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INDHOLD august 2013
Om at avle
Der kom en henvendelse 
til redaktionen. Om vi var 
interesseret i et indlæg. 
  Jeg tyggede lidt på det 
og i løbet af et par dage 
fødtes ideen om at lave et nummer,
hvor avl var hovedtema.
  Det krævede selvfølgelig, at jeg kunne få 
nogle personer, som man måtte anse for at 
have lidt forstand på avl til at skrive artikler 
til nummeret, og det lykkedes egentlig for-
bavsende hurtigt at få de nødvendige tilsagn 
i hus. Så allerførst vil jeg gerne benytte 
lejligheden til at sige de artikelskrivere tak, 
som har forsøgt at sætte deres tanker og 
viden ned på papir. Jeg håber virkelig, at 
læserne vil tage i mod de forskellige indlæg 
med positivt og åbent sind.
  Artiklerne er først og fremmest tænkt som 
inspiration og igangsætter hos opdrætterne 
og absolut ikke som en provokation. Selv 
om nogle af dem tager udgangspunkt i en 
bestemt race, er det jo gyldigt for hvilken 
som helst anden race. Mendels love gælder 
stadig. Regler for indavl og krydsnings-
frodighed gælder stadig. Det er kun et 
spørgsmål, om opdrætterne er dygtige nok 
til at anvende dem.
  Som en lille og interessant krølle på 
problematikken har Jagthundens førende 
udenrigskorrespondent besøgt en kennel 
i Italien, hvor man driver opdræt i en helt 
anden målestok, end vi er vant til på vore 
breddegrader.
  Det er mit håb, at artiklerne vil vække 
til eftertænksomhed hos og debat blandt 
opdrætterne og bladets læsere, for hvad er 
det, vi skal avle de kommende år. Hvad er 
det for typer hunde, jagtegenskaber, psyke, 
eksteriør mm, vi skal lave, for at stå os i 
kampen med de øvrige meget populære 
jagthunderacer. Hvordan gør vi det?
  Hvordan skaber vi lige netop den 
jagthund, som fremtidens jægerfamilier 
efterspørger, og hvordan undgår vi for 
megen indavl. Som jeg ser det, er faren ved 
for megen indavl først og fremmest, at vi 
låser avlen, fordi populationen kommer til 
at ligne hinanden alt for meget.
  Når du så i løbet af et par uger bevæger 
dig ud i Danmark for at deltage i prøver 
eller jagter, så kan du jo passende se på de 
hunde, du møder og spekulere over, om de 
holder mål i forhold til de egenskaber, som 
du anser for at være de basale for en god 
stående jagthund.
  Personligt tror jeg på, at vejen frem er, at 
vi blandt de stående hunde i almindelighed 
og de enkelte racer i særdeleshed prøver at 
lægge nogle overordnede mål for avlen og 
nogle strategier for, hvordan vi når målene. 
Det er så op til klubberne at samarbejde 
med opdrætterne om at få ”toget” til at køre 
i den rigtige retning.
Med venlig hilsen
Flemming Østergaard
redaktør.

Avl

Foto: Gert Bonde Iversen
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Ultimo juni 2013 enedes EU’s landbrugs- og 
fødevareministre om nye regler for land-
brugsstøtten. Aftalen skal regulere land-
brugsstøtten i perioden 2014-2020. 
  Straks efter at Mette Gjerskov var vendt 
hjem fra forhandlingerne, der mundede ud 
i aftalen, kunne man læse en foreløbig gen-
nemgang af aftalens betydning for danske 
landmænd på Fødevareministeriets hjem-
meside. Her står bl.a.: ”En del af den direkte 
støtte til landmændene udbetales fremover 
på betingelse af, at landmændene gennem-
fører en række miljøtiltag for at beskytte 
permanente græsarealer, dyrke forskellige 
afgrøder og udlægge en vis andel af deres 
areal som særlige miljøfokusområder. (min 
understregning)
  Landmænd, der ønsker at lægge landbrugs-
jord om til natur kan fremover modtage 
en engangskompensation, der betyder, at 
de fraskriver sig muligheden for at dyrke 
arealet igen.
  Det forekommer mig, at især to ting i 
ovenstående er interessant for jægerne med 
de stående hunde, nemlig den del, der taler 
om at ”udlægge en vis andel af deres areal 
som særlige miljøfokusområder” og hele 
det afsnit, der hedder ”Fra landbrugsjord til 
natur”. Det står i skrivende stund tilbage at 
få helt klarhed over, hvad der ligger i ud-
trykket ”udlægge en vis andel af deres areal 
som særlige miljøfokusområder”. Det synes 
lidt mere klart, hvad der menes med ”Fra 
landbrugsjord til natur”. 

Hvis EU undlader at gøre reglerne for 
tildeling af støtte til grønne tiltag i landbru-
get alt for bureaukratiske, så landmændene 
mister appetitten på at have med det at gøre, 
så kan ovenstående vise sig at være en stor 
chance for samarbejdet mellem landmanden 
og jægeren. Især hvis vi, jægerne, er villige 
til at lægge nogle maskinførertimer i at 
hjælpe landmanden med omlægningen til 
natur.
  I ”Eskjærprojektet”, som har været omtalt 
her i bladet, har vi i gruppen nogle folk, som 
kan og må køre traktor med landbrugsred-
skaber. Når vi dyrker den jord, som godset 
har stillet til rådighed for biotopforbedrin-
ger for agerhøns, så sidder disse folk på 
traktoren, som Eskjær stiller til rådighed. 
Det betyder, at godset ikke skal sætte deres 
egne maskinførere til dette arbejde, hvilket 
igen betyder, at godset er mere villig til at 
lade de agerhønsevenlige biotopforbedringer 
foretage.

  Hvis det nu ovenikøbet bliver sådan, at 
der er EU-midler at hente specifi kt for at 
sætte fokus på miljøet, så begynder det 
hele jo at minde om en win-win-situation 
for landmanden. Det er klart, at vi med den 
nye EU-lovgivning i hånden også vil tale 
med Eskjær Hovedgaard om at udlægge 
så mange mindre eller vanskeligt dyrkbare 
områder som muligt til varig natur. Lovgiv-
ningen synes nu at argumentere for os. 

I Eskjærprojektet har vi i lang tid om-
gåedes med tanken om at henvende os til 
nabolandmændene for at forklare dem om 
projektet og opfordre dem til også at gøre 
noget for markvildtet. Vi har med god hjælp 
fra FJDs Markvildtudvalg fået udarbejdet en 
lille pjece om projektet, som vi omdeler til 
de omkringliggende landmænd med henblik 
på senere at komme til deres dør for at for-
klare dem om projektet. For øvrigt en pjece, 
der i let omarbejdet form uden problemer vil 
kunne overtages af lignende projekter andre 
steder.
  Vi vil tilbyde at sætte nabolandmændene i 
gang med udsætning af familiefl okke. Det 
indebærer selvfølgelig, at vi forklarer dem, 
hvordan man helt lavpraktisk bærer sig ad. 
Hvor får man burene? Hvor får man fug-
lene? Hvordan foregår pasning, udslusning 
osv.? Det er klart, at vi i lyset af den nye 
lovgivning har fået endnu et argument på 
hånden med hensyn til at lave biotopforbed-
ringer og evt. også med henblik på at skabe 
varig natur mod en økonomisk erstatning fra 
EU. Vi håber, at projektet på den måde kan 
brede sig ”som ringe i vandet”, idet vore 
nabolandmænd kan hjælpe deres naboer 
med at komme i gang. På den måde kan 
de projekter, der er i gang i landet, måske 
efterhånden begynde ”at tage hinanden i 
hånden”.

Vi holder vejret lidt endnu, indtil de-
taljerne i lovgivningen er udmøntet. Men 
noget kunne tyde på, at markvildtlavene i 
øjeblikket er ved at få økonomisk medvind 
fra højere sted. Det gælder nu for de større 
naturorganisationer (jægere, naturfredere, 
ornitologer mm.) om at ”hjælpe” Mette 
Gjerskov med at udarbejde detaljerne for 
den danske støttemodel, så den kommer 
naturen mest muligt til gode.
  Jeg er sikker på, at de vil kende deres besø-
gelsestid, og også hviske hende i øret, at den 
vil virke bedst, hvis den ikke bliver alt for 
bureaukratisk. 

Store muligheder i EU-regler
Hvis reglerne udnyttes fornuftigt, og vi får lidt hjælp af ministeren, kan  
det blive til stor gavn for agerlandets fauna.

Tekst: Hugo Jensen
Foto: Werner Beeke
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Tirsdag d. 18. juni skulle FJDs Markvildt-
pris på 10.000 kr. uddeles for første gang 
og hen mod kl. 13 begyndte en del biler at 
indfi nde sig på gårdspladsen ved Trummers-
gård, hvor ejeren Poul Richard Jørgensen 
sammen med sin kone tog i mod gæsterne.
  Der var hundefolk, som havde haft mulig-
hed for at træne på arealerne. Der var FJDs 
Markvildtudvalg, der var klubformænd og 
private venner, og der var repræsentanter fra 
Bæredygtigt Landbrug og DLF-Trifolium, 
som er medsponsorer på prisen.
  Efter de obligatoriske fem minutter bød 
Poul Richard Jørgensen velkommen og ud-
trykte sin store glæde over at være modtager 
af prisen. Han orienterede om de tiltag, han 
havde arbejdet med i en årrække, og forkla-
rede at han forsøgte at tænke vildtpleje ind 

En usædvanlig indsats
Solen skinner, og termometeret banker opad. En snes mennesker er samlet i en stor landbo-
have under skyggefulde træer lidt syd for den gamle Kongeå-grænse. Årsagen til det lille 
møde er uddeling af FDJs Markvildtpris, som gik til en landmand i Frørup ved Christians-
feld.

Reportage: Flemming Østergaard

Markvildtprisen

Gæsterne forsamlet i haven på Trummersgård, hvor danes prismodtager byder velkommen.
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som en naturlig del af landbrugsdriften. 
  Han forklarede, at han havde forsøgt at få 
hele paletten med og dermed tilgodese så 
mange arter som over hovedet muligt. Han 
var glad for at have fået kontakt med hun-
defolkene, for nu kunne man ved tællinger 
måle effekten af indsatsen.
  Poul Richard Jørgensen forklarede også, 
at det var en stor tilfredsstillelse at kunne 
dele erfaringerne med andre. – Jeg vil gerne 
vise, at landmænd godt kan være med til at 
skabe bedre livsbetingelser for dyr og fugle 
i agerlandet, sluttede han.

Så blev det tid til prisoverrækkelsen, som 
blev foretaget af FJDs formand, Henrik 
Raae Andersen. Han forklarede, at der 
havde været fi re stærke kandidater til prisen, 

men at en enig bestyrelse havde valgt Poul 
Richard Jørgensen, fordi han havde grebet 
sit arbejde an i den rigtige rækkefølge og 
tilgodeset såvel jagtbare, som ikke jagtbare 
arter. Med prisen fulgte også et diplom, som 
evigt bevis på, at han havde fået prisen.
  Derpå overrakte Inge Thomsen på vegne af 
hundefolkene et par gode fl asker vin og en 
buket til husets frue, for bag en hver dygtig 
mands indsats, står der altid en kvinde.

Efter den offi cielle del skulle alle natur-
ligvis en tur i marken, for at bese herlighe-
derne, og her gav en af husets venner, Frede 
Jensen fra foreningen Skovtroldene (han 
er i øvrigt også ivrig ornitolog) en meget 
grundig forklaring på, hvilke virkning de 
forskellige tiltag havde og havde haft.

  Frede Jensen forklarede, at projektet her 
var startet fra bunden i fødekæden, fordi det 
hele til syvende og sidst handler om insekter 
og føde. – Lærken er godt bevis, forklarede 
Frede Jensen. Der har været stor fremgang 
i bestanden af lærker, og det skyldes bl.a. 
lærkepletter og andre arealer, der ligger åbne 
hen til langt ud på sommeren.
  Det er selvfølgelig ikke kun lærkerne, der 
har nydt godt af Poul Richard Jørgensens 
indsats på de 250 ha sønderjysk landbrugs-
jord. Mange småfuglearter, markfi rben, 
løvfrøer, birkemus, agerhøns, fasaner og 
harer er der også blevet fl ere af. Når det 
gælder agerhønen, så var der ved projektets 
begyndelse for ca. 10 år siden 2-3 par høns 
på arealet. I dette forår optalte hundefolkene 
17 par i området.

FJDs formand overrækker Poul Richard Jørgensen, check og diplom.
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Derfor blev det Frørup
Da FJDs bestyrelse skulle træffe 
beslutning om, hvem der skulle have 
årets markvildtpris, var der fi re pro-
jekter at vælge imellem.
Orø-projektet. Et projekt, der skal 
genskabe agerhønebestanden på 
Orø. Indstillet af Peter Due.
Nordfyns Jagtforening. Et fem-års 
projekt med overskriften: Hvad kan 
vi gøre for at hjælpe vildtet? Indstillet 
af Mikkel Haugsted Hansen.
Agerhønen tilbage på Ærø. Et 
projekt, hvor landmænd og jægere 
arbejder sammen om at genskabe 
en agerhønebestand på øen. Indstil-
let af Alex Nissen.
Poul Richard Jørgensen, Frørup. 
En landmand, der i helt usædvanlig 
grad har forsøgt at forene effektivt 
landbrug med naturhensyn. Indstillet 
af Inge og Poul Thomsen.

Når bestyrelsen valgte at give 
prisen til Poul Richard Jørgensen 
skyldes det at:
• P. R. Jørgensen har selv af helt 

egen drift startet projektet for 
fl ere år siden

• Projektet er ikke startet med det 
formål at skabe større jagtmu-
ligheder for ejeren, men for at 
skabe større naturværdier, der 
i særlig grad sætter fokus på 
agerlandets fauna.

• Projektet er et meget bredt 
naturprojekt, der tilgodeser alt 
fra fi rben over lærker og viber til 
agerhøns og hare. Det bygger 
på at ophjælpe de på stedet 
værende naturlige bestande.

• Ved projektets start var der 2-3 
par høns i området. Nu tæller 
det en god bestand, i dette forår 
således 17 par, og der er ikke 
udsat høns på noget tidspunkt.

• Frørup er et skoleeksempel for 
fremtidens naturvenlige land-
brugsdrift, idet det udnytter alle 
de muligheder, der er for at kom-
binere effektivt landbrug med 
naturvenlige tiltag, der gavner 
faunaen i det åbne land.

• P. R. Jørgensen forsøger hele 
tiden at optimere sin indsats. 
Han har således hentet oplys-
ninger fra Tyskland på, hvorfor 
nogle vildtblandinger er bedre 
end andre, og afprøver dem på 
sine jorde.

  Vi kom godt omkring, og så de mange 
forskellige tiltag som vedligeholdelse af 
hegn, remiser, vandhuller, ekstensivt drevne 
marker, vildtstriber og barjordsstriber - de 
sidste tilsår han i eftersommeren med en 
hårvildtvenlig vinterblanding, og Poul 
Richard Jørgensen forklarede, hvorfor han 
havde gjort det på lige netop den måde. 
  Det blev en spændende rundvisning med 
en meget engageret ”fremmedfører”, hvor 
alle, der var med ikke var et øjeblik i tvivl 
om, at det var en værdig prismodtager.
  Eftermiddagen sluttede med kaffe på en 
dejlig plet i skoven, som naturligvis bl.a. 
på grund af det store stormfald i 1999 var 
omdannet til en på alle måder særdeles 
faunavenlig skov, hvor Frede Jensen kunne 
forklare, hvilke arter der sang i hvilken 

retning.
  Hen mod kl. 16 drog gæsterne hver til sit 
berigede af gode indtryk efter en dejlig dag i 
det sønderjyske.

Markvildtprisen blev indstiftet af FJDs 
bestyrelse sidste år og uddeles hvert år i juni 
måned.
  Den tildeles for en særlig og praktisk 
indsats, der forbedrer levevilkårene for 
agerlandets fauna.
  En hver kan indstilles til prisen og en en 
hver kan indstille kandidater.
  Indstillingerne skal være FJDs markvildt-
udvalg i hænde inden d. 01.03 det pågæl-
dende år. 
  Prisen uddeles i samarbejde med Bæredyg-
tigt Landbrug og DLF-Trifolium.

Efter prisoverrækkelsen tog vi i marken, for at se på dem mange tiltag, som har været med til prisen havnede i 
Frørup.

Frede Jensen fra foreningen Skovtroldene, kunne fortælle om de mange fugle, vi kunne høre synge. Han 
forklarede også, at Poul Richard Jørgensen havde grebet arbejdet rigtigt an, ved at begynde med bunden af 
fødekæden.
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HIKE HUNDEFODER
HIKE HUNDEFODER SIKRER ET SUNDT, AKTIVT OG LANGT HUNDELIV

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

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

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

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

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

HIKE Senior/Light 18/10 er sammensat med proteinindhold 

olieblanding.

HIKE LAM OG FRUGTER 25/16 

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

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

uden korn. Proteinerne i denne blanding kommer 

Fedtindholdet er 16 % og kommer fra lammefedt,
 

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

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

 

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

HIKE Hvalpefoder indeholder min. 25 % tørret kyllingekød og 
-

73% af proteinindhold kommer fra let omsætteligt kylingekød 

Fedtindholdet på 20%  kommer fra en optimeret fedt- og  

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

-
 

og rapsolie.

FAKTA

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

 

Fedtindholdet er på 15% og sammensat af  animalsk fedt,  

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

HIKE Hundefoder
Holstebrovej 189, Mønsted

8800 Viborg
86647339

hike@hike.dk

WWW.HIKE.DK
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Avl og oppdrett er viktige bærebjelker i 
våre bestrebelser for å forbedre de dyrene vi 
omgir oss med. Vi avler kuer for at de skal 
gi mest mulig melk og kjøtt, travhester for 
at de skal springe fortest, brevduer for at 
de skal bli best mulig utstyrt for å komme 
fortest mulig hjem når de slippes fra ukjent 
sted. Og vi avler stående fuglehunder for at 
de skal være mest mulig effektive for vår 
jakt. Det sier seg selv at disse ulike avlsmå-
lene fordrer ulike strategier. 
  I gamle dager, det vil si inntil 1990 årene 
avlet fuglehudfolk sine hunder etter eget 
forgodtbefi nnende. Avlen var tuftet lite på 
kunnskap i genetikk og oppdrett og hver 

man gjorde slik han mente ville gi det 
beste resultatet. Slik var det i hundeavlen; 
i husdyravlen bygget man mer og mer på 
den stadig økende kunnskap innen genetikk 
og oppdrett. Dette har gitt imponerende 
fremgang.

I løpet av de senere årene har både den 
danske og den norske kennelklubben laget 
Etiske Grunnregler for avl og oppdrett. Des-
suten har de vedtatt en serie restriksjoner på 
hva som kreves for at Kennelklubben skal 
registrere valper. I Norge omfatter disse 
restriksjonene at en tispe som er over 8 år 
ikke skal pares uten etter søknad til NKK. 

Tispen har startforbud både for utstilling 
og jaktprøver i to måneder etter paring 
og like lenge etter valpefødsel. Ingen av 
disse restriksjonene bygger på dokumentert 
kunnskap.
  NKK krever også at valper må være chip-
pet før de selges og før de blir registrert. 
Formannen i DKK har advart mot at vi lager 
så mange restriksjoner at oppdrettere vegrer 
seg for å registrere hunder i kennelklubbene. 
Registreringstallene har jo gått merkbart 
tilbake de senere årene.
  DKK har lignende Etiske anbefalinger for 
avl, bygget på en internasjonal mal. De er 
ikke så moraliserende som de norske og 

Kundskabsbaseret 
fuglehundeavl 

Hvordan skal vi avle jagthunde? Er restriktioner vejen frem? En af Skandinaviens mest mar-
kante personligheder i fuglehundemiljøet giver her sit bud.

Tekst: Johan B. Steen, æresmedlem i Dansk Gordon Setter Klub
Foto: Kim Henriksen m. fl .

Gennem generationer har fuglehundefolkene avlet hunde efter insigt og 
fornemmelse, hvilket egentlig gik meget godt. Målet var hele tiden at skabe 
hunde, som kunne bringe fugl for bøssen til jægeren.
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spesifi serer heller ikke Kennelklubbens 
reaksjoner på oppdretteres ulydighet mot 
reglene. 
  Begge kennelklubbene er opptatt av in-
navl, ja i de norske er ”kampen mot innavl” 
et hovedtema. Dette er litt overraskende 
spesielt fordi alle hunderaser er kommet til 
ved innavl /linjeavl. Mange fuglehundopp-
drettere legger fortsatt stor vekt på ”blods-
linjer”, hvilket er det samme som linjeavlet 
gjennom fl ere generasjoner. Jeg har aldri 
hørt at fuglehundavl basert på å bevare de 
gode egenskapene inne en blodslinje har 
hatt negative konsekvenser.

Jeg må være litt faglig for å forklare noe av 
innavlens egenskaper. Alle oppdrettere med 
litt erfaring vet eller har lært at valper etter 
nærbeslektete individer har økt sannsyn-
lighet for helsemessige defekter. Men – og 
dette er viktig – sterkt innavlete hunder 
kan være utmerkete avlshunder som ikke 
gir helseproblemer så lenge de pares med 
blodsfremmede hunder. Dette er det full fag-
lig enighet om innen fagmiljøene. I Norge 
bifalles det både av NKK og av Fuglehun-
denes Felles avlsråd. Til tross for denne 
enigheten sier DKK at en innavlskoefi sient 
på over 6.25% helst ikke må overskrides. I 
Norge er det eksempler på at hunder med 
innavlsgrad over 25% blir registrert med 
avlssperre. Man er altså enig om at innavlete 
hunder kan være ”glimrende” avlshunder 
(for å bruke terminologi fra NKK), men 
dette til tross så utelukker man dem fra 
avlen. Det gis heller ikke dispensasjonsmu-
lighet fra et så dårlig fagbegrunnet pålegg.
  På spørsmål om hvorfor avlssperre er valgt 

som reaksjon, svarte NKK først at slike 
innavlet individer ikke var ”ønsket i rasens 
genpool”. Da de forsto at dette ikke holdt 
faglige mål, kom de med en ny forklaring, 
nemlig at avl på innavlet hunder kunne gi 
økt helserisiko. Og da også dette var en 
forklaring som ikke hadde faglig forankring, 
kom man med at dispensasjonsmulighet for 
innavlete hunder kunne føre til misbruk fra 
oppdrettere. Den opplyste leser forstår fort 
at slike uttalelser peker på at vedtaket og i 
det hele redselen for innavl ikke er forstått 
av kennelklubbene.

Det hevdes av de unge og historieløse at 
uten slike Etiske regler ville avlen løpe ville 
veier. De glemmer at vi avlet fuglehunder 
i fl ere hundre år uten grunnregler og med 
tilfredsstillende resultat. Selv har jeg vun-
net Norgesmeserskapet og Derby med helt 
utavlete (rasekryssning) hunder og en av de 
høyest premierte irsk settere vi har i Norge 
er etter en mor-sønn paring, innavlsprosent 
over 25 %. 
  Kennelklubbenes behandling av innavl-
sproblemer avdekker begrenset innsikt i 
genetiske lover som regjerer avl og op-
pdrett, lover som kennelklubb vedtak ikke 
forandrer. Jeg har en følelse av at de tror at 
alle raser kan avles etter samme avlsstrategi. 
Dette er en åpenbar villfarelse. De fl este ra-
ser avles primært etter eksteriørkriterier som 
blir subjektivt bedømt på utstillinger basert 
på en menneskelaget standard for rasen.
  De stående fuglehundene avles derimot 
primært etter prestasjonskriterier som blir 
bedømt på jaktprøver.. Dette er nok hoved-
årsaken til at de fl este fuglehunder har en 

”sunn sjel i et sunt legeme”. Ensidig avl på 
eksteriør trekk som ikke er faglig begrunnet, 
har hatt ødeleggende effekt på noen raser.
  Schæferen var engang en sterk og modig 
brukshund som egnet seg til krevende arbeid 
innen politi og det militære. Men takket 
være avl på eksteriør og ikke bruksegens-
kaper, er rasen i dag så dårlig både fysisk 
og psykisk at svenskene har måttet starte 
et eget og kostbart avlsprogram for at man 
igjen skal kunne ha schæfere som egner seg 
til krevende oppgaver. 
  Det at ikke kennelklubbene grep inn for 
lenge siden og advarte mot denne avlsstrate-
gien, viser enda en gang at kennelklubbene 
ikke er sitt ansvar bevisst. De råder ikke 
over de resurser av intellektuell karakter 
som vil sette dem i stand til å styre kunns-
kapsbasert avl. I stedet blir det kvasikunns-
kap som styrer deres beslutninger for andres 
avlsarbeide.

Fuglehundavl er spesielt krevende fordi 
man avler på egenskaper som vanskelig 
lar seg måle og tallfest. Derfor er prinsip-
pene for husdyravl vanskelig å praktisere 
innen fuglehundavl. Vi vil alltid måtte bruke 
skjønn og intuisjon, den gode oppdretter er 
den som har blikk for fuglehundens natur 
og egenskaper. Og siden vi hadde gode 
fuglehunder før det fantes retningslinjer, så 
er det fristende å vende tilbake til de dager. 
Personlig tror jeg at en fornuftig blanding av 
linjeavl og utavl, gjerne iblandet rasekrys-
sning, er det som i lengden gir de beste 
resultater.

Fuglehundeavl er særlig krævende, fordi vi avler på 
egenskaber, som vanskeligt lader sig måle og regi-
strere med tal. Foto: Rune Riishøj.
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Spørgsmålet er vel ikke, om det er umagen 
værd med et redningsforsøg for vores stå-
ende nationale race som fuglehund. Det er 
simpelthen vores pligt at gøre noget, inden 
det er for sent
  Som Flemming Østergaard, Jagthundens 
redaktør, selv så stærkt pointerer, eller nøj-
agtig som Aksel Nielsen Kennel, Frydens-
bjeg, dengang sagde: - Jagthunde sælger 
man kun til jægere, ellers går det galt. 
  Enkelte specialklubber går endda så vidt, 
at de ligefrem i deres love har krav om, at 
godkendt avlsmateriale kun må sælges til 
jægere…

Det er 13 år siden Braque Francias blev 
krydset ind i Gammel Dansk Hønsehund. 
  For os med brugshunde har der ikke været 
noget komplekst i den indkrydsning. 
  Når vi ved, vores brugshunde ikke er på 
toppen helbredsmæssigt eller jagtmæssigt, 
gør vi gerne noget ved det, for at få dem 
tilbage i formen, det har andre gjort før os, 
og det er der ikke noget galt i. Vores hunde 

skal passes, så der er plads til udvikling.
  Har man udstilling som eneste aktivitet 
med en hund, er man ikke obs. på, om hun-
den er ved at krakelere indeni, det opdager 
jægeren til gengæld, men hvorfor så ikke 
samarbejde. For udstillere er det eksteriøret, 
der tæller, derfor er deres lidt konservative 
holdninger til vores indkrydsede brugshunde 
måske forståelig, men langt fra fair, og 
har man ikke modet til at trimme sin syge 
brugshund, mener jeg, man skal fi nde noget 
andet at fordrive tiden.
  Selv Dansk Kennel Klub erkender, at 100 
års renavl, har sat sit præg, og raceindkryds-
ninger kan være vejen frem.

Gammel Dansk Hønsehund er nået så 
langt som til fjerde led i avlen efter egen 
raceindkrydsning, der hvor man siger, at 
afkommet er rene Gammel Dansk Hønse-
hunde.
  Resultaterne jagtmæssigt er til at tage og 
føle på. Kigger man på Hundewebben efter 
de hunde, som står øverst på de jagtlige prø-

vers sejrskammel, så er indkrydsningshun-
dene iøjnefaldende, og det er ganske i tråd 
med intentionerne for indkrydsningen. 
  DKK svarede nemlig specialklubben i 
1998 på dens henvendelse at:
DKKs bestyrelse var positiv over for tanken 
om at tillade en styret indkrydsning med 
henblik på at opnå forbedrede jagtlige 
egenskaber. 

Det har længe knebet gevaldigt med 
jægernes tillid, om der nu også var jagt i den 
Gammel Dansk Hønsehund, han købte, eller 
det var en ”skopudser”, som helst ikke veg 
fra sin fører. Den succesfyldte indkrydsning 
har givet den Gammel Dansk Hønsehund 
jagtlysten tilbage, så meget at den klarer sig 
rigtig godt efter fælles markprøveregler. Det 
er nemlig de anerkendte prøver, der er måle-
parametrene for hundens energi og jagtlyst.
  Selv om den Gammel Danske hønsehund 
er væsentlig mere småtgående end en kort-
hår, holder krydsningshunden sig på ingen 
måder tilbage for at affange eller apportere 

Indkrydsning nødvendigt

For en genetisk smal race, kan det være nødvendigt med indkrydsning af beslægtede racer, 
hvis de jagtlige egenskaber skal bevares.

Tekst og foto: Gert Bonde Iversen

De jagtlige egenskaber må nødvendigvis 
være i højsædet, når man avler med 
jagthunde.

www.fjd.dk
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anskudt vildt, når det foregår på Dianas 
stier. En ting må man selvfølgelig gøre sig 
helt klart som hundefører, at man skal være 
i stand til at løfte den opgave, der ligger i at 
oplære en jagtivrig hund, så den går på jagt 
for sin fører og ikke sig selv.
  I dag skal der blot medbringes en appor-
terende hund på jagt, som det står i jagtlo-
ven, men på sigt bliver der med sikkerhed 
lovgivet om, at den har bestået en apporte-
ringsprøve. Jeg synes det er et yderst rimelig 
krav, så jægeren og eventuel anskudt vildt 
ikke lades i stikken når anskydningen er en 
realitet. Når der skrides fra ord til handling 
om en dokumenteret apporteringsprøve, er 
det rart, at vores hunde også kan klare den 
udfordring. 
  Resultaterne udstillingsmæssigt er bestemt 
også til at tage og føle på. Indkrydsnings-
hundene er langt i undertal i forhold til de 
rene Gammel Dansk Hønsehunde, men alli-
gevel fi ndes der udstillingschampion blandt 
krydsningshundene.

Tilbage i 2000 blev der født 10 hvalpe, 
hvor faderen var en Braque Francias, og 
moderen var en Gammel Dansk Hønsehund. 
Da hundene var to år, besluttede klubben 
sammen med DKK at afholde et ekstraor-
dinært avlsgodkendelsesarrangement, hvor 
to udstillingsdommere under DKK var helt 
enige, da de udtog fi re halvdanske/franske 
hunde, der var så racetypiske, at der ikke var 
noget eksteriør forskel fra den rene Gammel 
Danske Hønsehund. Tvært imod havde man 
her en mere homogen hund, der blev rost til 
skyerne.
  De fi re hunde, der slap gennem nåleøjet, 
fi k tildelt en normal stamtavle og kunne 
herefter avle på ganske normal vis.
  Der er slet ingen tvivl om, at man i dag må 
erkende, det gør DKK nemlig, at indkryds-
ning er nødvendig efter 100 års renavl, 
naturligvis fordi det har sat sit spor. Mange 
andre racer har haft det lettere, fordi de har 
artsfæller gående i udlandet.

Frydensbjerg hed det gode blod fra Aksel 
Nielsens kennel, da jeg i 90’erne fi k min 
første Gammel Dansk Hønsehund, hvis man 
skulle have hunde med jagt i. 
  Med det blod, har jeg lavet mange 
jagthunde. Alle mine hunde har været på 
markprøve.
  Da de franske krydsninger gjorde sin entre 
i Danmark, var det dem, der lagde blod til 
mine Frydensbjeg og Mølbyegård linier, jeg 
havde nemlig to på det tidspunkt. I 2003 
overtog jeg yderligere den ene af de fi re 
avlsgodkendte halv franske/danske hunde. I 
dag er mine hunde med fransk blod.
  I 2003 kom de første indkrydsningshunde 
på prøverne, hvor de viste deres jagtlige 
egenskaber. Det forskrækkede mange Gam-
mel Danske Hønsehundeejere, idet man 
jagtmæssigt var vant til en meget mindre 
jagtivrig hund. For mange gav det et hånd-

teringsproblem, med en hund der ville gå på 
jagt.
  Mange af dem, der administrere vores 
hunde, er efterkommere af eller fra den tid, 
hvor Balder lå i kurven under Poul Thom-
sens Dus Med Dyrene udsendelser. Balder 
gav et boom i avlen til mere end det fi redob-
belte af, hvad vi avler i dag. Balder gjorde 
racen så populær, at mange ikke jægere 
forelskede sig i og købte en Gammel Dansk 
Hønsehund som selskabshund. 
  Det har betydet, at meget andet end jagt-
lige egenskaber har styret avlen.
  Ole Staunskjær fra DKK så godt den fare, 
der lå i selskabshunden, og gjorde klubben 
opmærksom på at
  Avler man med selvskabshunde, der aldrig 
kommer til en brugsprøve, lurer der den 
fare, at man ikke ved, hvilken jagtlige egen-
skaber der videregives. 
  Når et mindretal af medlemmerne møder 
op til brugsprøverne, er det selvfølgelig lig 
med, at det jagtlige incitament langsomt 
men sikkert ebbede ud blandt hundene.
  I 2006 startede en heftig debat i klubben, 
idet nogen ville af med krydsningshundene. 
På en generalforsamling forsøgte man endda 
at avlsspærre projektet. Men efter pres fra 
DKK, gav man sig.

Vores hunde har længe ”skreget” voldsomt 
af sygdom indeni. Alt for mange dør alt for 
tidlig, især af kræft, fordi immunforsvaret er 
alt for dårligt. Nu har vi også fået konsta-
teret PRA, hvor hundene bliver blinde. Det 
arbejdes der på at slippe af med via en DNA 
test på samme måde, som vi slap af med 
indavlsproblemet muskeltræthed. 
  Udstilling hører med, men udstillingsresul-
tater har efter min mening i alt for mange år 
styret avlen .Stod mit valg mellem en very 
good hund, der vil på jagt og en exelent, der 
hellere ligger i kassen, så er der ingen tvivl 
om, at valget faldt på very good. En very 
good er en særdeles racetypisk hund.
  Landbohøjskolen skriver i sit veterinære 
speciale omkring hvor meget, den franske 

hanhund har bidraget med til den genetiske 
variation hos Gammel Dansk Hønsehund: 
”Det kunne være et mål for Gammel Dansk 
Hønsehund at få den genetiske variation i 
form af heterozygoti op over 0.5, hvilket 
åbenbart ikke er muligt på baggrund af 
indkrydsning med en enkelt hund. ”
  Ikke nok med at vi har fået jagten tilbage 
i hundene, vi har også fået en femte linje i 
avlen med den franske hanhund. Det er dog 
uforståeligt, hvorfor Y-kromosomet efter 
den franske hanhund her 13 år efter stadig 
ikke er videreført, selv om muligheden har 
været der, og alle ved, hvor vigtig det er, at 
det kommer med. Hvorfor stopper indkryds-
ningen her, når der i daværende ansøgning 
var planlagt fl ere parringer, så der kunne 
være fl ere linjer. 
  Landbohøjskolen skriver da også: ”Alt i alt 
kan resultaterne i denne undersøgelsen ikke 
påvise, at indkrydsningen på nuværende 
tidspunkt har bidraget med nogen signifi kant 
genetisk fornyelse, hvilket heller ikke kunne 
forventes når der kun er indkrydset en hund.
  Oprindelig var hensigten at der skulle 
indkrydses to hanhunde af racen Braque 
Francais”.

Når jeg kigger i bogen over Brak Francais 
er jeg overhovedet ikke i tvivl om hvorfra 
Gammel Dansk Hønsehund stammer. At 
Braque Francai har givet vores hunde jagtly-
sten tilbage. Hvorfor så ikke også give vores 
hunde lidt mere sundhed gennem en gene-
tisk fornyelse. Landbohøjskolen mener at 
det stadig er essentielt for racen at få tilført 
nye gener. De mener også: ”En mulighed 
kunne være at gentage projektet med fl ere 
franske hunde. Dette burde være problem-
frit, idet man nu har set at krydsning mellem 
Gammel Dansk Hønsehund og Braque 
Francais kan resultere i en acceptabel hund 
efter de givne standarder”.
  Det er nok muligt nogen af etiske grunde 
ikke mener, det er nødvendig med endnu 
et fransk projekt, men det er jeg sikker på 
dem der bruger hunden som arbejdsredskab 

Sony 1/8 fransk. Vinderklassepræmieret og udstillingschampion. Det er umuligt at se forskel.

www.fjd.dk
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gerne ser det gentaget.
  En ting er helt sikkert, får brugshunde ikke 
den nødvendige håndsrækning fra de jægere, 
som bruger vores hunde og de anerkendte 
dommere, der dømmer, så ender det gruelig 
galt, for de få jagtrelaterede avlere der er. 
Risikoen er, at Gammel Dansk Hønsehund 
nemt ender, som det er gået puddelhunden, 
der også engang var en god jagthund.

Jeg får mange seriøse henvendelser om 
en hund fra de jagtlige linjer. Mange jægere, 
især nye, oplyser, at det er meget vanskeligt 
at fi nde en hvalp fra jagtlige forældre. Nogle 
taler endog om nålen i høstakken.
  Tænk, hvis vi kunne blive så mange brugs-
hundeejere og avlere, der kunne stå sam-
men, så nålen ikke var så svær at fi nde. Jeg 
forstår udmærket dem, der hellere vil gå på 
jagt og synes livet er for kort til at tage kam-
pen. En race med begrænset avlsmateriale 
og arvemasse må efter min opfattelse hele 
tiden have antennerne ude for at fi nde veje, 
der kan bevare de oprindelige og værdifulde 
brugsegenskaber.

Et kuld ¼ franske hvalpe efter Rollo

Danmarksmesterskabet for stående jagthunde afholdes søndag den 
13. oktober 2013 på Falster.

Mødested: Skjørringe Gods, Skørringevej 1, Skørringe, 4850 
Stubbekøbing.
Hundeførerne skal ved fremmødet parkere holdvis. Der er opsat 
skilte med holdnumrene.

Program:
Velkomst og opråb kl. 8,00. Herefter afgang til terrænerne.
Frokost ca. kl. 12,30 på Skjørringe Gods. Ved ankomst til Skjør-
ringe Gods parkerer man samme sted som om morgenen, så 
engelske hundeførere holder et sted og kontinentale hundeførere 
et andet sted.
Afslutning og præmieoverrækkelse på Skjørringe Gods kl. ca. 
17,30.

Dommere for engelske racer:
Lars Nielsen (ordførende), Allan Nissen og Kristian Frøkjær.
Dommere for kontinentale racer:
Claus Christensen (ordførende), Ove Nissen Nielsen og Kim 
Nielsen.

Prøveleder: Allan Grundahl tlf. 2630 5500

Morgenkaffe: Der kan købes morgenkaffe og rundstykker i ”Den 
gamle kostald” ved mødestedet fra kl. 7,00.
Frokost: Der kan købes grillstegte steaks og varme pølser til rime-
lige priser i ”Den gamle kostald”.

Overnatning. Der henvises til Falster City Camping, Østre Allé 
112, 4800 Nykøbing Falster. 
DJU’s sekretariat disponerer over enkelte værelser på Danhostel 
Nykøbing Falster. Kan reserveres ved henvendelse til sekretæren 
på stenhoej@mail.dk 

Lodtrækning fi nder sted tirsdag den 8. oktober kl. 11 på DJU’s 
sekretariat, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre.

Danmarksmesterskab søndag d. 13. oktober 2013

Scadinavian Distribution of pet Products
www.profdog.com
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Hvis du med kontinentale hunde deltager på 
prøver, er det overordentligt sandsynligt, at 
du har mødt Jens Velling. I en lang årrække 
har han med sine effektive og veltrænede 
ruhårede hønsehunde – med kennelnavnet 
Hjortlund – nærmest konsekvent været med 
helt fremme på de store prøver.
  Denne artikels rammer levner ikke plads 
til at nævne alle hans fornemme placeringer, 
men rigtigt mange gange har han deltaget på 
det afsluttende Danmarksmesterskab; i 1988 
blev han Danmarksmester med Hjortlunds 
Fyrst. Og så vandt han det første Fuldbrugs-
prøvemesterskab med Hjortlunds Elise, der 
blev afholdt i 2005. Netop Fuldbrugsprøven 
vægter Jens Velling højt.

På Fuldbrugsprøven er det et ultimativt 
krav, at en hund magter at apportere en ræv, 
der er slæbt 300 meter. Det er en ganske 
krævende opgave, som en jagthund langt fra 
altid bare løser. Det kræver målrettet træ-
ning. Jens Velling giver nedenfor opskriften: 
- Inden man indleder arbejdet med apporte-
ring af ræv, er det naturligvis helt nødven-
digt, at den almindelige og grundlæggende 
apportering er på plads, indleder Jens 
Velling.
- Når en ny hvalp er faldet godt til hos mig, 

begynder jeg med legeapport med en bold 
eller et andet emne, som hvalpen synes er 
spændende. - Det foregår typisk i køkken 
eller bryggers, hvor det er let med fl ere 
daglige korte lektioner. - Her indendørs 
er det let at anbringe sig sådan, at hvalpen 
ikke kan smutte væk, men let kan ”fanges” 
og animeres til at afl evere, fortsætter Jens 
Velling.
- Jeg undgår kommandoen ”apport” i 
denne fase. - Den gemmer jeg til den mere 
seriøse træning. - I stedet anvender jeg et 
andet animerende ord. - Gradvist ændrer 
jeg ”legen”. - Bolden udskiftes med mindre 
dummyer, og så småt lærer jeg hvalpen, at 
den skal afl evere siddende. - Det er vigtigt, 
at træningen forløber i en positiv atmosfære 
med masser af ros og animerende tiltale, 
understreger Jens Velling.  
- I næste fase af træningen øger jeg gradvist 
dummyernes størrelse og vægt, og jeg be-
gynder at omvikle dem med fjer og skind. - 
Det er også nu, at den unge hund lærer at gå 
”hinter” med et emne i munden; her kan jeg 
let kontrollere, at den ikke bider eller ”rul-
ler” apportemnet. - Gradvist er træningen 
naturligvis forlagt til have og terræn, hvor 
det også er mere spændende for hunden at 
fi nde gemte apportemner, siger Jens Velling.

- Herefter begynder det at blive alvor. - 
Hvalpen er blevet unghund, og jeg forlan-
ger nu, at en apportkommando effektueres 
prompte. Vægt og størrelse på apportem-
nerne øges igen, og afl ange læder- eller 
lærredsposer omvikles med rævebælge. - Li-
geledes præsenterer jeg hunden for mindre 
pelsdyr som kanin, mår, mink og rævehvalp. 
Og når hunden glad og stolt apporterer disse 
emner, præsenterer jeg den for en voksen 
ræv. Den første ræv skal selvfølgelig ikke 
være et eksemplar på over ti kilo. En lille 
tæveræv på seks eller syv kilo er ideel, 
understreger han.
- Og når hunden glad og stolt apporterer den 
voksne ræv, er tiden inde til, at den får det 
første ræveslæb. - Først lette slæb i over-
skueligt terræn, og derefter gradvist længere 
og mere avancerede slæb. Pas på ikke at 
overtræne: - ”Læs din hund” og husk altid, 
at holde inde i tide, siger Jens Velling med 
eftertryk.
- Resultatet bliver en glad og stolt apportør, 
som naturligvis altid fortjener ros og klap 
for udført arbejde, slutter en erfaren mand, 
der med egne hunde masser afgange har 
vist, hvordan opgaven med et ræveslæb skal 
løses. 

Sådan gør de!

APPORT AF RÆV

Nøglen til en sikker ræveapportør skal fi ndes i stor glæde ved at apportere. Hunden er stolt, 
når den bringer ræven hjem til jægeren.
Tekst: Harris Jensen. Foto: Flemming Østergaard
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Den svære kunst
Det kan være overordentlig vanskeligt at holde en race sund, 
hvis populationen er lille og andre hensyn end de jagtlige 
vægtes for højt. Gordon Setteren har været gennem „møllen“ 
og er kommet helskindet ud på den anden side.

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

Nutidens nordiske Gordon Setter er fremel-
sket af et fl ertal af opdrættere, som altid har 
prioriteret hunde indenfor racen med gode 
jagtlige anlæg højt, og disse opdrættere har 
været tilknyttet specialklubber med samme 
udgangspunkt. Dette billede er ved at ændre 
sig, idet en stigende udstillings interesse 
i udlandet har sneget sig ind (specielt 
udenlandske showdogs) og dette er meget 
ødelæggende.

Klubberne blev stiftet i begyndelsen af 
forrige århundrede – indtil da forgik aktivi-
teterne for Gordon Setterne i Skandinavisk 
Gordonsetter Klub (1900-1922) samt Dansk 
Pointer og Setter Klub. Disse mange menne-
sker, som har været tilknyttet bl.a. Nordiske 
Gordonsetter Klubber i mere end 100 år, har 
sikret, at vi i dagens Norden kan erhverve os 
Gordon Setter hvalpe med medfødte gode 
jagtlige anlæg og et smukt brugsrelateret 
ydre. 
  Nyt blod er tilført for at undgå indavlspro-
blemer – og på trods af disse typers forskel-
ligheder, kan vi konstatere, at de bedste 
repræsentanter fra nutiden, i bemærkelses-
værdig grad ligner datidens stjerner.
  Gordon Setteren i både Danmark og 
Norge foretog i 1960érne indkrydsning med 
Engelsk setter for at bidrage til et bedre 
standinstinkt og bedre jagtforstand. Var det 
påkrævet?
  Ja, i allerhøjeste grad. Vor race var ikke 
kun nede i en bølgedal, hvor kun tre-fi re GS 
frontkæmpere på landsplan havde hunde, 
der på markprøve der kunne opnå en 1. 
ÅK – nej racen var meget langt fra fordums 
storhed. Generelt var farten for ringe, stilen 
for dårlig, stand instinktet var ej heller godt, 
og i det hele taget var jagtlysten generelt for 
dårlig. Jeg skal undlade at nævne eksempler 
på de lidet fl atterende markprøve kritikker 
vor race inkasserede.
  Krydsnings initiativerne blev dengang 
debatteret intenst og er den dag i dag stadig 
på folks læber. Modstanderne påpegede, at 
tiltaget var forkert og kunne medførte en 
„uægte“ population med andre egenskaber 
end de oprindelige, og fortalerne argumen-
terede for, at undladelse af fornyelsen ville 
betyde tab af interesse for Gordon setteren, 
idet hundene var blevet for dårlige.
  Begge holdninger til problematikken 
udtrykker utvivlsomt noget rigtigt, men 
resultatet blev, at krydsningerne blev foreta-
get. Med til en vurdering af helhedsbilledet 
hører vel også at Svensk Gordon Setter Klub 
og Norsk Gordonsetter Klub i 30érne fore-
tog en lignende parring mellem en GS-tæve  
og en Engelsk setter han. Dette tiltag vakte 
ikke samme debat dengang, og hundene 
herfra indgår herefter i mange gamle norske 
linjer.

I Danmark parredes i 1964 GS Queen 
af Stormarkens Sussi med den dobbelte 
Derbyvinder  (Finland og DK) ES Chock 

www.fjd.dk
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av Eckebäck. Kuldet videre skæbne blev, 
at kun Krogløvgårds Xaviar lever i et par 
danske linjer i nutidens hunde.
  I Norge parredes i 1968 på foranledning af 
Johan B. Steen og Henry West Jensen, GS 
Stugudalens Troya med Jaktchampion, ES 
Vestfjellets Topper – i øvrigt dresseret af 
HWJ. Denne kombination skulle i mange 
øjne blive racens redning. Resultaterne 
kom straks, og omkring 70érne steg racens 
popularitet til næsten bekymrende højder…. 
i form af norske mesterskaber med Konge-
pokaler, vinderklasse sejre og Derbyvindere 
samt en langt højere præmieringsprocent 
generelt.
  Prisen for succesen var et lidt dårligere 
eksteriør, og typen forandredes lidt frem 
mod 80érne. 
  Men fakta er, at mange jægere aldrig havde 
anskaffet sig en Gordon Setter, hvis ikke 
disse legitime krydsningshunde havde vist 
vejen til toppen af sejrskamlerne.

At skabe og vedligeholde en race kræver 
indsigt og fornyelse – noget racens største 
eksperter allerede kunne se for 100 år si-
den… Allerede i begyndelsen af det 20énde 
århundrede talte man om ”Den stærkt 
indavlede Gordonstamme”. Fordi: Den 
engelske Kennel Klubs første bind fra 1874 
fi ndes indført 125 nært beslægtede Gordon 
settere – racens fundament og grundlag for 
al videre avl i hele verdenen.
  Det er svært at forestille sig hvorledes en 
så begrænset population, som dertil har 
strenge krav til såvel farver som aftegn – 
skulle have nogen form for overlevelses 
muligheder, hvis ikke dygtige opdrættere 
gennem årene tilførte racen nyt blod (ved-
ligeholdelse). Disse blodsfornyende tiltag 
skulle dog vise sig at være for beskedne. Ra-
cens nært beslægtede individer (ES) kunne 
avle stort set uden hensyn til farver mm. 
og udelukkende selektere på brugsmæssige 
kvaliteter, medens Gordon folket valgte en 
anden vej.
  I bestræbelserne på at fastholde aftegn og 
farvekrav, valgte man en al for snæver vej, 
der medførte en streng udvælgelse og meget 
godt jagtblod blev kasseret - det endog uden 
hensyntagen til afvigelsens omfang. Nogle 
så rødt, når de så noget hvidt.
  Der har imidlertid til stedse været tilført 
nyt blod fra såvel Engelsk som Irsk setter. 
Eksempelvis fi ndes der i verdens mest 
benyttede avlshan, Heather Grouse fra 
1886, Irsk setter blod mindst tre gange i de 
første fem generationer. Og samtidigt kunne 
man konstatere, at en af de mest benyttede 
Engelsk Setter avlshanner Llewellins Dan´s 
mor Rhoebe, var af sort/hvid & rødbrun 
afstamning med Gordon setter Brougham i 
fjerde led samt en Black and tan/hvid mor 
ved navn Psyche – halvt Gordon !
  Krydsningsblodet ruller i alle nordiske 
Gordonsettere på godt og ondt – rent faktisk 
er ingen ”rene”, når det kommer til 

stykket. Blodet fi ndes nemt bag så kendte 
store norske GS avlshanhunde som Stroi, 
Horndalens Prins og Trollheimens Brio m. 
fl . - alle hunde, som ligger bag det nutidens 
blod, og som så mange i dag antager er 
”rene Gordons”.
  Hvis vi ser GS linjer ude i verdenen, fi ndes 
der desværre mange linjer, som er komplet 
værdiløse og uden brugsmæssige anlæg, 
fordi skarer af mennesker uden jagtlig 
interesse blander sig i avlen og til stedse 
argumenterer for, hvor vigtigt udstilling er - 
fordi vi må ha´ racetypiske hunde osv. 
  Mange mangler en historisk ballast, idet 
de showdogs, vi ser alt for mange steder nu 
til dags, intet har med en setter, eller for den 
sags skyld en jagthund, at gøre. De er ikke 
racetypiske!  
  Personligt kunne jeg leve med 25 år, hvor 
alle Gordon Settere akkurat var typiske nok 
til en Good eller Very Good på udstilling (og 
dermed racetypiske), og hvor vi ikke fi k en 
eneste Udstilling Champion, når blot JAGT-
HUNDEN var 100 % i fokus, og vi kunne 
hævde os i toppen af prøverne og vinde 
fornyet status hos jægere. Det er nok en 
forfejlet indstilling (efter min mening som 
udstillingsdommer) at tillægge udstillinger 
så stor betydning, så længe vi taler om en 
jagthunderace, der først og fremmest skal 
kunne jage og fi nde fugl! HVORFOR…

I bestræbelserne på at løfte vor arv, 
omkring det at fastholde en sund og bred 
population, er det ikke vedligeholdelse, at 
fortsætte med samme blod år efter år og årti 
efter årti – det er det modsatte, nemlig mis-
ligholdelse. Egentlig tapper vi ”kraft” ud af 
populationen, ved altid at sortere fra – uden 
at lægge ”noget” til som kompensation.
  At vedligeholde noget betyder at erhver-
vede egenskaber som et minimum fasthol-
des. Dette er paradoksalt nok et for lavt 
ambitionsniveau, idet vi til alle tider belæres 
om, at vi kun bør sætte et kuld i verden, 
såfremt en given parring vil højne racens 
gennemsnit. Dette er efter min mening umu-
ligt at gennemføre. 
  Det er ligeledes misligholdelse at undlade 
at gøre noget, når faresignalerne er til stede. 
Fortsætter man denne praksis, kan vi ikke 
fastholde vor race som aktiv jagtprøvehund 

på nordiske prøver.
  Krydsningshundene fra 1960érne gav 
racen et kæmpe løft. Det ved alle i nordisk 
hundesport. Uden disse tiltag var Gordon 
Setteren aldrig blevet så god, og ser man på, 
hvad der er tilbage af såkaldte rene Gor-
don Settere, der virkelig kan noget, ser det 
sløjt ud! De kan tælles på en hånd og ville, 
såfremt de alene repræsenterede vore race, 
kæmpe en endog hård kamp for overlevelse. 
Til gengæld kan de bedste af disse typer/
blodlinjer benyttes fornuftig på lidt mere 
eksteriørsvage hunde – det er en helt anden 
sag.
  Ser vi os om i Europa og USA, er der ikke 
megen hjælp at få. Alt for mange satser på 
store tunge langhalsede overbyggede og 
overpelsede udstillings dyr, og brugsklas-
serne for de jagtpræmierede er tomme på de 
store udstillinger. Eksempelvis var Verdens 
udstillingen i 2010 i Herning en sørgelig 
oplevelse for jagthunden Gordon Setter.

Personligt tror jeg ikke på, at der noget 
sted i verdenen fi ndes blod som kan give os 
den fremgang, som krydningshundene fra 
60érne kunne. Eneste realistiske mulighed 
for reel avlsfremgang fi ndes i vort eget 
gamle blod, som faktisk ruller i årene på 
Engelsk og Irsk setter. Der kan vi fi nde det, 
vi søger når vi, som i Norge snakker trøkk 
(jagtlyst og stålsat vilje) & på vore Gordons. 
  Husk… i 1861 i England stod Gordon set-
tere og Engelske settere i SAMME udstil-
lings ring ! 

Der er hundrede år mellem disse to hunde – en Gordon setter som de så ud ”dengang 1901” og nutidig hund fra 
2001 – viser tydeligt, at når blot folk med kendskab til jagt og prøver avler, kan typen fastholdes. 

Dette billede viser, hvor atypiske store tunge showdog 
typer er, og hvorfor de ikke kan anvendes til racens 
oprindelige og stadigt aktuelle formål – jagt.

www.fjd.dk
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Ganske vist var GSérne på daværende 
tidspunkt betegnet Black and Tans, men 
hundene var et regne for SAMME RACE og 
blot en farvevariant i forhold til hinanden. 
  Hvis vi virkelig kunne enes om et projekt 
der hedder ”Gordons i fremgang” kunne vi 
gøre fl g. og få et enormt lift rent blodmæs-
sigt:
  Lave fl ere parringer med Engelske settere 
og Irske setter. Vælg tæverne med omhu 
(afstamning) og derefter selekterer afkom-
met således, at alle hvalpe med hvidt ud 
over bryst og poter fjernes. Der ville blive 
en STOR kø af gode og dygtige førere, og 
vi kom ud af mange af de problemer, vi 
allerede ser i dag. JA, hvem ved om ikke po-
pulationen reelt blev mere sund… det ville 
være en logisk konsekvens !
  Vigtigt: Alt sammen med hjælp fra, og i 
samarbejde med, vore nationale Kennel-

klubber.
  Lad nu være med at sige at man bare kan 
løbe sig en Engelsk setter – den holder ikke. 
En Gordon setter har sine karakteristika 
(mentalitet) - tillige elsker vi farven Black 
and Tan. Dette går jo fi nt hånd i hånd med 
nyt blod fra andre settere, når blot vi vælger 
de ekstreme farver fra! 

Men alt dette er vel bare ønsketænkning. 
Vi er klar over, at emnet er kontroversielt 
(for nogle), og mange vil nok være uenig 
heri. Imidlertid har historien vist os vejen og 
vi må derfor ud af vor vanetænkning for at 
løse tidens udfordringer. Det er mit ønske, 
at vi alle kunne enes om at skabe rum og 
plads i en klub og lade virkelysten råde. Vi 
har megen viden i dag om såvel genetik som 
sygdom, men egentlig forvalter vi det uden 
visdom.

  Men der er nu dukket et lys op forenden af 
tunnelen, som ikke er hvidt og kører imod 
os. Et rødt medvindslys blinker i det fjerne, 
idet hjemlandet efterfølgende FCI, endelig 
har erkendt i standarden, at en Gordon setter 
er en jagthund. Det er ganske simpelthen en 
guldklump i turbanen på det jagtelskende 
GS folk, idet følgende nu gælder på udstil-
ling for vor race under afsnittet om fejl:
 FAULTS : Any departure from the forego-
ing points should be considered a fault and 
the seriousness with which the fault should 
be regarded should be in exact proportion 
to its degree and its effect upon the health 
and welfare of the dog and on its ability to 
perform its traditional work.
Altså skal en Gordon setter kunne klare 
dagslange jagter på engelske og skotske 
grousemoors !

debat     Ny politisk redak-
     tør ser spøgelser!

 Der er vel grund til at lykønske FJD 
og Jagthunden med sin nye politiske redak-
tør.
I april-nummeret af Jagthunden politiserer 
Flemming Østergård (FØ) på lederplads over 
emnet HD, et emne han har været optaget 
af i snart 50 år. Og min konklusion på den 
interesse må være: ”lad os få de go’e gamle 
dage tilbage og lad os avle på hunde med 
stor jagtlyst” – færdig arbejde, hvor svært 
kan det være? HD er vel nærmest opfundet af 
”pengegriske” dyrlæger på samme måde som 
AD, PRA, CL og OCD. Det er da noget de 
har fundet på for at genere opdrættere mest 
muligt!
FØ nævner Dansk Ruhår Klub som anfører 
i HD fotograferingen, derfor føler jeg anled-
ning til at reagere på lederen i Jagthunden.
  Den ruhårede hønsehund er en alsidig 
brugshund, der er afhængig af et sundt og 
godt bevægeapparat. Derfor kan man som 
ansvarlig klub ikke være ligeglad med eller 
sidde viden overhørig, når det drejer sig om 
sygdomme i netop bevægeapparatet. Og 
det er heller ikke noget ukendt fænomen, 
at jagtlysten (fordi vi også avler på det!) 
på netop vores hunde let kan overskygge 
skavanker i bevægeapparatet. Formodentlig 
med store smerte til følge. Og hvem har lyst 
til at stå med en nedslidt og smertepræget 4 
årig jagthund med stor jagtlyst, netop på det 
tidspunkt, hvor man skulle høste frugterne 
af fl ere års træning og hundens erfaring? Vel 
næppe nogen.
  HD problematikken skal vi tage alvorligt, 
fordi den påvirker bevægeapparatet og fordi 
det er svært at forestille sig, at det ikke skulle 
være forbundet med stor smerte at løbe 
rundt med stor jagtlyst og dårlige hofter. Til 
gengæld er det ærgerligt, at HD er så kom-
pleks en størrelse og at der ikke fi ndes nogen 
entydig forklaring på lidelsen.
  Netop kompleksiteten og det faktum, at HD 

fotografering ikke er gratis, gør arbejdet med 
at forebygge HD vanskeligt. Det er aldrig 
rart at blive ramt på pengepunge. Det gælder 
både opdrættere og hundekøbere.
  Vi har brug for så mange HD fotograferin-
ger som muligt. Derved bliver det statiske 
materiale bedre og dermed lettere at følge 
udviklingen og resultatet af HD-kravene. Her 
har opdrætterne både en forpligtelse og en 
mulighed. Læg prisen for en HD fotografe-
ring oven i hvalpens pris og tilbagebetal be-
løbet til køberen, når hunden er fotograferet. 
  FØ konstaterer, at andelen af hunde med 
HD ikke har ændret sig over tid. Det FØ ikke 
ved er, hvordan det ville have set ud, hvis vi, 
de ansvarlige klubber, blot havde ladet stå 
til i vores iver efter jagtlyst, vildfi nderevner, 
søg, fart og stil?
  Kære Flemming – med din lyst til at politi-
sere og bruge Jagthundens lederplads til lufte 
personlige kæpheste – ville det i stedet have 
klædt dig at bakke klubberne i FJD op i deres 
arbejde  med at løse af en vanskelig opgave.
  De gode gamle dage kommer aldrig tilbage. 
Og tænk bare hvis vi skulle bruge samme 
måde at argumentere på i vores stræben efter 
at få agerhønen tilbage, som du bruger i HD-
sagen – hvor var vi så, tror du?
Torben Mørup
Formand DRK

Kære Torben Mørup
Min opgave som redaktør af Jagthunden er 
at forsøge at skabe et spændende og levende 
blad, der sætter fokus på de emner, som rører 
sig i vores hundeverden – også de kontrover-
sielle.
  Når jeg i min færden blandt hundeejere op-
dager, at der er et problem, som optager dem, 
spidser jeg ører og lagrer det i min idéboks. 
Nå jeg så erfarer, at det samme problem og 
debat kører i vore nabolande, Norge og Sve-
rige, så fi nder jeg det ikke blot rimeligt men 
også nødvendigt at bringe emnerne op.
  Jeg har bestemt ikke noget ønske om at 
politisere, men jeg vil gerne skabe debat, og 

bladets spalter er altid åbne for alle syns-
punkter, så længe de holder sig til emnet/em-
nerne. Og jeg kan godt betro dig, at debatten 
fortsat kører ude i hundedanmark.
Med venlig hilsen
Flemming Østergaard, redaktør 

5-Klub International 
Vinderprøve 28. september

Dansk Vizla Klub, Langhårsklub-
ben, Dansk Weimaraner Klub, Dansk 
Drentsche Patrijshond Klub og Klub-
ben for Gamle Danske Hønsehunde 
inviterer til international vinderprøve på 
Sjælland.

Mødested: Sorø Landevej 241, 4230 
Skælskør søndag den 28. september 
2013 kl. 8.00.

Dommer: Bjarne Nürnberg (ordfø-
rende) og Leif Anker

Prøveleder: Carl Kristian Thomsen, 
Jellingevej 11, 4261 Dalmose. Tel. 29 
27 08 20 
mail: ckristianthomsen@gmail.com

Tilmelding skal ske på www.hun-
deweb.dk senest den 14. september 
2013. Prøvegebyr 500,- som betales 
ved tilmelding.
Eftertilmelding, hvis adgangsgivende 
præmiering opnås, kan ske ved at 
kontakte prøveleder. 

Morgenmad 30,- og/eller middags-
mad 70, skal bestilles ved prøveleder 
senest 25. september 2013.
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Kender du FORDELENE ved at være 
 medlem af DANSK KENNEL KLUB?

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

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

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

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

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

konsulent om gældende “hunde ret.”

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

En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 465 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

Invitation til alle DKK’s efterårsmarkprøver 2013
Se nærmere på: www.dkk.dk (vælg: aktiviteter/markprøver)

DKK’s brugsklasser: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og/eller en af specialklubberne for stående jagthunde 
og med DKK anerkendt stambog.
  DKK’s internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stam-
bog. Tilmelding:  www.hundeweb.dk.   Tilmeldingsfrist for samtlige brugsklasser er fredag den 31. august 2013. Tilmeldingsfrist for 
vinderklasserne er mandag den 17. september 2013. 

ENGELSKE RACER

FCI-prøve ved Hobro / Eng. & 
Kont. Racer
Lørdag d. 31. august

Brugsklasse på Djursland
Tirsdag den 17. september 

Brugsklasse på Lolland
Onsdag den 18. september 

Brugsklasse ved Sindal
Torsdag den 19. september 

Brugsklasse ved Vildbjerg
Fredag den 20. september 

Brugsklasse ved Brande
Søndag den 22. september 

Brugsklasse i Sydsjælland
Onsdag den 25. september 

Brugsklasse ved Bramming
Torsdag den 26. september 

Brugsklasse på Fyn 
Fredag den 27. september 

Brugsklasse på Læsø (1 blandet 
hold)
Fredag den 12. oktober 

Brugsklasse i Sønderjylland
Onsdag den 15. oktober 

International vinderklasse ved 
Vildbjerg 

Søndag den 6. oktober 
Mødested: ”Jagthytten”, Gilmo-
sevej, 7400 Herning. Mødetid: 
Kl. 08.00
Prøveleder: Knud Overgaard 
Tlf. 3045 3181
Dommere: Jan Andreasen Ordf., 
Jan Koch & Poul Valdemar 
Nielsen

KONTINENTALE RACER 2013 

FCI-prøve ved Sydsjælland / 
Kont. & og Breton
Fredag d. 30. august

FCI-prøve ved Hobro / Kont. / 
Breton & Eng. Racer
Lørdag den 31. august

Brugsklasse ved Sydfyn / Lan-
geland
Tirsdag den 17. september 

Brugsklasse på Sydsjælland
Tirsdag den 17. september 

Brugsklasse ved Næstved
Onsdag den 18. september 

Brugsklasse ved Isenvad
Torsdag den 19. september

Brugsklasse ved Højmark
Fredag den 20. september 

Brugsklasse ved Ringsted
Fredag den 20. september 

Brugsklasse ved Højmark 
Fredag den 20. september 

Brugsklasse ved Grenå
Mandag den 23. september 

Brugsklasse ved Holsted
Tirsdag den 24. september 

Brugsklasse på Sydsjælland
Tirsdag den 24. september 

Brugsklasse ved Bevtoft
Onsdag den 25. september 

Brugsklasse ved Skive  
Torsdag den 26. september 

Brugsklasse ved Simmersted
Torsdag den 26. september 

Brugsklasse ved Eggeslevmagle
Torsdag den 26. september  

Brugsklasse ved Ringsted 
Onsdag den 2. oktober

Brugsklasse ved Hellevad
Søndag den 6. oktober

Brugsklasse Hobro
Onsdag den 9. oktober 

Brugsklasse ved Broager
Torsdag den 10. oktober 

Brugsklasse ved Års
Fredag den 11. oktober 

Brugsklasse på Læsø (1 blandet 
hold)
Fredag den 11. oktober 

International vinderklasse ved 
Nørager
Søndag den 6. oktober 
Mødested: Nørager Kro Jernbane-
gade 6, 9610 Nørager
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen 
(2047 3382) jlt@jyde.dk
Dommere: Knud Måbjerg, Poul 
B Jensen, Kaj Hedegaard & Ole 
Hildebrandt 

Der tages forbehold for domme-
rændringer
DKK / Udvalg for stående Jagt-
hunde
EP/JLT
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Den alsidige jagthund, Ruhåret Hønsehund 
udmærker sig ved, at den kan opfylde og 
løse alle jægerens behov for assistance.
  Når det hele det lykkes mellem ruhåren og 
føreren, så mestrer den alle udfordringer og 
discipliner: Det fl otte, energiske marksøg i 
fi neste stil og reviering. Den smukke høj-
rejste stand og den friske avance, komplet ro 
i opfl øj og skud med efterfølgende korrekt 
apportering. Den rolige og lydløse partner 
ved fugletræk, der markerer fældet vildt 
og lynhurtigt apporterer på kommando, 
ja, og som også på skumringsjagten efter 
trækkende ænder ved at hæve ørerne og 
dreje hovedet viser jægeren, når og fra 
hvilken retning ænderne kommer. Den ivrigt 
halsende kortdrever på skovjagt, der driver 
vildtet frem til jægeren og forbereder ham 
på dets komme. Den sikre schweisshund, 
der kommer jægeren til hjælp ved roligt og 
koncentreret sporarbejde efter skadet vildt 
og efterfølgende hetzer og fanger af. Den 
kærlige og rolige familiehund, der indretter 

sig efter hjemmets normer.
  Alt i alt en spændende, udfordrende og 
ansvarsfuld opgave at være opdrætter af 
ruhåren.
  Jægeren og familien, der overtager hval-
pen, skulle gerne have nytte og glæde af 
ruhåren i forhåbentligt mange år.
  Det er en pligt som opdrætter at holde en 
høj standard i egne hunde først og fremmest 
mht psyke, brugsegenskaber, eksteriør og 
sundhed, og at være grundig i valg af avls-
partner. Opdræt skal planlægges nøje, ikke 
en hovsa løsning i sidste øjeblik.

Mange års jagtsamarbejde og hjem-
meliv med ruhåren, såvel ved deltagelse i 
som overværelse af prøver, konkurrencer 
og udstillinger, har givet mig mulighed for 
at tjekke mange avlslinier. I særdelshed 
fuldbrugsprøven viser jagthundens evner til 
omstilling. Resultatopgørelser, beskrivelser 
og avlsstatistikker fra klubbernes årbøger er 
ligeledes vigtige værktøjer.

  Udover hjemlige prøver har vi gennem 
årene deltaget i og overværet mange prøver i 
udlandet – FCI prøver (VM) i Belgien, Hol-
land, Portugal, Tjekkiet m.fl ., hvor der også 
har været lejlighed til at vurdere niveauet på 
mellemeuropæiske ruhår, især hvad angår 
markarbejde.
  I Tyskland har vi overværet mange He-
gewaldprøver, hvor de deltagende ruhårs 
arbejdsiver og entusiasme i de afprøvede fag 
og roen over hundene mellem disciplinerne 
overraskede os positivt.
  Der laves årligt et meget grundigt statistisk 
materiale af fl ere tusinde afprøvede ruhår i 
fagene: Sporvilje, næse (lugtesans), søgsop-
læg, stand, letførlighed, vandpassion, appor-
teringsarbejde og eksteriør Talkaraktererne 
viser det enkelte individs niveau i forhold til 
gennemsnit af alle afprøvede individer, og 
er et særdeles værdifuldt værktøj til at fi nde 
frem til mulige avlspartnere, og der har altid 
fra ejers side været velvilje over for, at vi 
forud har kunnet se de pågældende hunde 

DET LÆGGER JEG VÆGT PÅ

Smuk, stram stand en forårsdag for parhøns.
Foto: Flemming Østergaard.

OPDRÆT
AF

RUHÅRET
HØNSEHUND

Tekst: Jens Velling, Kennel Hjortlund
Foto: Jens Velling m. fl .

Der er meget man skal tage i betragtning, hvis man vil avle gode jagthunde. Her fortæller en 
opdrætter, hvad han lægger vægt på, når et nyt kuld planlægges.
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i forskellige jagtlige og træningsmæssige 
situationer.
  Efterhånden som årene er gået, kender vi 
næsten alle de hunde i fl ere generationer, der 
står i den udvalgte hanhunds stamtavle, hvil-
ket giver et opdræt med en stabil arvemasse.

Erfaringen har ført mig frem til, at 
ruhårens vigtigste egenskab er, at den jager 
for føreren – samarbejdsvilje, det ligger 
naturligvis i opdragelsen, men i høj grad 
også i generne. Dernæst skal hunden have 
stor jagtlyst - være tændt på og kunne 
koncentrere sig om de opgaver, den skal 
løse kombineret med evnen til omstilling til 
at slappe af og være rolig, når der ikke skal 
arbejdes og i hjemmet.
  Noget, der fryder øjet en frisk forårsdag, 
når agerhønsene er udparrede og lærken 
slår triller, er ruhårens ernergiske, hurtige 
strygende galop, det jordvindende søg, den 
elegante stil, den overlegne næse (lugte-
sans), der præcist registrerer vildtet, en fl ot 

højrejst stand med en efterfølgende frisk 
avance, en kæk og rank holdning i det hele 
taget- i høj grad arvelige egenskaber.
  Omstillingsevnen er vigtig fra livligt drev 
(med hals) til roligt, koncentreret schweis-
sarbejde på skovjagten, og det er naturligvis 
en selvfølge, at ruhåren henter den fældede 
ræv til jægeren på skovposten. Den skal 
have stor vandpassion til at drive ænderne 
ud af sivene og til at hente de nedlagte æn-
der ind fra sø og mose.
  Eksteriøret skal svare til standarden – helst 
i den bedre ende med et praktisk i videst 
muligt omfang trimmefrit hårlag, en fl ot 
pigmentering og naturligvis uden sygelige 
skavanker.

Når en ny hvalp kommer til verden skal 
den være så meget som overhovedet muligt 
i hænder, og der skal tages hånd om de 
vigtige prægningsfaser og socialiseringspro-
seser, det er den direkte vej til et tillidsfuldt 
forhold.

  Både hvalpemoderen og hvalpene skal 
opleve tryghed og nærhed, og når de efter få 
uger er kommet på benene, skal der leges, 
præsenteres forskellige former for vildt-
vinger, vildtskind etc. De skal ret hurtigt 
vænnes til korte bilture og med ud i terrænet 
i mark og skov til spændende oplevelser og 
indarbejdning af lederskab, således at den 
kommende hvalpekøber modtager en fi n og 
velstimuleret hvalp.

Oven i den spændende opgave at opdrætte 
og præge ruhåren giver det mange herlige 
oplevelser at møde ligesindede på jagt, på 
prøver og til konkurrencer, og det er meget 
opmuntrende at følge hvalpene og se, at de 
senere bliver gode jagtbrugshunde og måske 
klarer sig rigtigt godt i prøvesystemet.

Et kuld friske og sultne hvalpe fra Kennel Hjortlund.
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Overordnet kan man sige, at hundelytteren 
meget professionelt er i stand til at afl æse 
en hunds signaler, forstå hvorfor den agerer 
uhensigtsmæssigt i givne situationer og 
vurdere, hvordan man kan ændre dens ad-
færd. Efter et par gode og lærerige timer hos 
hundelytter, Karina Rasmussen vil jeg sige 
klart ja til, at vi alle med fordel kan anvende 
hendes viden og erfaring i omgangen med 
vore hunde.

Hvem er Karina Rasmussen?
Karina er opvokset med korthåret hønse-
hund, som blev brugt til jagt (til stor glæde 
for skribenten). Selv valgte hun, at anskaffe 
en brugshund og har haft Dobermann siden 
1994. Hun syntes meget lidt om den måde, 
hvorpå hunde ofte blev behandlet i forbin-
delse med træning og tænkte, at det måtte 
kunne gøres på en anden måde.
  Derfor har Karina været i England et par 
gange og tage kurser, som blev afholdt af 
den internationalt anerkendte hundelyt-
ter Jan Fennell. I 2006 begyndte Karina at 
arbejde som professionel hundelytter i Dan-
mark. Hun har skrevet bogen ”Hundesprog, 
hund og hvalp i harmoni”, og hun tager 
desuden rundt og holder foredrag om emnet.

Hvad kan Karina Rasmussen?
Karina kan hjælpe dig og din hund ind på 
rette spor, hvis noget ikke fungerer optimalt. 
Det kan være i det daglige, på jagten, til 
træningen eller i andre situationer. Ifølge 
Karina, er det stort set altid hunden, der har 
misforstået sin opgave og er i tvivl om, hvor 
den er i hierarkiet eller tror, at det er den, 
der er lederen, og det er det, der er årsagen 
til den uhensigtsmæssige adfærd. 
  Karina arbejder ud fra fi re punkter, hvor 
årsagen til problemerne skal fi ndes:
1. maden – hvem anskaffer føden, har mag-
ten over maden og styrer fl okken?
2. jagten – hvem styrer fl okken, bestemmer, 
hvor den skal hen og med hvilken hastig-
hed?
3. faren – hvem bestemmer, om der er fare 
på færde? 
4. separationen og status – hvem bestem-
mer hvornår, og på hvem og hvad, der skal 
hilses?

I den ideelle verden er det altid hundefø-
reren/lederen, der har magten og bestem-
mer, men hvis hunden ikke føler sig sikker 
på, hvem der er øverst i hierarkiet, opstår 
problemerne – hunden tager måske selv 
magten, og reagerer ikke på hundeførerens 

ordrer. 
  De fi re punkter kan symboliseres ved fi re 
ben på jorden. Hvis ikke alle ben er solidt 
placeret, opstår der ustabilitet i lederskabet. 
Sagt med andre ord, din hund ser dig ikke 
altid som sin leder, men tager selv over en 
gang imellem. Ofte er der fl ere årsager til 
den uønskede adfærd, men den skyldes stort 
set altid, at hunden er i tvivl om, hvem der 
bestemmer. Det er derfor helt afgørende for 
succes, at lederskabet fungerer optimalt i 
alle fi re ben.
  Ved at benytte Karinas metoder, vil man 
altid være i stand til at fi nde frem til årsagen 
til problemerne og fi nde hjælp og vejledning 
til at løse dem på en positiv måde uden brug 
af tvang.
Det vil føre for vidt at gå mere i detaljer her, 
men jeg kan varmt anbefale ovenfor omtalte 
bog, hvor metoderne uddybes. Jeg kan også 
tilføje, at jeg efter blot en enkelt samtale 
med Karina har haft stort udbytte af hendes 
viden.

Karina Rasmussens principper kan i prak-
sis udmøntes således:
  Mad. Lad hunden se, du spiser. Har du 
ikke hunden inde før fodring, så lad som om 
du spiser noget af foderet, inden du fodrer 

Det er dig, 
der skal være fl okleder

Besøg hos 
en hundelytter

Hvad er en hundelytter, og 
kan vi bruge en hundelytters 
metoder i den daglige træning 
og opdragelse af vore jagt-
hunde?

Tekst: Anette Holm
Foto: Anette Holm m. fl .

Karina Rasmussen er af 
den opfattelse, at leder-
skab er nøgleordet.
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hunden og giver den lov til at spise. Hvis 
hunden ikke spiser op, så fjerner du maden. 
Der er ingen hunde, som sulter sig selv ihjel.
  Jagt.  Så snart du forlader matriklen med 
hunden, er den i princippet på jagt. Du 
bestemmer, hvad hunden skal foretage sig, 
og hvad den f.eks. skal lugte til. Rykker den 
i snoren, så gå den anden vej – det er ikke 
hunden, som skal bestemme.
  Fare. Hunden holder øje med alle farer. 
Gør den ad naboen, er løsningen ikke at råbe 
ad hunden, så ”gør” lederen jo også. Tal 
beroligende med hunden, medens du ser i 
retning af ”faren”.
  Separation. Hver gang, du er borte fra 
hunden, måske kun et par minutter, så er 
der gensynsglæde, men det er lederen, der 
bestemmer, hvornår der skal hilses. Lad 
hunden falde til ro. Så kalder du den til dig 
og hilser på den.
  Du kan også bruge separation som straf. 
Hunden må være for sig selv i sit rum eller 
hundegård, til den falder til ro og opfører 
sig, som den skal. Her går en fl okleder.

ADFÆRDSBEHANDLING
 Alene hjemme problemer, gøen, hilser voldsomt, aggression m.m.

KURSER & UDDANNELSE
 Hund i Harmoni  Kursus m. Jan Fennell

FOREDRAG 
 Se datoer på hjemmesiden

Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina

Med venlig hilsen

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

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?

HUNDESPROG.DK

DJU
orienterer

  Klagesag over for 
  en hundeførers på-
  stand om ukorrekt 
  afvikling af lodtræk-
  ning

Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) har fra 
Danmarks Jægerforbund (DJ) modtaget en 
indberetning af Jens Esmann (JE), Ryn-
keby om en påstand om, at den foretagne 
lodtrækning i forbindelse med DJ’s vinder-
prøve for kontinentale racer den 19. marts 
2013 ikke var afviklet korrekt, men at der 
var korruption og skjulte hensyn involveret i 
proceduren. Lodtrækningen vedrørte hvem, 

der kunne stille til start på prøven, hvor der 
var tilmeldt mange fl ere hunde, end der var 
plads til. JE har ligeledes fremført, at dette 
forhold også gælder, når der foretages lod-
trækning i Dansk Kennel Klubs (DKK) regi.
  Efter at JE er blevet kontaktet, har han be-
klaget og undskyldt over for medarbejderne 
i DJ og DKK.

Efter at have gennemgået det forelagte ma-
teriale har DJU’s bestyrelse meddelt JE en 
MISBILLIGELSE.
Den 5. juni 2013
Dansk Jagthunde Udvalg
P. u. v.
Poul Vestervang, Formand

Ændring af sjællandske slæb- og ap-
porteringsprøve 24. august 2013 

På ovennævnte prøve sker der en ændring 
af, hvem der er prøveleder, og mødested 
oplyses senere. 

Mødested: Oplyses på DJU’s hjemmeside 
www.danskjagthundeudvalg.dk
Prøveleder: Carl Kristian Thomsen, Jellin-
gevej 11, 4261 Dalmose Tlf. 29270820
E-mail: ckristianthomsen@gmail.com 
Gebyr kan indbetales på konto 5356 - 
0510745

Dansk Jagthunde Derby 2014
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2012 til Derby i år 
2014, inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2014 er kr. 200.-

Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun 
disse skal benyttes.
  Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan 
indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthun-
dederby. Dk, hvor man også kan tilmelde elektronisk.
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Engelske racer
FJDs Nordjyske prøve lørdag den 14. sep-
tember - max. 2 hold.
Mødested: Gl. Toftegård, Gl. toftegårdsvej 65, 
9440 Aabybro. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Engvej 
94, 9330 Dronningborg, tlf.:  40932898, E-
mail: ir@kenneloestkysten.dk 
Dommere: Brian Hinge Krogh og Jens Hansen

FJDs Østjyske prøve lørdag den 14. septem-
ber – max. 2 hold.
Mødested: Barrit Kultur og Idrætscenter, Kir-
kebro 4, 7150 Barrit. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jens Stenhøj, Rosenvoldvej 25, 
7140 Stouby, tlf.: 75691268/40261172,
E-mail: js@rosenvold.dk
Dommere: Endnu ikke på plads

FJDs Sydjyske prøve søndag den 15. septem-
ber – max. 4 hold
Mødested: H.S.I. Hallen, Kærgårdsvej 9, Hun-
derup, 6740 Bramming. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Minna Clausen, Stratvej 11, Sej-
strup, 6740 Bramming, tlf.: 30 52 52 68,
E-mail: minna@pejsegården.dk 
Dommere: Endnu ikke på plads

FJDs Sydfynske prøve 
Er ikke på plads, hold øje med hundeweb og 
hjemmeside.

Koldingprøven lørdag den 31. august max – 1 
hold blandet ungd. og Å.kl. 
Mødested: Jagtstuen på Skovgård, Skovgaard 
Allé 20, 6040 Egtved. Fra Ammitsbølvej dre-
jes ned ad grusvejen ved den store sten (over 
for Aagaard Maskinstation), følg vejen til slut.
Mødetid: kl. 08.00.
Prøveleder: Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 
6091 Bjert. tlf. nr.: 22748040. E-mail 
karlantondahl@gmail.com 
Dommere: 

Kontinentale racer
FJDs Vestjyske markprøve ved Struer lørdag 
den 8. september – max 1 hold.
 Endnu ikke på plads. Forsøges oprettet, hold 
øje med hundeweb og hjemmeside.

FJDs prøve ved Toftlund lørdag den 14. 
september – max. 24 hunde, 2 hold.
Mødested: Tiset Jagtforenings Skydebane, 
Landbomarken 3A Tiset 6510 Gram
  Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Mikkel Lawaetz, Stenderupgård-
vej 6, 6520 Toftlund tlf.: 20 44 83 76, E-mail: 
mikkel.lawaetz@gmail.com 
Dommere: kommer senere
Andet: Der er kun morgenkaffe på forudbestil-
ling, send en sms eller en mail.

FJDs Fynske prøve, 
Forsøges oprettet, hold øje med Hundeweb og 
hjemmeside

Eggerslevmagle prøven onsdag den 5. sep-
tember  max 3 hold.
Mødested: Eggerslevmagle Forsamlingshus, 
Sorølandevej 241, Eggerslevmagle, 4230 
Skælskør.
Mødetid: 08.30
Prøveleder: Prøveleder: Carl Kristian 
Thomsen, Jellingevej 11, 4261 Dalmose tlf.: 
29270820, mail ckristianthomsen@gmail.com
Dommere: Jes Laulund, Jakob Poulsen og 
Gorm Henriksen

Engelske og kontinentale racer
FJDs Vestsjællandske prøve, søndag den 15. 
september – max 2 hold engelske og 2 hold 
kontinentale.
 Mødested: Dragsholm Jagtforening, Østrevej 
18, 4532 Gislinge. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Christina og John Bak, Mag-
lesøvej 8, 4190 Munkebjergby. Tlf.: 
40335010/21496551 
Mail: Kennel@aeblevangen.com
Dommere: Eng. Erik Petersen og Jan Koch. 
Kon. Knud Steiner Føhns og ?
 Andet: Der kan købes brød og kaffe om mor-
genen og pølser om eftermiddagen

FJDs Sydsjællandske prøve lørdag den 14. 
september - max. 2 hold engelske og 2 hold 
kontinentale.
Mødested: Haslev Jagtforenings klubhus 
”Kaisholm”, Bråbyvej 77, 4690 Haslev. Møde-
tid: kl. 08.30

Prøveleder: Claus K. Rasmussen, Rørdalen 5, 
4690 Haslev tlf.: 23305953 mail: clauskr@
sol.dk 
Dommere: Eng Erik Petersen og Jan Koch 
Kon. Knud Stein Føhns og Kim Nielsen

FJDs Bornholmske prøve søndag den 15. 
september – engelsk og kontinentalt hunde, 2 
hold.
Mødested: Klemensker Hallen. Mødetid kl. 
09.00.
Prøveleder: Erik Marker, Segenvej 38, 3700 
Rønne, tlf.: 4035 3558 E-mail: hvideenge@
mail.dk 
Dommer: Anette Lauersen og Michael Sanner 
Christensen

Kvalitetsprøve efter DM.
FJDs efterårsprøve ved Herning - Aulum 
tirsdag den 29. oktober - max 2 hold engelske 
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej,  7400 
Herning Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Flemming Østergård, Lund-
gårdsparken 31, 7490 Aulum. Mail: mail@
storaaens.dk
 Tilmeldelse senest mandag den 21. oktober.
Dommere: Oplyses senere.

FJDs efterårsprøve ved Vordingborg torsdag 
den 17. oktober – max 2 hold kontinentale.
Mødested: Jagtstuen på Petersgaard gods, 
Petersgaard Alle 3, 4772 Langebæk. 
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej 50, 4760 
Vordingborg. Tlf.: 20224384 mail: kajolsen@
paradis.dk   
Tilmeldingsfrist: senest torsdag den 10. okto-
ber.
Dommere: oplyses senere.

Fælles for alle prøver.
Tilmelding: Tilmelding for de prøver der af-
vikles i weekenden den 14.- og 15. september, 
skal ske senest torsdag den 5. september 2013, 
på DKKs hundeweb. Har man ikke internet-
mulighed, kan tilmelding ske på gammeldags 
maner på anmeldelsesblanket til prøvelederen 
– med samme tidsfrister. For de prøver der 
afvikles på andre datoer, er fristen 8 dage før 
prøvens afholdelse.
  Oplysninger i øvrigt: Det er en betingelse, at 
ejeren er medlem af den specialklub hvis race, 
der føres. Det samme gælder for udenlandske 
hundes ejere. 
Henrik Raae Andersen formand, Bent Olsen, 
sekretær 

FJDs internationale vinderklasser 
m/. CACIT
Engelske racer: Gl. Toftegård torsdag den 3. 
oktober 2013.
Mødested : Gl. Toftegårdsvej 65, 9440 Aaby-
bro. Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Engvej 
94, 9330 Dronninglund. tlf.: 40 93 28 98 
E-mail. ir@kenneloestkysten.dk 
Dommere: Allan Diederichsen (ordf.), Alex 
Røge Hermansen og H.P. Clausen
Maksimalt 30 hunde 3 hold.

FJDs efterårsmarkprøver 2013

Foto: Kim Henriksen.

www.fjd.dk
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Kvalitetsfoder 
fra 

PRO
Form

ance

Dummyvest “Trainer Cool”
Perfekt hjælp til en træningsdag. Især på en varm sommerdag. 
Bær alt dit træningsudstyr på ryggen og handle din hund med hænderne fri.

Profine

Country D
O

G
Sam

s Field

Dummyer i 12 farvevarianter, masser af muligheder for god træning.

Træningsartikler for jagt- og markprøvehunde
til træning konkurrencer & fornøjelse

MYSTIQUE  ·  DUMMYSHOPPEN
Kronborgvej 3 · 8381 Tilst · 8745 0902 · info@dummyshoppen.dk

www.dummyshoppen.dk · www.mystique-dummy.dk · www.mystique-dummy.se

Engelske Racer: 5. vinderklasse Sydsjælland 
lørdag den 5. oktober 2013 
Mødested: Hundeførerne møder forskellige 
steder, hvilket oplyses på FJDs hjemmeside. 
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedsa-
gervej 1, 3400 Hillerød tlf. 21 67 24 68 
E. mail stenhoej@mail.dk
Dommere: Søren Stenhøj Jørgensen (ordf.) og 
Asger Stein.
Maksimalt 20 hunde 2 hold.

Kontinentale racer: Sønderjylland fredag den 
4. oktober 2013.
Mødested: Klovtoftevej 10, Klovtoft, 6230 
Rødekro. Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Hans Martin Christensen, Muskat-
vænget 17, 6360 Tinglev tlf.: 25719148
E. mail: formand@korthaarklubben.dk 
Dommere:  Carsten Lundhøj (ordf.), Kresten 
D. Kjeldsen, Heine Tirsbæk og Jesper Hansen
Andet: Der kan købes grillpølser samt øl og 
vand.
Maksimalt 40 hunde 4 hold.

Kontinentale racer 5. vinderklasse Sydsjæl-
land søndag den 6. oktober 2013. 
Mødested: Jagtstuen på Petersgaard gods, 
Petersgaard Alle 3, 4772 Langebæk.
Mødested: mødetid: kl. 08,00.
Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej 50, 4760 
Vordingborg. Tlf.: 20224384
E. mail: kajolsen@paradis.dk 
Dommere: Bjarne Axelsen (ordf.), Bjarne 
Nürnberg og Allan Grundahl.

Maksimalt 27 hunde 3 hold.

Fælles instruktion
Tilmeldingsfristen er mandag den 16. septem-
ber 2013. på Hundeweb. 
Hunde, der på Dansk Kennel Klubs brugsprø-
ver opnår 1. Præmie, kan eftertilmelde på en 
af organisationernes vinderprøve, såfremt der 
er plads. 
  Ingen hund kan deltage på mere end en af 
organisationernes vinderprøver. Dette gælder 
ikke for Vinderklasser efter DM.
  Til førstevinderen kan der uddeles CACIT.
  Efter den INTERNATIONALE VINDER-
KLASSE udtages de hunde, der skal repræ-
sentere FJD ved dette års DM efter de for 
DM gældende udtagelsesregler. FJD tager 
forbehold for evt. ændringer i dommerliste, 
samt i programmet i øvrigt. 

Ekstra internationale vinderklasser 
efter DM. med Cacit
Kontinentale racer Sønderjylland søndag 
den 20. oktober 2013.
Mødested: Klovtoftevej 10, Klovtoft, 6230 
Rødekro. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Hans Martin Christensen, Muskat-
vænget 17, 6360 Tinglev tlf.: 25 71 91 48
E. mail: formand@korthaarklubben.dk 
Dommere: Kommer senere.
Andet: Der kan købes grillpølser samt øl og 
vand.
Maksimalt et hold på 16 hunde, der dømmes af 
2 Dommere

Engelske racer Sydjylland lørdag den 19. 
oktober 2013
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bram-
ming Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Erling Clausen, Stratvej 11, Sej-
strup, 6740 Bramming tlf.: 23 34 06 35
E. mail: erlingclausen@live.dk 
Dommere: Flemming Sørensen (ordf.) og 
Frede Nielsen
Maksimalt et hold på 16 hunde, der dømmes af 
2 Dommere

Engelske racer Falster søndag den 20. okto-
ber 2013. 
Mødested: Liselundvej 5, den gl. smedje, 4850 
Stubbekøbing. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jan Lorentsen, Faurbjergvej 21, 
Tuse Næs, 4300 Holbæk, tlf.: 32 47 23 46
E. mail: fk@bellacenter.dk
Dommere: Ole Dahl Madsen (0rdf.) og Claus 
Nielsen.
Maksimalt et hold på 16 hunde, der dømmes af 
2 dommere.

Fælles for de tre prøver: 
Mødetid kl. 08.30. Tilmeldelse sker på hun-
deweb senest lørdag den 12. oktober 2013. 
Ved overtegning gælder først til mølle princip-
pet 
  Til førstevinderen kan der uddeles CACIT.
Bent Olsen, Sdr. Hygum 
sekretær

www.fjd.dk
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Hvis man skal have udvidet sin horisont, er 
det somme tider nødvendigt at søge ekstre-
merne. Så det besluttede vi at gøre.
  Hvor vi her i Danmark vel mest af alt har 
”køkkenavl” i mindre portioner af stående 
jagthunde, forholder det sig helt anderle-
des hos kennelen del Zagnis nær Bologna 
i Italien. Her avles og trænes der stående 
jagthunde – hovedsageligt engelske settere – 
til både italienske jægere og prøvefolk samt 
til eksport i helt andre dimensioner.
  Et besøg hos del Zagnis under en ferie i 
området gav et indblik i baggrunden.

Lidt inden afrejsen havde jeg kontaktet 
”del Zagnis” og fået kontakt med Marco del 
Zagnis. Og budskabet var klart: Besøgende 
meget velkomne. Besøget beviste da også, 
at dette ikke kun gjaldt på papiret, men også 
i praksis. Vi tilbragte en halv dag sammen 
med Marco, hvor vi både fi k set meget og 
talt meget sammen. Efter endt besøg viste 
Marco os endda vej hen til sin favoritrestau-
rant, hvor vi fi k anbefalet en af de lokale 

specialiteter – tortelinisuppe. En anbefaling, 
som hermed er givet videre.

Avlen foregår i en noget anden målestok, 
end vi er vant til her i Danmark. I gode år 
avles og sælges der i størrelsesordenen 500 
hunde. Og hvilke hunde avles der med? 
Svaret kom prompte fra Marco: - De bedste 
jagt- og prøvehunde. Og der er nok hunde 
med potentiale at tage af, da hver gene-
ration har sine champions. Års målrettet 
avlsarbejde har givet stabile linjer med stor 
jagtlyst. 
  Selvfølgeligt virkede det store antal hunde 
i hallerne ”massivt” for et par mennesker, 
der aldrig selv har haft mere end fi re hunde 
i huset på en gang, men efter både at have 
været i hallerne med de voksne hunde og 
på den gård, hvor mødre og hvalpe gik, 
kunne vi konstatere, at alt var pænt, rent og 
velordnet.
  Selvfølgeligt kan hver enkelt hund ikke få 
den opmærksomhed, som en enkelt eller to 
hunde kan som familiehunde, så konklusio-

nen må vel blive noget i retning af at hun-
dene her er mere ”hund” end i de tilfælde, 
hvor hundeholdet er mindre.

Til trods for at antallet af jægere i Italien 
er gået tilbage til nu ”kun” ca. 700.000, 
sælges mange hunde til italienske jægere og 
hundesportsfolk. Herudover eksporteres der 
et stort antal hunde til Frankrig, Spanien, 
Grækenland, Tyrkiet, Mexico, Argentina, 
hvilket giver et positivt fi ngerpeg om den 
stående jagthunds indsatsområde og popu-
laritet.
  Herudover fortalte Marco, at i de ”goe” 
gamle dage var hjemmemarkedsandelen af 
hundesalget større, da Italien for år tilbage, 
hvor folk stadigt i stort antal boede på 
landet, og hvor jagten var en naturlig del af 
landkulturen, havde 3 mill. jægere. 

Jægerne efterspørger i stigende grad 
dresserede og jagttrænede hunde frem for 
hvalpe. Og hvorfor så det ?
  Hertil siger Marco, at det i hvert fald for 

Opdræt på italienskOpdræt på italiensk

Jagthundens „udenlandsreporter“ har været i Italien og besøgt Kennel del Zagnis. Det er 
topopdræt af engelske settere i den helt store målestok.

Tekst og foto: Ib Jakobsen

Alt her emmer af jagt og hunde
Marco fortæller.

www.fjd.dk
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Italiens vedkommende skyldes tab af go’ 
gammel jagtkultur, herunder hvordan man 
motiverer og træner en stående jagthund. 
Tidligere, hvor mange fl ere folk boede 
på landet, var der betydelig fl ere jægere, 
ligesom en familie som oftest bestod af fl ere 
generationer af jægere, hvor håndværket at 
optræne en ny jagthund gik i arv mellem 
generationerne. 
  Derfor har efterspørgslen over tid ændret 
sig fra otte ugers hvalpe og herimod trænede 
hunde klar til jagt fra ”dag et”. Men hvad er 
nu lige en trænet hund. Det spørgsmål stil-
lede jeg Marco, og svaret var både impone-
rende og logisk: - Du kan nemlig som kunde 
få det, som du vil have det. - Hundene 
trænes generelt alle på forskelligt fuglevildt, 
da de vigtigste kvaliteter for en stående 
fuglehund jo er at søge, fi nde og sætte fugl. 
- Kort sagt - skaffe jægeren en skudchance. 
  Og netop derfor er det vigtigt, at hundene 
til jægere har bevist deres færdigheder på 
rigtig jagt. 
  Træningen startes i 7 – 8 måneders alderen, 
og hundene sælges fra og med en sæsons 
erfaring og helt frem til en 2-3 års erfaring, 
hvor prissætningen selvfølgeligt afhænger af 
hundens jagtlige erfaring og evner. Spe-
cialønsker med hensyn til hundens jagtlige 
kunnen og erfaring opfyldes gerne.
  Da sneppejagten med stående hund i 
Sydeuropa nyder stor popularitet, er der 
ikke sjældent efterspørgsel efter hunde, der 
efter grunduddannelsen er specialiseret på 
sneppejagt. 

Connie kunne ikke stå for en blød engelsk setter 
hvalp. Men det ser heller ikke ud til at hvalpen kan stå 
for Connie.

Kennelbygning af en andenstørrelse end vi er vant til på vore breddegrader.

Trofæer og atter trofæer.

  I denne forbindelse vil jeg lige indskyde, 
at avlsmaterialet med hensyn til at avle 
gode sneppehunde er helt OK, da setter-
EM på sneppe i skov både i 2011 og 2012 i 
henholdsvis Frankrig og Grækenland blev 
vundet af den samme del Zagnis hund.
  I det hele taget forholder det sig således, at 
hundene efter den første jagtlige grundud-
dannelse vurderes, således at et eventuelt 
videre forløb kan jagtligt målrettes, ligesom 
det også er på dette tidspunkt, at emnerne til 
topkunkurrence udvælges.

Så meget hundetræning kræver selvfølge-
ligt også store og velegnede arealer. Og hvor 
fi nder man så det? Det gør man på Balkan, 
for del Zagnis’ vedkommende nærmere 

bestemt i Serbien. Del Zagnis ”senior”, 
chef-hundetræneren i familien, har faktisk 
trænet her de sidste 25 år! Og under vort 
besøg havde vi da heller ikke lejlighed til 
at træffe ham, da han var på træningstur til 
Serbien med en bilfuld hunde, og i øvrigt 
ifølge hans søn Marco tilbragte det meste af 
sin tid på denne måde.
  Da vort besøg lakkede mod enden kunne 
jeg ikke dy mig for at spørge Marco om-
kring hans foretrukne jagtform. Svaret, jeg 
fi k, kunne på ingen måde bruges til ”sensati-
onsjournalistik”, da det næsten var forudsi-
geligt. - Jagt på fasaner i det åbne land. For 
stående hund. - Og hellere hundearbejdet                              
end selve skydningen.
 Har vi hørt den før?      
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Sekretær for FJD

FJD søger ny sekretær med tiltrædelse 
den 1. januar 2014. 
  Har du interesse i og lyst til at tage del i 
arbejdet for den stående jagthund, både 
de kontinentale og de engelske racer, har 
du  den fornødne indsigt i den stående 
jagthundeverden, er du fortrolig med refe-
ratskrivning, andet administrativt arbejde 
og har god indsigt i brugen af EDB, er du 
måske den person vi søger. 

Dit arbejde vil bestå i følgende:
- i samarbejde med formandskabet  at 
udarbejde dagsordener til FJD’s besty-
relsesmøder, gruppemøder og udvalgs-
møder. Samt at indkalde til og arrangere 
disse møder

- skrive referater fra møderne
- i samarbejde med formandskabet at 
varetage den daglige korrespondence til 
FJD’s bestyrelse, udvalg, samarbejds-
partnere og medlemmer m.fl .
- varetage planlægningen af FJDs mark-
prøveaktiviteter og stå til rådighed for 
prøvelederne med råd og vejledning
- deltage i udvalgsarbejde internt og 
eksternt
- øvrige forefaldende opgaver for organi-
sation og formandsskabet
Jobbet som sekretær er honoreret.

Har ovenstående din interesse, så skriv 
en kort ansøgning med et relevant CV 
og send den til  FJDs formand senest 15. 
september 2013.

Yderligere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til:
FJDs nuværede sekretær, Bent Olsen, tlf. 
21 75 58 57, e- mail. bento@dbmail.dk  
Eller FJDs formand, Henrik Raae Ander-
sen tlf. 25 78 66 65, e- mail. elverdams@
adslhome.dk ,
FJDs næstformand, Anton Dahl,  tlf. 22 
74 80 40, e- mail. karlantondahl@gmail.
com  

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...

Løst og fast

Omkring eventuelle fejl / forkerte oplys-
ninger vedrørende din hunds præmieringer 
osv. – oplyst på Hundeweb. - bedes alle rette 
henvendelse via email til: hw@danskjagt-
hundeudvalg.dk Herefter vil man blive kon-
taktet af en af nedenstående personer. Man 
skal med andre ord ikke ringe / kontakte 
DKK direkte. 
  Man kan også kontakte en af vore super-
brugere som efterfølgende vil være behjæl-
pelige med rettelser(ne). Liste over super-
brugere fi ndes på DJU´s hjemmeside.
  Angående ”en mindre rettelse” vedr. mark-

prøve- og udstillingspræmieringer i FJD og 
Specialklubregi af nyere dato, bør man gå 
korteste vej og kontakte prøvelederen.
  Herudover henledes opmærksomheden 
på hjemmesiden ”DJU Hundeweb - prøve/
aktivitetssystemet”. Her kan hundeførere, 
dommere og prøveledere med fl ere, hente 
mange gode oplysninger om hele hundeweb. 
systemet. Adressen er: www.djuprover.dk
Med venlig hilsen.
Birte Johansen Dengsøvej 11 V. Velling 
8860 Ulstrup 5129 7022
Ásgeir Páll Júlíusson Øvej 17 Allindemagle 
4100 Ringsted  2212 2252
Finn Møller Jørgensen Rensdyrvej 12 Søf-

ten 8382 Hinnerup 8698 5152 / 2927 7341 
Kristian Møller Smedebækvej 38 7361 
Ejstrupholm 2047 7314 
Aage Steenhøj Jørgensen, Tvedsagervej 1, 
3400 Hillerød 

Er der fejl på hundeweb

www.fjd.dk

Sekretær for FJD

Bedste forside 2013
Fotokonkurrence

Forsiderne i 2013 er et led i en fotokonkur-
rence mellem medlemmerne.
  Mange har indsendt billeder, og redaktionen 
har i samarbejde med fotograf Kim Henriksen 
udvalgt seks, der vil pryde bladet i dette år.
  Hvem der vinder 1. præmien, en hønsejagt, 
er du med til at afgøre.
  På FJDs hjemmeside kan du stemme på den 
aktuelle forside, hvis du synes billedet er godt. 
Afstemningen er åben fra d. 15.08 - 15.09.
  Klik ind, hvis du synes dette måneds billede 
er godt.
  Vinderen bekendtgøres i Jagthunden, 
februar 2014.
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Vildtagre til glæde  
        for dyr og mennesker

 Kyllingemix, forår og efterår
 Helårsmix til hjortevildt
 Insektvold/redeskjul

Se hele sortimentet på  
www.dlf.dk under 

Produkter/Vildtafgrøder.
 

Vildtblandinger fra DLF-TRIFOLIUM 
forhandles af grovvarefirmaer 

over hele landet.

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

Anne Egede’s store passion for schweisshundearbejdet brænder helt 
tydeligt igennem i hendes nye bog, dette kommer til udtryk i en 
særdeles velbeskrevet fordybelse i prægningen og træningen af sin 
hund – fra hvalp til voksen hund efter Anne Egede’s egne erfaringer 
og iagttagelser af mange timers hundearbejde. 
  Bogen er skrevet på et sjovt og letlæseligt sprog, som giver et godt 
indtryk af at sporarbejde ikke er en videnskab, men blot noget man 
skal gøre hvis man har lyst og ellers bare tænke sig godt om, mens 
man bygger sin hund op.
  ”De uvidende snakker for selv at blive hørt”, kan man ikke sige 
om Anne Egede idet hendes mange års erfaring med sporhundear-
bejde har gjort bogen til oplagt læsestof for alle - lige fra dem som 
går og spekulerer på at begynde med sportræning af sin hund til 
hundeførere, som er i gang og til den erfarende hundefører, som har 
været med i mange år. 
  Anne Egede giver i bogen en masse gode ideer og i særdeleshed 
udtryk for hendes meninger og holdninger om mange ting og begre-
ber – som kan være særdeles udbytterig for kommende hundefører, 

men som også kan sætte tanker i gang hos erfarende sporhundefolk.
  Anne Egede har bevidst valgt, ikke at skrive om arbejdet i 
schweiss-registret – altså eftersøgninger af anskudt eller påkørt 
vildt med godkendt hund under Miljøministeriet, men derimod skal 
bogen betragtes som et værktøj til vejledning og opslagsværk for 
kommende sporhundefolk. Mange emner er særdeles velbeskrevet 
med fordybelse, som gør den rigtig god at have, når man bygger sin 
hund op til sporhund.
  Illustrationerne i bogen skuffer måske en anelse, når bogen er om 
sportræning af jagthunde.
   Schweisshundefører Klaus Thusgaard

Bøger
Solskin på sporet - fra hvalp til schweis-
shund. Anne Egede. 192 sider, Illustreret, Forlaget Corvus, 
348 kr.

www.fjd.dk

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

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

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

til den mest krævende jæger!

oo
Søborg · 3250 Gilleleje

Mail: shop@frijsenvang.dk

orandmore.dkk
borg · 3250 Gilleleje

NORMALPRIS: 1.595 kr.
INTRODUKTIONSPRIS: 795 kr.

ACKETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ketk t

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

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

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

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

Træningsudstyr til jagthunden
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Vissenbjergstemning 2013

Fotoreportage: Flemming Østergaard

www.fjd.dk
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Hvad giver du din 
bedste ven før en 
lang arbejdsdag?

Et professionelt 
foder til kvalitets- 
og prisbevidste 
hundeejere.

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

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

NYHED!

Et velsmagende energiboost 

af laks, kylling og oksekød.

D!!!!!!

ttttt vvvvveeelllllllltt vvvveelllllllll
EKSTRA ENERGI!
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  Referat - FJD-bestyrelses 
  møde, 8. maj 2013 i Vejle
  

Følgende deltog i mødet:
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK Formand
Anton Dahl (AD) DGSK Næstformand
Torben Mørup (TM) DRK
Hans Martin Christensen (HMC) KH
Knud Føhns (KF) DVK
Carsten Lundhøj (CL) LK
Morten Hougaard (MH) DWK
Robert Thrane (RT) GDH
Johanna Jongstra (JJ) DDPH
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK
Erling Clausen (EC) ESK 
Erik Rimmen (ER) DISK
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Kenneth Schultz (KZ) DBK
Bent Olsen (BO) sekretær
Minna Clausen (MC) kasserer
Flemming Østergaard (FØ) redaktør af Jagthunden
Rune Riishøj Petersen (RRP) formand for fremtids-
udvalget. 
Erik Petersen (EP) DKK
Christian Clausen (CC) projekt Femern Bælt.
Kim Geisler Kristensen (KGK) KJS gæst

HRA bød velkommen til mødet, en særlig velkomst 
til projektleder for Femern Bælt Christian Clausen 
og Rune Riishøj Petersen, (Fremtidsudvalget), samt 
Kenneth Schultz DBK. 
Referat:

1. Fastlæggelse af dagsorden

2. Underskrivelse af referater. 
• Referater fra den 9. maj 2012, 14. november 2012, 
og 8. februar 2013 blev underskrevet.

3. Markvildtudvalget m.m.
• Rapport fra Markvildtudvalget ved Fl. Østergaard. 
(Se bilag)
   FØ gav en fyldig rapport af Udvalgets arbejde 
i det forgangne år. Jeg har valgt at vedhæfte FØs 
skriftlige rapport, 
• Forslag fra Markvildtudvalget vedr. udsætning af 
agerhøns ved forårsprøver
  FØ motiverede markvildtudvalgets forslag med 
hvorfor udsætningerne om foråret bør udfases over 
en årrække og i stedet erstattes med familieudsæt-
ninger om efteråret. 
  HMC vi arbejder på det, men skal bruge nogle år. 
CL vi skal arbejde for en holdningsændring og ikke 
forbud. HRA helt enig i, at en holdningsændring er 
nødvendig, her må der uddannelse til af vore prøve-
ledere omkring udsætninger. Bestyrelsen gik ind for 
en udfasning over en årrække.
Uddeling af FJDs markvildtpris 2013.
Der er indstillet 4 projekter til Markvildtprisen 2013, 
alle 4 er værdige til at modtage prisen. Udvalget 
har indstillet 2 projekter i prioriterede rækkefølge. 
Bestyrelsen besluttede at følge udvalgets første prio-
ritet som modtager af Markvildtprisen 2013. Navnet 
bliver offentliggjort senere. 
• Kontaktudvalget. ntet nyt
• Afrapportering Projekt Femern Bælt samt status 
ved Projektleder Christian Clausen
  CC gav en fyldig rapport om projektet. Effekten af 
arbejdet i samtlige områder viste tydelig fremgang 
for markvildet, hvilket kunne konstateres ved 
de talrige optællinger specielt for agerhønsenes 
vedkommende. Det store spørgsmål er ifølge CC om 
holdbarheden i projekterne. Hvad sker der, når de 
såkaldte ildsjæle ikke er der mere og den økonomi-
ske støtte ophører? FFJ opfordrede til at man tog 
kontakt til Plantedirektoratet, der skal være helt klare 
linjer med hensyn til procentsatsen for naturarealer, 
ellers betvivlede han landmændenes arrangement i 

fremtidige projekter.  

4. Henvendelse fra DJ
• Tilbud om plads i Koordineringsgruppe (Mark-
vildtslav). Se bilag.
 Vi skal selvfølgelig gøre vores indfl ydelse gældende 
her og deltage med repræsentanter fra måde markvil-
dudvalget og formandskabet. Vi bør hele tiden holde 
fast i, at arbejdet med markvildtlav er naturgenop-
retning.

5. Rapport fra Fremtidsudvalget ved Rune Riishøj
RS fremlagde på udvalgets vegne et godt og gen-
nemarbejdet oplæg for det fremtidige FJD. Oplægget 
var delt op i 6 punkter 1. Målsætning 2. Strategi 3. 
Image 4. Profi lering og markedsføring 5. Hverv-
nings- og fastholdelsesplan og sluttelig 6. ”Avance” 
– hvordan kommer vi videre? Der var fl ere positive 
tilkendegivelser til oplægget. HRA roste udvalget for 
et godt arbejde. Hvis vi skal komme videre, er det 
et specielt projekt, hvor samarbejdet må være i høj-
sædet. Vi beder udvalget om et færdigt projekt, der 
indstilles til specialklubberne på et møde i november 
måned. Udvalgets oplæg vedhæftes til referatet. (bil-
lederne i oplægget er udlånt af Kim Henriksen).

6. FJDs Udstilling
• Beretning fra Udstillingskomiteen Ved Torben 
Andreasen Kort orientering ved BO.
Torben Andreasen har meddelt, at han pt. ikke har 
væsentlig meget at fortælle. Hen vil meget gerne 
deltage på efterårsmødet, bl.a. omkring udstillingens 
økonomi. 

7. Formandskabet m.fl .:
• Generel orientering (DJU, samarbejdspartnere etc.) 
(HRA og AD), herunder orientering
DJU
Jeg oplever, generelt en ”udhulning” af FJDs interes-
ser. Dette skyldes i særlig grad initiativer fra DJ. 
• Økonomien bør have et tjek: Prøver bør være 
selvfi nansieret, Vi har bedt om en debat om bl.a. 
sekretærens løn.
• Nye prøvegebyrer, Prøveledervejledning, Regler 
for tilbagebetaling (prøver) er tilgængelige på hjem-
mesiden.
• Henvendelse fra DJUs sekretær om tilgængelighed 
data på formænd og kasserer i specialklubberne i 
Jagthunden – går mod redaktionel beslutning på 
Jagthunden. BO og jeg har aftalt, at BO fremsender 
en opdateret liste med de ønskede oplysninger. 
• Praktisk overordnet betragtning om samarbejdet: 
Møderne i FJD og specialklubberne bør tilpasses 
DJUs mødeturnus.
SSJ: med hensyn til DJU, så har der dannet sig 
mange myter og hemmeligheder omkring økono-
mien. AD: Det kunne jo afhjælpes med et offentligt 
regnskab, hvilket jeg vil arbejde for.
DJ:
• På initiativ af DJ har DKK, FJD og DJ afholdt et 
møde om revision af Hundeloven ifm. Forventede 
høringer etc.. HRA deltog i det konstruktive møde.
• Der er sket organisatoriske ændringer på Kalø.
DKK:
• Der er en god dialog mellem undertegnede og 
DKK i alle sammenhænge. Jeg savner dog stadig 
større synlighed fra enkelte specialklubber ifm. 
Formandsmøder og Repræsentantskabsmøder. Jeg 
havde den glæde på årets repræsentantskabsmøde at 
modtage DKKs Hæderstegn bl.a. for at have taget 
initiativer til et ”nyt” og konstruktivt samarbejde 
med DKK. FJD er mere synlig end nogensinde før i 
DKK var en af roserne.
• Jeg har opfordret DKK om at søge et samarbejde 
med DJ om uddannelse af jagthundeinstruktører.
• Jeg har noteret mig, at DKK internt gennemfører 
organisationsændringer omfattende udvalg etc.  
• Opkræver nu afgiften til DJU m.m. gennem web-
tilmeldingssystemet – der afregnes månedsvis bagud 
til DJU (pris: 2 kr. pr hund).

• Apporteringsprøver m.fl . er endnu ikke tilgænge-
lige for tilmelding på Hundeweb.

DKKs repræsentant. Nyvalgte bestyrelsesmedlem 
Erik Petersen. 
  EP gav en orientering om, hvad der pt. arbejdes 
med i DKK set ud fra FJDs interesser. Dommerval-
get på DKKs udstillinger, har stor betydning for gr. 7 
hundene. Det er vigtigt for FJD, at dommerne har en 
jagtlig tilgang, ellers har vi et problem. Dommera-
spiranter, der indstilles af FJD, vil fremover blive 
startet op på 3 til 5 racer. Der arrangeres et udstil-
lingsseminar i begyndelsen af 2014. muligvis lørdag 
den 14. januar 2014. 
  Tildeling af Cacit. Det skal præciseres at tildeling 
af Cacit er noget stort, og kan kun tildeles komplet 
fejlfrie hunde. 
  EP fortsatte … FCI har ønsket denne præcisering 
omkring uddeling af CACIT - (Certifi cat d´Aptitude 
au Championat International de Travail) og dertil 
Res. Cacit samt CAC (Certifi cat Aptitude au 
Championat – Certifi kat kvalitet – CK) i cirkulære 
af Februar 2013, men har i år, overfor DKK, udsat 
fristen til 1. Januar 2015.
  På dette tidspunkt skal CACIT og specielt CAC 
være implementeret i danske regler (FMR) samtidigt 
med at en dansk oversættelse til Engelsk skal tilgå 
FCI (2015). EP er ”færdig” med en dansk over-
sættelse til fremlægning på DJU´s næste møde 5. 
Juni. Heriblandt må også drøftes, om vi ønsker at 
bibeholde HP (Hæders Præmie), såfremt CAC. i 
fremtiden er at fi nde i vort danske regelsæt (FMR). 
EP søger FJD´s opbakning til at kræve, at fremtidige 
nye dommeremner mm., der rekrutteres til Grp. 7, 
fi ndes blandt FJD- og DKK- medlemmer med jagt-
tegn. • 
 
Fremtidens organisation for FJDs specialklubber/
racer. (HRA)
Kan/ skal vi organisere os anderledes internt/eks-
ternt? Der ønskes en diskussion om vores tilhørsfor-
hold til f.eks. DJU baseret på emner som økonomi, 
avl, etc. – Udsat-
• Kort orientering fra Engelsk Gruppe, herunder 
dagens Gruppemødet (AD) 
Udgår på grund af tidsnød.
• Kort orientering fra Kontinental Gruppe, herunder 
dagens Gruppemødet (HRA)Udgår på grund af 
tidsnød.
• Formalia (iht. vedtægt, udpegning af sekretær, kas-
serer og redaktør). Valg af revisorer. 
Kasserer og Redaktøren af Jagthunden fortsætter. 
BO har meddelt, at han stopper som sekretær pr. 
31.dec. 2013. Bestyrelsen indrykker et opslag i Jagt-
hunden omk. Ny sekretær. BO udfærdiger et opslag.. 
Revisorer: Inger Thomsen genvælges, som ny revi-
sor indtræder FJDØUs formand Carsten Lundhøj.
• Opfølgning på tidligere emner, sager etc.
Intet

8. Sekretæren:
• Generel orientering
• Prøver
Har været behandlet på begge gruppemøder. Dog 
skal her gøres opmærksom på betænkeligheden ved 
at DJU bruger en % del, som fradrag i forbindelse 
med afbud til markprøverne. Det gør, at vk-hunde 
betaler et forholdsvist stor beløb. Et fast beløb ville 
være mere rimeligt. Eks. 70 kr..

9. Kassereren:
• Regnskab
MC fremlagde det reviderede regnskab for kontor-
kassen, hun redegjorde for poster, der viste væsent-
lige afvigelser fra regnskabet i 2012 bl.a. tilskuddet 
fra DJU, der i 2013 er faldet med 5000 kr. også den 
post der hedder kørselsgodtgørelse. Det skyldes, at 
formandskabet har fået efterbetalt kørselsgodtgø-
relse for fl ere tilbage år. ligeledes gennemgik hun 
regnskabet for Jagthunden. 

  
  
 

FJD
orienterer

www.fjd.dk
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Regnskabet for FJDs prøveaktiviteter kom for 
kvalitetsprøverne ud med et pænt overskud, medens 
vinderklasserne har underskud. En enkelt prøve med 
et for stort underskud.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
• Budget
Det har indtil nu ikke været kutyme, at fremlægge 
et budget for kontorkassen. Idet en stor del af både 
indtægter og udgifter ikke er forudsigelig. 
Der var enighed om, FJDs regnskab fremover læg-
ges ud på hjemmesiden. 

10. Jagthunden og FJDs hjemmeside
• Redaktionen
FØ fremlagde en fyldig rapport for Jagthunden og 
hjemmesiden 2013. Den fulde ordlyd kan læses i 
vedhæftede bilag. MC og SSJ ankede over Jagt-
hundens nye klublayout, der mangler oplysninger 
om klubbernes bestyrelser. Der henvises til HRAs 
orientering under pkt. 7.
• Økonomi
Behandlet under regnskabsafl æggelsen.
• Budget
Blev fremlagt og godkendt på mødet den 14. nov. 
2012. 

11. Økonomiudvalget:
• Rapport fra udvalget ved Carsten Lundhøj. (ved-
lagt)
  CL henviste til udvalgets referat, som alle har mod-
taget. Han gjorde opmærksom på, at udvalget har et 
forslag om økonomiske vedtagelsers ikrafttrædelse 
under pkt.13.
  Bestyrelsen har fået tilsendt udvalgets mødereferat 
fra 24. april 2013. 

12. Outdoor Event Gram Slot.
Der er afsat stadeplads til samtlige specialklubber. 
Der ønskes så vidt muligt endelig tilsagn om delta-
gelse. Der gives besked til BO hvem der repræsen-
terer klubberne i den fremtidige planlægning. Senest 
13. maj, da BO og EC holder møde den 14. maj med 
Gramledelsen (Jesper Tikøb.)

13. Forslag til behandling/beslutning.
DBK har bedt om at få følgende på dagsordenen:
• Revurdering af DJUs beslutning af DUVs indstil-
lingsret af dommere til DM.
Efter en kort drøftelse blev forslaget trukket
• Specialklubbernes stilling til forslag til ændring af 
udtagelseskriterierne til DM, herunder muligheden 
for udenlandske hundeførere/ejere at deltage i DM
Der var bred enighed om, at det fremsatte æn-
dringsforslag er et gruppeanliggende. Herefter blev 
forslaget trukket.
Henvendelse fra Dansk Land og Strandjagt.
• Vil der kunne etableres en eller anden kontakt mel-
lem FJD og DJS? Vil det være muligt at viderebringe 
hundestof fra FJD?
Vi vil tilbyde Dansk Land og Strandjagt et link til 
FJDs hjemmeside. BO iværksætter.
Forslag:
Fra Bent Olsen:
• Ændring af forretningsordnens pkt. 2, (se bilag) 
  BO redegjorde for forslaget, der blev vedtaget 
enstemmigt.
Fra FJDØU:
• Forslag til vedtagelse af anbefaling fra FJDØU. 
(Se Bilag)
  Forslaget omhandler ikrafttrædelser af økonomiske 
vedtagelser i FJDs bestyrelse.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Der indføres under pkt. 7 i forretningsordenen 
følgende tekst: ”Økonomiske vedtagelser på FJDs 
bestyrelsesmøder, det være sig for kontorkassen 
såvel som for Jagthundens vedkommende, først får 
virkning det efterfølgende regnskabsår”. 

14. Eventuelt.
MC forslag om udskiftning af ærespræmier i vin-

derklasserne. Der arbejdes på at fi nde forslag til nye 
i 2014.

15. Næste møde
Fredag den 29. november 2013. kl. 17.

Referat, engelske racers gruppemøde 
d. 8. maj i Vejle

Tilstede:
DGSK, Anton Dahl (AD)
DPK, Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ)
Erik Rimmen (ER)
DBK, Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ)
ESK, Erling Clausen (EC)
Minna Clausen, referant (MC)
Bisidder for DBK, Kenneth Schultz (KS) 

Referat: 
1. Godkendelse og underskrift af referat fra grup-
pemødet den 14. november 2012.
Referatet blev underskrevet uden bemærkninger.

2. Formalisering af tekst til forslag, fra den engelske 
gruppe til DJU, om ændring af kvalifi kations-nøglen 
til det engelske DM.
DBK blev spurgt hvorfor de ønsker emnet (punkt 2 
og 3) op på det fællesmøde, da det i vedtægterne står 
at engelske og kontinental indstiller særskilt til DJU. 
DBK bemærkede, at forhold, som måtte være i fæl-
les interesse skal foreligges til høring i FJD-Fælles. 
DBK orienterede kort om den høring, som klubben 
havde haft på sin generalforsamling i april. En enig 
generalforsamlingen kunne ikke bakke op om forsla-
get, men DBK anerkender en fl ertalsafgørelse.
De øvrige 4 klubber ønskede forslaget gennemført.
AD udleverede ændringsforslag – som der generelt 
var enighed om. SSJ mente dog at have løsningen til 
en endnu bedre formulering af forslaget, så kun de 
højeste VK placeringer ville tælle. AD opfordrede 
ham til at sende dette til ham og fi k mandat til evt. at 
rette forslaget til.

3. Formalisering af tekst til forslag fra den engelske 
gruppe til DJU, om åbning af det engelske DM for 
udenlandske hunde. 
DBK orienterede kort om den høring, som klubben 
havde haft på sin generalforsamling. Et markant fl er-
tal af klubbens medlemmer kunne ikke bakke op om 
forslaget, men DBK anerkender en fl ertalsafgørelse. 
De øvrige 4 klubber ønskede forslaget gennemført.
AD udleverede ændringsforslag.
Enighed om forslaget.

4. DBK har bedt om at få følgende på den fælles 
dagsorden.
a. Revurdering af DJUs beslutning af DUVs indstil-
lingsret af dommere til DM.
 AD redegjorde for DJUs beslutning. Punktet blev i 
øvrigt behandlet på fællesmødet. Se fælles referat.

b. Specialklubbernes stilling til forslag til ændring af 
udtagelsesrkiterierne til DM, herunder muligheden 
for udenlandske hundeførere/ejere at deltage i DM-
Drøftet under punkt 3 – punktet blev behandlet på 
fællesmødet. Se fælles referat.

5. Drøfte skitsen til en grov plan for hovedprøverne 
for de kommende 5 år – tid og sted, med baggrund i 
at afvikle de kommende 100 års jubilæer på bedste 
vis. Eksempelvis kan vi drøfte, hvorvidt vi skal 
”frede” de weekender, hvor der afholdes jubilæum, 
således at de andre klubber og deres medlemmer kan 
deltage i jubilæet og være med til at gøre det ekstra 
stort og festligt. En stor prøve betyder også en bedre 
økonomi til at gennemføre lidt ekstra tiltag. Sand-
synligvis vil der også skulle søges nogle dispensatio-
ner i god tid. Det er ogsåvigtigt, at jubilarerne kan få 

dommere nok til sådanne store prøver.
  DISK afholder f. eks. Torsdag den 31. marts og 
1., 2., og 3. april 2016 ved Holbæk. Her kunne de 
øvrige klubber holde hovedprøve weekenden for 
eller efter, og naturligvis ikke ved Holbæk.ESK og 
DPK har 100 års jubilæum i samme år 2018, og de 
skal måske have hver deres weekend fredet, hvorfor 
de andre klubber må afholde i den tredje mulige 
wekend.
  AD udleverede en forslag til afholdelse af prøver 
for 2014-2018
  Enighedhed om at frede hovedprøverne i jubilæ-
umsåret og der skal arbejdes videre på planen. 
Man indstiller til at det maximalt er den første 
weekend i marts der tilhører lokalprøverne. Punktet 
drøftes på det fælles gruppemøde.

6. Information omkring fremtidige procedure for 
udvælgelse af dommere  til DM, samt udvælgelse af 
dommere til FJDs engelske vinderklasse 2014.
Procedure til DM er behandlet under punkt 4 a.
Af dommere til FJD’s engelske vinderklasse på 
Sjælland indstillede man 0rdførende +2 samt en 
reserve.

7. Status over dommerelever og aspiranter. Nye 
emner?
En tidligere elev ønsker at genoptage uddannelsen. 

8. Afholdte markprøver i foråret 2013. 
Samtlige forårsprøver blev afholdt trods det kolde 
vejr. Næsten alle prøver blev afviklet i minisgrader. 
Trods det, blev der uddelt næsten samme antal præ-
mier som de foregående år.
  Desværre havde vi problemer med at få præmie-
glassene frem til tiden, enkelte prøveleder havde 
ikke glas nok, men har eller vil få eftersendt de 
manglende, så hundeførerne kan få deres præmie.

9. Efterårsprøver i 2013 kvatiteteprøver og vinder-
klasser.
Datoskemaer for efterårsprøverne bliver udsendt 
inden 15. maj.
  Vinderklasserne er på plads. I henholdsvis ved 
Bramming og på Sydsjælland. Dommerne har givet 
tilsagn om at dømme. De ekstra vinderklasser er li-
geledes på plads også her har dommerne minus Peter 
Rafaelsen sagt ja tak. Der skal fi ndes en ny dommer 
i stedet for Peter. Sekretæren fi nder en ny.

10. Outdoor Event Gram Slot den 7. og 8. september 
2013. 
EC orienterede om kontakten til Gram Slot.

11. Eventuelt
AD: vi skal have lavet en evaluering omkring de 
små (16 hunde) vinderklasserne efter DM, forsøgs-
perioden på 3 år løber ud i år.
  Der er indsendt et forslag til DUV omkring en fæl-
les engelsk dommer/aspirant møde. AD udleverede 
et forslag til økonomien til en sådan møde.

Referat, kontinentale racers gruppemøde d. 
8. maj i Vejle

Følgende deltog i mødet:
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK formand
Torben Mørup (TM) DRK
Hans Martin Christensen (HMC) KH
Knud Føhns (KF) DVK
Morten Hougaard (MH) DWK
Robert Thrane (RT) GDH
Johanna Jongstra (JJ) DDPH
Carsten Lundhøj (CL) LHK
Kim Geisler Kristensen (KGK) KJS gæst

Referat
1. Fastlæggelse af dagsorden. OK

www.fjd.dk
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2. Underskrift af referat fra 14. november 2013. 
Underskrevet

3. Forhandlinger med JGHV – status, se bilag 1 
(protokol m.m. fra møde med WSK, JGHV)
HRA gav en orientering fra et møde, mellem Wolf 
Schmidt Körby, JGHVs Vizepräsident, Henrik Raae 
Andersen og Carsten Lundhøj, samt kommenterede 
det tilsendte materiale. 
  Mødereferatet og kontrakten er på tysk, og ønskes 
snarest oversat til dansk. En opgave, som CL påtog 
sig. 
  TM præciserede, at det er de deltagende special-
klubber, der bærer den økonomiske byrde. DRK og 
GDH deltager ikke.
  CL forventede, at de resterende klubber, der har 
givet forhåndstilsagn også bakker op om projektet. 
Oversættelsen forventes færdig medio juni med 
henblik på at de deltagende klubber, kan afholde et 
møde fredag den 14. juni i Ejby-hallen, kl. 15. GDH 
inviteres med.  

4. Fremtidens organisation for FJDs specialklubber/
racer
HRA gav et oplæg, hvor han kom ind på bl.a. arbej-
det i og organisationen DJU.
  Foranlediget af FJDØUs referat á 24. april 2013, 
hvor udvalget havde gjort sig tanker om økonomien i 
DJU, drøftedes DJUs rolle i forhold til FJD og FJDs 
specialklubbers økonomi. Flere fremkom med tanker 
og synspunkter – også i historisk perspektiv.
  Det vækker bekymring, at særligt DJ’s repræsen-
tanter ønsker øget indfl ydelse på udformningen af 
div. prøveregler og dermed det grundlag, hvorpå 
specialklubberne bygger store dele af deres avlsar-
bejde. Udformningen af prøveregler er af afgørende 
betydning for specialklubberne, hvorfor FJD ønsker 

høringsret og maksimal indfl ydelse på udformning 
af div. prøveregler. 
TM bemærkede, at det ikke er uvæsentlig at komme 
i dialog med DJU om deres synspunkter. Det 
overvejende synspunkt var dog, at DJU er en ”tung” 
organisation at arbejde med. 

5. Indstilling af dommere til de kontinentale vinder-
klasser i 2014.
Man indstillede ordførende + 2.

6. Kort orientering vedr. ændret praksis af indstil-
ling af dommere til DM (DUV indstiller til DJUs 
bestyrelse).
Tages op på fællesmødet

7. Kort orientering fra forårets prøver. 
Trods vejret lykkedes det, at få afviklet alle forårets 
prøver. Dog måtte Vordingborgprøven og Egger-
slevmagleprøven fl yttes til april måned. Antallet af 
startende hunde ser ud til at ligge på nogenlunde 
samme antal som de foregående år. 
  Vi har haft problemer med at få de bestilte præmie-
glas hjem til tiden. Så enkelte prøveleder har ikke 
haft glas nok. 
  Vinderklasser 2013. Alle prøver er på plads og 
dommerne har givet tilsagn. Den 5. vinderprøve 
afholdes ved Vordingborg med Kaj Olsen som 
prøveleder lørdag den 5. okt. FJDs int. Vinderkl. 
Afholdes ved Hellevad med Hans Martin som prøve-
leder, fredag den 4. okt.

8. Ønsker vi at afholde en ekstra vinderklasse efter 
DM i efteråret 2013? Hvis ja, skal vi fi nde terræn og 
to dommere. 
  Er besluttet. HMC undersøger om prøven kan 
afholdes ved Hellevad den 19. eller 20. okt.

HMC og BO fi nder dommere.

9. Outdoor Event Gram Slot den 7. og 8. september 
2013. Bilag 2, 3 og 4
Der er afsat stadeplads til samtlige klubber plus 
Markvildtudvalget og FJD. Derfor er det nødvendigt, 
at alle klubber, oplyser kontaktperson til BO senest 
mandag den 13. maj. BO har aftalt et møde med 
Jesper Tikøb, der er arrangør af eventen, tirsdag den 
14. maj, her deltager også EC som repræsentant for 
markvildtudvalget. Herom refereres senere.

10. Ønske om drøftelse af pkt. 3s tre sidste afsnit i 
DJUs ref. fra 13.10.2012. (Torben Mørup), se bilag 5
TM oplyste, at han havde fået svar på bilag 5 under 
pkt. 3
  Der  var enighed om, at projektet styres af de klub-
ber, som deltager i projektet. Dette gælder også med 
hensyn til dommeruddannelsen m.m.

11. Forslag til nye Fuldbrugsprøveregler, se bilag 6
Forslaget er fremsendt for sent til, at man har kunnet 
bearbejde det tilstrækkeligt, man drøftede de mar-
kerede afsnit, men besluttede at sende forslaget ud i 
specialklubberne. FJDs kontinentale gruppe vil have 
mulighed for høring inden noget besluttes. 

12. Eventuelt 
HRA uddelte ros til gruppens medlemmer for et godt 
og konstruktivt møde. 

13. Næste møde. ? Skal det være i forbindelse med 
fællesmødet den 29. nov. eller onsdag den 13. nov. 
2013, som vi aftalte?

Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 



35www.fjd.dk

DANSK RUHÅR KLUB

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

www.ruhaar.dk

Sommertid er politisk agurketid hvor mange 
historier ”popper” op og hurtigt bliver til en 
”varm kartoffel” men også mange gange vi-
ser sig at være ”varm luft” og kender vi ikke 
alle sammen til byråd og by konger der skal 
have indkøbt et eller andet kulturelt rædsel 
så ingen glemmer dem…
  Kan man mon drage sammenligninger til 
vores verden, jagthunde verdenen, ja vil 
denne redaktør sige når man hen over året 
ser på hvad der rør sig og har rørt sig.. 
  Vi kæmper også her om stemmerne ” 
læs markedsandele ” hvilken klub vil ikke 
tiltrække sig nye medlemmer, der kæmpes 
på alle fronter om kommende jagthunde 

folk og ind imellem sendes der også i vores 
verden ” varm luft ” ud og intet sker.
  Jeg ser også af og til tiltag til ”politiske 
rædsler” som absolut skal gennemføres”Så 
ingen glemmer mig og min vigtighed for 
hundesporten” her kan læseren erstatte det 
med, regel ændringer uden grund, egen 
profi lering med udmeldinger som ikke er 
afklaret med baglandet, tiltag til udenland-
ske prøver som der absolut ikke er behov 
for. Lederskab er i min verden at samle og 
samarbejde for at nå målet ikke grave grøf-
ter mellem parter.
  Så skal der også laves om på regelsættet til 
Fuldbrugsprøven igen. Er det engang ”Glem 

Klubredaktøren har ordet……….

Årbog 2012

Årbogen er udkommet, har du bestilt og 
ikke modtaget den, eller ønsker at bestille 
den, tag kontakt til Søren Hecht på kas-
serer@ruhaar.dk eller 2049 4839

mig ikke” der er gang i, eller har man 
glemt at hører medlemmerne, i hvert fald 
vil jeg mene at klubberne skulle informeres 
så det kan komme i høring ved medlem-
merne, her sider jeg da og undrer mig at få 
mennesker kan gennemtvinge regelændrin-
ger uden at spørge dem der deltager!!!
  Jeg vil her gerne opfordre klubber, 
organisationer, udvalg, dommere og alle 
medlemmer til at tage ” udfordringen op ” 
og se på et samarbejde der rækker langt ind 
i fremtiden og ikke profi lerer sig selvstæn-
digt på mærkesager der ikke gavner den 
fælles sag. Og vi kan lige så godt tage fat 
på prøve systemet i fremtiden, jeg vover 
påstanden ” Det er ikke en stående hund vi 
arbejder med men en alsidig jagt og brugs-
hund som også har evnen til at tage stand ” 
og i mit optik fokusere vi alt for meget på 
standen og glemmer at fremtidssikre arbej-
det med en alsidig brugs og jagthund, samt 
et prøve system der passer til fremtiden.
  En anden opfordring skal lyde herfra nu 
jeg er i gang. Bliv nu meget bedre til at tale 
pænt om hinanden, hvor hører man mange 
gange hundefolk – avler og andre klage 
over hinanden, dommere og andres hunde/
avl og det er godt nok ikke særlig pænt det 
man udtaler.. vi kan være uenige men vi 
må alle lærer at vi ikke altid kan få ret og 
prøve at lave et fællesskab hvor alle føler 
sig velkommen. 
  Når det er sagt vil jeg samtidig sige tak 
til de mange der også yder en stor indsats, 
uden jer fungere klubben ikke og man 
tager jo altid det for givet at i er der og 
glemmer det store arbejde i sætter ind med. 
Så herfra et stort tak for indsatsen og til jer 
alle.
  Rigtig god sommer.
  Lars Hansen

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

Planlagte møder:
Fredag 02 august i Bredsten
Torsdag 26 september , Fjelsted skovkro
Torsdag 19 december, Fjelsted skovkro
2014
Lørdag  01 februar, Fjelsted skovkro
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

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

Fuldbrugsprøvetræning kontakt Steen Larsen 60 
13 04 23

Schweisstræning kontakt Steen Larsen 60 13 04 23

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

Ræveslæbsprøve i Stenbjerg Klitplantage. Fredag 
den 30/8-2013 kl. 17.00. Mødested er P-pladsen 
på ”Tyskebakken” 7752 Snedsted Prøveleder Kaj 
Verner Nielsen, Irupvej 5, 7752 Snedsted. kvn@
sjm.dk , 27646127 Gebyr (150kr.) kan indbetales på 
reg. nr. 5804 konto 4380257322. Tilmelding senest 
26/8-2013

Marktræning i Vigsø  søn 18/8, søn 25/8, søn 
8/9,  alle gange kl 09.30 og mandag den16/9 kl. 
17.00, hvor der fældes fugl. Tilmelding til Jørgen 
51278245 senest 2 dage før.

Marktræning i Sevel mandag den 12/8, man. den 
19/8 begge gange kl. 17.00. Tilmelding til Poul 
81284918, senest 2 dage før.

Hobro området:
Kontaktperson: Kjeld Navntoft 6016 3681
e-mail: hobro@ruhaar.dk

Ræveslæbstræning. Hadsund: 20/8-27/8 tilmel-
ding til Jan Batholomæussen på 20837881
Urhøj plantage: 21/8 samt anerkendt ræveslæbs-
prøve 28/8 tilmelding til Egon W Svenstrup på 
98673330/23646393

Marktræning hos Carsten Jacobsen d. 20/8 kl. 
19.00 i Hobro tilmelding på 23270370
Marktræning d. 24/8 kl. 9.00 hos Thorbjørn, tilmel-
ding kræves da Thorbjørn tager 2 hold med ca 5 på 
hver hold.( først til mølle ) Tilmelding på 3042 3048 
eller 2336 2924
Resterende marktræninger i efteråret vil blive an-
nonceret løbende.

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

Marktræning v/Grenå Fredag den 30. august og 
fredag den 6. september
Tilmelding Tommy Hougaard
Lokal fuldbrugsprøve v/Grenå Lørdag den 7. 

september og søndag den 8. september. Pris 500 kr. 
pr. hund Tilmelding Tommy Hougaard

Ny jæger arrangement v/Grenå Fredag den 20. 
sep. kl.09.00 er der ny jæger arrangement for dem 
der har fået jagttegn i indeværende år.
Er du eller kender du nogle ny jæger er du/de meget 
velkommen til at kontakte Flemming Ransborg for 
yderligere info.....program mailes gerne.

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

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

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

Områdemøde:
Område Hernings årlige område møde 2013, afhol-
des d. 6/11 kl 19.00 i Egeris Hytten, 

Mødested: Sakskøbing vandrehjem, Saxes 
Alle 10, Sakskøbing. Velkomst og afgang til 
terræn kl. 8.00. 

Der er traditionen tro fællesspisning lørdag 
aften på Sakskøbing vandrehjem kl. 19.30.
  Der kan tilmeldes og der dømmes efter  
Fælles Markprøveregler. Udenlandske 
hunde er velkomne, og svenske ruhår kan 
tilmeldes efter særlige regler– se www.
ruhaar.dk 

Prøveleder: Jesper Hansen Gammelbyvej 4 
4900 Nakskov, mobil 23 26 55 10, 

Mail: jesperhansen63@msm.com

Dommere: Se på www.ruhaar.dk 
Fortæring og overnatning på vandrehjem-
met: Se mere på www.ruhaar.dk 

Hvis vandrehjemmet bliver fuldbelagt, kan  
yderligere overnatningsmuligheder etable-
res gennem prøveleder Jesper Hansen

Tilmelding: På hunde Web eller i mangel 
af internet adgang til prøveleder Jesper 
Hansen 

Sidste frist for tilmelding er: se www.
ruhaar.dk 

Bestyrelsen håber, at så mange som muligt 
vil deltage med deres hunde i denne week-
end samt deltage i den hyggelige fælles-
spisning.
  Generelt. Følg med på klubbens hjem-
meside hvor oplysninger løbende bliver 
opdateret:
  På gensyn 
  Prøveleder Jesper Hansen

DRKs, efterårsvinderklasser på Lolland 28.-29. sep. 



37www.fjd.dk

DANSK RUHÅR KLUB

ejstrupvej 7a, Egeris, 6920 Videbæk Program for 
aftenen kommer senere på året, her på hjemmesiden.
Som noget nyt vil vi prøve at fi nde en der kan holde 
et foredrag, som kan relateres til  vores hundeverden. 
(opslag kommer senere). 

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

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

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

Oktober: Hvalpemotivation, onsdag den 30. kl. 
19.00. Pris Kr. 150,00 Første gang mødes vi ved 
Tørring Brugs
Der tages forbehold for ændringer og priser  Vel 
mødt

Tilmelding til arrangementerne skal ske til;
Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160  Tørring
7580 1814 – 2527 3375
formand@hojderyggens.dk

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

Esbjerg området:
Kontaktperson: Per Bertelsen fra Bramminge er 
valgt til ny kontaktmand for området.
Aktivitets udvalg: Hans C Clausen 2670 3356 Hans 
Gregersen 2280 0081

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

Der er i øjeblikket ikke annonceret aktiviteter i 
området.

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

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

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

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

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

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

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandhaven 
6, 3060 Espergærde.  Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
.
Apporteringsprøve i Teglstrup Hegn .Søndag 
den 4. august kl.9.00.  Vi mødes på P. pladsen på 
Esrumvej. Der kæmpes om 7 pokaler og vi har både 
alm.  og udvidet prøve og du kan tilmelde dig begge 
prøver. Pris 200 kr. pr. hund og pr. prøve.  Der er 
præmie til alle med max point. Du tilmelder dig 
til Kurt Drasbek på telefon 49170208 eller på mail 
Drasbek@post10.tele.dk 

Marktræning. Mødested : Holtegårdsvej 1, 4930 
Maribo.
Lørdag den 24. august kl. 10.00.
Søndag den 25. august kl. 10.00.
Pris 150 kr. pr. hund. Andre racer end ruhåret hønse-
hund kan tilmeldes
hvis der er plads. Tilmelding : Kurt Drasbek, 
49170208 – 51307879 eller mail : Drasbek@post10.
tele.dk
 

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

Hvis ikke andet anført, så er kontaktpersonen gæl-
dende for aktiviteterne.

NOVEMBER . - Dressur og lydighed (onsdage)
Opstart på dressur i ridehallen. Sidste gang inden jul 
med gløg og æbleskiver er d. 18. december 2013. 
Opstart igen 2014 8. januar. Afslutning med prøve 
og pokal d. 5. februar 2014 (spisning efterfølgende 
med smørrebrød). Der inddeles i hold af 8 hunde. 
Alle møder kl. 18.30 første gang, hvorefter der ind-
deles i hold. Endelig pris ikke fastlagt.

SEPTEMBER 20. - Marktræning
Marktræning for den øvede hund - mere information 
kommer senere.
7. - 8. Store Hestedag på Dyrskuen i Roskilde Dansk 
Ruhaar Klub er repræsenteret.
 
AUGUST 25. & 31. - På marken med Søren - 

marktræning
Marktræning for den uøvede fører og/eller hund (evt. 
også let øvede ved manglende tilmelding).
25. og 31. august 2013 på områder omkring Jystrup/
Ringsted. 5-10 hunde afhængigt af kundskaber.
Tilmeldingsfrist senest d. 20. august 2013 til Søren 
Nielsen, tlf. 60 49 11 66 (mail soren@fredskovs.dk). 
Pris kr. 200,- (konto 5478 2001194 - markeret med 
dato + hundenavn + hundefører).
Forplejning: Lettere morgenbrød med kaffe (frokost 
tager man selv med, som fortæres i terrænet).
Meningen med kurset er at skabe forståelse for jagt 
med den stående hund, fører og hund imellem på 
marken. Introduktion og teorier herom ved Søren.
Yderligere vil der blive gennemgået, hvilke mulig-
heder for prøver og træning  der foreligger nuvæ-
rende. Sidst vil træningen gennemføres på egnede 
marker i området.
Teori ca. 30-45 min. - resterende tid på marken - 
forventet sluttidspunkt kl. 15.00.
Tilmelding er bindende.

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

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Kim Nielsen Vadebrovej 35, Na-
gelsti, 4800 Nykøbing F Telefon: 5482 6843 / 2175 
6843 E-mail: nykobing@ruhaar.dk
 
Marktræning
Der afholdes marktræning på Sydsjælland og på 
Lolland i August og September mdr. Se nærmere 
info. på hjemmesiden www.ruhaar.dk eller www.
korthaarklubben.dk 

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

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

Marktræning for stående hunde Evt. spørgsmål 
kan rettes til Denny på tlf. 24 20 43 74 
Planer for efterårets marktræning
Der vil blive afholdt træning med levende fugl, hvis 
der er nok tilmeldte. Tilmelding og betaling skal ske 
forud for træning. Prisen vil være kr. 500,00.
Dette beløb dækker 5 træningsrunder. De fugle du 
har betalt for står selvfølgelig til din rådighed, hvis 
du fx ikke kan deltage på en af træningsdagene.
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Klubredaktør:
Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 4720 
Præstø. Tlf. 56 39 84 96
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

Korthaarklubben afholder lørdag den 28. 
september to Internationale efterårsvinder-
klasser på Lolland Falster. 

Der er mulighed for opnåelse af Cacit og de 
to 1. vindere opnår adgang til DM. 
Mødested: Nykøbing Falster Vandrehjem, 
Østre Allé 110, 4800 Nykøbing Falster.
Mødetidspunkt: Kl. 8.00.
Fortæring: Mulighed for morgenmad fra 
Kl. 7.00. Madpakker kan købes. Bestilles 
direkte på Vandrehjemmet.

Prøveleder: René Jørgensen, Nykøbingvej 
22, 4990 Sakskøbing. Tlf.: 30 45 85 84.
Tilmelding: Via www.hundeweb.dk. Der 
sendes ikke bekræftelse på tilmeldingen. 
Hvis du ikke har adgang til internet, kan 
du sende tilmeldingsblanketten til: Ellen 
Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund 
kasserer@korthaarklubben.dk. Prøvegebyr 
på 500,00 kr. kan indbetales på Den Jyske 
Sparekasse Reg.nr. 9712, kontonr: 0 740 
003 194. Husk at angive hundens navn og 
stambogsnummer, samt ejers navn. 

Sidste frist for tilmelding: Den 19. sep-
tember
Dommere: VK I - Leif Jensen (Ordf.), Arne 
Nielsen, Kaj Hedegaard
Dommere: VK II - Claus Søgaard (Ordf.), 

Jeff Jacobsen, Jakob Poulsen
Der tages forbehold for dommerændringer.

Sponsor: UniQ Vestergaard Food.
Skulle der mod forventning være for lidt 
tilslutning til to prøver, forbeholder klubben 
sig ret til at slå disse sammen til en prøve.

Fredag aften arrangement: Det er klubbens 
tanke i lighed med sidste år at arrangere 
hyggeaften med lidt Bespisning kr. 50,-.

Til overnatning på Nykøbing Falster Van-
drehjem er der booket 7 værelser, hvor der 
kan være 3-5 personer på hvert værelse. 
Da disse værelser har været annonceret 
på hjemmesiden kan de være optaget når 
Jagthunden udkommer. Derudover er der 
overnatningsmuligheder på Falster City 
Camping, Østre alle 112, 4800 Nykøbing 
Falster, tlf. 54 85 45 45, www.fc-camp.dk. 
Dette bestiller hundeføreren selv.

Tilmelding til overnatning på Vandrehjem er 
efter først til mølle princippet.
Tilmelding til overnatning og fredag aftens 
arrangement til prøveleder på falster@
korthaarklubben.dk

Med venlig hilsen
René Jørgensen, prøveleder.

Korthaarklubbens efterårsvinderklasser

Udstillingen åbnede klokken 9.30.  Der 
var for hele FJD – udstillingen tilmeldt lidt 
færre hunde end sidste år. Klubbens kasserer 
og udstillingsleder Ellen Jørgensen bød 
velkommen. Der var tilmeldt 20 korthår. 
Af de fremmødte 8 hanhunde opnåede 3 
betegnelsen Excellent og 4 betegnelsen Very 
Good, blandt de 11 tævehunde opnåede 2 
betegnelsen Excellent og 7 betegnelsen Very 
Good.
  Overskyet med let vind og senere op-
klaring var med til at give udstillere og 
publikum en god dag i Vissenbjerg. Alle 

hunde blev bedømt af Flemming Konnerup, 
sekretær var Connie Jakobsen.

Følgende hunde opnåede placering:
Junior klasse hanner:
Very Good 1. vinder: Weim-Bos Casi. 
DK06904/2012. Ejer: Allan Grundahl, 2680 
Solrød.

Åben klasse hanner:
Very Good  1. vinder: Bislevs Gonzo. 
DK10788/2011. Ejer Anne Christine Larsen, 
4573 Højbjerg.

Brugsklasse hanner:
Excellent 1. vinder CK. Cert. BHK. 1. BIR: 
Gomards Scott.DK07845/2011. Ejer. Knud 
Hansen, Katterød, 5600 Fåborg.
Excellent 2. vinder CK. Res.Cert. BHK.2. 
Nordboen Ebbe. DK02800/2009. Ejer: 
Vivian Kliver, 6100 Haderslev.
Excellent 3. vinder. Søborggårds Remus. 
DK12520/2008. Ejer: Svend Arent Jørgen-
sen, 7190 Billund.
Very Good 4. Vinder.  Broengens Jarl. 
09713/2006. Ejer: Bjarne Axelsen, 4660 
Store Heddinge.

FJD – udstilling i Vissenbjerg, den 9. juni 2013
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Junior klasse tæver:
Very Good 1. vinder: Bislevs Jenni. 
DK14410/2012.Ejer: Johan Michaelsen, 
9310 Vodskov.
Very Good 2. vinder:  Berta. 
DK07835/2012. Ejer: Lena Lindberg, Hå-
strup, 5600 Fåborg.
Very Good 3. vinder: Weim-Bos Carla. 
DK06913/2012. Ejer: Tyge Overby, V. Vel-
ling, 8860 Ulstrup.

Åbenklasse tæver:
Excellent 1. vinder: Bislevs H-Fie. 
DK10792/2011. Ejer: Poul Bislev, Ø. Has-
sing, 9362 Gandrup.
Very Good 2. vinder: Mille. DK02673/2011. 
Ejer: Gitte Christensen, 6270 Tønder.

Brugsklasse tæver:
Excellent 1. vinder CK. Cert. BTK. 1. 
BIM.:  DKJCH.  Søborggårds Mille. 
DK01826/2010. Ejer: Jørgen Peder Karlsen, 
5500 Middelfart.
Very Good 2. vinder: Toes Tuxen. 
DK07760/2010. Ejer: Kurt Pedersen, 6800 
Varde.
Very Good 3. vinder: Gaia DK11564/2011. 
Ejer: Flemming Djam, 4600 Køge.
Very Good 4. Vinder: Sif. DK05470/2010. 
Ejer: Roger S. Drue, 5485 Skamby.

BIR.:  Gomards Scott, Ejer. Knud Hansen. 
Fåborg.
BIM.:  DKJCH. Søborggårds Mille, Ejer: 
Jørgen Peder Karlsen. Middelfart.

Flemming Konnerup.

Ellen Jørgensen byder velkommen til FJD udstillingen.

Flemming Konnerup og Henning Kromann 
får sig en snak.

Til venstre BIR Gomands Scott, ejer Knud Hansen. Til højre BIM 
Søborggårds Mille, ejer Jørgen Peder Karlsen.

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Aalborg
Schweiss Træning: Afholdes evt. som individuel 
træning - Kontakt Per Morville eller Jens Arne 
Hald.

Vand-, Slæb og apporteringstræning: Onsdag 21. 
august kl. 18.00. Mødested Langholtøerne.

Marktræning efterår: Såfremt der afholdes 
marktræning i efteråret annonceres dette på hjem-
mesiden.
Kontakt adresser:E-mail: aalborg@korthaarklubben.
dk Formand: Bjarne Jacobsen, tlf. 98 25 75 38 – 20 
28 94 69, Kasserer: Villy Andersen, tlf. 98 23 25 95. 
Per Morville Jensen, tlf. 21 84 04 28
Karl Georg Kristensen, tlf. 98 25 20 68 – 61 38 65 
27. Jens Arne Hald, tlf. 20 64 52 46. 

Aktivgruppen Midt og Vestjylland
Fuldbrugstræning: Følgende mandage frem til 
den første fuldbrugsprøve i september. Mødested: 
Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 18.30. 

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

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

Ræveslæbsprøve: 
Fredag den 11. oktober 2013 i Hjelm Plantage. 
Mødested: Oplyses ved tilmelding. Tid: kl. 16.00. 
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket skal 
sendes sammen med gebyr (kr. 150,-??) til: Steen 
Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. Senest den 
5. oktober 2013. Kan eventuelt indsættes på konto 
nr. 7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr. 
Min. 5 deltagere. 

Aktivgruppen Storstrømmen
Marktræning: Der afholdes marktræning på Syd-
sjælland og på Lolland i august og september mdr. 
Se nærmere info. på hjemmesiden www.ruhaar.dk  
eller  www.korthaarklubben.dk 

Efterårsmarkprøve: Lørdag d. 31.08.2013 kl. 
08.00. Mødested: Jagthytten, Kogangen, 4990 
Sakskøbing.
Pris: kr. 200,-  Max 24 hunde på 3 hold.Tilmelding 
til Kim Nielsen: Tlf.: 21 75 68 43 eller kim-niel-
sen@vikima-seed.dk.
Venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen.

Studiekredsen af 1968.

FAMILIEDAG PÅ SJÆLLAND.
Søndag den 2. juni afholdte vi familiedag på Sjæl-
land for korthår, kl. münsterländer og ruhår. Dagen 
blev afholdt på Fælleden i Holbæk, vi har fået 
adgang til et tidligere jagtforenings klubhus som har 
stået tomt i mange år, da kommunen ikke lige viste, 
hvad de ville bruge det til. Fremover deler vi dette 
hus med DCH.
  Dagen startede med parole kl. 09.00, derefter gik 
apporterings prøve disciplinerne i gang og dem der 
skulle på ræveslæb kørte ud i Eriksholm skoven. 
Lidt senere var der start på skuet, som i år blev 
et stort tilløbsstykke og med mange gode hunde. 
Der deltog 25 hunde på apporterings prøven heraf 
bestod 10 hunde med 30 point. Der var 10 hunde på 
ræveslæb hvor der kun var 4 der bestod alle med 4 
point.

Pokalvindere:
Ræveslæb:
Ares vom Friedewald, KH, E&F: Leif Jensen, 
Ringsted
Aston Martin, RH, E&F: Per Sørensen,
Nesko v. Heeker Eichengrund, KL.ml, E&F: Pia 
Bausager, Hvalsø
Apportering:
Lucky, KH, , E&F: Rene Jørgensen, Sakskøbing
Katholts Gustav, RH, E&F: Peter Petersen, Roskilde
Fuglevangs Marco, Kl.ml., E&F: Michael Pedersen, 
Nykøbing Sj.
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Skue:
Stenholthus Ice, KH,  E&F: John Olsen, Tåstrup
Fredskovs Puls, RH,  E&F: Søren Nielsen, Jystrup
  Det var meget glædeligt at se så mange mennesker 
til vores arrangement og især alle dem som var nye 
hundefører. Der var også mange der deltog med 
deres lille nye hvalp og der blev udvekslet mange 
gode råd om træning og indlærings metoder. Vi 
havde lavet en lille dressur bane for børn og hund, 
dette var et stort tilløbsstykke og der var mange der 
prøvede fl ere gange for at forbedre resultatet.
  Sidst på eftermiddagen blæste vi til samling og 
kunne herved hylde alle dem som havde deltaget i 
dagens aktiviteter og ikke mindst dem som vandt 
pokaler og sponser præmier.
  Vi vil gerne takke Land og Fritid, Fætter BR, 
Hubertushuset, Proff dog, Kromix for at sponsere 
meget fi ne præmie gaver. Også tak til alle Jer der 
hjalp på dagen og til dommerne og ikke mindst 
alle Jer hundefører med Jeres familier som kom og 
gjorde dagen hyggelig.
  På vegne af Studiekredsen af 1968
Leif Jensen.

Pokalvindere til familiedagen

Roskilde Dyrskue.
Så har vi igen været ude med PR traileren. Denne 
gang på Roskilde Dyrskue i den forgangne week-
end, der var et meget stort besøgs tal på vores stand. 
Vi oplevede endnu engang stor interesse for vores 
hunde, både fra de besøgende som har eller engang 
har haft korthår, men også af dem som slet ikke 
kender racen. Alle er meget begejstret for vores 
hunde og deres temperament både overfor andre 
hunde men også at en jagthund kan være så social 
at den frit kan gå rundt blandt publikum. Vi laver 
en præsentation af vores race hvor der fortælles 
om racens oprindelse og dens udvikling gennem 
tiden og vi viser dressur og apportering. Vi havde 
i år fl ere hvalpe med og vi fi k vist at en sådan lille 
hund kan tage stand ved brug af en ’fi skestang’. Vi 
er stadig af den opfattelse at denne form for PR har 
stor værdig og vi skal fortsætte med at være med, 
der hvor der er et relevant publikum.
  Venlig hilsen
  Leif Jensen.

Mange kom forbi så og fi k klappet en korthaar og en 
snak om korthaar hønsehund.

Aktivgruppen Syd og Sønderjyl-
land
Familiedag i Aktivgruppen Syd og Sønderjylland 
den 16. juni 2013.
  Ikke ret mange havde tilmeldt sig til dagen, 1 
korthår til Apportering og 2 til Ræveslæb, der var så 
2 mere der gerne ville være med til apportering, så 
de var 3. Det var ikke mange, vi var da også på et 
tidspunkt ved at snakke om at afl yse det hele, men 
det gjorde vi ikke. Men der kom dog også nogle 
besøgende så alt i alt en fornuftig dag.  Vinderen af 
apportering Fasantorpedens Ua Zeta med Mikkel 
Petersen 25 point samt POKAL samme hund vandt 
også ræveslæbs pokalen. Lynapportering blev vun-
det af Ambi med Jakob Poulsen.
  Allis Kiholm.

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

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

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

Område 2 Viborg og omegn
Kontaktperson: Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 
8831 Løgstrup, tlf. 86642104
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

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

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

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

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

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

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

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

Studiekredsen af 1968:Kontaktperson Leif 
Jensen, Hjelmsømaglevej 22, 4100 Ringsted, tlf. 
23389618, e-mail: leif@tjmf.dk eller e-mail: studie-
kredsen@korthaarklubben.dk

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

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

www.fjd.dk

Klubben er ved at få udarbejdet PR. ma-
teriale der kan benyttes i forbindelse med 
diverse messer, dyrskuer og lign. arrange-
menter. I den anledning har vi behov for 
rigtige gode billeder der afspejler Kortha-
aren i forskellige hverdagssituationer, under 
træning, på alle typer af jagt osv.  For at få 
så bredt og alsidigt et billede materiale at 
arbejde med, har bestyrelsen besluttet at 
stille lidt god vin på højkant i forbindelse 
med dette projekt. De tre bedste billeder der 
bliver udtrukket og brugt vil blive beløn-
net med henholdsvis 3 fl asker vin til bedste 
billede, 2 fl asker vin til næstbedste billede 

og 1 fl aske vin til 3. bedste billede.  Klubben 
forbeholder sig retten til at benytte de frem-
sendte billeder i anden sammenhæng.
  Billederne skal leveres i digitalt format - 
gerne i JPEG eller RAW - skal være af god 
kvalitet, ubeskåret og i høj opløsning. Bil-
lederne fremsendes, inkl. navn, adresse og 
telefon nr. til følgende mailadresse:
foto@korthaarklubben.dk 
  Deadline er 31.8.2013.
  Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Foto af Korthåret Hønsehund til PR-materiale

Billede eksempel til Pr. Materiale. Billedet er taget af 
Kim Henriksen til Give Prøven 2013.
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DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

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

www.dmk-online.dk

Så fi k DMK Nordjylland fornøjelsen af 
at afholde årets holdapportering 2013. 
Udgangspunktet for afholdelsen af prøven 
og mødestedet var, ”hytten ved havet” i 
Blokhus, beliggende 100 meter fra stranden. 
Her mødtes fl ere deltagere allerede fredag 
aften, hvor stemningen var fyldt med hygge 
og hundesnak. 
  Lørdag morgen var aktivisterne fra Nord-
jylland klar med morgenmad og indregi-
strering. 78 spændte og glade deltagere, 
fordelt på 5 unghundehold og 14 åbenklasse 
hold, var klar til en dag i prøveterrænerne, 
som var placeret omkring Blokhus Ørne og 
Vildtreservat samt Hune Søerne.  Thorkild 
Helgersen bød velkommen og takkede for 
det store fremmøde. Herefter fortalte Jens 
Brandt kort om prøveforløbene, som gerne 
skulle foregå i lind strøm. Han meddelte at 
dommerne var klar og herefter satte holdene 
af sted mod første del af prøven, som i alt 
bestod af 3 discipliner – apportering af duer, 
apportering af kanin/ræv - samt apportering 
i vand.  
  Prøverne forløb rigtig godt, dog med en 
midlertidig ventetid ved vandet før middag. 
Heldigvis var vejret med deltagerne, til trods 
for det varslet skybrud, så ventetiden kunne 
bruges til afslapning og snak i terrænerne. 
Madpakkerne blev omdelt og da unghun-
dene var igennem deres prøver, blev der 
åbnet en vandbane og duebane mere, hvilket 
fi k godt glid i prøveafholdelsen og i sidste 
ende gjorde, at dagen ikke blev for lang, og 
at prøven kunne afvikles på én dag.
  Ved 17. tiden var alle resultater i hus og 
præmieoverrækkelsen kunne gå i gang. 
Der var igen stor spænding, da mange hold 
havde gjort det godt, men en del havde også 
mødt udfordringer igennem dagen. Resul-
tatet for unghundene blev en fl ot 1. plads til 
DMK Nords eget hold, team Nolt, bestående 
af Johan Knakkergaard, Emil Knakkerga-
ard, Steffen Christensen og Jørgen Slipsa-
ger, som sluttede med en rigtig fi n score. 
I åben klasse tog Dreamteamet, bestående 
af Thorkild Andersen, Jacob Lytken Holt, 
Freddy Pedersen og Egon Møller Jensen, 
igen sejren med en imponerende score. Stort 

tillykke til de vindende hold.
  Efter de obligatoriske billeder af vinderne, 
meldte de efterhånden tunge skyer sig for 
fulde og skybruddet blev fakta. Her måtte 
vi dog takke vejrguderne for, at vente til 
prøven var slut.
  Trods dagens prøvelser, var der alligevel 
både energi og lyst til at deltage i festmid-
dagen, som rundede ca. 100 deltagere. Det 
blev en hyggelig aften i godt selskab med 
dygtige og engageret hundefolk.
  Hele dagen bød på mange gode oplevelser 
og socialt samvær på tværs af aktivistområ-
der. Det er oplivende og utrolig positivt, at 
så mange støtter op om aktiviteterne og gør 
sammenholdet blandt medlemmerne stærkt 
og godt. Et sådant arrangement viser at der 
er en fantastisk klubånd blandt medlem-
merne.
  Her vil vi også gerne sende en hilsen til de 
svenske deltagere. Det er rigtig dejligt, at I 
vil bruge tid med os danske münsterländere 
ejere.
  Dertil skal dagens sejeste deltager næv-
nes, 10-årige Iben Brink med hendes hund, 
Jagthyttens High Star, som gjorde det 
rigtig fl ot og fi k imponeret et par dommere 
undervejs.

  Til sidst en stor tak til alle vore DMK 
Nordjylland hjælpere og en stor tak til dom-
merne Torben Pedersen, Bjarne Jacobsen, 
Kaj Sørensen, Preben Hjørringgaard og 
Esben Bro. Endvidere en stor tak til lods-
ejerne ved Hune Søerne og Blokhus Ørne og 
Vildtreservat.
  Tak for fremmødet og en dejlig dag. Vi 
glæder os til at indtage Fyn næste år. Detal-
jerne herfor vil fremgå på DMK-online, når 
det bliver aktuelt. 
Skrevet af Annette Knakkergaard

Spontan glæde.

Holdapportering i Blokhus
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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: ubp@pedersen.mail.dk

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

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

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

Hvalpemotivation. Onsdag 14/8-2013 kl.18.30
Der trænes 5 gange. Pris 200 kr. min 5 hunde
Kontakt Birger tlf. 66 16 19 70 / 22 19 15 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Markprøvetræning: Hver søndag pris pr hund 
150 kr.
Datoer: 04. aug. – 11. aug. – 18. aug. – 25. aug. – 
01. sept. – 08. sept.
Da vi endnu ikke kender datoerne på efterårets 
markprøver kan der opstå behov for at fl ytte nogle 
af træningsdagene. Max. 8-10 hunde. Hunde fra alle 
DMK-områder er velkomne. Nærmere information 
om tid og sted ved tilmelding.

Hvalpemotivation
Onsdag kl. 18.15-19.00 – i alt 6 gange + afslutning 
hver hold 3 kvater. Datoer: 21. aug. – 28. aug. – 04. 
sept. – 11. sept. – 18. sept. – 25. sept. – 02. okt. 
(afslutning). Pris: 250 kr.
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i alders-
klassen 3 – 12 mdr.
- Mild opstart af grunddressur
- Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse.
- Opstart af sporarbejde (vi starter m. foderslæb)
- Samvær med andre hundeførere (m. samme pro-
   blemer/glæder som en selv)
- Socialt samvær for unghundene (de bliver pludse-
   lig en del af en fl ok)
Dressur (hunde ældre end 12 mdr.) efter unghunde
19.00 Til 19.45

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

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

Årets efterårsvinderklasse foregår på Sjælland omkring Ringsted, 
Lørdag d. 28 September

Mødested: Ringsted jagtforening, Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted
Mødetidspunkt: kl. 8,00 afgang til terrænerne kl. 8,30
Afslutning: Ringsted Jagtforening

Tilmelding senest onsdag d. 18 September på hundeweb.
Hunde der efterfølgerne opnår at kvalifi cere sig kan dog efteran-
melde.
Forplejning : Se nærmere på www.dmk-online.dk

Prøveleder: Lars”Sigurd”Vandborg, Rørvigvej 35, 4500 Nykøbing 
sj. 24633387, sigurd@nyka.dk 

Dansk Münsterländer Klubs Efterårsvinderklasse med CACIT på Sjælland

Invitation til den internationale Mün-
sterländerprøve (IMP) henover grænsen 
mellem Danmark og Schleswig-Holstein
Hvornår: 11. oktober til 12. oktober 2013

IMP (A) uden levende and og for hunde op 
til 48 måneder.
IMP (B) uden levende and og for hunde op 
til 36 måneder.

13. oktober 2013
International udstilling, åben for alle Kleine 
und Große Münsterländere. For hunde, som 
del-tager i IMP A eller B er deltagelsen 
obligatorisk.
Arrangør: Verband Kleine Münsterländer 
International e.V. (KlM-I)
Udførende: Dansk Münsterländer Klub i 
samarbejde med LG Schleswig-Holstein
Prøveledelse: Peter-W. Jürgensen, Nørre 

Have 7, DK-7100 Vejle. Tel. 004575725940/ 
004523408481, Mail: peterwjurgensen@
gmail.com

Tilmelding: Med formular IMP-1 til IMP-A 
og formular IMP-2 til IMP-B samt kopi af 

International münsterländerprøve - KIM
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stam-tavlen til prøveledelsen.
Antal deltagende hunde er begrænset til 20.

Tilmelding sendes via DMK til KlM-I. 
Undtagelser afgøres enkeltvis.
Sidste tilmelding: 1. september 2013
Prøvegebyr: MP( A eller.B): 120 Euro inkl. 
Udstilling. Udstilling: 30 Euro
Betales ved tilmeldingen
Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf, 
Konto 3603602108, BLZ 41262501, IBAN 
DE36412625013603602108, BIC GENO-
DEM1AHL

Prøvelokale: Hotel Historischer Krug, Gra-
zer Platz 1, DE 24988 Oeversee, Tel:  049 
46309400, Mail: info@historischer-krug.
de

Betingelser: Til IMP A tillades kun hunde 
der frem til den sidste tilmeldingsfrist har
opnået avlsgodkendelse i hjemlandet.

Til IMP B tillades kun hunde der frem til 
den sidste tilmeldingsfrist ikke har fået kon-
stateret avlsudelukkende fejl eller mangler.
(avls godkendelse i hjemlandet er ikke 
nødvendig).
Der skal fremvises et gyldigt hundepas 
(PET-Passport), med gyldige vaccinationer i 
mod ra-bies og hundesyge (DAPPi+L Vet). 
Desuden skal det dokumenteres, at hunden 
er forsikret.
  Fører: Hundeføreren skal besidde et gyl-
digt jagttegn.
  Til mark- og vandarbejde stiller arrangø-
ren et våben og patroner til rådighed og af 

sikker-hedshensyn skydes kun af dommere.
  Vildt: Hår- og fuglevildtet kan stilles til 
rådighed af arrangøren så fremt det ønskes. 
Dette bedes meddeles ved tilmeldingen.

Forplejning: Til hundeførere og dommere 
udleveres madpakker på prøvedagene (11 og 
12. oktober).

Diverse: Programmet med den aktuelle 
gruppeinddeling udleveres fra 10. oktober. 
Det offi cielle sprog er Tysk med oversæt-
telse til Dansk og Engelsk.
Prøveregler for IMP (A og B) samt tilmel-
dingsformularen, kan downloades fra 
KIM-I Homepage, www.klm-international.
info

Kære Münsterländer venner,
Hermed som lovet på vores generalforsamling en 
beskrivelse af IMP-prøven i en „light-udgave“.
Beskrivelsen kan bruges til at vuderer, om man er 
interesseret i at deltage i prøven og man kan træne 
sin hund i de fl este fag. Jeg tænker, at det ville 
være en god ide, hvis vi ( alle potentielle deltagere 
og undertegnede) mødes en dag i september, hvor 
vi kan træne alle fag i fællesskab eller drøfte evt. 
spørgsmål. I er ligeledes velkomne til at kontakt 
mig, hvis I har spørgsmål.
  For dem, som har deltaget i en VGP-prøve er 
fagene kendt.
  Hvis I beslutter jer for at deltage, bedes I sende 
mig en mail med hundens stamtavle og oplysning 
om A eller B, ASAP, så vil jeg ordne den fornødne 
tilmelding.
  Og til sidst: Hvis jeres hund kan klare schweiss 
sporet, så „ skal“ I vælge A-prøven.
Med venlig hilsen
  Peter Jürgensen, Nørre Have 7, 7100 Vejle, Tel. 23 
40 84 81
  Mail: peter.jurgensen@siemens.com<mailto:peter.
jurgensen@siemens.com

Formål:
Formålet er, at udvikle en prøve, som er praktisk og 
jagtrelateret, og som tager hensyn til avlsrelevante 
kriterier. Man har simpelthen erkendt, at det ikke er 
muligt længere at styre/udvikle avlen nationalt.
  I 2010 og 2011 blev der gennemført to testprøver, 
som efterfølgende blev evalueret. Resultatet af eva-
lueringen blev, at man udbyder IMP på 2 niveauer.
IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på ”excellent præ-
stationsniveau” og en deltagelse på A-niveau kræver 
at hunden er avlsgodkendt nationalt.
  IMP-B (Basis) er en avlsprøve på ”høj præstations-
niveau”

Gennemførelse af prøverne:
Prøven afvikles over 3 dage, to dage for selve 
prøven og en dag til udstillingen, som er obligatorisk 
for IMP.
  For at kunne deltage i prøven kræves følgende:
Hundeføreren skal have et gyldigt jagttegn.
IMP-A hundens alder max 48 måneder og national 
avlsgodkendelse
  IMP-B hundens alder max 36 måneder og ingen 
avlsudelukkende fejl eller mangler.
  I lighed med fuldbrugsprøven vurderes hundens 
præstation med et karakter-tal x et fagtal. 
  Der gives følgende karakter:
  Fremragende 5 meget godt 4, godt 3, tilstrækkelig 
2, mangelfuld 1, utilstrækkelig 0.

  Kun en fejlfri præstation giver karakteren ”meget 
godt”. Karakteren fremragende kan kun gives ved en 
usædvanlig præstation under vanskelige forhold og 
kan kun tildeles i skov-, vand- eller markfag.
En hund kan kun bestå prøven, hvis den præsterer i 
alle fag, dog skal den præstere i de følgende fag til 
”mindst tilstrækkelig”:

Schweissarbejde, Eftersøgning af Hårvildt, 
Eftersøgning i vand med kraftig bevoksning (siv), 
Brug af næse, Stand, Samarbejde (Fører/Hund) dvs. 
teamarbejde, Temperament, og adfærd.

Oversigt over prøvefag:
1. Skov
Schweissarbejde ( kun IMP-A) Fagtal 5
Schweissspor, længde 600 skridt med 2 knæk og 1/3 
liter schweiss. Overnatspor dvs ca.16 timer.
Maks-tid 45 min. Maks. 2 tilbagekald 

Eftersøgning af hårvildt (IMP A & B) Fagtal 3
Apportering af hårvildt (IMP A & B) Fagtal 
2 
  1 stk. hårvildt gemmes i en skovdækning. Hunden 
startes ca. 40 m fra stedet. ( ca. retning anvises)
Hunden skal systematisk gennemsøge arealet og 
spontant apportere vildtet. Overdreven dirigering 
m.m. har indfl ydelse på karaktergivningen. Eftersøg-
ning og apportering bedømmes særskilt. Maks-tid 
10 min. 

Selvstændig afsøgning af skovområde (IMP A & B) 
Fagtal 4
  Hundeføreren anvises et skovområde, som hunden 
selvstændigt og grundigt afsøger. ( ca. 10 min)
Herunder skal observeres, hvis muligheden byder 
sig, om hunden halser, når der er kontakt med vildt. 
Hvis det konstateres at hunden ikke halser ved kon-
takt med vildt, kan den kun opnå karakteren godt. 
(det betyder avlsforbud i nogle medlemslande). Hvis 
hunden vedvarende halser under afsøgningen (uden 
kontakt med vildt) bliver den bedømt utilstrækkelig 
og dumper til prøven.

Skovsøg ( kun IMP-A) Fagtal 3
Hundeføreren anvises et skovområde. Hunden skal 
under bøssen afsøge det anviste område. Det er 
vigtigt at hunden er i kontakt med sin fører og viser 
at den kan dirigeres. Under afsøgningen skal føreren 
på dommerens opfordring affyre skud.

2. Vandarbejde. Skudfasthed (IMP A & B) Bedøm-
mes ikke
En and kastes synlig for hunden på åben vandover-
fl ade og hunden opfordres til apportering.  I mens 

hunden svømmer ud til anden skal der affyres et 
skud over hunden, som skal ramme vandoverfl aden. 
Hunden skal uden yderligere kommandoer apportere 
og afl evere anden. 
  En hund, som ikke er i vandet efter 1 minut, ikke 
apporterer anden selvstændigt eller reagerer på skud-
det, kan ikke afprøves i vandarbejde.

Eftersøgning i vand med kraftig bevoksning (siv). 
(IMP A & B). Fagtal 3.  Apportering af and (IMP A 
& B) Fagtal 2
  En and kastes usynlig for hunden i kraftig siv be-
voksning, således at hunden skal dirigeres over åben 
vandoverfl ade ind i bevoksningen. Hunden placeres 
ca. 30 m fra anden og en ca. retning angives. Hun-
den sendes og den skal nu selvstændigt søge og ap-
portere anden. Vedvarende dirigering eller stenkast 
formindsker prædikatet. 

Gennemsøgning af sivområde med levende and. 
Fagtal 4
  Apportering af and (Gennemføres ikke). Fagtal 2
Hundeføreren anvises startpunktet, som ligger ca. 30 
til 40m fra det sted, man kan forvente at den levende 
and befi nder sig. Herfra opfordrer føreren hunden til 
eftersøgning af anden. 
  Hunden skal nu selvstændigt eftersøge anden, 
bringe den på vingerne eller presse den ud på det 
åbne vand, hvorefter den bliver skudt og hunden skal 
spontant og selvstændigt apportere anden. 
  I øvrigt henvises det til DMKs hjemmeside.

Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) 
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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

Traditionen tro blev der igen i år afholdt 
FJD-udstilling i Vissenbjerg den  9 juni 
2013, og igen i år var der tilmeldt over 40 
Gamle Danske Hønsehunde frem til bedøm-
melse. GDH’erne blev dermed igen i år den 
bedst repræsenterede race på udstillingen.
  Dagen startede med morgen mad, hvorefter 
bedømmelsen af hundene begyndte. Der 
blev løbet i ring og på linjer, alt imens der 
blev kikket, studereret og følt på hundene af 
dagens dommer, hvorefter de eftertragtede 
sløjfer og glas blev udleveret. Afslutningsvis 
stod dagen 2 bedste GDH’ere tilbage som 
BIR og BIM i racen. Stort tillykke til Jens 
Peder med Neptun og  Kim med Casey 

med de fl otte placeringer som BIR og BIM 
– desværre rakte det ikke til en placering i 
BIS-konkurrencen.
  Uden for ringen blev der også kikket, 
vurderet og snakket – både om dagens 
hunde og bedømmelserne, men også om 
alle de andre ting vi hundefolk snakker om, 
som er med til at skabe en god og givende 
hundedag.
  Efter en lang dag med mange oplevelser og 
indtryk, var der ’kun’ tilbage at sige tak for 
en god dag, på gensyn næste år, inden snu-
den blev vendt hjemover, mod en sommer 
fyldt med nye oplevelser og udfordringer for 
hunde og ejere.

40 gange gammel dansk i Vissenbjerg

Udvalgte resultater
DJ’s Udv. Apporteringsprøve – Ø.Tørslev den 
16. juni 2013
DK19348/2010 – Markpr. Casey, O/E: Kim Søren-
sen, kanin/kanin – bestået med 210 point

DKK-udstilling i Roskilde  4-5 Juni 2013
Søren Borup’s Cally , E: Jesper Ingemann Pedersen, 
Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR 
(4/5-13)
Asta DK02876/2012, E: Jesper Ingemann Pedersen, 
Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK BIR (5/5-13)

FJD-udstilling I Vissenbjerg  9. Juni 2013
Neptun DK01377/2012 E: Jens Peder Saugstrup, 
Exc JK, 1V, CK, 1.BHK, BIR
Casey DK19348/2010, E: Kim Sørensen, Exc BK, 

1V, CK, Cert, 1.BTK, BIM

DKK-udstilling i Vejen 15. jui 2013 
Casey DK19348/2010, E: Kim Sørensen, Exc.BK 
Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR
Charletan’s Fnuggi DK00687/2011, E: Iben Lykke 
Scheel Thomsen, Exc.ÅK Plac.1 CK 2.BTK 
R.CERT R.CACIB

DKK-udstilling I Svendborg 18. Juni 2013, 
Take A Stand All of A Sudden DK00888/2010, 
E: Lone Fabicius Jørgensen, Exc.ÅK Plac.1 CK 
1.BHK BIR
 
VDH Frühjahrsieger udstilling – Dortmund den 
12-5-2013
19554/2004 – NLCH, WA10 (NL) Kenzo, E: 

Lisbeth Bo Dichov Lund, V1, VDH-CAC, CAC, 
CACIB, BOB, VDH-Frühjahrssieger 2013. Hermed 
er betingelserne for DEVDHCH opfyldt
DK04022/2010 – WJW11, DKCH, Charletan’s 
Etna, O/E: Niels og Jenny Mikkelsen, V1, VDH-
CAC, CAC, CACIB, BOS, VDH-Frühjahrssieger 
2013

VDH Europasieger udstilling – Dortmund den 
11-5-2013
19554/2004 – NLCH, WA10 (NL) Kenzo, E: 
Lisbeth Bo Dichov Lund, V1, VDH-CAC, CAC, 
CACIB, BOB, VDH-Europasieger 2013
DK04022/2010 – WJW11, DKCH, Charletan’s 
Etna, O/E: Niels og Jenny Mikkelsen, V1, VDH-
CAC, CAC, CACIB, BOS, VDH-Europasieger 
2013. Hermed er betingelserne for INTCH opfyldt.

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

Den 22. juni afholdte Kreds Midtjylland de-
res årlige familiedag. Som sidste år blev den 
afholdt på Trehøje banens lokaliteter. Der er 
her rigtig gode rammer for en god dag.
  De 25 fremmødte bidrog selvfølgelig også 
til en god stemning. Med sig havde de 10 
hunde, som gik fra en 9 ugers hvalp, der 
var ude at få oplevelser, til de mere erfarne 
hunde.
  Kl. 9.30 var der rundstykker og kaffe. 

Mens kaffen blev nydt, nåede de sidste 
deltagere frem. Der var til stor glæde for 
bestyrelsen mødt folk op fra hele kredsens 
område. Fra Stauning i vest til Randers i øst. 
Fra Lemvig i nord til Brande i syd. Et enkelt 
hold vildfarne sønderjyder fandt, efter lidt 
kørsel frem og tilbage, efter støvler og fl øjte, 
også frem til det Midt- og vestjyske. Endda 
havde vi gæster fra Holland. Gitte havde 
hvalpekøbere på besøg og tog dem selvføl-
gelig med.
  Efter morgenkaffen var det tid til at dyste 
lidt med hundene. Der var lavet 2 apporte-
ringsbaner med 5 emner på hver. Der var så 
max 5 min. til at få så mange emner hjem 
som muligt. På den ene bane var det kanin, 
due, ræv, mår og måge der var på menuen. 
På den anden et bredt udvalg af forskellige 
dummyer. Der skulle jo gerne være noget 
for alle uanset, hvilket stadie af træningen 
man var på.
  På vildtbanen var det de erfarne hunde der 
viste vejen frem. HP og Chilli satte, i lighed 
med sidste år, konkurrenterne til vægs. 
Torben og Zita tog 2. pladsen.
  På dummybanen var det Jørgen og Indy 
der fi k sejren i hus. De fi k ét emne mere 
hjem end Jens og Ida. 
  Så var det tid til at få tændt op i grillen. 
Imens gik mange op til vandhullet, for at 
søge udfordringer der. Der blev ligeledes 

prøvet kræfter med kaninslæb og fl ere af de 
unge hunde var ude at lege lidt med den lille 
ræv, der var med.
  Meget passende, begyndte det at regne, 
netop som bøfferne var færdige. De blev 
indtaget i skydebanens fi ne klublokaler. 
  Under et ophold i regnen, var det tid til, at 
et af de faste indslag løb af stabelen. Nemlig 
Pølseapporteringen. Her dystes der i, hvor 
langt væk en pølse kan lægges. For så at 
blive apporteret af hunden og bringes hjem 
i hel og uskadt stand.  En umulig opgave for 
nogle mens andre klarede det på fi neste vis. 
Det blev Jens og Ida der kom længst ud med 
pølsen. Godt gået.
  Den lokale hundeudstyrsforretning havde 
stillet nogle små præmier til rådighed. Så 
mens der blev drukket kaffe og spist kage 
blev nogle spurtpræmier uddelt til nogle af 
de lidt sjovere episoder der havde været i 
dagens løb. Tak til Bigbullies.dk
  Så var en, for bestyrelsen at se, vellykket 
dag ved at være til ende. Der skal fra os lyde 
en stor tak til de medlemmer der mødte op 
og var med til at gøre dagen til en super dag. 
Både for kendte ansigter, men også for de 
folk, vi så for første gang til vores aktivite-
ter.
  På gensyn
  På bestyrelsens vegne: Jørgen Risum

Familiedagen i Kreds Midtjylland

Arkivfoto.

FJD-udstillingen 
10 hunde var tilmeldt og fremmødt. Vejret 
var okay ikke for meget sol og ingen regn. 
Der blev talt lystigt ude ved ringsiden om 
bl.a. vores dejlige race. Der var 3 junior-
klasse hanner, 2 juniorklasse tæver, 1 
åbenklasse tæve, 3 brugsklasse tæver og 1 
championklasse tæve. Resultaterne kan ses 
på klubbens hjemmeside. Vi delte dommer 
med Dansk Gordon Setter Klub og med 
Stående jagthunde uden specialklub, hvilket 
var Bracco Italiano og Spione. Det betyder 
at udgifterne til dommer bliver mindre for 
hver race.

De fremmødte hunde med deres ejere og dommer Knud V. Jensen.

www.fjd.dk
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DANSK WEIMARANER KLUB

Klubredaktør:
Jette Veggerby, Friggsvej 20, 
Sdr. Onsild. 9500 Hobro. Tlf. Tlf. 51 80 60 08
e-mail: info@jetteveggerby.dk

www.weimaraner.dk

Skue- og Familiedag i Kreds 2Skue- og Familiedag i Kreds 2

Søndag den 2. juni afholdt Kreds 2 skue- og familiedag i Nr. Snede, hvor 24 hunde og deres familier deltog i 
en rigtig hyggelig og veltilrettelagt dag.

Dagen startede kl. 9 med fælles morgen-
bord, hvorefter kredsens formand Peter 
Poulsen bød velkommen. Derefter var der 
tid til skue, hvor hundene blev bedømt af 
Hans Bilde Sellerup, der fl ere gange har 
været dommer til familiedagen. Først for-
talte Hans om, hvordan man tager sin hund 
til udstilling og derefter fi k han Hanne Bro 
og Astro til at vise – både hvordan man gør 
og hvordan man ikke gør, for at præsentere 
sin hund på bedste måde. Der var mange 
unge hunde, som skulle på deres første ud-
stilling, så der var mange ting at lære. Det 
blev Hanne Bro med Astro, der blev BIR 

og Tessa blev BIS. Således blev det søn 
og mor der stod på skamlen denne søndag. 
Stort tillykke til Hanne Bro.
  Efter skuet var der for hundene apporte-
ring og for børnene skattejagt. Hundene 
skulle på tid apportere 5 ubesete emner, 
hvilket der kom mange gode grin ud af, da 
det var lige op af et stykke skov, og mange 
hunde havde ikke glemt, at de for 2 år siden 
skulle hente emnerne i skoven og ikke på 
marken! Det blev Kim Petersson og Bijou, 
der kom først hjem med emnerne og fi k 1. 
præmie. Stort tillykke. 
  Frokosten bestod af grillmad lavet af for-

manden Peter Poulsen, desværre var der lidt 
koldt, så vi måtte indtage maden inde, men 
hen på eftermiddagen kom der sol. Under 
frokosten gik bestyrelsen for Kreds 2 rundt 
og solgte lodder til amerikansk lotteri og 
der var mange fl otte præmier fra sponso-
rerne. Den mest eftertragtet gave var en stor 
gul gummikylling, men der var også fl otte 
sweatshirts, sportstasker, kasketter mv. 
Dagen sluttede med lagkager lavet af alle 
børnene, som havde pyntet dem meget fl ot i 
deres lille spejder lejer, hvor de også lavede 
snobrød og skød med bue og pil. Tak for en 
god familiedag endnu engang!

www.fjd.dk
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Lørdag den 8. juni deltog klubben i det store 
outdoor arrangement på Tirsbæk Gods ved 
Vejle. På standen mellem drabelige orker, 
hvilket hundene nu tog helt med ro, og en 
indianer landsby blev det til mange gode 
samtaler med besøgende, der ville vide mere 
om hundene og 3 fi k henvisning til vores 
hvalpeformidler Karen Sylvest Hansen. 
  Det blev også til en lille opvisning i en 
ring, hvorfra der blev trukket et kaninspor 
ud i området. Hundene tog det helt med ro, 
at de skulle gå igennem publikum og kani-
nerne kom fl ot hjem, hvilket mange synes 
var spændende at se.
  Vi kunne desværre kun deltage om lørda-
gen, da der var Vissenbjerg Udstilling om 
søndagen, men vi havde en god og hyggelig 
dag på det fl otte område.
  Tak til Erik Mortensen og Bailey, der 

De grå på Tirsbæk Green Game

deltog om formiddagen og Hanne Bro 
Hansen med Tessa og Astro, Anders Porse 
Klemetsrud med familie og Chess, formand 
for Kreds 2 Peter Poulsen med sin kone 
Else samt Silke og Aggi, formand Morten 
Hougaard med sin kone Jette samt Sally, 

Michael Hoe med sine to langhårshvalpe og 
den største tak til bestyrelsesmedlem Søren 
Guldager, der var med hele weekenden på 
trods af hans hund Ally har hvalpe og måtte 
blive hjemme. 

Udstilling i Vissenbjerg
På vores udstilling i Vissenbjerg 9. juni var 
tilmeldt 11 hunden, men kun 10 deltog. 
Vejret holdt tørt, men der var meget koldt 
fra morgenstunden, det blev dog bedre 
omkring kl. 11 og til sidst kom solen. I alt 
gav dommer Karin Høy 8 hunde excellent, 
BIR blev Kim Petersson´s Bijou og BIM 
blev Martin Pedersen´s Falco (kun 1 år), 
en af superhvalpene efter Janka og Chang. 
Marietta Foxmar Nielsen fi k certifi kat på 
Hot Shoot´s Kaisa. Stort tillykke. I år må vi 
rose deltagerne på udstillingen for en fl ot 
opbakning til Best in Show, det var dejligt 
at se så mange bakke op om afslutningen. Vi 
afsluttede udstillingen med fælles middag i 
Vissenbjerg Hallen, hvor klubben gav kar-
toffelmos og bøf stroganoff med tilbehør til 
alle grå, der havde lyst til at være med. Det 
var rigtig hyggeligt, så det vil vi overveje 
at gøre fremover. Tak til alle jer, som kom 
forbi med jeres hunde og kiggede, det er 
altid en fornøjelse at hilse på både hunde og 
ejere. 

Falco bliver Bedst i Modsatte køn og får krammer af 
sine stolte ”forældre”. Stort tillykke.

Martin Pedersen med Falco til venstre blev BIM og Kim Petersson med Bijou blev BIR. Stort tillykke.

Generalforsamling
Efter udstillingen i Vissenbjerg blev der af-
holdt generalforsamling. Formand Morten 
Hougaard blev genvalgt, ligeledes gjorde 
bestyrelsesmedlem Carl Kristian Thomsen. 
Sekretær Simon Hansen udtrådte før tid 
af bestyrelsen pga. personlige omstæn-
digheder og Søren Guldager overtager 
sekretær posten. Vi byder velkommen til 
et nyt medlem i bestyrelsen, nemlig Steen 
Nørgaard Jensen fra Silkeborg. Referat fra 
generalforsamlingen kan ses på klubbens 
hjemmeside.

Det nye medlem, Steen Nørgaard Jensen med 
Franko Kashmir efter lokal schweissprøve i Had-
sund, hvor det blev til en fi n 1. præmie.

5-klub vinderklasse
28. september. Se side 18.
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DANSK VIZSLA KLUB

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

www.danskvizslaklub.dk

Vizsla Europa Cup 2014 i Østrig
Så er der kommet dato og sted for Vizsla 
Europa Cup 2014. 
Danmark har deltaget nogle år og har også 
været vært for Europa Cuppen. Det var en 
stor oplevelse for mig, selv om jeg kun var 
med som medhjælper. Vi håber derfor, at 
der blandt medlemmerne fi ndes nogle, der 
har lyst til at deltage i 2014 og som har en 
hund, der vil være egnet til at repræsentere 
Danmark som en god markprøvehund.
EU Cup er naturligvis en konkurrence. På 
den anden side er det en enestående mulig-
hed for at se andre landes Vizslaer og møde 
andre entusiastiske Vizsla ejere. 

Dato: 3. - 5. oktober 2014. Sted: Østrig, Burgenland provincen omkring landsbyerne 
kroatisch Minihof og kroatisch Geresdorf.
Om ophold se følgende hjemmesider: www.urlaubinlutzmannsburg.at og www.gemeinde-
nikitsch.at/KroatMinihof_Veranstaltungen.htm
Dansk koordinator: Lars Bonnesen, LB@scan-trans.com

Resultattavlen
Udstillingsresultater
04.05.2013 DKK Roskilde, Korthåret
Michen’s Knuz DK01353/2012, Exc.JK.Plac.1
Salsa DK11904, VG.JK Plac.2
Valiantgizmo DK11211/2010, Exc.BK Plac.1.
Ruhåret
DANIAVIZSLAS C. Werner, DK09672/2010, Exc.
ÅK Plac.1
05.05.2013 DKK Roskilde, Ruhåret
DANIAVIZSLAS C. Werner, DK09672/2010, Exc.
ÅK Plac.2 BHK R CACIB
HUMLEKROGEN’S Ibrahim, DK00615/2009, Exc 
ÅK Plac. 3.
HUMLEKROGEN’S Kaos, DK12987/2010, Exc 
ÅK Plac.1. CK 1.BHK CACIB BIR
18.05.2013 DKK Svendborg, Korthåret
Laika DK10992/2007, Exc.ÅK Plac 1.
Ruhåret
HUMLEKROGEN’S Ibrahim, DK00615/2009, Exc 
ÅK Plac.2. CK 2.BHK
HUMLEKROGEN’S Kaos, DK12987/2010, Exc 
ÅK Plac.1. CK 1.BHK BIR

Markprøveresultater
10.03.2013 DJ Vordingborg
Amigo (r) DK09619/2009, 2. pr.
13.03.2013 DJ Holbæk
Amigo (r) DK09619/2009, 2. pr.
13.03.2013 DJ Dianalund
Caddy (r) DK15289/2007, 2. pr.
28.03.2013 DJ Vallensbæk/Tåstrup
Valiantgizmo (k) DK 11211/2010, 3. pr.
31.03.2013 DJ Dianalund
Bailey von der Wohldbeek (k) DK16266/2010,  2. 
pr.
04.04.2013 DJ Thy/Mors
Michen’s Jatzie (k) DK15003/2011,  1. Pr.
06.04.2013 DVK Humlekrogen
Krudtens Fanta (k)  12898/2004, 1. pr.
Qvistorf Jo-Jo (k) DK09924/2011
Thasjani’s Frigg (k) DK08743/2009, IFF
Caddy (r) DK15289/2007, IFF

Schweissprøver 400m/3 timer
04.05.2013 Dansk Münster Klub, Blåbjerg Plantage
Nygaards Bugatti (k) DK11579/2012, 2. pr.
11.05.2013 Dansk Retriever Klub, Nordsjælland
Valiantgizmo (k) DK 11211/2010, 1. pr.
24.04.2013 5 klub regi Dianalund
Krudtens Mecava (k)  DK09456/2010, 2. pr.
Michen’s Kenzo (k) DK01346/2012, 1. pr.
Valiantgizmo (k) DK11211/2010, 1. pr.
05.05.2013 Torsted korthårsklub
Humlekrogens Lunte (r) DK02369/2011, 3. pr.
Quodrians Eszla (r) DK20398/2009, 1. pr.

5-Klub International Vinderprøve 
28. september 2013 - se side 18.
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DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB

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

www.drenteklub.dk

Det var et dejligt sted at holde familieweek-
end, masser af plads til både børn, folk og 
hundene. Det kunne selvfølgelig godt have 
været lidt varmer, men det hold tørvejr, det 
er jo også vigtigt. 
Om fredag var der lagt op til selv at stå for 
madlavning, grillen var tændt. Der blev 
laver sammenskudsgilde og alle hyggede sig 
med lidt godt til ganen. 

DDPK Familieweekend i det Fynske den 7. – 9. juni
  Lørdag startet vi jo tidlig med morgenmad 
inden vi skulle i gang med apporterings-
prøve. Alt var lige i nærheden og der var 
ingen hast, folkene var kommet fra langt 
og nær. Selv en familie fra Holland med en 
Viszla, som også skulle til FJD udstilling 
om søndagen, det blev en rigtig godt week-
end for denne familie, har jeg hørt J
  Alt ved oversået til middag med 6 hunde 
bestået ud af 7, der er bare fl ot, tillykke 
til alle jer. Der blev serveret smørbrød til 
frokost og snakket en del om resultatet fra 
prøven. KFJ apporteringspokal blev uddelt 
til den bedste Drente, som blev Eros, tak 
for kampen. Dommer fi k sagt meget godt 
om vores hunde og takket os for at han fi k 
lov til at dømme disse dejlige hunde J, lige 
måde Jørgen.
Vores prøveleder Jesper havde gjort det godt 
og blev belønnet med vores dejlige drente-
vin, tak Jesper, vi få nok brug for dig igen til 
næste år.
  Om eftermiddag var der afslapning og 
hygge på programmet. Der blev lavet 
forskellige lege med børn og voksne og lidt 
ekstra hundetræning til dem som havde brug 
for det. Allan og Fie havde en speciel pande 
med til bålet hvor vi alle fi k lavet vores egne 
pandekage, det smagte dejlig og Sandie 
havde bagt en lækker kage til kaffen, lige 
efter min smage, det kalder jeg afslapning. 
  Aften bød på mere mad og alle frivillige 

hjælper var inviteret til at deltager i grill-
party, der blev serveret Bisonsteg med tilbe-
hør. Tak til grillmester Allan Bo Kristensen, 
det var virkelig fi nt lavet.
Aften gik med mange gode fortællinger og 
der blev hygget rund om bålet og godt klar 
til dagen i morgen hvor vi alle skulle delta-
ger i den årlige FJD udstilling i Vissenbjerg.

Klubvinder og 
Årets unghund 2012
På den netop afholdte familieweekend d. 
8. og 9. juni er klubvinderen 2012 og årets 
unghund 2012 blevet udnævnt.
Klubvinder 2012 blev Lillebrusens Tessa, 
ejer og fører Henning Wilstrup. 
Årets unghund blev Mosehøjs Amfri 
Pascha, ejer og fører Knud Flemming 
Madsen.
Et stort tillykke til begge de gode hunde, 
samt deres dygtige førere.
Mvh. Bestyrelse 

Årets unghund 2012.

DDPK Generalforsamling 
den 9. juni i Vissenbjerg

Der var rigtig fi nt opbakning til vores år-
lige generalforsamling, bestyrelse er gået 
fra 3 til 5 medlemmer og også 2 supplean-
ter er kommet til. Tak for jeres opbakning, 
det er altid dejlig at få en skulder klap. 
Vi var jo ikke så mange til at holde det 
kørende, men det lykkes. Referatet er lagt 
på vores hjemmeside og præsentation af 
vores nye folk i bestyrelse. 
Mvh. Johanna Jongstra, formand DDPK

www.fjd.dk
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Søndag den 9. juni 2013 afholdt FJD udstil-
ling for stående jagthunde i Vissenbjerg, ca. 
237 hunde var tilmeldt på den årlige FJD 
udstilling, heraf 19 Drenter var tilmeldt. 
Drenteklubben havde i år inviteret den Hol-
landske dommer Diana Striegel Roskamp til 
at komme og dømme vores hunde. Der var 
en del nye Drenter i ringen, det var super 
dejligt at se, de nye skud på stammen, som 
skal være med til at vise racen. Og så er 
der alle os andre som kommer igen hvert 
år, fordi vi kan lide at hygge os sammen. 
Det var lidt overskyet, men ellers var vejret 
hunde godt og der var fi n opbakning af 
deltagere samt tilskuere til udstillingen. Tak 
til alle deltagerne, for at støtte op om dette 
arrangement. Dagens Bedste i Racen blev 
Mosehøjs Bufri Eros.
  På nuværende tidspunkt har jeg ikke fået 
resultatliste fra DKK, men så snart den er 
kommet ind vil alle resultater bliver noteret 
på vores hjemmeside www.drenteklub.dk

Pokalvinder som er på billeder er: 
Mosehøjs Bufri Eros, Bedste i Champion-
klasse, BIR

Mosehøjs Monfro Cille, Bedste i Brugshun-
deklasse, BIM
Boaz-Milla v. d. NeerboscheWateren, Bed-
ste i Juniorklasse

Vindhøjs Feia, Bedste i Hvalpe klasse
I midten stå den Hollandske dommer Diana 
Striegel Roskamp

FJDs fællesudstilling i Vissenbjerg

Pokalvinderne i Vissenbjerg. I midten den Hollandske dommer Diana Striegel Roskamp.

Den 8. juni 2013 blev der afholdt 5 klubs 
apporterings prøve ved Sortenkær hytten, 
Vissenbjerg på Fyn. Vejret og omgivelsen 
var perfekt til den dag. 
  Der deltog i alt 7 hunde af forskellige ra-
cer, 4 Drenter, Gammel Dansk Hønsehund, 
Viszla og labrador. 
  Vores dommer den dag var Jørgen Chri-
stensen, han fortalte os, at det var sjældent, 
at kvaliteten på hundearbejde var så godt og 
at alle førerne havde så meget styr på deres 
hunde, at det var en fornøjelse at domme her 
i dag. 
  Vi siger også tak til Jørgen for også at 
bidrage med god humør og hans dejlig måde 
at være på. 
  Vores prøveleder Jesper Langfeldt skal 
selvfølgelig også have stor tak til en veltil-
rettelagte prøve. Og til sidst, tak til alle jer 

som har deltaget i prøven, uden jer er der 
ingen prøve. 

Resultater af drenterne:
DK09476/2009 Mosehøjs Bufri Eros 
(Drente) – 30 point
NHSB 2840143 Quodianns Rembrandt 
(Viszla) 30 point
DK08512/2010 Mosehøjs Amfri Pascha – 
29 point
DK0454/2009 Bjergvejens C-Gibson – 28 
point
DK18052/2011 Brown Hunts Kondi (Labra-
dor) 27 point
DK02506/2010 Loke (Gammel Dansk Høn-
sehund) 25 point
DK10200/2007 Bjergvejens Beamer – 0 
point

5-Klubs apporteringsprøve på Fyn

Vi venter på tur.

KFJ apporteringspokal
Der var 4 drenter som skulle dyste om KFJ 
pokalen. Så der var lagt op til kamp fra 
morgenstunden. Dette lukkes igen for Mo-
sehøjs Bufri Eros og hans fører Johanna 
Jongstra at slæbe den med hjem igen, det 
er for 3. år i træk med 30 point, god gået. 
Resten af Drenterne og deres fører gjorde 
det heller ikke så dårligt, men manglet lige 
det sidste, øv. Red

5-klub vinderklasse
28. september. Se side 18.
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DANSK BRETON KLUB

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

www.breton.dk

Dansk Breton Klub
50 års jubilæum

Alle er velkomne

Fredag den 27. september
Apporteringsprøver og jagtskydning – Køge-Herfølge Jagtforening
10.00 – 15.00 Apporteringsprøve (DJU) og apportering for sjov starter

 

skydeinstruktør.

-

Udstilling – Himlingøje / Hårlev

& 

-

Lørdag den 28. september

Ungdoms klasse og Åben Klasse – Sydsjælland

Jubilæumsfest – Køge
19.00  Festen starter

Søndag d. 29 september

International efterårsvinderklasse 

Maksimum af kvalitet
i et minimum af krop

Hjemmeside og jubilæum
På lokalsiden for Dansk Breton Klub kan 
du se den offi cielle invitation til klubbens 
jubilæum. Der er mange forskellige aktivi-
teter i støbeskeen, så derfor skal jubilæets 
koordinationsudvalg henvise til klubbens 
hjemmeside.
  På hjemmesiden kan du få uddybende 

informationer om aktiviteter, konkurrencer 
og tilmelding. Og, det vigtigste er, at du og 
din familie reserverer dagene den 27., 28. og 
29. september 2013.
Øvrige aktiviteter vil også blive omtalt der. 
Der arrangeres fx nyjægerjagter med stå-
ende hund forskellige steder i landet.
  Koordinationsudvalget

Flot jubilæumsgave til 
Dansk Breton Klub
Engelsk Setter Klubs formand bankede 
pludselig pænt på udstillingsteltet under 
FJD-udstillingen. Dernæst blev formand Sø-
ren Stenhøj revet ud at sine udstillingsforbe-
redelser og ført ind i udstillingsringen. Her 
overrakte Erling Clausen på samtlige engel-
ske klubbers vegne – ESK, DISK DGSK og 
DPK – en utrolig fl ot pokal i sterling sølv 
til formanden. Dette i anledning af DBK´s 
kommende 50 års jubilæum. Pokalen er 
evigt vandrende, og klubbens bestyrelse 
har fået i opdrag, at fremkomme med de 
nærmere propositioner for fremtiden.
  Der skal her lyde en stor tak til de 4 klub-
bers for den yderst generøse gave, og det 
skal ingen hemmelighed være, at mange af 
de fremmødte breton-folk fremkom med 
mange gode forslag til pokalens proposi-
tioner. Alle forslag matchede stort set deres 
egen hund, så ingen tvivl om, at pokalen 
bliver yderst eftertragtet.
  Bestyrelsen

Foto: Lemo.
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Ifølge de offi cielle optegnelser ankom de 
første bretons til Danmark i 1960. Der var 
tale om hunde indført fra Norge og Canada, 
og uden at dyrke det yderligere skal det 
nævnes, at bretons i mange år herhjemme 
kunne opdeles i en canadisk og fransk type. 
  På daværende tidspunkt skulle man mindst 
være 20 medlemmer for at en specialklub 
kunne anerkendes, og med godt benarbejde 
lykkedes det på en hundeudstilling den 29. 
september 1963 i Odense at stifte Dansk 
Breton Klub.
  Næste skridt var at indgå en overenskomst 
med Dansk Kennel Klub, og da det var 
på plads, kunne klubben i 1964 søge om 
optagelse i Fællesrepræsentationen for spe-
cialklubber for stående jaghunde i Danmark 
– bedre kendt som FJD. Den 12. oktober 
1964 kunne klubbens 43 medlemmer opfatte 
sig selv, som en del af denne samlende 
forening. DBK var repræsenteret første gang 
den 3. december 1964, hvor den daværende 
formand R.G. Dissing kunne sætte sig som 
ligeværdigt medlem blandt de 6 etablerede 
racer – DRK, KHK, DPK, ESK, DISK og 
DGSK.

Fra kontinental til engelsk
Bretonen har Frankrig som sit hjemland, og 
hører internationalt til hos de traditionelle 
kontinentale racer. Hvorfor så det engelske 
tilhørsforhold i Danmark ? Svaret er først og 
fremmest, at stifterne af klubben havde en 
”engelsk” baggrund. Men, fl ere var af den 
opfattelse, at de øvrige engelske special-
klubber fokuserede alt for meget på fart, 
et ultra stort søgsoplæg og en prima stil. 

Dette på bekostning af den brugsmæssige 
effektivitet, som kunne fi ndes hos de danske 
kontinentale racer, hvor stil og fart til gen-
gæld på ingen måde var i højsædet. Hvorfor 
så ikke prøve den besnærende breton, som 
på verdensplan var og er den mest udbredte 
stående jagthunderace?
  Inden for de sidste 20 år har mange danske 
breton-ejere taget turen syd på og deltaget i 
FCI-markprøver. Her skal det fremhæves, at 
der ved bedømmelsen af hundene fokuseres 
på, at søg, fart og stil er racetypisk. En rigtig 
breton skal arbejde i et fornuftigt, tilpas stort 
veldækkende søg i en høj fart og en god 
stil, præget af en kraftfuld (ikke langstrakt) 
galopaktion. Så valget af tilhørsforholdet i 
Danmark var, set ud fra en international og 
racemæssig synsvinkel, rigtigt, da de kon-
tinentale racer herhjemme tillader et yderst 
svingende format med hensyn til søgets 
størrelse, farten og stilen. Fuglebehandlin-
gen skal dog være 100 % i orden. Ambiti-
onsniveauet har således været ekstremt højt, 
idet bretons skulle matche de engelske racer, 
uden at gå på kompromis med det effektive 
fuglearbejde.
  Tilhørsforholdet til de engelske racer har 
været drøftet over årene. Måske fordi man 
engang i mellem har følt sig overspurtet 
af især pointeren og engelsk setteren, der 
jævnlig står på sejrspodiets øverste pladser, 
eller fordi man har haft en følelse af, at 
bretonen ikke helt er blevet anerkendt som 
ligeværdig deltager. Ifølge de gamle opteg-
nelser drøftede man tilhørsforholdet første 
gang i DBK-regi allerede i 1968. Hver gang 
diskussionen har været oppe at vende, har 

klubben valgt at fastholde sit tilhørsforhold. 
Dette (måske) på bekostning af ultimative 
topplaceringer på fælles vinderklasser. Til 
gengæld har avlen af bretons i Danmark 
til stadighed fokuseret på, at vi i Danmark 
tilstræber os på at avle racetypiske bretons, 
som på gode dage til fulde kan matche de 
øvrige engelske racer herhjemme. Og, der er 
faktisk en hel del gode dage. 
  Det skal heller ingen hemmelighed være, 
at mange ”rigtige” engelske hundeførere og 
dommere dengang stillede spørgsmålstegn 
ved bretons deltagelse i den engelske lejr. 
Retfærdigvis skal det nævnes, at kvaliteten 
de første mange år var noget svingende, 
hvilket et ”diktatorisk” avlsprogram stille 
og roligt fi k afhjulpet. Det ændrer ikke ved, 
at mange nye og håbefulde bretonejere, nok 
har følt sig dårligt behandlet, når dommerne 
har meddelt, at de ikke så sig i stand til at 
bedømme den stumphalede og kvadratiske 
hund. Det er faktisk imponerende, at tidens 
pionerer havde mod- og mandshjerte til 
at fastholde bretons tilhørsforhold hos de 
engelske racer. I øvrigt fantastisk, at der i 
Fælles Markprøve Regler (FMR) §21, stk. 2 
fortsat står, at ”En god stil omfatter: elegant 
galop med tilpasset hovedføring, livlige 
hale-bevægelser og stående, stram stand”! 
  Det sker kun sjældent, at den ”gamle” krig 
stikker sit grimme hovedet frem, men af og 
til kan man fornemme en ubehagelig under-
tone fra gamle engelske fanatikere, når sær-
lige temaer drøftes, og enighed og en fælles 
indfaldsvinkel ikke ligger lige for. Heldigvis 
er de nye ”unge” prøvefolk fra alle racer 
ikke belastet af historien, og de nyder 

Breton – et kort oprids af 50 år i Danmark
Maksimum af kvalitet i et minimum af krop

Af Søren Stenhøj Foto: Pernille Hansen.
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hinandens selskab på de mange prøver, hvor 
bretons i dag er med til at fastholde og sikre 
en solid interesse for markprøvesporten. Fra 
at have 43 medlemmer i 1964 er klubben 
vokset til små 600 medlemmer i 2013, og 
DBK er i dag den største klub blandt de 
engelske racer, og den fjerde største klub i 
FJD-sammenhæng. Bretons fylder således 
godt på de mange markprøver.
  Breton begyndte efter et par år at kunne 
gøre sig gældende på marken, og i 1968 
blev Bretons Siv den første breton, der blev 
placeret som 5. vinder på en fælles vinder-
klasse. Dermed var adgangsbilletten til årets 
Danmarksmesterskab udstedt. Siv gentog 
bedriften året efter, og som årene gik, stak 
fl ere og fl ere bretons hovedet frem i dette 
fi ne selskab. 
  
Derby – hvorfor ikke?
Den første ansøgning om optagelse i Dansk 
Jagthunde Derby blev afsendt den 14. juli 
1974. Det blev et afslag med følgende 
begrundelse: ”Flere af klubberne har be-
grundet deres afslag, der bl.a. går ud på, at 
bretons bygning, og dermed stilen, afviger 
så meget fra stilen på de engelske hundera-
cer, at et korrekt sammenligningsgrundlag 
ikke er muligt”. Afslutningsvis blev det 
bemærket, at bretons præstationer på mar-
ken på ingen måde nærmede sig de engelske 
jagthunderacer.
  Det arrogante afslag gav anledning til lidt 
af en krise, hvor klubben drøftede, om man 
skulle udtræde af FJD. Heldigvis trådte 
enkelte engelske foreningsmænd i karakter 
og undsagde diplomatisk det nedladende 
svar fra Derbyudvalget. Dansk Breton Klub 
fi k tilbudt en prøvetid på 5 år. Prøvetiden 
gav adgang for bretons på selve derbyet, 
men klubben ville ikke blive optaget i selve 
bestyrelsen for Dansk Jagthunde Derby. I 
1977 startede de første bretons på derbyet. 
  Derbyet har aldrig appelleret til den brede 
kreds at bretonejere, men klubben er nu 
(næsten) fyldgyldigt medlem, og i enkelte 
år, har deltagelsen været høj, og bretons har 
siden 1988 opnået placeringer blandt de 
bedste to-åringer.
  Inden for de sidste 10 år er det lykkedes for 
Midtvejs Zidane v. Thomas Klit (ejer Allan 
F. Hansen) at blive 6. vinder i 2011, og tidl. 
formand Poul Vestervang blev 3. vinder med 
Stevnsåens Zita i 2012. Ingen breton har no-
gensinde vundet Derbyet. Bedste placering 
er en 2. vinder.

Avlsarbejdet
Det har gennemsyret klubben fra dens start, 
at avlsarbejdet skulle vægtes højt. Det at 
bringe en ny race til landet, og så samtidig 
have ambitioner om at kunne matche den 
forædlede pointer og setter, krævede, at der 
ikke var nogen slinger i valsen, når foræld-
redyrene skulle vælges. 
  Klubben måtte kæmpe på fl ere fronter. 
Dels var kvaliteten ikke nødvendigvis i 

orden på de ”tilfældige” importer, der skulle 
udgøre grundstammen på den danske breton, 
og dels viste det sig, at bretonen (heldigvis) 
tiltrak mange jægere uden jagthundeer-
faring. Endelig var der penge-avlere, der 
spottede denne nye races charme, hvorfor 
klubben på et tidspunkt så sig nødsaget til 
at stoppe al agitation og pr-arbejde for den 
danske breton. Altså, i dag at undgå det, som 
vi kalder ”Poul Thomsen-effekten”, hvor 
gammel dansk hønsehund i forlængelse af 
en årets julekalender oplevede en markant 
efterspørgsel og en total ukontrolleret avl af 
denne race.
  De første grundprincipper for avl med bre-
tons vil altid være evigt gældende. Det før-
ste avlsprogram fastslog, at man skal bevare 
bretonens venlige og livlige karakter. Bidske 
hunde og bløde hunde skal undgås, ligesom 
brug af hunde med manglende jagtlyst og 
jagtforståelse på ingen måde må komme i 
betragtning. Sådan er det også i dag.
  Det begrænsede avlsmateriale medførte 
i starten, at der ud over de brugsmæssige 
kvaliteter skulle fokuseres på enkelte dårlig-
domme. På et tidspunkt var der især fokus 
på hunde med ”rotation”. Dernæst kom 
Hofteleds Dysplasi (HD) på dagsordenen. 
  I dag tyder det på, at bretons i Danmark 
på ingen måde er behæftet med særlige 
sundhedsmæssige problemer. HD har – som 
et generelt fokuspunkt og sundhedsproblem 
for alle større racer - været drøftet i mange 
år, og bølgerne har på dette område gået 
højt i klubben – ganske som i andre klub-
ber. Klubben har på de rigtige tidspunkter, 
fundet nogle gode og pragmatiske løsninger 
i forhold til at tackle HD, som et problem-
område. Flere undersøgelser og beregninger 
har vist, at bretons HD-status ligger mellem 
status B og C. Klubben anbefaler brug af 
hunde med status A og B, men i lighed med 
DKK anerkender klubben fuldt ud brug af 
hunde med status C. Avl eller miljø? Uanset 
hvad, er HD et opmærksomhedspunkt, men 
i dag drøftes problemstillingen på et oplyst 
og nuanceret grundlag. 
  Avlsmaterialet er væsentlig bredere her i 
2013 end i starten. Overordnet set bruges 
der ca. 50 tæver over et par år til at levere et 
hvalpetillæg på mellem 120 til 130 hvalpe 
pr. år. Klubbens egen hanhundeliste indehol-

der ca. 18 hanhunde, som er stemplet god-
kendt. Opdrætterne i klubben har været gode 
til også at prøve udenlandske hanhunde 
såvel som talentfulde danske jagthunde af i 
avlen. Import af tæver er det også blevet til. 
Det giver en god spredning, og selvjustitsen 
i klubben medfører, at de aktive til stadighed 
sikrer en fornuftig selektering i forhold til 
kun at bruge egnede hunde.

Efterskudsarbejdet – et varemærke
Medlemmer af Breton Klub, som er yderst 
aktive, har alle fået fortalt, at DJU´s aner-
kendte apporteringsprøve er et breton-pro-
dukt, udviklet af den tidligere formand 
(og kunstner) Knud Düring.
  Der er ingen tvivl om, at klubbens og med-
lemmernes interesse for efterskudsarbejdet 
hænger sammen med klubbens rodfæstede 
tilhørsforhold hos den danske jæger. Det 
at bringe vildtet hjem – dødsskudt eller 
anskudt – er et etisk must for alle, som 
går på jagt. Det har aldrig været bretonens 
opgave at konkurrere med den stillesiddende 
labrador på store klap- og andejagter. Men, 
en effektiv og alsidig jagthund skal kunne 
mestre alle facetter inden for almindelig 
dansk småvildtjagt, herunder at bringe vild-
tet hjem. Alsidigheden er grundlæggende 
den stående jagthunds – og især bretonens 
– styrke, og den væsentligste årsag til, at 
bretonen til stadighed vil kunne fange den 
danske jægers interesse.
  Den massive interesse for efterskudsar-
bejdet har medført, at Dansk Breton Klub 
med inspiration i den kontinentale vand- og 
slæbprøve udviklede sin egen anerkendte 
B-prøve, hvor hunden skal gennemføre et 
250 meters slæb og apportere skjulte emner 
på land og i vandkant. De bedste hunde 
på disse prøver bliver udtaget til klubbens 
mesterskabsprøve i apportering. Mester-
skabsprøven afvikles under en klap- eller 
større drivjagt.

Efterskudsarbejdet har altid haft høj prioritet i Breton-
klubben. Foto: Lemo.

Velkommen i klubben til en lille ny. Foto: Lemo.
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Græsrødderne – klubbens styrke
Evnen til at være til stede fra dag ét er helt 
klart Dansk Breton Klubs største styrke, og 
en helt nødvendig dyd. Fra klubbens start 
har de aktive opdrættere sørget for, at nye 
bretonejere blev meldt ind i klubben. De 
meget aktive pionerer sørgede for klubblad, 
udsendelse af cirkulærer om træningsme-
toder, tilbud om træning og meget mere. 
Dermed fi k bretonejerne et stærkt tilknyt-
ningsforhold til klubben, hvor man – i mod-
sætning til i dag – ikke lige mødtes til en 
gang fællestræning hver uge. Klubben var 
dermed et naturligt og nødvendigt omdrej-
ningspunkt for den enkelte jægers arbejde 
med sin nye breton.
  I takt med at befolkningen blev mere 
mobile, kom nye tiltag på banen. I 1980 
afholdt bestyrelsen en bretonweek-end 
for alle medlemmer. På de første week-
ends var en af foredragsholderne engelsk 
setter-manden Ejnar Theilgaard, der holdt 
foredrag om ”jagthundens egenskaber”. 
Hans optegnelser er sjovt nok her i DBK´s 
jubilæumsår udkommet i bogform. Den er 
yderst læseværdig.
  De første autonome grupper af aktive 
bretonfolk begyndte så småt at samles og 
tilbyde træningsseancer. Det være sig lydig-
hedstræning, jagt- og søgstræning, apporte-
rings- og udstillingstræning. Disse ”lokale” 
samlinger har dannet kimen til nutidens 
aktivitetsudvalg.
  Samlingerne er naturligvis betinget af, at 
der er medlemmer med et ekstraordinært 
stort foreningsgen, der tager teten. Dem 
har vi heldigvis mange af i Dansk Breton 
Klub, og pas godt på dem. For nuværende 
tilbyder aktivitetsudvalgene i Nordjylland, 
i Trekantsområdet og på Sjælland trænings-
samlinger på alle relevante fronter. Der har 
været gode jagt- og søgstrænings-samlinger 
i Midtjylland, hvor det så småt tyder på, 
at en ny formel aktivitetsgruppe igen ser 
dagens lys. 
  Det gode sammenhold i klubben er også en 
medvirkende årsag til, at alle nye breton-
ejere hurtigt bliver tilbudt relevant træning. 
Dansk Breton Klub er over året via de 
mange aktiviteter, prøver og udstillinger i 
fysisk kontakt med over 50 % af medlem-
merne. Det vurderes, at ca. 20 % af med-
lemmerne er aktive markprøvefolk – nogen 
mere aktive end andre. Stort set alle bruger 
deres breton til jagt.
  Derfor skal det også fremhæves, at de 
mange lokale jagtforeninger er et naturligt 
samlingspunkt for mange aktive bretonejere. 
Aktivitetsudvalgene skal ses som et supple-
ment til de tilbud, der kommer fra de lokale 
jagtforeninger, hvor det er legalt at notere, 
at ikke alle foreninger kan tilbyde relevant 
træning på marken. Men, det er vigtigt at 
fastholde, at bretonen til stadighed skal være 
rodfæstet hos den danske jæger, og at breto-
nen er her for at blive brugt til jagt.

Dansk europa- og verdensmester - det 
internationale niveau
Bretonen er forankret i Frankrig, og derfor 
er det helt naturligt, at vi i Danmark kigger 
den vej – og ikke til Canada – når vi skal 
måle og veje standarden herhjemme. Al-
lerede i 1971 inviterede klubben en fransk 
udstillingsdommer, der brugte megen tid på 
at forklare, at en breton typemæssigt skal 
være en lille, stærk og tæt hund. Udtrykt 
på fransk, at være ”Cob”. Over årene blev 
avlen mere og mere målrettet dette udtryk 
og den franske standard. De sidste mange 
års specialklub-udstillinger har vist, at vi har 
et fornuftigt niveau på dette område. Det vil 
blive efterprøvet på klubbens kommende 
jubilæumsudstilling.
  Alle vidste, at enkelte sønderjyder tog 
turen sydpå og deltog i FCI-markprøver, og 
af og til følte andre breton-folk sig inspireret 
til at tage på en lille studietur med deltagelse 
i sådanne prøver, hvor bedømmelsesreglerne 
er noget mere rigide, end vi kender dem 
herhjemme. Er stilen ikke racetypisk, lyder 
dommerens horn: Eleminee.
  Interessen for prøverne sydpå fi k en stor 
bevågenhed, da Stenhøj Nicki v. Jan Carl-
son i 1989 blev europamester, og dernæst 
blev nr. 3. med Cacit på det efterfølgende 
Verdensmesterskab i Ungarn. Disse danske 
triumfer er senere blevet fulgt op af Poul 
Valdemar Nielsen, der tre gange – først i 
2001, så 2004 og sidst i 2012 - er blevet 
verdensmester i den helt særlige og unikke 
disciplin Hubertus, hvor det er ekvipa-
gens (jæger og hund) effektivitet, der er til 
bedømmelse. Bronze og sølv er det også 
blevet til.
  Poul er udpeget til at være klubbens 
ambassadør i forhold til de internationale 
samlinger ved de store prøver i Europa, og 
med sin aktive deltagelse og store viden har 
klubben til stadighed mulighed for at følge 
med og lade sig inspirere af det franske 
niveau – både m.h.t. eksteriør og jagtlige 
brugskrav.

De sidste 10 år - ligeværdig på alle om-
råder
I forbindelse med klubbens 40 års fødsels-
dag kunne Dansk Breton Klub konkludere, 
at bretons fra 25 års jubilæet og frem ikke 
bare havde brudt lydmuren med sit første 
Danmarksmesterskab i jubilæumsåret 1988, 
men nu var fast med fremme i skoene. Det 
var Langvads Tjell v. Jens Knudsen der tog 
det første store skridt. Denne triumf blev i 
1993 fulgt op af Jaques v. Jan Marinussen. 
Det var nu mere reglen end undtagelsen, at 
en breton var at fi nde blandt de placerede 
hunde på de fælles vinderklasser, og at de 
stak snuden frem på Danmarksmesterskabet.
  Det er glædeligt at kunne konstatere, 
at bretonen er en hund man regner med. 
Præmieringsprocenten på kvalitetsprøverne 
har ligget og svinget mellem 25 og 30 %. 
Samme niveau som de øvrige racer. Antallet 
af starter på disse prøver har svinget mel-
lem 260 til 300 om året, og dermed fylder 
bretonen godt op på disse prøver. Starterne 
fordeles på ca. 90 - 100 forskellige hunde. 
På et tidspunkt havde man på fornem-
melsen, at bretons kunne gå på vandet, da 
præmieringsprocenten nærmede sig 40 % på 
årets brugsklasser, hvor der fældes fugl.
  I 2005 var bretons tæt på at rydde bordet 
på årets Danmarksmesterskab. Et lille til-
bagefald til en mergelgrav forhindrede den 
helt store triumf. PVN´s Poker v. Thomas 
Klit blev 2. vinder, Midtvejs Tresor v. Brian 
Krogh blev 3. vinder, Syrach v. Jan Nielsen 
blev 4. vinder og Marki v. Jens Hansen 
blev 6. vinder. En fantastisk dag for Dansk 
Breton Klub.Verdensmester igen igen.

Jan Nielsen, en hundefører, der har markeret sig 
stærkt de sidste 10 år.
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  Der udover har følgende hunde gjort en fl ot 
fi gur på DM gennem de sidste 10 år. I 2007 
blev PVN´s Poker v. Thomas Klit 6. vinder. 
Engbjergvejs Abelone v. Kenneth Schultz og 
Zago v. Bjarne Nørhave blev henholdsvis 4. 
og 5. vinder i 2010. 
  Et samarbejde fra 2010 blandt de engelske 
racer om afholdelse af et DM i Hubertus 
mundede ud i en total triumf i 2011, da 
Engbjergvejs Abelone og Kenneth Schultz 
blev Danmarksmester i denne disciplin, og 
sammen med Stevnsåens Gucci og Poul 
Vestervang (nr. 3) blev de holdmester. 
Desværre er dette samarbejde indstillet fra 
og med 2013.
  Hubertus er med inspiration fra det syd-
landske dyrket af Dansk Breton Klub, og 
klubben har sidst i ´90´erne og frem stille 
og roligt udviklet sin egen danske prøve. Et 
anerledes internt DM, hvor også jægeren er i 
fokus. I bedømmelsen vægter hund og jæger 
50/50. Flere markante hundeførere i klubben 
fandt hurtigt interesse for denne prøve, som 
man kvalifi cerede sig til via resultater på 
foregående års skydeprøver, og meget hurtig 
var der stor prestige i at blive Hubertusme-
ster.
  Med inspiration i netop Hubertus-reglerne 
afviklede DBK i 2011 en event for nyjæ-
gere, hvor deltagerne kæmpede om et lille 
”mesterskab”. Ekvipagen blev her udvi-
det med en nyjæger, som nu var primær 
skytte. Gribskovens Faru og Søren Stenhøj 
medvirkede til, at nyjæger Christian Laursen 
fældede sit første stykke vildt – en fasan-
kok, og så for stående hund. Successen blev 
gentaget i 2012 i både Jylland og på Lol-
land. Noget tyder på, at man i en fortravlet 
verden, hvor den nye jæger søger en unik 
oplevelse, skal tænke i sådanne baner, og 
bestyrelsen har positivt noteret, at en intern 
udviklingsgruppe under FJD i foråret 2013 
bemærkede, at DBK er foregangsklub på 

sådanne områder.
  Bretons har også markeret sig på DKK´s 
forårsmesterskabsprøver, som kom til 
verden i år 2000. Bretons har præsteret to 
forårsmester – Zolo ved Sven Bjerg i 2006 
og Malthe v. Jan Nielsen i 2010. Inden for 
de sidste 10 år er Syrach v. Jan Nielsen 
(2004) og PVN´s Victor v. Knud Johansen 
(2009) blevet placeret på denne prøve.
  De gode traditioner omkring det at mødes 
med breton som omdrejningspunkt er stadig 
evigt gældende, og udover markprøver 
dyrkes efterskudsarbejdet på højeste niveau. 
Der er lokal prestige i at vinde A- eller 
B-prøven, og at blive placeret på klub-
bens mesterskabsprøve i apportering er en 
helt særlig præstation. Her ses hunde, som 
ikke nødvendigvis har gjort sig på mark-
prøve. Måske fordi formatet ikke rækker til 
dette game, eller måske fordi ejeren ikke 
har sådanne interesser. Men, når man har 
overværet en sådan mesterskabsprøve, så er 
ingen i tvivl om, at de bedste hunde viser 
apportering af høj jagtlig karat. Bimodus 
Pil og Claus Nielsen har i mange år været 
en af de markante ekvipager, tæt forfulgt af 
Østfyns Josie og Jørn Brænder, som kom i 
mål i 2011. I 2012 rendte Mintos og Kjeld 
Kristensen med pokalen tæt forfulgt af Rico 
og Harry Jensen.
  Der kommer hele tiden nye talenter frem. 
Ingen nævnt ingen glemt. Det er dog på sin 
plads at fremhæve en markant hund fra de 
sidste 4 år. Det er Fønsvigs Darwin v. Flem-
ming Knudsen, som har 1. præmie på udstil-
ling, og den har opnået 1. præmie i UK, ÅK 
og BK. Han har fl ere placeringer i VK, han 
blev Hubertus-mester i 2012, og han har 
bestået A- og B-prøven samt blevet placeret 
på klubbens mesterskabsprøve. En komplet 
jagthund, der matcher alle discipliner!

Afrunding
Denne lille artikel har som formål at give et 
kort oprids af bretons historie i Danmark. 
De mange referencer til begivenhederne fra 
klubbens start og frem er ”hugget” fra tidli-
gere formand og æresmedlem Aage Stenhøj 
Jørgensens udarbejdede jubilæumsskrift, 
der omhandler klubbens første 25 år. Dette 
jubilæumsskrift kan nu fi ndes på hjemmesi-
den, og måske vil det over tid være muligt at 
bygge videre på dette, da det i sin grund-
form og struktur giver et rigtig godt indblik 
klubbens historie og daglige virke.
  Her skal ikke gås i deltaljer, men det skal 
konstateres, at de tanker og målsætnin-
ger, som den daværende bestyrelse i 1988 
meldte ud i forbindelse med klubbens 25 års 
jubilæum, har været styrende for klubben 
og vil fortsat være det. Her skal fremhæves 
én afgørende pind: ”I vort avlsarbejde med 
bretons skal vi altid have for øje, at vi avler 
jagthunde til gavn for den danske jæger.” Så 
er den ikke meget længere!
  Dansk Breton Klubs historie er unik. 
Pionerernes høje ambitionsniveau fra dag 
ét kombineret med klubbens styrke til at 
stå fast og ikke lade sig ryste, når den nære 
omverden ikke ligefrem inviterede til samar-
bejde, accept og anerkendelse, er yderst 
beundringsværdigt. Resultatet er, at Dansk 
Breton Klub i dag er en yderst attraktiv klub 
med små 600 medlemmer, hvor man altid 
mødes i øjenhøjde. Alle medlemmer tilby-
des en bred vifte af aktiviteter, hvor jæger 
og jagthunden er omdrejningspunktet. Den 
danske breton er fortsat attraktiv for den 
danske jæger. Det handler bare om, at klub-
bens medlemmer til stadighed præsenterer 
bretonen i jagtmæssige sammenhænge. Det 
burde være umuligt ikke at få succes med en 
breton, når en breton til fulde er kendetegnet 
ved maksimum af kvalitet i et minimum af 
krop.
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På Sjælland er vi helt sikre på, at vi det næ-
ste års tid kommer til at opleve en skærpet 
tone mellem brødrene Jesper og Morten. 
Jesper fi k nemlig overrakt talentfl øjten til 
årets Mafi afest på Sjælland, og dermed 
halter Morten efterhånden noget bagud. 
Brødrene har haft bretons i rigtig mange år, 
men det er først i forbindelse med investe-
ringen i Pinot (Morten) og Stenhøj O´Dinah 
(Jesper) er de er begyndt at være målrettede 
i deltagelse på mark- og apporteringsprø-
ver. Begge har bestået apporteringsprøver 
med deres hunde, og det var en stor dag, da 
Dinah og Jesper på DBK´s hovedprøve i 
2012 opnåede en 1. præmie i Åben Klasse. 
Hundens første præmiering overhovedet på 
marken. Efterfølgende har Dinah og Jesper 
vist stor udholdenhed, og de har vist, at de 
fortsat kan præstere – især på apporterings-
prøver. Morten skal vist til at tage sig sam-
men, inden Jesper ligger yderligere afstand 
til, når han i løbet af sommeren får sin nye 
hund.
  Der deltog 32 feststemte mennesker i Bents 
og Meretes baghave. Ved et gennemsyn af 
præmiebordet kunne det konstateres, at det 
var de rutinerede, der satte deres præg på 
dette. Men, igen havde mange andre bestået 
en apporteringsprøve i året, der var gået. 
Og, mon ikke der er pres på Franz Metzker, 
da han på årets lokalprøver fi k førerpræmie 
2 gange, og endelig sluttede foråret med at 

se sin lille hund tage fast stram stand op til 
fl ere gange. 
  I løbet af sæson 2012/13 har vi set mange 
nye hunde (og førere). Det bliver spændende 
hvad den nye sæson bringer. Knæk og bræk 
til alle.
Aktivitetsudvalget

Efter at DBK´s udstillingsansvarlig Torben 
Andreasen havde råbt højt på Bretonforum, 
skyndte de ”sløve” at få sendt tilmeldingen 
til årets FJD-udstilling den 9. juni 2013 
i Vissenbjerg. Det blev til 26 fremmødte 
bretons, og dermed blev klubben (igen) den 
anden største race på udstillingen. Slagets 
gang blev styret af udstillingsdommer Poul 
Valdemar Nielsen og ringsekretær Merete 
Larsen.
  Det skal indledningsvis slås fast, at det 
er fl ot, at BIR (bedst i racen) er en hund, 
som er resultatet af en parring med en 
fransk hanhund, som p.g.a. sin fantastiske 
fremtoning og resultater på marken er 
bragt til Norden, for at bidrage til avlen. 
BIR blev juniorklasse han Stevnsåens Calé 
v. Michael Schrøder Jensen. Calé er efter 
Stevnsåens Gucci og franskmanden Vulcain 
De Saint Lubin. Vulcain er brugt to gange 
i Danmark i 2012, og det bliver spændende 
at se andre hunde efter ham, ligesom det 
bliver spændende at se, om de kan gøre sig 
på marken. Begge de anvendte tæver er højt 
præmierede på dette felt. Bedst i modsatte 
køn blev juniorklasse tæve Ceruth v. Allan 
V. Andersen. Både BIR og BIM fi k CK.
  Niveauet var højt, idet præmieringsgraden 

svingede mellem Very Good og Excel-
lent. Et enkelt Good blev det også til. De 
øvrige vindere blev (ÅK) Østfyns Kingo 
v. Mogens Andersen, (BK og ny dansk 
udstillingschampion) Zeus v. Kåre Leigan-
ger, (ÅK) Pinot v. Morten Larsen og (BK) 
Aulumboens Peanut v. Brian Krogh. Tak for 
et godt arrangement.
Søren Stenhøj

Kennel Fønsvigs tog igen 
opdrætterpokalen 
Henholdsvis 1 og 4 point førte Kennel 
Fønsvig med i regnskabet om Louarn-
pokalen inden FJD-udstillingen åbnede. 
Pointforskellen blev stille og roligt øget, 
da Zeus blev bedste brugsklasse hund 
blandt hannerne. Zeus blev med resultatet 
ny dansk udstillingschampion. Tillykke til 
Kennel Fønsvig v. Torben Andreasen.
Bestyrelsen

Eksteriør på højt niveau

FJD 2013 BIR, Stevnsåens Ca´le v. Michael S. Jensen. Foto: Lemo.

Brormand tog prisen på årets Mafiafest

Årets Mafi oso, Don Jesper. Foto: Lemo.

Så kom den nye 
bestyrelse i arbejdstøjet

Lørdag den 8. juni afholdt bestyrelsen 
sit første møde efter forårets general-
forsamling. Bestyrelsen udpegede Anni 
Hansen til sekretær. Jens Ole Nielsen 
repræsenterer DBK i markedsførings-
udvalget for engelske racer, og Kenneth 
Schultz vil – hvis nødvendigt – vikariere 
for formand Søren Stenhøj i FJD og 
andre sammenhænge. Det vigtigste er 
dog at alle inkl. Poul Vestervang har 
taget arbejdstøjet på. Uden for besty-
relsen fortsætter Marianne Jensen som 
kasserer og Torben Andreasen er udstil-
lingsansvarlig i FJD-regi. Bestyrelsen 
vil over sommeren få bekræftet øvrige 
tillidshverv. Bestyrelsen besluttede, at 
suppleanterne fremover inviteres med til 
bestyrelsesmøderne.
  Der henvises til referatet, der er offent-
ligt tilgængeligt på hjemmesiden. Her 
skal blot fremhæves, at bestyrelsen har 
givet håndslag på, at de tidligere annon-
cerede medlemsmøder vil blive afviklet 
i 2013 – formentlig sidst i november 
måned.
  Bestyrelsen
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DANSK POINTER KLUB

Klubredaktør:
Jan Rasmussen, Bårdesøvej 87, 5450 Otterup.
Tlf. 64871665, mobil. 20455133
e-mail. jantor87@gmail.com 

www.pointerklub.dk

En tid lang så det ud til, at klubbens tra-
ditionsrige familieweekend, som i år var 
henlagt til Assens-egnen den første weekend 
i juni, helt blev afl yst, fordi for få havde 
tilmeldt sig
  Heldigvis gik det ikke så galt. Søndagens 
program blev bibeholdt. Efter et gedigent 
morgenbord lagde Thorkild Reintoft tradi-
tionen tro ud med at gie en bedømmelse af 
fremmødte hvalpe. Thorkild var positiv i 
sin kritik, så alle hvalpejerne gik derfra med 
drømmene og forventningerne i behold, for 
dem har man jo heldigvis i rigt mål, hver 
gang man får en ny hvalp.
  Herefter tog Knud V. Jensen fat på at 
bedømme de 15 fremførte hunde i diverse 
klasser. Minna Clausen var en særdeles 
kompetent ringsekretær, der helt havde styr 
på diverse bånd. Dommeren gav en grundig 
bedømmelse af hundene. Og som udstillin-
gen skred frem var det åbenbart, at kvalitet 
og størrelse blandt hundene var svingende.  
– I fjor blev især tæverne fremhævet som 
værende af god kvalitet.
  Glædeligt var det, at derbyvinderen fra 
2011 Astrups Fighter blev udstillingscham-
pion.
Efter udstillingen havde gæve fynske piger 
kreeret en overdådig frokostbuffet, som vi 

nød i fulde drag, alt imens vi fi k en ordentlig 
snak med gamle venner.

I fjernsynet har man nogle gange som fyld 
korte klip, som man kalder ”smilehullet”.
  Smilehullet på familiedage er apportering 
på tid, hvor det som oftest gå ad h… til. I år 
var ingen undtagelse, men vi fi k da rørt lat-
termusklerne. Alt imens vi ”slog mave.”
  Undervejs kiggede vi en hel del på Kelds 
herlige hvalpekuld. Den glade ejer var klar 
til en handel på stedet.
  Der var et imponerende gevinstbord til 
amerikansk lotteri. Ingen tvivl om, at der her 
har været lavet et meget stort „benarbejde.“
  Efter kaffen med dejligt hjemmebag var 
der aktuelt kvarter med bestyrelsen, hvor 
Jan Koch redegjorde for, hvad der rører sig. 
Joakim Skovgaard fortalte også om nyt fra 
dommerudvalget.
Herefter tog Christian Johansen fat på kvali-
teten af vore hunde pt. såvel i mark som på 
bænk. Han var ikke imponeret, og det var 
Laust Nørskov heller ikke.
  Nogen konklusion blev ikke draget, dertil 
var tiden for kort.
  Jeg ser frem til, at denne tråd bliver taget 
op ved en senere lejlighed – gerne på et 
vintermøde.

  Jeg har tydeligt fornemmet, at der gennem 
tiderne i høj grad har været sprængstof i 
diskussioner om avl. Nok ikke mindst for år 
tilbage, hvor det økonomiske incitament nok 
spillede en større rolle end i dag.
  Det betød dog ingenlunde, at man ikke 
turde satse på fornyelse. I 1946 fi nder klub-
bens mangeårige formand, P.Brokholm, at 
vort avlsmateriale er blevet for tyndt. Hun-
denes hoveder er ok, men lemmerne er ikke 
gode nok. Han kigger mod Finland og fi nder 
her Fieldborn Giant Killer og Fieldborn 
Giant Hope. De får hver tyve parringer – jo 
du læste rigtigt. Måske ville gevinsten først 
vise sig i anden generation, svarede Brok-
holm sine kritikere – dem var der en del af.
  Giant Killer linien viste sit værd.
  Gang på gang fremhæves det i avlsdiskus-
sioner at tævelinien er helt afgørende for et 
godt avlsresultat, derfor har det ofte undret 
mig, at især hanhunde er til debat i avls-
spørgsmål.
  Vi har heldigvis ikke et avlsråd i DPK eller 
krav omkring HD fotografering – nytten af 
samme vil givet komme til debat fremover, 
for har det overhovedet nyttet noget andre 
steder end hos dyrlægen?? - men erfarings-
udveksling i et større forum vil uden tvivl 
være en gevinst.
  En stor tak til fynboerne for en god dag.
NMO

Familieweekend på skrump

Thorkild Reintoft bedømmer hvalpe på familieweekend.

Astrups Fighter blev udstillingschampion. Tillykke til 
opdrætter og ejer.
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DPK`s Efterårsvinder-
klasse
21. september 2013
Prøveleder: Alex Nissen (40434850)

Mødested og tid: Salbrovad Hallen, Sal-
brovad 30, 5610 Assens, kl. 8.00

Dommer: Ordførende Jørgen Gordon An-
dersen, Ole Dahl Madsen, og Bjarne Siig.
Res. Peter Rafaelsen

Tilmelding på på Hundeweb, eller til:
Anne Marie Petersen, Viernevej 4, 5471 
Søndersø. Mobil 20485292
Branebjerg@tdcadsl.dk
Konto nr. 0940 4378127572
Swift/bic: DABADKKK
Iban nr: DK2230004378127572

Efter prøven udtager DPK`s bestyrelse en 
deltager samt reserve til Nordisk Pointer-
match på grundlag af resultater fra de af-
holdte brugsprøver, vinderklassens resultat 
samt øvrige opnåede resultater.
Med Venlig Hilsen, DPK`s bestyrelse.

Nordist match og jubilæum
Inbjudan till SPKs 110 års Jubileum, Huv-
udprov med CACIT
Nordisk Pointermatch Utställning och Guld-
pokaltävlingen
Österlen 26/9 – 29/9 2013 
Provledare: Bjerke Andersson 0416-240 50
Bit.provled: Stig Nilsson 070-247 80 89
Markledare: P-O Carlsson 0734-32 49 87
Kommissarie: Martin Lorentzen 0723-010 
313, 040-130 953
Anmälningar till Nordisk Pointermatch och 
övriga klasser
Kommissarie: Kerstin Nilsson 0413-700 01
Under tävlingsdagarna 070-38 16 195
Øvriga administrativa jubileumsarr.
Samt övriga frågor,
 Förläggning STF Vandrarhem Skåne 
Tranås 0417-203 30  vandrarhem@skanetra-
nas.com

  Det komplette program mm. kan ses på 
DPKs hjemmeside.

Apporteringsprøve, Sjælland
DPK’s apporteringsprøve d. 29/6-13 i 
Hagested-Gislinge.
LN’s Pointmann Zeppo, DK12296/2011, 
E.+F. Bent Petersen, bestod med 30 point 
og Pokal ÅK.
Villestofte’s Ponto, DK02938/2012, E.+F. 
Villy Lovén, bestod med 24 point og Pokal 
UK.
Bedste ikke pointer var Niels Erik Krüger 
med Irsk Setter Gaudy, 30 point

N. P. Olesen 80 år

Torsdag den 15. august 2013 fylder en af 
Dansk Pointer Klubs markante personer 80 
år.
NP, som han populært kaldes, er født og op-
vokset på landet midt i Jylland, hvor naturen 
og jagten fangede hans interesse, da han var 
ganske ung.

  NP startede på sin første lokale markprøve 
ved Isenvad i 1948, med sig havde han en 
engelsk sætter, som havde den guddomme-
lige navn Diana.
  De to opnåede efter dagens præstationer 
en 3. præmie, der efterfølgende medførte 
en stigende interesse for markprøver med 
stående hund.
  I slutningen af tresserne fl yttede NP med 
sin familie til Skive, hvor de startede egen 
dyrlægepraksis.
  I midten af halvfjerdserne blev NP ejer af 
sin første pointer, og der blev tid til at dyrke 
hundesporten sammen med lokale pointer-
folk.
  Organisatorisk var NP i en årrække prø-
veleder på FDJ´s midtjyske forårsprøver, 
og blev valgt ind i Dansk Pointlerklubs 
bestyrelse, hvor han besatte stillingen som 
klubbens kasserer.
I 1982 modtog NP klubbens fornemste 
trofæ, Sølvpisken, som bevis for sine evner 
til dressur af pointere.
  Som markprøvedommer har NP gennem 
tredive år dømt hunde i ind- og udlandet 
indtil aldersgrænsen satte en stopper for det.
I 2010, i det mere nutidige, skal nævnes at 
NP blev tildelt Dansk pointerklubs fortjenst-

medalje i sølv.
  Gennem årene er der skrevet meget om 
dig NP og om dine hunde og jeres meriter, 
og det vil sikkert fortsætte mange år endnu, 
fordi, selvom du tidligere har opnået at 
vinde danmarksmesterskabet med Assynt 
Tom, og med hans efterkommer, DKJCH 
Rossi, påstår du, at Treff, den hund du har 
lige nu, er den bedste hund, du nogensinde 
har haft.
  Utallige er de småtræningsture du og Treff 
tager på, ude i nærområderne, og I hygger 
Jer.
  Hvem af Jer, der så er hurtigst til at fange 
sofaen, når I vender tilbage, står lidt i det 
uvisse.
Og så over til noget lidt mere privat. NP, her 
ved din fi rsårsdag, vi gerne have lov til, at 
kigge tilbage og sige tak for et venskab, som 
startede for snart mange år siden, i slutnin-
gen af fi rserne.
  Vi kendte dig ikke på dette tidspunkt, 
men Erik havde en stor engelsk bulldog, 
der skulle vaccineres. Det var hunden ikke 
meget for, men du klarede det NP.
  Snakken faldt vist herefter helt naturligt på 
hunde, og Erik ville gerne have en jagthund, 
problemet var, at han ønskede sig en ruhåret, 
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og det var ikke lige dit speciale.
  Enden på den snak blev, at du kendte et 
sted nede i nærheden af Aarhus, hvor, der lå 
en jagthund med hvalpe.
  Det var altså ikke en ruhåret, men det 
kostede ikke at se den.
  Det resulterede i, at Ziba, der var tæve-
hvalp efter Assynt Tom
og Alsbjergs Tinne blev hjembragt.
  Siden den dag har vi hørt fortalt utallige 
beretninger om pointeren og dens fortræf-
feligheder, og specielt om familien ”Assynt 
Tom” eller gamle SIR, som vi kalder HAM.
  Nogle gange kan beretningerne godt være 
30 år gamle eller mere, og de fortælles lysle-
vende, i andre tilfælde kan beretningerne 
være helt nye, og man kan faktisk ikke høre 
forskel.
  Hunde bliver jo også ældre, Rossi, barne-
barn af SIR, fi k en ”prinsesse” på besøg, 
det medførte, at du og Erik, senere rejste en 
tur til England for at se resultatet, et kuld 
hvalpe hos familien Smith, som ejer kennel 
Oxspring.
  Tre af hvalpene blev hjembragt, Rose, Roy 
og Rik – og alt det sjove med dressur og 
træning startede forfra.
  Dine venner fra nær og fjern håber, at det 
må lykkes for dig, at bevare, både dit gode 
humør og dit helbred, sådan at vi i mange 
år, fortsat kan nyde hinandens selskab, med 
eller uden hund.
  Kære NP, tak for mange gode timer sam-
men, hjertelig tillykke og alt godt fremover.
  Også fra Dansk Pointerklubs medlemmer, 
hvor alle kender dig som den gode hunde-
sportsmand, lyder der et hjerteligt tillykke 
på fi rsårsdagen.
  Erik. & Ingrid.

Børge Sommer 75 år

Æresmedlem Børge Sommer fyldte lørdag 
den 29. juni 75 år.
Børge du er altid i godt humør, ser alt det 
positive, det smitter af på dine omgivelser 
fortæller evnens kunst og fantasien fejler 
jo aldrig noget. 
  Pointeren står dit hjerte nær på jagt og 
prøver. Du har været Pointerens midtpunkt 
her på Djursland, dine terræner har altid 
stået til rådighed også for andre racer. 
  Dit halve liv har været med hundene. I 35 
år har du været medlem af DPK og stadig 
er du aktiv, nu med en ny hvalp Oluf. Jeg 
ved forventningens glæde er stor. Om den 
når det samme niveau og kommer i vin-
derklassen og vise resultater, som de andre 
hunde, du har haft, må tiden jo vise.
  Familiedagen på Djursland, er en selv-
følge for dig. Her kommer dine organisa-
toriske evner frem. Alt lykkes fordi du får 
alle til at give en hånd med.
  På Dansk Pointer Klubs vegne og per-
sonligt, vil jeg ønske dig hjertelig tillykke 
med fødselsdagen.
  Martin Mortensen

Jørgen Rodieger 80 år
Den 7. august 2013 fyldte en af DPK’s 
trofaste medlemmer 80 år. Det er ca. 40 år 
siden, at jeg lærte Jørgen at kende. Vi har 
haft rigtig mange gode og sjove ture sam-
men på markprøver.
  Jørgen har altid været en god, trofast og 
glad kammerat at være sammen med. Som 
mange ved, har vi sammen kørt træningsture 
i mange år. Det har altid været oplevelser, 
som vi har set frem til. At mødes om mor-
genen til morgenkaffe, for bagefter at gå ud 
med hundene. Ikke mindst at komme hjem 
og få en gang bidesild og en lun frikadelle 
og selvfølgelig en snaps til, og så hygge os 
med at høre og fortælle ”løgnehistorier”. 
Det var det store nummer. Mange sjove 
dage og timer har vi haft sammen, som har 
været guld værd.
  Jørgen har for øvrigt tit pralet med, at han 
havde Danmarks klogeste og smukkeste 
pointer, men det har nogle gange knebet for 
dommerne at se det.
  Jeg håber at vi må få endnu mange gode år 
sammen.
  Et stort tillykke på Dansk Pointer Klub’s 
vegne.
  Hans Kurt

  Et stort tillykke e påpåp D Danansksk Pointer Klub s 
vegne.
  Hansns K KKKuururttt

Opdrætsklasse fra Kennel UG Arne og Maria Larsen. Fra venstre mod højre: UG´s Eddy, UG´s Ebson, UG´s 
Logo, UG´s Price, UG´s Eik, og UG´s Dychesse. Det er ifl g. DPK´s årsskrift 19 år siden at en opdrætter har stil-
let med en opdrætsklasse på FJD´s udstilling.

FJD-udstillingen i Vissenbjerg

Juniorklasse – hanhund.
Ug’s Eddy DK13714/2012, Arne og Maria 
Larsen, VG 2. v.
Ug’s Ebson DK13713/2012, Arne og Maria 
Larsen, Good
Ug’s Eik DK13711/2012, Arne og Maria 
Larsen, Good
Villestofte’s Storm P, Anne-Marie Petersen, 
EX 1. v.

Åben klasse – hanhund.
Ln’s Pointmann Piere DK12295/2011, Mar-
tin Mortensen, VG 2. v.
Matresse’s Ask DK13298/2011, Arne Jakob-
sen, EX 1. v.

Brugshundeklasse – hanhund.
Ug’s Prince, Chr. Johansen, EX 2. v.
Villestofte’s Ponto, Elsebeth og Villy Lovén, 

EX 1.v. CK, Cert. BIK2
Veteranklasse – hanhund.
Ug’s Logo 00709/2003, Marie Ingemann 
Larsen, EX 1. v. CK, BIK1, BIM

Åben Klasse – tæver.
Bendt’s Felour DK02073/2012, Steen 
Bendt, EX 2. v.
Matresse’s Mille DK13304/2011, Freddy 
Brixen, VG 3. v.
Ug’s Dychesse DK01594/2008, Maria Inge-
mann Larsen, EX 1. v. CK, res. cert. BIK2 

Brughundeklasse – tæver.
Spurvfugldalens Olivia DK15499/2011, 
Søren Møller Jensen f. Alex Nissen, EX 2. 
v. CK, res.cert. BIK3.
Matresse’s Vita DK13302/2011, Thomas W. 
Olsen f. Jan Espersen, EX 1. v. CK, Cert, 
BIK1, BIR.

www.fjd.dk
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Klubredaktør:
Harris Jensen, Ramsevej 24, Bøjden, 
5600  Faaborg. Tlf. 62 60 15 88/24 98 44 78
e-mail: haki@dlgmail.dk

www.engelsksetterklub.dk

www.fjd.dk

FJDs traditionsrige udstilling

Selvom FJDs udstilling på Fyn antalsmæs-
sig ikke er, hvad den har været, så er denne 
udstilling stadigvæk stedet, hvor mange 
hundefolk mødes – også på tværs af racerne, 
udveksler nyheder og drøfter stort og småt.
  Og så er det en af de udstillinger, der er 
omgærdet af betydelig prestige. At opnå en 
topplacering her borger for, at man har en 
hund af betydeligt eksteriørmæssig kvalitet.
  Sytten engelske settere blev bedømt på 
årets udstilling, og generelt var kvaliteten 
af de fremførte hunde høj. Blandt tilskuere 
og udstillere blev hundenes højde diskute-
ret: Hvad er egentlig den korrekte ”højde-
margin” på vore engelske settere. Findes 

der særlige regler for nordiske hunde, der 
primært er jagthunde?
  Klubredaktøren har stillet spørgsmålet til 
klubbens formand, som oplyser, at der på et 
møde i 2002 i FCI’s Standard Commission 
blev givet accept på, at ”Working Setters 
may be proportionally lighter in build”. 
Altså at hunde, der blev brugt til jagt måtte 
være af lettere og mindre type. En praksis, 
som i øvrigt i mange år har været praksis 
i lande, hvor den engelske setter først og 
fremmest er en jagthund.
  Alle resultater kan ses på www.engelskset-
terklub.dk

Dommer Ivar Tang og Henning Klokker med Vitus, der blev bedste hanhund i juniorklassen.

Erfarne og kyndige øjne kigger på. Veteranerne Jør-
gen Andersen og Gert Clausen var blandt tilskuerne.

FJDs udstilling er også morgenkaffe og hyggeligt samvær.

En stolt Peer V. Clausen med Bjerndrups Birk, som ud 
over BIR blev den samlede vinder af FJDs udstilling.



61www.fjd.dk

DGSK og ESK afholder i fælles-
skab Hubertusprøve, søndag 
den 22. september i det sydlige 
Jylland.
  Mødetid er kl. 9 på adressen 
Brændstrupvej 18, Fole, 6510 
Gram
Vi vil komme til at gå på nogle 
forhåbentlige vildtrige  terræner 
i marsklandet og på lyngdækket 
hede, hvor der stilles store krav 
til den hurtige skytte. 
  Vi vil på dagen fi nde det 
bedste makkerpar i jagt (hund/
fører), og de som skal gå videre 
til Mesterskabsprøven.
  Hubertusprøven er en spæn-
dende prøveform, som i sin 
enkelthed ”kun” kræver at din 
hund har bestået apportprøven 
og du har gyldigt jagttegn.
  Der vil kunne købes øl / vand 
og grillpølser til frokost.

Tilmelding: Senest den 15. sep. 
2013 til: 
Prøveleder:
Karl Jensen, Brændstrupvej 18, 
6510 Gram
Mobil 60807475
Mail: jagtgordons@gmail.com
Start gebyr på 500 kr. overføres 
ved tilmelding til
konto 9824 - 8200160852
Vel mødt 

Prøven gælder som udtagelse 
for engelske settere til Nordisk 
Match.

HubertusprøveHubertusprøve

Steen Boilesen 70 år
Fredag den 9. april 2013 rundede Steen 
Boilesen 70 år. Steen’s medlemskab i 
E.S.K. startede i slutningen af 1960’erne. 
I slutningen af 1970’erne var Steen Boile-
sen en af initiativtagerne til dannelsen af 
kollektivet Kennel Sikas. Steen har gennem 
disse mange år haft adskillige engelske 
settere, der hovedsagelig er anvendt på jagt. 
Fra prøverne husker vi især Billy Boy efter 
den amerikanske brugschampion Silver 
High Cach fra slutningen af 70’erne og op 
gennem 80’erne. Steen har gennem en lang 
årrække været klubbens pokal-gravør og 
pokalforvalter. En opgave han har udført på 
fornemmeste vis med sin faglige ekspertise. 
  Kære Steen! Engelsk Setter Klub i 
Danmark ønsker dig hjertelig tillykke med 
denne milepæl, og at du fremover må nyde 
dit otium.
ESK 

Træning på heden
Igen i år er der mulighed for at træne sin 
hund i smukke terræner på heden. 
  Den 17. – 18. august arrangerer Knud 
Overgaard træning med udgangspunkt fra 
parkeringspladsen på Trehøjevej. Begge 
dage er mødetiden kl.9.00.

  Nærmere oplysning og tilmelding hos 
Knud Overgaard, tlf. 97131140  

Mød Engelsk Setter Klub 
i Gram

Engelsk Setter Klub er med, når dørene slås 
op for Jagt & Natur på Gram Slot i weeken-
den 7. og 8. september.

  Det er den helt store friluftsmesse, hvor der 
præsenteres alt inden for jagt, sportsfi skeri, 
friluftsliv, hest, hund og mad.

  ESK er med sammen med de øvrige spe-
cialklubber.

  Tag familien med og få en forrygende 
oplevelse i smukke omgivelser.

  Begge dage 10 - 17.

Det handler om jagt
Når disse linjer læses, er der kun kort tid 
til, at vi tager hul på årets første jagtdage. 
Mange mennesker har det svært med efter-
året; ja, der er faktisk nogen, der bliver ramt 
af depressioner, fordi de har det svært med, 
at efterår og vinter uundgåeligt venter os. 
  Men vi jægere er i den sammenhæng 
privilegeret; en herlig jagtsæson venter 
os og vore hunde. Alle de mange timer 
med grunddressur, apporteringstræning og 
marktræning skal nu afl øses af det, som det 
hele grundlæggende handler om: Jagten og 
glæden ved, at veldresserede hunde løser de 
opgaver, som en jagtdag byder os.
  På disse sider bringes masser af billeder af 
dygtige hunde og glade hundeførere, som 
har præsteret på mark og udstilling. Lad os 
nu i de kommende numre få nogle bille-
der af hunde, der har lavet et godt stykke 
arbejde på jagt; før eller efter skuddet.
  Tag altså kameraet med på efterårets 
jagter og send klubredaktøren et billede af 
din hund, når den har en smuk stand for 
agerhøns på en gylden stubmark, eller når 
den har løst en vanskelig apportering; måske 
af en vingeskudt fasan, en sneppe, en drilsk 
krikand, eller hvem ved: en anskudt hare 
eller ræv. Send også et par stikord, så ordner 
klubredaktøren resten. 

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
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Årets sommertræf på Gilmosegård var et 
velbesøgt arrangement, der blev afviklet i en 
positiv og festlig atmosfære.
  Allerede fredag aften indfandt de første 
deltagere sig med telt, campingvogn eller 
blot en sovepose til brug på en madras på 
gulvet i Gilmosegårds rummelige stue.
  Lørdag blev indledt med udstilling, hvor 
dommer Marianne Weichenfeld med sikker 
hånd bedømte en samling engelske settere af 
overordentlig høj kvalitet: Af fjorten hunde 
opnåede de tretten et fl ot ”excelent”. Og 
så skal det nævnes, at Allan Høirup fi k det 
tredje certifi kat hæftet på Nordvestjydens 
Eto, hvilket betød, at hunden nu er eksteri-
ørchampion.
  Eftermiddagen stod i apporteringens tegn, 
og her er det værd at bemærke, at konkur-
rencen blev vundet af Jens Aage Madsen 
med Drongstrup D. Ray. I øvrigt i benhård 
konkurrence med Patrick Eggers med Senjas 
Quail. Begge hunde viste apporteringsar-
bejde af overordentlig høj klasse.
Lørdag aftens spisning – af helstegt gris, 
som var perfekt tilberedt af Jan Andrea-
sen – havde tilslutning af ikke færre end 60 
mennesker. 
  Man kunne også hele lørdagen teste sine 
evner med langbue, idet Stefan Clausen 
havde opstillet en ”jagtbane”, hvor man for 
en ”fl ad tyver” kunne lægge billet ind på at 
blive bedste bueskytte.
  Søndag sluttede med mere apportering og 
afskedsfrokost kl.13.00.
  Se alle resultater på www.engelsksetter-
klub.dk.

Familieweekend på Gilmosegård

Familiedagen indledes med udstilling. Her fi re tæver af høj kvalitet.

Så er grisen næsten klar. I Jan Andreasens hænder 
bliver sådan en gris overordentlig velsmagende.

To settere, der viste apportering af høj, høj klasse.  

Den 27. september afholdes Nordisk Match 
ved Bramming med Ribe Camping som 
mødested.
Mødetid: 8.00.
Dommere: Asger Stein m.fl .
Prøveleder: Erling Clausen, Stratvej 11, 
Sejstrup, 6740 Bramming.
 Udtagelse sker i henhold til følgende point-
skema:
1.-præmie Br.kl.: 5 point + 3 point for 
bedste hund.
1.-vinder: 10 point
2.-vinder: 9 point
3.-vinder: 8 point
4.-vinder: 7 point
5.-vinder: 6 point
6.-vinder: 5 point
Placeringer opnået om efteråret tillægges 3 
point.
Interesserede hundeførere skal indsende 
oplysninger om point til Erling Clausen på 
erlingclausen@live.dk senest 1. september. 

Dagen efter, den 28. september afholdes 
Nordisk Match i Sct. Hubertus på terræner 

ved Tinglev.
Mødested: Ribe Camping.
Mødetid: 8.00.
Dommere: Endnu ikke på plads.
Prøveleder: Erling Clausen, Stratvej 11, 
Sejstrup, 6740 Bramming.
Ang. udtagelse: Se annoncering andet sted i 
disse spalter.

ESK’s efterårsvinderklasse afholdes den 
29. september ved Bramming med Ribe 
Camping som mødested.
Mødetid: 8.00.
Dommere: Asger Stein (ordf.), Poul Erik 
Dahl m.fl .
Prøveleder: Erling Clausen, Stratvej 11, 
Sejstrup, 6740 Bramming.

Der er alle dage mulighed for overnatning 
på Ribe Camping; kontakt erlingclausen@
live.dk eller +45 23 34 06 35.
Adressen på Ribe Camping er: Farupvej 2, 
6760 Ribe.
Der kan bestilles morgenmad og madpakker. 

Nordisk Match 2013 og ESK’s vinderklasse

www.fjd.dk

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
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DANSK GORDON SETTER KLUB

Klubredaktør:
Ole Frank, Danevej 61, 9990 Skagen
Tlf. 61 46 10 69
e-mail: ole@fyrbakkens.dk 

www.dgsk.dk

Den 29. juni havde jeg fornøjelsen af at 
dømme den Sjællandske apporteringsprøve, 
sammen med Niels Erik Krüger.
  Af de 20 hunde der startede bestod 17, 
heraf 12 af de 13 startede Gordon Settere. 
  Af de tre hunde der ikke kom gennem 
nåleøjet bestod de to om eftermiddagen på 
Pointer Klubbens prøve.
  Der var matchning om bedste hund i åben 
klasse, da både Nymarkens Hopper og 
Nørre Løgum`s Dina af 5. Maj 07 havde 
30 point. Matchningen foregik ved at der 
blev udlagt 5 apport emner skjult for hund 
og fører, herefter blev begge hunde sluppet 
samtidig, vinderen var den der apporterede 
fl est.   
  Bedste hund i åben klasse blev Nørre 
Løgum`s Dina af 5. Maj 07 ved Ásgeir Páll 
Júlíusson, med 30 point.
  Bedste unghund blev Østjylland`s TT 

Satchmo ved Peter Thorup, med 26 point.
Bedste ikke GS blev Cocker Spaniel Hills 
Of Sunset Beauty Sali ved Steen Lund ( 
Skipper ) med 30 point.
  Udtaget til racedysten blev: Nørre 
Løgum`s Dina af 5. Maj 07 ved Ásgeir Páll 
Júlíusson, Nymarkens Hopper ved Lauge 
Larsen samt Røsnæs Güizo og Røsnæs Gra-
dus ved Niels Erik og Karin Krüger begge 
med 29 point.
  Jeg vil også lige nævne at Ole Darman be-
stod med 24 point med den kun 9 måneder 
gamle Åmosens Selma Af 5. Maj 07.
  Stort tillykke til vinderne samt alle der 
bestod.
  Tilslut vil jeg sige tak til DGSK for invi-
tationen til at dømme, tak til Prøvelederen 
samt min meddommer.
 Med ønsket om en god sommer til alle.
  Bjarne Kleis   

DGSK’s sjællandske apporteringsprøve 

Fra venstre. bedste unghund og bedst i åben klasse.

DGSKs internationale vinder-
klasse i Nordjylland 
d. 28. september
Mødested er i Vildmosen på Gl. Toftega-
ard, Gl. Toftegaardsvej 65, 9440 Aabybro.
Mødetid er kl. 8,00.
  Dommere er Jan Andreasen (ordf.) og 
Alex R. Hermansen.
  Arnold Klovborg ”Nold” er terrængiver 
og styrer os som sædvanligt sikkert gen-
nem dagen.
  Frokost forventes afholdt kl. 13,00.

Programmet offentligøres nogle dage 
forinden via DGSK hjemmeside.
  Tilmelding skal ske via hundeweb.dk. 
Har man ikke mulighed derfor, kan det ske 
på DJU’s blanketter og fremsendes eller 
mailes, senest lørdag den 21. september til 
prøveleder Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 
6091 Bjert, e-mail: karlantondahl@gmail.
com, tlf. 22 74 80 40.
  Gebyret kr. 500,00 skal indsættes på 
konto 2470 – 6871 314 991.

Hubertusprøve
DGSK og ESK afholder i fællesskab Hu-
bertusprøve, søndag den 22. september i det 
sydlige Jylland.
  Mødetid er kl. 9 på adressen Brændstrup-
vej 18 , Fole , 6510 Gram
  Vi vil komme til at gå på nogle forhåbent-
lige vildtrige  terræner i marsklandet og på 
lyngdækket hede, hvor der stilles store krav 

til den hurtige skytte.
  Vi vil på dagen fi nde det bedste makkerpar 
i jagt (hund/fører) og de som skal gå videre 
til Mesterskabsprøven.

Hubertusprøven er en spændende prøve-
form, som i sin enkelthed ”kun” kræver at 
din hund har bestået apportprøven og du har 
gyldigt jagttegn.

  Der vil kunne købes øl / vand og grillpølser 
til frokost. Tilmelding skal ske Senest den 
15. sep. 2013 til : Prøveleder: Karl Jensen , 
Brændstrupvej 18, 6510 Gram
Mobil 60807475. Mail: jagtgordons@gmail.
com

Start gebyr på 500 kr. overføres ved tilmel-
ding  til konto  9824 -  8200160852

www.fjd.dk
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Søndag d. 9. juni drog vi, Peter og jeg + to 
meget rene og velfriserede hunde, afsted 
mod Fyn til udstilling i FJD-regi. 
  Vi ankom ved 9.30 tiden, i god tid, da vi 
vidste, at dommeren liiige skulle dømme 
en anden race. Vores dommer den dag var 
Knud V. Jensen. Og vores dygtige ringsekre-
tær var Christina Bak.
  Vi ankom i det perfekte udstillingsvejr, 
ikke for varmt og ikke regn, og mødte 
hurtigt en masse kendte ansigter. Christina 
og jeg gik straks i gang med at stille pokaler 
op og gøre klar. Christina dirrigerede og 
stod for slagets gang, og det har hun fuld-
stændigt styr på. Jeg overtog så skriveri og 
klargøring, mens Christina lige rendte over 
i ringen ved siden af og udstillede sin irske 
setter Calle.
  Da hun kom tilbage, som Bedste hanhund 
for de røde, ventede vi lige et par minutter 
og så kom dommeren. Jeg skulle ind først 
med Satchmo, der trods ringtræning…meget 
ringtræning, ikke synes det var det sjoveste 
han havde prøvet. Så han gad ikke lige og 
stå stille når han skulle. Men det gik da og 
vi fi k et Good hevet hjem. Som klasserne 
skred frem, kunne jeg godt fornemme, at 
der ikke blev givet ret mange Excelenter og 
CK’er og jeg fi k da også ”kun” lige revet 
et Very Good, hjem på Carlos, som er ret 
god til udstilling. Nu skal det absolut ikke 
forståes sådan, at jeg ikke anser et Good, 
eller Very Good for noget, jeg er jo lidt af 
en gammel kælling i det game, men jeg må 
indrømme jeg var ikke sur…bare skuffet. 
Og måtte lige gentage hvad jeg altid siger 
til skuffede udstillere..”Husk nu det er den 
samme dejlige hund, du går UD af ringen 
med, som den du kom IND i ringen med”.
  Til sidst nåede vi da også frem til at kåre 
Bedste hanhund, og det kom der så ikke 
ret meget ud af, idet dommeren valgte ikke 
at give nogen af dem CK. Så gik vi i gang 
med tæverne. Igen blev der ikke givet ved 
dørene, men i Brugsklassen lykkes det dog 
mig, at hive et Excelent hjem på Kristians 

Frøkjærs Sara. Og så var jeg glad igen. Den 
mest suverene hund var dog Buskogens 
Dtt Daisy N30244/12, v/Thomas Svensen, 
ført noget så nydeligt af Ole Haldberg. Og 
meget kan man sige om Ole, men jeg ved, 
at det er ikke i udstillingsringen han bruger 
mest tid. Han og ikke mindst hunden, var 
bare SÅ suveræne, de fl øj afsted og viste 
sig begge fra deres bedste side. Faktisk var 
der ikke nogen der kunne se, at Ole ikke er 
professionel handler…sådan en hund ville 
man bare gerne have!
  Og Daisy vandt så det hele, idet hun som 
den eneste fi k et CK OG et Cert, stort til-
lykke herfra.
  Lige inden præmie og pokal uddelingen, 
rendte Christina så lige over i nabo ringen 
med Calle igen, og vandt hele lor.. TIL-
LYKKE Stino.
  Jeg har jo brokket mig lidt over, at der 
manglede nogle pokaler sidste år. Man skal 
ALDRIG lukke munden for meget op, for 
nu står jeg selv med pokalerne. Dog har jeg 
allieret mig med Christiana, så nu vil vi med 

et nyt system, prøve at drive pokaler hjem i 
god tid, så ingen går tomhændet hjem, hvis 
de skulle have vundet noget sølvtøj. Alle, 
undtagen en af bestyrrelses medlemmerne, 
tog godt imod systemet. Der kommer selv-
følgelig til at gå noget tid, inden jeg har lige 
så meget styr på pokalerne, som Poul Erik 
har haft de sidste mange år, men øvelse gør 
mester…
  Men helt sikkert en dejlig dag for alle. Og 
selvfølgelig kommer vi igen næste år.
1000 tak for en fantastisk dag
  Peter, Lene, Satchmo og Carlos

Resultaterne:
Junior Klasse Han 
Vajskærs Basco-Brormand DK06836/2012 v/
Erik Nielsen, Very Good, 1. vinder + pokal
Østjyllands TT Satchmo DK02891/2012, v/Lene 
Knuth, Good
Øens Agaton Verdi af 5 maj 07 DK13347/2012, 
v/Torben S Jensen, Very Good, 2. vinder

Åben Klasse Han
Åens Ulväus DK08870/2010, v/Frank Jensen, 
EXCL, 1. vinder+pokal
Æblevangens Don Carlos DK19259/2008, v/
Lene Knuth Very Good, 2. vinder

Brugsklasse Hanner
Åens Monty 15658/2007 v/Mette Hvirring Jen-
sen, Very Good, 2. vinder
Vajskærs Abidal DK11957/2011, v/Robert Paul-
sen, Very Good 3. vinder
Møllens Fonzie 19905/2004, v/Cecilie Wøkk, 
Very Good, 1. vinder

Juniorklasse Tæver
Åens Zenta DK10673/2012, Torben Simonsen, 
Very Good 1. vinder + Pokal 
Øens Alfa af 5.Maj 2007 DK13347/2012 v/
Ásgeir Páll Júlíusson, Good

Brugsklasse Tæver
Nakkehagens Bd Tilde BK01314/2011, v/Peter 
Eliassen, Very Good, 3. vinder
Åshöjden´s Sara DK09082/2011, v/Kristian 
Frøkjær, EXCL 2. vinder
Buskogens Dtt Daisy N30244/12, v/Thomas 
Svensen, EXCL 1. vinder BIK1 Cert. BIR + 
pokaler

Dommer og ringsekretær på arb ejde.

FJD-udstilling, Vissenbjerg 2013

D. 8. juni ankommer Christina Bak og jeg 
(Rikke Eliasen) til SGSK’s udstilling  med 
åben mund - omgivelserne er som taget ud 
af Astrid Lindgrens univers. Solen står højt 
på himlen og spejler sig i dammen, mens 
den lette vind gør varmen tålelig. Alt i alt 
den perfekte dag, og det perfekte sted til 
SGSK’s udstilling. 
  Christina Bak starter med at fremføre 
hendes egen irsk setter, Yobbo’s Calle. Det 
går fortrinligt, hun opnår både Excl, CK, 
Cert og BIR. 
  Senere er det tid til hun skal fremvise 
vores gordon setter, Nakkehages BD Tilde 

i jaktklasse. På trods af, at en motorcykel 
pludselig  skulle stå i tomgang ved siden af 
os, så klarede Tilde og Christina Bak frem-
visningen helt perfekt. Tilde opnåede Excl, 
CK, Cert, og BIM. Det er, indtil videre, 
Tildes bedste udstillingsresultat. 
  Yobbo’s Calle blev til sidst BIS. 
  Da vi skulle hjem var bilen godt læsset 
med præmier.  Tilde vandt fi re smukke 
rosetter, en pose hundemad, en kasket og en 
pokal. Hun vandt også SGSK’s vandrepokal, 
som vi dog måtte lade blive i Sverige. (den 
kan ses på billedet)

Stor succes i Skåne

www.fjd.dk

DANSK GORDON SETTER KLUB
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DANSK IRSKSETTER KLUB

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

www.irsksetterklubben.dk

Mødested: Ved Smedjen, Liselund Gods, Liselundvej 5, 4850 Stubbekøbing.
Dato: 29. september 2013, kl.: 08.30. Frokost: ca. kl. 12.30. Der er ikke mulighed for køb 
af fortæring på stedet. Fælles afslutning ved mødestedet.
Dommere: Er ikke på plads i skrivende stund. Tilmelding: Hundeweb
Prøveleder: Jan Lorentsen, Faurbjergvej 5, Tuse Næs, 4300 Holbæk.  Tlf. 32472346, 
Vel mødt, Jan Lorentsen. 

Dansk Irsksetter-Klubs Efterårsvinderklasse 2013

Tak til dommerteamet 
Der er i år en ekstra grund til, at takke 

dommerne der dømte DISKs Hovedprøve 
ved Horsens.
Hans Jørgen Mogensen, Allan Bredsgaard, 
Erik Lykkegaard Winkler og Alex Røge 
Hermansen. Alle stillede beredvilligt op, 
da vinteren trak ud, og DISKs hovedprøve, 
derfor måtte udsættes. På trods af kort 
varsel, og allerede tilmeldte hunde, skaf-
fede De os, nogle fantastiske dage med 
vore hunde ved Horsens. Også udstillingen 
måtte skifte dommer, i stedet for Erik Pe-
dersen, måtte prøvelederen Gunnar Jensen 
selv træde til. En stor tak til Jer alle, fra 
Dansk Irsksetter-Klub.

Fra venstre Alex Røge Hermansen og Erik Lykkega-
ard Winkler, ved lodtrækningen i vinderklassen over 
middag søndag.

En lille fl ok ”røde” hundefolk, gik en 
forblæst dag, først i marts måned en lang 
tur for at tælle agerhøns omkring Bredsten, 
nordvest for Vejle. Det lykkedes, selv om 
det blæste godt fra øst, kunne hønsene 
fi ndes bare der var lidt læ. Det er Knud Han-
sen, Bredsten, der de seneste år, har stået 
for optællingen af agerhøns i området, og 
til formålet har inviteret jagthundefolk til at 
hjælpe med at afsøge markerne. Resultatet 
kan ses og sammenlignes, på FJDs hjem-

meside på nettet. Målt på 100 ha. landbrugs-
jord, er gennemsnittet omkring Bredsten 
14,3 høns. Der er stor forskel på antallet af 
parhøns, på de forskellige lokaliteter rundt 
i landet, det svingende fra 30 høns til 7,2 
høns, pr. 100 ha. landbrugsjord. I området 
omkring Bredsten, sættes der ikke fugle 
ud, men der er opsat foder automater, for at 
hjælpe vildtet.
Palle Krag.

Optælling af agerhøns ved Bredsten

Agerhønetællere i Bredsten.

Kragereden Moneypenny DK03588/2010, har opnået 
1. præmie i ÅK, på en markprøve i foråret ved Uge i 
Sønderjylland. Moneypenny er efter Ibber 15123/2001 
og Douedal´s Kyra 18122/2001. Ejer og fører er Palle 
Krag.

www.fjd.dk



66

DANSK IRSKSETTER KLUB

På udstillingen i år var der kun tilmeldt 11 
hunde. En lidt lille, men en ganske god fl ok 
Irske, der blev præmieret, i den bedste ende 
af skalaen. 
  Bedst i racen blev, brugsklasse han 
Yobbo´s Calle DK10369/2009, opdrættet af 
Tove og Helge Knudsen, ejet af Christina 
og John Bak, ført af Christina. Calle fi k 
EXCL, blev 1. vinder, fi k certifi kat og blev 
BIR. Calle har nu 2 Danske og et Svensk 
certifi kat. Brugsklasse han Mårup Cato 
DK13100/2011, opdrættet af Erik Rimmen, 
ejet og ført af Per Pedersen, fi k EXCL, blev 
2, vinder og fi k reserve certifi kat.
  Bedst i modsatte køn, blev åben klasse 
tæve Qia DK17245/2009, opdrættet af 
Mariann Chriél, ejet og ført af Lene Gram-
Hansen. Qia blev 1. vinder blandt tæverne 
og fi k CK. 
  Blandt brugsklasse tæverne var det Vilslev 
Josefi ne DK14625/2008, opdrættet, ejet 
og ført af Flemming Vilslev, Josefi ne fi k 
EXCL, og blev 1. vinder.
  Bedste åben klasse han blev Vilslev Kuba 
DK19387/2011, opdrættet, ejet og ført af 
Flemming Vilslev, Kuba fi k VG, og blev 1. 
vinder.
  Her er kun oplistet et lille udsnit af de ud-

stillede hunde. En fuldstændig liste over alle 
hundene, og deres præmier, kan fi ndes på 
Dansk Irsksetter-Klubs hjemmeside under 
udstilling. 

  Et stort tillykke til alle udstillerne, med 
præmieringerne. 
Palle Krag

Fra venstre Flemming med Josefi ne, Lene med Qia, Dommer H.P. Clausen, og John med Calle.

FJDs udstilling Vissenbjerg 2013

Dansk Irsksetter-Klub har fået lov at bringe, 
Ole Schmidts læserbreve, og Jørgen Hindses 
svar, der har været i Dansk Kennel Klubs 
blad HUNDEN i maj måned i år.

At tale med to tunger.
Efter mere end 30 år med irsk setter, og et 
langt medlemskab hos DKK har jeg fulgt 
og deltaget i debatten om brugshunde og 
udstillingshunde. Nu er bægeret fuldt, idet 
jeg oplever, at DKK taler med to tunger! I 
HUNDEN nr. 3 marts 2013 er der et meget 
fl ot race portræt af den irske setter. Et længe 
savnet udtryk der viser, hvad en irsk setter 
er skabt til og i denne sammenhæng, nok så 
vigtigt, hvordan en racetypisk irsk setter ser 
ud. TAK DKK!
  Race portrættet afspejler vel også DKKs 
holdning til udstilling af brugshunde m.m., 
og det er mit store håb, at DKK nu vil 
fastholde denne linje, eksempelvis gennem 
dommer valg til udstillingerne. Artiklen 
omhandler dog ikke den lange debat og seje 
kamp, der har været med et udefi nerbart 
uvæsen, der gemmer sig i tåger af admini-
stration og formynderi omkring, hvad der er 
racetypisk. Ikke engang en fuldstændig enig 
og stærk specialklub DISK har magtet at få 
sit budskab igennem. Vi gider ikke mere se 
de uformelige, ubrugelige, ikke racetypiske 
hunde, der vinder på DKK - udstillinger. Det 
er mig ubegribeligt, at man kan udtrykke så 

fi ne holdninger med citat fra den ”8. Ver-
denskongres” i en seriøs artikel i HUNDEN 
og så på side 71 i samme blad som det stik 
modsatte vise, hvad man egentlig fører ud 
i det virkelige liv (gruppe 7 – vinder på ud-
stillingen i Fredericia). Jeg vil ikke undlade 
at gøre DKK opmærksom på, at det var jæ-
gere, der i sin tid skabte DKK. Dette betyder 
dog ikke, ar jægerne er specielt knyttet til 
DKK. Jægerne har før vist handling, og der 
er mange, der er klar til at gøre det igen. Så 
kære DKK… Vælg nu fremover de rigtige 
kompetente dommere og frem for alt fra-
vælg de dommere, der ikke kan fi nde ud af 
at fortolke standarden for irsk setter. Dette 
er skrevet i en venlig tone i håb om at kunne 
udtrykke store frustrationer over at skulle 
være medlem og betale til en klub, der efter 
min mening ikke har varetaget den irske 
setters interesse i den ånd, racen blev skabt. 
Jeg håber inderligt med det fi ne raceportræt 
i HUNDEN, at der blæser nye vinde.
Venlig hilsen, Ole Schmidt. 
Kennel Bomstærk, seriøs opdrætter af 
”Dual-Purpose” irsk setter.

Svar til Ole Schmidt. 
Tak for læserbrevet. De forskellige typer 
på de settere, du syntes om, og så dem, du 
har set i bladet som vinder på udstillinger, 
vil jeg gerne kommentere, selvom jeg ikke 
er specialist på denne race. Problematikken 

er nemlig ikke alene en setterproblematik 
– problematikken fi ndes i utallige racer; 
specielt i de racer, hvor der er brugsmæssige 
eller jagtlige forhold på spil. Og skismaet 
har eksisteret lige så længe, jeg kan huske. 
  Det hele kan formentlig ”koges” ned 
til følgende spørgsmål: Er der dækning i 
standarden for irsk setter til at toppræmiere 
hundene i artiklen? Og er der dækning i 
standarden for at toppræmiere den vinder-
hund, du har set dig gal på? Det skal jeg 
ikke kloge mig på, for det er der dommere 
for racen, der er uddannet til at træffe afgø-
relse om – i hvert enkelt tilfælde i udstil-
lingsringen. Det er den enkelte dommers 
ret og pligt at fortolke standarden ordlyd og 
lade sine præmieringer afspejle der han/hun 
ser. Hvis din klub oplever, at vore dommere 
ikke dømmer efter standarden, så er jeg 
sikker på, at DKKs eksteriørdommerudvalg 
gerne vil drøfte det med jer og eventuelt 
med de dommere, der ikke ”passer deres 
arbejde”.
  Men at DKK taler med to tunger? Nej, det 
gør vi ikke; vi taler forhåbentlig med mange 
tunger og accepterer den mangfoldighed af 
opfattelser af racestandarderne, der natur-
ligvis gør sig gældende blandt et så stort 
antal dommere, som DKK gør brug af. Der 
er ikke én fortolkning, der er den ”rigtige”. 
Der er fl ere, men naturligvis skal der være 
dækning i standarden for de afgørelser og 

Den irske setter på udstilling
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Bestyrelsesarbejdet i Dansk Irsksetter-Klub foregår i 
en god dialog mellem bestyrelsesmedlemmerne, alle 
tager ansvar for det arbejde som bestyrelsen skal 
udføre. Med andre ord, vi passer forretningen i god 
ro, og med tillid til at alle gør sit bedste. Bestyrelsen 
har afholdt 3 møder gennem året. Repræsentanter 
fra bestyrelsen har deltaget i FJD møder, DKK 
formandsmøder og DKK repræsentantskabsmøder. 
I 2012 har Avlsrestriktioner og avlsanbefalinger 
været til forhandling mellem Dansk Irsksetter-Klub 
og Dansk Kennel Klub. Resultatet blev: HD-krav: 
Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge 
forældre før parring har en offi ciel HD-status 
registreret i DKK. En hund med HD grad D eller E, 
kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren 
vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil 
være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid 
være HD fri (grad A eller B). 

AVLSANBEFALINGER:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter 
Dansk Irsksetter-Klubs og DKKs avlsanbefalinger” 
på stambogen skal følgende være opfyldt: 
1.  Begge forældre dyr skal før parring have HD 
status A, B eller C registreret i DKK
2.  Begge forældre dyr skal før parring være præmi-
eret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med 
 mindst Very Good
3.  Begge forældre dyr skal før parring have opnået 
mindst 3. præmie på en FCI/FJD anerkendt
 markprøve for stående jagthunde i ungdomsklasse, 
åben klasse, brugsprøve eller ved Dansk
 Jagthundederby. For udenlandske markprøver, skal 
disse godkendes i Dansk Irsksetter-Klub og en god-
kendelse fra klubben skal vedlægges sammen 

med anmodning om stambogsføring.
  Den trykte Årbog genopstår: For tre år siden 
besluttede vi i Dansk Irsksetter-Klub at ophøre med 
udgivelse af den trykte årbog, for en lille klub er det 
en forholdsvis stor udgift at udgive en sådan årbog. 
Vi var af den overbevisning at det elektroniske 
medie ville overtage mange af de funktioner, som 
en trykt årbog havde. Årbogen skulle for fremtiden 
kun udkomme elektronisk og være tilgængelig via 
Dansk Irsksetter-Klubs hjemmeside. Gentagende 
gange siden, har fl ere af klubbens medlemmer efter-
lyst den gamle årbog i bogform, dette samt en kon-
statering af, at den elektroniske årbog ikke benyttes 
så meget som den tidligere i bogform, er grunden til 
at vi i Dansk Irsk setter klub nu genoptager traditio-
nen med at udgive årbog på papir. Den årbog som 
udkommer i år er en opsummering af de sidste fi re 
år, således at intet er tabt ved de manglende årbøger. 
Fra Dansk Irsksetter-Klub skal der lyde en stor tak 
til redaktionsudvalget: Jan Carlsen, Palle Krag, 
Erling Juul og Erik Petersen for det store arbejde 
de har lagt i udgivelsen af denne årbog. Samt tak til 
Birgit Jensen og Gunnar Jensen som har renskrevet 
pokalsiderne. 
  Flere medlemmer skylder vi tak for deres indsats 
og hjælp med at klare nogle opgaver for klubben: 
Gunnar Jensen har siddet i FJDs udstillingsudvalg, 
Jørgen Jensen Derbyudvalget, Helle Høst Madsen i 
markedsføringsudvalget.  Sidst men ikke mindst en 
stor tak til de to redaktører: Palle Krag, redaktør for 
klubsiderne i Jagthunden og Erik Petersen klubbens 
webmarster. I klubregi er følgende arrangementer 
afviklet: Træningsture i senvinter og det tidlige 
forår. En rigtig god weekend på heden. Hovedprøve 
ved Holbæk. Et fantastisk godt arrangement, med 
god deltagelse. FJD udstilling. Hvor vi fortsat vil 
appellere til, at i medlemmer kommer og udstiller 
jeres jagthund. Apporteringsprøver på Sjælland 
og Fyn i samarbejde med andre klubber. Prøven i 
Jylland måtte afl yses på grund af manglende tilmel-
ding. Efterårsvinderklasse på Gammel Toftegaard 
i Nordjylland mange fugle på store stubmarker. I 
DISK har vi mange gode aktive medlemmer, som 
gerne tager ansvar i forbindelse med afvikling 
af forskellige arrangementer. Disse medlemmer 
er alle meget omhyggelige med forberedelser og 
afviklingen af arrangementerne som de har påtaget 
sig, hvilket resulterer i, at vi gennem året har 
oplevet nogle fantastiske gode medlemsaktiviteter i 
DISK. Flere nordiske hundesports venner har også 
deltaget og der er altid blevet sørget for at de kan 
vende hjem med en god oplevelse. Til alle jer aktive 
medlemmer, tak for jeres indsats.
  Status: Dansk Irsksetter-Klubs medlemstal er 
stadig meget lille, ca. 100 medlemmer. Gruppen 

består primært af meget rutinerede medlemmer og 
nye hvalpekøbere, som vi desværre ikke formår at 
fastholde gennem længere tid. Her er et område, 
hvor klubben i den grad har behov for nyt friskt 
”blod”, men tendensen blandt jægere i Danmark har 
gennem fl ere år nu været, at jægerne foretrækker 
stødende hunde frem for stående hunde. Vores håb 
er, at fl ere jægere i fremtiden får øjnene op for den 
oplevelse det er, at gå op bag ved en stående hund, 
som på ordre avancerer frem på fugl, og derved 
giver jægeren chance for skud. 
  Hvalpetilgangen har gennem de sidste 3 år været 
ganske lille - ca. 50 hvalpe om året på landsplan. 
Denne tilgang er alt for lille til at sikre en sund arve-
masse i populationen. Dette har mange opdrættere 
erkendt. Derfor har de søgt udenfor landets grænser 
i forbindelse med parring af deres tævehund. Nu 
bliver det så spændende om opdrætterne formår 
at kombinere disse nye blodlinjer, således at den 
Danske Irsk setter får et løft, samtidig med, at 
den Skandinaviske type bliver fastholdt. I år 2012 
har mange Irsk settere opnået fi ne placeringer på 
forskellige vinderklasser. Jeg vil her blot nævne to 
hunde som i 2012 opnåede særlig gode placeringer. 
En gammel kending, Lohmann´s Jaffa 06083/2005 
DKJCH, DKBCH, SEJCH, INTBRCH. Og en 
ganske ung hund, Vorrehøjs Gyros 16309/2010. 
Jaffa opnåede udover fl ere VK. Placeringer, at blive 
placeret som 3. vinder på DKK forårsmesterskabs-
prøve og 6. vinder på efterårets Danmarksmester-
skab. Gyros opnåede placering som 6. vinder ved 
Dansk jagthundederby 2012. Tillykke til Jer alle 
med de fi ne placeringer. 100 års jubilæumsprø-
ven i 2016 er nu så småt ved at tage form, prøven 
kommer til at strække sig over fi re dage, torsdag 
til søndag den 31.03 til den 3.04. Om torsdagen vil 
vi afholde landskamp med nordiske venner, fredag 
og lørdag kvalitetsprøver og udstilling og søndag 
vinderklasse. Jubilæumsudvalget består af: Gunnar 
Jensen, Jørgen Jensen og Erling Juul.
  På baggrund af artikler skrevet af medlemmer i 
jagthunden samt et fl ot race portræt i bladet Hun-
den, oplever vi i bestyrelsen et tydeligt ønske om at 
Den Irske setter, på lige fod med Gordon Setter og 
Engelsk Setter, får indført i standarten at den Irske 
Setter skal være i en sådan stand at den kan udføre 
sit traditionelle arbejde. Dette er en opgave som vi i 
Dansk Irsksetter-Klubs bestyrelse vil tage på os, der 
er blot den udfordring, som Ole skriver i sin artikel, 
Vi har brug for hjælp af en som kan ”skrive Irsk”. 
Så hold dig ikke tilbage hvis du mener at du kan 
hjælpe os med dette.
  Med håb om at vi alle sammen vil arbejde for be-
varelse og udvikling af Irsk setteren som en smuk, 
jagt, prøve og familiehund, vil jeg ønske jer alle et 
godt 2013.
Erik Rimmen formand DISK.

præmieringer, der gives. Hvis der kun var èn 
fortolkning, så var det jo overfl ødigt at gå på 
udstilling: Så ville den samme hund jo vinde 
hver gang!
  DKK havde i en årrække et motto, der hed 
”Hunde der ligner og dur!” – f.eks. hunde, 
der ligner en irsk setter og kan gå på jagt. 
Det gælder stadigt. Det med om den ligner 
kan bl.a. afgøres i udstillingsringen; det med 
om den er egnet til jagt kan testes på prøver 
og på praktisk jagt.
Med venlig hilsen 
Jørgen Hindse.

Som det kan ses på billederne, har Ole Sch-
midt ret, der er stor forskel på hundene. FJD Vissenbjerg 2013. National-dog-schow-winner.

DISKs bestyrelsesberetning 2012

Erik Rimmen afl ægger beretning.
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Ørnhøj er ingen gammel by, men alligevel 
en by med en interessant historie. Den store 
verdenshistorie i 1900 årene bærer på en 
måde byen. Den er langt hen ad vejen et 

produkt af 1. og 2. Verdenskrig, hvor der var 
efterspørgsel efter først tørv og så brunkul. 
Det kunne egnen omkring Ørnhøj levere. De 
blev fragtet videre med Ørnhøj-banen, som 

er fra 1911. Fra Ørnhøj Station rejste min 
morfar Mathinus, der var født i 1896, også 
væk fra jagten og sin unge kone Karen for at 
gøre tjeneste i hæren. Han kom dog aldrig i 

”Fanden bræk’ mig” – IC
Erindringsglimt fra 50erne og 60erne fra heden og moserne mellem Ørnhøj og Vind.

Tekst: Hugo Jensen
Tegning: Jørgen Axelberg

www.fjd.dk68



69

krig, fordi Danmark ikke i den forstand blev 
inddraget i 1. Verdenskrig. Men han gik vagt 
ved landets sydlige grænse, som efter 1864- 
katastrofen gik lige syd for Kolding. Han 
var i Sikringsstyrken. Jeg ved, at han har 
tænkt på, at han nu gik glip af hønsejagten 
derhjemme.
  Allerede som tjenestedreng på landet købte 
han sig fri fra kartoffelsamling for at kunne 
gå på hønsejagt. Fuglejagten var hans store 
interesse. På Ørnhøj station kunne man 
også nu og da på perronen se en trækasse 
med luft mellem brædderne stå. Hvis man 
kiggede ind, kunne man se en hønsehund, 
der var sendt fra en opdrætter til en jæger, 
og som nu ventede på at blive hentet. Man 
kunne stå så længe og kigge, at man kom for 
sent i skole. 

Mathinus elskede hønsejagten. Det samme 
var tilfældet for ”fanden bræk’ mig” I.C.. 
Ja, undskyld, sådan kaldte vi ham, fordi han 
hyppigt gjorde brug af eden ”fanden bræk’ 
mig” og hed Jens Christian. Jeg husker ham 
fra 50erne og 60erne, hvor han gik på jagt 
sammen med Mathinus.
  I.C. boede på ”Amager”. Det var den del 
af Ørnhøj, der lå vest for banen, en barakby 
som var opstået under krigene, hvor frem-
med arbejdskraft søgte til byen. ”Husene” 
var mest gamle togvogne, der var sat sam-
men til ”vinkelvillaer”. Sådan boede også 
I.C. Men tag ikke fejl, han var ingen bandit 
og ingen dumrian. Livet havde nok været 
svært for ham siden hans elskede hustru 
Kristine var død, men han havde været ansat 
ved Statsbanerne og havde et ”jernbaneur”. 
Og hans søn Vagn var politibetjent i Køben-
havn. Jo, det var folk af etaterne!!. Nu boede 
han lige over for stationen og holdt øje med, 
om privatbanen også overholdt tiden. Og det 
gjorde den ”fanden bræk’ mig” ikke altid. 
Slendrian!!
  I.C. havde elsket Kristine højt, men skal 
sandheden frem, så holdt han nok næsten 
lige så meget af hønsejagten. Iført bl.a. brun 
vest med jernbaneuret i kæde, pæn brun 
jakke, pæne brune bukser, sorte gummistøv-
ler og hammerless Dumoulin 12-65 trådte 
I.C. an til jagterne. En statelig skikkelse at 
se på. Han havde ikke selv hund, men det 
havde Mathinus jo altid. De gik altså på jagt 
sammen.
  Nu havde Mathinus ”Kesse”, en sort poin-
terlignende hund, og vi var alle fi re på jagt i 
”fællesmosen” mellem Ørnhøj og Vind. Det 
var en af de mytiske dage, hvor der var høns 
overalt: fl okke, småfl okke og enkelthøns. Da 
vi ankom derud på henholdsvis knallerter 
og cykel stod Kesse allerede mellem to ris-
buske. Han var nået derud først og stod nu 
altså og ventede på skytterne. Han drejede 
hovedet op mod os – har I set mig? 
  I.C. skulle lige op i buskadset for sig selv, 
så han gav Mathinus ordre til at afvikle 
situationen. Sådan var I.C. Fra sin tid hos 
Statsbanerne havde han fået den vane at 

give ordrer. Men det virkede aldrig forkert. 
Han havde en naturlig myndighed.
  Altså gik Mathinus og jeg ned til Kesse 
og lod rejse. Op kommer en fl ok høns, og 
Mathinus doublerer. Kesse er straks ude og 
tager en død høne i munden og slipper den 
til afhentning. Så søger han den anden. Den 
er vingeskudt, så den apporterer han. Sådan 
var Kesses tankegang: En død høne henter I 
selv, hvis de er vingeskudte, så bringer jeg.
  I.C. roser Mathinus og Kesse”for god 
afvikling, og så går det derudad i mosen 
langs Lilleå – også kaldet Fuglkjær Å. 
Kesse og bedstefar og jeg går fra stand til 
stand, og I.C. går lidt for sig selv på optråd. 
Han forsvinder snart bag mosens risbuske. 
Mærkeligt han ikke skyder? Vi hører ham 
ikke? Han må da være trådt ind i høns? Der 
er da høns alle vegne i dag? 
  Ak, forklaringen skulle hurtigt nok følge: 
Nu dukker I.C. op med kurs mod bedstefar 
og mig. Han følger åen og når op til os. I 
hånden har han det hanegevær, som Ma-
thinus i god tro har solgt ham her for et par 
dage siden. Vagn har lånt I.C.s Dumoulin. 
Han når op til os, og jeg kan nok mærke, at 
noget ikke stemmer.
  Bedstefar har lige doubleret igen, og jeg 
har afhentet en død høne. Nu søger Kesse 
den anden, men uden held. Hunden søger 
med næsen i jorden, men kan ikke fi nde 
hønen. Da I.C. når op, siger Mathinus: - Jeg 
har lige skudt to høns, men den dumme 
hund kan sgu kun fi nde den ene. Der bliver 
en kort pause, mens I.C. henter luft. Han er 
rødblå i ansigtet og vil bringe en sætning 
frem, men ser ikke ud til at kunne. Så kom-
mer det: - Du er fanden bræk’ mig lige så 
dum som hunden er, Mathinus (af I.C. altid 
udtalt med kort i) - Jeg trådte lige ind i to 
høns heromme, og den forbandede bøsse, du 
har solgt mig, klikkede på begge løb-.
  Vi stod lige ved åkanten. Så det måtte jo 
ske. I.C. løftede tolveren op over hovedet og 
smed den i åen, hvorefter han med militæ-
risk bestemthed begav sig op mod sin Die-
sella for at forlade selskabet og køre hjem. 

Stemningen var på et lavpunkt. Jeg skulle 
ikke have sagt noget. Mathinus sagde hel-
ler ikke mere før sidst på dagen, men vi 
fortsatte dog jagten. Vel nærmest for at be-
arbejde chokket. Da vi havde 13 høns, sagde 
bedstefar, at nu ville han hjem. - Jamen, 
Kesse han står dernede ved den tørvegrav. - 
Lad ham stå. Vi kører hjem. - Han kommer 
selv hjem. - Jeg er nødt til at tage op til 
I.C. og ha det her gjort godt. - Det er noget 
skidt-. Vi kørte hjemad. Kesse blev selvføl-
gelig stående.
  Da jeg på cykel nåede op til købmand 
Stjernholm, stod bedstefars knallert uden for 
butikken. Han kom ud med en fl aske i pænt 
papir. Vi kørte igen. Ned over banen, højre 
om pakhuset og til venstre og op til I.C.s 
vinkelvilla. 

  I.C. fi k overrakt snapsen, og der blev sagt 
undskyld. Han fi k de 75 kroner tilbage for 
det jagtgevær, der nu lå på bunden af åen, 
og nogle puncher blev drukket. - Ja, det er 
dig, der har lært mig at skyde høns I.C., 
husker jeg min bedstefar sagde. - Det er jeg 
fanden brække mig glad for, du indrømmer, 
Mathinus.
  Min bedstefar fi k af fl asken, han havde 
foræret I.C. Selv gjorde I.C. sig altid et 
ærinde ind ved siden af, når han skulle have 
brændevin i sin kaffe. Det var før kogesprit-
ten blev denatureret. Men beruset og pjattet 
så jeg ham aldrig. Jeg husker bare sprittågen 
der nogle gange stod omkring I.C
  Da hans Kirstine var død fra ham, var den 
Røde Aalborg blevet ham for svag. Herefter 
tyede han nu og da til kogespritten. Og så 
selvfølgelig skrå indgjort i tobaksaske.
  Der blev krattet på døren!! Det var Kesse, 
der havde fundet os. Den høne, der var 
blevet vingeskudt tidligere på dagen, må 
have søgt den fl ok, han stod for, da vi kørte 
hjem. I hvert fald havde han hønen med. 
Den sad og kiggede i munden på Kesse og 
endte også på tasken, så der nu var 14. Der 
blev leet, skålet og rost!! - Ja, Kesse, han er 
sgu noget særligt, ja han er. - Ja, ha, ha, ja, 
skål!!. – Ja, og det er du fanden brække mig 
også Mathinus. - Det er en god ven, der kan 
indrømme en fejl.
  Ulykkestallet 13 var forhøjet til 14. Ven-
skabet og jagtfællesskabet kunne fortsætte. 

Og sådan blev det. I.C. skød mange høns 
efter den uheldssvangre dag. En særlig 
gunst viste min bedstefar I.C. efter denne 
hændelse. Mathinus ville normalt ikke låne 
Kesse ud til andre jægere. Men I.C. kunne 
altid låne ham. Og Kesse ville gerne med 
I.C. For han skød godt, når bare hans våben 
ikke klikkede. 
  Jeg mindes ikke, at Mathinus senere solgte 
våben til I.C. Tolveren i åen blev selvføl-
gelig liggende. Det var bedstefars måde at 
vise I.C., at han var kommet til at sælge 
ham noget, der hørte hjemme gemt væk for 
alverden og ikke i hænderne på en dygtig 
jæger, der havde været ved statsbanerne. 
Åen var samarbejdsvillig og lagde hurtigt et 
lag bundfald hen over tolveren. Væk!!
  Da både I.C., Mathinus og Kesse for 
længst var væk, gravede jeg ned i åen, hvor 
bøssen skulle ligge. Af en eller anden grund 
kiggede jeg mig over skuldrene, mens jeg 
gravede. Jeg fandt den. Kapper og fæng-
hætter var næsten væk, men på resterne af 
den ene fænghætte kunne jeg ane et svagt 
anslag, for svagt!!
  Da jeg gik derfra med bøssen, syntes jeg, 
jeg kunne ane en sort hønsehund i lavt 
krybende antræk ude i disen til højre. Og 
vindens susen i risbuskene lød lidt som en 
summen af forsonlige stemmer. 
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Resultatbog 
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne 
have en sådan til indførelse af prøve- og 
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal 
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsat-
test (ikke stambog) og Dansk Hunderegi-
sters registreringsattest (senest 14 dage 
før brug) til: Kirse Overgaard, Søbreden 47, 
st.tv. 2820 Gentofte. Mrk. Resultatbog. Tlf.: 
3965 4790 - Mobil: 2710 4797
 Resultatbogen koster 50 kr., der vedlægges 
i check, eller overføres via netbank til konto 
0225-0016792667.

www.fjd.dk

Flyvestærke agerhøns
der har haft adgang til volierer med masser af 
vegetation, kan leveres fra 15. juli og fremefter, 

klar til udsætning.
Bestil nu, så du er sikker på fugle til efteråret. 

Vestfyns Agerhønsopdræt
Sjodvangen 8, 5610 Assens

Mobil 4043 4850 e-mail alexnissen@c.dk
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Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213 

www.midtjyskvildtfarm.com 

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 

Agerhøns sælges
   Bestilling modtages på 
   æg, daggamle kyllinger 
   og 6/8 ugers samt 
   familier.

Katholt´s vildtopdræt
 v/Niels Skytte Sørensen
 

K

Tlf. 2763 6780/6013 2000
e-mail: katholt@private.dk

KÆLEDYRS- 
KREMATORIET 
www.dyrekrematorie.dk 
RANDBØL: 75 88 01 23 

Ny jagthunderace i Danmark?

Forestil dig forrygende fransk 
charme i en lille let korthårs 
jagthund - så har du en 
Braque Francais 

Vi er to Braque Francais-ejere, 
som planlægger hvalpe til 
sommer/efterår 2013. 
Er du interesseret? 

Læs mere om denne unikke race på
www.braquefrancais.dk og  
www.braquefrancais.info

Irsksetter sælges
Irsk Setter - Jack - 7 mdr. Sælges. Far: Erin 
Vom Kapellenpfad. Mor: Settermosen Alba
Desværre kan min mor og far ikke beholde 
mig, så jeg søger et godt hjem enten som 
familiehund eller jeg kunne også godt 
tænke mig at lære at gå på jagt. Jeg tror, jeg 
egner mig til det.
 
  Jeg er meget aktiv og legesyg og vil gerne 
have meget motion. Jeg er en stor, fl ot hund 
med mange faner og så har jeg fået alle 
vaccinationer, hundepas og fl åthalsbånd.
 Jeg koster kr. 6.000,00.

Henvendelse: Anne-Lise Lange, anneliselange@mail.dk, 20782993/61778416

Nordøstfyns Jagthundeklub
Afholder efterårsmarkprøve søndag d.25 august der 
dystes i unghunde-, åben og vinderklasse.
  Mødested Drigstrup Sognegård, mødetidkl.8.00. Pris: 
150,-kr. pr. hund.

Tilmelding senest 19 august til. Ib Vang 
Pedersen,tlf.20851240 eller Carsten Mogensen, tlf. 
25796980
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www.uniq.dk - UniQ Food Vestergaard ApS, Nymarksvej 7, 7200 Grindsted - T + 45 7533 6505 - mail@uniq.dk

Vidste du - at UniQ er det mest 
vindende hundefoder  l brugshunde?

UniQ´s  specielle mix  af 
råvarer sikrer, at din hund 
kan arbejde hele dagen.

UniQ´s rene valg af råva-
rer (uden  lsætningsstof-
fer) sikrer din hunds næse 
al  d virker op  malt.

UniQ´s rene valg af UniQ  
specielle mix og rene råva-
rer sikrer din tæves fer  -
litet og giver hvalpene den 
rig  ge start på livet

UniQ  sikrer din hund et 
langt sundt liv  lige fra fød-
sel  l alderdom.

St Hubert VM: 3 guld, 1 bronze, Hold 3 guld, 1 sølv.
Mark prøve VM: 1 sølv, 1 bronze, Hold 1 bronze, 1 guld EM.

Udland markrpøver: 5 cacit, 9 cac, 12 exc.
Markprøve DK: 31 vinderklasse

UniQ´s forskellige typer hundemad er  lpasset din hunds forskellige livsfaser

Med UniQ behøver jeg ikke at bekymre 
mig om, hvad min hund spiser for at kunne 
præstere store resultater...
    Poul V. Nielsen

Dansk produceret

Naturlige råvarer

- ingen GMO

- ingen smags- eller farvesto  er

- ingen stråforkortere

 UNIQ OLIER

UniQ´s olier er rene naturprodukter. Der  lsæ  es 
ingen kuns  ge eller unaturlige sto  er, og de urter som 
anvendes, er dansk dyrkede økologiske urter. Den unik-
ke blanding af koldpresset lakseolie og rapsolie giver 
sam  digt en skinnende  ot pels.

 BYT GIFTEN UD MED OLIE

UniQ Insect Free er specielt udviklet  l ak  ve hunde, 
der færdes meget udendørs i naturen og hunde der 
mo  oneres meget og dermed o  e bliver generet af in-
sekter og skov  åter. Der anvendes udelukkende 100 % 
naturlige ingredienser i produktet.

 MÅNEDENS PROFIL

FOOD FOR UNIQ DOGS
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PP Danmark

Magasinpost SMP
ld nr: 42438

* Med fjerkrækød

* Høj energi/ydelse

* Omega 3 og 6

* GMO fri
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