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Forsidefoto: Andejagten begynder om to uger. Foto: Kim Henriksen.

Ambassadør for FJD
Det er så moderne at være 
ambassadør for et eller andet. 
Ambassadør for Unicef, 
ambassadør for Red barnet, 
ambassadør for Lego eller 
for en eller anden landsdel. 
  Men hvem er egentlig ambassadører for FJD? 
Svaret er ganske enkelt. Det er vi alle sammen, 
men har du tænkt over, om du er en god am-
bassadør for FDJD og din specialklub.
  Når dette nummer af Jagthunden dumper ind 
ad døren, så sidder antagelig de fl este af besty-
relses- og udvalgsmedlemmer i specialklub-
berne og sveder i Ejby Hallen. FJDs bestyrelse 
har nemlig kaldt sammen til workshop om 
fremtiden.
  Overskrifterne for arrangementer er hvordan:
• Får vi fl ere til at købe en stående jagthund
• Får vi fl ere til at interessere sig for at gå 

på jagt med stående hund
• Bliver vi fl ere medlemmer i klubberne
  Og der vil helt sikkert komme noget godt 
ud af halve dag, hvor man fordumsfrit har 
mulighed for at diskutere næsten alt muligt 
mellem himmel og jord ud fra det oplæg, som 
Fremtidsudvalget har lavet.
  Men hvad med dig, som netop nu sidder og 
læser disse linjer? Hvordan kommer du ind i 
billedet? Det gør du først og fremmest ved i 
den jagtsæson, der åbner om to uger, at vise 
værdien af en veldresseret jagthund. Den 
bedste reklame, man kan give sin race i sær-
deleshed og de stående hunde i almindelighed 
er at demonstrere, hvordan venlige og dygtige 
hunde optræder kultiveret under enhver form 
for jagt. Eksemplets magt er og bliver unikt.
  Men som person kan du også yde en indsats 
til gavn for din race og for fællesskabet. Når 
du møder andre ejere af stående hunde på ef-
terårets jagter og måske ikke er helt sikker på, 
om de nu også er medlem af deres respektive 
specialklub, så spørg dem, om de er medlem. 
Hvis de ikke er, så fortæl, hvad de går glip af, 
og hvorfor det er vigtigt, at de også er medlem.
  Det er ikke så svært at fi nde grunde til, at de 
bør være med.
• De støtter arbejdet med den pågældende 

race.
• Gennem fællesskabet styrker de arbejdet 

for at bevare gode jagtmuligheder for 
stående hunde.

• De bliver en del af det vigtige arbejde for 
at skabe så mange områder som muligt, 
hvor agerlandets fauna i almindelighed 
får det bedre, og hvor jagtmulighederne 
dermed også øges på vore småvildtarter.

• De får Jagthunden ind af døren seks 
gange årligt.

Det var da nogle gode og vægtige grunde til at 
være med.
  Mit ønske for den kommende jagtsæson er 
derfor, at alle må få rigtig gode jagtoplevelser, 
og at alle vil virke som gode ambassadører for 
de stående jagthunde. Der er brug for det, og vi 
ved fra undersøgelser, at der er mange tusinde 
jægere, som har en stående jagthund uden at 
være medlem af en af vore specialklubber.
Knæk og bræk
Flemming Østergaard, redaktør.
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Er hunden klar til jagtsæsonen?
Tekst: Hundemanden
Foto: Flemming Østergaard

Jagtsæsonen står for døren. Om to uger 
går andejagten ind og om en måned er det 
agerhønsene, som må holde for. De hunde-
ejere, der regner med at starte på efterårets 
markprøver, er selvfølgelig for længst i gang 
med træningen, men langt de fl este af bla-

dets læsere har først og fremmest hunden for 
jagtens skyld, og måske tænker de først på 
jagt en uges tid før premieren, når der skal 
købes ny forsyning af patroner mm.
  Men for hunden er det for sent. Den kan 
ikke nå at komme i form på otte dage, og 

mange jægere får slet ikke tilstrækkelig 
gavn af hunden den første måned i sæso-
nen af samme grund. Derfor er det med at 
komme i gang nu. Og her er nogle få men 
gode ideer til, hvordan det rimelig let kan 
lade sig gøre.

Kondition
Jagthunden må nødvendigvis være fysisk 
i form for at kunne holde til at jage en 
hel eller en halv dag. Cyklen er et godt 
redskab (så kommer jægeren også i bedre 
form). Kør i roligt tempo. Hunden skal 
trave for at undgå ledskader i skuldrene.
  Er hunden helt ude af form, så begynd 
med nogle få kilometer. Længden øges 
over et par uger til op til 10 km. Det er 
det bedste, hvis man kan komme uden for 
byen, hvor hunden kan løbe i vejrabatten. 
Det er mindre belastende for led og poter.
  Morgen og aften er de bedste tidspunkter. 
Midt på dagen kan det være så varmt, at 
asfalten brænder poterne. 
  Turene ved cyklen bør veksles med ture 
i terrænet, hvor hunden kan løbe igennem 
og gode svømmeture, hvor musklerne 
blive løst godt op.

Fodring
Hvis hunden skal være i god form, skal 
den have noget ordentligt at spise. Den kan 
ikke præstere på ugens tilbud fra Netto, 
selv om det er billigt. Der skal et ordentligt 
foder til, hvor indhold af fedt og proteiner 
er højt.
  De fl este foderproducenter har et vari-
eret foderudbud af såvel basisfoder som 
præstationsfoder. Nogle hunde arbejder 
fi nt på basisfoder, men regner man med, at 
hunden skal kunne holde en hel jagtdag, 
så må man over på et præstationsfoder. 
Det er jo ikke ualmindeligt, at man f.eks. 
på skovjagter driver med hunden både 
formiddag og eftermiddag.
  Man skal ikke skifte foder over en nat, 
men f.eks. lave en glidende overgang på en 
uge. Hunden bruger i øvrigt ret lang tid på 
at indstille sig på et nyt foder.

Færdigheder
Mange hundeejere opdager, at færdighe-
derne i begyndelsen af sæson ikke står mål 
med forventningerne. Derfor skal færdig-
hederne også trænes.
  Når man træner i terrænet, så læg turen 
forbi steder, hvor der normalt er fasaner 
eller agerhøns. Det er godt for hunden lige 
at få repeteret, hvordan det skal gøres.
  Vigtigst er apporteringen. Fyld lommerne 
med dummyer i forbindelse med lufte- og 
cykelture. Drop og kast dem på forskel-
lig vis. Kun fantasien sætter grænser for 
opgaverne. Det er så væsentligt, at appor-
teringen bliver genopfrisket, og det styrker 
samarbejdet mellem hund og menneske.
  Brug fl ere emner og varier afstanden. 
Dummyer tvinger hunden til at skærpe 
sanserne, og på den måde bliver det langt 
lettere at fi nde vildt.
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HUNDE ER 

EKSTRAORDINÆRE

– FODR DEM DEREFTER

Er du medlem 
af Eukanuba 

Hunting Team ?

Bliv det og få fordele 
på kvalitetsfoder til din jagthund.

www.eht.dk

www.eht.dk
Er du jæger 

– så kig her

Super Premium ernæring specielt udviklet til 

jagt- og arbejdshunde, hunde på markprøver, 

udstillingshunde eller drægtige tæver. 

30% mere protein og 50% mere fedt for ekstra 

energi og støtte til musklerne.

Working & Endurance

www. .dk
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I forrige nummer af bladet spekulerede Harris Jensen lidt over, hvordan hunden skal rejse sin 
fugl. Her bringer vi i en samtale med Orla Didriksen opskriften på, hvordan man får hunden 
til at rejse raskt og friskt, samtidig med, at den forholder sig rolig i opfl ugten.

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

Frisk rejsning og 

ro i opfl ugt og skud

Orla Didriksen er 
kendt viden om 
som en dygtig dres-
sør og hundefører. 
Foto: Flemming 
Østergaard.

Det er en kompleks situation, når hunden på den ene 
side raskt og friskt sklal rejse fuglen, men på den 
anden side ikke må forfølge den.
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Det er en kompleks situation. Hunden får 
stand. Den skal følge fuglen op, hvis den 
løber, men den må ikke støde den. Den skal 
holde standen, til jægeren kommer frem. På 
ordre skal den bringe fuglen til fl ugt, men 
ellers forholde sig rolig. Efterfølgende skal 
den kunne apportere den skudte fugl.
  Her er mange muligheder for at lave fejl, 
og der er mange muligheder for, at hun-
den opfatter situationerne forkert. Derfor 
har Jagthunden besøgt en mand, der ved, 
hvordan det skal gøres, Orla Didriksen fra 
Rødding i Sønderjylland.
  Orla er kendt viden om for sine dygtige 
hunde og sine gode evner som dressør, og 
beviset er mange topplaceringer på danske 
vinderprøver. Jagthundens redaktør har selv 
set det fl ere gange på Danmarksmester-
skaber. Bare en lille besked, hunden ryger 
frem, rejser fuglene og forholder sig ellers 
komplet rolig (siddende) i opfl ugt og ved 
skudafgivelse.
  Men hvad er hemmeligheden? Hvad gør 
Orla Didriksen for at få et så komplet fug-
learbejde? – Jeg begynder tidligt, fortæller 
Orla. – Det er her på græsplænen med den 
såkaldte ”fi skestangsmetode”. – Det giver 
hunden en masse lyst til at gå på jagt. Orla 
Didriksen forklarer, at med fi skestangen, 
kan han både indgyde hvalpen jagtlyst, lige 
som han kan styre begivenhederne. Hvalpen 
kan få indøvet standen. Den kan få indøvet 
rejseordren, og den kan få indøvet ro i 
opfl ugt. Så ”fi skestangsmetoden” er Orlas 1. 
punkt i dressuren.

Næste trin i træningen er almindelig ly-
dighed. Orla Didriksen kunne ikke drømme 
om at tage en udresseret unghund med i 
marken og så regne med, at man kan træne 
fuglearbejde. – Grunddressuren skal være 
der, forklarer Orla. – Hunden skal være 
lydig, den skal komme, når man kalder, og 
kommandoer som sit og dæk skal være helt 
indarbejdet, tilføjer han.
  Orla Didriksen forklarer også, at der hvor 
han ser sit og andres største problem er, 
at man ikke kommunikerer ordentlig med 
hunden. Han er af den opfattelse, at alt for 
mange ikke er i stand til at forklare hunden, 
hvad det er, man vi have den til at gøre, 
og hvad det er, man ikke vil have den til at 
gøre. – Det betyder, at man kommer til at 
sende de helt forkerte signaler til hunden, og 
netop i fuglesituationen kan forkerte signa-
ler være katastrofale.
  Orla er også af den opfattelse, at alt for 
mange bruger for mange ord til hunden. De 
snakker og snakker, og hunden forstår ikke 
en pind af det. Korte, præcise kommandoer 
er løsningen.
  Når unghunden så skal i fugl for første 
gang, bruger Orla den lange line. På den 
måde kan han bremse hunden, så det hele 
ikke bliver for voldsomt. Han tager også fat 
på denne del af en unghunds træning i de 
perioder, hvor man lovligt kan sætte fugle 

ud (april og første halvdel af august). – På 
den måde har jeg igen styr over begiven-
hederne, forklarer han. – Jeg ved jo, hvor 
fuglen sidder. De første gange får hunden 
lov til at gå til fuglen – den skal være tryg 
ved at gå til sin fugl – men ganske langsomt 
bremser Orla Didriksen op, så det hurtigt 
bliver til stand. – Nu kommer jeg helt op til 
unghunden, og roser den meget, forklarer 
Orla. – Den skal være klar over, at det her er 
godt. - Det er det, jeg vil have den til.
  Efter et par gange er det tiden at begynde 
med at stoppe hunden. – Nu kommer 
lydigheden ind i billedet, og jeg bremser 
endnu mere. – Neeejjj! Og så holde igen i 
snoren. Orla forklarer, at nu er det vigtigt, 
der er fuld koncentration på hunden, så den 
mærker, at han er helt med. Nu kommer 
dæk- eller sitdressuren ind i billedet. – Nu 
hiver jeg alt det frem, vi har trænet hjemme 
i haven, siger Orla og tilføjer: - Jeg holder 

ikke igen i snoren, fordi unghunden går efter 
fuglen, men fordi den overhører min dæk-
kommando.
  Det er netop her hemmeligheden ligger 
begravet, for det drejer sig nemlig om, at 
hunde fuldt og helt forstår, hvad den gør 
rigtigt, og hvad den eventuelt gør forkert. I 
Orla Didriksens ”dressurskole” skal der som 
regel ikke mange gentagelser til, før tingene 
falder på plads. En uges tid eller tre-fem 
ture med denne fugletræning, så er unghun-
den helt på det rene med, hvad der kræves af 
den. - Det skyldes bl.a., at jeg roser hunden 
meget, når den gør det rigtige, tilføjer han.

Men hvor er det, man som hundeejer ofte 
laver fejl i forbindelse med fuglearbejdet? 
Orla Didriksen har nogle bud.
• Kommunikationen er ikke i orden. 

Føreren laver stemmen om, og den 
mindste usikkerhed fra førerens side 

Orlas hund har rejst en fl ok høns (i dette tilfælde Kura på DM 2010) og forholder sig komplet rolig. Foto: Flem-
ming Østergaard.

Første trin i dressuren er „fi skestangen“ hjemme på græsplænen. Foto: Flemming Østergaard.
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mærker hunden også. – Man skal bruge 
sin normale stemmeføring – den kender 
hunden, og den er hunden tryg ved.

• Hunden pæses frem. - Mange har alt 
for travlt med at få den unge hund helt 
færdig. - Det er slet ikke sikker, den 
er moden, og det har ikke noget med 
grunddressuren at gøre. 

• Linen bruges for hårdt. – Den er ikke 
til kraftige ryk, pointerer Orla. – Den er 
kun til at bremse med.

• Mange glemmer, at hundeopdragelse 
er to skridt frem og et tilbage. – For 
mange vil ikke erkende, at de har 
begået fejl. – Derfor er de heller ikke 
særlig opsat på, at gå et skridt tilbage 
i dressuren, hvis der er noget, der 
mislykkes, siger Orla Didriksen. Efter 
hans opfattelse er det meget vigtigt at 
erkende, at man somme tider går for 
hurtigt frem og skal tilbage til basis.

• Alt for mange tror, at konsekvens er lig 
med hårdhed. – Det har slet ikke noget 
med hinanden at gøre, forklarer Orla. 
– Man kan nemt være konsekvent og 
samtidig meget venlig over for hunden.

  I det hele taget, er der meget, mange 
hundeejere kunne gøre anderledes, og når 
man sidder og snakker med Orla Didriksen, 
bliver man hurtig klar over, at for ham er 
samhørighed mellem hund og menneske 
det vigtigste. – Der er alt for mange hunde, 
som ikke synes deres mennesker er særlig 
interessante, siger han. – Og sådan et væsen 
har hunden ikke lyst til at lære noget af, 
tilføjer han.
  Måske er det her, grundnøglen ligger 
begravet. Måske bygger hele dressuren på, 
om hunden synes den kan lære noget af 
sit menneske og gerne vil samarbejde med 
ham/hende.
  Ingen tvivl om, at Orla Didriksen har fun-
det ud af, hvordan det skal gøres.
  Her er nok noget at tænke over for mange 
hundeejere. Er man interessant i hundens 
øjne? Det står i hvert fald lysende klart, 
når man besøger et lokalt hundekursus, at 
alt for mange hunde er mere interesseret i 
alle mulige Andre ting end at arbejde for sit 

Grunddressuren skal være i orden. Kommandoer som sit og dæk skal være helt indarbejdet, før hunden føres i 
fugl. Foto: Flemming Østergaard.

Den lange line har virket. Fuglen fl ygter, og hunden sætter sig ned. Foto: Rune Riishøj.

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

menneske. Så måske er det her, man først 
og fremmest skal sætte ind, hvis man har 
fornemmelsen af, at det ikke går helt som 

beregnet med opdragelsen. Mennesket skal 
være hundens ”nøgle” til oplevelse.
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Tilbudene gælder til og med den 15 august 2014 Forbehold for udsolgte varer

30 - 31. August Gram Slot30 3130 31
jafi.dk   jafi.dk   jafi.dk   jafi.dk   

Eksklusiv standEEEEksklusiv standddd

12. - 13. September Fødselsdagsfest

13. September trofæopmåling

sten Breithhhhhhhhhhhhhhssssssssssssssssssssttten Breitttthhhhhhhhhhhhhhhhhhssssstttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeennnnnnnnnn BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhh
Opmåling ved

Velkommen til vores store fødselsdagsfest. 2 dage med masser af aktivi-
teter og arbejdende værksteder - for hele familien! Kom og se det store 
skovhugger show og rovfugle show. Fredag åben 10-19 og lørdag 10-15. 

en bukkejagt til Polen. Se hjemmesiden 1. september!

I forbindelse med vores fødselsdagsfest kommer Sten Breith, Nordisk 
Safariklub (NSK) og laver opmåling. Tidsbestilling ikke nødvendig. Pris pr. 
opmåling 200 kr. (100 kr. for medlemmer af NSK) + evt. medaljer.

Kig forbi Herregårdsstalden på stand 17 + 18 + 19 og se vores udvalg af 
custom våben og gode tilbud. Lørdag og søndag kl. 10 - 17.

Gratis fragt og særlig rabat til 
Jagthundens læsere! Skriv koden 

“Jagthunden august” i bemærkning 
til din ordre, så får du rabatten og gratis fragt

Hundetæppe
Super lækker tæppe til din 
bedste ven. Skridsikker 
bagside. Vaskbar. 
70 x 100 cm.
Normalpris 299-

199,-
Spar 100

Truth Cam Blackout

Primos Vildtkamera

Truth Cam 35
Normalpris 1.599,-

Normalpris 1.899,-

1.099,-
Spar 500

1.399,-
Spar 500

Multi Rensesæt
Sættet kan rense alle rifler fra 5,6 
mm til 10 mm samt haglvåben 
kaliber 12, 16 og 20.
Normalpris 499-

249,-
Spar 249

Følg os på Facebook 
og se billeder fra vores 
arrangementer

JAFI Jagt, Fiskeri og OutdoorJJJJAJA

Nu mere 

end 1.315 

venner!

5 t 2014 F b h

Country Life 17” 3,5 mm

599,-
Spar 300

Dame og herre gummistøvle 
med neopren.
Føres i str. 37-47.
Normalpris 899,-

Ny forhandler 
af HIKE 

hundefoder

A g t G Sl tA g t G SSl tA g t G Sl tA g t G SSl t

Arrangementer

-30% 
på alt 

Fjällräven
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Dyrlægehjørnet v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Det har i mange år været kendt, at her-
pesvirus (CHV-1) kunne forårsage dødsfald 
blandt små hvalpe. Fænomenet har været 
kendt som ”Fading puppy syndrome” – 
men denne betegnelse har mere været en 
samlebetegnelse for dødsfald blandt hvalpe 
af fl ere årsager, herunder er herpesvirus én 
af dem.
  Ud over hvalpedødelighed kan virusset 
også være ansvarlig for problemer med 
fostre, der bliver resorberet (forsvinder i 
tæven), dødfødte hvalpe samt problemer 
med at få tæverne drægtige.

Hvad er symptomerne?
Hos den voksne hund er der oftest ret svage 
symptomer på, at hunden er blevet smittet 
med herpesvirus. Hos mange hunde vil man 
slet ikke opdage det. Sygdommen ses oftest 
som en luftvejsinfektion, mest hos ung-
hunde og ældre hunde. Symptomer kan være 
forbigående sløjhed, let vandigt fl åd fra næ-
sen og øjenbetændelse. Der kan også være 
forbigående små blærer på slimhinderne i 
kønsorganerne, og i forbindelse hermed kan 
der ses smerte ved parring.
  Hos hvalpe under 2 – 3 uger ses dødelig-
hed, idet virus opformerer sig i kroppen. Der 
ses kulderystninger, mavesmerter, hvalpene 
piber og er urolige og dør i løbet af få dage. 
Hvalpe over 2 – 3 uger gamle vil oftest få en 
luftvejsinfektion samt øjenbetændelse.

Hvordan stilles diagnosen?
Ved indsendelse af døde hvalpe til undersø-
gelse kan virus påvises ved mikroskopi af 
nyre, lever, lunger og milt. Dette foretages 
ved indsendelse til speciallaboratorium, og 
er altså ikke noget, der kan foretages af den 
praktiserende dyrlæge selv.

  Man kan teste tæven for antistoffer mod 
herpesvirus. Hvis tæven ikke har været vac-
cineret mod herpesvirus inden for otte uger, 
og man fi nder antistoffer i tæven, så har 
tæven været udsat for smitte med herpesvi-
rus. Hvis man vil vide, om der er tale om 
en smitte, der er foregået her og nu, skal 
der foretages to blodprøver med tre ugers 
mellemrum.
  Der er mange hunde i Danmark, der har 
antistoffer mod CHV-1 – en dansk undersø-
gelse fra 2009 viste at 26,4 % af de under-
søgte hunde havde antistoffer, og således har 
været udsat for smitten. Herpesvirus er altså 
vidt udbredt blandt hunde i Danmark.
  Mange gange stiller man diagnosen i en 
hundekennel / hos en opdrætter kun på 
symptomerne:
• Hvis der er dødelighed hos små hvalpe 

uden nogen synlige forandringer på 
hvalpene – altså hvalpe der bare dør 
uden man kan se hvorfor.

• Hvis der er problemer med drægtighe-
der der ”forsvinder” (fostrene bliver 
resorberet)

• Hvis der er problemer med at tæverne 
ikke kan blive drægtige

• Hvis hundene har haft udbrud af luft-
vejsinfektion

• Hvis der ses blærer eller blødninger på 
kønsorganernes slimhinder

• Evt. kan der obduceres nogle hvalpe 
hvor man kan se karakteristiske læsio-
ner på lunger og nyrer.

Hvad kan man gøre?
Behandling af hvalpene er vanskelig, idet 
der ikke fi ndes nogen specifi k medicin, der 
kan bekæmpe herpesvirus. Behandlingen 
er symptomatisk, dvs. væskebehandling og 

eventuelt antibiotika. Det er vigtigt at holde 
de små hvalpe varme og i en høj luftfugtig-
hed – det hjælper til at øge deres modstands-
kraft. Der er en høj dødelighed til trods for 
behandling.
  Voksne hunde behandles ikke – de kommer 
sig over infektionen af sig selv. 
  Problemerne i en kennel vil ofte være 
værst ved det første udbrud – senere hen i 
forløbet kan der opstå en vis immunitet, så 
der ikke dør så mange hvalpe længere.

Vaccination
Tæver kan vaccineres to gange: Første gang 
ved parring og anden gang 7 – 14 dage 
før forventet fødsel. Dette vil bevirke, at 
tæven har antistoffer som den overfører til 
hvalpene via mælken, således at disse er 
beskyttet.
  NB: Ved vaccination undgår man ikke, at 
hvalpene bliver smittet, men man undgår, at 
de bliver syge og dør af sygdommen.

Forebyggelse af smitte ved parring
Riskoen kan mindskes ved at inseminere 
tæven – og man bør selvfølgelig undlade 
at parre hunde, der har synlige blærer eller 
blødninger på kønsorganernes slimhin-
der. Men man skal huske, at smitte først 
og fremmest foregår via kontakt hundene 
imellem som en luftvejsinfektion, og ikke 
nødvendigvis kun ved parring.

Kilde: Nina Engelbrecht Diers:  ”Seropræ-
valensen af antistoffer mod Canin Herpesvi-
rus 1 hos avlshunde i Østdanmark” (Hoved-
opgave ved fagdyrlægekursus vedr. hund og 
kat, 2009)

Herpesvirus hos hund (CHV-1)
et problem for opdrættere

Foto: Jens Velling.

Flere opdrættere har gennem 
nogen tid oplevet, at tæverne 
er gået tomme.
  Herpes er blevet nævnt som 
en af de mulige årsager, og en 
pointeropdrætter fi k det be-
kræftet.
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August er måneden, hvor vi igen kan slippe 
hunden på åben mark. Udover den evige 
glæde ved at se en velgående hund på frit 
felt, giver det os også muligheden for at vur-
dere, hvordan ynglesæsonen reelt er forløbet 
for revirets agerhøns og fasaner.
  Vi har nøje fulgt med i sommerens vejr, vi 
har glædet os over lunt og stabilt midsom-
mervejr, og vi haft bange anelser, når længe-

revarende dagsregn og lave temperaturer har 
sat et kedeligt præg på vejrkortet. 
  Agerhønsefamilien holder sammen. Far, 
mor og børn i samlet trofast fl ok. I hvert fald 
gennem sommer og efterår. Vi fi nder dem 
i det åbne land; på stubmarken, i kanten 
af roemarken, mellem kreaturerne på enge 
og græsmarker og måske på heden eller i 
klitten.

  Det hører til blandt de stående hundefolks 
absolutte topoplevelser, når en velgående 
hund efter en stram stand går frem og rejser 
en fl ok agerhøns. Det er som en eksplosion 
i jordoverfl aden, når en samlet fl ok går på 
vingerne. Mon det er kokken eller hønen, 
der bestemmer, hvornår det er på tide at 
lette? Eller er det mon blot den fugl, der 
først mister troen på effekten af fjerdragtens 

Bruset fra en hønsefl okBruset fra en hønsefl ok
HØNSEFUGLENE ÅRET RUNDT

Lyden af en hønsefl ok der letter foran hunden. Det er sød musik i ørerne på en jæger, der el-
sker at jage med stående hund. Det er sådan sensommeren og efteråret skal opleves.

Tekst: Harris Jensen
Foto: Anette Laursen m. fl .
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camoufl age, som ved sin opfl ugt trækker 
resten af fl okken med?
  Har ynglebetingelserne været optimale er 
der måske tæt på en snes fugle i fl okken. 
Hvis det modsatte er tilfældet kan fuglene 
måske tælles på én hånd. I værste fald er der 
kun det gamle par.
Naturens spisekamre burde være fyldt op på 
denne årstid; med ukrudtsfrø, spildkorn og 
fortsat grønt af alskens art. Og er der føde, 
dækning og ro på terrænet, så er agerhøn-
sene faktisk også trofaste overfor deres 
lokalitet. Men nogle marker skifter i august 
og september karakter i voldsom hast: Den 
ene dag er marken fyldt med modent korn, 
næste dag er det en stubmark, og få dage 
senere er marken pløjet, harvet og tilsået 
med en ny afgrøde. 
  Så er det nok engang vigtigt, at vildtstri-
berne får lov at ligge vinteren over, og at 
foderautomaterne er fyldt op året rundt. Det 
er et ikke uvæsentligt frirum og holdepunkt 
for fuglene, og de kan være et beskedent 
bidrag til et par gode træningsdage med 
hunden, og måske give dig et par fugle på 
tasken til september.

Også fasanerne holder sammen, men her 
er det i udpræget grad hønen, der er det 
sikre familiære kort. Fasankokken har som 
bekendt ikke nok i én kone, og det er vel 
en forenklet forklaring på, at han er nødt 
til at overlade omsorgen for kyllingerne til 
hønerne.
  Kyllingerne kom til verden i en rede, 
der typisk var placeret i skovkanten eller i 
kanten af hegn og remisser. Men sommeren 
igennem har de tilbragt sammen med hønen 
i det åbne land. 
  Kyllingerne er ikke meget mere end en 
uge gamle, før de evner at fl agre afsted over 
korte afstande, når de bliver skræmt af dyr 
eller mennesker.
  Vi oplever det, hvis vi på træningsturen i 
august møder et kuld fasaner, som er kom-
met sent til verden. Og det er såmænd ikke 
så ualmindeligt, idet fasaner, der får deres 
første rede ødelagt af rovtøj eller landbrugs-
maskiner, meget ofte prøver til med en ny 
rede.
  Tager hunden stand for et sådan kuld små 
fasankyllinger, oplever vi, at kyllingerne 
fl agrer til alle sider og typisk fl yver en snes 
meter, hvorefter de lander og instinktivt 
trykker i vegetationen. Letter hønen også, 
er det i denne situation ikke ualmindeligt, at 
den simulerer en brækket vinge og på klod-
set vis fl akser væk. En adfærd, der i øvrigt 
kendes fra mange andre fuglearter.
En ulydig hund (eller kat eller rovdyr) vil 
forfølge et tilsyneladende let og fristende 
bytte, og på den måde lokker hønen freds-
forstyrreren væk fra de trykkende kyllinger.    
  Det er naturligvis en selvfølge, at man som 
hundefører i denne situation, hurtigst muligt 
får koblet hunden og forlægger træningen til 
andre dele af terrænet. Hønen vender hurtigt 

tilbage og får samling på familien.
  Det gælder i øvrigt i de fl este træningssitu-
ationer i august og september: Har din hund 
haft stand for et kuld kyllinger, så glæd dig 
over at din hund fandt fugl. Men fald ikke 
for fristelsen til at forfølge kyllingerne langt 
ud i terrænet. Hønen kan fi nt klare en enkelt 
forstyrrelse, men splittes fl okken totalt, 
fordi føreren ønsker gentagne situationer 
med hunden, så er det en sikker måde til at 
reducere fuglebestanden på reviret.
  Også fasanerne oplever naturligvis et mar-
kant skift i tilværelsen, når landbrugsmaski-
nerne i løbet af kort tid forvandler mange 
marker totalt. Til langt ud på de små timer 
arbejdes der med at bjærge korn og halm. 
Det er farligt at være fasan i en nattemørk 
kornmark, der høstes af en 30 fods mejetær-
sker med ganske høj fart. Og mon de store 
fasankyllinger – eller harerne – altid når 
at forlade skjulet i halmrevlen, inden den 
opsluges med endnu højere fart af halmpres-
seren?

Der er vist ingen tvivl om, at høsttiden 
koster liv blandt markvildtet. Men sådan 
er det nu engang; landmanden skal leve af 
markens afgrøder. Og hvis vi – hundefolket 
og jægerne – i øvrigt passer godt på vildt og 
biotop, så er der nok også de hønsefugle på 
markerne, som vi har brug for.
  Måske er ”vores” fasaner også så for-
udseende, at de har fulgt deres nedarvede 
instinkt, der fortæller dem, at de bør søge 
nattesæde og sikkerhed i træer. Når som-
meren går på hæld, søger de nemlig mod 
remisser og moser, og her tilbringer de fl este 
af fuglene natten i nogenlunde tryghed.   
  I øvrigt er det på den tid, hvor de vilde 
fugle får selskab af udsatte. På godt og ondt. 
På nogle terræner er der altså brug for at 
supplere den vilde bestand. Men måske er i 
på vej til at skabe de biotopforbedringer, der 
skal til for at de vilde fugle, alene kan klare 
tillægget. Mon ikke det allerede er tilfældet i 
dele af landet? 

Store fasankyllinger i slutningen af august. Foto: Flemming Østergaard.

Efteråret skal opleves i selskab med en stående fuglehund.
 Foto: Niels Mølgaard Ovesen.
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Himlen var blå, der var masser af sol og 
temperaturen var lige på den rigtige side af 
20 grader, da FJD afviklede sin traditions-
rige udstilling i Vissenbjerg på Fyn.
  Når dertil kan lægges, at der for første 
gang i mange år var en stigning i deltageran-
tallet, så var det forståeligt, at det blev et ar-
rangement, der var præget af god stemning 
og glade mennesker, der nød frokosten og 
kaffen med mere ved ringsiderne. Og som 
glædede sig over synet af de mange smukke 
jagthunde.  
  282 hunde fordelt på tretten racer var til-
meldt udstillingen. Den ruhårede hønsehund 
levede op til sin status som FJDs talstærke-
ste race med over 40 hunde i ringen. Men 
også kl. münsterländer, gl. dansk hønse-

Mange hunde un-
der den blå himmel
Fremgang i antal hunde på FJDs årlige udstilling. De havde 
en dejlig dag i det fi ne sommervejr.

Tekst og foto: Harris Jensen
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hund, weimaraner og engelsk setter var 
repræsenteret med fl ere en 20 hunde. 

Udstillingen blev åbnet af Steen Andersen 
fra DK4 og Hunters Magazine, som varmt 
talte jægernes og jagthundenes sag. Han 
understregede, at netop jægerne og folkene 
med de stående hunde var de bedste natur-
forvaltere, ligesom han påpegede, at når det 
handlede om at værne om markvildtet var 
FJDs medlemmer i front.
  Umiddelbart herefter fulgte et fl ot ind-
slag med Midtfyns Jagthorngruppe, som 
med fl otte og festlige toner gav signal til, 
at bedømmelserne i de tretten ringe kunne 
begynde.
  Midt på eftermiddag var alle hunde 

bedømt, og alle racer blev ved BIR 1– hun-
dene præsenteret i et afsluttende show.
  Dommerne Erik Petersen og Ivar Tang 
havde fået den svære opgave at udvælge de 
fi re bedste hunde blandt tretten racevindere 
af højeste kvalitet.

Resultatet blev:
BIS 1: Korthåret hønsehund Lystlunds A-
Rikke, Tine Brunhøj Jensen, Tønder.
BIS 2: Kl. münsterländer Bemie, Rolf Hecht 
Knudsen, Gadbjerg.
BIS 3: Breton Aulumboens Cleo, Birger 
Boutrup, Fyn.
BIS 4: Weimaraner Huntess Astro, Hanne 
Bro Hansen, Børkop.

1

2 3

4 5 6

7 8

Billeder: 1: Rart med skygge. 2: Festlige åbningstoner. 3: Åbningstale ved Steen Andersen DK4. 4: Klargøring af hund. 5: Hvad mon jeg måler? 6: På knæ for domme-
ren. 7: Afslapning. 8: Fire BIS-vindere.

Så mange hunde var der
De 282 stillede hunde fordelte sig såle-
des på racerne:

Breton 22
Engelsk setter 24
Gordon setter 8
Irsk setter 14
Pointer 17
Drente 9
Gammel Dansk Høn-
sehund 30
Groser Münsterlän-
der  2
Kleiner Münsterlän-
der 28

Korthår 14
Langhår 20
Ruhår 44
Vizsla, korthåret 15
Vizsla, ruhåret 4
Weimaraner, korthåret 
23
Weimaraner, langhå-
ret 5
Spinone 3
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Agerhønen tilbage på Ærø fi k

Markvildtprisen 2014
Et fantastisk projekt, der 
samler en hel ø og omfatter 
mange mennesker med me-
get forskellige baggrunde og 
interesser. Det var årsagen til, 
at det blev Ærø Markvildtlav, 
som fi k de 10.000 kr.
  Prisen uddeles i samarbejde 
med Bæredygtigt Landbrug 
og DLF-Trifolium.

Torsdag d. 19. juni forlod tre af Markvildt-
udvalgets medlemmer det forblæste Vestjyl-
land for at sætte kurs mod det ”smilende”, 
men ikke mindre omblæste Ærø. Årsagen til 
turen var, at man skulle ned og overrække 
årets Markvildtpris. Projekt Agerhønen 
tilbage på Ærø, som i dag styres af Ærø 
Markvildtlav skulle have prisen for en helt 
særlig indsats for igen at bringe agerlandets 
karakterfugl tilbage på øen.
  Agerhønen tilbage på Ærø er et fantastisk 
projekt, som startede fra 0 for godt to år 
siden, og som allerede nu kan fremvise fi ne 
resultater. Ved den offi cielle tælling i foråret, 
fandt man op mod 40 par høns.
  Projektet omfatter nu hele Ærø.
  Det er i høj grad et landmandsprojekt – 
uden landmænd ingen varige biotopforbed-
ringer, men mange andre interessenter på 
øen er blevet involveret, hvilket gør det til 
et rigtig samarbejdsprojekt mellem mange 
forskellige naturbrugere. Man er lige ved at 
kunne bruge et citat fra en gammel revyvise: 
”Adel og borger, præster og bønder”… De 
er i hvert fald i samme båd, når det gælder 
om at  gøre noget for agerlandets fauna i al 
mindelighed og agerhønen i særdeleshed..
  Direkte forbedringer af forholdene for 
agerlandets fauna har været ledetråd, hvilket 
giver sig udslag i hen ved 40 km faunastri-
ber. I forlængelse af hinanden kan de nå fra 
den ene ende af Ærø til den anden.

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

Faunastribe på Ærø langs gam-
melt markdige.
Der er gjort klar til udsætning af en 
familiefl ok.
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Selve prisoverrækkelsen fandt sted i ha-
ven på Fladegården, som ligger i den nord-
vestlige ende af Øen. Her var der dækket op 
med champagne og friske jordbær. En del 
af markvildtlavets medlemmer var mødt op, 
og det store smil var naturligvis fremme, 
efter at man havde modtaget diplom som det 
synlige bevis og checken på de 10.000 kr.
  Formanden for Ærø Markvildtlav, Henrik 
Juhl takkede på lavets vegne for prisen 
og for den støtte og hjælp man har fået af 
FJD. Han var helt sikker på, at pengene nok 
skulle fi nde en god anvendelse i det fremti-
dige arbejde.
  Så var det tid til champagne og jordbær, 
inden man begav sig ind til kaffe og Ærø-
pandekager.

Efter at adskillige pandekager var gledet 
indenbords, blev Markvildtudvalgets med-
lemmer budt på en lille rundvisning.  Med 
traktor og vogn gik den nu langs markskel 
og via små markveje og hjulspor rundt i 
området.
  Man skal ikke køre ret langt, før man har 
den klare fornemmelse, at Ærø er som skabt 
til agerhøns. Åbent landskab, små marker, 
mange diger og levende hegn. Her er alle 
ingredienserne, som skal til for at få skabt 
ideelle levevilkår for agerlandets fauna og 
her ikke mindst agerhønen.
  En af de arter, som allere har taget forbed-
ringerne til sig er haren, som man nu ser i et 
større antal end tidligere.
  Ærø husede da også tidligere en god be-
stand af agerhøns, men som så mange andre 
steder skete der en dramatisk nedgang i 
bestanden omkring 1980, men som det sker 
andre steder, har en ø ikke mulighed for at 
modtage overskudsfugle fra naboområder, 
så derfor uddøde arten langsomt på Ærø.
  Udvalget fi k set en del af de anlagte fauna-
striber, såvel nye som striber fra året før. De 
er alle anlagt langs eksisterende naturlige 
småbiotoper som diger og hegn, hvorfor 
man helt sikkert ad den vej får en ekstra 
gevinst.
    Flere steder var der gjort klar til at mod-
tage nye familiefl okke, for uden udsætning 
kan man ikke genskabe en bestand, når 
udgangspunktet er et stort rundt nul. Men 
allerede sidste år, altså det første år efter 
den første udsætning, som fandt sted i 2012, 
blev der klækket kyllinger, så et eller andet 
sted føler man på Ærø, at succesen allerede 
er i hus.
    Ved den offi cielle forårstælling i år blev 
der fundet op mod 40 par høns, og da man 
naturligvis gerne vil observere de udsatte 
høns´ evne til reproduktion, vil man i år ikke 
udsætte i de områder, hvor der tidligere er 
blevet udsat familier.
    Projektet omfatter nu hele Ærø, men 
der er stadig store ”huller i kortet”, hvor 
lodsejere endnu ikke er med, så en af de 
vigtigste opgaver fremadrettet bliver at få 
disse huller fyldt ud, så så mange som over 

hovedet muligt kommer med og stiller større 
eller mindre arealer til rådighed for de nød-
vendige biotopforbedringen.
  Her håber man på, at Markvildtprisen kan 
være et godt middel i markedsføringen. For 
information er og bliver vigtigt, når man 
skal skaffe nye medspillere og positiv stem-
ning blandt øens beboere. 
  Lige nu arbejder man med planer om, 
næste sommer at arrangere en egentlig 
markvildtdag på øen.

Men alt får en ende, så efter den fi ne 
rundvisning og en lille ølpause ved stranden 
blev der takket af, og Markvildtudvalget 
blev afl everet ved færgen lidt før kl. 17. Det 
havde været en fi n eftermiddag med mange 
gode indtryk og oplevelser ikke mindst den 
begejstring, som Ærø Markvildtlav lægger 
for dagen. 
  Man kunne trygt overlade scenen til ma-
jestæten (Dronning Margrethe besøgte øen 
dagen efter).

Det store smil var fremme hos markvildtlavets bestyrelse, efter man havde modtaget diplomet og de 10.000 kr.
Foto: Svend Erik Jensen.

Ærø er med sit åbne landskab, de mange små marker, digerne og de levende hegn som skabt til et godt ager-
høneterræn.
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Der kan ikke være to meninger om, at en be-
tingelse for ynglesucces hos vore hønsefugle 
er et godt redeskjul. Men skal der være gode 
redeskjul til foråret, så er det nu de skal an-
lægges. Der er grøde i jorden, og de forskel-
lige græsser når i løbet af efteråret en vækst, 
der danner et godt grundlag for nyspiring til 
foråret, men endnu vigtigere. De vil stå som 
bræmmer med vissent græs, som kan være 
nødvendige skjul i forårsperioden.

Inden man begynder at anlægge rede-
skjul, vil det nok være en god idé at se sig 
omkring i terrænet, om der ikke skulle være 

fl ere steder, hvor der er naturlige redeskjul. 
I mange tilfælde vil det virke lige så godt 
at få bevaret disse naturlige skjul som at 
anlægge nye, og der er ingen tvivl om, at 
det er nemmere at få landmanden med på 
at bevare noget, der er der i forvejen end at 
skulle afgive jord til noget nyt.
  Naturlige redeskjul fi ndes typisk langs 
markveje, hegn, diger og i markskel. Her 
vil man ofte fi nde en bræmme at varierende 
bredde med forskellige græsser iblandet 
fl erårige urter som f. eks. brændenælde, 
gederams, forskellige skærmplanter, cikorie 
mm. Jordbundsforholdene bestemmer hvilke 

arter, der er dominerende.
  Plejen sker ved at undgå slåning og afdrift 
fra sprøjt og gødning. Mange steder er der 
også mulighed for at nedskære forvoksede 
træer og buske, så de danner små krat, der 
forbedrer skjulet markant.
  Disse naturlige skjul er overordentlig 
vigtige for hønsefuglene såvel til redeskjul 
som til opholdssted i perioder, hvor de 
omkringliggende marker ikke giver gode 
skjulemuligheder.
  Vi ved fra iagttagelser i marken, at ager-
hønsene netop søger disse naturlige skjul, 
når stubben om foråret bliver pløjet og 

Det er nu, du skal tænke på

Redeskjul

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

Ordentlig ynglesucces hæn-
ger nøje sammen med gode 
redepladser. Hvis man vil 
forbedre skjulemulighederne, 
så er det her i sensommeren, 
man skal i gang.

Lille praktisk håndsåmaskine, der koster et par hun-
drede kroner. Foto: Thor Venzel Østergaard.

Naturlig kantzone med god græsbræmme. Her vil det være oplagt at forbedre skjulemulighederne.
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tilsået. En ældre undersøgelse fra Finland 
viser det samme billede. Når markarbejdet 
går i gang om foråret, så er det bræmmerne 
mellem markerne, der bliver agerhønsenes 
opholdssteder, indtil markerne igen kan give 
dækning.

Ønsker man at udvide og forbedre skju-
lemulighederne for de dyr og fugle, som 
færdes og lever i agerlandet, så ligger det 
lige for at bruge de naturlige skjul. Ofte 
skal der nemlig kun en lille indsats til, for 
at skabe rigtig gode redeskjul. En stribe på 
en meter langs en i forvejen eksisterende 
bræmme, kan forbedre skjuler markant, 
og udbygger man det så yderligere med en 
insketvold eller en faunastribe specielt ret-
tet mod kyllingerne, kan det give optimale 
ynglemuligheder.
  Men uanset om man vil forbedre eksiste-
rende skjul eller etablere nye, så er det nu, 
man skal i gang. Det er vigtigt, at få jorden 
ordentlig bearbejdet inden såning. En god 
gang pløjning efterfulgt af harvning er det 
bedste. Fræseren er ikke så god, når man 
skal lave såbed, da den ikke fjerne rødder 
fra uønskede vækster.
  Men hvad skal man så. En blanding af 
Hundegræs og Timote har vist sig at være 
særdeles virkningsfuld. Det giver gode tuer, 
der giver gode skjul og i øvrigt også er gode 

overvintringssteder for mange insektar-
ter. Blander man 1 kg af hver, får man en 
mængde, der passer til 1700 – 2000 m2 
stribe.
  Man hvordan får man sået jævnt ud? Det 
kan være lidt vanskeligt for en uøvet at 
håndså, men der er hjælp at få. Hos Vildt-
plejeren.dk har vi fundet en lille håndsåma-
skine, der virker rigtig godt til mindre og 
smalle arealer.
  Maskinen kan tage et par kilo frø. Den kan 
justeres for store og små frø, og alt efter, 

hvor hurtigt man drejer på håndtager sår 
man lidt eller meget. Det er altså her man 
ændrer på udsædsmængden.
  Vi borede et par huller i kanten og satte en 
rem på, så den kan bæres om halsen. 
  Den lille såmaskine koster et par hundrede 
kroner.
  Men uanset om du sår med hånd eller med 
maskine, så er det altså nu, du skal i gang, 
hvis det skal virke til foråret. Rigtig god 
fornøjelse.

Reden og hønen er godt skjult. Kokken holder vagt. Foto: Anette Laursen.

•  Op til 50% af indholdet er tørret friskt kød

•  Op til 84% af proteinerne kommer fra rigtigt 
kød, som hunden kan omsætte i kroppen

•  Foderet smager så godt og ser så indbydende 
ud, at vi undgår smags- og farvestoffer

•  Foderet er selvfølgelig uden biprodukter

•  Med hele 6 kornfrie og 5 originale varianter er 
det muligt, at finde et foder der passer til netop 
din hund

•  Prisen er fair, så alle hundeejere kan give  
deres bedste ven en god og nærende kost

DANSK SUPER PREMIUM  
HUNDEFODER NÅR DET ER BEDST!

HIKE Hundefoder, Fuglevænget 24, Mønsted, DK-8800 Viborg, Tlf: +45 8664 7339, hike@hike.dk,  /hikepetfood HIKE.DK

•

•

•

•

•

•

Mønsted, DK-8800 Viborg, Tlf: +45 8664 73sted4,r,HI vænd geefo ugKE b 4 7æn tednde Tlf:et 24 DK-8oderH +45 8, Mø 800FugIKE 880 4r Fu 4 MHIK 0 Vib 866glevæ ønstE Hun org, 73ænge ed, Ddefo

KORNFRI

Alle varianter fås også i 4 kg.

Ønsker du yderligere info, storkøbs- eller forhandleraftale, så kontakt os
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Giv Jagthunden til en   
hvalpekøber
Hvordan hverver vi nye medlemmer? 
En af måderne et få opdrætterne til at 
indmelde nye hvalpekøbere i klubberne. Et 
vigtigt argument er, at man får Jagthunden 
ind ad døren seks gange om året. Derfor er 
det en god idé at give en ny hvalpekøber et 
eksemplar af bladet i hånden.
  Derfor har vi et tilbud til alle opdrættere. 
Man kan få et antal eksemplarer af bladet 
til uddeling (seneste nummer) ved at sende 
en mail til redaktionen, jagthunden@fjd.
dk.
  Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelses-
porto. Det vil typisk beløbe sig til 150 kr. 
for et kuld hvalpe.
  Vi fremsender blade, så længe lager 
haves.
Mvh
Jagthundens redaktion

Løst og fast

Skal din dyrlæge have
Jagthunden?
Vi vil gerne reklamere for de stående 
jagthunde og det synes vi bl.a. vi kan gøre 
gennem vort blad.
Derfor tilbyder vi, at dyrlæger, naturefter-
skoler, skydebaner o.l. gratis kan modtage 
Jagthunden til deres tidstrifthylde.
Send en mail til redaktionen, hvis du 
kender nogen, der gerne vil have bladet 
liggende.

Rettelse - fuldbrugsprøve!
Fuldbrugsprøven i Sønderjylland afholdes 
d. 27. og 28. september.
Mødested: Savværksvej 7, 6541 Bevtoft
Max. 12 hunde
Prøveleder: Just Mikkelsen,
Tlf. 74 50 74 85 / 29 26 39 85
justm@webspeed.dk 

Hvem vil tælle agerhøns?

Formålet med tællinger er at give et mere 
præcist og nuanceret billede af den danske 
agerhønebestand i udvalgte områder. Det 
kan så igen danne grundlag for DCEs vurde-
ring af den danske agerhønebestand.
 
Vi søger
Markvildtudvalget skal bruge tælleområder 
over hele landet. Områder med tynd agerhø-
nebestand er lige så væsentlige som områder 
med tætte bestande. Vi ønsker først og 
fremmest områder, hvor der ikke foretages 
udsætning, eller hvor udsætning er meget 
beskeden.
  Vi søger først og fremmest områder i Thy, 
Himmerland, på Nordfyn, Nordvest Sjæl-
land, Sydsjælland/Lolland-Falster og på 
Bornholm.
  Områderne skal være på min. ca. 300 ha., 
men det væsentligste er, at området er rime-
lig afgrænset. Et område på 250 ha., der er 
godt samlet, er bedre end et 500 ha. område, 
der har form som en hånd.

Hvad kræves der?
Den eller de personer, som står for tælle-
området, skal være garanter for, at områ-

det tælles i de nævnte perioder med gode 
jagthunde. 
  Hele området skal gås igennem, også de 
marker, hvor man anser det for mindst sand-
synlig, at der fi ndes høns. 
  Resultatet indføres hver gang på kort og 
sendes sammen med notater om vind og 
vejr, aktivitet i marken eller andet, som på 
tælledagen kan have indfl ydelse, til mark-
vildtudvalget.

Hjælp
Markvildtudvalget vil være behjælpelig 
med råd og vejledning, ligesom der vil blive 
udsendt retningslinjer til de ansvarlige for 
tælleområderne. Vi vil bestræbe os på, at 
så meget som muligt af arbejdet kan foregå 
digitalt.

Vil du være med?
Hvis du/I har lyst til at være med, kan du 
sende en mail med oplysninger om områdets 
beliggenhed, størrelse, navn og adresse samt 
telefon og mailadresse på den eventuelt an-
svarlige. Send til: jagthunden@fjd.dk , eller 
ring til 24 82 10 93

Foto: Anette Laursen.

Skribenter og fotografer søges
Hvem har lyst til at hjælpe med at gøre Jagthunden endnu bedre? Vi mangler personer på Sjæl-
land/Lolland-Falster og Bornholm, der har lyst til en gang imellem at skrive en artikel til/lave en 
reportage for Jagthunden eller tage nogle gode billeder for os.
  De pågældende personer vil få al mulig hjælp og støtte i opstarten, så de kan blive klædt 
ordentlig på til opgaven. Vi ved, der er mange medlemmer ude i landet, som skriver udmærkede 
artikler til klubsiderne - de kan blive et stort aktiv for hele bladet.
  Så har du lidt skrivelyst, eller kan du fotografere, så kontakt redaktionen på jagthunden@fjd.dk 
eller ring til redaktøren på 24 82 10 93.
  Vi håber på mange gode henvendelser.
Redaktionen.

www.fjd.dk

Samlet arrangementsoversigt
På FJDs hjemmeside prøver vi hele tiden at 
være opdateret om prøver og udstillinger af 
en hver art.
  Så følg med på hjemmesiden, hvor vi 
også bringer nyheder, der har tilknytning til 
hundeverdenen, og som normalt ikke står på 
klubbernes hjemmesider.

klik ind på www.fjd.dk

Referat 
fra FJDs bestyrelsesmøde
d. 14. maj på Fjeldsted Skovkro kan ses på 
FJDs hjemmeside.
  Klik ind på www.fjd.dk- OM FJD - refe-
rater. Der er også referater fra gruppemø-
derne.

VM i Italien
Der afvikles VM i Italien 24. - 27. oktober.
Er du interesseret i at deltage på et af 
de danske hold, så se annoncen på FJDs 
hjemmeside.

VM i Italien
Der afvikles VM i Italien 24. - 27. oktober.
Er du interesseret i at deltage på et af 
de danske hold, så se annoncen på FJDs
hjemmeside.
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Kompeet Boost og StrongJoint  
gi’r energi og velvære til din hund

– hvis du er  
  hundens  

bedste ven ...

Kompeet Boost
Specialblanding med naturlige 
ingredienser. Basen er Kompeet, men 
her blandet med bl.a. ingefær, hyben, 
solbær, honning og elektrolytter. 
Kompeet Boost er velegnet til at gi’ 
dit kæledyr et løft eller til restitution 
efter sygdom.

StrongJoint
StrongJoint er markedets kraftigste 
ledprodukt til forebyggelse, vedlige-
holdelse og restitution. StrongJoint 
indeholder naturligt glucosamin, 
Kompeet samt nøje udvalgte urter og 
løfter livskvaliteten for hunde med 
et højt aktivitetsniveau samt – ikke 
mindst – ældre hunde.

t Boost

Joki’s Petshop I/S
Karsten Petersen Kim B. Rasmussen 
Enebærvej 1, Egeskov Dreyersvænget 1 
7000 Fredericia 7000 Fredericia

2678 0010 2299 0078 
kp@jokis.dk kbr@jokis.dk

Produceret i Danmark af

Bredmosevej 26, Karlsgårde, 6800 Varde 
Mail: Info@gilpa.dk, Telefon: +45 7526 4400

Det rigtige foder til din jagthund
• Ingen hvede og byg  

(Lamb & Rice undtaget)
• Omega og Glucosamin for sundere  

led og blank pels
• Personlig service
• Direkte levering fra dag-til-dag
• Attraktive mængderabatter

Bestil direkte på www.gilpa.dk
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Inspirationsaften
hos landbrugets førstemand

Markvildtudvalget har rundt 
om i forvaltningsområderne 
arrangeret inspirationsaftener 
for jægere og landmænd. 
  Et af disse løb af stabelen i 
Øster Hjerm hos formanden 
for Landbrug og Fødevarer, og 
det blev i den dejlige sommer-
aften noget af et tilløbsstykke.

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Tirsdag d. 24. juni var der inspirationsaften 
i Øster Hjerm ved Struer. Det blev afholdt 
i Markvildtudvalgets første forvaltnings-
område og var arrangeret i samarbejde med 
Holstebro-Strueregnens Landboforening og 
Hjerm Jagtforening.
 
43 personer mødte op ved Øster Hjerm 
Kirke, hovedparten landmænd, kl. 19.30, 
hvor den lokale tovholder, Svend Erik Jen-
sen bød velkommen. 
  Derefter begav man sig ud til fi re forskel-
lige områder i Øster Hjerm, hvor der var 
mulighed for at se på praktiske tiltag, der 
kan forbedre forholdene for dyrelivet i 
det åbne land i almindelig og agerhønen i 
særdeleshed.
  Som særlig sagkyndig virkede biolog og 
markvildtrådgiver fra Danmarks Jægerfor-
bund, Bent O. Rasmussen. Han fremhævede 
i fl ere omgange de gode biotopforbedringer 
og pegede især på, at de var etableret de 
rigtige steder, nemlig der, hvor området 
i forvejen har naturlige småbiotoper som 
markdiger, lave hegn, brede rabatter langs 

markveje og mindre, udyrkede arealer.
 Der blev stillet mange spørgsmål, og der 
blev drøftet mange forskellige problemstil-
linger om valg af frø i striberne, såtæthed 
mm. Et enkelt sted synes Svend Erik og 
lodsejeren, at det nok ikke stod så godt, som 
der burde gøre, men her påpegede Bent O. 
Rasmussen, at betød ikke så meget. Han for-
klarede om vigtigheden af variation og om 
vigtigheden af, at faunastriberne er optimale 
på de tidspunkter, hvor dyr og fugle har brug 
for dem. Så betyder det mindre, hvad der er 
i striberne, og om de eventuelt er domineret 
af vilde planter.
  Det blev også fl ere gange i aftenens løb 
påpeget, at man næsten ikke kan så tyndt 
nok. Den største fejl, mange begår, er at så 
for tæt. Der skal solvarme ned til jorden, så 
insekterne vil være der.
 På en af lokaliteterne, var der opstillet 
en agerhønevoliere med tilhørende foder-
automater. Her kunne Svend Erik Jensen, 
Markvildtudvalgets lokale ildsjæl, fortælle 
om, hvordan man havde arbejdet med fami-
liefl okkene, og hvordan de var blevet sat ud. 

  Han gav klart udtryk for, at han var af den 
opfattelse, at familiefl okkene med de små 
agerhønekyllinger i høj grad havde været 
en øjenåbner. De var mere eller mindre 
årsagen til, at man var kommer i gang med 
de mange biotopforbedringer i terrænet, og 
at landmændene i Øster Hjerm var gået så 
helhjertet ind i projektet.
  Aftenens sidste markbesøg var hos for-
manden for Landbrug og Fødevarer, Martin 
Merrild, der er gået helhjertet ind i arbejdet 
med at øge biodiversiteten i landskabet. Og 
der var døm sommeraftenstemning hos Mar-
tin Merrild med Limfjorden i baggrunden..
 Som sagt var Øster Hjerm Markvildtud-
valgets første forvaltningsområde og her 
er der talt agerhøns siden 2007. Den gang 
var bestanden på godt 2 par/100 ha. Ved 
seneste tælling i marts 2014 var man oppe 
på 4,8 par/100 ha. så man kan roligt sige, 
at tiltagene kombineret med udsætning af 
familiefl okke har virket. Der udsættes dog 
ikke mere høns i området.
 

Blomstrende sennep, honningurt og boghvede i en 
faunastribe hos Martin Merrild.

www.fjd.dk
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Aftenen sluttede i haven hos Ulla og 
Martin Merrild, hvor Ulla Merrild stod ved 
grillen og sørgede for, at der var velristede 
grillpølser til alle. Disse og en tilhørende 
håndbajer var sponseret af landboforenin-
gen.
   Det er næsten ikke nødvendigt at fortælle, 
at der var god søgning ved grillen, hvor 
pølserne ikke var rationerede. Hvad kan 
være bedre på en dejlig sommeraften, hvor 
mosekonen var ved at brygge i lavningerne, 
end en god griller og en håndbajer.
 Der blev hyggesnakket og diskuteret, og 
det blev således en fi n anledning til at få 
udvekslet værdifulde ideer og synspunkter.

  Det var en fi n afslutning på en rigtig god 
aften, og såvel Martin Merrild som forman-
den for Holstebro-Strueregnens Landbofor-
ening, Kristian Gade takkede for interessen 
og det store fremmøde. Fra Markvildtudval-
get og Jagthunden skal der også lyde en stor 
tak ikke mindst til Holstebro-Strueregnens 
Landboforening og Hjerm Jagtforening for 
positiv medvirken.
  Endelig skal der også lyde en varm tak 
til Ulla og Martin Merrild, fordi de åbnede 
deres smukke landbohave for alle deltagerne 
og for den store interesse de viser for Mark-
vildtudvalgets arbejde. Den er af enorm 
betydning.

Det var lidt af et tilløbsstykke, da der blev holdt inspirationsaften i Øster Hjerm bl.a. hos Ulla og Martin Merrild. Som nummer to fra højre ses Martin Merrild, der er i færd 
med at drøfte faunastriben med Bent O. Rasmussen fra Danmarks Jægerforbund.

Ulla Merrild var aftenens „grilmutter“, og der var god 
søgning ved Grillen i den lune sommeraften.

www.fjd.dk
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Stor interesse for markvandringer
Det var ikke kun i Øster Hjerm, der er blevet afholdt inspirationsarrangementer.
 Ialt har der hen over sommeren været afholdt syv markvandringer med temaet natur- og 
vildtvenlig markdrift.

I agerhønens og Taroks fodspor – mark-
vandring på Eskjær Gods
I samarbejde med Landbo Limfjord, Eskjær 
Gods og FJD, blev der en varm juniaften 
(18.06) afholdt en markvandring på forvalt-
ningsområdets jorder. Fremmødet var mere 
end forventet, da mere end 40 landmænd og 
jægere deltog i en inspirerende aften, hvor 
det blev vist hvordan et effektivt landbrug 
får plads til faunapleje.
  Igennem godsejer Birger Schüttes tid på 
Eksjær har der aldrig været så mange par 
agerhøns, som der er i år. Et stærkt samar-
bejde mellem Eskjær Gods og lokale enga-
gerede jægere, har resulteret i en bæredygtig 
forvaltningsplan med markvildtet i fokus. 
  Mødestedet var Langesgaard, der sidste år 
stod til scene for den nye Tarok fi lm.
  Aftenen igennem blev der stillet spørgsmål 
fra valg af udsæd til faunastriber, anlæggelse 
af insektvolde, til lovgivning og regler. Bir-
ger Schütte betonede ligeledes de fremtidige 
muligheder for udnyttelse af GPS systemer 
til at kortlægge kiler i marken, der efterføl-
gende kunne anvendes faunabedringer.

Markvandrig i Frørup 
Onsdag d. 25. juni mødte 20 personer op til 
markvandring ved Poul Richard Jørgensen, 
bedre kendt som ham der modtog FJD´s 
markvildpris i 2013. 
  På et par timer guidede Poul Richard 
deltagerne rundt på sit terræn og viste dem 
de tiltag, han havde foretaget i år til gavn for 
b.la. markvildtet.
  Man fi k også en mark at se, som Poul 
Richard har stillet til rådighed for FJD 
tidligere på året. Her har han forsøgt sig 
med forskellige vildtblandinger, for at få de 
rette levebetingelser for vildtet. Det bliver 
efterfølgende spændende, hvad han kommer 
frem til.
  Poul Richard Jørgensen har længe været 
optaget af, hvordan man laver den optimale 
frøblanding til faunastriber, der skal virke i 
kyllingeperioden.
  En utrolig spændende og lærerrerig aften 
sluttede med grillpølser, kaffe og lagkage.

Nye med på Ærø
Den 25. juni var der også markvandring på 
Ærø hos Ærø Markvildtlav, årets modtagere 
af markvildtprisen. Der var mødt 20 perso-
ner frem og deriblandt fem nye lodsejere, 
som virkede vældig interesserede.
  Netop nye lodsejere er nøgleordet for 
projektet på Ærø, så de blev sammen med 
de øvrige deltagere vist rundt i området og 

fi k fortalt om de tiltag, der bl.a. har været 
medvirkende til, at man har fået markvildt-
prisen.
  Nu venter man spændt på efterårets vildt-
tællinger, som vil foregå i første halvdel af 
september.

Aften i forsøgsområde
Heden & Fjorden og F.J.D. holdt i fælles-
skab Markvandring hos John Kjærgaard 
Rødding v/ Vildbjerg Tirsdag d. 8 juli.
  Der mødte ca. 30 landmænd og jægere op 
til arrangementet. Man så under konsulent 
Børge Østergaard - Heden & Fjordens kyn-
dige naturmandsledelse de forskellige tiltag, 
som er i et forøgsområde, under Videncen-
ter for Landbrug. Der foretages i området 
løbende registreringer af fl ora og fauna.
  Det er bl.a. et af de steder, hvor FJDs 
Markvildtudvalg har optalt agerhøns siden 
2007.
Naturstriberne var i god stand, og der blev 
stillet mange spørgsmål. En god og spæn-
dende aften, hvor der var mulighed for at 
lære noget. 
  Afslutningsvis var der en del spørgsmål til 
Børge Østergaard og John Kjærgaard.

Lille Svenstrup
Der var også markvandring i Markvildtud-
valgets nyeste forvaltningsområde, Lille 
Svenstrup ved Ringsted.
  Arrangementet her var henlagt til søndag 
eftermiddag d. 29. juni, og det var nok 
medvirkende til, at kun en lille halv snes var 

mødt frem. Men de fi k en fi n eftermiddag og 
så på de tiltag, som man har arbejdet med på 
terrænet.
  For tovholder og jagtherre på stedet, 
Henrik Svanholm blev det også en lærerig 
eftermiddag. Et par ældre landmænd var 
blandt deltagerne, og de kunne give Henrik 
og teamet bag forvaltningsområdet mange 
gode tips til, hvordan vildtagre og faunastri-

På Eskjær fi k man forevist mange af de biotopforbedringer, der er foretaget på godset, ligesom der blev fortalt 
om intentionerne bag projektet. Privatfoto.

Poul Richard Jørgensen viste rundt i Frørup, og for-
talte om de erfaringer, han havde gjort med biotopfor-
bedringer. Privatfoto.
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VILDTFODERAUTOMATER 
Til FASANER og AGERHØNS 

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

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

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

 

ber kan komme til at stå bedre.
  Henrik Svanholm er i øvrigt sammen med 
Kim Spanggaard gået i gang med at samle 
interessenter til et egentligt markvildtlav i 
området, som bl.a. kan skabe grundlag for et 
godt markprøveterræn.

Landmændene er vigtige
Det er overordentlig glædeligt med den 
store interesse, der har været for arrange-
menterne, og særlig glædeligt har det været, 
at mange landmænd har deltaget.
  Uden landmændenes velvilje kommer vi 
ingen vegne med de store planer.
  I den forbindelse kunne man godt ønske 
sig, at regeringen vågnenede lidt op og 
tog intentionerne fra regeringsgrundlaget 
alvorligt. Hvis der skal iværksættes en stor 
national forvaltningsplan, så må der også 
penge ud i marken.
  Det første skridt kunne eksempelvis være, 
at hvert markvildtlav fi k tildelt 10.000 kr. 
årligt til driften.
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under andre himmelstrøg
Jagt

Norge
Der er ikke så længe til, at rypejagten går 
ind i Sverige og om en lille måneds tid be-
gynder den i Norge. Mange drager nordpå, 
for at prøve jagt i en store vilde natur og 
opleve jagten, som jægere har drevet den i 
generationer.
  Hans Jørgen Mogensen har i mange år 
været i Norge, 2. uge af rypejagten nærmere 
bestemt Meraker Brug, der ligger øst for 
Trondhjem ind mod den svenske grænse. 

Hans Jørgen fortæller, at en uges jagt inkl. 
hytte typisk har kostes ca. 12.000 kr. Dertil 
kommer så udgifter til forplejning og trans-
port.
  For den pris måtte de nedlægge 4-5 ryper/
mand/dag. Normalt har de været fi re jagt-
kammerater af sted sammen, og udbyttet har 
ligget på 50 – 90 ryper for hele ugen.

Sverige
Det er noget billigere i nabolandet Sverige. 

Uffe Jakobsen er i Nordsverige hvert år og 
han fortæller. – en jagttur på rype, urfugl og 
tjur i Lapland koster typisk mellem 5.000 
og 6.000 kr. alt inkl. - Alt incl. dækker over: 
transport, færgebillet, forplejning (tørt og 
vådt) Har selv medbragt mad til morgenmad 
og madpakker, men har hver aften spist på 
hotel, svensk. - Dertil jagttegn og daglig 
jagtkort til terræner og leje af hytte. - Prisen 
er beregnet på, at vi arrangerer samkørsel 
samt bor 3-4 mand i en hytte. - Endvidere er 

Vi har tidligere beskæftiget os med jagtmuligheder i Skandinavien, Polen og Balkan, men 
hvad koster det, hvis man gerne vil prøve jagt med sin stående hund uden for Danmarks 
grænser?

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

I rypernes rige. Nærmere 
kommert man vel ikke den 
oprindelige jagt med stående 
hund.

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

medregnet betaling for overnatning på op- 
og hjemtur, forklarer Uffe.

Polen
En del jægere drager også til Polen for at 
skyde agerhøns for egne hunde, og de har 
for det meste en rigtig god tur. Nika Jagt-
rejser arrangerer jagtture til Polen, og Aksel 
Spangsberg fra Nika forklarer, at en tur til 
Polen med tre dages jagt på høns eller vilde 
fasankokke og fi re overnatninger koster 
4.845 kr. inkl. kost og logi.
  Til den pris skal man så lægge betaling for 
afskydning, der for agerhøns er 250 kr./styk, 
medens det kun koster 145 kr. at skyde en 
fasan. En typisk tur kommer således ifølge 
Aksel Spangsberg typisk til at ligge på 
11.000 – 12.000 kr.

Balkan
Gennem artikler her i bladet har vi i fl ere 
omgamge fortalt om de muligheder, der er 
på Balkan. Ib Jakobsen har skrevet fl ere ar-
tikler fra gode jagter i Kroatien og Serbien, 
og han forklarer at det bliver svært at give 
„forbrugeren“ et retvisende svar på, hvad 
det koster, for der fi ndes ikke et organiseret 
marked herfor. - Når jeg er afsted, er det 
udelukkende privat og arrangeret af min 
derboende hundeven på basis af hans private 
kontaktnet, siger Ib Jakobsen og fortsætter: 
- . ”Rigtige” organiserede rejser fi ndes mig 

bekendt ikke.
  Ib Jakobsen fortæller, at det sjældent koster 
ham ret  meget mere end 400 liter dieselolie 
+ ”det løse”,.- Men min ven kommer så til 
gengæld til Danmark en til to gange om året, 
hvor det så er mig, der bærer alle omkost-
ninger.
  I det hele taget minder Ibs koncept efter 
hans eget udsagn ikke så lidt om Tvinds rej-
sende højskole, hvor alle bidrager med det, 
de kan, herved holdes de samlede omkost-
ninger nede til fællesskabets bedste.

Andre muligheder
Men der fi ndes naturligvis også andre mu-
ligheder. På nettet fandt vi Bynsberg Her-
regård i Säfl e, Sverige (på den nordvestlige 
side af Väneren)
  Her tilbyder man bl.a. agerhønejagt fra d. 
22. september til 3.800 kr./jæger/dag inkl. 
afskydning af 10 agerhøns/dag
  Der er også mulighed for fra oktober at 
komme på fasanjagt til samme pris.
 Oplysninger kan fi ndes på http://www.jakt-
natur.se/
  Der fi ndes mange muligheder for at 
komme ud og lufte ”moppen” i efteråret på 
næsten alle former for hønsefugle. Nettet er 
et glimrende sted at begynde, men ellers er 
der mange jægere, som har gode kontakter 
enten det ene eller det andet sted.

Var det noget at skyde en urhane for egen hund? Det 
har man mulighed for fl ere steder i Skandinavien, 
endda til rimelig pris. Foto: Kim Henriksen

www.fjd.dk
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Lav netværk af automater

I åbent terræn
Agerhøns skal fodres, der hvor de færdes, 
det vil sige ude i det åbne land. automa-
terne (foderrør) placeres ved markskel, 
grøftekanter og langs diger. Der skal være 
fl ere automater pr fl ok, så der i princippet 
kan blive en automat pr. par til foråret.
  Agerhøns tager særlig meget fra i auto-
materne i perioder med sne og fra udpar-
ring og frem til æglægningens begyndelse.

Foto: Jytte Paarup.

Jægerne har altid fodret vildtet, i hvert fald om vinteren. Sådan 
har det været i generationer. Men nyere forskning har vist, at hvis 
man fodrer næsten hele året, får hønsefuglene en langt større 
ynglesucces.
  Når man placerer sine foderautomater, skal de ikke placeres 
efter magelighedsprincippet, altså der, hvor man nemt kan køre 
til, men der, hvor fuglene har brug for det, og der hvor de færdes.
  Man kan i stedet opstille større fodertønder eller lave depoter, 
som blot skal fyldes op et par gange i sæsonen.

Når man planlægger sine foderpladser til 
fasaner, kan man groft inddele året i tre 
perioder. Jagttiden, vinteren og yngletiden. I 
jagttiden bør man fodre der, hvor man gerne 
vil have fuglene i forhold til afholdelse af 
jagt.
  Skal man have fugle i større remiser til 
driv- og selskabsjagt skal der fodres i de 
såter, man vil anvende. Vil man gerne skyde 
fugle for stående hund, langs hegn i brak-
marker eller lignende, så må der foderauto-
mater til i de områder. Så enkelt er det.
  I vinterperioden kan man evt. skære nogle 
af foderstederne i det åbne land fra og holde 
fuglene lidt mere sammen i remiser og 
skove, men når foråret så sætter ind i marts, 
så vender billedet igen. Fasanerne søger ud 
i det åbne landskab for at fi nde yngleter-
ritorier, og nu har de behov for føden her 
for at få opbygget deres fedtreserver før den 
hektiske æglægnings- og rugeperiode.
  Det er tilsyneladende fælles for alle fugle, 
at de skal have ekstra energi i ynglepe-
rioden. Fodrer man fugle i haven, kan det 
samme mønster iagttages. Hvis det ikke er 
rigtig vinter, har fuglene kun i ringe grad 
søgt foderbrættet, men pludselig i april kom-
mer der søgning, og de kan rydde det hele, 
næsten lige så hurtigt, som man kan fylde 
det op.
  Engelske undersøgelser viste for en del år 
siden, at hvis man støttefodrer fasaner ude 
i terrænet, så lægger hønerne fl ere æg. De 
ruger bedre, og de er markant bedre mødre. 
De angribes heller ikke i nær så høj grad 
af forskellige sygdomme, som hvis de ikke 
kunne fi nde frø og korn.

Når man ser nærmere på det jagtterræn, 
man kan færdes i, så er det egentlig ikke så 
svært at se, hvordan det skal gribes an. Der 
skal stort set være automater over hele ter-
rænet, men de skal ikke bruges samtidig.
  Hvis man tegner dem ind på et kort, skal 
det ligne et netværk. En automat i alle små 
remiser, en automat ved alle hegn, og hvis 
de er lange, så gerne to. Når det gælder 

automaterne til brug i forår og forsommer, 
må der ikke være mere end 100 m mellem 
hver automat.
  Fodringssæsonen begynder netop nu, hvor 
markerne er ved at være høstede. Det bedste 
er hvede, men i områder, hvor der ikke dyr-
kes hvede, kan byg også anvendes.
  Der bliver ikke taget lige meget fra hele 
året, men perioder med sne og frost samt i 
foråret er de absolutte topscorere. 
  Hvis man af nemhedshensyn opstiller 
store fodertønder på vanskeligt tilgængelige 
steder, har de almindelige foderspiraler det 
med at stoppe til alene på grund af trykket 
oven fra.
  Det kan modvirkes ved at anvende en 
”spiral” som vist på billedet. Den stopper 
ikke til, da diameteren er langt større end i 
spiralen. Grævling og råvildt skulle heller 
ikke så let kunne komme til de gode kerner. 
Indsatsen forhandles bl.a. hos America, 
Thisted.
  Har man problemer med råvildt, kan man 
også skrue lister eller pinde på benene hele 
vejen rundt, sådan ca. i højde med bunden 
af spiralen. Det begrænser råvildtets tilgang 
betydeligt. Råvildt kan også fi nde på at 
vælte tønderne. Det kan modvirkes ved at 
have fi re ben på tønderne, der skræver langt 
ud til siderne. Man kan naturligvis også 
banke en pæl i jorden og binde tønden fast 
til den.
  Du kan fi nde meget mere og få gode ideer 
på wwww.fjd.dk - vildtpleje

Ved langvariugt snedække, bør man blande lidt tørt 
sand i hveden til kråsefl int. Foro: Alex Nissen.

www.fjd.dk
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Luneborgvej 105A 

9382 Tylstrup 

www.gemina.dk 
Skovrødvej 7 

3460 Birkerød

Træningsudstyr til jagthunden

Dummies 
Liner

Fløjter 
JagtudstyrIndendørs 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...

Dansk Jagthunde Derby 2015
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2013 til Derby i år 2015, inden den er et år gammel, 
ellers er det for sent. Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2015 er kr. 200.- For udenlandske hunde er gebyret dkr. 250.-
Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse skal benyttes.
Husk altid at udfylde anmeldelsen med hundens data, ejers navn og tlf. nr.
Mangelfulde oplysninger vil blive returneret mod betaling af ekstra gebyr.

Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes på Derbyudvalgets 
hjemmeside: www. jagthundederby.dk, hvor man også kan tilmelde elektronisk.
  Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske på hverdage mellem kl. 18.00-19.30. 
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthundederby@gmail.com
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Engelske racer.
FJDs Nordjyske prøve lørdag den 13. 
september - 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: Flemming Fuglede Jørgensen og 
Jens Hansen

FJDs Østjyske prøve lørdag den 13. sep-
tember – max. 2 hold.
Mødested: Stouby Multihus, Idrætsvej 10, 
7140 Stouby . Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jens Stenhøj, Rosenvoldvej 25, 
7140 Stouby, tlf.: 75691268/40261172,
E-mail: js@rosenvold.dk
Info: Der kan købes morgenmad og øl/vand/
kaffe med brød efter prøven.
Dommere: ikke fastlagt. 

FJDs Sydjyske prøve søndag den 14. sep-
tember – max. 3 hold
Mødested: hunderup Hallen, Kjærgårdsvej 
9, Hunderup, 6740 Bramming. 
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Minna Clausen, Stratvej 11, 
Sejstrup, 6740 Bramming, tlf.: 30 52 52 68,
E-mail: kennelsenja@gmail.com 
Dommer: ikke fastlagt. 

Koldingprøven lørdag den 31. august max 
– 1 hold blandet ungd. og Å.kl. 
Mødested: Parkeringspladsen ved Hotel 
Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding (ved 
motorvejsafkørsel 63)
Mødetid: kl. 08.00.
Prøveleder: Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 
6091 Bjert. tlf. nr.: 22748040. 
E-mail: karlantondahl@gmail.com

Info: Frokost og afslutning i terrænet.
Dommer: Frede Nielsen.

Kontinentale racer
FJDs Nordjyske markprøve ved Hals 
søndag den 14. september – max. 1 hold 
åben klasse
 Mødested: Skovsgårdsvej 28, 9370 Hals
Prøveleder: Karl Georg Kristensen, Skovs-
gårdsvej 28, 9370 Hals tlf.: 61386527. 
E-Mail: halsbonden@halsbonden.dk
Dommer: ikke fastlagt. 

FJDs Sydjyske prøve ved Dover lørdag 
den 13. september – max. 12 hunde, 1 hold.
Mødested: Gårdspladsen, Københovedvej 2, 
6630 Rødding.
 Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Søren Roloff, Københovedvej 2, 
6630 Rødding, Tlf. 40263942 
E-mail: roloffskovogland@gmail.com
Info: Medbring madpakke frokost indtages 
i terrænet.
Dommer: ikke fastlagt endnu.

FJDs Midtfynske prøve fredag den 12. 
september – max. 12 hunde, 1 hold.
Mødested: Metrinelund, Ståbyvej 13, 5672 
Broby.
Mødetid: kl. 08.00 Tilmeldingsfrist
Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13, 
5672 Broby. Tlf. nr.: 50580794
E-mail: metrinelund@hotmail.com 
Dommere: ikke fastlagt.

Engelske og kontinentale racer.
FJDs Vestsjællandske prøve, søndag den 
14. september – max 2 hold engelske og 2 
hold kontinentale.
 Mødested: Lammefjordens Jagtforening, 

Østre Vej 18, 4532 Gislinge. 
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Christina og John Bak, Mag-
lesøvej 8, 4190 Munkebjergby. Tlf.: 
40335010/21496551 
Mail: kennel@aeblevangen.com
Info: Der kan købes brød og kaffe om 
morgenen. Frokost i terrænet. Der kan købes 
pølser, øl og vand ved afslutningen.
Dommere:
Engelske: Sven Aage Vad og Claus Nielsen. 
Kontinentale: Allan Bredsgaard og Michael 
Sanner Christensen.

FJDs Sydsjællandske prøve lørdag den 13. 
september - max. 2 hold engelske og 2 hold 
kontinentale
Mødested: Haslev Jagtforenings klubhus 
”Kaisholm”, Bråbyvej 77 A, 4690 Haslev. 
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Claus K. Rasmussen, Rørda-
len 5, 4690 Haslev tlf.: 23305953 mail: 
clauskr@sol.dk 
Dommere:
Engelske Sven Aage Vad og Claus Nielsen. 
Kontinentale Allan Bredsgaard og Michael 
Sanner Christensen.

FJDs Bornholmske prøve søndag den 
7. september – engelske og kontinentale 
hunde, 2 hold
Mødested: Klemensker Hallen, Stadionvej4, 
3782 Klemensker. Mødetid kl. 09.00.
Prøveleder: Erik Marker, Segenvej 38, 3700 
Rønne, tlf.: 4035 3558 E-mail: hvideenge@
mail.dk 
Dommer: Anette Lauersen.

Kvalitetsprøver
FJDs kvalitetsprøve ved Herning - Aulum 
torsdag den 30. oktober - max 2 hold 

FJDs Efterårsprøver 2014 Foto: Anette Laursen

www.fjd.dk
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engelske.
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26,  
7400 Herning Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Flemming Østergård, Lund-
gårdsparken 31, 7490 Aulum. Mail: mail@
storaaens.dk
Info: Der vil være mulighed for morgen- og 
eftermiddagskaffe.
Dommere: Kristian Frøkjær og Tage Skov.

FJDs kvalitetsprøve Sydsjælland torsdag 
den 14. oktober – max 1 hold kontinentale.
Mødested: ikke fastlagt endnu. 
Mødetid: ikke fastlagt endnu.
Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej 50, 
4760 Vordingborg. Tlf.: 20224384 mail: 
kajolsen@paradis.dk 
Dommer: ikke fastlagt.  

FJDs internationale vinderklasser 
med CACIT 2014
Engelske racer: Vinderklasse Sydsjælland 
lørdag den 4. oktober 2014 
Mødested: Den røde lade, Oremandsgaard, 
Oremandsgaard Allé 2, 4720 Præstø 
Mødetid: kl. 08:30
Seneste tilmelding: mandag den 15. septem-
ber.
Prøveleder: Aage Stenhøj Jørgensen, Tved-
sagervej 1, 3400 Hillerød, tlf. 2167 2468 
Dommere: Ordførende Niels Erik Krüger, 
Mogens Vestergård Hansen
E. mail stenhoej@mail.dk
Maksimalt: 2 hold, 20 hunde

Kontinentale racer: Vinderklasse Syd-
sjælland søndag den 5. oktober 2014 

Mødested: Jagtstuen på Petersgaard gods, 
Petersgaard Alle 3, 4772 Langebæk.
Mødested: Mødetid: kl. 08:00.
Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej 50, 
4760 Vordingborg. Tlf.: 20224384
Dommere: Ordførende Kim Nielsen, Mi-
chael Sanner Christensen, Bjarne Axelsen 
og Bjarne Nürnberg
E. mail: kajolsen@paradis.dk 
Maksimalt: 4 hold, 32 hunde

Fælles instruktion
Tilmeldingsfristen er mandag den 15. sep-
tember 2014 på Hundeweb. 
Hunde, der på Dansk Kennel Klubs brugs-
prøver opnår 1. Præmie, kan eftertilmelde 
på en af organisationernes vinderprøver, 
såfremt der er plads. 
Ingen hund kan deltage på mere end én af 
organisationernes vinderprøver. Dette gæl-
der ikke for Kvalitetsklasserne.
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.

Engelske racer: 
Sydjylland lørdag den 18. oktober 2014 – 
max. 1 hold, 16 hunde
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bram-
ming. Mødetid: kl. 08:30
Prøveleder: Erling Clausen, Stratvej 11, 

Sejstrup, 6740 Bramming, tlf.: 23 34 06 35
E-mail: erlingclausen@live.dk 
Dommere: Ordf. Erik Rimmen, Jan Esper-
sen.

Nordsjælland søndag den 26. oktober 2014 
– max. 1 hold, 16 hunde
Mødested: Faurbjergvej 21, Tuse Næs, 4300 
Holbæk. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jan Lorentzen, Faurbjergvej 21, 
Tuse Næs, 4300 Holbæk, tlf.: 32 47 23 46
E. mail: fk@bellacenter.dk
Dommere: Ordf. Flemming Fuglede Jørgen-
sen, Poul Valdemar Nielsen.

Fælles for de to prøver: 
Mødetid kl. 08.30.
Tilmelding sker på hundeweb senest 5 dage 
før prøven. 
Til førstevinderen kan der uddeles CACIT.
Jette Veggerby, 
Sekretær

Danmarksmesterskabet for stående jagthunde afholdes søndag 
den 12. oktober 2014 i Vendsyssel.

Engelske racer:
Mødetid og -sted: Kl. 8,30 på Gl. Toftegaard, Gl. Toftegaardsvej 
65, 9440 Aabybro
Morgenmad: Kaffe og rundstykker kan købes fra kl. 7,30
Dommere: Joakim Skovgaard Larsen (ordførende), Anders 
Varming og Hans Peter Clausen
Prøveleder: Lars Nielsen tlf. 2164 5188 
Koordinator for engelske racer: Ulrik Kjærsgaard tlf. 2043 2916
Frokost ca. kl. 12,30 på Gl. Toftegaard. DM Menu til 85 kr. kan 
bestilles senest 8. oktober hos Ulrik Kjærsgaard på SMS 2043 
2926 eller e-mail Ulrik@dlgmail.dk. 

Kontinentale racer:
Mødetid og –sted: Kl. 8,30 på Hjallerup Jagtcenter, Kærsgård 
Engvej, 9320 Hjallerup
Morgenmad: Kaffe og rundstykker kan købes fra kl. 7,30
Dommere: Torben Bersang (ordførende), Povl Bjarne Jensen og 
Kirstein Henriksen
Prøveleder og koordinator for kontinentale racer: Poul Bislev tlf. 
4063 6773  
Frokost ca. kl. 12,30 på Hjallerup Jagtcenter. DM Menu til 85 kr. 
kan bestilles senest 8. oktober hos Poul Bislev på SMS 4063 
6773 eller e-mail Bislev@mail.dk 

Alle racer:
DM Menu til 85 kr. bestående af Marineret Grillstegt Svinekam 
m. Flødekartofl er, salat, dressing og fl utes kan bestilles senest 
8. oktober hos Ulrik Kjærrsgaard eller Poul Bislev som angivet. 
Skriv fulde navn samt antal menu. Betaling på dagen. Der mod-
tages kun kontanter. Øl og vand kan også købes.
Fælles afslutning og præmieoverrækkelse foregår på St. 
Sindholt, Sindholtvej 55, 9381 Sulsted kl. ca. 17,30. Kaffe og 
kage kan købes.

Lodtrækning, hvortil alle er velkomne, fi nder sted tirsdag den 7. 
oktober kl. 11 på DJUs sekretariat, Højnæsvej 56, 2610 Rød-
ovre

Hovedsponsor:

Scadinavian Distribution of pet Products
www.profdog.com

DANMARKSMESTERSKAB SØNDAG DEN 12. OKTOBER 2014

Resultatbog 
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne 
have en sådan til indførelse af prøve- og 
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal 
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsat-
test (ikke stambog) og Dansk Hunderegi-
sters registreringsattest (senest 14 dage 
før brug) til: Birte Johansen, Dengsøvej 11, 
Vester Velling, 8860 Ulstrup. Tlf 51 29 70 22. 
eller på mail: resultatbog@gmail.com 
Resultatbogen koster 100 kr., der overføres 
via netbank til konto: 7187 0001189453 

www.fjd.dk
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Se nærmere på: www.dkk.dk (vælg: aktivite-
ter/markprøver)
  DKK’s brugsklasser: for ejer/fører med stå-
ende 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 
stambog.
  Tilmelding:  www.hundeweb.dk
  Tilmeldingsfrist for samtlige brugsklasser er 
mandag den 1. september 2014.
Tilmeldingsfrist for vinderklasserne er mandag 
den 15. september 2014.  

Engelske racer 2014
Brugsklasse på Djursland
Onsdag 17. september 

Brugsklasse ved Borreby
Torsdag den 18.  september

Brugsklasse ved Vildbjerg
Fredag den 19. september 

Brugsklasse ved Brande 
Søndag den 21. september 

Brugsklasse Sjælland
Søndag 21. september 

Brugsklasse Kolding 
Søndag den 21. september

Brugsklasse på Lolland - Prøve I 
Mandag den 22. september  

Brugsklasse ved Sindal
Onsdag den 24. september 

Brugsklasse ved Bramming
Torsdag den. 25. september  

Brugsklasse på Fyn 
Fredag den 26. september 

Brugsklasse på Lolland Prøve II
Tirsdag  den 30. september 

Brugsklasse på Læsø (1 blandet hold)
Fredag den 10. oktober 

Brugsklasse i Sønderjylland
Onsdag den 21.oktober   / 1 Hold

Vinderklasse
International vinderklasse ved Vildbjerg 
Søndag den 5. oktober 

Evt. en Brugsklasser på Bornholm 
(ikke afklaret ved deadline – se Hundeweb)

Kontinentale racer
Brugsklasse ved Bygum
Lørdag den 20. september 2014

Brugsklasse ved Næstved
Torsdag den 18. september

Brugsklasse ved Isenvad (2 hold)
Fredag den 19. september

Brugsklasse ved Højmark / Hover
Fredag den 19. september

Brugsklasse ved Skjern
Lørdag den 20. september

Brugsklasse ved Billund
Søndag den 21. september

Brugsklasse ved Ringsted  I
Søndag den 21. september

Brugsklasse ved Vordingborg I (2 hold)
Tirsdag den 23. september

Brugsklasse ved Simmersted
Tirsdag den 23. september

Brugsklasse ved Grenå
Tirsdag den 23. september

Brugsklasse ved Holsted
Tirsdag den 23. september

Brugsklasse ved Vordingborg I I (2 hold)
Tirsdag den 23. september

Brugsklasse ved Skive (2 hold)
Torsdag den 25. september

Brugsklasse ved Bevtofte
Tirsdag den 30. september

Brugsklasse ved Ringsted   II
Lørdag den 2. oktober

Brugsklasse ved Hellevad (2 hold)
Tirsdag den 7. oktober

Brugsklasse ved Hobro
Torsdag den 9. oktober

Brugsklasse ved Broager
Torsdag d. 9. oktober

Brugsklasse på Læsø
Fredag d. 10. oktober

Brugsklasse ved Aars (2 hold)
Fredag d. 10. oktober

Evt. en Brugsklasser på Bornholm 
(ikke afklaret ved deadline – se Hundeweb)

FCI prøve
FCI prøve ved Hobro
Mandag den 13. oktober

Efterårsvinderklasser
DKK´s Internationale Vindeklasse ved Hel-
levad. Fredag den 3. oktober

DKK´s Internationale Vinderklasse ved Nør-
ager. Søndag d. 5. oktober 

Tilmelding og betaling til de enkelte prøver 
foretages elektronisk via www.hundeweb.dk 
DJU’s tilmeldingsblanket kan fortsat benyttes. 
Tilmeldingsgebyr er kr. 500,00 som kan beta-
les med check. Tilmeldingsblanket sendes til: 
Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød 
Strand, Att.: Annette Pil Jensen.
DKK’s udvalg for stående jagthunde

Invitation til DKK’s efterårsmarkprøver 2014

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

www.fjd.dk
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Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, for-
mand, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Allan 
Bredsgaard (AB) DJ, Anton Dahl (AD) FJD, 
Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) 
DKK, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Ove 
Nissen Nielsen (ONN) Dommerudvalget og Aage 
Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.
  PV bød velkommen med et særligt velkom-
men til Dommerudvalgets formand Ove Nissen 
Nielsen. 

REFERAT 
1.Dagsorden fastlægges
Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af 
mødet den 29. januar 2014 samt opfølgning af 
ikke afsluttede sager.
Mht. til ikke afsluttede sager er disse indeholdt 
i den foreliggende dagsorden. Resultatbogens 
administration varetages fremover af Birte 
Johansen.
  Ifølge referatet fra mødet den 29.01.2014  
skulle HRA fremsende FJD’s forslag til nogle få 
administrative justeringer af fuldbrugsreglerne til 
Fuldbrugsprøveudvalget (FUV). HRA har aftalt 
med FUV, at dette udsættes. 

3. Meddelelser fra organisationerne
Dansk Kennel Klub (DKK) EP oplyste, at 
Verdensmesterskabet (VM) for markprøver for 
stående jagthunde afvikles i Danmark i 2016 i 
ugen efter DM. Blot skal budgettet endeligt god-
kendes den 26. juni af DKK’s bestyrelse, specielt 
omkring de sponsorindtægter, arrangementsko-
miteen skal fremskaffe. Planlægningen er i gang. 
Der er nedsat et sponsorudvalg, som er begyndt 
at få tilsagn om økonomiske bidrag. Udover VM 
vil der samtidig blive afholdt FCI prøver. Blandt 
dem, der er gået i gang med projektet, spores 
en god entusiasme. Der er indhentet tilladelse 
fra Miljøministeriet til ekstraordinært at kunne 
udsætte agerhøns og fasaner efter 16.08. frem til 
VM ugen (42) på nærmere angivne terræner. 
  Danmarks Jægerforbund (DJ)  KH uddelte et 
notat med forskellige betragtninger. I notatet 
foreslås, at der afholdes et møde med DJU’s 
bestyrelse, DJU’s udvalgsmedlemmer, formæn-
dene fra specialklubberne og repræsentanter fra 
DJ’s og DKK’s hundeudvalg m.fl . Formålet skal 
bl.a. være at indhente en manglende viden om, 
hvad DJU er, og hvad organisationen laver indad 
til og udad til.
  Efter en debat blev det besluttet at indbyde til 
et sådant møde lørdag den 7. februar 2015 kl. 12 
på Fyn.
  I notatet blev informeret om den nye hundein-
struktøruddannelse, hvor det første kursus afhol-
des på Kalø i juni måned, forbundsmesterskabet 
i udvidet apportering afholdes den 30.08. på Fyn, 
ligesom det kan konstateres, det har været et 
imponerende godt forår med mange gode prøver.
  Til slut bemærkede KH, at det er nedslående at 
læse, at Dansk Pointer Klubs (DPK) formand i 
sin beretning på DPK’s hjemmeside nedgør DJ’s 
tre bestyrelsesrepræsentanters kompetence i deres 
arbejde for stående jagthunde. Dette medførte 
fl ere kommentarer. 
  På et tidspunkt pointerede HRA, at avlsregler og 

regler for avlskåringer alene er FJD’s domæne. 
På spørgsmålet om at give et eksempel, hvor DJ 
har blandet sig, henviste HRA til DJ’s forslag om 
stenkast på efterskudsprøver. ONN bemærkede, 
at det står i kommissorierne, hvem der kan foreslå 
og vedtage regelændringer.
  FJD  HRA oplyste, at man internt i FJD har 
besluttet sig for at debattere FJD’s fremtidige 
organisation. Dette kan på længere sigt komme til 
at involvere andre samarbejdspartnere. AD sup-
plerede indlægget og understregede, at FJD også 
fremover særdeles gerne samarbejder med bl.a. 
DKK og DJ omkring afholdelsen af markprøver.

4.0. Dommerudvalget
4.1. Dommerudvalgets rapport
Fra Dommerudvalget (DUV) var modtaget en 
rapport med bl.a. følgende indhold:
Modul 2 blev afviklet efter planen med Bygholm 
Landbrugsskole som udgangspunkt. 9 fortsætter 
som dommeraspiranter. 2 har stoppet uddannel-
sen efter eget ønske.
  Dommermødet, som blev afviklet den 1. marts 
med stor tilslutning af 58 kontinentale og 49 
engelske dommere og aspiranter, fi k et tilfreds-
stillende forløb. Der er udsendt referater til hele 
dommerstaben om de emner, der blev behandlet. 
  ONN supplerede rapporten med at oplyse, at 
DUV har vedtaget et sæt regler for hvilke krav, 
en autoriseret markprøvedommer skal opfylde, 
hvis vedkommende ønsker at blive dommer for 
den anden gruppe (engelsk til kontinentale og 
omvendt). Reglerne vil blive tilføjet Bilag A vedr. 
Dommeruddannelse.
  ONN oplyste endvidere, at DUV havde modta-
get et forslag fra Dansk Pointer Klubs formand 
Flemming Fuglede Jørgensen, hvori det foreslås, 
at et dommerteam på de store afsluttende prøver 
skal bestå af repræsentanter fra 3 racer, ligesom 
det foreslås, at det skal sikres, at familiemedlem-
mer ikke dømmer hinanden samt ikke dømmer 
hunde, de selv har dresseret.  DUV har svaret, at 
DJU dommere selvfølgelig kan dømme alle de 
prøver, de inviteres til, og at de er upartiske; både 
hvad angår hundeførere og hvilken stående hund 
det er uanset race og tilknytningsforhold. 
  ONN oplyste, at der er rejst forslag om at stryge 
lodtrækningen og 2. heat på ét holds vinderprøver 
for engelske racer. DUV kan anbefale forslaget.
  Der udspandt sig herefter en diskussion om ind-
førelse af en minimums total afprøvningstid på 
25 minutter på disse prøver. Det blev vedtaget at 
følge DUV’s anbefaling samt at fastholde de 25 
minutter. De nye regler gælder fra efteråret 2014. 
4.2. Forslag til nyt i FMR § 18 stk. i
  DUV foreslår følgende tilføjelse til Fælles 
Markprøve Regler (FMR) § 18 stk. 1 Dommeren 
skal diskvalifi cere en hund: i) en hund i åben- 
brugs- eller vinderklasse der bevidst går fugl op 
  ONN motiverede forslaget, som efter en kort 
debat blev vedtaget.
4.3. Nedsættelse af redaktionsudvalg vedr. FMR
  DUV foreslår, at der nedsættes et udvalg til 
om redigering af DJU’s regelsæt. Formålet er at 
samle de generelle regler under et punkt, samt 
koncentrere reglerne for de enkelte prøveformer 
under hvert deres punkt. DUV har foreslået 
følgende udvalgsmedlemmer: Thomas Moltesen 
Hansen, Joakim Skovgaard Larsen, Peter Strø-

bech, Lars Hjortnæs og Aage Stenhøj Jørgensen
  Efter en kort debat blev det vedtaget at nedsætte 
udvalget.
4.4. Ansøgning om godkendelse af dommerelever
  Der var modtaget 5 ansøgninger om at blive 
optaget som elever til uddannelse som markprø-
vedommere. Ansøgningerne, som har været til 
høring i organisationerne, blev godkendt.
4.5. Forslag om tilladelse til at bruge farvede 
markeringsdækkener v/ Anton Dahl
  Fra AD var fremsendt et forslag om at lave 
en testperiode på et år, alternativt to år, hvor 
man giver engelske hunde tilladelse til at bruge 
et orange markeringsdækken, defi neret ved at 
være dækkende fra midt på halsen og ned til før 
hofterne, samt på siden ned til, hvor ribbenene 
slutter. En test vil vise, om det er brugbart eller 
ej. AD motiverede forslaget.
  ONN oplyste, at der ikke er interesse for dette 
forsøg hos de kontinentale racer.
  Efter en kort debat blev det vedtaget at indføre 
en testperiode på 2 år fra og med 1. september 
2014 for engelske racer. Hundeførerne skal selv 
sørge for markeringsdækkenerne. 
4.6. Procedure for indsendelse af forslag og æn-
dring af prøveregler v/ Søren Hecht Petersen
  SHP havde fremsendt diagrammer til belysning 
af blanketgangen, og motiverede forslaget.
  Der udspandt sig herefter en længere debat, hvor 
forskellige arbejdsgange blev diskuteret, idet 
alle er interesserede i, at der foregår en grundig 
sagsbehandling.
  Der var enighed om, at enkeltpersoner ikke kan 
sende forslag til ændringer af regler og vedtægter 
direkte til DJU. Disse forslag skal fremsendes 
gennem organisationerne. Dommere/ERFA-
grupper kan fremsende forslag til DUV, som 
tager stilling til, om forslaget skal videresendes 
til DJU. Man var endvidere enige om, at forslag 
skal sendes til høring i organisationerne og i de 
relevante udvalg, evt. i ERFA-grupperne, inden 
de forelægges til vedtagelse i DJU’s bestyrelse.
  Det blev vedtaget, at SHP og HRA arbejder 
videre med sagen, reviderer diagrammet og 
fremsender et nyt forslag til DJU’s bestyrelses-
medlemmer.
4.7. Brug af sele ved afvikling af kanin- og 
ræveslæb
  DUV anmoder om DJU’s stillingtagen til brug 
af sele ifb. med afvikling af kanin- og ræveslæb. 
En tilladelse vil medføre tilføjelse i FMR kapitel 
11 og kapitel 13 samt i Fuldbrugsprøvereglerne.
  ONN forklarede, hvorfor dette spørgsmål er 
rejst.  
  Der fulgt nu en længere debat, hvor det bl.a. 
kunne konstateres, at reglen administreres lidt 
forskelligt af dommerne. Det blev besluttet, at 
gældende regler i Fælles Markprøve Regler fort-
sat skal overholdes.
4.8. Manglende kritik fra en dommer
  En markprøvedommer har den 4. maj oplyst 
DUV’s formand om, at han ikke er i stand til at 
skrive kritikker fra tre markprøver her i foråret, 
da han har forlagt alle sine dommerbøger. Han 
havde på det tidspunkt overskredet fristen på 3 
uger. DUV besluttede at give ham frist til den 30. 
maj til at få skrevet kritikkerne. DUV har intet 
hørt fra dommeren og har konstateret, at kritik-
kerne fortsat mangler på DKK’s Hundeweb.

DJU
orienterer Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde 

onsdag den 11. juni 2014 kl. 17 på Odense Congress Center

www.fjd.dk
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  Efter en debat blev man enige om endnu en 
gang at rette henvendelse til dommeren, inden der 
tages beslutning om en evt. disciplinær foran-
staltning. 

5.0. Markprøveudvalget
Intet til behandling.
5.2. Forslag til dommere DM 2015
  DUV havde fremsendt forslag til hvilke dom-
mere, der skal dømme DM i 2015. Forslaget blev 
vedtaget.
5.3. Fortsættelse af DJ’s forårsvinderprøver v/ 
Kirstein Henriksern. 
  DJ havde fremsendt ønske om fremover at 
kunne afholde forårsvinderprøver, som de har 
været praktiseret i en forsøgsperiode på 3 år.
  Efter at KH havde motiveret forslaget, blev det 
vedtaget.
5.4. DJ ansøger om tilladelse til at afholde vin-
derprøver efter DM v/ Kirstein Henriksen
  Endvidere havde DJ fremsendt ønske om også 
at kunne afholde vinderprøver efter DM. Efter at 
KH havde motiveret forslaget, og der var kommet 
forskellige indlæg, blev forslaget vedtaget. Det 
blev betonet, at DJ naturligvis skal koordinere 
evt. datoer og landsdele med FJD, så prøverne 
ikke overlapper hinanden.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget
Der var intet til behandling under dette punkt.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget
Fuldbrugsprøveudvalgets formand har meddelt, 
at udvalget har besluttet, at de nugældende regler 
og vejledningen også vil være gældende for 
prøverne i 2014. Proceduren med en evt. revision 
vil derefter blive taget op igen.

8.0. Økonomiudvalget
Der var intet til behandling under dette punkt.

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet
På de tre afholdte prøvelederseminarer i foråret 
havde deltaget i alt 66. Kurserne var forløbet 
tilfredsstillende. Fra nogle af deltagerne var der 
udtrykt ønske om, at reglerne for økonomisk 
afregning for prøver i de forskellige organisatio-
ners regi blev mere samordnet end tilfældet er i 
øjeblikket.
  Udvalget har udbygget vejledningerne i 
manualerne for prøveledere og dommere, så de 
tvivlspørgsmål, der i systemets første år har givet 
problemer, forhåbentligt nu er afklarede.
  Fra og med 2014 administreres samtlige prøver i 
DJU’s regi i DKK’s Hundeweb. Testen af appor-
teringsprøverne, slæb- og apporteringsprøverne, 
fuldbrugsprøverne m.fl . er forløbet tilfredsstil-
lende.   
  Efter nogle bemærkninger blev udvalgets orien-
tering taget til efterretning. Det blev vedtaget at 
indsamle forskellige forslag til programmerings-
ændringer til WEB udvalget

10.0. Aftale med Danmarks Jægerforbund 
vedr. sekretariatsfunktionen
Adhoc udvalget har holdt møde med Niels Søn-
dergaard (NS) DJ, hvor oplægget til en aftale om 
driften af DJU’s sekretariatsfunktion blev drøftet. 
NS havde fremsendt et forslag, hvor DJ indgik 
som ”entreprenør” med evt. forskellige personer 
til at løse sekretariatets arbejdsopgaver. 
  PV og SHP refererede fra mødet. Efter en del 
debat blev man enige om, at det, DJU ønsker, 
er en aftale, der formaliserer den ordning, der 
har været praktiseret gennem mange år. SHP 

udarbejder et udkast til et brev til NS, som efter 
godkendelse fremsendes.  

11.0. Afklaring af præmieringer på prøver, 
der ikke er autoriserede i DJU’s regi v/ Erik 
Petersen
EP indledte med at spørge, hvad DJU’s bestyrelse 
mener om, at der kommer fl ere udenlandske prø-
ver til Danmark, idet 6 kontinentale specialklub-
ber har ansøgt om at arrangere og få registreret 
resultater fra følgende anlægsprøver hos DKK: 
VJP og HZP prøver. 
  EP fortsatte med at oplyse, at hunde, der præmi-
eres på en HZP-prøve, ikke nødvendigvis har haft 
stand for en hønsefugl. Det kan være stand for 
andet vildt. En sådan præmiering giver adgang til 
brugshundeklasse på udstillinger. Hunden kan få 
dommercertifi kat. Udenlandske hundes præmi-
eringer skal accepteres iht. FCI’s WCC certifi kat, 
men er det i orden, at en dansk hund med en 
præmiering på en sådan prøve også kan starte i 
brugshundeklasse på udstilling? 
  DKK har godkendt dette for tre kontinentale 
racer.  Som det er nu, godkendes HZP resultatet 
for udenlandske hunde, samt for tre kontinentale 
racer i Danmark. Der er således forskellige krav 
til vore stående kontinentale FJD racer, hvilket 
giver de tre racer en fordel og en nemmere ad-
gang til et udstillingschampionat. 
  Til det sidste replicerede HRA, at disse racer/
specialklubber satser på alsidige jagthunde, 
hvor man belønner førskudsarbejdet ligegyldigt 
hvilken vildtart hunden har stand for. Hunden 
kan dog ikke blive udstillingschampion uden at 
have en 1. præmie på markprøve i åben- eller 
brugsklasse. 
  Der fulgte nu en længere principiel debat om det 
rejste emne.
  HRA understregede, at formålet for de 6 
kontinentale specialklubber er at få lavet et 
avlsprogram for de 6 racer. HZP-prøven er et 
internationalt avlsredskab, og denne prøve skal 
ikke godkendes i DJU. Vi ønsker ikke, at andre 
end specialklubberne skal have indfl ydelse på 
disse prøver. 
  På spørgsmålet om danske dommere kan 
dømme disse prøver supplerede ONN med at 
bemærke, at såfremt disse prøver skal op og stå, 
bør man videreuddanne danske markprøvedom-
mere, så de kan dømme prøverne. Hertil svarede 
HRA, at danske dommere så skal på efteruddan-
nelse i Tyskland.
  Der blev fra fl ere sider fremsat ønske/krav om, 
at der fremstilles danske regelsæt, som DKK 
kan godkende. Dette er nødvendigt, dels for at 
danske hundeførere kan få tilstrækkelig indsigt i 
reglerne, dels for at danske dommere kan dømme 
disse prøver.
  Trods de mange spørgsmål var der generelt en 
positiv indstilling til, at man går i gang med at af-
prøve nye prøvesystemer, selvom det er lidt van-
skeligt at kunne overskue alle problemer. Syns-
punktet om, at vi skal opfylder kundernes – de 
danske jægeres - behov for effektive jagthunde, 
der kan apportere, kan medføre, at førskudsarbej-
det nedprioriteres i forhold til efterskudsarbejdet. 
Nye prøveformer kan måske vende medlemstil-
gangen hos de stående jagthunderacer.
  DJU’s bestyrelse vil med interesse følge udvik-
lingen.        
11.1. Korthaarklubbens Derby prøve
En debat om et dansksproget regelsæt for denne 
prøve har været drøftet gennem to år, uden der er 
kommet en afklaring. EP efterlyste et sprogligt 
korrekt dansk regelsæt.

11.2. Krav om stand for fuglevildt som adgangs-
givende til brugsklasse på udstillinger
11.3. Krav til danske stående jagthunde for opnå-
else af certifi kat på udstillinger
Punkterne 11.2. og 11.3. er behandlet under punkt 
11.0.

12.0. Ansøgning fra Dansk Land- og Strand-
jagt til at holde stambogsførte apporterings-
prøver
Fra foreningen Dansk Land- og Strandjagt var 
modtaget en ansøgning om tilladelse til at afholde 
stambogsregistrerede apporteringsprøver efter 
DJU’s regler. Ansøgningen motiveres bl.a. med, 
at det er vigtigt jægerne råder over en dygtig 
apporterende hund, hvorfor man vil tilskynde 
jægere til øget træning for at forbedre og vedli-
geholde hundens egenskaber ved apporterings af 
vildt. 
  Det blev vedtaget at give foreningen en prø-
veperiode på 3 år på betingelse af, at apporte-
ringsprøverne administreres og afvikles under 
de samme betingelser, som gælder for DJU’s 
organisationer.

13.0. Valg til udvalg (Dommerudvalg og Mark-
prøveudvalg)
I stedet for Thomas Moltesen Hansen skal der 
vælges et nyt kontinentalt medlem ad DUV. DUV 
foreslår Jes Laulund. Forslaget blev godkendt
  I stedet for Allan Grundahl skal der vælges et 
nyt medlem af MUV, som repræsenterer området 
øst for Storebælt. Der blev fremsat to forslag. 
Vedkommende kontaktes.

14.0. Næste møde
Hvis der er behov, holdes næste bestyrelsesmøde 
tirsdag den 4. november 2014 kl. 17.  
  Fælles udvalgsmøde lørdag den 7. februar 2015 
kl. 12 på Fyn.
  Bestyrelsesmøde mandag den 16. februar 2015 
kl. 18.  

15.0. Eventuelt
AD oplyste, at der er udarbejdet en plan for de 
engelske specialklubbers hovedprøver 5 år frem. 
DISK har 100 års jubilæum i 2016, hvor man 
reserverer weekenden 31.3. – 3.4. alene til denne 
klub. 
  DGSK har ansøgt om at benytte skærtorsdag 
24.03.2016, men det er afvist, da Skærtorsdag er 
tildelt DJ. 
  AD spurgte, hvorfor de annerkendte markprøver 
ikke startes den 8. marts
  ONN DUV har noteret et problem, og mener, at 
kontinentale dommere bør dømme mere på tværs 
af racer, som det praktiseres hos de engelske 
racer.
  AD spurgte om nogen kender til foreningen 
Landsjagtforeningen. Ingen af de tilstedeværende 
kendte foreningen. 

Mødet sluttede kl. 22,37 
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

www.fjd.dk
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Klubredaktør:
Lars Hansen, Gøddinghusevej 26
7183 Randbøl. Tlf. 20 30 14 20
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

www.ruhaar.dk

Sommer..God tid til at lade tankerne flyve…..
Efter generalforsamlingen er bestyrelsen til-
bage i arbejdstøjet, en lang vinter/forår med 
”Rygter” om diverse kup ol.. trak godt nok 
tempoet ud af de vigtigste arbejdsopgaver 
da vi måtte bruge kræfter på andet.
  Vi er en klub hvor ” der skal være højt til 
loftet ” og forskellige meninger/holdninger 
skal der være plads til, der ud af kom-
mer mange gode ideer, vi håber fremtiden 
bringer dialog og henvendelser til besty-
relsen hvis der er noget man er bekymret 
over, har ideer eller bare mangler svar på, 
desværre kan alt jo ikke gennemføres, men 
vi har en forventning om at man henvender 
sig inden man starter ” rygter, brand og bål 
” der skaber en dårlig stemning i klubben, 
bestyrelsen vil i hvert fald ikke stå i vejen 
for andre der vil i arbejdstøjet for at skabe 
en god fremtid for vores Ruhår og klub, 
vores mandat er jo til rådighed hvert 2. år på 
demokratisk vis.
  En ansvarlig og ansvarsbevidst bestyrelse 
prøver efter bedste evne at se ind i fremtiden 
og hvad den bringer. Vi gør i hvert fald.. og 
hvad står der så der… der står skrevet i neon 
” 2017- udsætningsforlig – jagttider!! ” hvad 
sker der og sker der overhovedet noget?
  Ja samfundet fl ytter sig og der af vil vores 
hobby, jagt og hunde, blive sat under pres, 
det er forventeligt og det skal vi være klar 
til at arbejde med. Et af de første tiltag 
er allerede sket på møder hvor DJ-DKK-
DJU-specialklubber m.m. har vedtaget 
at fremtiden bringer ændringer, og det 
fremover er ”Afprøvning af jagthunde” vi 
arbejder med!!. Det betyder ikke at prøve-

systemet som vi kender det i dag er væk… 
det fortsætter men der arbejdes med planer 
om et fremtidigt system som tager højde for 
ændringer i jagttider på agerhøns m.m. og 
nye udsætningsregler eller endda et stop for 
dem.
  I vores klub arbejder vi pt. med et op-
læg der hedder JET 1-2-3 som formanden 
beskrev i det sidste nr. af Jagthunden, igen 
det er et oplæg på ide stadiet og er ikke en 
ny ung hundetest ej heller en annektering af 
de tyske prøver (som andre klubber arbejder 
med), vil man tyske prøver og har det behov 
til sin hund må man drage til Tyskland, i 
sådan et forløb bringer vi erfarende kræfter 
i spil og laver et udvalg der arbejder med 
systemet, alle er velkommen med ideer og 
skriv endelig en mail til os, men det bliver 
svært at bringe samtlige små 1400 medlem-
mer ind i debatten.
  Planen er at arbejde med et mix af det 
bedste der fi ndes, men tilpasset danske 
jagtformer, et godt afprøvnings- system hvor 
samarbejdsvillige og dressér bare jagthunde 
får chancen for at vise sit værd overfor 
jægeren, hunde der vil samarbejde med sin 
fører og kan fungere som en dejlig fami-
liehund der bliver bedømt efter en positiv 
fremgangsmåde og hvor hund og fører kan 
få fl ere chancer til at bevise hvad de kan 
over hele prøveforløbet.
  Noget nyt som er kommet til og vil være 
en del af fremtiden er de sociale medier bla 
Facebook og er en mulighed for at bringe 
nyt ud til hinanden samt få en god debat 
hvor mange gode ideer udspringer, jeg vil 

gerne opfordre til at man holder en god 
tone i debatten og læser og forstår hvad der 
rør sig, intet er, lettere end at blive ”Lidt 
ophidset” bag skærmen og så bibringer man 
måske ikke noget positivt men får skæld ud 
i stedet for…
  Så er det vel tiden at Redaktøren ”Stikker 
hovedet i løkken igen ” og opfordrer til at 
man tager FCI standarden til sig og accepte-
rer at Ruhåren ikke er en stående hund, men 
en jagt og brugshund med evnen til at tage 
stand, og deraf holder op med at lade stan-
den fylde så meget (og bekymrende) virke 
som stopklods i alt positiv afprøvning, skal 
vi ikke i fælleskab lave gode jagthunde som 
igen bliver populær ved den danske jæger..
  Med håb om en god prøvesæson og dejlig 
sommer til alle.
Hilsen 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. 01 august i Bredsten
Onsdag, 10 september , Slagelse
Torsdag, 30 oktober, Fjelsted skovkro
Torsdag, 11 december, Slagelse

Årbog 2013
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

www.fjd.dk



36 www.fjd.dk

DANSK RUHÅR KLUB

Dansk Ruhår Klub, efterårsvinderklasse på Lolland 27.-28. sept. 2014

Nyt Mødested: Højmølle kro, Nykøbingvej 
112, 4863 Eskilstrup. Velkomst og afgang til 
terræn kl. 8.00. 

Der er traditionen tro fællesspisning lørdag 
aften på Højmølle kro 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 20707571, Mail: 
jesperhansen63@msm.com

Dommere: Se på www.ruhaar.dk 

Fortæring og overnatning på Højmølle kro 
tlf 54 43 63 06: Se mere på www.ruhaar.dk 
Madpakker kan bestilles, 60,- kr. Middag 
aften kan bestilles, 180,- kr
  NB: Folk booker selv værelser og bestiller 
aftens middag og madpakker ved kroen
  Hvis kroen bliver fuldbelagt, kan yder-
ligere overnatningsmuligheder etableres 
gennem prøveleder Jesper Hansen

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

  Sidste frist for tilmelding er : 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

Foto: Anette laursen.

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

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

Hvalpe -og unghundetræning og motivation
Træningen er for hvalpe op til ca. 1 år og vil ligge 
vægten på socialisering, fører-kontakt og grund-
læggende dressur. Alle aftener starter kl. 19.00 og 
koster 25 kr pr gang
Instruktører Bent Hansen tlf. 40 51 93 62 Steen 
Larsen tlf. 60 13 04 23
25/8-2014 Jagtcenter Nord Dyrhedenvej 16, 9300 
Sæby
10/9-2014 Hovedvejen 103, 9850 Hirtshals
22/9-2014 Jagtcenter Nord Dyrhedenvej 16, 9300 
Sæby

Fuldbrugsprøvetræning
Start d. 5/8-2014 med introduktion og planlæg-
ningsmøde for deltagere på årets fuldbrugsprøver
Fuldbrugsprøve træning 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 29/8-2014 kl. 17.00  Tilmeldning til Kaj 
Verner Nielsen, Irupvej 5, 7752 Snedsted. 27646127 
reg.nr. 5804 konto nr. 4380 257 322
 
Ræveslæbstræning: 
Mandag den 18/8-, 25/8-, kl. 17.00.  Tilmelding til 
Poul Sørensen, 81284918, senest 2 dage før.
 
Marktræning i Sevel:
Tirsdag den 2/9- kl. 17.00 tilmelding til Poul Søren-
sen, 81284918, senest 2 dage før. 
 
Marktræning i Vigsø: 
Søndag den 17/8-, 24/8-, 31/8-, 7/8-, 16/8- kl. 09.30, 
og tirsdag den 16/9-,kl.17.00. Tilmelding til Jørgen 
Hansen, 51278245 senest 2 dage før.
 
Marktræning ud over dette, aftales løbende og læg-
ges ind på denne side og som nyhedsmail.

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

Ræveslæbstræning. Hadsund: 30/7-6/8-13/8-
20/8-27/8 tilmelding til Jan Batholomæussen på 
20837881. Urhøj plantage: 31/7-7/8-14/8-21/8 samt 
anerkendt ræveslæbsprøve 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

Almindelig jagthundedressur 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
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Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup Tlf: 8680 2528 - 
2781 2528 e-mail: herning@ruhaar.dk

Efterårs marktræning: 
Pga. sidste års mange tilmeldinger, laver vi i år, på 
forhånd 2 hold fra start.
Hold 1. - træner tirsdage d. 19. august.
Hold 2. - træner torsdage d. 21. august.
Fælles for begge hold er at vi mødes på Bækdalsvej 
17, Rimmerhus, 6920 Videbæk. 
Der trænes i marksøg, stand, opfl øj og sekundering. 
 
Anerkendt ræveslæbsprøve: 
Fredag d. 10. oktober holder KHK midt/ vestjylland 
ræveslæbsprøve i Hjelm plantage.
Mødested: oplyses ved tilmelding. Tid: kl. 16.00. 
Tilmelding på www.hundeweb.dk Det kan også 
tilmeldes på anerkendt anmeldelses blanket, som
så skal sendes sammen med gebyr (150,- kr.) til: 
Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. 
Gebyr  kan evt. indsættes på 7670 1788020, hvis 
man sender skriftlig, husk angivelse af stambogsnr. 
Min. 5 deltagere.
 
Lokal efterårsmarkprøve: 
Afholdes søndag d. 24. august omkring Timring/ 
Vildbjerg og Lem. Mødetid: kl. 8.00 og stedet
oplyses v. tilmelding. Pris 200,- kr. incl. morgen-
kaffe, som betales sammen med tilmeldingen.
Tilmelding til: Annette Rasmussen, Frederiksdalvej 
71, 8620 Kjellerup. Tlf: 27812528. Tilmelding
senest d. 17. august, skriftlig og til tiden. Max. 2. 
hold.

Områdemøde: 
Område Hernings årlige område møde 2014, afhol-
des d. 5. November kl. 19.00.
Mødested og program for aftenen kommer senere på 
året, når det er fastlagt, og det annonceres
her på hjemmesiden og som nyhedsmail (så tilmeld 
jer hvis i ikke er på nyhedsmail i Omr. Herning).

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

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

Esbjerg området:
Kontaktperson: Per Bertelsen T Tonnesensvej 11 
6740 Bramming.
Tlf, 4060 7828 Email: esbjerg@ruhaar.dk

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

Ræveslæbstræning Onsdag den 20. august. 
Kl.19.00
Mødested: Ole Schmidt, Avifauna Egelund 11, 
6340 Kruså Pris 50kr Tilmelding skal ske til Johny 
Johannsen 2192366

Anerkendt Ræveslæbsprøve Onsdag d. 27. august. 
Kl18.00 Mødetid 17.30
Mødested: Ole Schmidt, Avifauna Egelund 11, 
6340 Kruså Tilmelding og betaling foregår over 
Hundeweb! Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb 
Max. 8 hunde
 
Markprøvetræning for nye som gamle hundefører.
Der afholdes markprøvetræning den 19. august 
omkring Skærbæk Vi mødes kl.18.00 på adres-
sen: Ullerupvej 87 6780 Skærbæk Tilmelding skal 
ske til Thomas Thomasen på 21846260 Der vil 
være instruktion i markarbejde til nye hundefører: 
Gennemgang af marksøg, brug af vind og terræn. 
Hvilke krav er der, såfremt du ønsker at stille på en 
anerkendt markprøve. m.m. Pris 100kr pr. hund.

Markprøvetræning for nye som gamle hundefører.
Der afholdes markprøvetræning den 26. august 
omkring Skærbæk Vi mødes kl.18.00 på adres-
sen: Ullerupvej 87 6780 Skærbæk Tilmelding skal 
ske til Thomas Thomasen på 21846260 Der vil 
være instruktion i markarbejde til nye hundefører: 
Gennemgang af marksøg, brug af vind og terræn. 
Hvilke krav er der, såfremt du ønsker at stille på en 
anerkendt markprøve. m.m. Pris 100kr pr. hund.
 
Familiedag og Skue. Den 6. september afholdes 
der familiedag og hundeskue.
Vi mødes kl.10.00 hos Ole Schmidt på Egelund 
11, 6340 Kruså. Dagen vil blive brugt på socialt 
samvær og vi håber nye som gamle medlemmer af 
klubben vil bakke op omkring arrangementet. Vi har 
inviteret Conni Jakobsen til at komme og give en 
uoffi ciel bedømmelse af vores Ruhåret hønsehund 
samt råd og vejledning om handling af vores hund i 
ringen. Der arbejdes i øjeblikket på fl ere aktiviteter 
til dagen – nærmere information følger. Vi forventer 

at dagen slutter omkring kl.15.00. Der vil være 
mulighed for at købe øl/vand samt grillpølser.
 
Lokal Fuldbrugsprøve ved Skærbæk.
Den 14.9.2014 afholdes der en lokal fuldbrugs-
prøve med alle discipliner på en dag, for de hunde 
og hundefører som påtænker, at stille til en af de 
anerkendte fuldbrugsprøver i 2014. Der er kun plads 
til 6 hunde til prøven, da prøven bliver afviklet på 
en enkelt dag. Prøven vil blive dømt af anerkendte 
dommere. Pris 400kr pr hund. Tilmelding skal 
ske til: Chris Funda Johannsen Tlf. 6165 2592. 
cfjohannsen@gmail.com Sidste tilmelding er den 
6.9.2014.

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

Familiedag. Søndag d. 17. august kl. 13.00
Mødested: Klubhuset Udlodgyden v. Phønix.  
(Blind vej fra Udlodgyden – tæt på Ørbækvej )  Ta-
rup-Davinde I/S Pris: 100 kr. pr. person – børn u/ 12 
år gratis. Inviter familie og venner til en hundedag, 
hvor vi viser, hvad vores hunde har arbejdet med i 
løbet af året. Der vil være mulighed for at deltage 
på den anerkendte DJU apporteringsprøve. Ønskes 
dette sker tilmelding og betaling via Hundeweb! 
Tilmelding til: Hanne Buhr Fyn@Ruhaar.dk eller 62 
66 10 84 / 22 64 36 86
 
SEPTEMBER: Bubbelprøven. Lørdag d. 20. 
september kl. 09.00.
Mødested: Søbygård Johan Rantzausvej 7, 5610 As-
sens Terrænleder Anker Madsen Pris: 150 kr. 

Vinderklassetræning – lokal prøve udelukkende 
for ruhår. Adgangskrav: bestået ”Slæb- og Appor-
teringsprøve” og/eller Udvidet Apporteringsprøve 
samt deltaget på anerkendt markprøve. Der uddeles 
pokal til 1., 2. og 3. vinder. Fælles morgenmad. Der 
afsluttes med kritik af hundene samt spisning af 
medbragt madpakke. Max. 10 hunde. Tilmelding til: 
Hanne Buhr – senest d. 13. september Fyn@Ruhaar.
dk eller 62 66 10 84 / 22 64 36 86 

Marktræning for unghunde med fældning af 
fugl. Søndag d. 21. september kl. 09.00.
Mødested: Søbygård   Johan Rantzausvej 7  5610 
Assens Terrænleder Anker Madsen Pris: 150 kr. 
Adgangskrav: unghunde 10–24 mdr. Max. 10 
hunde.Tilmelding til: Hanne Buhr – senest d. 14. 
september Fyn@Ruhaar.dk eller 62 66 10 84 / 22 
64 36 86
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OKTOBER:
Debataften. Onsdag d. 22. oktober kl. 19.00.
Mødested: Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18 
Fraugde 5220 Odense SØ Fri entre. Debat-/med-
lemsmøde om året, der gik. Hvad skal der ske til 
næste år? Område Fyn’s mest vindende ruhår kåres 
fra DM 2013 til DM 2014.Tilmelding til: Hanne 
Buhr Fyn@Ruhaar.dk eller 62 66 10 84 / 22 64 36 
86
  

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

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

AUGUST,  24. Marktræning for begynder og ung-
hunde Uafklaret for nuværende. Kig på områdets 
hjemmeside/aktivitetsside for opdatering. 

SEPTEMBER, 16. - Markprøvetræning
Marktræning for den øvede hund. Dato og propor-
tioner er for nuværende uafklarede. Kig på DRK 
område Roskildes aktivitetssider for opdatering.

NOVEMBER, 26. Dressur- og lydighed (onsdage)
Opstart af dressur i ridehallen. Sidste gang inden jul 
med gløgg og æbleskiver er d. 17. december 2014. 
Opstart igen i 2015 er 7. januar 2015. Afslutning 
og pokal d. 4. februar 2015. Der inddeles i hold på 
8-10 hunde.

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:
Der er i øjeblikket ingen kontaktperson i området. 
Kontakt den person der står for tilmeldingerne, hvis 
du vil med ud og træne.

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. 30.08.2014 kl. 08.00
Mødested: Jagthytten, Kogangen, 4990  Saks-
købing. Pris: kr. 200,-  Max 24 hunde på 3 hold 
Tilmelding til Kim Nielsen: Tlf.: 21756843 eller 
kin@vikima.com

Bornholm området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløkke-
gade 14, 3790 Hasle
Telefon: 3018 1625 e-mail: bornholm@ruhaar.dk

Jægerforbundets efterårsmarkprøve. For engel-
ske og kontinentale hunde.
Lørdag den 6 september kl. 09.00 Mødested: 
Klemensker hallen, Klemensker. Dommere: Annette 
Laursen. Tilmelding senest den 30. august, via hun-
deweb. Prøveleder: Denny Pedersen, tlf. 24204374

FJD’s efterårsmarkprøve. For engelske og konti-
nentale hunde.
Søndag den 7 september kl. 09.00 Mødested: 
Klemensker hallen, Klemensker. Dommere: Annette 
Laursen. tilmelding senest den 30. august, via hun-
deweb. Prøveleder: Erik Marker, tlf. 40353558

Alle fotos: Anette Laursen.

www.fjd.dk

DANSK RUHÅR KLUB
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KORTHAARKLUBBEN

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

www.korthaarklubben.dk

Korthaarklubbens efterårsvinderklasse
Korthaarklubben afholder lørdag den 27. 
september International efterårsvinderklasse 
på Lolland Falster.

Der er mulighed for opnåelse af Cacit og 
1. vindere opnår adgang til Danmarksme-
sterskabet.  Mødested: Nykøbing Falster 
Vandrehjem, Østrealle 110, 4800 Nykøbing 
Falster.  Mødetidspunkt: Kl., 8.00. Fortæ-
ring: Mulighed for køb af morgenmad fra 
kl. 7.00. Madpakker kan købes. Bestilles 
direkte på vandrehjemmet. 

Prøveleder: Rene 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, konto nr. 074 0003 
194. Husk at angive hundens navn og stam-
bogsnummer, samt ejers navn.
Sidste frist for tilmelding: Den 20 septem-
ber.

Dommere: Kaj Olsen Ordf. Jeff Jacobsen 
m. fl ere. Der tages forbehold for domme-
rændringer.
Sponsor. UniQ Vestergaard Food.

En glad Korthaar på arbejdet i marken. Foto:  Annette Laursen

Fredag aften arrangement: Det er klub-
bens tanke i lighed med forgangne år at 
arrangere hyggeaften med lidt bespisning 
for den pris af 50 kr. Spisningen er kl. 19.30 
på Nykøbing Falster Vandrehjem, Østrealle 
110, Nykøbing Falster, menuen er på 2 retter 
ekskl. Drikkevarer skal købes på stedet.

Til overnatning på Vandrehjemmet har 
klubben booket værelser, hvor der kan være 
3-5 personer på hvert værelse. 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 hundeførerne selv.
Tilmelding til overnatning på Vandrehjem er 
efter først til mølle princippet.
Tilmelding til overnatning og fredag aftens 
arrangement er til prøveleder på falster@
korthaarklubben.dk 
Med venlig hilsen
Rene Jørgensen, Prøveleder.

FJD udstilling 
i Vissenbjerg
På billedet til venstre ses dommer Ivar Tang 
kontrollere om alt er i orden. Foto: Ellen 
Jørgensen”.

Billedet til højre:  Til venstre BIR, 
Lystlund´s Å-Rikke S. Ejer Trine og Fedder 
Brunhøj Jensen. Til højre BIM, Bislevs Ino. 
Ejer Rene Jensen. Foto:  Ellen Jørgensen”.

www.fjd.dk
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Aktivgrupperne

Aktivgruppen Midt- og 
Vestjylland
Fuldbrugstræning: Mandage frem til den første 
fuldbrugsprøve i september. Mødested: Hundesko-
ven, Ringkøbing. Tid: kl. 18.30. Tilmelding til: Uffe 
Jacobsen (tlf. 61 28 50 32) – senest den 10. juni 
2014. Max: 12 deltagere. Deltagergebyr: kr. 200,- 
kr. (betales ved første træningsdag) dertil kommer 
afregning af vildt. Træningen er i samarbejde med 
Ruhårsklubbens område 4.

Lokal efterårsmarkprøve:
Afholdes søndag den 24. august omkring Timring/ 
Vildbjerg og Lem.  Mødetid kl. 08.00 og sted oply-
ses ved tilmelding. Pris kr. 200,- inkl. morgenkaffe 
som betales ved tilmelding. Tilmelding til Annette 
Rasmussen, Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup. 
Tlf.: 27 81 25 28. Tilmelding senest den 17. august 
2014, skriftligt og til tiden. Max. 2 hold.

Ræveslæbsprøve: 
Fredag den 10. oktober 2014 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 2014. Kan eventuelt indsættes på konto 
nr. 7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr. 
Min. 5 deltagere. 

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

Vand-, apporterings- og slæbtræning: Få din 
hund trænet og gjort klar til jagtsæsonen eller evt. 
prøverne. Du kan få din hund trænet i at arbejde i 
vand på begyndertrin eller udvidet træning, -, appor-
tering af duer, ænder eller kanin. Onsdag 20. august 
kl.18.00: Mødested: Langholt søer.

Marktræning efterår. Såfremt der afholdes mark-
træning i efteråret annonceres dette på hjemmesiden 
eller her i bladet.
Venlig hilsen Jens Hald.

Aktivgruppen Storstrømmen
Familiedag Sjælland 2014 for Korthår, Ruhår og 
Münsterländer.
Studiekredsen og Aktivgruppen Storstrømmen var, i 
år gået sammen med et par lokale ildsjæle fra Køge-
Herfølge Jagtforening, som med deres pragtfulde 
klubhus og omliggende terræner, lagde rammen 
for en perfekt familiedag, i godt vejr ”det meste af 
dagen”. Dommer, hjælpere og besøgende var alle 
med til, at få familiedagen til at glide med god stem-
ning og godt humør. 10 hunde stillede på ræveslæb 
og omkring 30 hunde stillede på den almindelige 
apporteringsprøve, ca. halvdelen på begge prøver 
bestod. Skuet var et stort tilløbsstykke, mange kom 
forbi for, at få bedømt deres hund, dommer Knud 
V. Jensen gav alle en meget saglig og professionelle 
bedømmelse. Agility banen som Anette Holm havde 
opstillet og instruerede i, var også godt besøgt, her 
kunne hunden prøves af i forskellige discipliner som 
var sjove og svære.
  Forplejningen som Køge-Herfølge Jagtforening 
stod for, var et kapitel for sig, velsmagende og fl ot 
tilberedt. Alt i alt en god dag, trods lidt misforståel-
ser og logistik problemer forløb alt som det skulle. 
Det er Studiekredsen og Aktivgruppens ønske, at vi 
laver en fælles arbejdsgruppe, som kan tage hånd 
om denne dag i fremtiden og ønsker, at det må 
blive en fast årlig begivenhed i området omkring 

Køge-Herfølge. Vi har allerede en håndfuld ildsjæle, 
som vil bruge lidt fritid på dette, men kan godt 
bruge fl ere. Hvis du /i har lyst til at være med, kan i 
kontakte en af aktivgrupperne.
  Tak til sponsore, dommere, Jens Carl, René Olsen 
og ikke mindst Køge-Herfølge Jagtforening.
Arbejdsudvalget.

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. 30.08.2014 kl. 08.00. Mødested: Jagthyt-
ten, Kogangen, 4990 Sakskøbing.
Pris: kr. 200,- Max 24 hunde på 3 hold. tilmelding 
til Kim Nielsen: Tlf.: 21 75 68 43 eller kin@vikima.
com 

Agility:
Kom og prøv noget nyt, spændende og sjovt sam-
men din hund. Der tilbydes gratis Agility træning 
for medlemmer af Aktivgruppen Storstrømmen i 
Præstø fra september måned. Ring til Anette Holm 
på Tlf.: 56 39 84 96 for yderligere info.
Med venlig hilsen
Aktivgruppen Storstrømmen.

Aktivgruppen Syd- og 
Sønderjylland
Resultater fra vores familiedag 22. 6. 2014
Ræveslæb: Toe`s Tuxen, Kurt Pedersen 3 p.
Apportering: Sydvestjyden´s E. Tilde, Boye S. 
Kristensen 30 p. + Pokal
Nordboen Beth, Benny B. Christensen 8-10-10 = 
28 p.
Fjelstrups Gry, Martin Ellegaard 8-10-10 = 28 p.
Freja, Kaj Hedegaard 8-9-10 = 27 p.
Ikke bestået: Cita, Tommy Nielsen 0 - 10 – 10. 
Lystlund´s Å-Rikke S., Fedder Brunhøj Jensen 0
Aiko, Martin M. Pedersen 9 - 0 – 10.
Skue: Bedste unge tæve Freja, Kaj Hedegaard.
Bedste unge han Aiko, Martin M. Pedersen.
Bedste åbenkl. tæve Frigg, Benny B. Christensen.
Bedste åbenkl. han Falcon, Peder Jørgensen.
BIR Frigg, Benny B. Christensen.
Lynapportering blev vundet på 1,58 min af Fjel-
strups Gordon, Andreas Andersen. 

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Jens Erik Dissing, Vrejlev Klostervej 84, 9830 Tårs. 
Telefon nr: 98 961 856/31 719 091.
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk

Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50, 
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289 
469 . e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk

Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5 
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13, 
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61 74 17 06
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk

Område 2 Viborg og omegn
Kontaktperson: Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 
8831 Løgstrup, tlf. 86 64 21 04
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærs-
bro, tlf. 86 65 88 56
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

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

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24, 
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering, 
8660 Skanderborg, 60 814 506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Høj-
bjerg, 86 271 889.
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

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

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

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

Aktivgruppen Københavnsområdet
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3, 
2680 Solrød Strand, tlf. 43 99 97 43 / 26 305 500 
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968
Kontaktperson Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22, 
4100 Ringsted, tlf. 23 38 96 18, e-mail: leif@tjmf.
dk eller e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22, 
4990 Sakskøbing, tlf. 54 70 69 02 /30 458 584
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10, 
3782 Klemensker, tlf. 56 96 66 26
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Foto: Anette Laursen.

www.fjd.dk
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Referat:

1. Underskrivelse af sidste referat.
Referat mødet fra 16. februar 2014 + referat fra 
generalforsamling 22. februar 2014 blev under-
skrevet.

2. Konstituering.
Velkomst til Niels Erik Kromann (NEK) og Karl 
Georg Kristensen (KGK).
Konstitueringen blev gennemgået og kan ses på 
klubbens hjemmeside. Det blev drøftet hvorvidt 
sup-pleanten skal deltage hver gang. Under kon-
stituering var en drøftelse af PR. Input fra nogle 
unge men-nesker om, hvad der kan fange dem, 
digitale medier tages i anvendelse, fi lmsekvenser 
af kort varighed virker godt og meget mere. NEK 
og KGK arbejder sammen om PR.

3. Økonomi:
Kassebeholdning pr. 31.03.2014 blev oplyst. 
Medlemstal blev ligeledes oplyst. Ansøgning fra 
en aktiv-gruppe om tilskud. Bevilget.

4. Orientering DJU-FJD-DKK.
DJU: Der er indkommet forslag til 4 markdom-
merelever fra Ruhårklubben. Behandles på FJD 
mødet i maj. Udsætningsregler skal genforhand-
les i 2017. Vores forslag om dispensation for 
specialklubbernes dommere til at deltage på 2 
efterårsvinderklasser er godkendt. Det betyder 
at de dommere, der dømmer vores Efterårsvin-
derklasse kan stille på 2 andre VK det efterår. 
Opfordring til mindre klubber om at få uddannet 
egne dommere. På mødet i juni tages der stilling 
til om apporteringsdommere også skal kunne 
dømme ræveslæb.
FJD: På majmødet vil formanden for FJD’s ud-
stillingsudvalg være til stede og svare på spørgs-
mål vedr. udstillingsprocedurer i Vissenbjerg. 
Bl.a. reklamering og teltopsætning ved diverse 
klubbers stande iht. de retningslinjer udstillings-
udvalget har vedtaget uden høring i de enkelte 
specialklubber. Vi vil ligele-des gerne opfordre til 
at FJD’s totale regnskab bliver offentliggjort på 
hjemmesiden.
DKK: Aspirant Conni Jacobsen skal have sidste 
udstilling i Bredsten 2014, godkendes hun af 
DKK kan hun fremover dømme korthår. Vi har 
forespurgt DKK om det er muligt fortsat at få 
beregnet HD indeks på vores race selv om vi ikke 
har 50 fotograferinger om året. Dette er ikke mu-
ligt iht. skrivelse fra DKK, beregningen sluttede 
pr. 1.7.2013. 
Forespørgsel fra en schweissdommer om at lave 
særskilt prøve for de schweissdommere som har 
pro-blemer med selv at deltage. Vi mener ikke det 
kan være et problem og det vil ikke være muligt 
at ar-rangere en sådan prøve. Villy tager kontakt. 
Fra medio 2014 kommer schweissprøver også på 
Hunde-web, som alle øvrige prøver. Der er fra 
schweissudvalget udsendt invitation til organi-
sationer og speci-alklubber, som så skal invitere 
deres schweissprøveledere til kurser, som afhol-
des 3 steder i landet hen over forsommeren. Villy 
tager kontakt til vore prøveledere. Evt. vil vi 
tage et internt kursus i Korthaarklubben. Der har 
tidligere verseret snak om, at de schweisshunde-
førere der ønskede optagelse i schweissregisteret 
skulle skrive under på, at deres hunde ikke blev 
brugt til praktisk jagt og hundeprø-ver. Det er nu 
bekræftet fra offi ciel side og schweissudvalget 

under DKK vil tage et møde med perso-nerne bag 
schweissregisteret om dette. HMC har besluttet at 
stoppe som schweissdommer med udgan-gen af 
2014 og derfor har han også besluttet at udtræde 
af DKK’s Schweissudvalg. Vi har en kandidat 
som vi gerne vil foreslå, FJD indstiller på majmø-
det kandidat.

5. Evaluering Generalforsamling.
Dejligt at så mange vil deltage på klubbens 
generalforsamling. Der var en god stemning og 
alt forløb godt. Samme sted næste år og igen 
sidste lørdag i februar 2015 (28.02.2015). Husk 
i aktivgrupperne ikke at planlægge aktiviteter 
denne dag. 

6. Evaluering Giveprøven og Derbyprøven.
Giveprøven: Det var et godt nyt sted og alt gik 
planmæssigt. Enkelte ændringer til næste år. 
Ligeledes godt sted til overnatning af dommere, 
bestyrelse m.m. Stor tak til Tove og Kristian 
Møberg for deres 5 år ved roret. Ny prøveleder 
er Heine T. Jørgensen fra 2015 og forhåbentlig 
mange år fremover.
Der er for dårlig eller slet ingen info fra DKK 
omkring udtagelse til DKK’s Mesterskabsprøve. 
Prøve-lederen skal forud have besked på, hvor 
mange vi ca. kan få med fra Giveprøven. HMC 
kontakter Erik Petersen i DKK omkring dette 
problem.
Derby: NEK syntes det var en meget positiv ople-
velse at deltage. Der blev kun set på det positive. 
Hå-ber at folk, der ikke bruger det etablerede 
prøvesystem kan komme med her. Vi mener den 
brede med-lemsskare kan bruge denne prøve. Vi 
skal gøre op, hvad vi fremover vil bruge den til, 
vurdere det efter bedste overbevisning. Er det 
noget vi har medlemmernes opbakning til i den 
brede skare. Tror vi på det efter 3 års prøvetid – 
evalueres den og der kan måske på sigt arbejdes 
videre med Solms osv. Vore dan-ske dommere 
skal uddannes til at dømme denne prøve. De 3 
første års prøvetid er det en tysk prøve afholdt 
i samarbejde med Korthår i Slesvig-Holsten. 
Resultaterne registreres i Tyskland, vil man som 
hundefører have resultatet registreret i Danmark 
er det samme fremgangsmåde som for øvrige 
uden-landske opnåede resultater.

7. Pokaler.
Ved generalforsamlingen og Giveprøven er 
der medlemmer, som har udsat pokaler, uden 
bestyrelsens forudgående viden. Ligeledes er der 
kommet en forespørgsel fra et medlem om at ud-
sætte endnu 1 pokal til Giveprøven. Bestyrelsen 
besluttede derfor, at fremover skal bestyrelsen 
anmodes om tilladelse til udsætning af pokaler i 
alle sammenhænge. Således at propositionerne 
svarer til de enkelte prøver.
Pokalen vi har modtaget ved Generalforsamlin-
gen er udsat af Per Svan, Fløng. Pokalen er en 
Sølvfl øjte vundet af Per Svan i 1979. Uddeles til 
dagens bedste ekvipage, for bedste samarbejde 
mellem hund og fører på Korthaarklubbens efter-
års vinderklasse og er evigt vandrende. Accepte-
ret af bestyrelsen.
Pokalen vi har modtaget på Giveprøven er udsat 
af Kennel Lystlund/Otto Brunhøj. Trofæet ud-
deles til bedste korthår på FUME-prøven med 
udsagn om, at såfremt der ikke er en korthår 
mellem de placere-de, skal point svarende til 1. 
eller 2. præmie giver ret til trofæet. Pokalen er 

evigt vandrende. 
Disse propositioner kan bestyrelsen ikke god-
kende, idet FUME afvikles som en VK med kun 
placerede vindere. Det ville være det samme 
som at prøveleder og dommere skulle fi nde 7., 
8. eller måske 9. vin-der på en VK. Vi kan ikke 
anmode prøveleder og dommere om yderligere 
at fi nde frem til bedste korthår på de præmisser. 
Bestyrelsen har derfor besluttet at pokalen kan 
uddeles på Generalforsamlin-gen, hvor disse 
kriterier kan opfyldes. Pokalgiveren tilskrives 
denne beslutning.
Vi har desuden fra et medlem fået en henvendelse 
om udsætning af endnu en pokal på Giveprøven. 
Vi mener, for det første at der er tilstrækkelig 
med pokaler på Giveprøven, desuden er der på 
denne pokal, som er fremstillet, et fi rmanavn på 
et foderfi rma. Bestyrelsen besluttede at takke nej 
til omtalte pokal, idet vi ikke under nogen former 
vil tillade fi rmanavne på klubbens pokaler. Ken-
nel navne er og vil blive accepteret på pokaler. 
Beslutningen tilskrives pokalgiveren. 

8. Pilotprojekt.
Der er iværksat en pilotprojekt omkring udvalgte 
terræner som bruges til Giveprøven mht. fugle-
udsæt-ning. Dette var der en længere drøftelse af. 
Der har været afholdt møde med lodsejere/ter-
rænledere ved Giveprøven, Heine Jørgensen og 
Kristian Møberg som prøveledere og Fl. Østerga-
ard fra markvildtud-valget. Der er pt. 3 terræner 
der har givet tilsagn om at deltage. Markvildt-
udvalget vil sponsere frø til de 3 områder. HMC 
og NEK har kontakten til lodsejere/terrænledere 
omkring dette. Der skal være et stort engagement 
hos de 3 personer og de skal selv være indstillet 
på at bidrage til projektet både med midler og 
arbejde. HMC fremstiller volierer. Der indkøbes 
familiefl okke / kyllinger til de 3 områder.
Det vil indebære noget økonomi, hvor meget kan 
vi endnu ikke sige noget om, idet vi ikke ved 
hvor mange terræner initiativet vil brede sig til. 
Det bliver spændende at følge hvordan forløbet 
vil blive. Projektet startes op og efterfølgende 
evalueres der på det.

9. FJD udstilling og Bredstenudstilling.
FJD: Sekretær bestilles. Mødetid for bestyrelse 
m.m. kl. 7.30. Der medbringes morgenkaffe iht. 
forde-ling. Ellen bestiller ekstra madpakker hos 
Marrit Stærkær
Bredsten: Morgenkaffe bestilles hos Bredstenhal-
len. Frokostmenu undersøges. Hotel Bredehus 
er gen-åbnet måske er der mulighed for frokost 
derfra. Evt. grillmad som tidligere. Der er sat 2 
dommere på og vi håber meget på så stor tilslut-
ning, at vi får brug for dem begge. Sekretærer 
er bestilt. Opstilling fredag eftermiddag, dette 
aftales nærmere. Mødetid bestyrelse m.m. lørdag 
kl. 8.00 Morgenkaffe fælles kl. 9.00. HMC laver 
annonce til Jagthunden og Ellen opretter på 
Hundeweb.

10. Efterårsvinderklasse
Dommere er inviterede. Aftale med Vandrehjem 
om aftenarrangement og overnatning på plads. 
Prøve-leder René Jørgensen, terrænansvarlig 
Allan Grundahl.

11. Eventuelt og næste møde.

Bestyrelsesmøde den 29. april 2014

www.fjd.dk
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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

Noget vi kan være stolte af 

I disse krisetider for de stående jagthunde, 
er følgende historie meget opløftende, den 
beviser at hvor der er vilje er der vej, og 
hvis tilbuddet er det rigtige, så skal medlem-
merne nok bakke op. Historien omhandler 
selvfølgelig årets holdapportering, som i år 
blev holdt på Fyn. Det var de sidste 2 års 
vindere The Dream team og DMK Fyn som 
stod for arrangementet, som frontperson på 
dagen stod Sussie Mattsson, og som i 

alt hvad Sussie har med at gøre, så var der 
også her, bare styr på sagerne. Som dommer 
Bjarne Nürnberg sagde ved afslutning, dette 
arrangement kan I være stolte af, og her 
mente han ikke kun Sussie og co. Men hele 
vores klub, for han havde aldrig set noget 
ligende. 

Ikke mindre end 88 Münsterländere fra 
hele landet havde taget turen til Fyn på 
en meget smuk Pinselørdag. Nogen kom 
allerede fredag, da der var stillet arealer til 
rådighed hvor man kunne campere. 
  For dem der ikke ved hvad holdapporterin-
gen går ud på, kommer her en kort opsum-
mering. Hvert hold består af 4 hunde i enten 
unghunde eller åbenklasse. Alle hunde 
skulle i år apportere 2 udkastede duer, 1 ud-
lagt kanin og 1 udkastet and på vand. Der-
udover var der lavet en stafet for åbenklasse 
hundene hvor der var udlagt 12 emner , og 
så havde man 10 minutter til at få hentet så 
mange emner som muligt hjem. Emner gav 
forskellige point hvor ræven gav fl est og 
fuglevildt mindst. Dette var en ny disciplin, 
som jeg personligt håber kommer igen til 
næste år, for den var faktisk rigtig sjov, for 
både hunde og førere. Når alle hunde havde 
gennemført blev der selvfølgelig fundet en 
samlet vinder i både unghundeklassen og 
i åbenklasse. I ungehundeklassen var det 

Tema Jagthyttens som løb med sejren og i 
åbenklasse måtte The Dream Team endnu 
engang slæbe den store pokal med sig hjem. 
  Resultatet er selvfølgelig vigtigt, men lige 
i denne sammenhæng slet ikke det vigtigste. 
For når man deltager i holdapporteringen er 
det samværet der er i højsæde, og resultatet 
kommer lidt i anden række. For vi hygger 
os, ja faktisk så kan det være meget svært 
at beskrive oplevelsen af at komme et sted 
hvor alle har den samme passion. At man 
kan få lov til at tale om hund, hund og atter 
hund, i timer, ja for nogens vedkommende 
i dage uden at der er noget galt i det. At 
man kan blive hel varm om hjertet, når så 
mange Münsterländere i alle afskygninger 
er samlet på et sted. Her er vi alle enige om 
en ting! Vi HAR verdens bedste race, og 
ikke mindst, vi har alle verdens bedste hund 
med hjem. 

Prøven blev afviklet på nogle helt fantasti-
ske arealer, hvor man kunne gå rundt til alle 
diciplinerne. Det kørte bare som smurt, al-
lerede klokken 15 var pokalerne delt ud, så 
der blev også tid til et lille møde for de ak-
tivister der var med til prøven. Efter 1 times 
møde i god ro og orden, gik turen videre til 
fællesspisningen  det lokale forsamlingshus, 
som også var base for campisterne. Her blev 
vi forkælet med dejlig mad og hygge, med 
amerikansk lotteri mm. Jeg måtte køre hjem 
sidst på aftenen, da jeg havde et hvalpekuld 
jeg skulle hjem og hjælpe gemalen med, 
men jeg er sikker på, at en del af selskabet 
så Pinsesolen danse inden de gik til ro, 
stemningen og vejret var ihvertfald til det. 
  Sådan et arrangement kræver sit af arran-
gørene, og det er ikke alle aktivistområder 
der har hverken mandskabet eller arealerne 
til det, men hvad gør det, for hvor der er 
vilje er der vej, og så går man da bare sam-
men, og derfor er næste års holdapportering 
allerede planlagt til at skulle løbe af stablen 
d. 6. juni i Stenlille… Ses vi?, det tror jeg 
nok vi gør, og skulle vi så ikke se om vi kan 
runde de 100 deltagere ???
Pia Nielsen

www.fjd.dk
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Team Jagthyttens. The Dream Team.

Efterårsvinderklasse
Husk årets efterårs vinderklasse d. 28. september. 
Se alle detaljer på www.dmk-online.dk

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

Hvalpe og unghundtræning 2014. Første træ-
ningsdag er onsdag den 6. august kl. 17.30. Sted: 
Lige først på Korsdalsvej fra Roskildevej i Rødovre 
( ved den gamle rideskole ).
  Kom venligst i god tid for indskrivning. De efter-
følgende syv onsdage begynder vi kl. 18.00.
Kurset strækker sig over 8 onsdage. Sidste trænings-
dag er den, 24. september. Gebyr for medlemmer er 
kr. 300,00 og for ikke medlemmer kr. 400,00.
  Der skal betales første gang ved hvert kursus og 
alle skal huske at medbringe en gyldig vaccinati-
onsattest og forsikringsbevis. Det skal bemærkes 
at træningsarealerne på Gl. Køgelandevej 576, 
Vestvolden, Hvidovre, må benyttes hele året hver 
lørdag fra kl. 10.00 til 14.00 og hver mandag fra 
kl. 15.00 til 21.00. Ret til ændringer i programmet 
forbeholdes.
På aktivisternes vegne Ulrik Bach Pedersen

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Gunde-
stedvej 17, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87, E-mail: 
cnh@post.tele.dk

Hvalpetræningen starter tirsdag d. 6 august kl. 
18.30 på skydebanen i Hvalsø. Kurset kører over 5 
tirsdage med en lille afslutning tirsdag d. 3. septem-
ber. Kurset starte kun op hvis der er min. 6 hunde. 
Tilmelding sker på: www.vestergaard.at
  Gebyr kr. 250,- betales på første træningsdag, så 
mød op i god tid. Husk gyldige vaccinationspapir på 
din hund. Yderlige spørgsmål kan rettes til Christian 
Nøhr Hansen på tlf.: 23 30 36 87 eller mail på cnh@
post.tele.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

Efterårstræning.
Følgende træninger er planlagt i samarbejde med 
Vordingborg og omegns Jagtforening: Der trænes på 

det militære areal ved Kulsbjerg. Parkering på den 
vestlige side af motorvejen.
Start onsdag den 31. Juli 2013 kl. 19,00. I alt 5 
onsdage. Pris: 50,- kr. pr. gang.
Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vording-
borg.
  Fra hovedvejen mellem Vordingborg og Stensved 
følger man Kohavevej, hvorefter Vallebovej kom-
mer på højre hånd. Tilmelding er ikke nødvendig. 
Mød op på dagen og få nogle hyggelige timer sam-
men med din hund.
  Alle jagthunde fra 6 måneder og opefter er 
velkomne og der trænes hovedsageligt lydighed og 
apportering.
  Spørgsmål kan rettes til Niels-Henrik på 20240145 
eller nhc@regionsjaelland.dk

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

Hvalpe motivation. Start onsdag d. 13-8-2014 kl. 
18.30. Der trænes 5 gange.
Pris 200 kr. Min 5 hunde. Kontakt Birger tlf. 66 16 
17 19 70 / 22 19 15 25

Foto: Anette Laursen.
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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, Gustav Zim-
mersvej, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail: 
thorkildh@ofi r.dk

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grøn-
lundsvej 4, 7700 Thisted, Tlf. 97 98 61 73, E-mail: 
carstenoggudrun@hotmail.com 

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

Område Viborg:
Kontaktperson: Tage S. Nielsen, Långawten 34, 
Frausing 8643 Ans By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail: 
tsni@mail.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, Risvan-
gen 9, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail: 
nils@ok.dk

Lokal markprøve den 23. august kl. 8:30
Mødested fremgår senere.
Tilmelding til Carsten Trøjborg Tlf. 20 62 70 02, 
Mail: C.Troejborg@hotmail.com

Hvalpetræning 
Dato: Oktober og november 8 gange i alt. kr. 400,-
Mødested: Fremgår senere
Tilmelding til Nicole Lajgaard Solgaard. Tlf: 29 90 
36 13. Mail: nils@ok.dk

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

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

Område Sønderjylland:
Kontaktperson: Charlie Lemtorp, Sydvej 2, 6470 
Sydals. Tlf. 51 88 20 07, E-mail. lemtorp@hotmail.
com

Område Bornholm:
Kontaktperson: Kim E. Pedersen, Violvej 8, 3720 
Aakirkeby. Tlf. 21 20 42 31.

www.fjd.dk
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE

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

www.gdh.dk

Vissenbjerg 2014

Traditionen tro blev der i midten af juni 
afholdt FJD-udstilling i Vissenbjerg. I 
modsætning til de seneste par år, var GDH 
ikke den største race på udstillingen. Vi var 
dog repræsenteret med 27 hunde, der skulle 
bedømmes. Da udstillingen normalt trækker 
mange gdh’ere af huse var der derudover en 
del medlemmer, der var mødt op med ung-
hunde og hvalpe, for at se hvad der skete, 
samt for at socialisere hundene og få en god 
hundesnak med andre medlemmer. 
  Dagen startede med morgenmad i teltet, 
hvorefter bedømmelserne i ringen gik i 

Resultatservice
4. maj 2014 – Schweissprøve 400me-
ter/20 timer, Thorsted
Lana DK10771/2013, 1. pr.
14,juni 2014 – DJU Slæb og appor-
teingsprøve, Tønder
Aastrupgaard Zica, DK05084/2011
29. juni 2014 – Udvidet apporterings-
prøve, Tørring
Thora DK00951/2011 Bestået KK 204 
point
10. maj 2014 – DKK udstilling i Roskilde
Ask DK02880/2012, E: Steen Niels 
Aadal Estrup
Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR
9. juni 2014 – FJD udstilling i Vissen-
bjerg
Neptun DK0377/2012, E/F Jens Peder 
Saugstrup
Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIR
Casey DK19348/2010, E: Kim Sørensen. 
Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK BIM
21. juni 2014 – DKK udstilling i Vejen
Casey DK19348/2010, E: Kim Sørensen. 
Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIR
Baldur DK19804/2012, E: Peter Basse
Exc.MK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR

gang, anført af dommer Henrik Søborg, 
som ledte os gennem dagen med godt 
humør, men også med brug af hele skalaen 
til bedømmelserne.  På sidelinjen blev der 
fulgt levende med, og de forskellige hunde 
og bedømmelser blev diskuteret fl ittigt, men 
der var selvfølgelig også masser af snak om 
hunde, jagt, erfaringer og alt det andet.
  Dagen var en af de varme dage, med 
høj sol og varme, så der var god brug for 
kølende vand til hundene, og det var nogle 
trætte hunde og ejere der drog hjemover på 
den anden side af frokost, trætte efter nogle 
timer i solen og mange indtryk.
  Vi takker for en dejlig dag, og det store 
arbejde der hvert år laves for at vi skal få 
en god dag, og glæder os til at se og gense 
mange af jer til en ny superhyggelig dag til 
udstillingen næste år.

Masser af socialt samvær.

Nu er det med at vise sig frem.

Er alt, som det skal være?

Og vinderner blev Neptun og Casey.

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

Tysklandstur med, dommerseminar og udstilling
Fredag, den 13. juni  kl. 05.30 mødtes 
Carsten, Bent, Leif og Ida på en parkerings-
plads ved Kruså tæt ved den tyske grænse 
for sammen at køre godt 600 km ned i 
Tyskland for at komme til generalforsamling 
i Verdensforbundet Langhåret Hønsehund. 
Samme dag var vi også inviteret til ”Skoling 
af udstillingsdommere”. Om lørdagen var 
der udstilling for Langhåret Hønsehund fra 
hele Tyskland. 
  Vi tog direkte til vores hotel, så vi kunne 
få nøgler til vores værelser. Det var svært 
at fi nde ledige værelser i nærheden, så vi 
måtte køre 30 km for at komme til Gasthaus 
”Zum Niddatal“, hvor generalforsamling og 
udstillingsseminer skulle fi nde sted. Efter 
at have spist frokost (Schnitzel for 1. gang) 
var alle fra nær og fjern dukket op. Følgende 
lande var repræsenteret til generalforsam-
lingen: Norge (som gæst), Finland, Holland, 
Schweiz, Tyskland og Danmark.
  På generalforsamlingen spurgte repræsen-
tanten for Norge, hvad der skal til for even-
tuelt at søge optagelse i Verdensforbundet.  
  Den hollandske repræsentant var meget 
åben om deres avl, og spurgte hvad de i 
Holland kan gøre for at undgå avl med ikke 
racetypiske hunde.
  Der er for godt to år siden skrevet et brev 
til FCI om ønske at tilføje tekst i racestan-
darden under punktet anvendelse. I dag 
står der „alsidig jagthund“. I standarden 
for Ruhåret Hønsehund står der: „Svarende 
til sit brugsformål som alsidigt anvendelig 
jagtbrugshund skal den besidde alle de for 
racen krævede anlæg og være brugbar til 
alt arbejde i marken, i skov og i vand.” 
Tilsvarende tekst ønsker vi i vores standard. 
Deutsch Langhaar Verband vil spørge FCI, 
hvor langt de er kommet i sagen.

På udstillingsseminaret var der tre talere. 
En talte om ”form”, en talte om ”type” og 
en talte om ”pelsen”. Alle andre jagthunde-
racer bliver kun bedømt på Form og Pels. 
Vores race er altså den eneste, der også 
bliver bedømt på ”Type” og får dermed får 
bedømmelsen – f.eks. sg/sg/sg.
  Når en hund bliver bedømt, ser domme-

ren først, om det er en Langhår, han ser. 
Hvis svaret er ”ja” kan den umiddelbart få 
bedømmelsen V (vorzüglich, svarer til vores 
excellent) eller SG (sehr gut, eller vores 
very gut), hvis svaret er nej, kan hunden 
ikke få mere en G (gut svarende til good) 
eller GEN (genügen - suffi cient). 
  Form: har ses på om den er ædel og om det 
er en typisk Langhår, man ser. 
Type: F.eks: hvis en hund har lyse øjne, kan 
den aldrig få V i type. Der ses også efter om 
øjene sidder øjnene dybt og korrekt. 
  En anden interessant ting under type er 
kropsubstans: for lidt betyder at der en for 
stor overfl ade i forhold til kroppens fylde, 
og det betyder at den afkøles for hurtigt i 
koldt vand. Hvis hunden er for kraftig, for 
tung (over ca. 35 kg) vil den ikke kunne 
løbe på en mark en varm dag i september en 
halv dag.

På udstillingen, som bliver afholdet hvert 
andet år, koncentrerede vi os om at se på 
avlshanhunde og unge hanhunde, da disse 
senere kan blive interessante avlsemner. 
Det er absolut en fordel at være tilstede og 
iagttage hundene. Her ser man også tempe-

rament (skarp over for andre hunde, usikre 
hunde, hunder, der hviler i sig selv mv.). 
Dette vil man aldrig kunne se på et billede 
eller læse sig til. Fremmødet af hunde og 
mennesker var mindre end sidste gang.  
  Vi var i Danmark igen søndag omkring kl. 
15.00 fyldt med en masse dejlige og infor-
mative indtryk.
Ida Thyssen

Den treårige avlshan, Anton klar til udstilling.

Coach, en syv år gammel avlshan.

www.fjd.dk
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Kreds Midtjylland - familiedag
Der var 27 samlet til Kreds Midtjyllands 
familiedag 21. Juni 2014, hos HP og 
Charlotte. De havde stillet deres skønne 
ejendom til rådighed og vi nød de dejlige 
og helt perfekte omgivelser. Der var en del 
nye medlemmer og det var rigtig dejligt at 
møde dem og lære hinanden og kende. Der 
var arranceret aktiviteter og alle kastede 
sig ud i tingene med stor entutiasme. Der 
var dog også tid til at snakke og hygge, det 
gjorde man på kryds og tværs. Da de fl este 
aktiviteter var færdige, blev grillen tændt. 
Jørgen og Lone grillede de lækreste Steaks, 
og fl utes. Der var også pølser til de rå der 
kunne spise mere.
  Efter maden var der Pølseapportering, det 
er en noget vanskelig diciplin med strenge 
regler. Her gælder der om at have taktik-
ken i orden, for det er den der tør lægge sin 
pølse længst ud der vinder, vel og mærke 
hvis den kommer uskadt hjem! Har man nu 
fået pølsen hjem på en kort afstand, har man 
så nerver til at forsøge sig på en længere 
afstand? Her var det de rutinerede der vandt, 
Torben og Chita var suveræne!
  Dagen sluttede med kaffe og kage og en 
dejlig afslappet stemning som indbød til at 
blive siddende og snakke sammen.
  Tusind tak til Kredsen og især HP og Char-
lotte for en dejlig dag!

Udvidet apporteringgsprøve - Øster Tørslev 21. juni
Vildholt Ekko
Opdr:  Leif Hansen, 9550 Mariager
E/F:  Ove S. Nielsen, 8930 Randers NØ
Resultat:  Bestået med 228 point

Vildholt Emma
Opdr:  Leif Hansen, Mariager
E/F:  Flemming Thrane Kallehave, 

Lyngbyvej 65, 9520 Skørping
Resultat: Bestået med 205 point.

Vildholt Ecü
Opdr:  Leif Hansen, Mariager
E/F:  Leif Hansen, Skrødstrupvej 13, 9550 
Mariager
Resultat: Bestået med 232 point

FJD Udstilling Vissenbjerg
Der var mødt 17 hunde op til bedømmelse, 
fl ere var tilmeldte, men ikke alle mødte op 
bl.a. pga bil, der ikke ville køre hele vejen 
til Vissenbjerg. Billedet viser bedste tæve, 
som også blev BIR, Sjørslev´s E Asja  og 
bedste han, som også blev BIM, Sjørslev´s 
Figo. Øvrige resultater kan se på klubbens 
hjemmeside.

Schwiessprøve
På årets schweissprøver indtil nu er der 
blevet præmieret 12 Langhår i Jylland. Det 
er fl ot, taget racens størrelse i betragtning.
På Schweissprøven i Randbøldal 3. April, 
gjorde to Langhårede Hønsehunde sig i 
særlig grad bemærket!
Jette Bo Hemme og Kato gik et 1000m/20t 
spor til en 1. Præmie, tillykke med den fl otte 
præstation.
Per Skov og Bastian imponerede alt og 

alle ved at gå et helt suverænt 1000m/40t 
spor til en 1. præmie, dermed har Bastian 
kvalifi ceret sig til at blive Sporchampion, 
oven i købet Langhårsklubbens første. Stort 
tillykke med en præstation der har givet 
genlyd i Jagthundeverden!
  Der lyder stor ros til begge hunde fra 
Dommerne, som udtaler at de langt overgik 
resten af holdet med deres sporarbejde. En 
af dommerne udtaler endog, at det var den 
bedste 40t/1000m vedkommende havde set 
og der var set mange.

BIR og BIM i Vissenbjerg.

HD-resultater
I skrivende stund er der fotograferet en hund 
med resultatet B og 13 hunde med resultatet 
A og der er 2 hunde mere på vej til registre-
ring, ligeledes fotograferet i år, og også med 
resultatet A. 
  Jeg tror vi skal langt tilbage i tiden for at kunne 
vise så fi ne resultater for vores race.
  Hvis du er medlem af Dansk Kennel Klub kan 
du logge dig på Hundeweb og under Update 
og se de HD-fotograferede hunde med deres 
resultater. Man kan ligeledes se forældredyre-
nes hd-resultater.

LANGHÅRSKLUBBEN
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Lokal apporterings- og VSA prøve ved Lisbjerg

Lørdag den 21. juni var der lokal prøve i 
Lisbjerg ved Århus. Endnu en rekord blev 
sat, da der var 26 hunde tilmeldt og det var 
meget sent eftermiddag, da vi fi k kritikker 
og præmier uddelt. 
  Dagen startede hos Maiken og Martin Dan-
nemand, der havde dækket op i gildesalen 
og derefter var det af sted til terrænet. Igen 
i år havde Kreds 2 fået dommer Svend 
Henriksen til at komme og dømme, så han 
havde travlt med 78 starter på én dag. Men 
ved fælles hjælp fi k vi lagt kaniner, ænder 
og duer ud på banerne og hundene arbejdede 
i topfart. 
  Heldige var vi da Susanne Mortensen (Mor 
til Thornvig´s Chester) kom forbi vandhullet 
og havde hele 2 slags kage med, så kunne vi 
lidt igen. Det hele foregik inden 
for gå afstand af bilerne, først da vi skulle 
til kaninslæb kørte vi nogle få kilometer. 
Dette var virkelige hundenes hof og det gik 
i strygende fart. Efter hundene var blevet 
afprøvet, havde formand for Kreds 2, Peter 
Poulsen, grillet kyllingefi let og pølser - og 
sørme om der ikke var endnu en kage. En 
god start for det nye kagehold, der blev ud-
taget til racedysten, som afholdes ved Skive 
søndag den 27. juli. 
  Martin Pedersen med Falco vandt både 

Apportering og VSA med fuldt hus på begge 
prøver.  Martin Dannemand med Huntess 
Aston fi k 2. præmie i Apportering og Torben 
Brand Pedersen med Dodo fi k 2. præmie i 
VSA. Alle 3 hunde havde faktisk fuldt hus, 
men da Falco er den yngste, så blev han 
vinder. Kanon gået af jer alle – og knæk og 
bræk til Racedysten. 
Jette Veggerby

Ildsjæl med format
Bestyrelsen valgte i 2012 at indføre Årets 
ildsjæl, som et skulder klap til en person 
der i årets løb, har arbejdet ekstraordinært 
for de grå hunde. Det er med stor tilfreds-
hed, at vi har valgt at lade medlemmernes 
stemmer komme til orde – og lade os alle 
få mulighed for at give en person, som har 
gjort noget ekstra ordinært for klubben et 
klap på skulderen. 
  Der er rigtig mange, som har gjort et stort 
stykke arbejde for klubben og specielt i 
kreds 2 har der været mange emner oppe. 
Noget af det, som blev sagt om årets 
ildsjæl 2013: 

  Altid klar til at dele ud af mange års 
erfaring med hundetræning, og utrolig 
opmærksom på at give en håndsrækning til 
nye og uerfarende hundefører. Få har et en-
gagement som denne person, en smittende 
begejstring og en forståelse for de stående 
jagthunde og især de grå. Herefter blev 
Flemming Frederiksen kaldt frem og fi k 
af formanden overrakt et rødvinsglas med 
klubbens logo og teksten Årets Ildsjæl 
2013. Flemming Frederiksen er klub-
bens revisor, prøveleder og tovholder for 
holdet til Racedysten, og så kan han altid 
lige hurtig arrangere noget træning i det 
nærmeste vandhul – altid seriøs, men også 
tillagt en del hygge, hvilket vi er mange, 
der sætter stor pris på. 
Jette Veggerby

Der hygges, mens vi venter.

Vært Martin Dannemand skænker en lille en til mor-
genmaden.

www.fjd.dk
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Traditionen tro blev der afholdt FJD udstil-
ling i Vissenbjerg på Fyn den 2. søndag i 
juni og i år var der deltager rekord på de 
grå - hele 28 hunde, hvoraf hele 5 af dem 
var langhåret, så det var faktisk 2 rekorder. 
Dagen startede kl. 9:30 med åbningstale af 
Steen Andersen fra Jagtmagasinet og der-
efter var der bedømmelse af hver race, som 
har sin egen udstillingsring.
  I år havde vi fået Poul Ørnemark til at være 
dommer, hvilket han gjorde rigtig godt. Han 
var meget skarp, hvilket betød, at han ikke 
gav noget ved havelågen, men på den anden 
side havde han også elastik i sin snor, så 
fl ere fi k mulighed for lige at prøve at løbe en 
ekstra gang, så han kunne se hunden i god 
bevægelse.  Poul Ørnemark har et godt tag 
på hunde, fl ere gang snuppede han lige sno-
ren ud af hundeførens hånd for at vise, at så-
dan her gør du! Og straks stoppede hundene 
deres fjollerier og stod som en granit støtte! 
Måske er det fordi, Poul selv har gravhunde, 
som er ekstra svære at udstille. 

  Der var hård kamp blandt brugsklasse 
hannerne, men det endte med, at Thornvig´s 
Chester blev 1. vinder og fi k certifi kat, så 
var det Hunt ´n´Fun Bounty 2. vinder, Frej 
3. vinder og Thornvig´s Villads 4. vinder. 
Huntess Astro, der er i Champion klasse, 
endte med at løbe med det hele, han blev 
nemlig BIR og fi k klubcertifi kat, hvilket 
betyder han nu kan smykke sig med titlen 
DKCK Huntess Astro. Stort tillykke. BIM 
blev Marietta Foxmars Can Can, der er 
i brugshundeklassen fi k også certifi kat, 
ligeledes gjorde Karen Sylvest Hansens 
Thornvig´s Janka. Tillykke til alle med de 
fi ne resultater.
  Vores sekretær i år var Kirsten Pedersen og 
hun gjorde et godt stykke arbejde. Ingen var 
i tvivl om, hvornår de skulle i ringen og det 
hele kørte efter en snor, så vi siger tusind tak 
til både sekretær og dommer. Efter udstil-
lingen gav klubben mad i hallens café til 
deltagerne, hvor vi fi k kylling, pasta og brød 
samt øl og sodavand, hvilket var tiltrængt på 
sådan en varm dag. Det var rigtig hyggeligt. 

Kl. 14 var der Best in Show, hvor racerne 
skulle konkurrere om at blive mellem de 4 
bedste hunde på dagen. Det var med stor 
spænding, at Hanne og Astro gang efter 
gang blev valgt til at fortsætte af dommer 
Erik Petersen, som havde hjælp af dommer 
Ivar Tang. Det endte med, at Hanne og Astro 
blev placeret som 4. bedst ud af 281 hunde, 
der var på udstilling den dag i Vissenbjerg. 
Stort tillykke, det var sejt gået! Ud over 
titlen, så var der også Best in Show præmie 
til Hanne - en gave fra JAFI bestående af 
jagtbukser.
  Tak til jer, som havde tilmeldt hunde, til jer 
som kom og kiggede og havde taget jeres 
hunde med og jer, som kom for at se på 
vores weimaranere. Vi håber at se jer med 
hund til næste år! 
Jette Veggerby

Familiedag i Nr. Snede
Familien er samlet og turen går til fa-
miliedag i Nr. Snede den 1. juni, der er 
overskyet og det tegner til regn. 15 km. 
før Nr. Snede kommer solen frem, og det 
begynder at blive fi nt vejr. Vi ankommer 
til et dejligt og naturskønt område og blive 
godt modtaget, hvorpå der bydes på en fi n 
morgen buffet. Herefter får vi en god ori-
entering om, hvordan skuet og dagen skal 
foregå, og så af sted til bilerne for at hente 
hundene, som skal udstilles.
  Børnene samles for at tænde bål, hvorpå 
de lavede skumfi duser. Nu er skuet ved at 
være afsluttet, og tiden er kommet for barn 
og hund skue og de børn, der ikke havde 
en hund, blev tilbudt at låne en, så alle 
kunne være med. Alle hundene fi k 1. præ-
mie og børnene en slikpose, det hele gik i 
god ro og orden, det viser at Weimaranere 
er rolige og børnevenlige, selv når ejeren 
ikke er med.

Efter nogen tid breder der sig en duft af 
de opstartede griller, og man begynder at 
blive lidt sultne, men der går lidt tid inden 
alle er klar, men så bliver der serveret en 
lækker grillmenu. Det tror jeg, de fl este 
trængte til efterhånden, som dagen var 
skredet frem.
  Nu var tiden inde til at prøve det jagt 
relaterede med hundene, der var tale om 5 
udlagte stykker vildt, der skulle apporteres 
på hurtigste tid (det er jo jagthunde).
  Så kom tiden for afslutning på dagen, 
nr. på de solgte lodsedler blev udtrukket 
og der var mange gevinster, medens det 
foregik var der kaffe og lagkage -  en god 
afslutning på en varm og solrig dag.
  Tak for en dejlig dag.
Tage Andersen og Gina - kaldet Ally, 
Holstebro

Sol over Vissenbjerg

Poul Ørnemark bedømmer Stendyssens Snefrid på 1 år, som fi k Very Good bl.a. lød bedømmelsen; fl ot hårlag 
og stærke benstammer.

BIR Hanne Bro Hansen/Huntess DKCK Astro og BIM 
Marietta Foxmar/ Can Can. Tillykke med de fl otte 
hunde.

Tage Andersen sender Ally ud på efter kaniner, ræv 
og duer
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Hygge i Vissenbjerg
Vissenbjerg er i Danmark kendt for at være 
den største udstilling med stående jagt-
hunde.  268 hunde deltog, ifølge kataloget- 
Vizslaerne var repræsenteret med 19 hunde, 
pænt mage men ikke rekord.
  Vissenbjergs beliggenhed på Fyn er 
”genial”. Der er næsten lige langt for de 
fjernest boende jyder som for de fjernest 
boende østdanskere. Vissenbjerg er ikke kun 
en udstillingsdag, men også den dag hvor 
Dansk Vizsla Klub traditionen tro holder 
generalforsamling.
  15. juni var en dejlig dag med sol dog 
ikke for varmt, men nok til at hundene ikke 
kunne efterlades i bilerne. Mange tror sta-
dig, at en bil kan ventileres ved at bagsmæk-
ker og vinduer står åben. Men det er ikke 
nok på en dag, hvor solen skinner. Bilen 
bliver hurtig varmet op og de efterladte 
hunde lider i varmen.
  Jeg kom til Vissenbjerg for at udstille min 
hun, men også for at træffe andre vizslaejere 
og bekendte med andre hunderacer. Det blev 
en hyggelig dag med masser af hundesnak.
  Generalforsamlingen forløb, som den 
skulle, men desværre var der ikke så mange, 
der deltog- Husk at hvis du vil have indfl y-

delse på klubbens aktiviteter, er det vigtigt 
at stille til generalforsamlingen.
  VizslaNyt udkommer ikke længere så ofte, 
fordi der mangler ofte ind-put. Så for at 

følge med i det der sker, er det en god ide 
jævnligt at checke klubbens hjemmeside: 
www.danskvizslaklub.dk.

Der var masser af tid til god snak og hygge i Vissenbjerg

Michael Pallesen med DKCH NKCH INTCH(U) INT-
BRCH Quodians Rembrandt,2840143 (2011) (kh) Exc. 
BIK Championklasse.

Lone viser Sisi frem.

DKCH NKCH INTCH(U) INTBRCH Quodians Rem-
brandt,2840143 (2011) (kh) Exc. BIK Championklasse.

www.fjd.dk
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Forårshvalpe – en dejlig tid

Redaktøren kom forbi til hvalpekig, og 
spurgte mig om jeg kunne skrive lidt om det 
at have et kuld hvalpe. Det kunne jeg godt. I 
skrivende stund er hvalpene 7 uger gamle.
  Efter at have interesseret os for Drenter 
og avl af Drenter i over 10 år, var det nu 
tiden, hvor alt passede med at vi skulle lave 
et kuld hvalpe. Vi er så heldige selv at have 
den hanhund, Samson, som det perfekte 
match til min tæve Dixie, og Samson er 
en parringshvalp efter vores ældste hund 
Bosse, så projektet har været undervejs i 
mange år. Det har været en stor oplevelse 
at se, hvor naturligt alle instinkter kommer 
frem i hundene, når de får lov at leve så frit 
som muligt. Parringen gik let, da hundene 
jo kender hinanden, og drægtighedsperioden 
var fuldstændig problemfri.  Dixie trivedes 
og var sund og frisk at se på, havde endda 
overskud til at gå ud og fi nde en fasan, som 

hun kunde tage stand for kun 2 dage før hun 
fødte. 
  Opblokningsperioden startede allerede fre-
dag aften, og lørdag formiddag gravede hun 
meget energisk i sine huler – og til middag 
fødte hun så sin første hvalp. Ikke helt uden 
drama for han kom baglæns og ville ikke ud 
uden hjælp. Herefter fødte hun i løbet af 4 
timer 8 hvalpe, sikke et mylder! Den første 
nat var hård, for hver gang hvalpene blev 
urolige måtte jeg op og sikre mig at alle 8 
fi k deres andel i råmælken. Men herefter 
var de næste 3 uger ren fornøjelse. Dixie 
passede selv hvalpene og ryddede op. Efter 
2 uger fi k Samson lov at deltage i pasningen 
og jeg kunne nøjes med at nyde dem og 
sørge for den rigtige prægning i takt med 
deres alder. Samson elsker sine hvalpe, og 
han bruger meget tid sammen med dem, det 
er nærmest rørende at se på!
  Efter 3. uge blev de mere krævende, nu 
skulle de vænnes til rigtig mad, og dermed 
overtog vi også pligten med at tørre op og 
vaske gulv. De fi k også brug for mere plads 
og større udfordringer, så vi fl yttede dem i 
udendørsfold så meget som muligt. Her blev 
det rigtig sjovt, for de fi k fl ere og nye udfor-
dringer næsten dagligt, og de har hele tiden 
været tillidsfulde og nysgerrige, og er straks 
gået i gang med at afprøve alt, hvad vi har 
tilbudt dem. Og der skal ikke så meget 

til - en gammel marmeladespand kan give 
mange timers underholdning, et træ som al-
ligevel skulle fældes er super at kravle på og 
gnave i og et bræt på tværs af badebassinet 
er perfekt til balancegang.
  Vi har fået god hjælp til prægning fra rigtig 
mange gæster og hvalpekøbere. Hvalpene 
har mødt mennesker fra 10 mdr. til 70 år. 
Er blevet løftet, båret, leget og nusset med 
af et utal af mennesker som alle synes de 
er skønne. Vi har været heldige, for det er 
nogle super gode hjem vores hvalpe skal 
fl ytte til senere og alle har sat sig grundigt 
ind i racens egenskaber og behov, og alle 
har haft hund før.
  Alligevel bliver det nok hårdt når de skal 
fl ytte, men heldigvis fl ytter de ikke alle sam-
tidig. Og så bliver det spændende at følge 
Balder, Aigo, Kimik, Pelle, Rossi, Daisy og 
Karla i de første år, og se om vores avls mål 
er lykkedes, og om alle trives med deres nye 
liv. Én af dem, Vicki, bliver boende her.
  Jeg har ofte hørt folk snakke om, hvor stort 
et arbejde det er at have et kuld hvalpe, det 
er det også, men for mig/os er det først og 
fremmest en kæmpe stor oplevelse og glæde 
at være med til at bringe 8 små guldklumper 
til verden og føre dem gennem deres første 
vigtige tid. 
Med venlig hvalpe-hilsen
Rikke Hansen. 

Vi har fået ny fl ot hjemmeside med et godt overblik og smart design. Kig ind på drenteklub.dk og følg med i nyheder, aktiviteter og resul-
tater eller hold øje med nye foto, om der er et kuld hvalpe på vej eller noget du kan bruge fra Drenteshoppen.

Ny hjemmeside!

www.fjd.dk
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Sommerens udstilling for FDJ medlemmer-
nes hunde, i år med næsten 300 tilmeldte 
indenfor 13 forskellige racer, forløb i god 
stemning og solskin. 
  De mange ringe, hvor bedømmelserne 
skulle foregå var stillet klar af fl ere frivillige 
fra udstillingskomiteen, som var stået tidligt 
op, så der var klar til start kl. 9.30. Udstillin-
gen blev åbnet med jagthorns blæsning og 
åbningstale ved Steen Andersen fra Hunters 
Magazine. 
  Vi havde ni Drenter tilmeldt samt nogle 
stykker, der bare var kommet for at kigge 
med deriblandt to vordende drente-familier 
- dejligt med nye medlemmer. Blandt de ni 
deltagende hunde var der besøg fra Holland 
i form af Petra med Harm, som stillede op 
i unghundeklassen. Vores dommer, Gun-

nar Jensen, tog sig god tid og udviste stor 
indlevelse i vores race. 
  Niels Peter Jacobsen stillede med to hunde, 
Sandmosens Tjalfe, som vandt Champion 
med Exc.CHK Plac.1 CK 1.BHK BIM 
og Sandmosens Novia, som fi k Exc.CHK 
Plac.1 CK 2.BTK. Johanna Jongstra, lige-
ledes med to smukke deltagere, Mosehøjs 
Mazmal Cille, der blev bedst i racen (Exc.
ÅK Plac.1 CK 1.BTK BIR) og Mosehøjs 
Bufri Eros, som vandt Brugsklassen (Exc.
CHK Plac.2 CK 2.BHK).
  Åbenklasse blev vundet, dagen før sin to 
års fødselsdag, af Samson (Anders Højlund 
Hansen) med Exc.ÅK Plac.1. og Mosehøjs 
Busmal Molly (Frank Christensen) fi k Exc.
JK Plac.1. 
Phobos (Anders Røhr Lauritzen) fi k bedøm-

melsen VG.ÅK Plac.2 og Mosehøjs Busmal 
Frida (Mette Kofod) fi k VG.JK Plac.2.
  Efter diverse fotosessions blev der serveret 
lækre sandwichs inden vi afholdt vores 
generalforsamling, som foregik på græsset i 
god ro og orden.
  Dagen blev afrundet med kåring af dagens 
bedste hund, som blev Tine Brunhøj Jensens 
Lystlunds Å-Rikke, en korthår, med de fi ne 
udtalelser Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT 
BIR.
Stort tillykke til alle deltagere samt tusind 
tak til dommer og hjælpere for en dejlig dag 
– jeg glæder mig allerede til næste år i håb 
om at se Rikke og Anders hvalpe.
Hilsen Helle Rønde.

Udstilling og generalforsamling i Vissenbjerg

Harm, Samson, Eros, Tjalfe og Cille med dommer Gunnar Jensen.

Tjalfe og Sille. Samson og Harm

www.fjd.dk
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Skøn tur til Frankrig – igen, igen!
Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er 
lidt små-frankofi l. Så da min tyske veninde, 
Anne, kontaktede mig og spurgte, om vi 
skulle lave en ”tøse-tur” til Frankrig og 
deltage i den store årlige bretonudstilling 
(kaldet NE), som dette år lå ved Aurillac i 
Auvergne, så sagde jeg med det samme ”ja, 
tak!”
  Inden nogen begynder at rynke på næsen 
af alt det udstillings-halløj, så vil jeg blot 
minde om, at det primært handler om at 
netværke og skabe gode kontakter. At se 
mange fl otte bretoner samlet på et sted er jo 
også fascinerende. Kvaliteten er også i top 
på de fl este af hundene, og konkurrencen 
derfor hård.
  Anne syntes, at vi skulle melde hunde 
til, når kræene nu alligevel skulle med på 
turen, så det gjorde vi. Jeg meldte Didine 
du Mont Chanois til i åbenklasse for hvid/
orange tæver (her var der 34 meldt til), og 
Cadeau Gamine blev meldt til i juniorklasse 
for hvid/orange tæver (her var der 14 meldt 
til). Det skal nævnes, at man i Frankrig 
deler bedømmelserne op i ”hvid/orange” og 
i ”andre farver”.  Det skulle nok blive både 
interessant og nervepirrende.
  Onsdag formiddag kørte jeg sydpå og 
ankom hos Anne og Andreas sidst på efter-
middagen. Vi var inviteret til grillaften hos 
Hermann og Andrea (formanden for den 
tyske bretonklub), og skæbnen ville, at der 
netop var et kuld bretonhvalpe på 5 uger, 
der susede rundt hos Kennel Junkenhof – 
herligt! 

Næste dag pakkede vi Annes bil (min 
Toyota Aygo var liiiiige i det mindste, ha, 
ha), og så gik det ellers sydover. Vi kørte 
12 timer i træk og valgte at fi nde et hotel i 
Bourges. Her fi k vi os installeret med hun-
dene i to enkeltværelser. Begge mine piger 
nød det i fulde drag, for vi deltes om den 
store seng, hvilket normalt aldrig sker der-
hjemme. Hundene var så fl inke og nemme at 
have med.
  Næste dag kørte vi sidste etape, ca. 4 
timer og ankom i Aurillac, hvor Anne på 
forhånd havde booket hotel. Også her fi k 

hundene lov at komme med på værelserne. 
Vi mødtes med Lutz og Carola Hildebrandt, 
medlemmer af den tyske bretonklub. De var 
indlogeret på samme hotel. 
  Fredag aften var der arrangeret venskabs-
middag med de udenlandske gæster og de 
forskellige spidser fra den franske klub. Vi 
fi k super mad og vin. Her mødte vi mange 
kendte ansigter og mange facebook-venner. 
Herligt at træffe de forskellige folk per-
sonligt. Der var gæster fra bl.a. Tyskland, 
England, USA, Norge, Sverige og lille mig 
fra Danmark.
  Efter en fantastisk menu endte vi sammen 
med lidt forskellige folk ved en bil på par-
keringspladsen. Her blev der delt gavmildt 
ud af diverse vine, som nogle af franskmæn-
dene selv havde taget med. Lad os bare sige, 
at der var en frisk og løftet stemning.
  Næste dag var der arrangeret en tur for tu-
risterne, men Anne og jeg valgte at køre lidt 
rundt selv. Vi fi k selskab af Lutz og Carola, 
samt Sue Axtell, som nogle sikkert har mødt 
til DBKs jubilæumsudstilling sidste efterår. 
Vi havde en dejlig dag, hvor vi fi k luftet 
hundene, en fl ok på 8-9 stykker. Der blev 
provianteret og fundet en rasteplads, hvor 
vi kunne smovse i baguettes, oste, lufttørret 
skinke, pølser og masser af god vin. Sådan 
skal en ferie være!

Lørdag aften var der galla. Anne og jeg 
havde smukkeseret os til olympisk medalje 
og det medførte kindkys og håndkys fra 
nogle af de franske mænd, ha, ha. Kvinde-

tække, det har de! Igen var maden god, og 
arrangementet var bare så vellykket.
  Men vi skulle jo være friske til næste dag, 
hvor den store udstilling fandt sted. Begge 
Annes hunde var meldt til i juniorklasse for 
hvid/orange tæver ligesom min ”Gamine”.
  Der var mange fl otte hunde til stede, så jeg 
var spændt på resultatet. Anne fejrede store 
triumfer med begge tæver. Ilse de la Source 
aux Perdrix blev bedste juniortæve og Ilvy 
de la Plaine Marat blev 2. bedste juniortæve. 
Bedre kan det ikke gøres og så endda i 
racens hjemland!
  Jeg fi k ”excellent” på Gamine, hvilket jeg 
var ovenud tilfreds med. Didine fi k også 
”excellent” og blev nr. 8 ud af 34 åbenklasse 
hvid/orange tæver. Det var jeg meget stolt 
over! Begge mine hunde fi k en hammer god 
kritik, så jeg var lykkelig. Der var arrangeret 
både frokost og aftensmad for deltagerne. 
Her fi k man snakket med masser af folk og 
fi k skabt lidt kontakter. Der ligger allerede 
en invitation til sneppe- og bekkasinjagt i 
Normandiet – ikke så ringe endda!
  Mandag havde vi ingen specifi kke planer 
udover at slappe af og nyde en luftetur med 
hundene. Sue sluttede sig til os, og vi blev 
enige om, at vi ville tage en tur op i bjergene 
og tage ”pralefotos” af vores hunde. Der 
ligger en udslukt vulkan, som kaldes Puy de 
Mary. Der kørte vi op.
  Vi kom fra 26 grader iført T-shirt og klip-
klapper og endte i 11 grader og stærk blæst 
1500 m. oppe - det var godt nok koldt! Vi 
fi k fotograferet på livet løs og skyndte os 
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så ned i varmen igen. Jeg smuttede ind i en 
gårdbutik på vej ned ad bjerget og købte lidt 
gedeost og paté til frokosten. 

Tirsdag morgen sagde vi farvel til fl ere af 
vore nye venner og kørte nordpå. Jeg havde 
arrangeret et besøg hos Didines opdræt-
ter, og han og hans kone glædede sig til at 
modtage os. De bor helt fantastisk, og der er 
masser af plads for hundene at boltre sig på 
– og det gjorde de! Både Annes hunde, mine 
og Michels.
  Vi hyggede os gevaldigt, og både Anne 
og jeg fi k snakket fransk, da Michel og 
hans søde kone Christine ikke taler et ord 
engelsk. Men det gik super.
  Vi overnattede hos Michel og fi k snakket 
og hygget til en gang over middag, hvor 
jeg lige fi k taget nogle skønne billeder af 
alle hundene. Herefter kørte Anne og jeg 
til Alsace for at se dette smukke område og 
shoppe lidt. Vi fandt et (dyrt!) hotel i Col-
mar, og fi k os sat udenfor ved et lille bord 
og nød en iskold øl i den lune sommeraften. 
Vi fi k vendt nogle af vores mange oplevelser 
og fi k lidt ro på i hovedet. Anne ville gerne 

nå at besøge et par venner i Freiburg, og 
dem fi k vi så hilst på den følgende dag. Og 
så gik turen nordover igen.
  Velankommet om aftenen fi k vi pakket bil 
ud, fi k fodret hunde og smagt på lidt rødvin, 
mens vi berettede om vores tur for Annes 
mand Andreas. Jeg blev der en ekstra dag og 
kørte så mod Danmark.

Der har været megen køren og rigtig 
mange indtryk og oplevelser, men det har 
været en fantastisk ferie. At kunne have 
mine to hunde med så fuldstændig ubesvæ-
ret er til stor glæde. At snakke om bretoner, 
jagt, mad, natur og meget andet med folk, 
man deler interesser med, er bare så skønt!
  Det var storslået at opnå ”excellent” på 
begge mine tæver i racens hjemland, og især 
med Gamine, som jeg jo selv har opdræt-
tet. Men vigtigst af alt er det selve det at 
netværke og møde skønne mennesker, som 
deler min brændende interesse for bretonen.
  Det kan anbefales at man kaster sig ud i 
det og kører mod Frankrig. Næste år er den 
store udstilling i selve Bretagne og ligger 
i slutningen af august. Så begynd allerede 

nu at planlægge ferie! Om jeg selv kommer 
afsted igen ligger lidt hen i det uvisse, selv 
om jeg nærmest blev ”beordret” til at møde 
op af den franske klubs formand.
  Jeg skal afsted til Frankrig allerede dette 
efterår, hvor det gælder jagt og sneppe-
prøver. Det er en helt anden slags ople-
velse, som dog udspringer af netop det at 
netværke. Så folkens – bare kom i gang! 
Franskmænd bider ikke – ret meget! 
Pernille Hansen

International vinderklasse 
og Hubertus – efterår 
2014

Klubben afholder sin internationale efter-
årsvinderklasse lørdag den 20. september 
2014 på Gl. Toftesgaard. Prøveleder er 
Anni Hansen, Strandby. Tilmelding via 
Hundeweb. Du kan fi nde fl ere informatio-
ner på www.breton.dk.
  I forbindelse med vinderklassen afholder 
DBK sin Hubertus-prøve. Enten fredag 
den 19. eller søndag den 21. september. 
De kvalifi cerede hunde og deres ejere 
modtager en invitation direkte fra klub-
bens bestyrelse. Nærmere følger også på 
hjemmesiden.

Hovedprøve 2015
Hovedprøven i 2015 afholdes efter aftale 
med DJ´s lokale prøveleder ved Horsens 
og Juelsminde i dagene fredag den 27. 
marts til søndag den 29. marts 2015. 
Standkvarter bliver Bygholm Landbrugs-
skole.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Sommeren er over os og det kan betyde høje 
temperaturer for os og hundene. Aktivitets-
niveauet kan dale og lysten til de helt store 
udfoldelser kan sikkert tælles på en hånd. Vi 
kan også risikere en klassisk våd dansk som-
mer hvor aktiviteter udenfor har svært ved at 
måle sig med bog og brænde-ovnen.
  Lige meget hvilket sommervejr vi får, er 
en ting dog sikkert vores kære hunde følger 
os i vådt og tørt. Derfor skylder vi dem at 
sørge for de også har en god sommer. Der er 
sikkert mange som har brugt forsommeren 
på apporteringstræning og lydighed. Nu er 
prøverne i fuld gang og der forventes gode 
resultater for bretonerne som sædvanlig. 
Derefter kommer en velfortjent pause til 
både hund og fører efter forårets markprøver 

og forsommerens træning. Vi skal jo ikke 
nødvendigvis gå helt i stå, så husk alt den 
gratis træning en sommerferie giver.
  Jeg ved godt, at for rigtig mange er dette 
en komplet selvfølge når det kommer til 
ihærdige hunde-folk, men måske nogen 
kan fi nde lidt inspiration på de sløve varme 
dage hvor ingen rigtig magter andet end at 
dase. Bretonen er jo heldigvis en dejlig aktiv 
hund, men kan jo bestemt også overtales 
til lidt sofahygge. Oftest vil de dog gerne 
stimuleres lidt, så ”man” ikke kommer til at 
lave ballade.

På varme dage:
Brug en bold, avis eller et sæt klip klapper 
(kort sagt det der er tættest på)

Sommer og sol

www.fjd.dk
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Træn lidt let apportering i haven – eller lad 
hunden ”hjælpe til” med at bære ind fra 
hygge i haven, hente avisen eller bære en 
sko ind.
  Lad hunden gå hinter rundt i haven mens 
man vander, luger eller hvad man nu skal 
have gjort, så kan den ligge dæk mens stil-
lestående arbejde udføres.
  Hvis man er så heldige at være tæt på en 
strand hvor hunde må bade, kan det kun 
anbefales at man udnytter de svale aftener 
til en gåtur med en indbygget dukkert. Husk 
dummy i lommen!
  Husk altid at have vand til hunden hvis I er 
på tur og lad den aldrig tilbage i bilen. Lo-
gik for de fl e-ste hundeejere og især for os 
som ikke blot har vores hunde som kæledyr, 
men også som jagtkam-merat.

På våde dage:
Man kan sagtens træne indenfor hvis det 
nu står ned i fl ere dage, men man kommer 
bestemt ikke uden om de daglige lufteture.

Brug en håndfuld godbidder eller lidt af 
foderet, gem dem stuen, forteltet eller hvor 
man nu sidder og hygger sig. Lad hunden 
søge efter dem.
  Træn hinter og dæk indenfor f.eks. når man 
skal i køkkenet efter noget, så kan man jo 
lige tage hunden med.
Ryd op øvelser kan dyrkes med både børn 
og hunde. Hav nogle få ting som hunden 
kan gå over i en kurv med. 
  Disse små øvelser kan for mange virke 
helt tåbelige, men man kan blive overrasket 
over hvor meget ens hund faktisk får ud af 
det. Blot at bruge snude og hoved kan være 
ganske nyttig træning, så alt lydighed holdes 
ved lige med et minimum af udfoldelse. 
Håber alle får en dejlig afslappende sommer 
så vi kan være klar til jagtsæsonen sammen 
med vores fi rbenede venner.
Anne Kristensen

Endelig oprandt dagen som mange aktive 
bretonfolk på Sjælland ser frem til hver 
sommer, nemlig dagen for Mafi afesten. Af 
uransaglige årsager mente formanden, at det 
i år skulle være en russisk mafi afest, hvilket 
kun kunne ses til festen ved en portion rød-
bede tzatziki. En eller anden havde mumlet 
noget om vodka, men havde vist glemt det 
igen. 
  Festen blev holdt i Brdr. Larsens nyind-
købte stald. Der var fi nt dækket op og stal-
den pyntet med en større mængde trofæer 
af mange forskellige afrikanske antiloper og 
bøfl er fra Brdr. Larsens jagtrejser, på gulvet 
lå et zebraskin og dybe bløde sofaer, man 
kunne slappe af i. afrikansk eller russisk 
mafi afest?
  Mafi afest blev der. Omkring 30 mennesker 

samledes omkring bordene. Vi havde fået 
lavet en fantastisk buffet af ”sammenskuds-
mad”, og Brdr. Larsen havde sørget for 
velstegt og mørt kød. 
  Som altid til Mafi afesten, tager vi en runde, 
hvor hver hundefører kan fortælle om sin 
hund, årets prøvelser, resultater – eller man-
gel på samme, og årets oplevelser på jagt. 
Igen har formanden blandet sig og indført en 
temafortælling. Dette års tema var ”Den før-
ste gang”, og så måtte man selv bestemme 
HVILKEN første gang.
  Historierne var mange og meget underhol-
dende: Der var historien om den allerførste 
breton, om en mentors altid sikre hukom-
melse, om det første møde med bretonklub-
ben, den første fødsel, den første agerhøne 
skudt over ”stående breton”, ja, jeg kunne 
blive ved. Nogen kunne fortælle meget, 
andre lidt, men sikkert er det, at vi alle har 
mange fantastiske oplevelser med vores 
bretons.
  Mafi afesten var ikke den eneste fest den 
aften, for ovre i Brejning hos Thomas og 
Marianne Rebsdorf var en anden bretonfest 
i gang, nemlig Fakkeløjtefesten. Hilsener 
og skål blev delt på Facebook, og sådan kan 
man så holde fest sammen på kryds og tværs 
af landet.
  Til Mafi afesten skal der også være et lille 
bitte gran af alvor. Årets talentfl øjte skal 
uddeles til en ny hundefører, der har gjort 
en stor indsats til træning og på prøver. I 
år tilfaldt talentfl øjten Franz Metzker som 
sammen med sin unghund Freja har formået, 
at gøre det rigtig godt på det forgangne 
års prøver.  Vi glæder os til, at se et foto af 
Franz med fl øjten om halsen, som han skal 
bære synligt på den første anerkendte prøve 
i efteråret.

  Aftenens underholdende indslag blev slut-
tet af med den, af Brdr. Larsen nyindstiftede 
vandrepokal: Årets Grissebasse. Denne po-
kal skal gå til én der har gjort sig bemærket 
i årets løb, på en måde, som juryen (Brdr. 
Larsen) fi nder ”prisværdig”. –Og selv om 
Allan Rasmussen et kort øjeblik troede, at 
det var ham der løb af med grisen, så var 
det nu Claus Nielsen der vandt den ”Første 
gang”! Claus vandt pokalen fordi han har 
købt en hund med hale, nemlig en engelsk 
setter. 
  Endnu en sjov fest sluttede noget senere. 
Vi kan alle glæde os til næste år, og næste 
års mafi afest, og falder der nogle fynboer og 
jyder ind, så skal de være mere end vel-
komne.
Søren Stenhøj

Mafiafest på russisk
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Klubredaktør:
Bent Olsen, Grammingtoften 1, 6630 Rødding. 
Tlf. 74 84 51 09/21 75 58 57. 
e-mail: bento@bbsyd.dk

www.pointerklub.dk

I skal gøre jer umage 

www.fjd.dk

Få dage før tilmeldingsfristens udløb var 
der kun tilmeldt 5 hunde. Det bekymrede 
lidt , men ved slutdato blev det alligevel til 
16 hunde plus en eftertilmelding. Det svare 
nogenlunde til de senere års antal hunde. 
Det glædelige var, at en del af ejerne var nye 
hundeførere.
  Som dommer varetog Erik Petersen, 
Viborg hvervet med stor dygtighed. I sin 
afslutning havde Erik to opfordringer til 
klubbens medlemmer. - For det første: Gør 
jer umage med at lære at føre hund på en 
udstilling. - Alt for mange af jer tager alt for 
nonchalant på det, og tænker det går nok, 
men med en lille smule træning ville fl ere 
hunde placere sig en præmiegrad højere.
  - For det andet: her kommer vi til avlen. 
- Et af pointerens adelsmærker, er den kon-
kave næseryg, hvor næseborene er højest, 
det såkaldte ”dish face”. - Jeg har i dag set 
fl ere hunde hvor lige netop dish face kunne 
være bedre og som derfor ikke opnåede 
et CK. - Det skal I tænke på, når I vælger 
avlstæver og hanhunde.

Samtlige resultater kan ses på Dansk 
Pointer Klubs hjemmeside, så her skal kun 
nævnes vinderne i de forskellige klasser.

Junior hanner: Astrups Basse Ejer: Anne 
Maris Skov. EXCL. 1. vinder.
Åben klasse hanner: Ug’s Eddy Ejer: Arne 
Larsen EXCL 1.vinder. CK BHK1 BIR.
Brugsklasse hanner: Villestoftes Ponto. 
Ejer: Elsebeth lo’ven. EXCL 1.vinder.
Åbenklasse Tæver: Matresse’s Mille. Ejer: 
Freddy Brixsen. EXCL.1. vinder CK, BTK1 
BIM.
Brugsklasse tæver: Spurvfugldalens 
Olivia. Ejer: Søren Møller Jensen. EXCL. 1. 
vinder CK cert. BIK2. Olivia blev på dagen  
udstillingschampion. 

Samlede billede af alle klassevindere, med hunior hanner til venstre.

Overrækkelse af Adams Cup til Anne-Marie og Gunnar 
for højst placerede hund med samme ejer og opdræt-
ter (Villestoftes Storm) ved Derbyet 2014. Overrakt af 
Poul Vestervang.
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Til venstre: Ug’s Eddy bedst i racen. Ejer Arne Larsen.
I midten: Den nykårede champion Spurvfugldalens 
Olivia Ejer Søren Møller Jensen.
Her over: Matresse’s Mille bedst i modsat. Ejer Freddy 
Brixsen.

Den 15. juli fylder Gunner Larsen 80 år.
En af DPK’s ”tunge drenge” runder endnu 
et skarpt hjørne. Gunner du er en af dem der 
virkelig holder fanen højt, når du skal vælge 
dine hunde ud af dit avlsarbejde. Eksteriøret 
skal være i orden, fart søg og stil skal være 
i top, begge dele har vi set talrige eksempler 
igennem åerne, med fl ere Derby vindere og 
placeringer. Sidst her i 2014 hvor Villestof-
tes Storm med Anne Marie, fi k en fornem 
placering, hvor i modtog Pokalen, For bedst 
placeret Pointer af egen opdræt. Det er dej-
ligt, at se og mærke din entusiasme og ildhu 
stadig er til stede, godt hjulpet af din Grethe, 
der altid står dig Bi når der fødes hvalpe og 
det gør det jo næsten hvert år. Du brænder 
stadig for at fostre endnu en stjerne. Kære 
Gunner du har her i 2014 Fremtids sikkert 
Kennel Villestofte i mange år fremover idet, 
du har indlemmet din datter Anne Marie og 
Joakim Skovgård i kennelen. Endnu et bevis 
på at du er fremsynet. 
  I 2004 besøgte Niels Mølgård Ovesen 
Gunner. Han skriver i sin slutbemærkning. 
”Det var nu ikke lige pensionister jeg tænkte 
på da jeg kørte fra gården, for de har rigtig 
mange gøremål hver dag. De er hjertevarme, 
gæstfri og meget virksomme mennesker. – 
Vi skal snart have hvalpe igen, sagde Gun-
ner på et tidspunkt i vores samtale, avlen 
skal holdes i gang, for jeg skal jo da også 

have en hund at gå med, når jeg bliver fi rs.” 
Og det har han til fulde.
  Dansk Pointer Klub ønsker dig TIL-
LYKKE med dagen og håber du får mange 

gode stunder fremover sammen med din 
familie og venner.
AN/BO

Familien Larsen og Joakim med søn.

80 år

DPK’s efterårsvinderklasse 2014 
DPKs efterårsvinderklasse afholdes lørdag d. 27september på Tof-
tegårde, Borupgård og Sindal. Mødetid kl.8,00 , Gl. Toftegaards-
vej 65, 9440 Aabybro. Prøveleder Anette Lorentzen, Trudslevvej 

58, 9480 Løkken. Mail: borupgaard@mail.tele.dk. Tlf.: 20138803  
Tilmelding på hundeweb. Ordførende dommer: Kristian Frøkjær 
samt Brian Hinge Krog og Erik Petersen.
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Klubredaktør:
Harris Jensen, Ramsevej 24, Bøjden, 
5600  Faaborg. Tlf. 62 60 15 88/24 98 44 78
e-mail: haki2656@gmail.com

www.engelsksetterklub.dk

Man hyggede sig til træf i Herning                 Alle fotos: Patrick Eggers

www.fjd.dk

ESK træf den 28. og 29. juni på Gilmosega-
ard ved Herning blev igen i år nogle herlige 
dage med masser af hunde (og hundesnak) 
samt rigtig mange herlige mennesker, 
mange gengangere, men også nogle nye, 
håber de faldt godt til, og at de har fået lyst 
til mere hundekomsammen.
  Fredag ankom de første, og campingplad-
sen tog form. Vi har næsten faste pladser, 
og lejrchefen Tage Skov sørgede for, at alle 
følte sig godt tilrette. Fællesspisningen hen 
på aftenen med den medbragte mad blev 
nydt og snakken gik lystig, for nogle til den 
lyse morgen.
  Lørdag startede det offi cielle program, 
formanden Erling Clausen bød velkommen, 
og udstillingen 
gik i gang. Dommer Jane Mortensen be-
dømte de fremmødte hunde, og alle fi k en 
saglig og fyldestgørende kritik. 
  Bedste hund blev Tobølbjergs Hunt ved Al-
lan Bredsgaard, og bedst i modsat køn blev 
Melgaards Q Whitney ved H.P. Clausen. 
Begge hundefører fi k Peter Fly-Hansen 
mindepokal. 
  Efter frokosten startede apporteringprøven, 
og mange hunde bestod, de to bedste blev 
Sannie ved Søren Stærkær og Harmatten 
ved Jens Aage Madsen, begge med 30 point, 
så en ekstra prøve måtte til for at fi nde den 

bedste hund. De skulle på tid fi nde tre ud-
lagte emner, og der vandt Harmatten, og fi k 
overrakt Uggerbyklittens fl otte pokal, udsat 
af Ingemann Albrechtsen.  
  Resten af dagen gik alle og hyggede sig, 
og fl ere mødte op ved bueskydebanen, der 
blev ledet af Stefan og Janie.  Der blev 
udvist stor energi, og mange gode ideer 
blev afprøvet af de fremmødte for at ramme 
de opstillede emner, bedst blev Jan skarp 
forfulgt af Allan. 
  Det store lotteri med de utrolig mange 
gevinster blev hurtig udsolgt, fantastik at 
det kan lykkes at samle så mange forskellige 

gevinster ind. 
  Nu var tiden kommet til det madmæssige 
højdepunkt, nemlig Jette og Jan `s helstegte 
gris med lækker salat, samt kartofl er og sovs 
(hører vist ikke til retten), men uhm, hvor 
det hele smagte godt, og med vin a libitum 
blev det en herlig aften.
  Inden spisningen gik i gang, blev både 
dommere og hjælpere takket for den store 
indsats, især Kirsten og Tage Skov for det 
store læs, de år efter år trækker, for at alle vi 
kan få en uforglemmelig weekend.   
Inge Thomsen  

Der var masser af hygge og stort engagement ved ringside.

Sopcialt samvær lørdag aften.Tage Skov havde mange jern i ilden den weekend.
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Jens Åge Madsen modtager trofæet for bedste ap-
portering.

Hakon Skov er godt fornøjet med Granats arbejde.

Stegt pattegris á la Jan Andreassen.

Dagen blev indledt med stort morgenbord 
i telt på udstillingspladsen. Herefter blev 
24 smukke hunde på kyndig vis bedømt 
af H.P. Clausen. Overvåget af kritiske til-
skuere ved ringside. Men det hele foregik 
i en positiv ånd med lykønskninger til alle 
der forlod ringen; uanset farven på det 
udleverede bånd.
  Bedste tæve blev Mette Kühls Järvirä-
meen Emilia og bedste han blev Peer 
Vinding Clausens Bjerndrups Birk. De to 
hunde stod faktisk også sidste år på fl øjen, 
men der var i år den forskel, at de byttede 
plads, da racens bedste hund skulle kåres. 
Emila blev BIR 1 og Birk blev BIR 2.
  Dagen sluttede med fælles frokost og 
kaffe. Tilsat Line Clausens fremragende 
hjemmebagte kage.
  Tak til Anders Varming og de andre med-
lemmer af ESK, som sørgede for en fl ot 
udstillingsdag i det fynske.

24 engelske settere på FJDs udstilling

Fire hanner af høj kvalitet.

Fire dito tæver.

Fælles morgenkaffe i teltet.

Hubertus prøve – ESK og DGSK - søndag den 21. sept. 2014.
Kom og vær med til at kæmpe om hvilken ekvipage, som er bedst denne gang. 
Hvilken klub får håneretten for det kommende år.
  DGSK og ESK arrangerer i fællesskab Hubertus prøve for sine medlemmer den 
21.9 – mødetid kl 8.00.
  Mødestedet er Brændstrupvej 18A, 6510 Gram.
  Prøveleder er Karl Jensen – startgebyret er kr. 550,00, inklusiv frokost, som 
medbringes på dagen.
  Tilmelding til Karl Jensen på tlf. 60807475 eller jagtgordons@gmail.com

Efterårsvinderklasse
Engelsk Setterklubs efterårsvinderklasse afholdes 20. septem-
ber 2014 på Sydsjælland.
Mødested: Langøvej 10, 4772 Langebæk kl. 8.00.
Tilmelding på DKK-Hundeweb.
Prøveleder: Søren Rydahl Gotthard, Tågeskovvej 32, 4733 
Tappernøje. Tlf. 21 20 18 58. Mail: xry@live.dk.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
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DANSK GORDON SETTER KLUB

Klubredaktør:
Ole Frank, Danevej 61, 9990 Skagen
Tlf. 51 63 30 63
e-mail: ole@fyrbakkens.dk 

www.dgsk.dk

Vissenbjerg 2014

www.fjd.dk

Søndag d.15 juni klokken meget tidligt gik 
det sydpå. Dorte, Basco og jeg var på vej til 
Fyn og FJD-udstilling i Vissenbjerg.
  Vi ankom ved 9 tiden måske lidt i god tid, 
men der var masser af aktivitet på pladsen. 
Vi fi k fat i et program og fandt ringen. Efter 
programmet var vi desværre ikke så mange 
tilmeldte. Men vi var da 8 dejlige Gordon 
Setter.
  Oppe ved dommer teltet var der noget 
forvireing da vores ringsekretær, var faldet 
meget uheldigt og hun havde desværre 
brækket kravebenet. Der skulle tilkaldes en 
ambulance, men de ville ikke komme og 
hente hende og hvad gjorde man så !, den 
endte med at hun kom afsted og vi fi k en ny 
på banen i en fart. Så troede jeg at vi var i 
gang men nej da! vi var jo ikke så mange 
af se SORTE så vi skulle dele ring med de 
RØDE, og det var jo ok da vi også havde 
samme dommer nemlig Gert Christensen.
  Irsk Setterne kom i gang og her kunne vi 

både se og høre at det var en erfaren herre 
der var dommer, kort og saglig kritik og så 
videre til næste hund, så det hurtigt selvom 
der var en del hunde hos de RØDE.
  Nu blev det så Gordon Setterenes tur, jeg 
var glad for at Basco og jeg ikke var de før-
ste i ringen, jeg har det nok sådan at jeg ikke 
føler mig super godt til pas der inde, ja nok 
nærmest lidt som elefanten DUMBO.
  Junior klassen- Hanhund var Troldmar-
kens Ilova som havde  Chrstina P. med i 
ringen det blev til et fl ot EXCL til dem. I 
Åbenklasse Hanhund var det Fru udstilling 
Lene K. og Østjylland’s TT Satchmo der var 
fremme på banen og fi k VG. 
  Brugshundeklassen Hanhund og Tæver 
bestod af de sidste 6 hunde. Og her var det 
så vi skulle prøve at gøre en fi gur, det blev 
til et VG som vi havde håbet på. Vi var jo 
taget på udstilling fordi Chrstina B, var så 
venlig og fortælle os at der var en pokal til 
vinderen af UKK på hovedprøven hvis den 

kunne opnå VG på FJD-udstillingen i Vis-
senbjerg, så vi var super glade for vores VG, 
og Højtoftegaards Ungdomspokal. 
  Udstillingens bedste blev Vajskær Abidal 
EXCL 1.Vinder CK Certifi kat 1.BHK BIR, 
og  i det hele taget blev det igen en god dag 
for Kennel Vajskær med 3 hunde i top 4. 
Men helt sikkert en dejlig dag for alle med 
hyggeligt samvær som altid når vi er afsted 
med vores dejlige hunde. 1000 tak for en 
dejlig dag Dorte, Erik og Basco-Brormand.

Juniorklasse - Hanhund
Troldmarkens Ilova Af 5.Maj 07 
DK08022/2013 v/Robert Paulsen  EXCL 
1.Vinder + Pokal

Åbenklasse - Hanhund
Østjylland’s TT Satchmo DK02891/2012 
v/Lene Knuth Very Good 1.Vinder + 
Pokal

Brugshundeklasse - Hanhund
Æblevangen Don Carlos DK19259/2008 
v/Lene Knuth EXCL 3.Vinder
Åens Xcobar DK18128/2010 v/Rene 
Madsen Very Good
Vajskær Abidal DK11957/2011 v/Robert 
Paulsen EXCL 1.Vinder CK Certifi kat 
1.BHK BIR + Pokal
Vajskær Basco-Brormand DK06836/2012 
v/Dorte Lystrup & Erik Nielsen Very 
Good 4.Vinder + Pokal
Vajskær Balic DK06837/2012 v/Lorenz 
Clemmesen  EXCL 2.Vinder CK 2.BHK

Brugshundeklasse - Tæver
Nakkehages Bd Tilde DK01314/2011 v/
Peter Eliasen  EXCL 1.Vinder + Pokal

Pokalvindere i Vissenbjerg.

Hubertus prøve – ESK og DGSK - søndag den 21. sept. 2014
Kom og vær med til at kæmpe om hvilken ekvipage, som er bedst denne gang. Hvilken klub får håneretten for det kommende år.
  DGSK og ESK arrangerer i fællesskab Hubertus prøve for sine medlemmer den 21.9 – mødetid kl 8.00.
Mødestedet er Brændstrupvej 18A, 6510 Gram.
Prøveleder er Karl Jensen – startgebyret er kr. 550,00, inklusiv frokost, som medbringes på dagen.
Tilmelding til Karl Jensen på tlf. 60807475 eller jagtgordons@gmail.com
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DANSK GORDON SETTER KLUB

Danmarks første 
Skovchampion 
Den første danske stående jagthund, der 
kunne smykke sig med titlen, blev 7-årrige 
Gordon setter DK. JCH. Åens Gangster ved 
Kent Hvirring Jensen fra Læsø.
Dette skete i foråret på en prøve ved Ska-
gen. 
  Gangster benyttes til al slags jagt, men er 
en ener i skoven på sneppejagt. 
Der er skudt rigtig mange snepper/fugle 
for Gangster og det er således en erfaren 
„herre“ på sit felt, der opnåede denne fi ne 
nye titel. 
  DGSK ønsker såvel opdrætter Erik Peter-
sen og ejer Kent Hvirring Jensen tillykke 
med den nye titel DK.JCH  DKSKFUCH 
Åens Gangster.
OF

Et godt team
Robert Paulsen og Vajkær Abidal kan man 
i den grad kalde for et godt team. Det viste 
sig hurtigt da Robert bestod apporterings

prøven med en meget ung Abidal. På mark-
prøve blev det til 7x 1.pr i UK. Herefter 
blev det til et par 2.pr Åk inden billetten til 
VK sidste efterår kom i hus. Dette resul-
terede i at Robert kunne modtage pokalen 
for ”årets unghund 2013” på hovedprøven 
i år. På deres første vinderklasse blev det 
til en fl ot 3.vinder, som udløste billetten til 
Mesterskabsprøven. Her blev det til en fl ot 
5.vinder til team Robert/Abidal. På Hoved-
prøven blev det til 2x 1.pr Åk + pokal. Som 
Robert sagde….så er det dælme svært at se 
sur ud…!        
  Meeen….,det er også observeret på nogle 
markprøver, at Abidal slipper Robert og 
jagter noget egenrådig og går faktisk af 
hånd. Dagen efter kan det så igen blive til 
præmiering af højeste karat. En hund der 
konstant ligger på grænsen. Og lige præcis 
derfor passer Robert og Abidal så godt sam-
men, er vi fl ere der mener.        

DGSK Internationale Efterårsvinderklasse 
afholdes søndag den 28. september 2014

Mødested er hos Bjarne Kleis, Jagthytten, Langøvej 10, 4772 Langebæk.
Mødetid er kl. 8,00.

Dommere er Erling Clausen (ordf.) og Poul Erik Dahl.
Frokost forventes afholdt ca. kl. 13,00.

Programmet offentligøres nogle dage forinden via DGSK hjemmeside.
Prøven tæller som kvalifi cering til Danmarksmesterskabet i henhold den gældende 
fordelingsnøgle, som sker i forhold til det totale antal startende hunde, på alle efterårets 
vinderklasser. DM afvikles i Nordjylland søndag den 12. oktober. For mere information 
se, www.danskjagthundeudvalg.dk.
  Bjarne Kleis er prøveleder og styrer os, som sædvanligt, sikkert gennem dagen.  
Bjarne, mobil 22 14 20 76, e-mail: kleistrading@mail.dk
  Er der nogle, som ønsker en overnatning i Jagthytten, så kontakt Bjarne Kleis direkte. 
Ligeså hvis man ønsker at bestille morgenmad, frokost, eller har øvrige praktiske 
spørgsmål.

Tilmelding skal ske via www.hundeweb.dk.
  Har man ikke mulighed derfor, kan det ske på DJU’s blanketter, som skal fremsendes 
eller mailes, senest lørdag den 20. september til: 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.

Pokaler

Så er det tid til at få graveret, pudset og 
klargjort Jeres fi ne pokaler fra efterårets 
prøver 
Hvis du tager dig sammen og gør det nu, 
så slipperr du for en sur „pokal-hystade“ i 
røret lige inden en prøve.
  Hvis du ikke selv har mulighed for at 
bringe pokalen til den næste prøve, så 
ring endelig, så vi kan få arrangeret noget 
transport. Mit nr er : 40 61 29 62.
Lene (Pokal-hystaden).
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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

Sommersøndag på Fyn
Det blev den største apporterings prøve, 
siden 2009, rent antalsmæssigt, da Dansk 
Irsksetter-Klub søndag den 6. juli 2014, 
afholdt sin traditionsrige Sdr. Jyske/Fynske 
prøve på Fyn. 
  Pokalvinder blandt IS med tre gange 10 
point blev Kirstinekjær´s Eddie, ved Gunnar 
Jensen, Klippeøens D. Donna ved Birte 
Jensen, og Yobbo´s Calle ved Christina Bak, 
fi k begge 29 point, så konkurrencen var 
absolut tilstedeværende. Den unge IS, der 
på prøvedagen kun var otte måneder, syntes 
ikke rigtigt kaninen var ”farmands”, så den 

skulle animeres lidt for meget. Det må siges, 
at være en meget god begyndelse, i så ung 
en alder.
  Der var også hård kamp, blandt de unge 
ikke IS. Her var det Ruhår Sai-Gha´s Balla 
ved Kaj Pedersen og Pointer Astrups Rik 
ved Erik Aarø, der måtte ud i en nervepir-
rende omprøvning. To duer på tid, som 
Pointer Rik vandt med ærespræmien til 
følge. Flot klaret af de to unge hunde, på 
omkring 100 sekunder. Ærespræmien blandt 
ikke IS i åben klasse gik til Engelsk setter 
Heegårds Granit ved Ove Madsen, der fi k 

max point 30.
  Stor tak til dommer Lars Nielsen, der 
havde ros til hundeførerne, idet han bemær-
kede, at hundene var hurtige og effektive. 
Stor tak også til Tove og Helge Knudsen, 
for tilrettelæggelsen af prøven igen i år. Tak 
til Helge for hans utrættelige arbejde med 
træningen forud for prøven. Sidst men ikke 
mindst tak for en hyggelig frokost i Jeres 
dejlige skyggefulde have. Dansk Irsksetter-
Klub ønsker tillykke til alle hunde og Deres 
fører.
Palle Krag.

Gruppen af deltagende IS fra venstre: Gunnar Jensen 
med Kirstinekjær´s Eddie, Birte Jensen med Klip-
peøens D. Donna, Knud Hansen med Heggelifjellets 
Rex, Christina Bak med Yobbo´s Calle.

Pokal – og ærespræmie vindere, fra venstre: P. 
Astrups Rik ved Erik Aarø, ES Heegårds Granit ved 
Ove Madsen, IS Kirstinekjær´s Eddie ved Gunnar 
Jensen.

DISKs 100 års jubilæum 
Til orientering kan det oplyses, at stand-
kvarteret bliver på EUC. Centret i Audebo, 
Audebo Skolevej 6. B, 4300 Holbæk. Et 
sted hvor alle kan være, og tæt på area-
lerne der skal benyttes, til prøverne
  Der bliver arbejdet med forskellige tiltag, 
såsom en udstilling der omfatter alle 
Engelske racer. Der er også andre tanker 
i gang.
  Hold jer endelig ikke tilbage, kom med 
tanker og ideer, som der før er kommet en 
opfordring til, send det til Brian Krog.
Med venlig hilsen, Jubilæumsudvalget, 
Jørgen Jensen, Gunnar Jensen og Erling 
Juul.

Det blev en virkelig fl ot sommer søndag, til 
FJDs udstilling ved Vissenbjerg. Der var et 
øget antal hunde til udstillingen, fordelt på 
fl ere af racerne, omkring 40 – 50 fl ere end 
sidste år, og der kunne også spores en lille 
fremgang i tilmeldingerne i Irsk setternes 
ring.
  Bedst i racen og pokal, blev DKCH 
DKJCH Mårup Messi DK02213/2007, 
ved Per Pedersen. Bedst i modsat køn 
og pokalvinder blev Kragereden Maggie 
DK03589/2010, ved Kent Madsen, ført 
af Christina Bak. Bedste hund i brugs-
klasse og pokalvinder blev Mårup Storm 
DK13101/2011 ved Søren Godtfredsen. 
Det blev Maggie og Storm der igen fi k 

tildelt udstillings certifi kat, Maggie blev 
dermed ny DK champion, medens Storm 
mangler sin 1. præmie på markprøve i åben 
klasse, men har ellers samlet alle tre udstil-
lings certifi kater sammen, så det kommer. 
Bedste juniorklasse han og pokalvinder, 
blev Settermosen Bill DK01436/2013, ved 
Helge Knudsen. Bedste åben klasse tæve og 
pokalvinder blev Qgaia DK17243/2009, ved 
Lene Gram-Hansen. Qgaia har fl ere gange 
fået tildel excellent i åben klasse. Udførlig 
præmierings oversigt, kan fi ndes på DISKs 
hjemmeside. 
  Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke med 
præmieringerne.
Palle Krag.

FJDs udstilling ved Vissenbjerg

Pokal vinderne fra venstre, Per Pedersen med Mårup 
Messi, Christina Bak med Kragereden Maggie, Lene 
Gram-Hansen med Qgaia, Søren Godtfredsen med 
Mårup Storm, og Tove Knudsen med Settermosen Bill.

www.fjd.dk
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Ny udstillings champion
På FJDs udstilling i juni ved Vissen-
bjerg, blev Kragereden Maggie DK 
035890/2010, (DKBRCH DKJCH Ibber 
– Douedal´s Kyra) ny Dansk udstillings 
champion. Maggie har haft et ualmindeligt 
fl ot forår, startende på vinter udstillingen 
i Frederiks, med BIM og certifi kat. På 
DISKs hovedprøve på Fyn, blev det på 
udstillingen til excellent, 1. vinder og 
certifi kat i brugsklassen. På markprøve 
delen blev det til 1. præmie i åben klasse 
fredag, og 1. vinder i vinderklassen søn-
dag. Sit tredje og sidst udstillings certifi kat 
opnåede Maggie på FJDs udstillingen ved 
Vissenbjerg i juni, og kan nu smykke sig 
med titlen, Dansk udstillings champion. 
  Maggie er ejer af Kent Madsen, er ført af 
Christina Bak, og opdrættet af Palle Krag. 
Stort tillykke.

To udstillings championer på udstillingen ved Vis-
senbjerg. Fra venstre: Per Pedersen, med DKCH 
DKJCH Mårup Messi der blev BIR, og Christina 
Bak med DKCH Kragereden Maggie, der blev BIM. 
Tillykke.

Torben Reese 70 år 
Som en af de lidt ældre Irsk Setter folk, så 
mødte jeg Torben og hans første irsk setter 
en gang på en markprøve. Torben velklædt 
som altid, charmerende sød og venlig, som 
vi alle kender ham.
Jeg kan ikke huske, hvad det var for en bil, 
men jeg mener han kørte i en fl ot Jaguar 
med læder sæder, hvor om alting er, så 
var vi fl ere der tænkte, da Torben lukkede 
hunden ind på bagsædet smurt ind i pløre og 
pladder, hvem pokker er ham Reese?
  Ham ser vi ikke om et år, tænke jeg og 
sikkert mange andre, men det gjorde vi, 
Jeg husker specielt, da vi havde 3 irsk 
setter unghunde, der som de eneste engel-
ske hunde, havde fået 1. pr på FJD forår, 
Torben-Kim Enarm og undertegnede skulle 
gå om prøvens bedste hund. Torben sagde: 
Drenge lad os tage en øl med i lommen og 
lad os gå ud og nyde dette øjeblik! Det var 
Kim og jeg hurtigt med på.
  Prøven var overstået på 5 minutter, så 
havde Torbens hund slået Kim og jeg, på 2 
perfekte situationer.
  Den største og hurtigste røvfuld Kim og 
jeg har prøvet, nu viste vi, hvem ham Reese 
var.
  Din tid med Irsk settere har været præget 
af entreprenørskab, du vil udvikle, du har 
tænkt nyt.

Torbens hunde: DKCH-DKJCH-DKBRCH 
Klippeøens RIFF.
Torben har i manges øjne, haft den bedste 
hanhund, der har været i klubbens historie, 
Klippeøens RIFF, det er uden diskussion, 
den hund der har slået bedst igennem i vores 
avl. Riff kunne med lidt held være blevet 
DKBRCH som unghund (den blev kun 2 
vinder), men det opnåede han lidt senere.
  Jeg vil gerne for egen regning sig: DEN 
MEST STILRENE IRSK SETTER JEG 
HAR SET TIL DATO. Årets Irsk setter 
1998-2001. Titlerne taler for sig selv. 
  Sheantullagh Glenn. Derby vinder i 
Sverige, vi har kun 2 vindere i klubbens hi-
storie, placeret på DM, utallige vinderklasse 
placeringer forår og efterår. Fantastisk 

fuglefi nder. Årets Irsk setter 2004, mange 
imponerende resultater.
  Dona. Placeret på mesterskabsprøven forår, 
utallige vinderklasse placeringer, stilren og 
igen fantastisk fugle fi nder. Donse var en 
meget blød hund, men du formåede at få alt 
det gode frem i hende.
  Janås Arrac. En hund som faktisk er 
tipoldefar til Lohmanns Jaffa, også denne 
opnåede vinderklasse placering.
  Du har også arrangeret markprøver og 
vinderklasser. Du har også prøvet at ar-
rangere DM på Frihedslund og omegn, et 
af de fl otteste DM jeg har set, det hold jeg 
var med ude og se, der var skudt over alle 
hundene til middag og fl ere af hundene op 
til 2 gange.
  Som da Flemming Fuglede kom op til 
os og gav dig hånden og sagde undskyld 
drenge efter 11 misbrugte chancer, det her er 
jo et fantastisk terræn, der kunne jeg se, du 
var stolt, du havde kæmpet for at terrænerne 
var perfekte og der vare fugle i rapsen, du 
havde rent i fl ere uger og smidt hvede i rap-
sen, for at lokke fasanerne ud fra remiserne.

Kære Torben. Det er meget svært for mig 
ikke at blive personlig, du er et fantastisk 
menneske, du er umulig at beskrive med få 
ord.
  Men du har for mig været, som en far (selv 
om du ikke er det fysisk) du har altid været 
et ordentlig menneske, som når det har væ-
ret nødvendigt, har opdraget på mig og givet 
modspil på en god moden og konstruktiv 
måde. Det er fantastisk at komme ned til dig 
og Hanne i Thailand og mærke jeres kærlig-
hed til hinanden og livet sammen.
  Der er en aura om din person, som mange 
har nydt godt af, du er et utrolig varmt men-
neske, altid glad positivt, du elsker at drille 
og blive drillet, du er en person som skaber 
livsglæde omkring dig, glasset har aldrig 
været halvt fyldt, du om nogen ser mulighe-
der i stedet for begrænsninger.
  Du har aldrig båret nag, du har en fanta-
stisk evne til at tilgive, som en af dem, som 
desværre har prøvet at såre dig, så har du 
tilgivet også mig.
  Du er jo et konsekvent menneske, så da 
Hanne gerne ville til Thailand, så som du 
tørt sagde: Nu havde Hanne brugt tid på 
mig og min interesse, nu er det min tur til at 
ofre mig, og så sluttede du dit jagthundeliv, 
med at blive udtaget til DM. Som du meldte 
afbud til, du følte det var her kapitlet skulle 
sluttes.
  Dit engagement uagtet om det har været i 
DJU-DISK Bestyrelse – HUNDESPORTEN 
- NU GOLF eller dine egne virksomheder er 
imponerende.
  Ingen i vores lille klub har på så få år, som 
du har haft Irsk setter, skabt så mange store 
resultater, med så forskellige hunde.
  Hjertelig tillykke med fødselsdagen.
  På vegne af DISK, Kent.

Torben Reese, med en af utallige vundne pokaler, efter 
”dagens dyst”.

Efterårsvinderklasse
Dansk Irsksetter-Klub, afholder sin 25´ 
efterårsvinderklasse
søndag den 28. september 2014, kl. 08,30.
 Mødested: Den gamle smedje på Liselund 
gods, Liselundvej 5,           
4850 Stubbekøbing. Tilmelding pr. hun-
deweb.
 Prøveleder Jan Lorentsen, Faurbjergvej 
21, Tuse Næs
4300 Holbæk. Tlf: 32 47 23 46, Mail. jan.
lorentsen@bellacenter.dk

DANSK IRSKSETTER KLUB
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På den første rigtige forårsdag i marts, 
hvor temperaturen var rekordhøj, og vin-
den svag fra vest, blev Settermosens Bill 
DK01436/2013, (Settermosens Alba – Erin 
Vom Kapellenpfad), ved Helge Knudsen, 
præmieret med sin første 1. præmie i UK. 
Bill og Helge Knudsen deltog i FJDs prøve 
ved Kolding.
  Agneta Anderson, Sverige, deltog den 14. 
15. og 16. marts i FJD forårsmarkprøver, 
på Fyn, ved Bramming i Sydjylland, og 
i Nordjylland. Resultatet var 2x 1. præ-
mier, i åben klasse, til Red Garlic´s Epixe, 
S 45657/2004, (N22330/01 Lyngstuas 
Jack 2 – S12113/2002 SEJCH Nordfjäl-
lets FB Robbyn). Det blev til 2. præmie 
i åben klasse til Red Garlic´s Juicy Fruit 
S65775/2007 der er datter af Epixe, og halv-
søster til Ole Schmidts og Brian Krogs han-
hunde, Onion Mix og Red Pepper. Epixes 
stamtavle, indeholdende mange gode hunde, 
ikke blot fra Norden, men også oversøiske. 
Blandt andet, Moanruad, U.S., Fowlers, 
Janås og Rosendales Laff, der for år tilbage 
kom til Norge, og blev far til U & JCH Chif, 
der også indgår i stamtavlen. Så skal det da 
også lige nævnes, at Epixe er JCH i Norge 
og Sverige, og Juicy Fruit er JCH i Sverige.
  Den 15. marts opnåede Højfyns Bella 
DK07989/2009, 3. præmie i åben klasse på 
FJDs prøve i Nordjylland. Ejer og fører er 
John Jensen.
  På FJDs Sjællandske prøve opnåede tre 
unghunde 1. præmie i UK. Settermosen 
Baffi n DK01435/20013, (Erin Vom Kapel-
lenpfad – Settermosen Alba), opdrættet ejet 
og ført af Frank Krøyer. Også søstrene Kiwi 
Line´s Sveske DK10647/2012 og Peber 
10649/2012, ( Kiwi Line´s Citrus – Kiwi 
Line´s Kokus). Begge unghunde er opdræt-
tet af Jan Lorentsen, der slev førte Sveske. 
Peber blev ført, og er ejet af Lene Knudsen.
  Dansk Jagthunde Derby blev afviklet 
ved Ribe i dagene 21. og 22. marts, og 
havde som vanligt stor tilslutning. Blandet 
de fem tilmeldte IS, var den eneste der 
opnåede præmiering, Vorrehøjs Henna 
DK03257/2012, (Kiwi Line´s Citrus DK 
23647/2007 – Freja 24001/2004) opdrættet 
ejet og ført af Flemming Jensen, Hirtshals, 
den opnåede  på 1´dagen 1. præmie i UK, 
med karakteren 1B, og var med i anden 
dagens afsluttende heat, hvor den opnåede 
placering som 6. vinder. En ualmindelig fl ot 

placering, blandt 94 katalog numre. STORT 
TILLYKKE.
  Kirstinekjær´s Eddie DK06716/2009, ejet 
og ført af Gunnar Jensen, har i åben klasse 
ved Stouby, den 22. marts opnået 1. præmie. 
Eddie er tidligere vinderklasse placeret, og 
har fl ere 1. præmier i åben klasse. 
  Erin Von Kapellenpfad DK00147/2011, 
ejet og ført af Jan Justesen, har den 23. 
marts ved Harlev, opnået 1. præmie i åben 
klasse. Erin har fl ere vinderklasse place-
ringer, og har nu tre stk. 1. præmier i åben 
klasse, samt en 1. præmie i brugsklasse.
  På Gordon setter klubbens hovedprøve 
ved Vildbjerg, opnåede Mårup Storm 
DK13101/2011 (Rosendales Sam – Mårup 
Klip) ved Søren Godtfredsen, og Højfyn´s 
Bliss DK07988/2009 (Rosendales Sam – 
Højfyn´s Amia) ved John Skovsager Larsen, 
begge 2. præmie i åben klasse. 
På Pointer klubbens hovedprøve ved Hol-
bæk, opnåede Kiwi Line´s Squash, en 1. 
og en 2. præmie i UK, Kiwi Line´s Sveske 
opnåede en 1. præmie i UK. Begge hunde er 
ejet og ført af Jan Lorentsen.

På forårets blandede vinderklasser, blev 
det Jan Justesen med Erin Von Kapellenp-
fad, der først opnåede en placering som 5. 
vinder på DJs vinderklasse i Sønderjylland 
den 25. marts. Senere på DKK vinderklasse 
ved Vildbjerg, blev Kirstinekjær´s Eddie 
ved Gunnar Jensen, 1. vinder med hæders-
pris. En fl ot præstation. På den anden prøve 
samme sted blev Ginkgo ved Alex Røge 
Hermansen 5. vinder.  Stort tillykke - til alle 
tre fører med hundene.
  Til DKKs mesterskabsprøve den 12. april 
blev 1. og 2. vinder på DISKs hovedprøve 
inviteret. Derudover kom Gunnar Jensen 
med Eddie selvfølgelig med, men også Jan 
Justesen med Erin kom til mesterskabsprø-
ven, da nogle af de foran placerede hunde, 
ikke kunne deltage, eller på anden måde 
havde adgang til mesterskabsprøven. Det 
vil sige, at der var i alt fi re IS til start, på 
Mesterskabs prøven. Da dagens afprøvning 
var slut, svar Jan Justesen med Erin, den 
bedst placerede IS, som 6. vinder. Stort 
tillykke, - det er en fantastisk præstation, 
blandt Danmarks måske bedste 31 engelske 
stående jagthunde, og hundefører, bare at 
komme med til prøven.
Palle Krag.

Ny import
Knud Hansen har hentet en Irsk set-
ter hvalp i Norge, Heggelifjellets Rex 
DK04760/2014. Rex er født i november 
2013, og har mange kendte navne i sin 
stamtavle, såsom Svenske Moanruad Sap-
phire, der jo kom til Sverige fra Irland, 
Norske ”US” Kuling, hvad det bringer 
med af Amerikansk og Norsk blod, og 
ikke mindst Danske DKJCH Setterly Aldo 
02840/96, der for fl ere år siden drog til 
Norge, for at deltage aktivt i avlen der. 
Aldo, der jo er rundet af, Rosendale, Hav-
drup, Englyst og ikke mindst Moanruad 
blod gennem Tysk Von Royal, havde inden 
sin afrejse til Norge, fl ere fl otte placeringer 
i vinderklasser. Et spændende køb, som vi 
gælder os til at se, på marken til foråret.

Arne Englyst (t.h.) og Vagn Rasmussen blev i 
forbindelse med formandsberetningen på DISKs 
generalforsamling i foråret, ønsket tillykke med Deres 
henholdsvis 80 og 70 års fødselsdagen. Arkivbilleder.

En spændende IS han hvalp købt i Norge.

Settermosen Bill DK01436/2013, (Far Erin Vom 
Kapellenpfad – Mor Settermosen Alba) ved Helge 
Knudsen. Bill blev på Dansk Irsksetter-Klubs 
hovedprøve i foråret, 1. vinder af UKK, og blev 
bedste unghund på prøven med 1. præmie i UK. Bill 
præmieringsprocent er over 100. Den er stillet på 
markprøve to gange, og har fået to gange 1. præmie 
i UK. Deltog i UKK og vandt, udstillet på FJDs udstil-
ling ved Vissenbjerg, og blev pokalvinder. Bill er 
stadig kun 18 måneder gammel. Stort tillykke.

: Jan Justesens med IS Erin Von Kapellenpfad. Gunnar Jensen og Kirstinekjær´s Eddie.

Forårets præmierede hunde

www.fjd.dk

DANSK IRSKSETTER KLUB
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debat

Fra Dansk Breton Klubs bestyrelse.
I forbindelse med FJD´s formandskabs 
pressemeddelelse omhandlende fremtidens 
FJD offentliggjort i bl.a. Jagthunden/juni har 
DBK´s bestyrelse fremsendt et åbent brev 
til Henrik Raa Andersen (HRA) og Anton 
Dahl (AD), hvor vi efterlyser svar på nogle 
yderst simple spørgsmål. Dette skal vi kort 
redegøre for i dette indlæg, og man kan 
fi nde det åbne brev i sin fulde længde på 
www.breton.dk.
  Formandskabet har på FJD-mødet den 
14. maj 2014 fremlagt et strukturforslag, 
der betyder et brud med DJU-strukturen og 
dermed Danmarks Jægerforbund (DJ) og 
Dansk Kennel Klub (DKK). Fremlæggelsen 
er desuden fulgt op med en noget upræcis 
pressemeddelelse fra formandskabet.
  Vi har noteret fl ere gange, at formandska-
bet har været yderst negativ over for DJ med 
beskyldninger om, at DJ direkte modarbej-
der FJD´s interesser og avl. Dette uden at 
kritikken er konkret!
  Da det er yderst vigtigt for Dansk Breton 
Klub at fastholde et godt samarbejde med 
DJ, som organiserer ca. 90.000 jægere og 
dermed mange af vores ”kunder” – nuvæ-
rende og potentielle – fi nder vi det uhold-
bart, at vage og grove beskyldninger svæver 
i luften. Det er samtidig noteret, at forslaget 
om at droppe DJU-konstruktionen ikke er 
ledsaget af en motivering.
  Derfor har DBK´s bestyrelse den 21. maj 
2014 opfordret formandskabet om skriftligt 
at uddybe kritikken af DJ samt motivere 
baggrunden for forslaget. Dette over for alle 
klubber i FJD og samarbejdsparterne, som 
jo nu er bekendt med, at der foregår et eller 
andet i FJD, som berører dem. 
  Vi har samtidig opfordret formandskabet 
til selv at offentligøre oplægget på FJD´s 
hjemmeside, således at det ikke kun er for-
beholdt specialklubbernes bestyrelser og de 
af DMK´s medlemmer, som mødte frem på 
denne klubs generalforsamling medio juni. 
Om ikke andet er det formentlig blevet 

offentliggjort på DBK´s hjemmeside.
  For en god ordens skyld skal det oplyses, 
at DBK´s bestyrelse og de øvrige special-
klubber i skrivende stund endnu ikke har 
modtaget et skriftligt svar.
  Det er så også med til at forplumre billedet, 
at FJD på samme møde blev præsenteret for 
Fremtidsudvalgets oplæg. Oplæggets grund-
læggende ide er en fælles profi lering af den 
stående jagthund over for den danske jæger! 
Det matcher fuldt og helt DBK´s arbejde og 
klubbens samarbejde med DJ. Hvordan det 
hænger sammen med formandskabet struk-
turoplæg, er svært at gennemskue!
  Den vakse læser af Jagthunden har måske 
noteret sig, at der allerede er planlagt en 
workshop den 15. august. Her skal man 
drøfte fremtid med udgangspunkt i ud-
valgets oplæg, og IKKE formandskabets 
strukturoplæg. Her mangler der måske lidt 
sammenhæng i processen?
  DBK´s bestyrelse ønsker til stadighed at 
være fremme i skoene. Vi udfordrer gerne 
den nære omverden sammen med andre, 
men det er vigtigt at pointere, at større de-
batter og tiltag skal ske på et konstruktivt og 
oplyst grundlag. Derfor ser vi frem til svar 
på klubbens fremsendte spørgsmål.
  Bestyrelsen skal samtidig benytte lejlighe-
den til at præcisere, at vi fi nder det dybt pro-
blematisk, at tillidsvalgte i FJD igen på et 
løst og uoplyst grundlag undsiger Danmarks 
Jægerforbund – forrige gang ved at undsige 
og afbryde ”samarbejdet” med DJ omkring 
markvildtprojektet. Nogen vil sikkert undre 
sig over en sådan ”kundepolitik”, men den 
danske jæger er måske ikke mere vores 
primære kunde?
Hillerød, den 2. juli 2014
Søren Stenhøj

Efterskrift
På www.danskjagthundeudvalg.dk kan du 
fi nde DJU´s jubilæumsskrift, der kort be-
skriver organisationens 75 års historie.

Hvor skal vi hen du?
5-Klub samarbejdet
International Vinderprøve 
lørdag d. 27. september 2014

Dansk Vizla Klub, Langhårsklubben, 
Dansk Weimaraner Klub, 
Dansk Drentsche Patrijshond Klub og 
Klubben for Gammel Dansk Hønsehund 
inviterer til international vinderprøve på 
Samsø.

Mødested: Sælvigbugtens camping, Sta-
unsvej 2, 8305 Samsø 
  Mødetid: lørdag den 27. september 2014 
kl.: 08:15 
  Færgen: Færgen afgår fra Hou kl.: 07:00 
og ankommer Samsø kl.:08:00 og afgår 
igen fra Samsø kl.: 18:15.
  Pladsreservation til færgen: Tlf.: 70 23 
15 15 eller www.faergen.dk. Det er vigtigt 
at bestille plads! Deltagere fra Sjælland 
bedes kontakte prøvelederen.

Prøveleder: Holger Pedersen, Højvangs-
vej 21, 8305 Samsø. Tlf.: 40 42 17 38 
e-mail: fi ndholger@os.dk

Dommer: Knud Føns

Tilmelding skal ske på www.hundeweb.dk 
senest den 21. september 2014. 

Har du ikke mulighed for at tilmelde på 
hundeweb, kontakt da prøvelederen
  Hvis der kan skabes økonomisk mulighed 
for det, vil der blive tilbagebetalt kr.: 100,- 
på dagen, som tilskud til færgen.
  Vedr. samkørsel kan prøvelederen kon-
taktes.
 
Eftertilmelding, hvis adgangsgivende 
præmiering opnås, kan ske ved at kontakte 
prøveleder.

Eventuel overnatning og madpakker: 
Kontakt Sælvigbugtens camping/Birthe 
på tlf.: 86 59 07 07. Der kan overnattes i 
campinghytter og værelser. 

HZP Prøver efterår 2014

Anlægsprøveudvalget arrangerer lørdag 
den 6. og søndag den 7 september 2014, 
følgende HZP prøver.
Lørdag den 6. september ved Mariager og 
på Sjælland.
Søndag den 7. september ved Løgumkloster 
og på Langland.
  Regler for HZP prøver kan læses her: 
http://www.langhaarsklubben.dk/wp-

content/uploads/2012/09/Reglerne_vedr_
HZP-2.pdf
  Adgang til prøverne har hunde der endnu 
ikke er fyldt 2 år.
  Se mere på klubbernes hjemmeside for at 
se tilmelding og regler for HZP prøver.
  For yderligere information om afholdelse, 
tilmelding og træning til prøverne kan spe-
cialklubberne kontaktes.

Med venlig hilsen
Anlægsprøveudvalget
Langhårsklubben
Korthaarklubben
Dansk Münsterlænder Klub
Dansk Vizsla Klub
Dansk Weimaraner Klub
Dansk Drentsche Patrijshond Klub
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Adresseliste over specialklubber-
nes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og 
udmeldelse eller hvis bladet udebliver.
 
DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørs-
holm. Tlf. 20494839 
Email. kasserer@ruhaar.dk

KORTHAARSKLUBBEN:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund. 
Tlf. 75331760 
Email. kasserer@korthaarklubben.dk

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22. 5400 Bogense. 
Tlf. 64441145 - 22618279 
Email. erik.lillesoe@privat.dk

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSE-
HUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg. 

Tlf. 65967747
Email. kmlange@mail.dk

LANGHÅRSKLUBBEN.
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, Søsum, 3670 Veksø. 
Tlf.: 47172268/ 20712268
Email: ida.thyssen@hotmail.com

DANSK WEIMARANER KLUB.
Torben Brandt Pedersen. Neptunvej 90, 6710 Es-
bjerg V. Tlf. 23367595
Email. kasserer@weimaraner.dk

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

DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB.
Morten Overgaard, Sdr. Borremosevej 4, 9600 Års. 
Tlf. 21781468
Email. moove@mariagerfjord.dk

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

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

DANSK GORDONSETTER KLUB.
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Merløse. 
Tlf. 23634245
Email. lauge.stiig.larsen@gmail.com

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Erling Juul, Fasanvej 15 Gershøj. 4070 Kirke Hyl-
linge. Tlf. 46404587 - 24647270
Mail. juuls@mail.dk

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Køgevej 58, St. Tårnb,. 
4652 Hårlev. Tlf. 56266651
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com  

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 at få fugle i sommer. 

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

Agerhøns og fasaner 
sælges

Bestilling modtages på æg, kyllinger 

Moselund Vildt 
8832 Skals

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

Lokal efterårsmarkprøve
Lolland-Falsters Jagthundeklub søndag d. 31. 
august kl. 8.00. Tilmelding i vinder- åben- og 
unghundeklasse (Engelske og Kontinentale 
max. 24 hunde). Mødested: Sakskøbing 
Vandrehjem, Saxes Alle 10, 4990 Sakskø-
bing. Pris 175 kr. - prøven er åben for nye 
medlemmer (+ 30 kr. ). Tilmelding på ju-bir@
mail.dk eller Henning Juul, Ellekrattet 25, 
4800 Nykøbing F. tlf. 60941658. Indskud på 
konto 1551-6115462 (HUSK navn, adresse 
og e-mailadresse!). Frokost i terræn husk 
madpakken – øl og vand kan købes. Vel mødt 
til alle - med venlig hilsen Bestyrelsen.

Lokal markprøve
Nordøstfyns Jagthundeklub Afhol-
der lokal efterårsmarkprøve søndag 
d.31august. Der dystes i unghunde-, 
åben og vinderklasse. Mødested Drig-
strup Sognegård, mødetid kl.8.00. Pris: 
150,-kr. pr. hund. Tilmelding senest 26. 
august. Kontinentale:  Frank Thorborg 
tlf. 50777654. Engelske: Henning Klok-
ker  tlf. 21491870

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



67

_

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



68

PP Danmark

Magasinpost SMP
ld nr: 42438


