes høringssvarene for det forslag, der 
i i øjeblikket er sendt til høring frem til den 
15. april 2017, administreres.
  Det blev besluttet, at høringssvar fra enkelt-
medlemmer skal sendes til den specialklub, 
DJ eller DKK, som vedkommende er med-
lem af. Specialklubben videresender til FJD’s 
sekretær. Disse instanser (DJ, DKK og FJD) 
varetager derefter den videre behandling af 
svarene, og forelægger konklusioner og evt. 
forslag for DJU’s bestyrelse. Høringssvar fra 
ERFA-grupperne sendes til DUV.  

4.0. Dommerudvalget (DUV)
4.1. Dommerudvalgets rapport
Der var modtaget en rapport indeholdende 
status for uddannelsen af igangværende dom-
meraspiranter.
  I rapporten noteres, at DUV fi nder det 
meget bekymrende, at der ikke er fl ere 
kvalifi cerede hundeførere, som har lyst til at 
påbegynde en dommeruddannelse. Med hen-
visning til notatet om den planlagte afgang, 
er det tvingende nødvendigt, at dommersta-
ben bliver suppleret op, idet prøveaktiviteten 
ikke er faldende, tværtimod. DUV vil rette en 
kraftig appel til specialklubberne om bevidst 
at opfordre egnede emner til at melde sig 
som dommerelever. Endvidere vil DUV via 
ERFA-grupperne opfordre alle markprøve-
dommere til at kontakte hundeførere, som 
de vurderer, kan være et dommeremne, og 
tilbyde disse at følge med som ”føl” på en 
markprøve, som vedkommende skal dømme.
  DUV har udsendt et dommerbrev med 
nogle spørgsmål til samtlige markprøvedom-
mere, som skal danne grundlag for en debat 
på forårets ERFA-gruppemøder. Endvidere 
vil der være en indbydelse til interesserede 
dommere, som vil uddanne sig til at kunne 
dømme på skovfugleprøverne.
  I det udsendte høringsnotat med forslag til 
ændring af Fælles Markprøve Regler er der 
et forslag til ændring af § 15 stk. 3 vedr. ind-
stilling af dommere til DM. DUV efterlyser 
en motivering for, hvad årsagen er til, at den 
nuværende procedure, hvor DUV indstiller 
dommer til godkendelse af DJU, skal ændres. 
Endvidere efterlyste FS en udmelding fra 
DJU om, hvad man forventer af DUV udover 
at uddanne dommerne. Dette spørgsmål tages 
op senere.
4.2. Dommerudvalgets regnskab
DUV har forbrugt t.kr. 74,7 i forhold til et 
budget på t.kr. 84.0. Regnskabet blev taget til 
efterretning.

5.0. Markprøveudvalget (MUV)
Der var kommet en forespørgsel, om en 
hund ud over de 5 racer, der var kuperet pga. 
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en skade, kan stille på en markprøve. Det 
blev besluttet (som tidligere fastlagt), at det 
kan den, hvis hundeføreren medbringer en 
dyrelægeattest.
5.1. MUV’s rapport
Der var modtaget en rapport, hvor bl.a. 
afviklingen af DM 2016 på Sydsjælland, 
Falster og Møn var kommenteret. Prøveleder 
Bjarne Kleis havde haft en del besvær med at 
få aftalerne om terræner på plads, men i slut-
ningen af august lykkedes det. Dog var det 
nødvendigt kort før prøven at skifte et terræn, 
da roerne på det først aftalte ville være væk 
på prøvedagen. Nogle terræners beliggenhed 
medførte en del køretid. Men heldigvis var 
alle terræner pænt besat med agerhøns og 
fasaner, så bedømmelsen blev afviklet under 
meget tilfredsstilende forhold. Fra prøvelede-
rens side blev der derfor også udtrykt en stor 
tak og anerkendelse til de lokale hunde-
sportskammerater, der havde skaffet disse 
terræner. Vordingborg Vandrehjem dannede 
en god ramme om middagen lørdag aften, 
morgenmaden og frokosten søndag, hvor der 
var en særdeles god stemning.   
  Der blev fra fl ere sider udtrykt stor ros til 
afviklingen af årets DM. Rapporten blev 
derefter taget til efterretning.
5.2. MUV’s regnskab 
MUV har forbrugt t.kr. 40,7 af et budget på 
t.kr. 54,0. Besparelsen stammer fra DM, hvor 
der dels er en større indtægt efter startgebyret 
er blevet hævet, og dels lavere udgifter til 
forplejning og overnatning i forhold til de 
to foregående år. Regnskabet blev taget til 
efterretning.
5.3. Planer for 2019
Der var fremlagt et nyt forslag til planen for 
2019, hvor forårsprøverne var rykket en uge 
frem. Planen blev godkendt.
5.4. Den 6. efterårsvinderprøve for konti-
nentale racer 
I efteråret 2016 var der kun tilmeldt meget få 
hunde til den 6. vinderprøve for kontinentale 
racer, hvorfor den blev afl yst. I alt startede 
der 123 kontinentale hunde på organisatio-
nernes fem vinderprøver. Året før startede 
153 hunde på de seks vinderprøver. MUV har 
tidligere påpeget, at DJU bør overveje, om 
der for øjeblikket er behov for den 6. vinder-
prøve, som i sin tid blev indført, da antallet af 
kontinentale hunde på efterårets vinderprøver 
var steget så meget, at kapaciteten på de 5 
prøver med et max på 40 startende hunde pr. 
prøve var et problem. 
  Efter fl ere indlæg blev man enige om at 
fortsætte med den 6. prøve i 2017, hvorefter 
det vurderes, om der fortsat er behov for den. 
5.5. Fremtidig organisering af prøver med 
jagthunde. 
Forslagsstilleren trak punktet fra dagsorde-
nen.
5.6. Specialklubbers muligheder for afhol-
delse af kvalitetsprøver om efteråret.
FEL oplyste, at FJD’s små kontinentale klub-
ber gerne vil servicere deres medlemmer med 
en kvalitetsprøve om efteråret.
  Der udspandt sig herefter en debat om, 
hvorfor disse klubber har et særligt behov. 

Man var enige om, at de kun er disse klubber, 
der kan komme på tale, Hvis alle andre klub-
ber også skal have denne mulighed, vil det 
give et massivt pres på prøveterrænerne.
  Det blev besluttet at anbefale, at 5-klub-
ben kan afholde prøven i 2017, hvis FJD’s 
bestyrelse støtter dette. Prøven lægges i den 
weekend, der er tildelt FJD, og prøven skal 
være åben for alle kontinentale racer.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget 
(SAU)
6.1. SAU’s rapport
Der var modtaget en rapport fra SAU. Af den 
fremgår det bl.a., at der i 2016 deltog i alt 
260 hunde på prøver, og beståelsesprocenten 
var 65,2%, hvilket er det højeste inden for de 
sidste 5 år. Rapporten blev taget til efter-
retning.  
6.2. SAU’s regnskab
SAU’s regnskab udviser et overskud på t.kr. 
4,9. Der er pæn balance mellem alle prøvers 
indtægter og udgifter. Regnskabet blev taget 
til efterretning.
6.3. Forholdsregler for apporteringsprøver 
ved en skærpet situation med fugleinfl uenza.
AB havde fremsendt et forslag, hvor han 
foreslår, at der gives dispensation for kravet 
til bestået apporteringsprøve eller slæb- og 
apporteringsprøve før start på vinderprøver 
og brugsprøver, hvis der opstår en situation 
pga. fugleinfl uenza, hvor disse prøver ikke 
kan afholdes. AB motiverede forslaget. 
  Der udspandt sig herefter en debat, hvor der 
både blev udtrykt velvilje og betænkelighed. 
Det blev vedtaget, at såfremt situationen 
opstår, vil DJU overveje at give de fornødne 
dispensationer inkl. forlængelse af tidsfrister. 

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)
7.1. FUV’s rapport
FUV havde fremsendt en rapport, hvor der 
bl.a. oplyses, at der i 2016 blev afholdt 10 
fuldbrugsprøver med 115 starter. Heraf 
opnåede 40 hunde 1. præmie, 22 hunde 2. 
præmie og 5 hunde 3. præmie. FUME havde 
deltagelse af 12 hunde.
  Der arbejdes på at justere fuldbrugsprøve-
reglerne, så det nye regelsæt kan være klart 
til brug i 2018.
  Rapporten blev taget til efterretning. 
7.2. FUV’s regnskab
FUV’s regnskab udviser et overskud på t.kr. 
11.1 mod tidligere års underskud. Stigningen 
i startgebyret på 150 kr. betyder en merind-
tægt på knapt t.kr. 20 i forhold til tidligere år. 
Regnskabet blev taget til efterretning. 
7.3. Forslag til at omdøbe FUME til DM 
for fuldbrugsprøver
FUV har foreslået, at Fuldbrugsprøvemester-
skabet ændrer navn til Danmarksmesterska-
bet for Fuldbrugsprøver.
  Efter en kort debat blev det fastslået, at der 
kun er et DM for stående jagthunde, som 
afholdes i den anden weekend i oktober. Det 
fremsendte forslag blev dermed afvist.

8.0. Økonomiudvalget (ØUV)
8.1. DJU’s regnskab for 2016

Regnskabet udviser et driftsresultat/under-
skud på t.kr. 76,7, hvilket er t.kr. 138,4 bedre 
end budgetteret. Den positive afvigelse 
skyldes bl.a. en større indtægt fra hundefø-
rernes indbetalte startafgifter end budgetteret. 
I 2016 er afregnet for i alt 6.188 starter på 
prøver i DJU’s regi, hvilket er 200 mere end 
i 2015. Endvidere har udgifterne været t.kr. 
73,6 mindre end budgetteret, hvilket kan hen-
føres til møde- og kørselsudgifter, udgifter til 
kontorartikler, fotokopiering, porto, telefon 
samt udvalgenes regnskaber. Efter en kort 
debat blev forslag til regnskabet godkendt. 
8.2. DJU’s budget for 2017
ØUV havde fremlagt et forslag til budgettet 
for 2017, som vil ende med et driftsresultat/
underskud på t.kr. 158. ØUV foreslår, at 
organisationernes indskud for 2017 bliver 
t.kr. 100. Differencen tages af den opsparede 
kapital.  Forslaget blev vedtaget.

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet 
(WEB)
Der var ikke modtaget nogen rapport

10.0. Ad hoc udvalg vedr. redigering af 
Fælles Markprøve Regler
Fra udvalget var modtaget en rapport, I den 
oplyses, at udvalget arbejder intenst på fær-
diggørelse af projektet, så der ultimo marts 
kan foreligge et forslag med en model og en 
tekst. Rapporten blev taget til efterretning.

11.0 Valg til DJU’s udvalg
Der var modtaget forslag til alle de udvalgs-
poster, hvor der skal foretages valg. Valget af 
udvalgsmedlemmer for de næste to år blev 
foretaget. Følgende blev valgt:
  Markprøveudvalget: Anders Varming blev 
genvalgt og Jesper Kjærulff-Hansen blev 
valgt.
  Fuldbrugsprøveudvalget: Gorm Henriksen 
blev valgt.
  Slæb- og apporteringsprøveudvalget: Hol-
ger Sjørslev Pedersen blev valgt.
  Hundeweb udvalget: John Bak og Jens 
Waldorff-Hald blev valgt. 

12.0. DJU-nålen
AASJ havde udarbejdet et oplæg med de 
kandidater, som ifl g. gældende regler er be-
rettiget til at modtage DJU-nålen. Forslaget 
blev vedtaget. 

13.0. Næste møde
Mandag 22. maj 2017 kl. 17,30 i Ejbyhallen 

14.0. Eventuelt
PV takkede for et godt møde. Endvidere 
takkede han EP, som deltog for sidste gang i 
bestyrelsesmødet, for hans indsats i en turbu-
lent periode. EP svarede, at det både havde 
været spændende og interessant at deltage i 
DJU’s bestyrelsesarbejde.

Mødet sluttede kl. 21,06
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent
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Klubredaktør:
Lars Hansen, Gøddinghusevej 26
7183 Randbøl. Tlf. 20 30 14 20
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

www.ruhaar.dk

Har vi den organisering, der giver bedst mening
Hånden på hjertet - hvornår har du sidst 
i dette udmærkede blad læst referatet fra 
DJU? Måske havde du intentioner om at 
gøre det, da bladet dumpede ind af brev-
sprækken, men længden på referatet gjorde, 
at du hurtigt bladrede videre. Det er en kraf-
tig udmelding at påstå, at længden på og 
detaljeringsgraden af referatet er ligefrem 
proportional med interessen. Jeg gør det 
alligevel. Og derfor tænker jeg også det er 
tiden til at spørge om vi nu er helt sikre på, 
at vi har den organisering for jagthunde og 
de stående af slagsen, som giver bedst me-
ning og en organisering vi også ville forslå, 
hvis vi i dag skulle starte forfra?
  I 79 år har DJU eksisteret og koordineret 
en række opgaver. DJU består af udpegede 
medlemmer fra DJ (3), DKK (2) og FJD 
(2). Diverse udvalg, der er nedsat af DJU, 
bliver bemandet med personer indstillet af 
specialklubberne og andre udenfor DJU – 
men det er DJU’s bestyrelse der udpeger 
medlemmerne. 
  Grundlæggende betragter jeg ikke DJU, 
som en demokratisk organisation, men har 
i min verden lidt logeagtigt præg. I de nu 
snart 8 år jeg har været formand for DRK, 
har jeg blot været til et arrangement, der 
lugtede lidt at åbenhed og gennemskuelig-
hed og et forsøg på, at involvere de parter 
det hele handler og bl.a. drøfte hvor skal 
vi hen do? Og ud over at revidere Fælles 
Markprøve Regler (der efterhånden har et 
omfang, der ligner skattelovgivningen her 

i landet) hvornår er der så sidst kommet et 
nyt tiltag fra DJU, der lever op til formåls-
paragraffen om ”at stimulere interessen 
og behovet for veldresserede jagthunde 
for derigennem at tilstræbe en højnelse af 
jagtkulturen og jagtens anseelse”. Jagteg-
nethedstesten JET1 og snart JET2 kom fra 
DRK.
  Det virker som om DJU med ”vold og 
magt” holder fast i et system, der måske 
har virket i snart ved 80 år. Ud over det, 
efter min opfattelse, manglede demokra-
tiske virke og for snævre samarbejde med 
specialklubberne er der et andet problem og 
egentligt ganske usædvanligt set-up.
  I DJU har man samlet – den lovgivende 
– den udøvende og den dømmende magt 
i en og samme organisation. Og måske 
det eneste sted i hele vores demokratiske 
verden. Man laver reglerne, man uddanner 
dommerne og man behandler også sager og 
klager om bl.a. sidstnævnte. Og så ved jeg 
godt, at nyeste initiativ er at sende forslag 
om ændringer i høring. Men hvornår har der 
sidst været en sag, hvor en klager har fået 
medhold? Jeg mener ikke det er holdbart 
at have den tredelte magt i en og samme 
organisation. Man er med andre ord nødt 
til at nytænke organiseringen af stående 
jagthunde i Danmark herunder special-
klubbernes indfl ydelse på hvordan deres 
jagthunde skal udvikle sig og dermed hvad 
man skal vægte i afprøvning med henblik 
på hensigtsmæssig avl.

  Og når man nu er i gang, så kunne vi også 
i egne rækker, her tænker jeg på FJD, kigge 
på om tiden var inde til at erkende, at de 
engelske og kontinentale klubber er forskel-
lige steder og vil forskelligt med vores 
hunde, så tiden er inde til at dele tingende 
ad. Standen har vi til fælles og det samme 
med Jagthunden.
Hvor end det ender, så held og lykke med 
det hele.
  Knæk og bræk 
  Formanden

Generalforsamling 2017:
Dansk Ruhår Klub afholder generalfor-
samling 2017, lørdag d. 22 april kl 13.00 i 
Ejby hallen. Dagsorden jvf klubbens love, 
følg med på www.ruhaar.dk og facebook 
hvor vi løbende informere.
  På valg: Torben Mørup (Modtager ikke 
genvalg) Lars Erik Hansen (Modtager 
ikke genvalg) 
  Se kandidater på www.ruhaar.dk
  Bestyrelsen.

” Træffetid ”
Er der noget, du ønsker at drøfte med 
bestyrelsen, så er du velkommen på et af 
vores bestyrelses møder. Vi har afsat den 
første time af hvert møde til ”træffetid”, 
men fortrækker du et andet tidspunkt, så 
kan det naturligvis aftales. Kontakt en fra 
bestyrelsen og meld din ankomst
Bestyrelsesmøder 2017
Ingen planlagt pt.

Årbog 2016
Årbogen 2017 ud kommer som E-bog på 
hjemmesiden, i et overgangs år kan den 
kendte bog udgave bestilles, for at det kan 
lade sig gøre at trykke den skal der være 
en samlet bestilling på mindst 100 expl. og 
ønsker man at bestille den, tag kontakt til 
Søren Hecht på kasserer@ruhaar.dk eller 
2049 4839

www.fjd.dk
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Alle fotos: Annette Laursen. 

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

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

Schweissprøven i Stenbjerg bliver lørdag den 
6/5-2017

Hobro området:
Kontaktperson: Allan Nordkvist Jakobsen 5176 
6490
e-mail: hobro@ruhaar.dk

Ny kontakt mand m.m se på områdets side for 
kontakt.

Lokal Schweissprøve afholdes d 29 april. 2017 
Der vil være mulighed for alle sportyper og rap-
portering. Niels Erik Nielsen har tilbudt at lægge 
træningsspor for hunde, der deltager ved prøven. 
det vil så blive onsdag d. 19 og 26 april. Prisen for 
prøvesporene er 200kr pr hund incl morgenkaffe 
+ brød.
  Der vil også være fællesspisning efter præmie-
overrækkelsen. Ønsker man mad efter prøven, skal 
maden bestilles ved tilmeldingen. Pris 75kr. Tilmel-
ding skal ske til Peter Brorsen på tlf 60871550 eller 
hobro@ruhaar.dk
 
Ræveslæbstræning 2017
Vi starter ræveslæbstræning op i Hadsund og i 
Urhøj. Der er træning følgende dage:
 Hadsund starter tirsdag d. 25 juli og de efterføl-
gende tirsdage frem til og med 22. aug.
  Urhøj starter torsdag d. 27 juli og de efterfølgende 
torsdage frem til ræveslæbsprøven d. 24 aug.
  Tilmelding til Hadsund er ved Jan Bartholomæus-
sen og Urhøj er ved Allan Nordkvist. Her vil blive 
oplyst adresse og tidspunkt.
  Tilmelding til prøven via hundeweb.

Randers området:
Kontaktperson: Jesper Kjærgaard, Ramten skovvej 
10, 8586 Ørum Djurs
Telefon: 5134 9034, E-mail: tinakjaergaard@
yah00.dk

Herning området:
Kontaktperson: Per Lissner, 4183 4228
e-mail: herning@ruhaar.dk

Skanderborg området:
Kontaktperson: Camilla Møgelhøj Skanderborgvej 
56 7171 Uldum.
Tlf.: 2721 6349 mail: skanderborg@ruhaar.dk

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

Esbjerg området:
Kontaktperson: Rune Rahbek, 2840 1483
Mail: esbjerg@ruhaar.dk

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

Sæt X i kalenderen, da næste års familiedag og 
hundeskue afholdes den 17. juni 2017.
Mere information vil følge herom senere på året.

Fyn området:
Kontaktperson: Hanne Buhr 6266 1084 - 2264 
3686. E-mail: fyn@ruhaar.dk

Telefonliste:
 Hanne Buhr: 62 66 10 84 / 22 64 36 86
Jørgen Madsen: 23 29 79 59
Ole Mogensen: 40 74 15 86
Svend Hansen: 65 98 18 85 / 21 70 48 85

Dressurtræning / Hvalpemotivation – opstart.
Onsdag d. 29. marts kl. 18.30 – i alt 11 onsdage
--- Alle andre onsdage er mødetid KL. 19.00!!!
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundvej 5200 
Odense V
  Pris: Hvalpe/Unghunde : 350 kr. for medlemmer 

af DRK eller anden FJD-klub.
  Hvalpe/Unghunde, ikke medlemmer : 420 kr.
  Åben klasse : 400 kr. for medlemmer af DRK eller 
anden FJD-klub.
  Åben klasse, ikke medlemmer : 500 kr.
 
Begyndertræning for hvalpe/unghunde i alderen 
ca. 3–12 mdr.
Mild opstart af grunddressur
Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse
Introduktion til foderslæb / kaninslæb
Socialisering af hundene
Samvær med andre hundeførere

Åben klasse:
Grundlæggende dressur – lydighed – apporterings-
træning.
Varierende sværhedsgrader – tilpasses af trænerne i 
samråd med den enkelte hundefører.
Der trænes fl ere forskellige discipliner hver aften.
Det tilstræbes, at der er en træner ved hver disci-
plin, så udbyttet for hund og fører bliver så stort 
som muligt! 
 
APRIL:
Ringtræning og trimning.
Torsdag d. 20. april kl. 19.00.
Mødested: Dyregrav Væde Vej 185 (af hensyn til 
GPS – ja, det er i tre ord!) 5491 Blommenslyst
Pris: 50 kr. for medlemmer af DRK eller anden 
FJD-klub.
Pris, ikke medlemmer: 100 kr.
  Kom og få kvalifi ceret vejledning i hvordan en 
ruhår skal trimmes. Aftenen vil også omhandle 
klargøring af hundene til kommende udstillinger.
  Samtidig gives en oversigt over udstillingsklasser, 
hvad båndenes farve betyder, etc.
  Axel Hansen, medlem af Ruhårklubbens udstil-
lingsudvalg, står for aftenens program.
Der serveres øl, vand og kage. Husk kaffe og en 
stol J.
  Tilmelding til Hanne Buhr – senest 18. april - på 
fyn@ruhaar.dk
 
Generalforsamling i Dansk Ruhår Klub.
Lørdag d. 22. april kl. 13.00 i Ejby Hallen, Halvej 
5, 5592 Ejby
 
Dressurtræning / Hvalpemotivation.
05. - 12. - 19. - 26. april
 
Schweisstræning - lukket for fl ere tilmeldinger!
Søndag d. 30. april kl. 13.00.
  Mødested: P-pladsen ved motorvejsafkørsel 15, 
nord for Svendborg
  Pris: 75 kr. for medlemmer af DRK eller anden 
FJD-klub. Pris ikke-medlemmer: 150 kr.
Max. 6 hunde
  Tilmelding til Jørgen Madsen -  Madsen.ruhaar@
gmail.com eller 23 29 79 59

MAJ:
Schweisshundedag på Ørnfeldt / Østergård.
Lørdag d. 13. maj kl. 09.00
Mødested: Ørnfeldt Gods  Ørnfeldtvej 102  Køl-
strup 5300 Kerteminde
  Pris: 150 kr. for medlemmer af DRK eller anden 
FJD-klub. Pris, ikke medlemmer: 200 kr.
  Der startes med fælles morgenmad. HUSK mad-
pakke og kaffe!
  Introduktion til schweissarbejde v/ Jan Poulsen og 
Jens Toft. Begge har stor erfaring med schweiss og 
hundens oplæring indenfor sporarbejde.
  Behandling af blod – spor lægges sammen med 
hundeførerne.
  Der kræves ingen forkundskaber til schweiss for 
at deltage på denne dag.
  Hundeførere og hunde, der ikke tidligere har del-
taget på dette kursus, har fortrinsret ved tilmelding!

www.fjd.dk
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  Tilmelding til Hanne Buhr – senest d. 07. maj på 
fyn@ruhaar.dk
 
Dressurtræning / Hvalpemotivation.
03. – 10. – 17. – 24. – 31. maj og 07. juni
 
Dressurafslutning.
Lørdag d. 10. juni kl. 08.00.
Mødested: Elmelunden  P-pladsen v/ Vejrupvej 73 
5491 Blommenslyst
Pris: det er gratis :-)
  Lokal ”prøve”, hvor trænerne har tilrettelagt 
dagens program for hhv. Unghunde og Åben klasse. 
Hundenes færdigheder afprøves inden for grund-
dressur, apportering og vandarbejde og bedømmes 
af inviterede dommere.
  Vi starter med fælles morgenmad kl. 08.00, og 
afslutter med kritik af vores hunde samt spisning af 
medbragte madpakker. Husk kaffe!
  Tilmelding til Hanne Buhr – senest 07. juni på 
fyn@ruhaar.dk
 
FJD-udstilling i Vissenbjerg.
Søndag d. 11. juni
 
Slæb- og Apporteringstræning.
Onsdag d. 14. juni kl. 19.00 – i alt 8 onsdage. Alle 
onsdage er mødetid kl. 19.00
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundvej 5200 
Odense V – med mindre der informeres om andet!
Pris: Unghunde: 300 kr. for medlemmer af DRK 
eller anden FJD-klub. Unghunde, ikke medlemmer: 
400 kr.
  Åben klasse : 350 kr. for medlemmer af DRK eller 
anden FJD-klub. Åben klasse, ikke medlemmer: 
450 kr.
  Her arbejdes bl.a. med de discipliner, der indgår i 
”Slæb- og Apporteringsprøven”.
  Apportering af ræv samt ræveslæb vil af og til 
indgå i dagens program.
  Der er ikke krav om, at den enkelte hundefører til 
sidst tilmelder sig ”Slæb- og apporteringsprøven”, 
men der opfordres til det…
 
Slæb- og Apporteringstræning. 
21. – 28. juni
 
DJU apporteringsprøve med udtagelse til Race-
dyst. Søndag d. 25. juni kl. 09.00.
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundvej 5200 
Odense V
  Tilmelding og betaling foregår over Hundeweb! 
Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb.
 

JULI:
DJ´s Udvidede apporteringsprøve, Fyn.
Lørdag d. 01. juli
 
Slæb og Apporteringstræning.
05. juli, 26. juli
 
OBS!!
Der afholdes ferie onsdag d. 12. juli samt onsdag d. 
19. juli !!!!!!!
 
Hvalpemotivation. 
Lørdag d. 15. juli kl. 09.30-11.00 – i alt 5 lørdage.
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundvej 5200 
Odense V
Pris: 150 kr. for medlemmer af DRK eller anden 
FJD-klub. Pris, ikke medlemmer: 200 kr.
Hvalpe / Unghunde:

Begyndertræning for hvalpe / unghunde i alde-
ren 3 – 12 mdr.
Mild opstart af grunddressur
Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse
Introduktion til foderslæb / kaninslæb
Socialisering af hundene
Samvær med andre hundeførere
Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk
 
Hvalpemotivation.
22. – 29. juli
 
AUGUST:
Anerkendt Ræveslæbsprøve.
Tirsdag d. 08. august kl. 18.00
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 10  Kølstrup 
5300 Kerteminde Terrænleder: Jan Poulsen Max. 
12 hunde Tilmelding og betaling foregår over 
Hundeweb!
Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb
 
Slæb og Apporteringstræning. 
02. – 09. – 16. august

Hvalpemotivation. 
05. – 12. august
 
Bredsten-udstilling.
Lørdag d. 05. august

Marktræninger.
Udvalgte dage i august/september – datoer følger i 
løbet af sommeren.
  Pris: 75 kr. pr. hund for medlemmer af Ruhårklub-
ben eller anden FJD-klub.
Pris, ikke medlemmer: 100 kr. pr. hund
 Såfremt en aften bliver overtegnet har ruhår 
fortrinsret.
  Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk

SEPTEMBER:
Bubbelprøven. 
Lørdag d. 16. september kl. 09.00.
  Mødested: Ørnfeldt Gods  Ørnfeldtvej 102 Køl-
strup 5300 Kerteminde
  Terrænleder: Jan Poulsen Pris: 250 kr. for med-
lemmer af DRK eller anden FJD-klub. Pris, ikke 
medlemmer: 350 kr.

Lokal brugsprøve – prøve udelukkende for ruhår, 
hvor der skydes fugle for hundene.
  Adgangskrav: bestået DJU apporteringsprøve, 
Slæb- & Apporteringsprøve eller Udvidet Apporte-
ringsprøve samt deltaget på anerkendt markprøve.
Der uddeles pokal til 1., 2. og 3. vinder.
  Fælles morgenmad. Der afsluttes med kritik af 
hundene samt spisning af medbragt madpakke. 
Husk kaffe!
  Max. 10 hunde. Tilmelding til Hanne Buhr på 
fyn@ruhaar.dk

 Marktræning for unghunde med fældning af 
fugl.
Søndag d. 17. september kl. 09.00.
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup 
5300 Kerteminde
T  errænleder: Jan Poulsen Pris: 250 kr. for med-
lemmer af DRK eller anden FJD-klub. Pris, ikke 
medlemmer: 350 kr. Adgangskrav: 10–36 mdr. 
Max. 10 hunde.
  Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk
 

OKTOBER:
Debataften m/ lokal generalforsamling for Om-
råde Fyn. nsdag d. 25. oktober kl. 19.00.
  Mødested: Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18, 
Fraugde 5220 Odense SØ
  Fri entré. Område Fyns generalforsamling samt 
debatmøde om året, der gik.
  Hvad skal der ske til næste år? Område Fyn’s mest 
vindende ruhår kåres fra DM 2016 til DM 2017.
  Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk 
senest d. 24. oktober
 
HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det 
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det 
er vigtigt at du tilmelder dig!
  Mvh. Hanne

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

Hvalpemotivation. Start mandag den 3. april 2017  
kl. 18.00. på Langstrup skydebane ved Fredens-
borg. Pris 250 kr. for 8 gange. Det er for alle 
jagthunderacer.
Hvalpene leger sig til lidt lydighed lærer at gå pænt 
i line, sit, dæk og indkald.
Der er masser af socialt samvær med de andre 
hvalpe.
Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208 eller Dras-
bek@post10.tele.dk 

Lydighed og apportering. Vi starter mandag den 
3. april 2017. Det er kl. 19.00 på
LANGSTRUP FLUGTSKYDNINGSBANE i 
Humlebæk.
  Der er hold for begyndere, lidt øvede samt øvede. 
Prisen er 400 kr. for 8 mandage.

www.fjd.dk
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  Tilmelding til Kurt Drasbek telefon 49170208 
eller Drasbek@post10.tele.dk

Marktræning. Dato senere.
Sted : Basnæs, syd for Næstved. Pris 100 kr. Max 
10 hunde pr. dag.
  God chance for fugl. Unghunde har første priori-
tet. Tilmelding : Søren Hecht, telefon 20494839.

Schweissinstruktion. Søndag den 7. maj 2017 kl. 
9.00 til ca. 11.00.
  Mødested Kelleris Hegn i Kvistgård, ca. 400 m 
nord for Kvistgårdkrydset. Vi fortæller hvordan du 
lægger din træning til rette, og hvad du skal bruge. 
Du lægger selv et kort spor, som du går med din 
egen hund. Har du ikke en schweissrem låner du af 
os. Pris 50 kr.
  Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 49170208 eller 
mail Drasbek@post10.tele.dk

Lokal apportprøve. Lørdag den 29. juli 2017  kl. 
9.00.
Sted : Hornbækvej mellem Kvistgård og Tikøb. Der 
er opsat gule skilte. Der er både alm. og udvidet 
prøve. Vi skal uddele 7 pokaler.
  Prøveleder : Kurt Drasbek, 49170208 Mail : Dras-
bek@post10.tele.dk Pris pr. prøve 200 kr.

Roskilde området:
Kontaktperson: Tina Struve 2268 0911 og Anders 
Stisen Pittersen 3046 0248
 E-mail: roskilde@ruhaar.dk

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen Skælskør Lan-
devej 10 A, 4200 Slagelse.  Telefon 5858 4243
Lars H. Petersen 2143 8191133 e-mail: slagelse@
ruhaar.dk

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen Lymosevej 7, 
4930 Maribo, tlf 2090 9834 

Ræveslæbstræning: Opstart onsdag den 19. juli. 
Flintinge Byskov. Pris 30 kr. pr. gang. Tilmelding: 
Bjarne Bendtsen 24 65 02 74 / Mail: BB@pap.dk

VSA træning 8 gange opstart den 6 juli. Tilmel-
ding: Bjarne Bendtsen 24 650 274. Mail:BB@pap.
dk

Bornholm området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløk-
kegade 14, 3790 Hasle. Telefon: 3018 1625 e-mail: 
bornholm@ruhaar.dk
  Obs der vil også være løbende opdateringer med 
forskellige aktiviteter på Facebook i gruppen 
Stående hunde bornholm, da vi har et tæt samar-
bejde med de andre stående jagthunde klubber på 
bornholm.

Danmarks Jægerforbund kreds 8’s Jagthunde-
træning starter i år søndag den 12. marts 2017.
Ibsker: Mødested: Ibsker jagthytte. Ansvarlig: 
Martin Hjort tlf.:40 86 39 76
  Start: Søndag den 12. marts kl. 10:00 frem til og 
med søndag den 26. marts 2017.
  Herefter træning på mandage, førstegang den 3. 
april kl. 18:30. Den 1. maj og frem start kl. 19:00.
Jydegård: Mødested: Jydegård på Sursænkevej, 
Knudsker.  Ansvarlig: Poul-Richard Ebbesen, tlf.: 
23 63 19 01
  Træningen er i år ændret på Jydegård, således at vi 
nu i højere grad målretter vores træning og træner 
op mod vores prøver.

Begynder- og let øvede hunde - fordressur og 
grundlæggende apporteringstræning.
Fra den 12. marts til og med den 24. maj 2017 
trænes der fordressur og grundlæggende apporte-
ringstræning for begynderhunde, i alt 10 gange.
  Der trænes søndag den 12., 19, og 26. marts 2017 
kl. 10:00, herefter onsdage fra den 5. april 2017.
  Onsdage i april kl. 18:30. Fra den 3. maj startes kl. 
19:00 Formål: At de deltagende hunde kan fortsætte 
på holdet for let øvede.

Øvede hunde - Udvidet apporteringstræning.
Fra den 12. april til den 14. juni 2017 trænes der 
Udvidet apportering for øvede hunde, således 
hundene bliver i stand til at deltage på Danmarks 
jægerforbunds udvidede apporteringsprøve lørdag 
den 17. juni 2017, i alt 10 gange. Der trænes hver 
onsdag i perioden. Onsdage i april kl. 18:30, heref-
ter kl. 19:00.
  Formål: At de deltagende hunde kan deltage i 
Danmarks jægerforbunds udvidede apporterings-
prøve

Let øvede hunde - videregående apporterings-
træning.
Fra den 21. juni til den 9. august 2017 trænes der 
videregående apporteringstræning, således hundene 
bliver i stand til at deltage på DJU’s apporterings-
prøve lørdag den 12. august 2017, i alt 8 gange. Der 
trænes hver onsdag fra kl. 19:00 i perioden.
  Formål: At de deltagende hunde kan deltage i 
DJU’s apporteringsprøve.

Øvede hunde - Udvidet apporteringstræning.
Fra den 21. juni til den 9. august 2017 trænes der 
udvidet apporteringstræning, således hundene bli-
ver i stand til at deltage på VSA - apporteringsprø-
ven lørdag den 12. august 2017, i alt 8 gange. Der 
trænes hver onsdag fra kl. 19:00 i perioden. - OBS: 
Kun kontinentale stående jagthunde kan deltage i 
VSA prøven.
Formål: At de deltagende hunde kan deltage i VSA 
- apporteringsprøven.
Pris som sidste år kr. 30,- pr. gang.

Prøver 2017: Jægerforbundets forårsmark-
prøve.
For engelske og kontinentale hunde.
Lørdag den 1. april kl. 09.00. Mødested: Klemen-
sker Jagthytte Dommere: Jakob Paulsen
Tilmelding senest den 26. marts, via hundeweb. 
Prøveleder: Poul-Rikard Ebbesen

FJDs markprøve på Bornholm søndag den 2. 
april – max 1 hold engelske og kontinentale
Mødested: Klemensker Jagtforenings Klubhus, 
Kongens Mark, 3700 Rønne. Mødetid: KL. 09.00 
Prøveleder: Erik Marker, Segenvej 38, 3700 Rønne 
tlf. 40353558 Dommer: Ikke på plads endnu

DRK Schweissprøve Bornholm. Jagthuset Ølene 
Søndag 28 april 2017 kl 09, Prøveleder Bent Rømer 
Hansen Mere info på www.ruhaar.dk

Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve. 
Lørdag d. 17. juni. Kl. 09.00
Prøvested: Kommer senere. Tilmelding senest den 
11. juni, via hundeweb Prøveleder: Poul-Rikard 
Ebbesen

DJU´s alm. apporteringsprøve
Lørdag den 12. august. Kl. 09.00 Mødested: 
Jydegård Tilmelding senest den 6. august, via hun-
deweb. Prøveleder: Poul-Rikard Ebbesen

Vand, slæb og apporteringsprøve. Lørdag den 12. 
august. Kl. 09.00
Mødested: Jydegård Tilmelding senest den 6. 
august, via hundeweb. Prøveleder: Poul-Rikard 
Ebbesen

Jægerforbundets efterårsmarkprøve. For engel-
ske og kontinentale hunde.
Lørdag den 9. september kl. 09.00 Mødested: 
Klemensker Jagthytte
  Tilmelding senest den 3. september, via hun-
deweb. Prøveleder: Benny Christensen
  Husk søndag den 8. september afholder FJD 
markprøve.
  Husk hunde skal være vaccineret og have udvidet 
hundeansvarsforsikring, for at kunne deltage i 
træning og på prøver.

Dansk Ruhår Klub ´s 
kalender 2017: 

Lørdag  22.04.2017    Generalforsamling 
i Ejby
Lørdag  05.08.2017    DRK udstilling i 
Bredsten
Lørdag 23.09.2017     DRK Lolland
Søndag 24.09.2017    DRK Lolland

www.fjd.dk
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KORTHAARKLUBBEN

Klubredaktør:
Jakob P. Albæk, Torstedvej 30, Torsted, 
6980 Tim. Tlf. 22 10 72 87
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

Korthaarklubbens generalforsamling
Lørdag d. 18. februar 2017 på Hotel Hede-
gården, Vejle.

1. Velkomst ved formand Per Kaa 
Kristophersen
Formanden bød hjertelig velkommen på 
hans og bestyrelsens vegne. Herefter blev 
der holdt et minuts stilhed for de medlem-
mer, der var gået bort siden sidste general-
forsamling. Samt bragte en hilsen fra den 
tidligere formand som pga. sygdom ikke 
kunne være tilstede i dag.

2. Valg af dirigent
K.K. Jensen fra DKK blev foreslået som 
dirigent og blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovlig indvarslet – den 14 
dec. 2016 på klubbens hjemmeside og i 
december nummeret af Jagthunden. Sekre-
tæren blev enstemmigt valgt som referent. 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at pkt. 
6- rettelig skulle hedde „Fremlæggelse af 
budget 2016, fastsættelse af kontingent for 
2017“. Dirigenten konstaterede, at der var 
71 stemmeberettigede og stemmesedlerne 
blev kontrolleret. Dirigenten præsenterede 
sig selv og gjorde opmærksom på dirigen-
tens rettigheder og pligter. Samt informe-
rede om respektive udlev. stemmesedler og 
forløb af generalforsamlingen.

3. Valg af stemmetællere
Følgende blev valgt som stemmetællere: 
Birthe Johansen, Jakob Sørensen og Kåre 
Riishøj

4. Fremlæggelse og godkendelse af for-
mandens beretning
Beretning: Kan læses på hjemmesiden.

5. Fremlæggelse og godkendelse af det 
reviderede årsregnskab 2016.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2016. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og 
dirigenten meddelte ansvarsfrihed til besty-
relsen for det forelagte regnskab. Kom-
mentar til rækkefølge af regnskab normal 
kommer indtægter før udgifter. Kassereren 

nævnte at det har været sådan i 12 år uden 
kommentarer, men at det er en lille ting at 
ændre. Herefter blev regnskabet godkendt.

6. Fremlæggelse af budget for 2017, fast-
sættelse af kontingent 2018. Der var ingen 
bemærkninger til budget 2017, og besty-
relsen ønsker ikke at forhøje kontingentet, 
hvilket blev accepteret.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg 
er for en 2-årig periode. Ellen Jørgensen: 
modtager genvalg. Flemming Djarn: modta-
ger genvalg. Ellen Jørgensen og Flemming 
Djarn modtog herefter begge genvalg uden 
modkandidater.
 Forslag til suppleant til bestyrelsen, fore-
slået af bestyrelsen: Jørgen Christensen. 
Jørgen Christensen præsenterede herefter 
sig selv for generalforsamlingen. Jørgen 
Christensen blev herefter valgt som sup-
pleant til bestyrelsen. Eneste forslag

8. Valg af revisor og revisorsuppleant på 
valg er. Revisor Jørn Abildgaard: modtager 
ikke genvalg. Revisorsuppleant Uffe Jacob-
sen: modtager genvalg. Forslag fra besty-
relsen, at Uffe Jacobsen tilgår som Revisor. 
Uffe Jacobsen har accepteret dette. Uffe 

Jacobsen blev herefter valgt til revisor.
  Forslag fra bestyrelsen om at Steen Kirk 
Jensen tilgår som Revisorsuppleant. Steen 
Kirk Jensen har accepteret dette. Steen Kirk 
Jensen blev herefter valgt til revisorsup-
pleant.

9. Behandling af indkomne forslag.
Forslag nr. 1
Hermed et forslag til generalforsamlingen. 
I klubbens vedtægter tilføjes følgende: Jeg 
foreslår, at det tilføjes som et punkt under § 
8 (Valg til bestyrelsen). Formuleringen skal 
muligvis også̊ ændres, for at kunne godken-
des af DKK. Baggrunden for forslaget er, at 
jeg på  de tidligere generalforsamlinger har 
oplevet valg til bestyrelsen som forvirrende 
og på  enkelte punkter grænsende til det 
useriøse. Bl.a. har jeg oplevet at opstillede 
kandidater stort set ikke har modtaget stem-
mer, alene på  baggrund af manglende kend-
skab til kandidaten og at der på  selve gene-
ralforsamlingen blev foreslået kandidater 
til bestyrelsen, som slet ikke havde indvilget 
i at stille op. Hvis kandidater til bestyrelsen 
er offentliggjort før generalforsamlingen er 
det både muligt for kandidaterne at præsen-
tere sig selv (opslag på  hjemmesiden?) og 
for medlemmerne at tage stilling i fred og 

Ebbe Brunsgaard fra Aktivgruppen Midt- og Vestjylland blev hædret som Årets Ildsjæl. Foto: Ellen Jørgensen.
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ro. Med venlig hilsen Laila
  Laila var ikke selv tilstede for, at redegøre 
for sit forslag.
  Dirigenten valgte herefter, at tage stilling 
til dette forslag i forbindelse med Bestyrel-
sens forslag til vedtægtsændringer da dette 
havde en sammenhæng med visse §§.
  Formanden redegjorde for bestyrelsens 
holdning, til Laila’s forslag samt hvorfor 
bestyrelsen anbefalede man skulle stemme 
imod. Ydermere oplyste formanden, at man 
til enhver tid altid kan indsende ”forslag” 
som vil blive publiceret på hjemmesiden.
  Otto Brunhøj Jensen, redegjorde for sin 
fortolkning af ovenstående forslag.
  Forslaget blev herefter enstemmigt ned-
stemt.

Forslag nr. 2 Vedtægtsændringer.
Dirigenten gennemgik vedtægtsændrin-
gerne § for §. Ved hver ændring tog gene-
ralforsamlingen stilling. Der var enkelte 
ændringer til det fremsendte. Se bilag til 
referat. Da alle §§ var gennemgået blev 
generalforsamlingen igen bedt om at god-
kende vedtægterne.
  Forslag nr. 2 blev herefter enstemmigt 
vedtaget.

10. Eventuelt
Per Morville: forslag/ide angående tilskud 
til HD foto - ide om at klubben giver tilskud 
til HD foto så vi for fl ere igennem.
  Svar:  Formanden var i tvivl om, det var 
en opgave for klubben, og personligt nok 
mere var af den opfattelse, at dette burde 
være i opdrætternes interesse. 
  Otto Brunhøj tilsluttede sig formandens 
synspunkter, mener det bør være opdrætters 
interesse. Johan Sørensen kommenterede 
ligeså på Per Morville’s forslag/ide.
  Ellen takkede for valget, og informere om 
dette er hendes sidste periode i bestyrelsen.
  Tonni Lønne: Spørgsmål om hvordan 
klubbens egenkapital er placeret, 
  Svar fra kasseren: egenkapital er place-
ret på en fastrentekonto. 
  Opfordring til klubben og aktivgrupper, 
om at være meget tidligere med kontakt ude 
hos respektive landmænd, om at fi nde om-
råder/terræner til at træne på samt afvikle 
prøver, og evt. give støtte til etablering af 
vildtagre m.m.
  Villy Andersen: Spørgsmål: vil klubben 
deltage i og eventuelt investere i Tonni Løn-
nes forslag?
  Svar: fra formanden, bestyrelsen vil tage 

forslag op på kommende bestyrelsesmøde.

Dirigenten takkede for god ro og orden 
hvorefter han overdrog generalforsamlingen 
til formanden.
K.K. Jensen/dirigent
  Flemming Djarn/Sekretær Korthaarklub-
ben

  Formanden takkede herefter K.K. for sin 
måde at afvikle samt styre generalforsam-
lingen.
Herefter var generalforsamlingen slut og 
man overgik til at dele pokaler ud.

Uddeling af pokaler
Bedste resultat på fuldbrugsprøve 2016: 
Toes’ H.Gysse E/F Niels J. Nielsen
Mest vindende på mark i 2016: Toes’ 
Krøyer E/F Gorm Henriksen
Mest vindende på Schweiss 2016: Bredsga-
ard’s Oscar E/F Henry Jensen
Mest vindende på udstilling i 2016: Peter-
mann’s Oban E/F Anette Vesterholm 

  Formanden takkede herefter afgående 
revisor Jørn Abildgaard for sin store indsats 
for klubben.

Det er lykkedes for klubben at fastholde 
vores medlemstal og pr. 1 jan. 2017 var 
vi over 600 medlemmer. Medlemstallet 
svinger omkring datoen for betaling af 
årskontingent.
I året der er gået har jeg følt en god 
stemning når jeg har været rundt på prøver 
samtidig der har været god opbakning til 
klubbens arrangementer, dette gælder såvel 
på markprøverne som på udstilling.
  Med 28 hunde tilmeldt Bredsten udstil-
lingen og god opbakning til morgenmad og 
grillarrangement må det siges at være en 
succes. Det var en god dag med hyggeligt 
samvær blandt ligesindede.
Vores markprøver i henholdsvis Give og 
Sønderjylland har også god tilslutning, 
desværre ligger vores vinderklasse lige 
under muligheden for at oprette to vinder-
klasser - de magiske 50 hunde. 
  Hvalpetillægget i 2016 var på samme ni-
veau som i 2015. Der var lige en overgang 
jeg troede at 2016 skulle være et rekordår, 
men det blev til 26 hvalpekuld og tre 
hvalpe mindre.
Der er ingen tvivl om at vores races mark-
arbejde er tilfredsstillende, men vi søger og 
skal stadig søge at forbedre vores efter-
skudsarbejde. Jeg er ikke i tvivl om, det er 
det opdrætterne til stadighed gør, men der 
ligger stadig en udfordring. Vi forsøger os 
med en række udenlandske hunde, men 
mangler stadig at se om det er den rigtige 

vej, da de endnu ikke har slået igennem. 
Jeg tror det er nødvendigt at holde tungen 
lige i munden når vi taler avl, generationer 
før os har arbejdet målrettet for at nå der 
til hvor vi er i dag, men det vil kun tage en 
generation at sætte det hele over styr.
  På nuværende tidspunkt ved vi ikke hvor 
vi står med hensyn til udsætningsforliget, 
der er ingen indikationer på hvilken vej det 
går. Emnet diskuteres en del i bestyrelsen 
og vi tager selvfølgelig vores forholdsreg-
ler.
  Det var så mit første år som formand 
og min første beretning. Det har været et 
lærerigt år men også et år hvor jeg kun har 
mødt glade og positive korthaarsfolk. Der 
skal være plads til uenighed og diskussion 
samtidig med de gode venskaber bevares. 
Uanset farve, stamme eller herkomst går 
vi alle for samme sag - den korthårede 
hønsehund. 
  Jeg vil gerne ønske alle der har opnået 
gode resultater tillykke og sige tak, fordi I 
viser vores race frem.
  Jeg vil også gerne sige tak til dem der har 
ydet en indsats, stor eller lille, uden jer er 
der ingen klub.
  Per Kaa Kristophersen
  Formand

Forkortet udgave af formandens beretning
Fuld udgave kan findes på hjemmesiden.

Forår. Foto: Kim Henriksen.
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Aktivgrupperne
Alle fotos: Laila Bilberg.

Aktivgruppen Syd- og Sønderjyl-
land
Familiedag
Familiedagen vil blive afholdt søndag d. 18. juni i 
Ribe. Se sommerprogrammet.

Aktivgruppen Storstrømmen
Ræveslæbstræning
Opstart onsdag den 19. juli. Flintinge Byskov. Pris 
30 kr. pr. gang. Tilmelding: Bjarne Bendtsen 24 65 
02 74 / Mail: BB@pap.dk

VSA træning
8 gange opstart den 6. juli. Tilmelding: Bjarne 
Bendtsen 24 650 274. Mail: BB@pap.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjyl-
land
Ræveslæbsprøve med diplom
Fredag den 21. april 2017. Mødested: Jagthytten 
Sdr. Klausie (Klausievej, 6980 Tim – følg derefter 
anviste prøveskilte). Tid: kl. 17.30. Tilmelding via 
www.hundeweb.dk. Prøveleder: Steen Kirk Jensen, 
Kildebakken 6, 6940 Lem. Tlf. 61467501. Tilmel-
ding senest den 14. april 2017. Min. 5 deltagere. 
Dommer: Gorm Henriksen

Schweissprøve
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer / 
400m), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.) 
(40 timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. Søn-
dag den 7. maj 2017 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten 
Sdr. Klausie. (Klausievej, 6980 Tim – følg derefter 
anviste prøveskilte). Tilmelding på www.hun-
deweb.dk – senest den 23. april 2017  Prøveleder: 
Uffe Jacobsen, Tlf. 61285032. Hunden skal være 
DKK stambogsført. Max. 5 hold.

Schweissprøve
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer / 
400m), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.) 
(40 timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. Søn-
dag den 16. juli 2017 kl. 9.00. Mødested: Jagthyt-
ten Sdr. Klausie. (Klausievej, 6980 Tim – følg 

derefter anviste prøveskilte). Tilmelding på www.
hundeweb.dk – senest den 2. juli 2017. Prøveleder: 
Uffe Jacobsen Tlf. 61285032. Hunden skal være 
DKK stambogsført. Max. 5 hold.

Fuldbrugstræning
Mandag den 12. juni 2017 og følgende mandage 
frem til den første fuldbrugsprøve i september. Mø-
dested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 18.00. 
Tilmelding til: Steen Kirk Jensen (tlf.61467501) 
– senest den 3. juni 2017. Max: 12 deltagere. Delta-
gergebyr: kr. 200,- kr. (betales ved første trænings-
dag) dertil kommer afregning af vildt

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Grethe Poulsen, Holtevej 140, 9700 Brønderslev. 
Tlf.: 23 44 66 02. 
E-mail: grethe.poulsen@vr.center.dk

Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50, 
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289 
469. 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. 61 74 17 06
E-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk

Område 2 Viborg og omegn
Pt. Ingen kontaktperson.
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180, 
7000 Fredericia, tlf. 75 92 18 09 / 21 269 308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24, 
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering, 

8660 Skanderborg, 60 814 506
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940 
Lem St., tlf. 97 34 16 01
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Syd og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534 
Agerskov, tlf. 25 52 42 12
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330 
Munkebo, tlf. 22 122 303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Københavnsområdet 
Kontaktpersoner Flemming Djarn tlf. 23102727.
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968 
Kontaktperson René Olsen, Stationsvej 5, 4681 
Herfølge, tlf. 53 54 38 54, e-mail: studiekredsen@
korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10, 
3782 Klemensker, tlf. 29 90 90 74
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

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

www.dmk-online.dk

Grossere på udstilling i Grenaa

Vi har fået denne fantastiske hund ind i vo-
res familie. Vi kendte ikke racen i forvejen, 
men det er et utroligt, omend krævende 
bekendtskab. Grosseren fungerer godt både 
som familie- og ikke mindst som jagthund, 
dog skal man vide hvad man har med at 
gøre, den kan ikke anbefales som en „lejlig-
hedshund“ da den kræver motion og mental 
udfordring, dette skal ses positivt, man får 
virkelig meget igen, både af kærlighed og 
sjove udfordringer, det er i øvrigt en meget 
glad hund.
  Jazz som vores hund er omdøbt til, kom-
mer fra Jan Nielsen i Billund, og er ud af et 
større kuld. Vores plan med Jazz er at prøve 

at gå hele vejen, dvs. Uddanne ham som 
jagthund, og at prøve at få ham godkendt 
til avl.
  Her er vores første oplevelser vedr. Udstil-
ling, som vi ikke ved så meget om endnu, 
men som vi gerne vil dele med jer, for det 
var en utrolig positiv oplevelse. Vi nåede at 
komme til ringtræning én gang i Esbjerg, 
for at få tips og gode ideer til, hvordan man 
gør til en udstilling. 

Grenaa d. 28 januar udstilling for Münster-
ländere.
  Vi mødte 1 1/2 time før, da vi havde fået at 
vide, at det kunne være en god idé for at få 

hunden til at vænne sig til omgivelserne, og 
de mange hunde ikke mindst, og det skulle 
vise sig at være en god idé. Vi fi k gået og 
løbet lidt på banen inden vi skulle for, så 
man ligesom kunne danne sig et indtryk af 
hvordan det var. I hvalpeklassen var vi 4 
Grossere, ialt 3 hanner og 1 tæve alle fra 
samme kuld. 
  Bedømmelsen går i gang,, og de tre han-
ner, iøvrigt alle dejlige og gode hunde fi k vi 
at vide, løber mod hinanden. Dommeren ser 
hundene trave, blive stillet op og bemær-
ker udtryk, benstilling og helhedsindtryk 
i det hele taget. Man får et bånd, blåt eller 
lyserødt som tegn på klassifi ceringen i de 
indledende løb, og herefter er den bedste 
fra hver gruppe, tæver/hanner stillet op mod 
hinanden. Vi var heldige denne gang og 
vandt begge grupper bedste han og bedst af 
de to køn. Vi fi k en fantastisk beskrivelse af 
dommeren, med særdeles lovende, det var 
vi da rigtig glade for, men meget kan ændre 
sig fra hvalp til voksen, hovedsagen er, at 
man har nøjagtig den samme dejlige, glade 
og til tider også kloge hund med hjem igen. 
  Vi mødte nogle fantastiske mennesker 
i vores gruppe, og som vi ser igen til 
marktræning d. 5. marts hos Jan i Billund. 
Jeg kunne fortælle mange sjove og mindre 
sjove historier om vores Jazz, men en 
fantastisk hund med en fantastisk livsglæde, 
loyal, kærlig og med stor lyst til at gå i 
marken. 
  De kærligste hilsener herfra. 
  Marianne, Bjarne og Jazz
  PS. Det er Marianne der står med Jazz.

Tre hanner med Jazz og Marianne i midten. Foto: Søren Josefsen.

Prøven afholdes søndag d 21.05.2017 kl. 
09.00 i Tjæreborg
  Mødested og tid: Vi mødes kl. 09.00 Karl 
Jensens Vej 16, 6731 Tjæreborg. Se efter 
DMK-Esbjergs skilte. Prøven starter kl. 
09.15.
  Prøvegebyr: 225 kr.
Maks deltager antal: 10 hunde, Kleiner 
Münsterländere har fortrinsret

  Dommer: Kommer senere
Evt. :Der kan købes øl, vand og pølser til 
afslutning
Prøveleder: Mona Storgaard, Karl Jensens 
Vej 16, 6731 Tjæreborg 21920030
  Alt tilmelding foregår via hundeweb.dk
  Husk! Vi er gæster på terrænet, så respek-
ter skiltningen, og ryd op efter jer selv. 

Inviterer til DJU Apporteringsprøve

Foto: Heidi Wittrup Pedersen.
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Efter en rimelig vellykket familiedag 2016 
(syntes vi selv), prøver vi igen, så medlem-
mer af Dansk Münsterländerklub – Dansk 
Ruhårklub – Korthaarklubben, – Visla, er 
velkomne.
  Søndag den 25 juni 2017, med parole kl. 
09.00.
  Mødested: Køge-Herfølge skydebane, 
Billesborgvej 42B, 4681 Herfølge.
  Så derfor tag hunden og familien under 
”armen” kom og nyd samværet.

Du kan deltage med din hund i følgende 
anerkendte discipliner:
  DJU apporteringsprøve. Gebyr 225.- kr.
  Ræveslæb. Gebyr 200.- kr. max. 12 hunde 
efter først til mølle princip.
  Tilmelding til begge prøver via hun-
deweb.
  Der vil være mulighed for ikke anerkendt 
apporteringsprøve pris kr. 100, indskriv-
ning på dagen, indskrivning slutter kl. 
11.00.
  Der vil også være mulighed for at få 
hunden bedømt af en eksteriørdommer, 
denne bedømmelse vil ikke blive registe-
ret. Gebyr 50.- kr.
  Der arbejdes på fl ere forskellige aktivite-
ter for både hund, børn og barnlige sjæle. 

Så sidder du med en god ide – bring den 
blot videre.

Der kan på dagen købes øl, vand og vin 
på stedet. Ligesom der vil være mulighed 
for at bestille morgenmad for kr. 30 (der vil 
være morgenmad fra kl. 8) eller frokost-
buffet for kr. 75 pr. person. Maden skal 
forhånds bestilles på nedenstående tlf. eller 
mail. Senest d. 19. juni 2017.
  Ellers medbring gerne egen madpakke.
  Vi skal endnu takke sidste års sponsorer:
    •  Faunakram
    •  Birkemosens hundefoder
    •  Aktiv Fritid køge
    •  Hubertushuset

Ønsker du at være hjælper på dagen eller 
skaffe sponsorgaver, eller har du bare en 
glimrende ide til noget der kan forbedres 
være anderledes er du mere end velkom-
men til at kontakte undertegnede eller Jens 
Carl på tlf. 6178 4065.
  Tilmelding og spørgsmål stilles til prø-
veleder: René Olsen, Stationsvej 5, 4681 
Herfølge. Tlf; 53543854 Mail: Lindegaard.
olsen@gmail.com
  Med venlig hilsen
  Arbejdsudvalget, Studiekreds Sjælland.

Familiedag 2017

Indkaldelse til Dansk Münsterländer Klubs 
generalforsamling lørdag 10. juni 2017 kl. 
11.00 i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby
Klubben er vært ved en sandwich samt en 
øl/vand, kaffe og kage.

Dagsorden:
  a. Valg af to stemmetællere
  b. Valg af dirigent
  c. Valg af protokolfører
  d. Afl æggelse af årsberetning til godken-
      delse
  e. Afl æggelse af regnskab til decharge
  f. Evt. afl æggelse af aktivisternes årsbe-
      retning
  g. Opstilling af kandidater
  h. Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmed-
      lemmer
  i. Valg af tre bestyrelsessuppleanter
  j. Valg af to revisorer og en revisor-
      suppleant
  k. Avlsarbejdet i det forløbende år
  l. Evt. valg af avlsvejleder(e)
  m. Behandling af indkommende forslag
  n. Evt. nedsættelse af udvalg
  o. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på 
valg (pkt. h):
Morten Vestergaard (Sjælland, Lolland-
Falster og omkringliggende øer) – modtager 
ikke genvalg.
Palle Jørgensen (frit mandat) – modtager 
ikke genvalg.
Thomas Elgaard Nielsen (frit mandat) – 
modtager genvalg.

Følgende bestyrelsessuppleanter er på 
valg (pkt. i):
Suppleant indtrådt i bestyrelsen (Fyn med 
omkringliggende øer) – ny suppleant skal 
vælges.
Peter Katholm (Jylland og omkringliggende 
øer) – modtager genvalg.
Suppleant indtrådt i bestyrelsen (Sjælland, 
Lolland-Falster og omkringliggende øer) – 
ny suppleant skal vælges.

Følgende avlsvejledere er på valg (pkt. l):
Palle Jørgensen – modtager ikke genvalg.
Jytte Thomsen – modtager genvalg.
Pernille Legind – modtager genvalg.

Vedrørende behandling af indkomne 
forslag (pkt.m):
  Bestyrelsen vil fremlægge oplæg til en 
omfattende ændring af DMKs love, så lo-
vene bliver mere tidssvarende og i overens-
stemmelse med anvendt praksis. Bestyrel-
sens forslag til ændring af vedtægterne vil 
være tilgængelig på foreningens hjemme-
side med udgangen af marts. Medlemmer, 
som måtte ønske forslaget til vedtægtsæn-
dringer tilsendt i papirform eller på mail, 
skal kontakte Rune Riishøj på mailadressen 
riishojdmk@gmail.com.
Vedr. valgbarhed m.m. henvises til Love for 
Dansk Münsterländer Klub § 12 og 13.
 
Forslag til generalforsamlingen skal i 
henhold til §8, stk. 4 være formanden i 
hænde senest 15. marts 2017.
Forslag vil blive bragt i Münsterländeren 
og vil senest 15 maj 2017 fremgå af DMKs 
hjemmeside.
For bestyrelsen
Rune Riishøj

Generalforsamling

Slæb og apporteringsprøve
Prøven afholdes lørdag d. 24.06.2017 kl. 
09.00 V/Jægergården i Ribe.
Mødested og tid: Vi mødes kl. 09.00. 
Skydebanevej 4, 6760 Ribe, prøven starter 

kl. 09.15
Prøvegebyr: 275 kr.
Maks deltager antal: 25 hunde
Dommer: Ove Nissen og Erling Pedersen
Evt.: Der kan købes øl, vand og pølser til 
afslutning

Prøveleder: Mona Storgaard, Karl Jen-
sens Vej 16, 6731 Tjæreborg 21920030
Alt tilmelding foregår via www.hundeweb.
dk
  Husk! Vi er gæster på terrænet, så re-
spekter skiltningen, og ryd op efter jer selv. 

DMK`s Fynske Apporterings-
prøve og DJU Appoteringsprøve
Lørdag d. 27. maj 2017 afholdes DMK`s 
Fynske anerkendte apporteringsprøve og 
DJU apporteringsprøve, på Ruevejen ved 
Ringe.
  Vi mødes på Ruevejen 20, 5750 Ringe kl. 
8.00 hvor DMK Fyn giver morgenmad hvis 
man ønsker det. Prøven starter kl. 9.00.
Tilmelding på hundeweb, til begge prøver 
senest fredag d. 19. maj.
  Betaling for deltagelse på DMK prøven er 
325,00 kr. og 225,00 kr. til DJU prøven.
Alle jagthunderacer er velkomne.
Til frokost når prøven er slut er der smør-
rebrød til alle deltagere og dommere som 
DMK Fyn giver.
  Af hensyn til morgenmad og frokost skal 
der gives besked til prøvelederen med antal 
eller ikke.
  Vi ses. Prøveleder, Keld Larsen
E-mail. larsen.kjeld@outlook.dk
Freltoftevej 71, 5792 Årslev. Tlf. 51583902

FJD’s udstilling i Vissenbjerg 
d. 11. Juni 2017 for Kleiner og Grosser 
Münsterländer. Se annoncen side......
Dommer: Anette Bystrup.
  Yderligere spørgsmål til: Per Madsen 
23277190 mail jp.madsen@hotmail.
dk eller Mona Storgaard 21920030 mail 
jagtlysten@gmail.com

www.fjd.dk
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DMK-områderne

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

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Svanevej 
39, 4000 Roskilde, Tlf. 23 30 36 87, E-mail: cnh@
post.tele.dk
Lokal apporteringsprøve
Lørdag den 6. maj 2017 afholdes lokal apporte-
ringsprøve på skydebanen i Hvalsø.
  Der dømmes efter DJU regler. Pris 200 kr. Pr. 
hund
  Indskrivning på dagen mellem kl. 9 og 11
Eventuelle spørgsmål rettes til Christian Nøhr Han-
sen på tlf. 23 30 36 87 bedst mellem 17 og 19.

Område Storstrøm: 
Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fens-
marksvej 21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27/ 
20 24 01 45, E-mail: kragh.christiansen@mail.tele.
dk
Forårstræning.
Der trænes på det militære areal ved Kulsbjerg. 
Parkering på den vestlige side af motorvejen.
  Start Onsdag den 5. April kl. 19:00, slut Onsdag 
den 17. Maj 2017
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 Vallebo-
vej kommer 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
Apporteringstræning DJU / DMK
Start onsdag d. 5/4-2017 kl. 18.30 NB. NY TID. 
Start 1. gang på P-plads Vejrup vej 73 5491 Blom-
menslyst. D. 17/5 + 24/5 + prøven d. 27/5 Ruevejen 
20 5750 Ringe.
  Hunde der har gennemført den Fynske træning har 
fortrinsret til prøven. 8 gange træning Pris 400 kr.
  Tilmelding for unge hunde til Keld Larsen tlf. 
51583902.
  Træning af øvede hunde Birger og Tom, tilmel-
ding til Birger tlf. 66161970 / 22191525.

Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefi onsvej 78, 
3000 Helsingør, Tlf. 31 35 30 06, 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
Apportering
Unghunde klasse (DJU apportering) Åben klasse/
øvede hunde Vand-, Slæb- og Apportering + Ræve-
apportering)
  Vi starter tirsdag d. 04/04. kl. 19.00 i Haunstrup 
Brunkulslejre. De efterfølgende træningsdage er 
d. 11/04. d. 18/04. d. 25/04. d. 02/05. d. 09/05. d. 
16/05. d. 23/05. d. 30/05. d. 06/06. Afslutning d. 
13/06. kl. 18.00

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

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Jens Brandt Andersen, Kystvej 118, 
9490 Pandrup, Tlf.: 20 93 16 96 E-mail: jensbrand-
tandersen@hotmail.com
Fredagstræninger afholdes på fredage fra den 17 
marts 2017 til juni måned- I tidsrummet kl 12-18
Træninger målrettet dem, der vil på anerkendte ap-
porteringsprøver som : DJU alm og udv, og VSA
Desuden vil der trænes mod DMK s holdapporte-
ring, der afoldes den 3 juni.
Tilmelding kun efter aftale til Jens 20931696
  Se mere på www.dmk-nordjylland.dk.

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grøn-
lundsvej 4, 7700 Thisted, Tlf. 60 65 69 90, E-mail: 
carstenoggudrun@hotmail.com

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: Tage S. Nielsen, Långawten 34, 
Frausing 8643 Ans By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail: 
tage@dmk-viborg.dk

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586 
Ørum Djurs, Tlf. 86 33 91 76, E-mail: hundeweb@
gmail.com
Området afvikler deres aktiviteter i samar-
bejde med Djurslands Jagthundeklub. Følg med 
her:www.djurslandsjagthundeklub.dk se under 
aktiviteter.

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Risvan-
gen 9, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail: 
nils@ok.dk
Apporteringstræning
Start d. 27.03 med afslutning d. 15.05.
Vi arbejder henimod at kunne bestå en DJU prøve 
og DMK apporteringsprøve.
Vi mødes første gang kl. 18.00 og de efterfølgende 
gange kl. 18.30
Tilmelding på mail til Jette Andersen.
Email jette@lundum.dk.
Pris 400,- overføres til reg.nr. 1551 konto nr. 
3660061029.

Område Esbjerg og omegn:
Kontaktperson: Mona Horsted Storgaard, Karl 
Jensensvej 16, 6731 Tjæreborg, tlf.: 21 92 00 30, 
E-mail. Jagtlysten@gmail.com 

Hvalpemotivation/Socialisering. V/ Heidi Peder-
sen. Opstart torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 
sted 1 gang: Karl Jensens Vej 16, 6731 Tjæreborg.
5 x gange træning. Pris 350 kr. minimum 5 hunde, 
maks. 10

Apportering DJU V/Per Madsen
Opstart torsdag den 20. april 2017 kl. 18.00 sted 1 
gang: Karl Jensens Vej 16, 6731 Tjæreborg.
5 x gange træning. Plus afslutning/anerkendt prøve 
søndag 21. maj 2017 Pris 400 kr. minimum 5 
hunde, maks. 10. (prisen er ikke inkl. Anerkendt 
prøvegebyr, denne tilmeldes senere på hundeweb)

Slæb og Apportering V/Mona Storgaard
Opstart torsdag den 20. april 2017 kl. 18.00 sted 1 
gang: Karl Jensens Vej 16, 6731 Tjæreborg.
5 x gange træning. Pris 400 kr. minimum 5 hunde, 
maks. 10
  Du skal tilmelde dig på mail til: heidi.dmk.
esbjerg@gmail.com.
  Penge skal overføres til Regnr. 1686 kontonr. 
3222331373.
  Husk at vedhæfte hvilket hold/timer i er på, samt 
jeres navn.
  Vi henleder opmærksomheden på, at der SKAL 
betales 8 dage før kursus opstart.
  Husk at medbringe gyldig vaccinationsattest og 
forsikringsbevis.

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

Område Sønderjylland:
Kontaktperson: Charlie Lemtorp, Sydvej 2, 6470 
Sydals. Tlf. 51 88 20 07,
E-mail. lemtorp@hotmail.com
Apportering DJU 
Opstart tirsdag den 18. april 2017 kl. 18.00 sted 
Opdateres men ligger på Als.
5 x gange træning. Pris 400 kr. minimum 5 hunde, 
maks. 15.

Slæb og Apportering 
Opstart tirsdag den 18. april 2017 kl. 18.00 sted 
Opdateres men ligger på Als.
5 x gange træning. Pris 400 kr. minimum 5 hunde, 
maks. 15
  For nærmere info omkring træning kontakt Char-
lie Lemtorp 5188 2007

Område Bornholm:
Kontaktperson: Kim E. Pedersen, Violvej 8, 3720 
Aakirkeby. Tlf. 21 20 42 31.
Aktiviteter annonceres på Kreds 8’s hjemmeside 
og på facebookgruppen ”stående hunde Bornholm”

Foto: Kim Henriksen.

Foto: Heidi Wittrup Pedersen.
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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

Lad os få flere GDH’er ud på markerne!
Marktræningerne og forårsmarkprøverne er 
godt i gang, og for de af klubbens med-
lemmer, der dyrker den disciplin, er det 
nærmest en højtid.  I skrivende stund er vi 
her i huset selv tilmeldt tre offi cielle prøver 
og en uoffi ciel. Vi glæder os til at komme 
på marken med vores noget selvstændige 
og erfarne hund, Smilla, og med Molly, som 
kun lige er ved at vågne rent jagtmæssigt. 
  Der ligger et stort, udfordrende og sjovt 
arbejde foran os med vores unghund Molly 
og for os selv som førere. Vi ved godt, der 
er udfordrende og forstyrrende elementer 
som harer og råvildt. Men et eller andet 
sted derude er der også nogle af de efter-
tragtede høns, der venter på os, og som gør 
det spændende, når man står foran et frisk 
stykke mark og skal til at slippe hunden. 
Molly havde den store fornøjelse at møde 
en hare den allerførste gang, hun blev slup-
pet til marktræning i februar og to stykker 
råvildt helt tæt på allerede dagen efter. 
Det er ikke lige det, man går efter med en 
hønsehund, men vi fi k da meget positivt ud 
af situationerne.  Molly kunne stoppes får 
både hare og råvildt - godt nok efter fl ere 
fl øjt og kald. 
  Og det er så her, vi blandt klubbens ’mark-
folk’ godt kunne tænke os, at der var fl ere, 
der fi k del i de store oplevelser, man får på 
marken. Det er desværre forbavsende få 
helt nye hundeførere, vi møder til trænin-
gerne. Det er ikke nogen hemmelighed, at 
det kan være en tidskrævende fritidsbeskæf-
tigelse at arbejde og træne med en stående 
hund.  Men hvis vi ikke får ”de nye” med 
ud for at se, hvad der sker på marken og får 
dem til at være med til at træne, så går der 
længere og længere tid mellem, man møder 
en ny GDH, der kan sit kram som stående 

jagthund både på jagt og til prøverne. Ærge-
ligt! For vores hunde er rigtig gode, se bare 
Niels Ejner Kristensen og Loke, der kom 
med til DM sidste år.  
 Er der nogen, der har nogle forslag til, 
hvordan vi kan sætte lidt fut i ”de nye” eller 
lokke nogle fl ere med til træningerne - eller 
sidder du allerede nu og godt kunne tænke 
dig at komme med til et arrangement, så er 

du/I velkomne til at kontakte os via klub-
bens hjemmeside: www.GDH.dk – brug 
kontakt os-formularen.
 Vi vil også gerne opfordre de medlemmer, 
der stiller på prøve og som marktræner til 
invitere og guide muligt interesserede med 
rundt på en markprøve eller til træning.
  Mvh. Torben B. Hansen

Foto: Jette Veggerby.

Aktiviteter
23. april 2017 kl. 13 - Ordinær generalfor-
samling, Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592. Se 
indkaldelsen i seneste nummer af jeghun-
den eller på hjemmesiden www.gdh.dk.
April/maj - Apporterings, lydigheds og 
ringtræning på Fyn. Kontakt Ole Grundt 

Larsen på tlf. 6596 1345 eller 2346 5440 
for yderligere information.  
30. april 2017 – Schweissprøve i 5-klub 
regi på Sjælland. Tilmelding på www.
hundeweb.dk
6. Maj 2017 - Schweissprøve i 5-klub regi 
i Sønderjylland. Tilmelding på 

www.hundeweb.dk
11. juni 2017 - FJD udstilling i Vissenbjerg
18. juni 2017 - Apporteringstræning i 
Sønderjylland. Kontakt Karen på tlf. 2368 
3888 for tilmelding og information.

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

Certifikatudstillinger i 5-klub regi 

Øst den 4. februar i Kignæs Hallen, 
Jægerspris
30 hunde var tilmeldt (20 sidste år) heraf 
var 9 Tysk Langhår (sidste år 3 stk). Tillige 
havde vi i år en opdrætterklasse. Den skal 
bestå af min. 4 hunde, heraf skal mindst 2 
være markprøvepræmieret.
  Kennel Sjørslev’s ved Karen og Holger 
Pedersen, Samsø fi k følgende rigtig fi ne 
kritik: Super ædel ensaret opdrætsklasse, 
alle hunde er af ekstrem høj kvalitet dejlig 
kønspræg, skøn hanhund og tre tæver 
repræsenteres på bedste vis, oven i købet er 
de godt handlet. Jjeg ser frem til at se dem 
på en international udstilling, stort tillykke 
til opdrætteren
  Den kritik kan man rolig være stolt af – 
tillykke.
  Dagen forløb i god og hyggelig ånd. Tak 
for det. Vi ses til næste år den 4. februar. 
Denne gang bliver det en søndag.

Vest den 4. februar i Uldum.
Udstillingen gik igen i år fi nt, dog manglede 
der deltagere i forhold til foregående år. Vi 
var nede på 39 deltagere med sidste år 66 
deltagere. 8 Tysk Landhår deltog i år mod 
14 sidste år.
  Tak til udstillingsleder Jannie Nielsen for 
endnu en veltilrettelagt og velfungerende 
prøve
BIR blev DK12571/2014 Drejbygårds 
Janne, ejer og fører Arne Jensen, Sydals. - 
Resultat: Excellent, CK 1.BTK CERT BIR
  BIM blev DK15520/2014 Amadeus vom 
Forsthaus Zähringen, ejer og fører Ulrich 
Kristiansen, Silkeborg. - Resultat: Excel-
lent, CK 1.BHK CERT BIM

Opdrætsklassen. Foto: Ida Thyssen.

BIR og BIM i Uldum. Foto: Lone Lærke.

Klubben har fået en ny DKCH - Drejbyga-
ards Janne, DK12571/2014, opdrætter og 
ejer Arne Jensen, Sydals.
  Det 3. og sidste certifi kat kom i hus på 
Uldum-Udstillingen den 4. februar 2017. 
Der ud over har den selvfølgelig 1. præmie 

i åben klasse markprøve samt bestået Vand 
og Apportprøve
  Tillykke 

Drejbygårds Janne. Foto: Arnes barnebarn.

Ny eksteriørchampion

www.fjd.dk
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LANGHÅRSKLUBBEN

ÅRSHJUL TIL JAGTHUNDEN
LANGHÅRSKLUBBEN

Udkommer: Februar April Juni August Oktober December
Deadline: 26. december 26. februar 26. april 26. juni 26.august 26. oktober
Certifikatudstilling Øst og Vest

Fællesannonce X
Referat og billeder X

Generalforsamling
Indkaldelse X
Referat og billeder X

Klubben hovedprøve (markprøve)
Annonce X
Referat og billeder X

Forårsvinderklasse i 5 klub regi
Fællesannonce X
Referat og billeder X

Schweissprøve Vest og Øst i 5 klub regi
Fællesannonce X X
Referat og billeder X X

Apporteringsprøve i 5 klub regi
Fællesannonce X
Referat og billeder X

Familiedag
Indkaldelse X X
Referat og billeder X X

Efterårsvinderklasse i 5 klub regi
Fællesannonce X
Referat og billeder X

Deadline betyder sidste frist for aflevering. Dette betyder ikke nødvendigvis, at det ikke kan afleveres før
Det er tilladt at komme med andet stof, end det der er nævnt ovenover, til Jagthunden
Billeder behøver ikke være de samme, som på vores hjemmeside. De skal dog stadig have en god kvalitet.

Schweissprøver
Schweissprøven Sjælland 
Søndag d. 30. april 2017 kl. 9.00 i Ugger-
løse Skov. Mødested: Nøddested P-plads, 
Slangerupvej 78, 3540 Lynge
  Anmeldefrist: 16. april 2017. Max 1 hold. 
  Prøven er åben for andre racer i henhold 
til schweissprøvereglerne 
  Der kan tilmeldes i 400/3t og 400m/20t 
både med klov og sprøjtespor (ingen mulig-
hed for rapportering) 
  Dommer: Kristian Graversen. 
  Prøveleder: Ida Thyssen tlf. 20 71 22 68 
ida.thyssen@hotmail.com 
  Prøveorganisator: Bent Hansen telf. 24 63 
32 19 
  Man bedes selv medbringe spise og drik-
kelse, idet der ikke vil være mulighed for 
køb af deslige.

Fælles for alle prøver 
Tilmelding skal ske på „Hundeweb“ 
Regelsæt : Adgangskrav og bedømmelse 
efter DKK`s regelsæt, der kan rekvireres 
ved henvendelse til DKK`s kontor eller ses 
på DKK`s hjemmeside. 
Prøvegebyr: 400m/3t 450 kr. - 400m/20t 
500kr. Stambog og vaccinationsattest skal 

medbringes på prøvedagen, ligeledes 
resultatbogen (hvis resultatet ønskes 
indført) 
Knæk og Bræk!

5 Klub Schweissprøverne 2017, øst 
og vest – se fællesannonce andet sted i 
bladet

Foto: Flemming Østergaard.

www.fjd.dk
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DANSK WEIMARANER KLUB

Klubredaktør:
Niels Møller Kongsbak,Viborgvej 308, 
Herrup, 7830 Vinderup. Tlf. 29 44 00 69
e-mail: kasserer@weimaraner.dk

www.weimaraner.dk

Vinterhygge
Søndag den 8. januar var der inviteret til 
vinterhygge i Sdr. Onsild ved Hobro, hvor 
vi mødtes til en gåtur først i Onsild Enge, 
der ligger lige ved siden af, hvor vi bor. Kl. 
14 ankom der skønne grå hunde og deres 
fører, der var i højt humør - både fra Vejle, 
Hedensted og Århus. Efter en time rundt 
på engen og langs med Skals Å, så var der 
tid til kaffe og kage. Hundene var i deres es 
på engen, dog var Exo noget forvirret over 
de dejlige damer, som ikke altid synes han 
skulle komme for tæt på, men det tog han 
nu pænt og løb hurtig den anden vej. 

  Alle hundene var med inde til “kaffe” 
undtaget Huntess Bella, der var faldet i et 
vandhul og bagefter rullede sig i noget sort, 
så hendes forældre mente, det var bedst, at 
hun blev i bilen. Vi var heldige, at Helene 
Gammelgaard også kom hen på dagen med 
familiens hund Huntess Baja - kaldet Edit 
og det blev til mange gode snakke om-
kring bordet, mens vi først fi k hjemmebagt 

kringle med rosiner og glasur og derefter 
hjemmelavet medaljer med creme, syltetøj 
og fl ødeskum. Nogen mente det næsten var 
Sønderjysk kaffebord! Tak for blomster og 
tak til jer der kom og var med til at gøre det 
til en rigtig hyggelig dag! 
  Jette Veggerby og Hunting Grey Star 
Norma Jean

Foto: Jette Veggerby.

Foto: Jette Veggerby.

De fl este i klubben ved hvem Dan Siig 
Svendsen fra Karup er - han har nemlig ført 
hund i mange år, selv om han kun er 
40 år gammel. Da der var tid til en ny hund, 
så kiggede Dan ud i verden og valget blev 
på Jarl fra Frankrig, der har aner fra både 
Belgien, Tyskland, Holland og USA. 
  Det går rigtig godt for det Dansk-Franske 
makkerpar. Jarl D´Ombrelune har bestået 
den lille apporteringsprøve med 29 p., vand 
og slæb med 30 p. og var i 2016 også med 
på racedystholdet i Skive, hvor han var en 
af de få, som fi k fuldt hus og gik videre til 
den individuelle konkurence.
  Jarl D´Ombrelune er også markprøve præ-
mieret i unghundeklasse med en 1. præmie, 
så det er selvfølgelig klubbens håb, at de to 
kommer i vindeklasse. I 2016 deltog Jarl 

også på anlægsprøven i Mariager HZP, hvor 
han bestod med 149 p. og blev 2. vinder. 
Jarl D´Ombrelune blev den 5. februar kåret 
til Årets Hund 2016 i Frederiks Jagtfor-
ening. Tillykke med de fi ne resultater.
Skrevet af Jette Veggerby

Jarlen fra Frankrig

Foto: Dan Siig Svendsen

www.fjd.dk
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Uldum - Det lykkedes det for Hanne Bro 
Hansen at lave en “hattrick”, idet hun for 
tredje år i træk vinder 5-klub-regis Jyllands-
pokal. 2015 og 2016 blev Hannes Huntess 
Astro dømt BIR og i år lykkedes det Gaby, 
under dommer Annete Bystrups kritiske 
øjne, at vinde BIR. Stor tillykke til Hanne 
Bro Hansen med Gaby!! BIM blev Martin 
Dannemands Cæsar og bedste hvalp blev 
Lene Hasseldals Huntess Balou.
  Det var en rigtig hyggelig dag, hvor  fl ere 
kom forbi, også uden hund, for at hilse på. 
Som det er blevet kutyme, så var der igen i 
år hjemmebagt kage, som Susanne Mor-
tensen og Connie Almind Hockerup, havde 
være så fl inke at bage, de dejlige kager blev 
spist med stor velbehag. Der var dog fra 
græsrødderne en del uro, som gjorde, at der 
nok er et nyt ritual på vej, nemlig at BIR og 
BIM giver en omgang øl til det tørstige og 
høj peppende publikummer.
  Dejligt at der sådan en dag er god opbak-
ning til klubbens arrangement, og at de nye 
får grundig vejledning fra de rutineret. Stor 
tillykke til hunde og fører!
  Skrevet af Susanne Lundholdt

Jægerspris - Der deltog 4 weimaranere - 
hurra, en vækst på 50% i forhold til sidste 
år, hvad skal det ikke ende med! Dommer 
var Gitte Finnich Pedersen, der her ses på 
billedet inden hun giver BIR titlen til Brita 
Schougaard, der stillede i Juniorklassen 
med Hot Shoot´s Pernod. Stort tillykke med 
den fi ne titel. Pernods kritik lyder således: 
veludviklet junior af udmærket størrelse, 
skalle i forhold til næsepartiet må ikke være 
bredere, godt udtryk, godt bid prima hals og 
overlinie, god brystdybde, prima benstam-
mer velvinklet lemmer, god længde på 
brystkassen, udmærket kryds, godt afspark, 
prima farve, vises en anelse for tynd.
  Tak for en rigtig hyggelig dag med de grå 
i Jægerspris. Vi håber, at der kommer fl ere 
næste år.
  Skrevet af Jette Veggerby

Udstillinger den 4. februar

BIR og BIM i Uldum. Foto: Morten Hougaard.

Weimaranerei Jægerspris. Foto: Susanne Lundholt.

Dejlig dag med røverhistorier
Kim Petersson fra Randers beretter - Årets sidste jagt 2016/2017 sammen med 
Rodsted-gaarde jagtklub, der ligger ved Suldrup, blev afholdt den 15. januar. Det blev 
desværre ikke til det helt store på paraden, en enkelt due. Men ved den sidste såt fi k vi 
dejlige stjerneskud med masser af hygge og jægerhistorier. Vi var alle emner igennem, 
lige fra Ole’s nye hobby isbjørne med blå tap (han vinterbader) til mange andre sjove 
historier: garage uden stolper, anhængertræk på C5, der river kofanger af bil, osv. 
osv. Tak for en dejlig dag. Vi ses til bukkejagten i maj, eller agerhønsejagten den 16. 
september 2017, slutter Kim. 

Kim Petersson og Chéri med 2 af hendes hvalpe Duchess og Dusty. Privat foto.

www.fjd.dk
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Jag och min man jagar med våra 5 weima-
raner och eftersom man inte jagar året om 
så kände vi att det här med dragträning var 
ett bra komplement till jakten.
  Vi hade hört talas om dragträning då en 
vän till oss håller på med drag med sina 
weimaraner. Så vi läste på om det och 
tyckte att detta är ett bra komplement till 
jakten, på så viss att du kan köra dragtränin-
gen året om. På vintern fi nns det kickspark 
man kan använda sig av i snön eller skidor 
och kickbike till barmark. Det innebär en 
bra fys och konditionsträning för hunden, 
vilket du har nytta av när du är ute och 

jagar på fälten, fjällen och i skogen med din 
hund.
  Vi köpte oss en begagnad kickbike av en 
vän. Sen började vår träning ihop med ett 
gäng som också håller på med drag.
  Vi har testat att köra en hund i taget och 
efterhand som de förstår vad det innebär har 
vi kopplat ihop i par. 
  Det fi nns även trehjuling man kan an-
vända. Där har vi också kört par då det är 
lite tyngre för hunden.
  I båda fallen vad gäller Kickbike och tre-
hjuling så hjälper du till att kickar med en 
fot, hur mycket du behöver kicka beror helt 

på hur pass van hunden är och terräng.
  Vad gäller utrustning för dragträning med 
hund, så fi nns det jätte mycket att välja på. 
Det fi nns olika prisklasser. Det man ska 
tänka på är att man har en bra dragsele som 
gör att hunden fördelar vikten rätt och inte 
får skav. Det fi nns lite olika bra märken, 
Björkis, Non-stop och Zero-Dc har många 
olika selar att välja på och tolklinor. Vad 
gäller cyklarna så fi nns det många olika 
märken att välja på. 
  Du kan träna och tävla drag med vilken 
ras som helst, även blandraser. För att tävla 
behöver man tävlingslicens – grönt kort. 
På tävling så delas hundarna in i tre olika 
grupper som tävlar inbördes, ungefär som 
”small”, ”medium” och ”large” i agilityn. 
Indelningen är dock inte gjord efter storlek 
på hund och den är ganska gammalmodig 
men så ser det ut idag iallafall. 
  Grupp A: Den snabbaste gruppen. Här 
tävlar stående fågelhundar och blandraser. 
Blandraserna hamnar i den här gruppen 
därför att de oftast är specialavlade på sina 
fartiga egenskaper, till exempel att man kor-
sar husky med greyhound och fågelhundar. 
Men även en blandras chihuahua-papillon 
hamnar i denna grupp.
  Grupp B: Alla renrasiga hundar utom 
stående fågelhundar, siberian husky och 
dobermann. Här tävlar grand danois mot 
chihuahua. Denna grupp är i regel den 
grupp där hundarna går långsammast. Det 
kan också vara den grupp där det är lättast 
att konkurrera, om du har en långbent renra-
sig hund som inte är stående fågelhund.
  Grupp C: Siberian husky och dobermann. 
Jag har ingen aning om varför just dessa 
hamnat här men jag tror det har med farten 
att göra. De är oftast lite snabbare än b-
hundarna men betydligt långsammare än 
a-hundarna.
  Som sagt det är ett bra komplement till 
jakten och hundarna tycker det är skoj!
  Av: Katarina Hansson, Greyberry´s Ken-
nel.

Dragträning ett bra komplement

Greyberry´s Hjort Ö & Greyberry´s Mauser med Jonas Hansson. Foto: Katarina Hansson.

Lad os starte ved slutningen af trænings da-
gen!!! Alle hygger sig, med en grillpølse og 
en vand, der bliver snakket i alle hjørner. Så 
sker der det, at Martin kommer snigende, 
og siger der er et ritual for nye hundefø-
reren - de skal skrive et indlæg til Jagt-
hunden! HVAD, er sikker på, at det er en 
joke!Men nej, får at vide, at det er normal 
for nye hundefører at skrive om deres første 
oplevelse med marktræning.
  Den starter så her. Super hyggelig mor-
gen komsammen, Sergenten (Flemming 
Frederiksen -  forklaring kommer længere 
nede) forklarer lige reglerne, og jeg ligner 
et spørgsmålstegn, men nå, vi må jo prøve 
at holde trit.
  Er på hold 1, hvor Morten Hougaard 

hjælper til, da han ikke har hund med i dag. 
Han bruger lige noget tid på at forklare mig, 
hvad det går ud på. Super godt, tusind tak 
for det.
  Var nok ikke klar over, at jeg skulle løbe 
så meget! ( gummistøvler, rygerlunger og 
ikke at glemme 106 kg) FUCK det var 
hårdt, særligt da vi kommer i gang med 
anden runde.
  Her får jeg Sergenten som øverstkom-
manderende, og han havde ingen problemer 
med luft i lungerne! Var kun nået til, hvad 
jeg skulle fortage mig, så blev der råbt 
„linen af hunden“ - og så blev jeg dirigeret 
til højre og venstre på marken, og det blev 
påtalt fl ere gange, at jeg ikke måtte klappe 
eller kalde efter hunden, så har man lært det 

på den hårde måde. Havde desværre ikke 
luft til at kommentere på det, han råbte.
  Bella og jeg må hænge i, og ikke nok 
med det, vi blev presset af de andre Grå til 
at stille op på den lokale markprøve ugen 
efter. 
  Til sidst: tusind tak til I andre hundeførere 
for hjælpen og ikke mindst for et SUPER 
godt arrangement til Casper, Martin, Mor-
ten og ikke mindst min nye ven Sergenten. 
Tak for en super fed dag, hvor der også var 
hundekage i anledning af Cæsar og Friggas 
2 års fødselsdag – jo, det er ikke så tosset at 
have grå hund med alt det hygge.
  Med venlig hilsen Henning Østerbro / 
Huntess Bella

Lokal marktræning ved Langå

www.fjd.dk
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Jubilæum og Europacup
Dansk Vizsla Klub har 35 års jubilæum i 
2017. 
  Dette fejres i weekenden den 12. – 13. 
august 2017 på Fyn. 
  Der vil være tale om et weekend ar-
rangement, hvor der vil være forskellige 
aktiviteter, spisning, hygge, fællesskab samt 
mulighed for overnatning. 
  Sæt allerede kryds i kalenderen nu.
  Obs! Der er brug for hjælp i jubilæumsud-
valget. Meld dig hvis du har tid og lyst til 
Nanna.

Europa Cup 2017:
Danmark har sagt ja til at være vært for 
Europa Cup 2017. 
  Europa Cup vil blive afviklet 22. – 23. – 
24. september 2017 omkring Næstved.
  Der vil være behov for hjælpere, gæster, 
tilskuere og deltagere. 
  Følg med på klubbens hjemmeside og 
kontakt gerne bestyrelsen, hvis du gerne 
vil hjælpe til med at afvikle en fantastisk 
weekend. 

Foto: Annette Laursen.

Dansk Vizsla Klub afholder ordinær gene-
ralforsamling søndag den 11. juni 2017 i 
Vissenbjerghallen i forbindelse med FJD 
Udstillingen efter endt bedømmelser

Dagsorden iht. klubbens vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Afl æggelse af formandens beret-
ning
4. Afl æggelse af regnskab til god-
kendelse og decharge
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af to suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag til punkt 8. skal være formanden i 
hænde senest 14. dage før generalforsam-
lingen.

Bestyrelsen Dansk Vizsla Klub.
Se i øvrigt hjemmesiden herom.

Generalforsamling

På patrulje i april. Foto: Flemming Østergaard.

www.fjd.dk
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Varetages p.t. af formand Søren Stenhøj.
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Skovprøve – en spændende oplevelse

Beretning fra en deltager
  Midt i december 2016 deltog jeg på min 
første skovprøve – hvis ”SKOVPRØVE” 
vækker din nysgerrighed, skal du læse 
videre her. 
  Det var 4. gang jeg havde tilmeldt mig en 
skovfugleprøve, men til den eneste prøve, 
der ikke blev afl yst pga. for få tilmeldin-
ger, var Ritta skadet. Det var derfor med 
spænding, vi nærmede os prøve datoen, og 
da jeg kender prøveleder Uffe Jacobsen, 
kunne jeg ringe og høre, hvordan det gik 
med tilmeldingen og krydse fi ngre for, at 
det skulle blive til noget. 
  På prøvedagen gik turen, for mit vedkom-
mende, sydpå, mod Ho Klitplantage, som 
ligger få kilometer øst for Blåvandshuk og 
lige vest for Ho Bugt. Som til alle andre 
prøver, så spiller vejret en rolle, men i 
perioden op til prøven havde der været så 
mange forskellige udmeldinger om snepper 
i terrænerne, at det var totalt uforudsigeligt, 
om der ville være snepper på dagen eller ej. 
Nu var vi midt i december, og der havde 
ikke været nogen pludselige vejrændringer, 
men med de lune vintre, har man pludselig 
oplevet, at der er mange snepper i både 

december og januar, så det var kun at håbe 
på, at vi havde ramt den rigtige dag. 
  Efter et kort stop ved Ho by, hvor vi fi k 
hilst på hinanden, fortsatte kortegen ind i 
plantagen, mod den P-plads, som var start-
stedet for prøven. 
  Fremme på P-pladsen blev der disket 
op med det, jeg efter forholdene vil kalde 
fi neste morgenbuffet, med rundstykker, 
ost, syltetøj og pålægschokolade, og straks 
kunne man fornemme den gode stemning 
blandt de fremmødte - dommere, prøvele-
der, prøvedeltagere, terrænleder, skytter og 
ud over terrænlederen, yderligere et par af 
de som lagde terræn til prøven. Snakken 
gik, og da der kun var 4 hunde, var der god 
tid til at få en ekstra kop kaffe og en god 
snak om, hvordan prøven skulle foregå, og 
hvad det er dommerne gerne vil se. 
  - Vi går herfra om 5 min! kom det fra Uffe 
Jacobsen, og de nok lige så forventnings-
fulde hunde kom ud af hundekasserne, og 
prøven kunne begynde. 

Hundene afprøves enkeltvis, og første 
hund i aktion er tysk ruhår, Øksenhaven´s 
Esben, ført af Jørgen Roest. Stille og roligt 

går fører og dommere på skovvejen, og 
man ser straks en hund, der ved hvad den 
er på jagt efter. I modvind krydser den 
med jævne mellemrum vejen, og det er en 
fornøjelse at følge bjældens klang blive sva-
gere og næsten forsvinde ind i skoven, og 
netop som man synes lyden er væk, høres 
den tydeligere og tydeligere, indtil hunden 
krydser vejen, og det samme gentager sig til 
den anden side. Et par gange under slippet 
stopper bjældens klang – det vi alle venter 
på og især hundeføreren. Alle står lige og 
afventer med spænding, indtil føreren siger 
- Der er stand! Lige da fører, dommere og 
en skytte går ind mellem de første træer, 
høres klokken igen og efter 15-20 sekunder 
krydser hunden igen vejen og fi nder ind 
i sit fl otte søg. Ikke en eneste gang høres 
førerens fl øjte, indtil dommeren beder om 
et hjemkald, og hunden kobles. Flot søg, 
men desværre ingen fugle situation, og man 
fornemmer en vis betænkelighed i fl okken. 
Har vi ramt den dag, hvor snepperne er 
fl øjet af skoven?
  Så er det vores tur, og Ritta slippes. I 
begyndelsen er jeg ikke helt tilfreds med 
tempo og bredde i søget, men efterhånden 
går hun sig op og anlægger det søg, jeg 
og dommerne gerne vil se. Terrænlederen 
foreslår vi går væk fra skovvejen og dybere 
ind i skoven, og terrænmæssigt ændrer 
skoven sig lidt, og der kommer fl ere tætte 
bevoksninger. Efter mange situationer med 
snepper, har man dannet sig et indtryk af 
de gode steder, og den ene smørklat efter 
den anden passeres, uden vi fi nder fugl, 
og da hun endelig tager stand, udløser hun 
selv efter 10-15 sekunder og da vores 20 
minutter er gået, har vi stadig ikke set en 
skovsneppe. 
  Så er det John og Egsgård Tjalfe. John 
havde sine betænkeligheder med at stille 
op, da Tjalfe ikke har den store erfaring 
med snepper, og hvordan ville han klare 
søget i skoven. Alle betænkeligheder blev 
gjort til skamme, og Tjalfe anlægger et 
stort, fl ot og energisk søg, med rigtig god 
kontakt til John, og dommeren var meget 
tilfreds, men igen uden der fi ndes fugl. 

Mon snepperne er hjemme? Foto: Torbjørn Rantanen Lund-Nielsen.
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  Sidste ekvipage er tysk korthår, Chitta, 
med sønderjyske Tonny Lønne som fører. 
Det er også Tonnys første skovfugleprøve, 
men han er ligeså meget med, fordi man 
gerne vil prøve at afvikle en skovprøve i 
Sønderjylland, og han er blandt initiativ-
tagerne og vil erfare, hvordan det foregår. 
Tonny har været lidt bange for, at hunden 
vil gå for stort, så han har trænet det snævre 
søg – lidt for snævert efter dommernes 
vurdering, men endelig er der stand. Straks 
udstikker den erfarne dommer ordrer – 
gælder både som dommer, hundeførere og 
sneppejæger – så skytterne placeres hurtigt, 
så de har de optimale chancer for skud og 
fører, efterfulgt af dommeren, går frem til 
hunden og på ordre går den villigt, hårdt 
frem, ved den lille klat bjergfyr, men des-
værre er standen tom. Det samme sker lidt 
senere, men her tror ingen rigtig på det, da 
det er på et mere åbent stykke i noget vis-
sent græs og det viser sig også, at der kun 
har været noget der har kildret i næsen på 
den tysk korthår og endnu et slip går, uden 
vi så meget som ser en sneppe. 

De fi re hunde er afprøvet, og det er tid til 
en lille pause, hvor hundenes præstationer 
og skovfugleprøve, generelt diskuteres, 
mens ganen smøres med en kølig bajer. 
Alle er enige om, at vi ikke kunne ønske os 
bedre terræn, vejret er fi nt med gode vind-
forhold, og at det er helt utroligt, vi ikke så 
meget som har set en troldfugl. 
  Da vi starter op på anden halvleg – med 

fi re hunde, er der god tid til at se dem i 
aktion ’en gang mere, går der ikke lang 
tid, før dagens mest spændende situation 
indfi nder sig. Ruhår, Esben´s bjælde bliver 
tavs, da vi nu har skiftet terræn til de tætte 
sitkaer og bjergfyr, for at se om det er der, 
snepperne skal fi ndes. Fører, dommere og 
skytter forsvinder ind i skoven for at fi nde 
den stående hund. Vi, der følger slagets 
gang fra sidelinjen, bliver ude ved sporet, 
stemningen bliver intens, og når nogen 
siger noget, foregår det hviskende. Der går 
relativ lang tid, og til alles skuffelse høres 
klokken igen, og hunden er tilbage i søg, 
uden der er skudt. Esben har tidligere været 
på skovprøve og er præmieret med både en 
første og en anden præmie, og dagen slutter 
med dens anden IFF (ikke for fugl). En 
rigtig fl ot præstation og enhver sneppejæger 
vil være fornøjet med den ruhår. 
  Anden afprøvning ligner første. Ritta og 
Tjalfe går igen stort og med et energisk søg. 
De kæmper virkelig for at få sneppefært i 
næserne, men det vil ikke lykkes. Begge har 
dog indfriet dommerens krav, mht. søg og 
kontakt, så de belønnes begge med IFF. 
  At så velgående hunde kan gå i sammen-
lagt to timer og dække et utal af hektarer 
i et så fantastisk terræn, uden at de får 
kontakt med en sneppe, er mig stadig 
aldeles ufattelig, men det har blot givet mig 
mere blod på tanden og lyst til at komme på 
skovprøve med Ritta igen. 
Torbjörn

Klar til slip.Foto: Torbjørn Rantanen Lund-Nielsen.

Dansk Breton Klubs hjemmeside har fået en 
ordentlig overhaling. Hjemmesiden er også 
optimeret til både smartphone og tablets.
  Men, det er ikke kun designet, der har for-
andret sig. Der er også blevet ryddet op i alt 
det gamle, emner og menupunkter er blevet 
redigeret og samlet, og der er tilføjet nye 
funktioner: f.eks. er der nu mulighed for, 
at kommentere direkte i nyhedsartiklerne, 
og opdrætterne har fået sit eget menupunkt 
under Avl & Hvalpe. Breton Forum består 
stadig samt alt det formelle. 
  Hjemmesiden er ikke helt færdig, ikke alt 
har fundet sin rette plads endnu, og der er 
stadig nogle ting der skal laves. Fx er der 
ikke ret mange billeder, nyhedsbrev og der 
er fl ere bagvedliggende ting der endnu ikke 
er klar. Man vil kunne opleve, at hjemmesi-
den forandrer sig indimellem, nye funktio-
ner kommer til eller ser anderledes ud.
  Billeder til hvalpelisterne må meget gerne 
sendes til Webmoster igen, ligesom billeder 
af hanhunde til hanhundelisten. Billederne 
må helst ikke være redigeret, men komme 
lige fra kameraet, så kan de blive lavet 

pæne og i den rigtige størrelse.
  Den gamle tilmelding til nyhedsbrev, og 
ALLE tilmeldte modtagere af nyhedsbre-
vene – som der jo ikke er så mange af – er 
ved en fejl blevet slettet. Det betyder, at når 
tilmeldingen er klar igen, så skal alle der 
ønsker det, tilmelde sig igen. Man tilmelder 
sig med sit medlemsnr. (som står på bagsi-
den af dette blad) og med sin mailadresse.
  Det vil være en rigtig god ide, at tilmelde 
sig, og få en hilsen enten fra aktivitetsud-
valgene eller fra klubben direkte i mailbok-
sen.
  Og så en lille reminder: Husk, at hjemme-
siden kun er lige så spændende som vi selv 
gør den til, så skriv og send billeder af jeres 
oplevelser med hundene på jagt, resultater, 
træning og prøver! Ikke alle vores med-
lemmer er på Facebook, så alle de mange 
historier og billeder der slås op der, vil også 
gerne på hjemmesiden, så alle klubbens 
medlemmer kan læse med.
  Hvis man fi nder fejl eller mangler, så smid 
en mail til lemo@gribskovens.dk eller ring 
på 50990871.

Hjemmeside – hjælp med at kvalitetssikre!
Apporteringstræning 
2017

Der er arbejdes intenst på at få de sidste 
ting på plads omkring tilbud om apporte-
ringstræning i de respektive aktivitetsud-
valg samt tiltag enkelte andre steder.
  Så følg med på hjemmesiden. Passer 
datoen ikke, så har den lokale jagtforening 
eller ”naboen” nok også et godt tilbud til 
dig.
  Husk, at en god apportør giver bedre 
jagtoplevelser.

Arkivfoto: Flemming Østergaard.
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Den svære vej til den perfekte apportør
Sorte øjne
Instruktørens kæbe var på det nærmeste 
sunket til navleniveau. Han rystede på 
hovedet, hvorefter han langt om længe fi k 
taget sig sammen og fremstammede:” Sorte 
øjne? Hvad mener du med det?” Jeg pegede 
på min lille hund og forklarede, at hver 
gang jeg forsøgte at presse apportbukken 
ind i munden på hende og få hende til at 
holde fast, fi k hun sorte øjne. Eller sagt på 
en anden måde: hun var helt væk, og hun 
nægtede at have mental kontakt til mig!
  Ud fra instruktørens attitude var der ingen 
tvivl om, at han synes, det var det mest 
sindssyge, han længe havde hørt fra en 
hundefører, der ikke kunne få sin hund til 
at apportere. Men det var vilkårene, da jeg 
startede op en aprildag med apporterings-
træning med min unghund på 7 måneder. 
Det blev til mange lange aftener, hvor der 
på ingen måde kunne spores fremskridt. 
Bukken blev godt nok apporteret med stor 
velvilje på sikker grund i huset og i haven. 
Til sidst blev træningen indstillet, da hun 
kom i løbetid for 1. gang, og da hun var 
klar igen blev tiden brugt på marken. Det 
var nok en fejl!
  På efterårets jagter blev det til enkelte 
apporteringer afl edt af almen blodrus. Men, 
da træningen igen blev startet op, var der 
igen ingen fremskridt at spore. Og der blev 
trænet ihærdigt.
  Da hunden nærmede sig 2 ½ år blev alt 
kastet til side. Der var intet andet at gøre 
end at starte forfra. Fra april og hele som-
meren igennem stod den på positiv træning. 
Der blev gjort meget små fremskridt, så det 
gjaldt om at glæde sig over selv det mindste 
lille ryk. Som det mest positive var vandap-
port af dummy, men jeg måtte desværre 
konstatere, at hun på ingen måde ville være 
i stand til at bestå en apporteringsprøve i 
august og dermed være berettiget til efter-
årets vinderklasse. 
  Til sidst endte det med at hunden kom i 
træningslejr hos Kennel Englyst i en hel 
måned. Arne Englyst havde tiden og erfa-
ringen til at følge op på hundens positive 
udvikling, og da jeg fi k hende med hjem, 

skulle vi lige ud og apportere duer og 
kanin, hvilket lykkedes. Hunden havde nu 
overvundet nogle grænser. Hun var langt 
fra en færdig apportør, men fundamentet for 
det videre arbejde var nu lagt. Det var for 
sent at komme på apporteringsprøve, men 
”heldigvis” kom hun i løbetid samtidig med 
at vinderklasserne skulle afvikles.
  Der blev arbejdet ihærdigt videre, og hund 
og fører fi k dengang foræret et ekstra år, 
da Newcastle Disease satte en stopper for 
videre alle apporteringsprøver. Men, skulle 
præmieringerne fra efterårets skydeprøver 
få varig værdi, skulle prøven bestås året 
efter. Det lykkedes.
  Der er vel ingen tvivl om, at jeg som fører 
kunne have gjort tingene anderledes, men 
jeg synes lige det skal med, at instruktøren 

fra opstarten har fortalt mig, at han skilte 
sig af med en hund, der havde sorte øjne, 
og at Arne Englyst forsigtigt fremførte, at 
det nok ikke var hvem som helst, der kunne 
lære min lille hund at apportere. Det lever 
jeg højt på endnu. Så vær på forkant med 
din unghund, og vær ikke bange for at søge 
råd hos den højeste ekspertise, hvis du 
støder på sorte øjne eller på anden måde har 
problemer med apporteringen. Den bedste 
jagthund er nu engang den der også kan ap-
portere uanset øjenfarve!
  Efter denne oplevelse med min første 
hund, har jeg fra dag et af motiveret alle 
mine nye hunde til at bære ting og appor-
tere. Dette med stor succes.
Søren

- Apport! Foto: Lene Mortensen.

- Mon jeg kan nå den? Foto: Lene Mortensen.
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Politihunde og biksemad

Lørdag den 7. januar afholdt klubben sit 
årlige vintermøde. I år blev det afholdt på 
Bæredygtigt Landbrugs domicil ved Frede-
ricia. Efter at det sædvanlige morgenbrød 
og kaffen var fortæret, fi k vi et meget inte-
ressant og lærerigt indblik i politiforbundets 
udvælgelse af de kommende politihunde 
ved Michael Jeppesen. Allerede når hval-
pene er 7 uger testers de i pkt. 1, sociale 
egenskaber og temperament, dvs. tenden-

sen til at dominere /underkaste sig. Pkt. 2, 
medfødte evner for samarbejde og dressur, 
samt pkt. 3. noget om mod og miljø. Hvert 
punkt består af fl ere øvelser, der tilsammen 
giver et godt grundlag for videre arbejde 
med hvalpen. Herefter bliver hundene testet 
fl ere gange før de er færdiguddannet. Der 
gives kun en chance for at komme videre, 
idet uddannelsen som politihund er en 
bekostelig affære. 

  Efter den traditionelle biksemad, var det 
meningen at vi skulle høre om den egen-
tlige dressur og træning af politihunde, men 
vedkommende hundefører var desværre 
blevet syg.
  Inden formandens afslutning, gav 
Christian Johansen en orientering om det 
aktuelle arbejde i FJD. 
  Bent Olsen

Foto: Allan Diederichsen.

Glimt fra træningsturene
Træning omkring Sdr. Hygum og Har-
reby.
  Lørdag den 18. februar afholdt vi en 
træningsdag med deltagelse af ti hunde. 
Vejret var med os, vi fandt passende med 
fugle. Alle hunde havde chance for fugl i 
de i de fi re timer vi var i marken. Vi slut-

tede  som sædvanligt med at spise vores 
medbragte madpakker i vores gamle ven 
Aage Poulsens  jagthytte kaldet (Kvindely). 
Det er ham, der altid svarer på spørgsmålet, 
hvorfor han aldrig er blevet gift? Det er 
fordi min svigermor ingen børn fi k.
  Bent Olsen

Træning Djursland
Forårstræningsdagen på Djursland blev 
afholdt i et skønt klart solskins vejr om 
formiddagen med vind fra syd. Efter frokost 
med lidt støvregn. Fremmødet var de gode 
gamle deltager med enkelte nye. Der blev 
set 2x parhøns en fl ok på 5 og 3 agerhøns 
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de blev alle udnyttet med stand af hundene 
også en enkelt hare blev fulgt på vej. Ove 
Petersen dømte unghundene og her var det 
Mørups Maj der blev tildelt Skydestokken 
for bedste unge emne fører Hugo Nielsen.
  Tak for fremmødet og en god dag Martin.

Kongenshus Hede. 
De første, der kalder til træning i det nye 
år, er altid Jens Have, Niels Ovesen og 
Carlo Nørtoft. Det sker i den først weekend 
i februar, og folk kommer selv om det sner 
op eller nedad. Mange kommer begge dage. 
Der er en særlig stemning over disse dage. 
Den hjertelig hvormed folk hilser på hin-
anden, er som om nu begynder det nye år 
først. Her skal lyde en tak til de tre initiativ-
tagere for arrangementet.

Sjælland.
Endnu en suber træningsdag hos Poul 
og Niels. Der var fi nt med fugle og vi så 
mange lovende unghunde. 
  Peter Due.

Deltagere i Sdr. Hygum. Privat foto.

Deltagere på Sjælland. Privat foto.

Vinder af skydestokke. Privat foto.

Dansk Pointerklubs Familie-Weekend 2017
Afholdes: lørdag den: 27. & søndag den: 
28. maj 2017. Standkvarteret er: Stoholm 
& Omegns Jagtforenings Klubhus med 
omkringliggende areal. Birkesøvej 16. 
7850 Stoholm.
  Udstilling. Tilmelding af hund til udstil-
ling, søndag den 28. maj 2017 via DKK. 
Hundeweb.
Tilmelding og betaling senest onsdag den 
17. maj 2017.
  Apporteringsprøve: Tilmelding af hund til 
apporteringsprøve lørdag den 27 & søndag 
den 28. maj via DKK. Hundeweb. Tilmel-
ding og betaling senest onsdag den 17. maj 
2017.
  På arealet ved Stoholm & Omegns Jagt-
forenings Klubhus. Birkesøvej 16. 7850 
Stoholm, er der mulighed for opsætning af 
telte og campingvogne fra fredag den 26. 

maj. efter Kl. 15.
  Alternativ overnatnings muligheder: 
Søndergade 56. 7850 Stoholm. Afstand:  5 
Km. Telefon: +45 97 54 16 21; http://www.
stoholmfritid.dk/vandrehjem.htm  Mail: 
post@stoholmfritid.dk  Skive Fjord Cam-
ping. Marienlyst Strand 15. 7800 Skive. 
+45 97 51 44 55 (10 - 17), Mail: info@
skivefjordcamping.dk   
  Afstand: 21 Km 
  Program for Dansk Pointer Klubs 
Familie-Weekend 2017. Se Dansk Pointer 
Klubs hjemmeside.
  M.V.H. Familieudvalget.

Foto: Jan Espersen.

Heden, ja man tror det næppe. Privat foto.
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Klubredaktør:
Harris Jensen, Ramsevej 24, Bøjden, 
5600  Faaborg. Tlf. 24 98 44 78
e-mail: haki2656@gmail.com

www.engelsksetterklub.dk

Velbesøgte vintermøder

Der blev i løbet af vinteren afholdt to 
vintermøder i Engelsk Setter Klub. På 
Sjælland blev mødet afviklet i samarbejde 
med de øvrige setterklubber, og i det jysk/

fynske blev mødet traditionen tro afholdt på 
Gilmosegård ved Herning.
  Begge møder var velbesøgte og præget af 
positiv og engageret debat. Formand Erling 

Clausen orienterede om kommende arran-
gementer, og især det forestående 100-års 
jubilæum blev grundigt præsenteret. 
  I Herning var der også et indlæg af Erik 
Petersen, der på vegne af DKKs bestyrelse 
fortalte om arbejdet i bestyrelserne i DKK 
og DJU.
  Forskellige temaer blev drøftet; i fl æng 
kan nævnes: Aldersgrænser for UK på 
markprøver, HP contra CK, apportering på 
VK og afviklingen af VM i efteråret 2016.
  Der er ikke her plads til at gå i detaljer, 
men ingen var efter møderne i tvivl om, at 
setterfolket ikke er tilhænger af, at alders-
grænsen for deltagelse i UK hæves til 36 
måneder.
Det bør også fremhæves, at Mediterranean 
Cup og VM på dansk grund var en solid og 
fl ot succes. Der var stor ros til de mange 
frivillige ildsjæle, som sikrede succeserne 
med en kæmpeindsats i Sydjylland og 
Vendsyssel. 
  En særlig hyldest fi k Erik Petersen, der 
som formand for DKKs udvalg for stående 
jagthunde, var primus motor for de to ar-
rangementer. 

Fint fremmøde og god stemning på vintermøderne. Foto: Harris Jensen.

Flot tilslutning til vinterens træningssamlinger

I alle landsdele har der været afholdt fælles 
marktræning i februar. Og tilslutningen har 
trods noget blandet vejr været markant. 
Eksempelvis deltog fl ere end 40 hunde på 

Kongenshus Hede.
Der blev fundet vildt, men først og frem-
mest blev hundenes fysiske formåen testet, 
og de unge hunde fi k en forsmag på, hvad 

der venter dem.
  Det sociale samvær blandt hundeførerne 
har også betydelig værdi for klublivet.

Overvældende fl ot fremmøde på Kongenshus Hede. Foto: 

www.fjd.dk



59www.fjd.dk

Fynsk træning i dis og tåge, - men pænt med fuglevildt. Foto: Harris Jensen. Velkendte ansigter til træning på Midtfyn. Foto: Harris 
Jensen.

Udstilling i Frederiks
Det er vel efterhånden en tradition, at der hvert år afholdes en fælles vinterudstilling for 
de engelske racer i Frederiks.
  Tilslutningen var ikke overvældende, men stemningen blandt deltagerne var god, og det 
samme var kvaliteten af de fremviste hunde.
  Bedst i racen blev Midtfyns D.Lucky, Klaus Olesen.
  Bedst i modsat køn blev Bono, Line H. Clausen.

BIR og BIM på udstillingen i Frederiks. Foto: 

Apporteringstræning
Sjælland: Første gang 3.maj kl. 18.00. 
Askovvej 31, 4733 Tappernøje. Jan Mari-
nussen, 20804681.
  Fyn: Første gang 19.april kl. 19.00. Ståby-
vej, Nr. Broby. Svend Buchave, 50580794.
  Jylland: Første gang 7.maj kl. 10.00. Re-
belsigvej 4. 6740 Bramming. Gert Clausen, 
21204645.
  Se www.engelsksetterklub.dk for yder-
ligere oplysninger og evt. yderligere 
træningssteder.

Korrekt apportering højner jagtkulturen. Foto: Harris 
Jensen.

Runde dage
Den 14. april fylder medlem af ESK – 
Asbjørn Jensen – Mors 70 år.
ESK ønsker tillykke.
Se mere på hjemmesiden.

Udstillinger
Det er helt afgørende for en jagthunds 
værdi, at den besidder solide brugsegenska-
ber. Men det gør jo ikke noget, at den også 
ser godt ud. 
  Det er naturligvis ønskværdigt, at hunden 
er en fryd at skue på såvel jagten som i 
hjemlige omgivelser.
  Bak derfor op om de to udstillinger, der 
afholdes i løbet af sommeren: FJDs udstil-
ling i Vissenbjerg 11. juni og udstillingen 
på ESKs familiedage, (se dato på wwwen-
gelsksetterklub.dk).

Foto: Patrick Eggers.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
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Klubredaktør:
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert
Tlf. 22 74 80 40
e-mail: karlantondahl@gmail.com

www.dgsk.dk

Tak for mine 11 år, som formand i DGSK
På årets generalforsamling takkede jeg af 
efter 11 år på posten som formand. 
  Helt ærligt og oprigtigt har jeg nydt hver 
eneste dag, som formand.
  Hvorfor går man så af som formand, trods 
opfordringer fra mange om at fortsætte 
arbejdet.
Prioriteter ændres hele tiden og min fritid 
vil jeg fremover primært bruge på egne 
hunde, hyggeligt samvær med ligesindede i 
ind og udland, samt terræner og terrænpleje. 
  Klubbens medlemmer har gennem alle 
årene vist en utrolig fl ot opbakning til både 
mig og bestyrelsen, samt de forskellige og 
mangeartede aktiviteter, som det er lyk-
kedes at stable på benene. Det vil jeg gerne 
udtrykke særdeles stor taknemmelighed 
for, ligesom jeg både håber og forventer at 
medlemmerne også i fremtiden bakker godt 
op omkring den siddende bestyrelse.

  Det har i enkelte perioder vist sig som en 
endog meget stor styrke hos klubben, at be-
styrelsen er sammentømret, specielt når det 
drejer sig om at fastholde specielklubbernes 
ret til at varetage racernes tarv, men også 
når det er nødvendigt at råbe vagt i gevær, 
fordi beslutningerne tages hen over hovedet 
på klubben og dens medlemmer, uden at 
man forinden har haft mulighed for at blive 
hørt. Denne ret er vigtig at stå fast på, men 
her har specielt Dansk Kennel Klub heldig-
vis vist sig at være en troværdig partner.
  Ikke mindst vil jeg takke mine bestyrel-
seskollegaer i klubben for et prisværdigt og 
åbent samarbejde, gennem alle årene.
  Jeg ønsker Dansk Gordon Setter Klub alt 
mulig held og lykke i fremtiden.
  Varme hilsner
  Anton Dahl

Et meget velbesøgt vintermøde blev afholdt 
i regi af DISK, ESK og DGSK i Ringsted 
den 19. januar. Godt og vel 50 medlemmer 
af de tre klubber var mødt op til en aften 
hvor der blev orienteret om aktiviteterne 
i de tre klubber hen over det forestående 
hundeår.
  Fra DGSK’s side orienteredes om mark-
træning på Sjælland alle lørdage i februar 
(datoer mm andet steds her på hjemmesi-

den) vintermøde Jylland 5.februar, træ-
ningsdag i samarbejde med DISK 4. marts 
og Forderby 5.marts , træningsdag i Skagen 
11 marts, hovedprøve, apporteringstræning 
og prøve i samarbejde med DISK klubdag 
efterårvinderklasse etc etc. ESK og DISK 
orienterede ligeledes om en masse aktivite-
ter både med marktræning, lokalprøver og 
apporteringstræning og prøver. ESK’s  Alle 
detaljer kommer løbende på klubbernes 

hjemmesider, facebooksider og mangler 
man info kan man altid kontakte klubberne 
for yderligere.
  Efter denne orientering om de aktiviteter 
var turen kommet til en grundig gennem-
gang af forløbet omkring den uventede 
ændring i aldersgrænsen for deltagelse i 
unghundeklassen fra 24 måneder til de nu 
af DJU vedtagne 36 måneder. Hele forløbet 
fra afvisningen af “mellemklassen” til den 
ændrede aldersgrænse i UK blev belyst 
med citater i referater og referancer til et 
hav af dokumenter der fl orerer i dette noget 
specielle handlingsforløb. Efterfølgende 
udspandt sig en livlig debat hvor man især 
hæftede sig ved at nu hvor brugerne af 
FMR egentlig er FJD’s medlemmer var 
man overrasket over at disse brugere ikke 
var blevet hørt forud for DJU’s bestyrelses 
ændring FMR. FJD’s engelske gruppe har 
lagt stort press på DJU’s bestyrelse for at 
få omstødt beslutningen til efter en høring, 
men indtil videre uden større success.
  Der tegnede sig en meget klar holdning 
blandt mødedeltagerne mod DJU’s bestyrel-

Velbesøgt vintermøde 19.januar på Sjælland

Deltagere på Sjælland lytter og diskuterer. Foto: Anton Dahl.

www.fjd.dk
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ses beslutning om at udvide aldersgrænsen 
i unghundeklassen. Denne holdning var så 
klar at der blev direkte spurgt ud i lokalet 
om der var nogen tilstede som syntes denne 
ændring i aldersgrænsen var en god ide. 
Ud af de ca. 50 tilstedeværende var der to, 
der bakkede op om beslutningen, så bred 
opbakning blandt de sjællandske medlem-
mer af FJD’s specialklubber kan man ikke 
tale om.
  Efter en kort kaffepause stillede Erling 

Clausen, Jan Marinussen og Niels Erik 
Krüger op i et panel der med stor generø-
sitet delte ud af deres erfaringer omkring 
udvælgelse af hvalp, dresssur på alle sta-
dier, både mht. kontakt, reviering, format, 
fuglebehandling mv mv. Der var virkelig 
nogle guldkorn at hente for dem der kunne 
og ville samle dem op.
  Derefter var ordet frit og ved 22 tiden 
sluttede et godt møde. Alle jeg har talt med 
var enige om det var en væsentlig styrke at 

klubberne gik sammen om sådan et vinter-
møde. Vi fi k hilst på alle “de andre” som vi 
kommer til at se til de kommende træninger 
og prøver og fi k startet sæsonen op på tværs 
af racer. Vi fra DGSK’s side ikke kan andet 
end ønske os at vi kan gentage seancen i 
godt samarbejde med DISK og ESK for 
dermed at udbygge et i forvejen fi nt sam-
arbejde og andre engelske klubber vil blive 
hilst velkomne.
  På DGSK’s vegne / Ásgeir Páll

Dansk Gordon Setter klubs 38. forderby 
blev holdt den 5. marts 2017.
Flotte velegnede derbyterræner, 13 hunde 
med format og gnist, nogle mere rå end an-
dre og et hold godt fornøjede deltagere og 
tilskuere havde en fl ot og lærerig dag, hvor 
et snert af konkurrence ånden dog ikke helt 
kan ses bort fra. Personligt synes jeg det er 
dejligt at se opleve hunde og ikke mindst 

førere, som tager det seriøst at få å god en 
jagthund, som muligt, ud af deres hengivne 
venner.
  Prøveleder var Ásgeir Páll Júliússon og 
han var sammen med hustruen Ann en sær-
deles gæstfri vært. Ikke mindst de sprøde 
svær i fl æskestegsandwichen efter endt 
afprøvning høstede megen bifald.
  Megen bifald fi k også dommerparret, 

som bestod af de erfarne herrer Øystein 
Grandorf og Lorenz Clemmesen. Skarpe 
øjne, faste meninger, venlig kritik og sans 
for detaljerne. Der skal lyde en meget stor 
tak fra DGSK til både prøveledere og dom-
mere, samt ikke mindst deltagerne, for god 
sportslig opførsel.

Forderby på Sjælland

DGSK og dens medlemmer bør overveje 
hvorvidt klubben skal søge om at blive 
medlem af den internationale Gordon Setter 
Klub.
  Ikke mindst på baggrund af nedenstående 
mail fra vicepresidenten Maurizio Peri, 
hvor han fortæller at man har besluttet at 
sidestille den nordiske fl ush rejsning på lige 
fod med den sydlige. Hidtil erd en blevet 
vurderet under, når man har modtaget point.
  Faktisk ser det ud at den internationale 
afdeling særdeles gerne byder nordiske 
lande velkommen og ikke mindst fi nder det 
interessant, hvis vi også vil afholde Europa 
Cup for Gordon settere, hvor medlemskab 
er en forudsætning.
  Interessen for Danmark kommer forment-
lig fra den fl otte afvikling af verdensmester-
skabet, som Dansk Kennel Klub arrange-
rede og har modtaget megen ros for.
  Samtidig er de sydlige lande også et sær-
deles interessant marked for salg og import 

af hunde til Norden.
  På vedhæftede oversigt over de sidste 10 
års hvalpetillæg ses at, det absolut må være 
gode muligheder, for opdrættere i enhver 
retning, at hente blodfornyelse, i f.eks. 
Frankrig, men også Italien.

Good Evening to all.
The executive committee has accepted the 
request of accession of Spain at Gordon 
Setter Club International. So at present mo-
ment are active members of the SGCI the 
following countries: Italy, France, Germany, 
Switzerland and Spain.
  The SGCI has also established that in the 
fi eld trials of European championships, that 
take place in accordance with the regula-
tions of the FCI, the judges will otherwise 
take that dogs from countries of North 
Europe are trained to “Flush”.
  In annex I pass on a statistics on the Gor-
don setter in the period 2006-2015 in some 

European countries and I will ask you to 
report any errors.
  In my opinion, for the good of the breed, 
is required increased compared with 
breeders of North Europe, even for “refre-
shing” the blood lines.
  Therefore I would like to appeal a high 
invitation to join the SGCI, with the conse-
quent possibility to organize championships 
on your land.
  I remember that next spring European 
championship on partridges will be held in 
Feuges March 17 and 19, while the cham-
pionship for joung gordon will take place 
on March 18. For entries, please contact 
directly the SGCI President Mr. Piedvache: 
yves.piedvache@wanadoo.fr
  Best regards.
  Maurizio Peri – Vice Presidente Setter 
Gordon Club Internazionale

Lidt nyt fra udlandet

Dommerne noterer, og hundeførerne venter. Foto: Anton Dahl.
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Gordon Setter periodo 2006-2015 dati FCI
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

SVEZIA

Gordon 198 133 132 116 134 107 124 100 113 110 1267

English 194 200 112 214 169 223 150 130 167 125 1684

Pointer 205 152 220 166 106 136 138 118 122 128 1491

Irish (red) 366 485 453 342 362 364 312 298 289 302 3573

NORVEGIA

Gordon 766 766 793 760 712 633 542 601 518 533 6624

English 793 766 799 845 852 773 761 703 656 711 7659

Pointer 325 203 331 282 192 278 207 225 242 185 2470

Irish (red) 466 452 581 522 558 440 527 450 409 486 4891

FINLANDIA

Gordon 35 60 70 90 80 99 103 69 118 98 822

English 106 100 90 115 75 72 108 59 49 87 861

Pointer 27 50 32 46 23 35 60 26 23 32 354

Irish (red) 330 226 309 274 286 272 188 164 191 235 2475

DANIMARCA

Gordon 75 99 57 65 53 64 52 68 29 62 624

English 43 72 101 68 48 64 82 51 82 70 681

Pointer 119 88 81 85 73 78 106 70 58 42 800

Irish (red) 34 89 55 50 43 49 38 38 56 43 495

FRANCIA

Gordon 943 859 920 889 830 867 965 690 697 582 8242

English 5186 5566 6029 6268 6095 6135 5888 5920 5687 5390 58164

Pointer 1482 1529 1594 1435 1603 1357 1301 1306 1157 1259 14023

Irish (red) 459 652 604 400 615 500 566 478 637 376 5287

GERMANIA
Gordon 421 413 313 384 331 285 228 215 221 213 3024

English 90 90 79 86 64 94 51 55 74 78 761

Pointer 71 73 55 87 62 86 43 65 57 58 657

Irish (red) 409 536 412 535 446 515 425 612 474 468 4832

SVIZZERA

Gordon 30 26 32 29 117

SPAGNA

Gordon 48 101 60 86 56 351

English 3449 3053 2818 3399 3869 16588

Pointer 1301 992 785 805 881 4764

Irish (red) 151 104 81 62 89 487

ITALIA

Gordon 307 333 267 351 307 310 282 255 275 358 3045

English 15616 16555 14411 13586 15222 14510 12939 12536 12927 13825 142127

Pointer 3189 3347 2712 2523 2660 2481 2240 2039 2454 2405 26050

Irish (red) 647 698 559 563 547 458 493 491 550 607 5613

UNITED KINGDOM

Gordon 306 245 252 273 250 234 1560

www.fjd.dk
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Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100 Vejle. 
Tlf. 75 83 40 09. 
e-mail: irsksetterklubben@gmail.com 

www.irsksetterklubben.dk

Årets Irsk Setter
DKJCH Vilslev Kari DK19389/2011, 
opdrættet, ejet og ført af Flemming Vilslev, 
Holsted, blev årets IS i 2016. 
  Flemming ville sikkert, med vanlig vest-
jysk underdrivelse sige, ”jo vi har klaret os 
rimelig godt sidste år, men Kari er jo også 
en god jagthund”. Ja Kari er en god hund, 
og endda en rigtig god jagthund, men det 
er jo ikke nok, der skal også bruges mange 
timer på dressur.
  Karis præmierings liste 2016 startende 
med en 2. vinder placering, i forårs vinder-
klassen ved Schackenborg. En 2. præmie 
i åben klasse på DISKs jubilæums hoved-
prøve, hvorefter Kari og Flemming stillede 
sig øverst på podiet søndag eftermiddag, 
som 1. vinder med hæderspris i vinderklas-
sen. Vi er mange der husker, at vinderklas-
sen var et stort internationalt tilløbsstykke, 
da DISK afholdt jubilæums vinderklasse 
søndag, men Flemming ville sikkert sige 
”det var jo bare DISKs hovedprøve”. 
Der deltog vinderklasse hunde fra Norge, 

Sverige, Finland og Tyskland, så nogen helt 
almindelig hovedprøve søndag var det nu 
ikke. 
  Som 1. vinder på DISKs hovedprøve 
bliver man indbudt til at deltage i Mester-
skabsprøven (forårs DM), og her blev det til 
en fl ot 5. vinder placering, blandt Danmarks 
bedste stående jagthunde.
Efteråret startede med em 1. præmie i 
brugsklasse, og fortsatte med, på FJD 
vinderklasse ved Gl. Toftegaard, at opnå 
en 1. vinder placering, der gav adgang til 
at deltage i årets Danmarksmesterskab på 
syd Sjælland. På DM blev det som tidligere 
omtalt i Jagthunde til en 6. vinder placering.
  ”Jo Kari og Flemming har da haft et rime-
ligt godt 2016”. DISK ønsker stort tillykke, 
med den fl otte titel Årets Irsk Setter.
  Palle Krag

Flemming Vilslev med Årets Irsk Setter, DKJCH 
Vilslev Kari. Foto: Winnie B. Larsen.

Loustic des Demons de Gergovie DK 
14005/2016, opdrættet af Philippe Guit-
tard, Frankrig, ejet og føret af Ole Schmidt, 
Nysted. Ole og Loudstic har haft rygvind 
hele året 2016, så det er blevet til ikke 
mindre end syv 1. præmier i unghunde-
klasse, fordelt over hele året. En virkelig 
fl ot præstation, og en værdig vinder af titlen 
”Årets Unghund”.
  Ole Schmidt er blandt den lille skare af 
opdrættere, der kun avler hvalpe på IS, 
der med rette kan kalde sig ”jagthunde”, 
og som til stadighed forsøger, at forbedre 
kvaliteten af den Danske IS, som jagt og 
prøvehund, med alt hvad det indebærer. 
  Foreløbigt ser det ud til, at Ole har fat i 
noget af det rigtige. Resultatet med syv 1. 
præmier på 10 markprøver, kan omskrives 
til en præmierings procent på 70. Det må 
siges, at være en hund noget over middel, 
og som mange prøve deltagere sikkert vil 
misunde Ole. DISK ønsker stort tillykke.
  Palle Krag

Årets unghund

Ole Schmidts Franske Loustic, en Irsk Setter der på markprøver, har klaret sig noget over middel med en præ-
mierings procent på 70. Foto: Ole Schmidt.

www.fjd.dk
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Udstillingen i Frederiks for de Engelske stå-
ende jagthunde racer, her i vinteren hjerte, 
har tilsyneladende bidt sig fast på 40 – 50 
deltagende hunde, jævnt fordelt mellem de 
fem racer.
På Dansk Irsksetter- Klubs sider interesse-
rer vi os mest for ”den røde setter”, og her 
var der desværre kun deltagelse af otte IS, 
hvoraf fem var tilmeldt i brugsklasse. 
  Det blev som på efterårets jubilæumsud-
stilling ved Gl.Toftegaard, Søren Andersens 
brugsklasse tæve Settermosens Casablanca 
DK01278/2015, der fi k excelent, blev 1. 
vinder og fi k certefi kat, samt blev bedst i ra-
cen. Af øvrige excelente hunde kan nævnes, 
åben klasse tæve Ebba vom Kapellenpfad 
DK18050/2010, tilhørende Tommy Thorup 
Christensen, der fi k excelent og blev 1. 
vinder med CK. 
  I brugsklasse fi k udover Casablana, 
følgende hunde excelent, Vilslev M 
Zoe DK05812/2015 tilhørende Flem-
ming Vilslev, der blev 2. vinder med CK. 
Kragereden MonnyPenny DK03588/2010 
tilhørende Palle Krag blev 3. vinder, og 
Settermosen Charitas DK01279/2015 tilhø-
rende Frank Krøyer blev 4. vinder.
  Vi takker dommeren på vinterens udstil-
ling Erling Kjær Pedersen, der med vanlig 
omhyggelighed, gik rundt og talte pænt til 
hundene, for at få det bedste frem i dem. 
Tak for en god og åben bedømmelse. Alle 
præmieringer kan ses på Dansk Irsksetter-
Klubs hjemmeside.
  Palle Krag.

Fra venstre mod højre: Sekretær, Dommer Erling Kjær Pedersen, og IS udstillere. Foto: Palle Krag.

Fra venstre mod højre: Brugsklassens fi re placerede IS, i rækkefølgen, 1.v. Settermosens Casablanca, 2.v. 
Vilslev M. Zoe, 3.v. Kragereden MonnyPenny, og 4.v. Settermosen Charites. Foto: Poul Aagaard Sørensen.

Jagthundeudstilling i Frederiks

Svend Åge Jensen havde med hjælp fra 
Gunnar Jensen inviteret til træningstur på 
Nebbegård ved Børkop den 19. februar. 
  Kl. 9.00 ankom vi sammen med 16-17 
andre til et veldækket morgenbord, kompo-
neret af Lilli og Birte. Der var medlemmer 
fra Skagen i nord til Kiel og Hannover i 
syd, og endda en dansk/svensker samt alle 
vi andre.
  Efter morgenmaden blev vi fordelt på 2 
hold. Vi gik på dejlige store marker med 
vintersæd og raps, som var tilpas besat med 
fugle og mange harer!!!, det gav for nogle 
unghunde en rigtig god stil med stræk i 
galoppen.
  Flere ekvipager opnåede gode situationer, 
så alt tegner godt for forårets prøver. Kl. 
ca. 14.00 tog vi tilbage til Nebbegård, hvor 
pigerne serverede dejlig klar suppe med 
boller, og efter suppen fortsatte dem der 
stadig havde lidt energi med træningen. 
  Alt i alt havde vi en rigtig dejlig dag. Tak 
for jeres initiativ Lilli og Svend Aage, Birte 
og Gunnar, vi kommer meget gerne igen 
igen.
  Mvh. Jane og Flemming Vilslev.

Øverst: Fra venstre mod højre Henrike fra Tyskland, terræn leder Svend Aage Jensen, og Jan Buttrup Larsen. 
Nederst: Deltagerne i marktræningen ved Nebbegård, forsamlet foran den historiske hovedbygning. Foto: Heidi 
Nørregaard Jensen.

Træningsturen ved Nebbegård

www.fjd.dk
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Den svære begyndelse

Tekst: Flemming Østergaard

I sidste nummer fortalte vi om den første 
markprøve i 1893. Allerede året efter ville 
man igen arrangere prøve, men det skulle 
vise sig ikke at blive så nemt. Årsagerne 
var fl ere. Hundene skulle nu deles op efter 
alder, og prøven skulle foregå i jagttiden, 
og der skulle skydes for hundene, så af 
forskellige årsager blev prøven afl yst.
  Året efter forsøgte man så igen, men 
det blev heller ikke til noget, nok først og 
fremmest fordi, man ikke have en organi-
sation på plads. Dansk Jagtforening måtte 
udskyde sit repræsentantsskabsmøde en 
hel måned, så det først blev afholdt i juli, 
og her skulle prøven ”konfi rmeres”, og så 
blev det for sent at avertere den.
  Men endelig i 1896 lykkedes det så igen. 
28. og 29. september på Slejtrupgaard i 
Nordsalling. En halv snes hunde og førere 
mødte op, og det var nok lidt af en skuf-
felse for arrangørerne, at der ikke var fl ere 
deltagere.
  På disse første markprøver, blev der i 
brugsklassen og så fældet hare for hun-
dene, og her indfandt der sig en pudsig 
hændelse. Gordon Setter Pan (ejer og 
fører: Postekspedient O. A. Nielsen) viste 
sig at være en ganske glimrende hund, 
som på trods af en knaldapport – lidt pro-
vokeret – sikkert havde fået sin 1. pr., hvis 
ikke følgende var hændt på andendagen.
  Pan var ikke i slip, men da der skydes 
forbi til en hare, sprængte Pan linen og 
forfulgte ulddyret langt. Og så måtte den 
nøjes med 2. præmie. Der kan man bare 
se.
  Efter prøven var der middag i Skive, 
hvor fl ere af egnens og byens jægere 
deltog. Prøvens formand, Godsejer H. 
Christiansen til Rask Hovedgaard takkede 
terrængiverne i almindelighed og propri-
etær Bejer, Slejtrupgaard i særdeleshed.

Første udvalg
I 1898 blev der ført forhandlinger mellem 
Dansk Jagtforening og dansk Kennel Klub 
om prøvernes fremtid. Her blev man enige 
om, at det kun var DJ, der skulle afholde 
markprøver. Til gengæld var det så kun 
DKK, der skulle afholde udstillinger. Til 
at varetage prøverne valgte man tre repræ-
sentanter for DJ og tre fra DKK altså en 
slags forløber for vores DJU.
  Hofjægermester Wichfeldt blev formand, 
og udvalget afholdt sit første møde d. 4. 
august i København. (det fremgår vist 



ganske tydeligt, at markprøver ikke var for 
menigmand). Her besluttede man at afholde 
prøve på Fyn i slutningen af september, og 
man sendte opfordringer ud til jægere og 
dressører om at stille. Prisen blev sat til 5 
kr. pr. hund.
  28. september, Wedelsborg Jagtdistrikt 
med Stubberup Kro som udgangspunkt. 
Her var der, som beskrevet i de gamle bø-
ger fl ok på fl ok af agerhøns og en vrimmel 
af harer. 15 hunde var tilmeldt. 13 mødte 
op. Der var hele tre dommere, Skovrider 
Christiansen (søn af før omtalte Godsejer 
Christiansen), Baron H. Rosenkrantz og 
Skovrider Ulrich, og de præmierede 7 ud af 
de 13 hunde.
  Der var to hunde med 1. præmie, Diana 
P. tilhørende C. M. Pay og Mascha ejet og 

ført af tandlæge Gad fra Esbjerg. To hunde 
fi k 2. præmie og tre fi k således 3. præmie.
  Bemærkelsesværdigt ved prøven var, at 
omkring et halvt hundrede tilskuere fra 
hele landet var mødt op for at se prøven, 
og det var måske det, der skulle til for at 
udbrede såvel kendskab til som interessen 
for prøverne.
  Dommerne syntes nok, at førerne fl øjtede 
og dirigerede for meget med hundene (sjov 
nok hører vi også af og til det i dag). Man 
mente dog, at kunne undskylde det med, at 
det var uvante forhold for hundene. De var 
jo ikke vant til den store skare af publi-
kummer og andre hundeførere, så hvor er 
”farmand”.

Kilde: Markprøver, L. P. Olsen, 1934. 

Dina P. 1. præmie Wedelsborg, 1898.

Slejtrupgaard i Salling anno 2017. Foto: Hugo Jensen.
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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: Birte Johansen, Dengsøvej 11, 
Vester Velling, 8860 Ulstrup. Tlf 51 29 70 22. 
eller på mail: resultatbog@gmail.com 
Resultatbogen koster 100 kr., der overføres 
via netbank til konto: 7187 0001189453 

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer 
man i kontakt med de mest entusiastiske 
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
  Disse mennesker er samtidig nogle af dem, 
der er allermest optaget af og engageret i 
bevarelsen af et stort og varieret dyreliv i det 
åbne landskab.
  Derfor er din annonce i Jagthunden en 
meget målrettet annonce.
   For priser og tilbud, kontakt Jagthundens 
annonceredaktør: Conni H. Jakobsen: tlf.  29 
89 93 63. email: ajagthund@hotmail.com

www.fjd.dk

Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning

Sjodvangen 8, 
5610 Assens

Mobil:
40434850

www.agerhons-
opdraet.dk

email: 
alexnissen@c.dk

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte

Sørensen

Tlf
27636780 - 60132000

Email:katholt@private.dk
Bestilling modtages på æg, kyllinger og

familier

AGERHØNS
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Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213 

www.midtjyskvildtfarm.com 

Agerhøns og fasaner 
sælges

Bestilling modtages på æg, kyllinger 

Moselund Vildt 
8832 Skals

v. Kaj Andersen
Tlf. 86 69 11 16/40 46 97 45

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 

DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørs-
holm. Tlf. 20494839 
Email. kasserer@ruhaar.dk

KORTHAARKLUBBEN:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund. 
Tlf. 40924260
Email. kasserer@korthaarklubben.dk

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Michael Østergård, Skovtoften 10, 6900 Skjern.
Tlf. 20161627
Email. dmk.kasse@gmail.com

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSE-
HUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg. 
Tlf. 65967747
Email. kmlange@mail.dk

LANGHÅRSKLUBBEN.
Hans Petter Lauridsen, Bøllundvej 32, 7330 
Brande. Tlf.: 40515615 eller 97180360
Email: askaer.hp@mail.tele.dk

DANSK WEIMARANER KLUB.
Niels Møller Kongsbak. Viborgvej 308, 7830 Vin-
derup. Tlf. 29440069
Email. kasserer@weimaraner.dk

DANSK VIZSLA KLUB
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tom-
merup. Tlf.  64751743
Email. knissen@post10.tele.dk

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Rosenvænget 2, 4652 
Hårlev. Tlf. 20299556
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com  

DANSK POINTER KLUB.
Anny Diederichsen, Riglandsegvej3, Drenderup, 
6580 Vamdrup. Tlf. 61308253/75598253
Email: stenmarken@email.dk

ENGELSK SETTER KLUB.
Peer Vinding Clausen, Ravnsøvej 6, 7200 Grind-
sted. Tlf. 75310221 - 40552723
Email. pvc@vindingetco.dk

DANSK GORDONSETTER KLUB.
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Merløse. 
Tlf. 30331949
Email. lauge.stiig.larsen@gmail.com

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Erling Juul, Morellunden 16, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 24647270
Mail. juuls@mail.dk

Adresseliste over specialklubbernes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og udmeldels.
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Genopretter tarmfloraen og 
smager godt..!



68KROMIX - Tlf. 7573 1861 - kromix@kromix.dk

Siden 1986 har KROMIX fremstillet hundefoder af højeste 
standard. KROMIX er sammensat af nøje udvalgte råvarer 
af høj kvalitet. KROMIX bruger udelukkende friske tørrede 
råvarer, der sikrer en god naturlig smag, og kødet vi an-
vender, er godkendt til konsum. 
Vore fodertyper er selvfølgelig blevet ændret igennem 
årene, da vi altid følger den nyeste udvikling, som passer 
til vore produkter. 

Vi tilsætter ikke aromaer, smags- eller farvestoffer. 

KROMIX blev startet i 1986 af Henning Kromann ud fra  
filosofien om, at pris, kvalitet og ydelse skal passe sammen.

Det bedste til din hund 
-gennem flere generationer


