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Er hunden 
klar til jagten?
Vi udsætter hunden for 
meget i løbet af sæsonen. 
Kan den leve op til for-
ventningerne?

Hårmundet
Hvorfor gnasker hunden 
på fuglen, og hvordan 
undgår man det.



2 www.fjd.dk

BLIV MEDLEM ALLEREDE NU PÅ WWW.EHT.DK

Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive medlem, er du velkommen til at kontakte: 

Breeder- og ernæringskonsulent Kathrine Due Tranekjer, tlf.: 27 80 01 54 eller på kdt@eldorado.dk

Er du 
medlem?

EUKANUBA HUNTING TEAM
FOR ALLE KVALITETSBEVIDSTE JÆGERE OG DERES HUNDE

OG FÅ ADGANG TIL:

 KVALITETSFODER TIL  
 MARKEDETS BEDSTE PRISER

 RÅDGIVNING OM  
 KORREKT ERNÆRING

 SPÆNDENDE  
 JAGTARRANGEMENTER

PREMIUM 
ERNÆRING skræddersyet til din aktive hunds behov
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Jagthunden
Jagthunden er medlemsblad for specialklubber til-
sluttet FJD. Bladet udkommer i d. 15. i månederne: 
februar, april, juni, august, oktober og december. 
Oplaget er p.t. 5.000 og omdeles af Post Danmark.
 
Ansvarshavende redaktør opg hjemmeside: 
Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31, 7490 
Aulum. Tlf. 97 47 24 93. Mobil. 24 82 10 93. (Re-
daktion og layout). e-mail: jagthunden@fjd.dk

I redaktionen med særligt ansvar for annoncer 
mm: Conni H. Jakobsen, Gerrebækvej 13, 6360 
Tinglev. Tlf. 29 89 93 63. 
e-mail: ajagthund@hotmail.com.

Tekst og billeder, læserindlæg mm (ikke special-
klubstof) optages ved henvendelse til redaktøren 
Teksten leves på CD eller mail. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i 
indlæggene.
Deadline for stof til bladet er d. 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 
1/9 og 1/11.
Alt klubrelateret stof sendes til redaktøren for den 
pågældende specialklub.

Adresseændringer skal ske til kassereren for din 
specialklub. Se bagerst i bladet.

 
Udebliver Jagthunden, så skal du rette henven-
delse til kassereren for din specialklub.
Se bagerst i bladet.

Tryk: Johansen Grafi sk, Holstebro.

De stående jagthundeklubber

(Fællesrepræsentationen for Specialklubber for 
Stående Jagthunde i Danmark)
 
FJDs formand: Christian Johansen, Bilstrupvej 32, 
7800 Skive. Tlf.: 97 52 90 00. Mobil: 40 31 88 35. 
e.mail: formand@fjd.dk

FJDs sekretær : Jette Veggerby.,Friggvej 20, Sdr. 
Onsild, 9500 Hobro. Tlf.: 51 86 05 08. 
e-mail: sekretaer@fjd.dk

FJDs kasserer: Ole Dahl Madsen, Kvottrupvej 51, 
Kvottrup, 8471 Sabro. Tlf.: 86 24 24 78. Mobil: 24 
82 24 78. e-mail: kasserer@fjd.dk
 
FJDs hjemmeside: www.fjd.dk

Dansk Jagthundeudvalg
DJUs sekretariat:  c/o Aage Stenhøj Jørgensen, 
Tvedsagervej 1, Ny Harløse, 3400 Hillerød. Tlf. 21 
67 24 68 og 48 26 24 68. E-mail: dju@danskjagt-
hundeudvalg.dk. 

DJUs hjemmeside: www.danskjagthundeudvalg.dk
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Hunden i bilen. Sikker transport af hunden på jagt og prøve. Gode råd til hundeeje-
ren, når han/hun skal ud at køre. Foto: Conni Jakobsen.

Den sidste rejse. Hvad gør vi ved hunden, når den dør? „Jagthunden“ har besøgt et 
kæledyrskrematorium. Foto: Anette Laursen.
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Resultatbog 
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne 
have en sådan til indførelse af prøve- og 
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal 
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsattest 
(ikke stambog) og Dansk Hunderegisters regi-
streringsattest (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 

Referater
Referater fra FJDs bestyrelsesmøde og 
referater fra gruppemøderne d. 21. maj kan 
ses på FJDs hjemmeside.

Mød FJD på Hjerl Hede og 
Gram Slot
I dagene 22. og 23, august afvikles Jagt og 
mennesker på Hjerl Hede, og den følgende 
weekend 29. og 30. august er der Jagt og 
Natur på Gram Slot.
  I begge tilfælde er det en blanding af 
messe og game fair, hvor en stor del af ud-
stillingerne og de mange aktiviteter foregår 
i det fri.
  Begge steder er der mange aktiviteter, der 
drejer sig om jagt og hunde, og mange af 
vore specialklubber er med på messerne 
enten på den ene eller anden måde.
  FJDs Markvildtudvalg er med begge steder 
med en informativ stand om de mange til-
tag, der kan laves for at forbedre forholdene Foto: Flemming Østergaard.

  Fårehyrden
  I foråret var jeg som ofte 
  før en tur på Præstbjerg 
  Hede (der hvor vi holdt 
  afslutning, sidst der var 
  VM i Danmark). Familien
   og jeg nød forårsvejret, 
men pludselig blev min opmærksomhed 
fanget af et fantastisk syn. 
  Tværs over heden kom en fårehyrde vand-
rende med sin fårefl ok. Der var nok over 100 
dyr i fl okken. Stille og roligt gik hyrden, og 
lige så roligt fulgte hele fl okken efter. Det 
var fascinerende at se på. Men så opdagede 
jeg noget, der skærpede min opmærksomhed 
endnu mere.
  Bag ved fårefl okken gik to hyrdehunde, 
Border Collie. De var ca. 100 m bag fl okken 
og bevægede sig i samme rolige tempo over 
heden. Kom de lidt for tæt på, lagde de sig 
ned, til afstanden igen var, som den skulle 
være.
  Hvis nogle af fårene kom lidt på afveje ud til 
siderne, var hundene der straks. Ud og mar-
kere, og fårene tilbage, hvor de skulle være. 
Det var imponerende.
  Det mest imponerende var dog, at hyrden 
hverken råbte eller fl øjtede af hundene. Ikke 
en lyd kom der fra hende, for det var en 
kvinde. Hun stoppede blot en gang imellem 
og så sig omkring, inden hun roligt vandrede 
videre med får og hund efter sig.
  Hvilken kontrol over så mange dyr, og så 
hundene der, der udviste den totale samar-
bejdsvilje og hele tiden var klar over, hvad de 
skulle.
  Jeg kunne ikke lade være med at tænke på de 
problemer, jeg gik og tumlede med min egen 
unghund. Jeg kunne ikke lade være og tænke 
på, hvordan det er på prøver, når hundene 
preller eller forfølger hare, medens førerne 
protesterer højlydt. Jeg kunne ikke lade være 
med at tænke over, hvordan det så ud på det 
lokale dressurkursus, hvor fl ere deltagere 
havde stort besvær med at lære hunden helt 
simple ting.
  Eller for slet ikke at tale om, hvordan det ser 
ud hjemme hos mange hundeejere, hvor stole 
er bidt i stykker, døre kradset til ukendelig-
hed, og tapetet fl ået af vægge, blot fordi fa-
milien ikke har spor styr over deres fi rbenede 
familiemedlem.
  Det var en total anden verden, jeg blev præ-
senteret for den dag på heden. Det var en helt 
anden måde at samarbejde på, og jeg kunne 
ikke lade være med at spekulere på, om vi 
kunne lære noget. Er disse hyrdehunde avlet 
på en helt speciel måde, og kan disse hyrder 
noget med hensyn til dressur og oplæring, 
som vi kunne drage nytte af. 
   Efter mere end 50 år med hunde synes man, 
at man egentlig nok ved det, der er værd at 
vide og kan det, der skal til. Men kan jeg nu 
også det?
  Billedet af hyrden på heden med sine dyr er 
endnu på nethinden, og jeg kan ikke frigøre 
mig for tanken om, at det måske er noget, jeg 
kan blive meget bedre til.
Med venlig hilsen
Flemming Østergaard, redaktør.

Agerhøneaftener
19. august i Sejstrup. 20. august på Lille 
Svenstrup. 3. september i Sværdborg.
Klik ind på http://www.fjd.dk/news/10-paa-
stribe/ og se mere om arrangementerne.

for markvildtet.
  Der er naturligvis også meget andet at se 
på i forbindelse med de to messer, så tag 
hele familien med og få en rigtig god dag.
 

30 kr. pr. billet 
til Agerhøne-
fonden

Løst og fast

Fjeldsted Skov Kro giver 30 kr. pr. billet til Agerhønefonden, hvis man har set opslaget i Jagt-
hunden eller på FJDs hjemmeside.
  Når du bestiller billet, sig da, at du har set annoncen i Jagthunden eller på hjemmesiden og 
send samtidig en mail til jagthunden@fjd.dk. Så kan vi holde styr på, hvor mange billetter vi 
er med til at sælge. 
  Skynd dig at købe billet, få en god aften og vær med til at støtte Agerhønefonden.
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FORESTER DIESEL MED AUTOMATGEAR
Nu kan du få Subaru Forester med den unikke Lineartronic CVT-gearkasse til diesel. 
Det perfekte valg for optimal komfort under alle forhold. Naturligvis kombineret 

Forester 
benzin fra 379.900,-
subaru.dk

OPLEV 
FORESTER
NYE SIDER AF

Bilen er vist med ekstraudstyr. Den angivne pris er ekskl. lev.omk.
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Rekord i Vissenbjerg

Med 322 katalognumre var der igen frem-
gang for antal udstillede hunde, da spe-
cialklubberne og FJD afviklede den årlige 
sommerudstilling i Vissenbjerg søndag d. 
14. juni.
  Det er meget glædeligt, at hundefolket til-
syneladende igen synes, at man skal samles 
på Fyn om sommeren. Vejret var perfekt til 
udstilling, ikke for varmt og stort set tørvejr. 
Forholdene ved Vissenbjerg Hallerne kan 

næsten heller ikke være bedre, nu hvor 
man har fået udvidet parkeringsområdet. 
Kortklippet græs er det perfekte underlag til 
fremvisning af en jagthund.
  Hos fl ere af racerne var der rigtig mange 
katalognumre. Således stillede der ikke 
mindre end 50 af racen Gammel Dansk 
Hønsehund. Flot, fl ot, fl ot, så der var nok 
at gøre for dommerne, og det blev nok lidt 
sent, inden man var færdige i alle ringe og 

kunne gå til konkurrencen om udstillingens 
bedste hund.
  Til denne konkurrence BIS var alle race-
vindere kvalifi ceret, og de blev bedømt af 
Gunnar Jensen og Hanne L. Jensen. Vinder 
blev korthåret hønsehund, Cato, der er op-
drættet af Thomas Højrup, Tjele og som ejes 
af Jacob Sørensen, Thorsø.
  Fortjent hyldest til alle vindere. Fortjent 
hyldest til arrangørerne. Fin dag på Fyn.

Reportage: Flemming Østergaard
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Der fremvises. Der bedømmes. Der begrundes og præmieres.

Der ventes. Der hygges.
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Første år med Eta

Apporteringskursus
men ikke uden problemer

Hidtil har alt gået glat, næsten for glat til at være sandt. og det varede heller ikke ved. Plud-
selig kom problemerne, men de er til for at blive løst.

Tekst: Capper Råhede
Foto: Jette Veggerby

Apportering på lavt vand.
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Så kom problemerne for den nye hundeejer 
og Eta.
  Det kan måske undre den læsende af de 
foregående artikler, at jeg ikke har nævnt så 
meget om problemløsning, men det skyldes, 
at jeg ikke har haft så mange problemer med 
Eta som hvalp. Min indgangsvinkel har altid 
været konsekvens og masser af kærlighed 
kombineret med lederskabøvelser, hvilket 
har virket godt. Dog skal denne artikel 
handle om nogle af de problemer, som jeg 
har stødt på i takt med, at Eta er blevet 
ældre, og vi er kommet mere ud af vores 
kontrollerede miljø.

Vandtræning
Eftersom at jeg havde købt mig en weima-
raner, faldt der også en del kommentarer 
omkring vigtigheden i at træne vand specielt 
med denne race, fordi racen for det meste 
ikke var begejstret for vand. Jeg havde læst, 
at ”stammen kun blev så bred, som rodnettet 
tillod”, så derfor byggede jeg vanddelen på i 
en tidlig alder med Eta.
  Træningen startede med det formål blot at 
få Eta til at dyppe poterne i vandet, og til 
dette brugte jeg både mig selv og børnene til 
at lokke Eta over en lille å. Det gik efter pla-
nen, og Eta blev fortrolig med, at vand ikke 
var farligt. Senere byggede jeg apportering 
af vildt på, men stadig uden at Eta skulle 
svømme.
  Trin tre i træningen var så at få hende til at 
krydse en lille sø, hvor hun skulle svømme 
cirka fem meter, uden at hente et emne, blot 
koncentrerer sig om at svømme over til mig 
på modsatte side. Eta var med på træningen, 
og hun gik i søen og begyndte at svømme, 
men da hun nåede midten af søen, så stej-
lede hun bagover, og gik i panik. Hun var 
udenfor rækkevidde og kæmpede sig tilbage 
til udgangspunktet.
  Da hun kom op igen, kunne jeg se, hun 
skammede sig som bare pokker, og var rig-
tig trykket af ikke at kunne klare opgaven. 
Jeg tænkte over, hvad hulen jeg skulle gøre, 
for det måtte vendes til en succes. 
  Jeg havde kylling med i lommen, og som 
leder traskede jeg ud i søen med bukser og 
jakke på, til trods for, at det var i januar. 
Jeg brugte godt en halv time i vandet, hvor 
jeg prøvede at lokke Eta ud til mig, men 
forgæves. Så snart Eta skulle svømme, satte 
hun bremsen i. 
  Jeg besluttede mig for at gå på land og 
lave en øvelse, hvor hun blot skulle gå ud 
og hente en andevinge, som hun kendte fra 
tidligere. 
  Jeg valgte at holde en mindre pause med 
vandtræningen, og i stedet fi k jeg snak-
ket med en af mine kammerater fra DWK, 
Martin Dannemand om, hvad der var sket. 
Martin nævnte, at han havde han trænet i 
hundesvømmehal med sin tidligere weima-
raner Aston, hvor det havde udviklet sig til 
at blive en af ugens træningshøjdepunkter 
for Aston. 

  Jeg tog afsted med Martin, så han kunne 
guide mig i gang med træningen, hvor vi 
startede ud med at give Eta en vest på med 
et lille håndtag i ryggen, så man kunne styre 
hendes hældning i vandet. Eftersom jeg 
havde snakket med fl ere om vandproblemet, 
var det også blevet mig bekendt, at det var 
et typisk problem, at visse hunde ”stejlede” 
bagover i forbindelse med vandtræning. 
  Eta var ikke begejstret over de første træ-
ningspas, men efter et par gange fi k hun ro 
på i vandet og begyndte at bruge bagparten 
mere og mere. Det begyndte hurtigt at ligne 
mere og mere konditræning, og Martin 
mente, om det ikke snart var tid til at smide 
dummy i vandet for at se, hvordan det gik.
  Jagthundeinstruktøren havde som vanligt 
ret, og Eta hentede dummyen perfekt og 
med korrekt afl evering. 

Kaninleg
Som Eta blev ældre, gik vi ligeledes i 

gang med fælles jagttræning i Nørager 
Jagtforening, og her blev vi virkelig blevet 
udfordret på grunddressuren. Jeg besluttede 
mig hurtigt for at gå på åbenklasseholdet, da 
hvalpeholdet ikke var udfordrende nok for 
mig. Træningen startede med dummyænder 
og andre dummyer kombineret med fritsøgs-
øvelser og markeringer.
  Man kan forstå det således, at træningen 
byggede op mod at bestå en almindelig 
apporteringsprøve eller den udvidede. Så 
det var en forudsætning, at hunden kunne 
afl everer korrekt og markerer. 
  Vildtet blev koblet på senere, ligesom 
vandtræningen kom nogle uger senere i 
forløbet, så alt var OK, indtil videre med Eta 
placeret på åbenklasseholdet. Det skulle vise 
sig ikke at holde stik, som der kom mere og 
mere vildt på træningsprogrammet!
  Træningsaftenen med en umarkeret kani-
nøvelse, som anvendes til den almindelige 
apporteringsprøve, skulle blive en aften, jeg 

Ro i udkast og skud. Alt under kontrol, men.......

Der opstod pludselig problemer med kaninapporten.
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aldrig glemmer. Jeg var selvsikker i troen 
på, at denne øvelse ikke var et problem. Eta 
skulle blot sendes UD!, og så ville hun støde 
på en kanin og apporterer den, da jeg jo har 
en hund som elsker apportering. 
  Det gik ikke helt som forventet, tværtimod! 
Da Eta fandt kaninen, stod hun og snuser til 
den, og jeg kommanderede: -  APPORT! Jo-
vist adlød hun den kommando, men kaninen 
skulle også have en rusketur og en fl yvetur. 
- NEJ! Lød det fra min side, og Eta holdt op 
med unoderne, men var hurtigt henne ved 
kaninen igen, hvorefter jeg råbte: - APPORT 
endnu engang. Scenariet gentog sig, og til 
sidst var jeg helt oppe ved Eta, så jeg kunne 
få hende til at gå tilbage til udgangspunktet 
med kaninen. 
  Det var noget af en streg i regningen, da 
jeg kørte hjem med en følelse af afmagt 
over ikke at kunne håndterer situationen og 
ikke vide, hvad der egentlig lå bag denne 
opførsel. Samtidigt var jeg i fuld gang 
med at rette op på Etas problemer med at 
svømme korrekt, og i det hele taget troen på, 
at hun godt kunne svømme.
  Jeg vidste, at jeg måtte prioritere, så jeg 
fortsatte med vandtræningen op mod den lo-
kale unghundeprøve i Nørager Jagtforening. 
  Da træningen skulle måles til den lokale 

prøve, vidste jeg, det kunne blive rigtig 
godt eller mindre godt, og det var en spændt 
hundefører, som førte Eta ned til søen inden 
kommandoen APPORT! blev afgivet. Træ-
ningen havde været det hele værd, og Eta 
apporterede sikkert og fi k maksimum point 
i vandet. Jeg mindes klart, at jeg tænkte: - 
Træning, træning, træning. Det betaler sig. 
  Da vi kom til sidste øvelse, lå vi til en 
andenpladsen i unghundeklassen, og jeg var 
håbefuld mht., at kaninapporteringen skulle 
lykkes, men det var et optimistisk gæt! Jeg 
havde netop valgt at prioriterer træningen 
i vand, og gik stadig med en vis tvivl om, 
hvad jeg skulle gøre ved hendes unoder med 
kaninapportering. 
  Øvelsen gik helt skævt, og igen skulle 
kaninen ruskes og fl yve til månen. Heldigvis 
var det en kompetent prøveleder, som stod 
for at dømme denne øvelse, og han greb 
straks ind og kom med gode råd.
  Jeg havde også nævnt, inden vi satte Eta i 
søg, at jeg ikke troede, dette ville lykkes, så 
da problemerne opstod, havde vi aftalt hvad 
jeg skulle gøre. Eta skulle kommanderes 
DÆK!, så snart, der var unoder i værks. 
Point var ligegyldigt, og nu handlede det 
om træning. Jeg gik ud til Eta, som lå pænt 
dækket af med kaninen liggende en meter 

fra sig, tog kaninen og holdt den op foran 
Eta med kommandoen APPORT! Eta adlød 
og gik hinter ned til udgangspunktet. 
  Jeg fi k yderlige et par gode råd, som hand-
lede om lederskab. Et af rådende handlede 
om ro mht. til at holde kaninen i munden, så 
jeg skulle tilbage til omvendt apportering, 
hvor jeg blot bad hende om at tage kaninen 
fra hånden og holde den så længe føreren 
ønskede det. 
  En af de refl eksioner, jeg gjorde mig efter-
følgende den fælles jagttræning, var, at det 
gik hurtigt fremad med øvelserne, og der var 
andre førere med deres hunde, som stod og 
ventede på, at det blev deres tur. Derfor var 
det svært at styre forløbet, og bruge tid på at 
planlægge det ordentligt. Det ville ikke være 
et problem, hvis man havde prøvet det før, 
men som ny hundeejer kan man ikke altid 
forudse, hvad der vil ske.
  På den anden side, så har det også haft 
sine fordele, for hvis man kan tage nogle 
nederlag i offentlighed, så får man ligeledes 
gode råd med på vejen., og man kan være 
fl ere om at udføre en øvelse.
  Jeg vil klart bruge nogle af disse erfaringer 
til min næste weimaraner, hvor jeg vil sige 
fra til visse øvelser, hvis jeg ikke har trænet 
dem hjemmefra i mere kontrollede miljøer, 
inden man begiver sig i kast med fælles 
jagttræning. 

Når man opsummerer, så kan man spørge 
sig selv, om det er hunden, der er noget galt 
med? Svaret er meget simpelt, og det er næ-
sten aldrig hunden, som er årsagen til fejl. 
Det er for mit vedkommende udelukkende 
mig som fører, der laver fejl. 
  I forbindelse med førerfejl, så kom det 
til udtryk under 5-klubs Schweissprøven i 
Pamhule, hvor jeg konsekvent anviste Eta 
sporretning uden at vide, om sporet gik i den 
retning, og hvor Eta, set i bakspejlet, anviste 
den korrekte retning gentagne gange.
  Det kostede en placering, inden føreren 
gav slip, og vi kom til enden af sporet med 
en 2. præmie. Det samme skete til den lo-
kale schweissprøve i DWK, hvor jeg var så 
opsat på, at alt skulle være perfekt, og ville 
have Eta til at sidde inden hun gik i gang 
med sporet.
  Hun var så ivrig til at gå på hjorteblod, at 
jeg måtte bruge fem minutter på at få Eta til 
at sidde ordentligt, inden vi gik i gang med 
sporet.
  Åndssvagt af føreren, som har en hund, der 
er MEGA klar til at gå spor! For at det ikke 
skulle være nok, så tvivlede jeg igen på spo-
ret, og kaldte Eta tilbage til et sted, hvor jeg 
havde set schweiss. Eftersom hun gentagne 
gange anviste den samme retning, gav jeg 
efter, og Eta gik til 1. præmie. På grund af 
dette blev vi samlet nr. 2 i kataloget, igen 
pga. føreren og ikke Eta!

Det er næsten aldrig hunden, der er noget galt med.
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Man bliver hvad man spisern spiser

Det startede med jagten på det  
perfekte foder til vores hunde.  
En jagt der sidenhen har ført til en  
tilværelse som importør af kvalitets-
foder til professionelle  
og private. Udvalget er nøje afstemt, 
så det tilgodeser hunde med ethvert 
behov, og vi er ustandselig på udkig 
efter nye trends i markedet.  
God appetit.

Erik Aalund

DEN RIGTIGE MAD TIL

din bedste ven
SPORTSMAN’S PRIDE  |   FROMM FAMILY  |   HERITAGE  |   GILPA  |   F IRST BUDDY
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Kan hunden klare det?
Tekst: Hanne Buhr
Foto: Anette Laursen m. fl .

En jagtdag kan være en hård belastning for hunden.

www.fjd.dk
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Hvad er det, vi byder vores jagthund gennem en lang jagtsæson.? Hvad forlanger vi af den?
Har vi forberedt hunden godt nok på en lang jagt- og prøvesæson.

Vi er heldigvis alle forskellige og gør 
tingene på hver vores måde. Det gælder i alt 
hvad vi foretager os - også med hensyn til 
jagt og jagthunde.
  Når snakken falder på vore gode fi rbenede 
hjælpere, som på de fl este former for jagt 
er uundværlige og selvskrevne deltagere, så 
har vi alle en holdning til hvordan man skal 
træne op til jagtsæsonen, om man skal træne 
op til jagtsæsonen og hvilke krav eller for-
ventninger vi stiller til vores hunds formåen.
  Vores hunde skal kunne præstere i jagtsæ-
sonen og ofte er vores forventninger høje til 
såvel egne hunde som andres hunde. Mange 
bruger deres hund til både at drive med og 
apportere nedlagt vildt – og vi forventer 
begge dele udført under rimelig kontrol. 
Det kræver, at ”det indledende” er i orden, 
således at hunden kan præstere på topni-
veau. Her tænker jeg på, at lydigheden skal 
være på plads, konditionen skal være god og 
hunden generelt skal være fi t for fi ght.

Hunden skal holdes i form
En af mine kæpheste er, at vores hunde skal 
holdes i form hele året rundt. De skal være 
i besiddelse af en vis grundform og skal op 
til jagt- eller prøvesæson yderligere trimmes 
rent konditionsmæssigt.
  Det er derfor ikke en mulighed, at hunden 
dele af året er for tyk og at man bruger 
undskyldningen, at det forsvinder i løbet 
af jagtsæsonen, for der skal jo være noget 
at tære på! Dertil er mit klokkeklare svar: 
Nej, hunden skal ikke være for tyk på noget 
tidspunkt. Det kan medføre øget risiko for 
skader og er på ingen måde hensigtsmæs-
sigt. Jeg er helt sikker på, at overføres 
scenariet til menneskeverdenen, så er der 
heller ingen topatleter, som i løbet af året 
har en decideret dårlig formkurve. Formen 
kan være mere eller mindre i top, men aldrig 
under et vist niveau. 
  Motion i dagligdagen er derfor en selv-
følge, men idet motion og kondition ikke 
er det samme, så er det vigtigt, at hunden 
motioneres så meget, at den opnår en vis 
kondition. Alt andet lige vil det fremme 
evnen til at yde i løbet af en lang jagtdag og 

gennem en lang jagtsæson. 
  En hund, som er i dårlig form ved jagt-
sæsonens start, presses unødigt på sin 
fysik. Risikoen for skader forøges. Led- og 
muskelskader, korsbåndsskader og slid på 
hofter kan være eksempler herpå. 
  Muskelmasse og -opbygning er vigtig, 
således at hunden har styrken til at klare 
jagtmæssige udfordringer. En muskel er i 
stand til at udføre en vis mængde arbejde 
inden for et bestemt tidsrum, hvorefter den 
trænger til hvile. Denne arbejdsmængde er 
afhængig af træningstilstanden. Mængden 
af arbejde, som musklerne kan klare, kan 
opnås ved kortvarig stor belastning el-
ler længevarende mindre belastning. Har 
hunden en for dårlig fysik er mængden af 
arbejde nedsat – musklerne udmattes og 
overanstrenges hurtigere og er i risiko for at 
blive skadede.
  Resultatet er derfor, at effektiviteten i 
arbejdet daler.
  Der er mange måder at opnå en veltrænet 
hund på.
* Fodring er en væsentlig bestanddel, og 
at der skal ”fodres med øjnene” og ikke 
nødvendigvis efter hvad der står på foder-
sækken er en del af det. Kig på din hund 
og bedøm, hvorvidt den er for tyk eller for 
tynd, og sæt det daglige foderindtag i rela-
tion til, hvad du ser. 
* Især specialklubberne tilbyder ud over 
lydighedstræning og apporteringstræning 
også marktræning. At træne på marken i 
foråret og igen fra midten af august og en til 
to måneder frem vil altid bidrage positivt til 
din hunds konditionstræning. 
* Desuden er cykelture med den udvok-
sede hund (min. 1½ år) en effektiv måde 
at opbygge en grundform på. Det kan være 
to til tre ture ugentlig, hvor hunden traver 
ved siden af cyklen, og turlængden øges 
gradvist. 
* I sommerperioden kan svømmetræning 
ligeledes være en effektiv træningsmetode.

Træning eller ej… 
En hund, som er lydig, og kan udføre de 
opgaver man måtte sætte den på, er en ud-
præget fornøjelse at være på jagt med. 

Træning i vand er godt for hunden.

Man skal ikke regne med, hunden kan komme i form 
blot ved at gå på jagt. Foto: Flemming Østergaard.

www.fjd.dk
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  Jeg er sikker på, at vi alle har været på 
jagt med hunde, som kan deres metier, men 
også med hunde, som man har lyst til at 
bede føreren lade blive i bilen! Og har vi 
ikke alle haft dage på jagt, hvor vi tænkte 
om vores egen hund, at dét kunne da have 
været en bedre præstation end tilfældet var? 
I de tilfælde er der som regel kun én selv at 
bebrejde!
  Træning lige op til en jagtsæson er ikke 
den optimale forberedelse. Derimod er træ-
ning i løbet af året at foretrække. 
  Der er mange jagtforeninger, hundeklubber 
og specialklubber som tilbyder træningsmu-
ligheder over hele landet. At deltage i det 
ene eller det andet regi på træningskurser og 
holde sin hunds kunnen ved lige synes jeg 
er vigtigt. Og man kan sagtens deltage med 
en ældre færdigdresseret hund. Til tider har 
vi en tendens til bare at ”støve hunden af” 
lige før en jagtsæson, når hunden har en vis 
alder, fordi vi véd, at hunden kan, hvad den 
skal kunne.

  Men ting kan gå i glemmebogen og det 
kan være godt lige at få dirigeringerne bedre 
på plads eller hvad der nu måtte være brug 
for. Lydighed og apportering går for mig 
hånd i hånd og kan til tider være svært at 
træne på egen hånd. Kommer man derimod 
til træning sammen med andre, så kan man 
give hinanden idéer til andre træningsvaria-
tioner, det bliver sjovere for hund og fører, 
træningsstandarden højnes og resultatet 
bliver en bedre jagthund, hvilket i bund og 
grund er det sagen drejer sig om.

Før, under og efter jagten
Der er delte meninger om hvorvidt man skal 
fodre sin hund på jagt- eller prøvedage. Det 
kan gøres til en videnskab, men behøver i 
min verden ikke at være det. Jeg har som 
hovedregel dette princip:
Der gives ½ portion morgenmad med vand 
på to til tre timer før dagens aktivitet starter. 
Dermed kan hunden nå at optage næring 
og have brændstof til fl ere timers jagt. At 

der kommes vand på foderet er en større 
sikkerhed for, at hunden får væske nok. Jeg 
giver eventuelt også lidt foder midt på dagen 
afhængig af formiddagens intensitet.
  Efter en hel dags jagt får hunden hele sin 
aftenration en til to timer efter endt arbejde, 
og på den vis fyldes energireserverne op, 
hvilket giver hunden optimal forberedelse 
til næste dags jagt, hvis man skulle være 
så heldig at jage fl ere dage i træk! Brug 
eventuelt højenergifoder i jagtsæsonen. Der 
er undersøgelser, der viser, at jagthunde i 
perioder kan have op til fi re gange så stort 
energibehov som andre hunde! Højenergifo-
der er baseret på øget fedtindhold, idet fedt 
er den aktive hunds primære energikilde.
  På jagtdagen medbringer jeg altid et hånd-
klæde og et dækken til hunden. Hvorfor 
lægge en våd hund ind i en kold bil, hvis 
man ved at tørre hunden og iføre den et 
dækken kan tage en tør og varm hund ud af 
bilen efter frokostpausen?
  Muskler, der er holdt varme, er mere 
smidige og derved mindre sårbare ved 
belastning. Det vil sige, at hunden hurtigere 
kommer i gang efter en pause og skadesrisi-
koen falder. 
  Generelt kan vi i hundeverdenen kopiere 
en del fra hesteverdenen med hensyn til 
træning og dennes udførelse. Alle ryttere 
ved, at en hest skal varmes op før træning 
og skridtes af efter træning samt holdes 
varm efter træningsophør. Derfor kan brug 
af et dækken gavne hunden og på sigt måske 
være medvirkende til at forlænge hundens 
aktive karriere og holde gigt og anden dår-
ligdom på afstand.

Cykelture er et god redskab til at bringe hunden i form. Det hjælper også på jægerens form. 
Foto: Flemming Østergaard.

Gode råd
• Det er fornuftigt at tegne en sy-

geforsikring på din hund. Især på 
jagthunde, hvor skaden på hunden 
kan være stor, kan dyrlægeregnin-
gen løbe op.

• Sørg for at have lidt forbindsstoffer i 
bilen, hvis der er en skåret pote eller 
andet. Forbindsstoffer kan købes på 
apoteket, hos dyrlægen, m.fl ..

• Medbring højenergifoder og vand i 
bilen samt håndklæde og dækken, så 
du kan sørge for din hund før/under/
efter aktiviteterne.

• Ikke overvægtige jagthunde på 
noget tidspunkt i løbet af året – sørg 
for en god grundkondition.

• Træn din hund uden for sæsonen.
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Tlf.: 63 57 11 11 · www.dyrekassen.dkFind os på facebookd os på face

Ulykkesforsikringen dækker:
• Diagnosestillende undersøgelser

• Behandling og operationer

• Genoptræning

• Kiropraktor-, akupunktur- og laserbehandling

• Ekstra udgifter v/vagttillæg udenfor åbningstiden

Er din hund forsikret, 
          hvis uheldet er ude..?

14
80

58

Ansvarsforsikring  •  Sygeforsikring  •   Ulykkesforsikring  •  Livsforsikring  •  Hund·Total  •  Hund·Total PLUS

Nu kan du forsikre din hund mod ulykker for kun 499,- om året

NYHED
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Markvildtprisen 2015

Mandag d. 15. juni kl. 16 samledes en lille 
fl ok, hundevenner, lodsejere og repræsen-
tanter for FJD på Lysgårdvej i Vildbjerg.  
Årsagen var, at Knud Overgaard skulle have 
overrakt årets Markvildtpris på 10.000 kr. 
  I sin lille tale i forbindelse med prisover-
rækkelse omtalte Christian Johansen, 
formand for FJD, den helt unikke og fanta-
stiske indsats, som Knud Overgaard gennem 
en årrække har ydet for at skabe gode 
markprøveterræner i det midtjyske, noget vi 
alle nyder godt af.
  Når valget i år faldt på Knud Overgaard 
skyldes det hans utrættelige arbejde for at 
forbedre forholdene for markvildtet i almin-
delighed og agerhønen i særdeleshed. Ved 
at påvirke terrænledere og lodsejere har han 
skabt mulighederne for en helt enestående 

indsats, hvor arbejdet bæredygtig udsætning 
i form af familiefl okke er gået hånd i hånd 
med de nødvendige biotopforbedringer.
  Knud Overgaard har gennem mange år væ-
ret primus motor i at kombinere de faunafor-
bedrende tiltag med bæredygtig udsætning 
af familiefl okke af agerhøns.
  Hvert år afholdes der mange prøver på 
terræner fra Sunds til Holstebro, og da 
arbejdet begyndte for mere end 10 år siden, 
kunne man eksempelvis på en tredagsprøve, 
hvor man anvender 10 – 15 områder, rejse 
omkring 100 par agerhøns. De senere år har 
tallet for en sådan tredags prøve om foråret 
ligget på omkring 225 par.
  Ud over de praktiske tiltag og det organisa-
toriske i arbejdet har Knud Overgaard også 
arbejdet på at få forskellige institutioner og 

myndigheder til at støtte arbejdet bl.a. ved at 
sponsere de frø, som landmændene sår ud i 
naturstriberne.
  Det var en populær prismodtager, som 
naturligvis ikke tog hele æren, men pointe-
rede at det hele i høj grad skyldtes de mange 
positive lodsejere på egnen. Disse kvitterede 
ved bestyrelsesmedlem for Herning-Ikast 
Landboforening, Jens Simonsen, der lykøn-
skede og takkede, fordi Knud havde været 
den nødvendige øjenåbner.
  Efter prisoverrækkelsen var der tændt op 
i grillen og forsamlingen hyggede sammen 
med prismodtageren i et par timer.

FJDs formand Christian Johansen over-
rækker prisen til Knud Overgaard (TV).

FJDs Markvildtpris gik i år til en absolut frontkæmper i det midtjyske, der sammen med ter-
rænledere og lodsejere har ydet en helt fantastisk indsats.

FJDs form
rækker pr

Tekst og foto: Flemming Østergaard
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Når du køber Red Deer jagtsæt 
med tilbehør, støtter du forskning 
mod brystkræft. 
Pinewood giver 50% af overskud-
det til Kræftens Bekæmpelse.

I SAMARBEJDE MED 
HUNDEDAMEN.DK

Vær med til  at støtte 
Kræftens bekæmpelse og gør en forskel.

Forhandles via vore forhandlere. Klar i august 2015
Se mere på: www.pinewood.dk

RED DEER JAGTSÆT
Vi har nyudviklet et vind og vandtæt 
jagtsæt specielt til kvinder. Funk-
tionel  kollektion, som indeholder 
jakke, buks og  masser af tilbehør. 
Med højfunktionsmembran til den 
aktive jæger og hundefører, som 
kræver lidt ekstra. Tappede sømme, 
forstærkninger, aftagelig hætte, vind- 
og vandtæt med mange praktiske 
lommer. 
Flot design med et feminint look 
og mange fine detaljer. 
Vandsøjletryk: 10.000 mm
Åndbarhed: 8.000 g/m2/24h

”I min aktive hverdag som hunde-
dame, går jeg altid med Pinewood. 
Altid god kvalitet, så jeg føler mig 
godt tilpas gennem en hel dag ude 
i naturen”

Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 
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Jeg husker fra min barndom, at den lokale 
landpost søndag formiddag kom cyklende 
forbi med bøssen og jagttasken over skul-
deren og med korthåren løbende ved siden 
af cyklen. Et par timer senere kom han igen 
forbi; ofte med en hare i bagagebæreren og 
måske en kok eller to i jagttaskens galger. 
Måske kunne haren betale jagtlejen. Det var 
før jagtlejernes himmelfl ugt. Og ”bonde-
gårdsjagten” blev dyrket efter nærhedsprin-
cippet af lokale jægere.
  Jeg havde også en farbror, der dyrkede 
markprøvesporten. Han cyklede til prøverne 
med sin ruhår. Gik på prøve dagen lang. 
Deltog i fællesspisningen efter prøven. Og 
cyklede hjem igen.

Jeg skal skåne læserne for en oplistning af 
de mange grunde, der er til, at ovennævnte 
scenarier er utænkelige i dag. I kender dem 
godt. Blot en enkelt skal I have: Prøv i disse 
terrortider, hvor det kan give ubetinget 
fængsel at bære en forkert kniv, at forestille 
jer, at I forsøger at få plads i rutebilen med 
bøsse, ammunition, kniv og hund. For ikke 
at tale om hjemturen, hvor jagtgrejet er til-
føjet diverse stykker vildt, - måske endda en 
ræv. Det kunne i grunden være morsomt at 
gøre forsøget. Men for resten er rutebilen på 
den aktuelle rute nok nedlagt for længst.

I nogle politiske kredse og i visse miljøor-
ganisationer står det næsten øverst på dags-
ordenen, at privatbilismen skal begrænses. 
Vi skal alle sammen benytte os af den of-
fentlige transport. Det kan godt være, at det 
er en miljømæssig smuk tanke. Men man 
skal både bo og arbejde på stenbroen eller 
i et biodynamisk fællesskab, hvis man ikke 
kan og vil erkende, at danskernes hverdag 
(og fritid) er dybt afhængig af privatbiler.

Fakta er da også, at 99,9 % af dette blads 
læsere transporterer deres jagthund i egen 
bil, når de skal på jagt eller prøve. Så langt 

så godt. Men det er ikke alle, der i tilstræk-
kelig grad er bevidste om sikkerheden.
  H.P.Clausen, kendt og erfaren hundemand 
og ligeså erfaren politimand, udtaler, at en 
hund, der transporteres i bil er at betragte 
som gods. Det vil sige, at dens ophold i 
bilen ikke må udgøre en fare hverken for 
føreren eller for andre mennesker.
  Det er ikke et helt uvant syn at se en 
hundefører ankomme til en jagt eller mark-
prøve, hvor hunden selvbevidst har indtaget 
passagersædet. Eller den står på bagsædet, 
ofte fremadskuende ret bag føreren. Nogle 
mennesker synes måske, at det er hyggeligt 
med nærkontakt til hunden under bilturen, 
og så længe der absolut intet uforudset ind-
træffer, er det måske også helt uskyldigt.
  Men i en katastrofesituation, hvor føreren 
skal foretage en voldsom opbremsning eller 
undvigemanøvre, kan det få fatale følger, at 
en hund slynges rundt i bilens kabine. Det 
kan helt sikkert betyde, at føreren mister den 
sidste kontrol over køretøjet.
  Og mindst ligeså fatalt kan det blive for 
føreren og evt. pasagerer, hvis bilen på 
grund af sammenstød bringes til momentan 
standsning. Hvis vi kan huske bare lidt fra 
skoletidens fysiktimer, så burde vi vide, at 
en 30 kilo tung hund, der befi nder sig på 
bagsædet af en bil, som selv med relativ 
beskeden hastighed bringes til brat stands-
ning på grund af fx et sammenstød med en 
anden bil, den kommer fl yvende i nakken 
på føreren med voldsom kraft. Og det nytter 
ikke noget at air-bag og seler redder ens liv, 
hvis ens hund et splitsekund efter kommer 
fl yvende og brækker ens nakke. 
  At en løs hund under kørslen i bilens 
kabine kan udløse en bøde, er en biting i den 
sammenhæng.
Endelig har de fl este af os nok også oplevet, 
at en jæger er ankommet til en jagtdag med 
en eller fl ere løse hunde på ladet af en pick-
up. Her udsætter føreren af bilen vel ikke sig 
selv for fare, men medtrafi kanter kan altså 

blive udsat for lidt af hvert. Og så nærmer 
det sig hensynsløshed i forhold til hundene.

Med mindre din karriere som hundefører 
kun er en kort parentes i dit jægerliv, skal du 
hurtigst muligt anskaffe et solidt hundebur 
til din bil. Hvis du investerer i et kvalitets-
bur (se annoncer i Jagthunden og Jæger) 
varer det bådet hundens og dit liv ud.
  Har du de nødvendige håndværksmæssige 
evner, kan du også selv fremstille buret, 
men pas på, at det ikke bliver for tungt og 
klodset.
  Hundeburet giver dig ikke kun tryghed i 
forhold til sikker transport af din jagthund. 
Det sikrer også, at du på varme dage kan 
åbne bilens vinduer og bagklap, og dermed 
skåne din hund for livstruende høje tempe-
raturer.
  Endvidere er det som bekendt ikke alle 
hunde, der bare fi nder sig i at blive efter-
ladt i bilen, mens føreren nyder frokosten i 
jagthytten. Der er adskillige eksempler på, 
at stressede og panikslagne efterladte hunde 
har ødelagt stort set alt, hvad der kan øde-
lægges indvendigt i en bil. Det er tæt på en 
totalskade, og en reparation koster helt sik-
kert mange gange mere end et kvalitetsbur.

Hvis du ikke synes, at et hundebur er løs-
ningen – måske fordi din bil har et bagage-
rum af beskeden størrelse – er der alterna-
tive muligheder for at sikre sikker transport 
af jagthunden.
  Du kan købe en sikkerhedssele din hund. 
Denne artikels forfatter har ikke erfaring 
med denne form for sikkerhedsforanstalt-
ning, men søger du på Google efter en sådan 
vare, åbenbarer der sig fl uks fl ere mulighe-
der. Du løser ikke problemet med snavsede 
og urolige jagthunde i bilen, men er hunden 
solidt fastspændt, undgår du at få den i nak-
ken, hvis uheldet er ude.
  En anden fornuftig mulighed er en hun-
detrailer. I vore nabolande er det ganske al-

Ingen jagt uden hund
- og bil

Tekst: Harris Jensen. Foto: Conni Jakobsen

Ovennævnte er et velkendt slogan. I hvert fald den første del. Anden del er måske en anelse 
”uautoriseret”. Men det er vist en uomtvistelig sandhed, at en betydelig del af Danmarks 
jægere ville møde næsten uoverstigelige forhindringer, hvis de ikke havde bilen som trans-
portmiddel, når de drager på jagt. Og forhindringerne ville være af mindst samme karat for 
markprøvefolket.

www.fjd.dk
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mindeligt, at jægere, der jager eller deltager 
på prøver med fl ere jagthunde, bruger dette 
transportmiddel til de fi rbenede.
  Hvor det i forhold til et hundebur var en 
mulighed, at du selv stod for fabrikationen, 
så skal du tænke dig rigtigt godt om, inden 
du indleder en udbygning/ombygning af en 
almindelig trailer til hundetransport. 
  Enhver med et minimum af kendskab til 
kørsel med brænde, fl yttelæs eller haveaf-
fald på en trailer har erfaret, at ”varerne” 
skal fastgøres overordentligt solidt. Affjed-
ringen på de fl este almindelige trailere er 
nærmest ikke eksisterende, og det vil være 
dyremishandling at transportere en hund i 
en simpel kasse på en almindelig trailer. I 
hvert fald kræver det en tyk madras af halm 
eller andet støddæmpende materiale, hvis 
man skal undgå at ankomme til jagten med 
en hund, der på det nærmeste har fået rystet 
alle organer løse.
  Men en trailer med den rette affjedring og 

en velisoleret kabine er en fortrinlig løsning, 
som sikrer at du kan rejse trygt og hygiej-
nisk med fl ere hunde. 

Man kan ikke skrive en artikel om hunde 
og biler uden også at berøre den evige fare, 
som biltrafi kken udgør for vore jagthunde. 
En norsk bekendt kvitterede med følgende 
bemærkning, da jeg spurgte ham, om han 
havde lyst til at prøve jagt og markprøve 
i Danmark: - Nej faen, der er jo bilveger 
overalt.
  Manden er jo tæt på at have ret. Der er 
vist ingen af os, som ikke gentagne gange 
har været i den situation, at vi har følt en 
ubehagelig frygt for, at vores jagthund skal 
blive trafi kskadet. Og frygten er begrundet. 
Uden at jeg overhovedet kan dokumentere 
det statistisk, er jeg overbevist om, at trafi k-
døden er en af de hyppigste dødsårsager for 
vore jagthunde.

Nu skal en jagthund nødvendigvis ofte 
slippes på frit felt, men i dagligdagen er en 
solid hundegård altså en god måde at sikre, 
at ens hund ikke kommer på farlige afveje. 
Nogle hundeejere har den holdning, at deres 
hunde skal gå frit og blive på egen matrikel. 
Det lærer rigtigt mange hunde også, - i 999 
dage ud af 1000. Den sidste dag bliver nogle 
af dem kørt ned.
  Til allersidst et måske lidt trivielt råd, 
som alle erfarne hundeførere givetvis 
efterlever allerede: Det er en vigtig øvelse i 
lederskabstræningen og grunddressuren, at 
hunden altid først springer ud af bilen, når 
den har fået lov og gerne også har fået line 
på. Adskillige hunde har nemlig mistet livet, 
netop når de glade og forventningsfulde 
springer ud af bilen.  

En god hundeboks bag i bilen. Det er nok det optimale sted for 
hunden at opholde sig under kørselen.

www.fjd.dk
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Forventningens glæde

Hvordan har mange jægere det dagen før 
premieren på bukkejagten? Hvordan har 
andre jægere det dagen før premieren på 
andejagten? Der er uro i kroppen. De kan 
næsten ikke vente. Det at glæde sig til noget 
vil altid være noget stort. Sådan har jeg det 
dagen før agerhønejagten går ind. 

Alt er klar. Bilen er pakket. Hunden er 
trimmet. Gevær og patroner i orden, og 
ingredienserne til madpakken ligger i 
køleskabet. Men jeg kan næsten ikke vente. 
Nu er det ikke fordi, jeg ikke har prøvet det 
før. Jeg har prøvet det mange gange. Jeg har 
nok også prøvet mere, end mange andre nye 
jægere nogen sinde vil komme til at prøve.
  Jeg har prøvet at skyde 12 agerhøns på 
halvanden time i to roemarker. Jeg har 
prøvet sammen med to jagtkammerater og 
to gode hunde at nedlægge 21 agerhøns den 
første søndag i hønsejagten – vilde ager-
høns. Jeg har haft fantastiske oplevelser med 

hønsejagt på mange forskellige terræner og 
med mange forskellige hunde, og måske er 
det derfor, jeg glæder mig så meget.
  Jeg kan næsten ikke vente. Tjekker lige 
DMI på PC-en. Jo, vejret ser ud til at holde, 
for hønsejagt regnvejr er ikke nogen ople-
velse.

Forventningerne stiger endnu en tand, da 
jeg næste morgen ruller af sted på landeve-
jen. Jo, jeg har skam været på terrænet og 
tjekket, at der er høns. De fl este er nok dem, 
vi satte ud for godt en måned siden, men 
det bliver oplevelsen ikke ringere af. De 
opfører sig jo fuldstændig som vilde fl okke. 
Har fundet deres plads på reviret. Flyver 
over i nabomarken, når de bliver lettet og er 
tilbage igen i løbet af nogle få timer. Man er 
jo ikke så velkommen, når man kommer ind 
på andre fl okkes terræn.
  Så er vi ved at være klar. Hundene er lige 
så forventningsfulde som vi. De kan ikke 

vente med at blive sluppet fri af koblet. Vi 
stiler mod den nærmeste stubmark med 
olieræddiker, og så slippes hundene. Fuld 
fart, ud og fi nde vinden. Der er noget, der 
skal ”jubles” ud, så den får ikke for lidt, i 
begyndelsen måske også lidt for meget, men 
ikke noget at sige til, at hundene også er 
begejstrede for, at jagtsæsonen nu endelig 
er i gang igen. Det er noget helt andet, når 
geværet er med.
  Vi er halvvejs fremme i marken, da den 
ene af hundene registrerer fært. Den bliver 
kort i søget, så står den. Makkeren se-
kunderer, og så skynder vi os frem, for på 
hønsejagt er det med at være fremme, ellers 
får man ikke skud. – Ja! Den ene af hundene 
ryger frem. Ræddikerne bliver levende og ni 
høns kommer på vingerne, men holder sig 
lavt over afgrøden. Hundene forholder sig i 
komplet ro. Jeg får afgivet skud, og en fugl 
falder til jorden, for kort efter at blive appor-
teret af den ivrige hund.

Hundene forholder sig 
komplet rolige, da hønsene 
letter.

Søren Kirkegaard påstår, at forventningens glæde er den største. Det passer nok ikke helt, når 
det gælder jagt. Men den er stor før premieren på agerhønejagten.

Tekst: Hundemanden
Foto: Flemming Østergaard
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  Dagens og årets første agerhøne er i hus. 
Det er et øjeblik, jeg har glædet mig usige-
ligt til, at stå med årets første høne i hånden, 
stryge over fjerene, se på den smukke fugl 
for så at hænge den på tasken.
  Prøv lige en gang at se på hunden. Øjnene 
stråler. Den er mindst lige så begejstret, som 
jeg selv er. Det er sådanne øjeblikke, man 
husker og gang på gang tager frem. Eller 
en oplevelse, jeg havde for et par sæsoner 
siden.
  Hunden var sluppet i søg i en stor kartof-
felmark. Efter et par slag arbejdede den sig 
lang ud under vinden og blev borte. Min 
jagtkammerat og jeg stod og snakkede om, 
hvor vidt hunden havde stand et eller andet 
sted. Jeg gik et stykke frem i marken, men 
hunden var ikke at se.
  Jeg bevægede mig længere og længere ud 
i kartofl erne, da jeg pludselig anede noget 
hvidt mellem de store kartoffeltoppe. Der 
stod hun, og der havde hun givet vis stået 
hele tiden. Helt fremme ved hende, gav 
jeg rejseordre. Hun røg 10-15 meter frem 
i kartofl erne, og udløste et brus af vinger 
fra en meget stor hønsefl ok. Hun satte sig. 
Tyveren røg til kinden. Der lød to skud, og 
to agerhøns blev brat stoppet i fl ugten.
  Efterfølgende blev først den ene høne og så 
den anden apporteret, til stor tilfredshed og 
begejstring for os begge. Vi var et makker-
par. Vi havde løst en opgave sammen. Solen 
skinnede under den blå september himmel.

Vi arbejder videre. Vi skifter hunde, og vi 
får fl ere fl okke i luften. Det giver igen et par 
høns på tasken, og det giver forbiere, som 
udløser drillerier fra jagtkammeraterne. Men 
hønsejagt uden forbiere er næsten en utopi. 

Agerhøns er hurtige fugle. De fylder ikke 
så meget, og er man ikke helt med fremme, 
når de letter, er skudmulighederne betydeligt 
dårligere.
  Det er morsomt at iagttage jægere, som 
prøver hønsejagt for første gang, ja i det 
hele taget jagt, hvor der skal skydes for stå-
ende hund. De er vant til at sidde og stå på 
jagt, hvor vildtet kommer til dem, og forstår 
ikke helt, at når fuglene letter 10 meter foran 
hunden, og jægeren er 10 meter bag denne, 
så er de ude på næsten 30 m, inden gevæ-
ret er i anslag. Når man jager med stående 
hund, fl ytter vildtet sig bort fra jægeren. 
Men de lærer det som regel hurtigt, når et 
par skudchancer forsvinder ud i det blå.
  Efterhånden får vi spredt fl ere fl okke ud i 
terrænet. De ligger nu i mindre grupper eller 
enkeltvis bl.a. i rapsen. Derfor stiler vi nu 
mod denne. Den er fuldt ud lige så god som 
en gammeldags kålroemark, når det gælder 
hønsejagt.
  Det giver fl ere gode situationer, men også 
situationer, hvor hønsene ikke vil samar-
bejde og letter, før hundene får dem sat 
fast. Det hele går jo ud på, at hunden får sat 
hønsene, så de bliver liggende og trykker, 
til jægeren kommer frem og giver hunden 
besked på at rejse fuglene.

Rigtig mange, der har en brugbar hund 
kunne også få den samme oplevelse, blot 
de har et egnet terræn, hvor der enten er 
agerhønefl okke, eller hvor man kan arbejde 
lidt med udsætning af familier. De mange 
efterafgrøder, der i dag er på markerne, 
giver rigelige muligheder for at lave en god 
udsætning, hvor der er gode skjulesteder 
for fl okkene, og hvor der senere kan drives 

fortræffelig jagt. 
  Vi skyder hverken 12 eller 21 høns på en 
jagtdag. Meget mindre kan gøre det. Fem 
eller syv er et fl ot resultat af en dejlig dag i 
selskab med dygtige hunde og et par gode 
jagtkammerater. Her er heller ikke noget 
med at skyde til højre eller venstre. Vi skal 
have de rigtige situationer, så fælder vi fugl. 
Det skal være oplevelsesjagt fra øverste 
hylde.
  I virkeligheden handler det måske om at 
opdage, at man faktisk kan gå på jagt lige 
som i gamle dage. Da jeg var ung, stod vi 
næsten aldrig på jagt. Vi gik, ligegyldigt om 
det var vores egen jagt, eller min far og jeg 
var gæster hos gode venner. Jo, vi kunne da 
blive bedt om at stille os for enden af den 
store remise, medens værten trykkede igen-
nem med en hund, men ellers gik vi.
  Det kan godt lade sig gøre at gå på jagt, 
og netop at gå på jagt i det åbne land er vel 
meningen med at have en stående jagthund, 
hvad enten det er en pointer, en ruhår eller 
en weimaraner.
  Har man måske ikke selv jagt nok til en 
hel dags jagt, kan man da slå sig sam-
men med en jagtnabo, men der er jo ingen 
naturlov, der siger, at man skal gå en hel 
dag. Et par timer, når man kommer hjem fra 
arbejde – det er i øvrigt et perfekt tidspunkt 
til hønsejagt – et par gode situationer og et 
par høns på tasken, så kan livet næsten ikke 
være bedre.
  På den måde kunne mange fl ere opleve 
forventningens glæde til premieren på 
hønsejagten.

Årets første agerhøne er i hus. Hunden er lige så 
bejstret som jægeren.

Det giver høns på tasken. Ikke 12 eller 21, men mindre 
kan også gøre det. Det er kvaliteten, det drejer sig om.

Der er stand ude i rapsen. Jægeren er med helt 
fremme. Det giver en god skudmulighed..
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Bøger
Fra hvalp til jagthund
Irene Jarnved
Forlaget Trofast
312 sider, farveillustreret, indbundet.
Pris: 299 kr. på www.tro-fast.dk

Jeg har mange hundebøger og læst endnu 
fl ere. Det meste har været interessant og 
spændende læsning, men i de senere år er 
det som om hundebogsforfatterne sætter en 
ære i at gøre det så indviklet og så uforstå-
eligt som over hovedet muligt. Den seneste, 
Fra hvalp til jagthund er ingen undtagelse. 
Forfatteren breder sig ud over alle mulige 
emner og forsøger at behandle det hele så 
grundigt, at man bliver mere forvirret end 
informeret. Nu handler det pludselig ikke 
længere om lederskab – den kloge fl okleder.
  Det er også som om, forfatteren næsten 
skaber sig helt eget hundeunivers og vil ind-
føre læserne i begreber og helt nye udtryk, 
der med garanti ikke anvendes på ret mange 
træningskurser rundt om i landet.
  Jeg forstår simpelt hen ikke, hvorfor det 
skal gøres så kompliceret, når det egentlig 
er såre enkelt. Forfatteren skriver det selv 
et sted i bogen: ”Det gælder om at gøre 
hunden begribelig, hvad det er, man gerne 
vil have den til at gøre”. Det havde været 
dejligt at få rigtig mange eksempler på, 
hvordan man skal kommunikere med sin 

hund, og hvordan man ikke skal gøre det.
  Det er også som om forfatteren fuldstæn-
dig har glemt effekten af den betingede 
refl eks (Pawlov) og har glemt naturens eget 
opdragelsesprogram, hvor uhensigtsmæssig 
adfærd prompte stoppes. Det kan jo i værste 
fald koste fl okkens eksistens, hvis medlem-
merne reagerer uhensigtsmæssig. 
  Det lader heller ikke til, at forfatteren helt 
har forstået betydningen af duftprægning 
lige efter fødslen, og det skinner meget 
tydeligt igennem, at det forfatteren har 
mindst forstand på er stående jagthunde. De 
skal ikke lære at tage stand, og mange har 
naturlige anlæg for søg, og skal blot lære at 
samarbejde i passende afstand fra føreren.
  Det værste er dog det sproglige, som efter 
min opfattelse, gør den meget vanskelig at 
læse for mange og umulig for fl ere. Man går 
simpelthen død i den, og mister overblikket. 
Da jeg nåede side 300, var jeg ikke blevet 
klogere, end da jeg begyndte, bort set fra at 
forfatteren mener, jeg ikke må irettesætte 
min hund.
  Og så er der alligevel noget, der kan 
bruges. Sidst i bogen er der en række ud-
mærkede forslag til træningsøvelser, som er 
anvendelige for de fl este.   F.Ø.

Se mulighederne

Torsdag d. 25. juni havde FJD inviteret til 
temadag om markvildt. Dagen var arrange-
ret af Markvildtudvalget og blev afholdt i 
Aulum Fritidscenter.
  I temadagen deltog der for uden FJDs egne 
folk repræsentanter for landbruget, rådgiv-
ningscentre, SEGES, DLF-TRIFOLIUM, 
jordbrugsuddannelserne og Danmarks Jæger 
forbund.
  Dagen bød på forskellige oplæg bl.a. fra 
Thomas Iversen, DJ om status for Mark-
vildtprojektet og Birger Schütte, der gav sit 
bud på, hvordan man fi k landmændene med.

  Der var workshop med tre hovedtemaer 
Vildtforvaltning, Biotoppleje og Landbru-
get. Endelig var der en spændende ekskur-
sion, hvor man så og hørte om, hvordan 
Herning-Ikast Landboforening i samarbejde 
med andre grønne organisationer (bl.a. FJD) 
i forsommeren har fået etableret 27 km. 
naturstriber. 
  Ekskursionen gik også til forsøgsarealer 
ved Vildbjerg, hvor DCE og SEGES i fl ere 
år har kørt forsøg med vildt- og naturstriber 
i markerne.
  Dagen igennem blev der slået på de mange 

muligheder, der er, for at forbedre levevil-
kårene for agerlandets fauna, og under af-
slutningen kom Cammie Aalund Karlslund 
(SEGES) nok med dagens bedste bemærk-
ning, som jeg synes skal stå som overskrift 
på vores markvildtdag: Der er så mange 
muligheder for at gøre noget, så skulle vi 
ikke tage og se på mulighederne i stedet for 
at stirre os blinde på begrænsningerne.
  På FJDs hjemmeside er der en fyldig 
reportage fra temadagen. Her kan man også 
læse hele referatet fra dagen.
F:Ø.

Foto: Anette Laursen.
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F.eks. kanvasdummyer i 12 farvevarianter
Masser af mulighed for god træning 

RABAT VED KØB AF FLERE VARER

Køb minimum 5 dummyer og vi giver dig gratis navn på.  
Det gælder på alle kanvasdummyer, også hvis du køber 
en taske eller vest, bare du køber minimum 5 styks i alt.

FÅ GRATIS NAVN PÅ DIN DUMMY! 

Telefon: 87 45 09 02

Rolf Andersen

INSPIRATION

Freddy Worm

Danmarksmesterskabet
2015

Danmarksmesterskabet for stående jagthunde afholdes 
søndag den 11. oktober 2015 i det sydlige Jylland.

Mødested: Gørdinglund, Hessellundvej 5, 6690 Gørding
Hundeførerne skal ved fremmøde parkere holdvis.

Program:
Velkomst og opråb kl. 8,30. Herefter afgang til terræn.

Frokost ca. kl. 12,30 på Gørdinglund. Ved ankomst 
parkerer man samme sted som om morgenen, så de 

engelske hundeførere holder et sted og de kontinentale 
hundeførere et andet sted.

Afslutning og præmieoverrækkelse foregår på Gørding-
lund kl. ca. 17,30.

Dommere for engelske racer:
Sven Aage Vad (ordførende), Claus Nielsen og 

Jørgen Gordon Andersen.
Dommer for kontinentale racer:

Erling Pedersen (ordførende), Martin Bjørn Hemme og 
Knud Maabjerg.

Prøveleder: Anders Varming tlf. 4079 2617

Forplejning:
Nærmere oplysning om muligheder for forplejning vil 

fremgå af DJU’s hjemmeside www.danskjagthundeud-
valg.dk

HovedsponsorHovedsponsorrrrrr

Scadinavian Distribution of pet Products
www.profdog.com

Foto: Kim Henriksen.
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Hjælp! Min hund 
ødelægger vildtet
En hund, der stort set konsekvent afl everer beskadiget vildt, 
er ubrugelig som jagthund.

Tekst: Harris Jensen
Foto: Flemming Østergaard

”Hårdmundethed” hos jagthunde kommer til 
udtryk i forskellige former. Nogle hunde be-
skadiger åbenlyst vildtet med markante åbne 
fl ænger og læsioner til følge. Andre kvaser 
mere diskret vildtet; adskillige knogler er 
knust og tarmene er klemt mere eller mindre 
ud af fuglevildt. Endelig er der vildtæderen, 
som fortærer vildtet. Det er i øvrigt bemær-
kelsesværdigt, hvad en hund med disse 
tilbøjeligheder kan sætte til livs. Det kan 
måske med rette diskuteres, om vildtæderi 
kan betegnes som ”hårdmundethed”.

Et komplekst forhold
Jeg er overbevist om, at ”hårdmundethed” 
hos en jagthund ikke kan begrundes med 
en enkelt brist hos hunden. Årsagerne til 
uskikken er komplekse; de har rod i fl ere 
forskellige forhold.
  Meget forståeligt tror nogen, at sult spiller 
en rolle, men selv om der vel i enhver hund 
ligger et gen fra dens vilde forfædre, der 
helt selvfølgeligt betød at fanget eller fundet 
vildt blev fortæret, så er sult eller behov for 
føde næppe den reelle årsag.

Den arvelige faktor
Ingen hundehvalpe er født med en etiket, 
hvorpå der står, at de vil udvikle ”hård-
mundethed”. Men der er ingen tvivl om, at 
nogle jagthundelinjer er mere disponeret for 
skavanken end andre. Med forkert skoling 
og opvækst er der en øget risiko for, at disse 
hunde en dag hører til i den gruppe apportø-
rer, som bare ikke kan bruges på jagt. Det er 
derfor yderst relevant, når vore dommere på 
mark- og apporteringsprøver med kritiske 
øjne vurdere det vildt, som hunden bringer.

Mangelfuld indlæring
En hund kan lære at apportere på forskellige 
måder. Og der hersker for mig ingen tvivl 
om, at det enkelte individs psyke og adfærd 
bør afgøre, hvilke værktøjer hundeføre-
ren anvender, når han eller hun lærer sin 
håbefulde unghund det vigtige apporterings-
håndværk.
  Denne artikel skal ikke handle om apporte-
ringsindlæring, men det skal på det kraftig-
ste understreges, at alle hunde skal gennem 
en apporteringsskole. Alle hunde skal lære, 
at apportering er et alvorligt ”håndværk” og 
ikke kun munter leg. Hunde, der kun ople-
ver leg i apporteringsskolen, er i overhæn-
gende fare for at udvikle sig til vildtyggere 
og vildtædere. 

www.fjd.dk
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Stress er et mangehovedet uhyre
En hund bliver stresset, hvis den på træ-
ningsbanen nærmest konsekvent er usikker 
på, hvad føreren egentlig forlanger af den.
  Klassiske eksempler herpå er hundefø-
rerne, der går alt for hurtigt frem. Som 
bruger et sprog, som hunden ikke forstår, og 
som stiller hunden opgaver, som den ikke 
magter, hverken fysisk eller mentalt. 
  Mange hunde kvaser typisk duen, når de 
er fem til ti meter fra føreren. Så plejer der 
nemlig at komme en eller anden brysk kom-
mando (typisk ”hold fast”) fra en nervøs 
fører, som hunden ikke forstår. Og når en 
hund gentagne gange bliver usikker, hver 
gang den nærmer sig føreren, så giver det 
naturligvis stress, som udløser uhensigts-
mæssige handlinger; her altså hårdhændet 
behandling af apportemnet.
  Et andet eksempel kender vi fra fuld-
brugsprøverne. Som mangeårig dommer og 
prøveleder på disse herlige prøver, har jeg 
rigtigt mange gange oplevet hunde, som – 
typisk på andendagen – mishandler apporte-
mner og dermed dumper med et brag. Og 
det er vel at mærke hunde, som i træningen 
op til fuldbrugsprøven har gennemført de 
samme øvelser uden problemer. 
  Men todages afprøvning, måske kombine-
ret med en længere rejse og overnatning på 
fremmede steder, kan altså være hårdt både 
fysisk og mentalt. Igen er der basis for en 
uhensigtsmæssig stressreaktion hos en hund, 
der mangler overskud til at løse opgaverne.
  Det tredje eksempel henter jeg fra travle 
jagtdage. Det er meget ofte i de sidste såter 
på en lang jagtdag, at nogle hunde får pro-
blemer. De er fysisk næsten færdige, men 
jagtlysten driver dem udover en grænse. De 
vil så gerne fortsat jagten, men magter den 
ikke. Og når man gerne vil, men ikke kan, 
så giver det som bekendt også stress.   

Hvordan forebygger man?
1. Din hund skal gennem hele hvalpetiden 

og grunddressuren lære, at det er dig 
der bestemmer. At du er den ubestridte 
leder, men den skal også konsekvent 
fornemme, at du er glad for den. Den 
skal have lyst til at arbejde for dig, og 
du skal have lyst til at være ven med 
din jagthund, - i modsat fald skal du 
skille dig af med hunden. Endvidere 
skelner du i hele hundens opvækstfase 
klart mellem emner, der er hundens 
legetøj, og emner, der anvendes i ap-

porteringsindlæringen.  
2. Giv din hund en grundig og seriøs 

apporteringsindlæring. Hvis du er ny 
hundefører, så søg hjælp på et kursus, 
hvor en erfaren og dygtig instruktør kan 
hjælpe dig. Det er af afgørende betyd-
ning, at hunden samtidigt med, at den 
bevarer glæden og trygheden, forstår at 
apportering er alvor og ikke leg.

3. Indfør ikke duer, kaniner og vildt i 
apporteringstræningen, før hunden 
arbejder korrekt med dummy eller ap-
portbuk. Og brug altid apportemner af 
bedste kvalitet. Kassér omgående em-
ner, som andre hunde har mishandlet.

4. Begræns markeringsøvelserne. De 
stresser nogle unghunde; lad hunden 
apportere blindt i stedet.

5. Sørg for at din hund er i fysisk og 
mental topform. Og giv din hund et lille 
morgenmåltid et par timer før jagt- og 
prøvestart. Tror du ikke, du selv ville få 
problemer, hvis du skulle toppræstere 
en lang jagtdag uden morgenmad?

6. Tag ikke din unghund for tidligt med 
på store jagter, hvor der fældes meget 
vildt. 

En vanskelig opgave
”Hårdmundethed” kan faktisk være forban-
det svært at kurere; sandheden er, at nogle 
hunde aldrig rigtigt bliver stabile. Og så er 
der kun én løsning på problemet: Du må 
anskaffe dig en ny jagthund.
  For nogen er det en drastisk løsning, og 
så kan du jo prøve nogle af de mange gode 
råd, som du sikkert har fået af velmenende 
hundekammerater:
  Apportering af æg, vandballoner, plastik-
fl asker med diverse væsker, frosne duer eller 
apportemner med pigtråd.

Apportering skal naturligvis foregå med stor glæde. 
Men hunden skal også lære, at apportering ikke er en 
leg. det er en alvorlig opgave.
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lever og kråse, de bruges til fonden. Efter 
at have tørret fuglene godt, skal de fl ækkes. 
Læg dem med brystet nedad, og brug hvis 
du har det, en god kraftig køkkensaks med 
savtakker eller en fjerkræsaks. Klip fuglen 
op på begge sider af rygraden, fra gump til 
hals, den kan nu åbnes som en bog. Klip rib-
benene over på begge sider af brystbenet og 
tag det ud. Det gemmes sammen med ryg-
graden og indmaden til fonden. Læg fuglene 
tildækket i køleskabet en times tid eller til 

fonden er kogt færdig. Imens lægges et antal 
bambus spid i vand 3 til hver fugl + et par 
ekstra, hvis du skulle knække et eller to. Så 
brænder de ikke når de kommer på grillen. 
  Læg hønsene med skindet opad og sæt 
fuglene op, som vist på billedet. Pensel med 
lidt olivenolie og krydder med salt og peber. 
De er nu klar til grillen, enten kul eller 
gasgrill. Fuglene grilles over direkte varme. 
Pas på at de ikke får for meget, vend dem 
hvert 1½ minut. Efter 10-12 min. Lægges 
de på indirekte varme i lige så lang tid, men 
hold øje med dem, føl dig lidt frem. Pærerne 
halveres og kernehuset fjernes, de pensles 
med lidt olivenolie, og steges ved direkte 
varme til de føles nok.
  Fonden sies og den tilsættes en god dl. 
fl øde, 2- 3 sk. madeira og 1-2 sk. tomatpuré 
(kan undlades), det bringes i kog og jævnes 
med maizena opløst i en smule vand. Pas på 
den ikke bliver for tyk. Slut med lille smule 
kulør. Om man vil anrette portionsvis  på 
billedet, er op til en selv.  
  Hertil serveres små kogte kartofl er, der på 
denne tid af året stadigvæk kan skrabes.
  God appetit, Bent Olsen, Sdr. Hygum 

Grillede agerhøns
 med grillede pærer

Agerhøns er næsten kongelig spise. Derfor skal du behandle dem rigtigt, for oven i den store 
jagtoplevelse at få en lige så stor smagsoplevelse.

Tekst og foto: Bent Olsen
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Hvad 16. maj er for bukkejægeren er 16. 
september for jægeren med en god stående 
hund uanset race. Bukkejægeren får buk-
kefeber, men hønsejægeren har nøjagtig den 
samme fornemmelse, når han ser sin hund 
efter et fl ot søgsoplæg stivne i stand. Han 
ved, at foran hunden ligger der høns, hvor 
mange ved han ej, men at de er der, er han 
sikker på. Vel på plads eventuelt sammen 
med en lidelsesfælle, får hunden ordre til 
at rejse fuglene Man fælder en fugl eller to, 
altså hvis man kan ramme. Det er netop ikke 
så let, at fælde fugl for stående hund, som 
man skulle tro. Mangen god skytte har ofte 
bommet.
  Har man efter en sådan god dag et lille 
bundt fugle med hjem, skal de jo tilberedes. 
Jeg har her en måde, der er lidt ud over det 
sædvanlige. Jeg kalder det: ”fl ækkede ager-
høns over grill, med grillede pærer.

Til fi re personer skal du bruge: 4 agerhøns, 
2 pærer, 1 dl. olivenolie, ¼ l fl øde, salt og 
peber. 
  Til fonden: ¾ l vand, 1 gulerod, 1 en porre, 
1 løg, evt. lidt løvstikke, men pas på, det er 
meget dominerende, ½ laurbærblad, salt og 
peber plus indmad og brystben og ryggrad. 
Lad det koge en god times tid. Brug evt. lidt 
ekstra kyllingefond. Fonden skal bruges til 
sovs.
  Salat: 2 hjertesalater, 3 gulerødder og 1 
agurk begge skåret Julienne 8 – 10 søde 
druetomater skåret i kvarte. Hertil kan laves 
en dressing af 4 sk. æblecidereddike, ½ dl. 
olivenolie, 1 stor sk. dijonsennep, 1 tsk. 
honning. Lidt salt og peber. Det hele piskes 
godt sammen og smages til med lidt sukker 
og lidt citronsaft efter behag. Har man en 
favoritdressing kan den selvfølgelig også 
bruges. Dressingen hældes over salaten.

Nu til hønsene. Hønsene plukkes og tages 
ud som sædvanligt. Husk at gemme hjerte, 

Grilklar.

www.fjd.dk
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Jagthundens foretrukne seng
Leveres inklusiv madras og kan købes i flere  forskellige størrelser:
Lille .........................................................................................str.   42x52 cm
Mellem ...................................................................................str.   50x70 cm
Stor .........................................................................................str.   58x87 cm
Gigant .....................................................................................str. 70x100 cm
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Info og bestilling: Happy Dog .  8940 Randers SV . Tlf. 86 44 54 55 . info@happydog.dk  .  www.happydog.dk

HAPPY DOG
- ET NATURLIGT SUNDT VALG

Kornfrit gourmetfoder af 
eksklusive råvarer

Proteinkilder: 
 Laks, kanin og lam

Anbefalet af dyrlæger 
ved  mistanke om  
foderintolerance

NYHED

Hundens præstation 
kan forbedres med op 
til 40%.
Optimal udvikling af 
avlshunde.
Beskytter mod  skader.
Giver skinnende  
blank pels.
Fremmer frugtbar- 
heden i tæven.
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De evige jagtmarker

Jagthunden holder ikke evigt. En dag er 
det slut, og vi sender den videre til landet 
hinsides, hvor vi håber den må fi nde masser 
af agerhøns, samtidig med at vi mindes alle 
de gode stunder og oplevelser, vi havde 
sammen.
  Men hvordan bliv er den sidste rejse? 
Graver vi vores bedste ven ned et sted ude i 
jagtterrænet eller afl everer vi den til dyrlæ-
gen, som så skal sørge for, at den kommer 
her fra uden smerter og ubehag. Hvis vi 
afl everer hunden til dyrlægen, vil den uvæ-
gerligt ende med at blive brændt, sådan er 
loven, men et stigende antal danskere hen-
vender sig selv på et dyrekrematorium for at 
få deres hund brændt, for så efterfølgende at 
få asken med hjem i en urne, så man har et 
evigt minde om ”jagtkammeraten” eller den 
”tro følgesvend” gennem mange år.

For at se, hvordan det foregår, har ”Jagt-
hunden” besøgt dyrekrematoriet i Randbøl, 
der er en del af Springbjerglund Dyrepen-
sion. Her viser Michael Sanner rundt og 
fortæller. – Vi brænder en til to gange ugent-
lig, forklarer Michael, og det er jo først og 
fremmest afl ivede kæledyr fra dyrlægerne. 
Michael Sanner fortæller, at de dækker et 
område fra Gram til Ejstrupholm, hvor fra 
dyrlægerne afl everer de afl ivede dyr. – Det 
er jo reglerne i dag, siger Michael. – De er 
ikke til almindelig diskussion.
  Hvis man selv vil afl evere sin hund til 
kremering, kommer man ind i et modtager-
rum med bord, stol og sofa. Her kan man 
afl evere hunden til personalet og få taget 
afsked med sin fi rbenede ven. Mange jægere 

vil nok synes, det er lidt for overskruet, men 
prøv lige at tænke på, hvordan I selv har 
det den dag, jeres allerbedste jagthund ikke 
er mere. Og som Michael Sanner siger: - 
Mange af de mennesker, som kommer her, 
har ikke andet end den hund.
  Det er i øvrigt alle slags mennesker, som 
kommer her med deres hund. Det er lige fra 

jetset til landevejsridder dog ikke så mange 
jægere, og i snit har man en hver dag.

Selve brændingen foregår i en dertil spe-
cialbygget ovn. Her begynder brændingen 
ved 8500, og temperaturen stiger i løbet af 
brændingen til 11000. Der er fuldt blus på, 
og så skulle man tro, at alt var i den skøn-

Mon ikke hunden fi nder mange 
aherhøns på de evige jagt-
marker.

Hvad gør vi med vores hund, 
når den ikke længere kan 
følge os i mark og skov og 
lukker sine øjne for sidste 
gang? Flere og fl ere vælger at 
få Vovse kremeret og få asken 
med hjem i en urne.

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Flemming Østergaard m. fl .
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5-Klub samarbejdet - International Vinderprøve 
lørdag de 26. september 2015

Dansk Vizla Klub, Langhårsklubben, Dansk Weimaraner Klub, Dansk Drentsche Patrijs-
hond Klub og Klubben for Gammel Dansk Hønsehund inviterer til international vinder-
prøve på Samsø.

Mødested: Sælvigbugtens camping, Staunsvej 2, 8305 Samsø 
Mødetid: lørdag den 26. september 2015 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 22 59 00 eller www.tilsamsoe.dk. Det er vigtigt at 
bestille plads! Deltagere fra Sjælland bedes kontakte prøvelederen.

Prøveleder: Holger Pedersen, Højvangsvej 21, 8305 Samsø. Tlf.: 40 42 17 38 e-mail: 
fi ndholger@os.dk
Dommer: Bjarne Nyrnberg

Tilmelding skal ske på www.hundeweb.dk senest den 20. september 2015. Har du ikke 
mulighed for at tilmelde på hundeweb, kontakt da prøvelederen

Vedr. samkørsel så kan prøvelederen kontaktes.
  Eftertilmelding, hvis adgangsgivende præmiering opnås, kan ske ved at kontakte prøve-
leder.
  Eventuel overnatning og madpakker: Kontakt Sælvigbugtens camping/Birthe på tlf.: 86 
59 07 07. Der kan overnattes i campinghytter og værelser. 
Fælles morgenmad fra kl. 8.15 skal bestilles ved prøveleder – pris kr. 55.

Ændring i fuldbrugsprøveprogrammet
Fuldbrugsprøven d. 17. og 18. oktober ved Terkelsbøl er fl yttet til Grenå.
Mødested oplyses senere.
Prøveleder: Jesper Kjærgaard, tinakjaergaard@yahoo.dk, Tlf. 51349034

Indendørs svømmebassin 
til hundesvømning 

- motion og genoptræning...

Kontakt Johanna Jongstra 
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg 

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

Stedet hvor din 
hund og kat holder ferie...

Dansk Jagthunde Derby 2016
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2014 
til Derby i år 2016, inden den er et år gammel, 
ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2016 er kr. 200.- For 
udenlandske hunde er gebyret dkr. 250.-
Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæ-
ren, og kun disse skal benyttes.
Yderligere information om Dansk Jagthunde 
Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjem-
meside: www. jagthundederby. Dk, hvor man 
også kan tilmelde elektronisk. 
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: 
danskjagthundederby@gmail.com

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

neste orden, men mange hunde er for fede, 
og fedtet giver problemer i ovnen, når det 
skal brændes af.
  Når vovse så er brændt, kan man få asken 
udleveret evt. i en dertil beregnet urne. – 
Nogle vil også have noget af asken lagt ind 
i et smykke, forklarer Michael Sanner. Men 
det mest almindelige er en urne, som man 
så enten graver ned i haven eller stiller på 
”kaminhylden”.
  Men hvad koster det? Får man hunden 
afl ivet hos dyrlægen, og lader denne vide-
rebringe hunden til krematoriet, så har man 
i afl ivningsgebyret betalt for at få hunde 
brændt.
  Kommer man selv med hunden til Spring-
bjerglund, så skal man typisk betale 1250 
kr. inkl. urne og moms, og det er der som 
sagt ca. 350 personer, der gør hvert år. Men 
somme tider kan krematoriet komme på lidt 
vanskelige opgaver, for som med alt andet, 
så skifter moden, og det gør den også med 
urner. Michael Sanner fortæller at man have 
besøg af en dame, som skulle have brændt 
hund nr. 2, og hun ville absolut have samme 
type urne som asken fra hund nr. 1 lå i. det 
var lidt problematisk.
  Ovnen buldrer. Røgen står op af skorste-
nen. Hunde sendes på den sidste rejse.

Brændingen foregår i en specielbygget ovn, hvor tem-
pereturen i løbet af brændingen når op på 1100 gader.
Foto: Anette Laursen.

Store og små hunde kræver store eller små urner. En 
kremering koster inkl. urne ca. 1250 kr.
Foto: Anette Laursen.

www.fjd.dk
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Invitation til alle DKK’s efterårsmarkprøver 2015

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

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

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

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

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

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

konsulent om gældende “hunde ret.”

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

En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 475 kr. til en god investering:

DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for 
hunde der ligner og du’r

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 man-
dag den 15. september 2014.  

Engelske racer
Brugsklasse på Djursland, 
torsdag 17. september.

Brugsklasse ved Vildbjerg, 
fredag den 25 september

Brugsklasse Sjælland, 
søndag 20. september.
 
Brugsklasse på Lolland - Prøve I, 
lørdag den 19. september  

Brugsklasse på Salling, 
lørdag d. 19.september

Brugsklasse ved Sindal.,
tirsdag den 22. september 

Brugsklasse på Fyn 
torsdag den 24. september 

Brugsklasse på Lolland Prøve  II,
mandag  28. september 

Brugsklasse ved Bramming,
onsdag den. 14. oktober 

Brugsklasse i Sønderjylland,
onsdag 21.oktober  / 1 Hold

Brugsklasse på Læsø (1 blandet hold),
fredag den 9. oktober 

Vinderprøver
Internationale 5. vinderprøve i Sydvestsjæl-
land, lørdag den 3. oktober 

International vinderprøve ved Vildbjerg, søn-
dag den 4. oktober 

Kontinentale racer
Brugsprøve ved Bygum, 
torsdag den 17.september

Brugsprøve ved Isenvad, 
torsdag den 17.september

Brugsprøve ved Næstved, 
torsdag den 18.september  

Brugsprøve ved Højmark / Hover,
fredag den 29. september

Brugsprøve ved Sønderup,
fredag den 18.september 

Brugsprøve Bornholm lørdag, 
lørdag den 3. oktober. ( Engelske og kontinen-
tale racer )

Brugsprøve Bornholm 
søndag den 4. oktober ( Engelske og kontinen-
tale racer )

Brugsprøve ved Billund, 
søndag den 20 september 

Brugsprøve ved Skjern, 
mandag den 21. september

Brugsprøve ved Bevtoft, 
tirsdag den 22.september  

Brugsprøve ved Grenå, 
tirsdag den 22. september

Brugsprøve ved Vordingborg, 
torsdag den 17. september ( 2 hold )

Brugsprøve ved Vordingborg, 
onsdag den 22. september

Brugsprøve ved Ringsted, 
onsdag den 23.september

Brugsprøve ved Holsted, 
onsdag den 23.september

Brugsprøve ved Skive, 
torsdag den 24. september ( 2 hold )

Brugsprøve ved Tårs, 
fredag den 25.september

Brugsprøve ved Simmersted, 
fredag den 25. september

Brugsprøve ved Ringsted, 
onsdag den 30. september

Brugsprøve på Læsø ( blandet hold ) 
Se under engelske racer

Brugsprøve ved Hellevad, 
mandag den 5. oktober ( 2 hold )

Brugsprøve ved Hobro, 
torsdag den 8. oktober

Brugsprøve ved Broager, 
tirsdag den 13. oktober

Brugsprøve ved Aars, 
fredag den 9 oktober (2 hold )

Vinderprøver
DKKs internationale vinderklasse ved Terkels-
bøl, fredag den 2. oktober ( 5 prøve )

DKKs internationale vinderklasse ved Nør-
ager, søndag den 4. oktober

FCI prøve for kontinentale og breton, 
torsdag den 15 oktober m. tildeling af CACIT .

Supplerende oplysninger
1. vinder kan tildeles CACIT, og den hund, der 
er placeret som 2. vinder, kan tildeles Reserve-
CACIT. Begge skal opfylde kravene til CAC.
  Hunde, der først opnår den kvalifi cerende 1. 
præmie til vinderklasse på DKK’s brugsprøve 
kan efteranmelde sig til en af organisationer-
nes vinderprøver, såfremt der er plads. Der kan 
på vinderprøverne max. tilmeldes 30 engelske 
og 40 kontinentale hunde på hver prøve. Ingen 
hund kan deltage på mere end én af organisa-
tionernes vinderprøver.
  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.: Jens Heine
  DKK’s udvalg for stående jagthunde
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Kvalitetsprøver (ungdomsklasse og åben 
klasse)
Engelske racer.
FJDs Nordjyske prøve søndag 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(Efter kl. 16:00). 
E-mail: ir@kenneloestkysten.dk 
Dommere: Flemming Sørensen og Flem-
ming Fuglede Jørgensen.

FJDs Sydjyske prøve søndag den 13. sep-
tember – max. 4 hold
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bram-
ming. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Minna Clausen, Stratvej 11, 
Sejstrup, 6740 Bramming, tlf.: 30525268,
E-mail: kennelsenja@gmail.com 
Dommere: Endnu ikke på plads.

Koldingprøven søndag den 30. 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.
Tilmeldingsfrist: 21. august.
Prøveleder: Henrik G. Christensen, Kobbel-
skoven 39, 6000 Kolding. Tlf.: 21429006. 
E-mail kontakt@waterpro.dk 
Dommer: Anton Dahl.
Info: Frokost og afslutning i terrænet.

FJDs Midtfynske prøve fredag den 11. 
september – max. 12 hunde, 1 hold.
Mødested: Metrinelund, Ståbyvej 13, 5672 
Broby. Mødetid: kl. 08.00 
Tilmeldingsfrist: onsdag 2. september.
Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13, 

5672 Broby. Tlf. nr.: 50580794
E-mail: metrinelund@gmail.com 
Dommer: Endnu ikke på plads.

Kontinentale racer
FJDs Nordjyske prøve ved Hobro 
Afholdes efter den 13. september, se hun-
deweb.

FJDs Sydjyske prøve ved Løgumkloster 
lørdag den 12. september – kun åben klasse, 
max. 12 hunde, 1 hold.
Mødested: Damhusvej 9, 6240 Løgumklo-
ster. Mødetid: 8:00
Prøveleder: Otto Brunhøj Jensen, Damhus-
vej 9, 6240 Løgumkloster, tlf. 40338225. 
Mail: boegevang@post.tele.dk
Dommer: Kaj Hedegaard
Info: Der kan købes øl, vand samt kaffe.

FJDs Sydjyske prøve ved Dover søndag 
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
Dommer: Endnu ikke på plads.
Info: Medbring madpakke, frokost indtages 
i terrænet.

FJDs Sydjyske prøve ved Esbjerg Ø lørdag 
den 12. september – max. 12 hunde, 1 hold 
Mødested: Ikke på plads endnu.
Mødetid: kl. 08,30.
Prøveleder: Torben Brandt Pedersen, Nep-
tunvej 90, 6710 Esbjerg V. 
Tlf. 75156529/23367595. 
Mail torben.brandt.pedersen@mail.dk
Dommer: Endnu ikke på plads.

Engelske og kontinentale racer.
FJDs Vestsjællandske prøve, søndag den 
13. september – max 3 hold engelske og 2 
hold kontinentale.
Mødested: Lammefjordens Jagtforening, 
Østre Vej 18, 4532 Gislinge. Mødetid: kl. 
08.30
Prøveledere: Ásgeir  Páll  Júlíusson og John 
Bak, Maglesøvej 8, 4190 Munkebjergby. 
Tlf.: 22122252 og 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: Mogens Vestergaard, 
Claus Raahauge og John Bak. Kontinentale: 
Allan Grundahl og Leif Jensen.

FJDs Sydsjællandske prøve lørdag den 12. 
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: Claus Raahauge og 
Asger Stein. 
Kontinentale: Kim Nielsen og John Chri-
stensen.

FJDs Bornholmske prøve søndag den 
6. september – engelske og kontinentale 
hunde, 1 hold
Mødested: Klemensker Jagtforenings Hytte, 
Kongensmark, 3700 Klemensker. 
Mødetid kl. 09.00.
Prøveleder: Erik Marker, Segenvej 38, 3700 
Rønne, tlf.: 4035 3558 E-mail: hvideenge@
mail.dk. Dommer:  Jes Laulund
Tilmeldingsfrist: 30. august.

FJDs efterårsmarkprøver 2015

Foto: Anette Laursen.

www.fjd.dk
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FJDs prøve ved Herning - Aulum den 27. 
oktober - max 2 hold.
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26,  
7400 Herning. Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Flemming Østergård, Lund-
gårdsparken 31, 7490 Aulum.  Tlf. 
97472493/24821093.
Mail: mail@storaaens.dk
Tilmeldingsfrist: 17. oktober 2015. 
Dommere: Endnu ikke på plads.

Tilmeldingsfrist – såfremt der ikke er en 
tilmeldingsfrist under den enkelte prøve 
er sidste dag for tilmelding fredag den 4. 
september til midnat.

FJDs internationale vinderklasser 
med CACIT 2015
Engelske racer: Vinderklasse Nordjylland 
fredag den 2. oktober 2015 
Mødested: Gl. Toftegård, Gl. toftegårdsvej 
65, 9440 Aabybro. Mødetid: kl. 08:30
Seneste tilmelding: mandag den 15. septem-
ber.
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle 
Engvej 94, 9330 Dronningborg, tlf.:  
40932898(Efter kl. 16:00). 
E-mail: ir@kenneloestkysten.dk
Dommere: Ordførende Alex Røge Herman-
sen, Frede Nielsen, Ulrik Stadelhofer og 
reserve Poul Rasmussen.
Maksimalt: 3 hold, 30 hunde

Kontinentale racer: Vinderklasse Sydjyl-
land lørdag den 3. oktober 2015 
Mødested: Klovtoftevej 10, Klovtoft, 6230 
Rødekro. Mødetid: kl. 08.00
Seneste tilmelding: mandag den 15. septem-
ber.
Prøveleder: Hans Martin Christensen, Mu-
skatvænget 17, 6360 Tinglev tlf.: 25719148
E-mail: hmc@bbsyd.dk
Dommere: Ordførende Anders Wanstrup, 
Knud Steiner Føhns, Ove Nissen Nielsen og 
Jes Laulund.
Maksimalt: 4 hold, 40 hunde
Info: Der kan købes pølser, øl og vand.

Kontinentale racer: Vinderklasse 6. prøve 
Nordjylland søndag den 4. oktober 2015 
Mødested: Vielshøjen 3, Hørby, 9500 Hobro
Mødetid: 9:30
Seneste tilmelding: mandag den 15. septem-
ber.
Prøveleder: Peter Katholm, Vielshøjen 3, 
9500 Hobro tlf. 21341660. 
Mail: Peter@eurocon.dk
Dommere: Kirstein Henriksen (ordf.) og Ole 
N. Andersen.
Maksimalt: 2 hold, 20 hunde.

Tilmeldingsfristen for FJDs internationale 
vinderklasser er mandag den 15. september 
2015 på Hundeweb. 
  Hunde, der på Dansk Kennel Klubs brugs-
prøver opnår 1. præmie, kan eftertilmelde 
på en af organisationernes vinderprøver, 
såfremt der er plads.

Ekstra internationale vinderklasser 
efter DM med Cacit
Engelske racer: Djursland fredag 16. 
oktober - max. 1 hold, 16 hunde
Mødested: Attrupvej 6, 8550 Ryomgaard
Prøveleder: Børge Sommer, Vibevej 15B, 
8550 Ryomgaard, tlf. 20786075
Mail: bsommer@bsommer.dk
Dommere: Brian Hinge Krogh (Ordf.) og 
Poul Aagaard.

Engelske racer: Nordsjælland lørdag d. 
17. oktober – max. 1 hold, 16 hunde
Mødested: Faurbjergvej 21, Tuse Næs, 4300 
Holbæk. 
Prøveleder: Jan Lorentsen, Faurbjerg-
vej 21, Tuse Næs, 4300 Holbæk, tlf.: 
32472346/24820921
Mail: jkllorentsen@gmail.com
Dommere: Claus Nielsen (Ordf) og John 
Bak.

Fælles for de to prøver: 
Mødetid kl. 08.30.
Tilmelding sker på hundeweb senest 5 dage 
før prøven. 
  Ved overskridelse af det maksimale antal 
tilmeldinger vil der blive trukket lod blandt 
alle rettidige fremsendte tilmeldinger.
  Til førstevinderen kan der uddeles CACIT.
 
  Jette Veggerby, Sdr. Onsild 
  Sekretær

    Den almindelige  
    jæger
 Jeg sidder i hjørnet af min sofa 
som „ældst i stuen” (der er ikke andre) og 
tænker lidt over, hvad jeg falder over af 
fi nurligheder på bl.a. FB…
“Almindelige jæger” skrives der af og til 
om. Jeg føler, når jeg læser det og i de sam-
menhænge, jeg læser det, at det mere end 
antydes, at vi der træner hunde og deltager 
på markprøver med vores hunde ikke er 
“almindelige jæger”…
  Jeg betrager absolut mig selv som en 
almindelig jæger som dyrker stort alt slags 
jagt; trækjagt, fælles- og drivjagt i skov, 
hønsejagt, riffeljagt osv - altså ligesom så 
mange andre jæger! Jeg har nu været almin-
delig jæger i 37 år…
“Rigtig jagthund”...
Jeg har haft rigtige jagthunde siden 1983, 
hvor jeg startede med Ruhåret Hønsehund, 
hvilket jeg have frem til 1990, hvor der kom 
Gordon Setter i huset i stedet for og senere 
kom der også Engelsk Setter til. Jeg bruger 
mine rigtige jagthunde til al slags jagt. De 
bliver også brugt på markprøver. Markprø-
ver der afvikles således, at de ligner jagt 
mest muligt! 
  Jeg går bl.a. på markprøver for at få vur-
deret mine hundes jagtlige egenskaber og 

dressurbarhed for avlsarbejdet samt at have 
veldresserede jagthunde…
  Mine rigtige jagthunde skal helst have et 
naturlig søgsoplæg (kan også stimuleres 
via træning) og gå fra „kant til kant“ i god 
kontakt til mig og dermed anlægge et vel-
dækkende søg, hvor terræn og vind udnyttes 
optimalt - det uanset om det er på fl ad mark 
eller i mere uoverskuelig terræn som f.eks. 
mose eller skov. Den kloge hund afpasser 
søget og farten til terrænets beskaffenhed - 
stadig i god kontakt til mig.
  Hvis jeg er på markprøve, kan dommeren 
formentlig bedre se søgets beskaffenhed på 
åben felt end i noget uoverskueligt terræn og 
forhåbentlig derved bedre bedømme søgets 
kvalitet - dermed ikke sagt, at hunden ikke 
udnytter vind og terræn lige så godt i det 
mere uoverskuelige terræn...
  Om det er nemmere at fi nde vildt og 
behandle det på åben felt end i mosen eller 
skoven kan altid diskuteres; vind, vejr, fært-
forholde (færten kan vel ligeså godt drille 
på marken pga. læbælte, markskel, grøfte, 
bakketop, roer og ligende som den kan i 
mosen eller skoven pga. tuer, træstamme, 
buske osv). Farten er oftest højere i åben 
terræn end i f.eks. mosen, hvis det vel at 
mærke er en klog hund, vi har med at gøre. 
Det kan måske også være nemmere at sætte 
en fugl i loddent terræn end på en fl ad mark, 

hvor tendensen til at løbe måske kan være 
større…
  Det ser vi også af og til på markprøver, 
hvor en del dommere og terrænledere ofte 
skifter terræn, hvis fuglene ikke er samar-
bejdsvillige på marken. Ind til en remise el-
ler ned i en mose, hvor det så måske lykkes 
at få en godkendt fuglesituation…
  Jeg har aldrig deltaget på skovprøven 
og har derfor ingen erfaring med denne 
prøveform - nu er jeg jo en almindelig jæger 
og har derfor lidt erfaring med „rigtig jagt“ 
i skoven, hvor mine jagthunde anlægger et 
søg tilpasset skoven og dens beskaffenhed i 
godt kontakt til mig (mine hunde går ikke så 
stort som på marken og søger min kontakt, 
selvom de ofte ikke kan se mig). 
  Hubertus-prøven har jeg deltaget i nogle 
gange, men har aldrig haft succes som andre 
bedre skytter, så deres hunde bliver forment-
lig brugt mere i avlen end min. Jeg har til 
gengæld haft lidt mere succes på brugsprø-
verne, hvor der fældes fugl af skytter og 
sågar vundet en enkelt eller to…
  Jeg har stor respekt for dem, der har gjort 
god fi gur på skovprøverne og ligelede dem, 
der har haft samme succes på Hubertus - 
det være sig i indland som udland! Når det 
kommer til GS, har vi i DK sågar en Cham-
pion udi skov - fl ot!
  Der er rigtig mange jægere (dermed altså 

debat

www.fjd.dk
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3.799,-

JAGTSÆT SPHERE®–CARIBOU
Vind-og vandtæt jagtsæt med den allernyeste 
camouflageteknik. Det fantastiske Sphere®-
mønster bygger på pixelteknologi som inde-
bærer, at vildtet på afstand ikke kan fokusere 
på tøjet. Konturerne forsvinder og vildtet ser dig 
ganske enkelt ikke. 

Sættet er foret med High-Ventilation™ netfor 
med mulighed for ekstra ventilation ved hårde 
strabadser.

Jakken har forlænget rygstykke og aftagelig 
hætte med skygge. Bukserne kan reguleres 
i benafslutningen, har forhøjet rygstykke og 
mange praktiske lommer med lynlås 

Perfekt pasform og komfort. Åndbar og 
100% vandtæt med tapede sømme

Hele sættet kr. 3.799,-

www.pinewood.dk

Den bedste jagt nogensinde!Den bedste jagt nogensinde!

 Jæger og Hund 
 
 
 
 
 
 
 

Stort udvalg i slidstærke 
signalveste til din bedste ven.  

 
Se mere i shoppen: 

www.jageroghund.dk 

også markprøvedeltager) der arbejder med 
mark- og vildtpleje og bruger rigtig mange 
resurser herpå - både økonomiske som 
tidsmæssige - til såvel jagtlige formål som 
til træning- og prøvemæssig formål. Hertil 
kommer korrekt udsætninger, så som “fami-
liefl okke” af agerhøns og det hjælper.
  Der er intet skønner end at gå op til en fl ok 
velfl yvende høns eller se stærke fasaner på 
vingerne, det uanset om vi træner på dem, 
kommer til dem på prøver eller jagte dem. 

Nøøøj, hvor jeg glæder mig til bruset af den 
første hønsefl ok og til foråret og parhøns.
  Nu bruger jeg også lidt tid på at dømme 
andres hunde på markprøver og glæden er 
stor - heldigvis - nu da der jo går tid med 
det…
  Det ville ikke gøre noget, at vi var fl ere 
til at dømme på markprøverne, at der kom 
andre øjne på osv. Det er jo også muligt at 
påvirke rigets tilstand indefra, komme med 
betragtninger, ændringsforslag til FMR (fæl-

les markprøve regler), deltage i de ERFA-
møder dommerne holder, hvor alt, der har 
med dommergerningen at gøre drøftes…
  Nu behøver man ikke engang indstilling 
fra organisationer for at komme i betragt-
ning, ens egen betragtning er i 1. omgang 
nok…
En almindelig jæger med en rigtig jagthund
Kristian Frøkjær
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DJU
orienterer

  Dansk Jagthunde 
  Udvalgs bestyrelses-
  møde tirsdag den 
  9. juni 2015 i Ejby
  Hallerne, 

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, 
Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen 
(KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Connie Holm-
gaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen 
(CJ) FJD, Frank Elmer (FE) FJD, Ove Nissen 
Nielsen (ONN) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen 
(AASJ) sekretær.

1.Dagsorden fastlægges.
Punkterne 4.5 og 9.3 blev tilføjet.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat 
af mødet 17. marts 2015 samt opfølgning af ikke 
afsluttede sager.
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne
DKK EP orienterede om forberedelserne til VM. 
Der er afholdt et planlægningsmøde med terræn-
ledere. Der er god opbakning og stor velvilje til 
projektet. Der er stillet krav om, at budgettet skal 
overholdes.
FJD  CJ refererede, at der havde været afholdt 
bestyrelsesmøde, hvor han var blevet genvalgt 
som formand og Frank Elmer som næstformand. 
Der skal vælges ny kasserer. Nye revisorer er Finn 
Møller Jørgensen og Peter Katholm. CJ og FE har 
afholdt møder med samtlige specialklubber, DKK 
og med DJ’s hundeudvalg. Der skal udarbejdes et 
nyt arbejdsgrundlag for det fremtidige samarbejde i 
FJD. Der er nedsat et udvalg, der skal fremkomme 
med forslag til vedtægter og forretningsorden/
arbejdsgrundlag. Det forventes, at udvalget kan 
fremlægge forslag i løbet af efteråret 2015. Mark-
vildtprisen tildeles Knud Overgaard. 
Herefter var der en debat om problematikken om 
udsætning af vildt om foråret, ligesom der blev 
spurgt til, hvorledes man forholder sig til nye 
prøveformer for stående jagthunde. CJ svarede, at 
dette emne er med i oplægget til en forretnings-
orden/arbejdsgrundlaget. Der var herefter fl ere 
indlæg om i hvilket regi, nye prøveformer skal 
placeres. Fra fl ere sider blev pointeret, at alle prø-
ver for stående jagthunde bør afvikles under DJU’s 
paraplyorganisation.  
DJ KH indledte med at udtrykke tillid til, at tingene 
falder på plads i FJD. Han oplyste, at Kirsten 
Skovby er valgt til ny koordinator i kreds 7. Den 
nye hundeinstruktøruddannelse for alle jagthunde-
racer er kommet godt i gang, og der er ansat en ny 
hundekonsulent.

4.0. Dommerudvalget (DUV)
4.1. Dommerudvalgets rapport
Fra DUV var modtaget en rapport nr. 2 2015, 
hvori der blev givet en orientering af de afviklede 
eksamener i foråret 2015. Der er nu 10 markprø-
vedommerelever og 2 apporteringsdommerelever 
under uddannelse. 
DUV foreslår, at proceduren for godkendelse af 
hundeføreres ansøgninger om dommerelever igen 
skal ske inden for faste terminer i stedet for den 
”løbende vurdering”, der har været praktiseret i 
et par år. Begrundelsen er, organisationerne har 
haft svært ved at få gennemført disse vurderinger, 
når de stykkevis dukkede op henover en længere 
periode.
På et spørgsmål om godkendelsesproceduren blev 
det oplyst, at når en kandidats ansøgning sendes til 
høring i organisationerne, er det for at konstatere, 

om vedkommende nyder almindelig respekt hos 
hundeførerne. Beslutning om dispensation, såfremt 
kandidaten ikke opfylder kravene til præstation 
med hunde, tages af DJU’s bestyrelse. Når DJU’s 
bestyrelse har godkendt kandidaten som domme-
relev, tager DUV over. Det er herefter DUV, der 
evt. sorterer elever og aspiranter fra uddannelsen, 
såfremt vedkommende ikke lever op til de stillede 
krav. 
Det blev vedtaget, at deadline for fremsendelse af 
ansøgninger som dommerelev i 2015 bliver den 1. 
oktober.
Efter at have fået forskellige henvendelser vedr. 
dommerbesætninger på nogle vinderprøver, har 
DUV besluttet at stille sig til rådighed for de klub-
ber og organisationer, som ønsker vejledning ved 
udvælgelsen af dommere. Efter nogle kommentarer 
blev dette taget til efterretning. 
Den nye dommervejledning til fuldbrugsprøver har 
været til gennemsyn og tilretning i DUV. Den er 
offentliggjort på DJU’s hjemmeside.
DUV’s rapport blev taget til efterretning.
4.2. Indberetning af markprøvedommer
Der var modtaget en klage over en markprøve-
dommers bedømmelse på en markprøve i foråret. 
Klagen har været behandlet i DUV med gennem-
gang af udsagn fra klageren, dommeren og vidner. 
Efter at have gennemgået dette materiale og DUV’s 
indstilling vedtog bestyrelsen at afvise klagen som 
ubegrundet. 
4.3. Forslag til ændring af regler for Skovfugleprø-
ven v/ Erik Petersen
EP havde ønsket punktet sat på dagsordenen til en 
drøftelse af evt. at ændre kravet til skovfuglecham-
pionatet, muligheden for at fælde fugl på prøven 
samt ændre adgangskravet permanent fra en 1. 
præmie til 2. præmie i ÅK/BK.
Der fulgte nu en debat om de stillede spørgsmål. 
Det blev besluttet, at dispensationen til adgangs-
kravet gælder til og med 2016. Øvrige spørgsmål 
vil evt. blive formuleret som ændringsforslag, som 
derefter behandles i en normal procedure.
4.4. Autorisation af nye dommere
DUV havde fremsendt et forslag til at autorisere 6 
dommeraspiranter til markprøvedommere efter en 
veloverstået eksamen. Dette blev godkendt. 
Endvidere foreslås, at en kontinental markprøve-
dommer også bliver autoriseret som markprøve-
dommer for engelske racer. Dette blev godkendt.
4.5. Ad hoc udvalget for om redigering af FMR
Der var modtaget et notat med referat af et afholdt 
møde i udvalget. På dette møde havde Thomas 
Moltesen (TMH) fremlagt en model til en om redi-
gering af Fælles Markprøve Regler (FMR), så der 
udarbejdes et sæt regler for hver prøveart, f. eks. 
”Førskudprøve for unghunde”,” Førskudsprøve for 
åben klasse” osv. samt et fælles prøveadministra-
tionssæt for alle former for prøver i DJU’s regi. 
TMH motiverede sit forslag med, at hvert regelsæt 
for pågældende prøve skal indeholde den nødven-
dige viden for hundeføreren for den pågældende 
prøve, men også den tekst, som er dommerens 
ramme.
TMH havde efter mødet fremsendt forslag til disse 
prøveregler til udvalgets øvrige 3 medlemmer. 
Efter at have gennemset dette materiale var der fra 
nogen af de andre udvalgsmedlemmer udtrykt en 
vis skepsis for den foreslåede model, bl.a. fordi 
regelsættet efter deres menig vil blive meget omfat-
tende. Der er fra ét af de andre udvalgsmedlemmer 
kommet et ændringsforslag med et mindre omfang 
end det af TMH foreslåede. 
I notatet havde TMH præciseret sine bevæggrunde. 
Han anførte bl.a., at der i den kontinentale lejr 
arbejdes med et ønske om at indføre talværdier for 
alle prøvepræstationer. TMH savner input fra den 
engelske lejr om interesse for at indføre disse tal-
værdier. TMH pointerede, at han fi nder det meget 

vigtigt, at reglement for engelske- og kontinentale 
stående jagthunde fortsat ses under ét, og har fælles 
administrative regler, der administreres af DJU.
Notatet slutter med en opfordring til DJU om at 
tage stilling til, om projektet skal stoppes eller der 
skal udarbejdes et kommissorium for projektet ”Ny 
redigering af FMR”. Notatet var vedhæftet nogle 
plancher som illustration.
Nogle af DJU’s medlemmer havde talt med TMH 
og refererede disse samtaler. Der blev fra fl ere sider 
foreslået at nedsætte et nyt udvalg med TMH, et 
engelsk og et kontinentalt medlem af DUV samt 
nogle hundeførere, der har indsigt i FMR.
Det blev besluttet, at PV kontakter TMH og beder 
ham være behjælpelig med udarbejdelse af et kom-
missorium for udvalgets fortsatte arbejde. Man var 
enige om, at det ikke er udvalgets opgave at ændre 
i reglerne. Opgaven er at foreslå en ny redigering 
efter den af THM skitserede model. Det nuværende 
udvalg må herefter betragtes som nedlagt. 
Under behandlingen af punktet var der en debat 
om, hvorfor der i FMR ikke står, at ved bedømmel-
sen skal der tages hensyn til racernes særpræg.

5.0. Markprøveudvalget
5.1. MUV’s rapport
AASJ gav en orientering om forberedelserne til 
DM 2015, herunder problemerne med at få løst 
personalebemandingen i forbindelse med forplej-
ningen. Der er givet tilsagn om hjælp fra lokal 
side. Gørdinglund bliver fælles mødested, fælles 
frokoststed og afslutningssted. Eftermiddagens prø-
veterræner ligger tæt på dette sted. Orienteringen 
blev taget til efterretning.
AASJ påpegede, at MUV hvert år holder et fælles 
møde med repræsentanter fra organisationerne, 
hvor planlægning af markprøver koordineres. Han 
kunne konstatere, at aftalerne fra disse møder ikke 
altid overholdes mht. til efterårsvinderprøvernes 
afholdelse hvad angår både dato og sted. Han op-
fordrede organisationerne til at sende personer med 
den fornødne kompetence til disse møder, så trufne 
beslutninger respekteres.  
I den efterfølgende debat blev udtrykt opbakning 
til, at de af MUV planer skal overholdes. Det blev 
vedtaget, at der udover organisationens sekretærer 
også vil møde kompetente personer frem til MUV’s 
næste koordinerende møde.
På et spørgsmål om, hvorledes proceduren er, hvis 
en klub vil afholde en brugsprøve, oplyste AASJ, 
at DJU har besluttet, at alle brugsprøver afholdes 
i DKK’s regi. En specialklub eller en organisation 
kan f. eks. i forbindelse med et jubilæum søge om 
at afholde en brugsprøve. Disse ansøgninger er 
hidtil blevet imødekommet.
5.2. Tidspunkt for afholdelse af forårsmarkprøver 
v/ Christian Johansen
CJ foreslog, at de anerkendte markprøver rykkes 
frem til den første weekend i marts, så den anden 
uge i april fjernes fra MUV’s planer. Han motive-
rede det med, at der er sket en ændring i naturen. 
Nu går vi og træder afgrøderne ned, ligesom 
fuglene er kuldrede i april måned. Landmændene 
vil ikke have os i rapsmarkerne, hvor planterne 
er begyndt at skyde. Agerhønsene holder i øvrigt 
bedst i marts måned.
Dette indlæg affødte en længere debat. Der blev 
stillet spørgsmålstegn til, om hvor meget klimaet 
havde forandret sig. I nogle år er prøverne først 
i marts blevet afl yst pga. snevejr. Der blev også 
orienteret om, at spørgsmålet om at starte en uge 
tidligere havde været drøftet mange gange i MUV 
og DJU, men man var endt ved nuværende start 
den anden weekend i marts. Hvis rapsmarkerne i 
april er for høje, bør man i stedet for bruge vinter-
sædsmarkerne, hvor fuglene også er fl yttet hen. Der 
blev henvist til de høje præmieringsprocenter på 
hovedprøverne i april i år. Det blev også fremført, 
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•  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
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KORNFRI

Alle varianter fås også i 4 kg.

Ønsker du yderligere info, storkøbs- eller forhandleraftale, så kontakt os

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

www.jagtdet.dk Krogsholmsvej 6, 9575 Terndrup, info@jagtdet.dk 41 10 54 22
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Vi har også et bredt udvalg af jagtstier, jagtudstyr, transportkasser, foderhuse og fodertønder. Se mere på www.jagtdet.dk.
Vi udvider løbende vores sortiment med nye produkter indenfor Jagt og Fritid. Kontakt os og hør nærmere.

www.jagtdet.dk - altid Danmarks laveste priser!

God kraftig kvalitet fra kr. 245,- incl. moms

Danmarks suveræn bedste kvalitet 
og største udvalg i fælder 
til ræv, mår, ilder m.m.
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at jagtforeningernes lokale markprøver omkring 1. 
marts skal respekteres. Nye hundeførere har brug 
for disse prøver, ligesom DUV bruger dem i uddan-
nelsen af markprøvedommere. 
Der blev gjort opmærksom på, at organisationerne 
og klubberne kan søge MUV om dispensation til 
at afholde anerkendte markprøver først i marts. 
MUV har givet fl ere dispensationer til anerkendte 
markprøver i den første weekend i marts, når det 
ikke kolliderede med en lokal markprøve.
DJ har hidtil haft eneret på afholdelse af markprø-
ver Skærtorsdag. Det blev aftalt, at de engelske 
specialklubber kan anvende Skærtorsdag i forbin-
delse med f. eks. jubilæer.
Det fremførte forslag kunne ikke godkendes. 

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU)
6.1. SAU’s rapport
Intet til dette punkt 

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)
7.1. FUV’s rapport
Intet til dette punkt.
7.2. Valg af nyt udvalgsmedlem
Fra FUV var modtaget en udtalelse om, at udvalget 
ikke nødvendigvis behøver at bestå af fl ere end de 
3, der i øjeblikket er medlem af FUV, til at klare 
opgaverne i indeværende år. Derudover var opstil-
let en beskrivelse af hvilke forventninger, udvalget 
har til et nyt udvalgsmedlem, der kan vælges på 
DJU’s næste møde i efteråret. Der var også nævnt 
nogle forslag til kandidater.   
PV forelagde FUV’s forslag. Efter en drøftelse blev 
det besluttet, at valg af nyt medlem til FUV følger 
den sædvanlige procedure, hvor organisationerne 
indsender forslag til kandidater til udvalgsposterne.
Der vil blive indkaldt forslag til kandidater til ud-
valgsposterne, der er på valg i 2016 inkl. kandidat 
til det manglende udvalgsmedlem i FUV. Forsla-
gene skal være sekretariatet i hænde senest 1. okto-
ber 2015. Det manglende medlem i FUV kan blive 
valgt på DJU’s udvalgsmøde i oktober måned.  

8.0. Økonomiudvalget (ØUV)
8.1. ØUV’s rapport
Intet til dette punkt.

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet
9.1. Udvalgets rapport
Udvalget havde fremsendt en rapport med en 
beskrivelse af de opgaver, de havde arbejdet med 
for at få fjernet de uregelmæssigheder og mangler, 
der var konstateret i Hundeweb fra forårets prøver. 
Endvidere havde udvalget efter DJU’s ønske udar-

bejdet et forslag til et kommissorium til udvalget, 
når det ændres fra at være et ad hoc udvalg til at 
blive et permanent udvalg. 
Rapporten blev taget til efterretning.
9.2. Forslag til kommissorium for udvalgets fort-
satte arbejde
Ad hoc udvalget havde udarbejdet et forslag til 
et kommissorium for det permanente udvalg, der 
fremover skal være ansvarligt for kontakten til 
Dansk Kennel Klubs personale, der er beskæftiget 
med udviklingen og driften af Hundeweb, ligesom 
udvalget skal foretage opfølgning og kontrol af, 
at Hundeweb benyttes korrekt. I kommissoriet er 
udvalgets kompetence mht. kontakten til brugere af 
systemet præciseret.
PV syntes, det er et godt forslag til et kommis-
sorium. AASJ påpegede hvilke punkter, man især 
skulle være opmærksomme på, bl.a. udvalgsmed-
lemmernes kompetence til at rette henvendelse 
direkte til brugerne. Mht. til henvendelser til dom-
mere om manglende kritikker var man enige om, at 
dette skulle ske i tæt samarbejde med DUV.
Herefter blev kommissoriet vedtaget.
9.3. Valg af udvalgsmedlemmer.
Ad hoc udvalgets medlemmer havde givet tilsagn 
om at stille sig til rådighed i det fremtidige udvalg, 
dog ønskede sekretæren AASJ ikke at være med-
lem men tilknyttet udvalget som sekretær.
Forslaget blev godkendt

10.0. Indberetninger m.m.
10.1. FJD’s svar på DJU’s skrivelse dateret 
19.02.2015
FJD’s bestyrelse har på et møde den 21.05.2015 
behandlet DJU’s anmodning dateret 19.02.2015. 
FJD’s bestyrelse kan konstatere, at den indberettede 
fra FJD er udtrådt af DJU’s bestyrelse og fi nder det 
derfor ikke længere aktuelt at kommentere sagen 
yderligere.
DJU’s skrivelse dateret 19.02.2015 vedrørte 
Langhårklubbens bestyrelses indberetning af DJU’s 
bestyrelse. Da DJU’s bestyrelse ikke kan behandle 
en indberetning mod dem selv, blev indberetningen 
videresendt til de organisationer, som har udpeget 
DJU’s bestyrelsesmedlemmer. FJD’s bestyrelse 
skulle behandle indberetningen mod deres valgte 
repræsentant. 
CJ kommenterede kort FJD’s afgørelse, og efter 
nogle indlæg tog bestyrelsen FJD’s svar til efter-
retning. 
10.2. DJU’s kompetence i disciplinærsager
Ved behandlingen af en indberetning mod en 
person er der konstateret usikkerhed om snitfl aden 
mellem DJU’s kompetence mht. disciplinære foran-

staltninger i klagesager og DKK’s kompetence.
Efter fl ere indlæg om problematikken blev det 
besluttet at afvente behandlingen af sagen i DKK’s 
bestyrelse.

11.0. Valg af dommere
11.1. Forslag fra FJD’s engelske gruppe vedr. pro-
ceduren ved valg af dommere til alle vinderprøver
FJD’s engelske gruppe foreslår, at organisationerne 
FJD, DJ og DKK indsender navnene til DUV på 
de dommere, de agter at bruge på de engelske 
vinderprøver og forårsmesterskabet. DUV har 
derefter mulighed for at anmode organisationerne 
om eventuelt at udskifte en dommer for at fremme 
uddannelsen af en nyere udnævnt dommer, eller 
erklære en dommer uegnet efter DUV’s opfattelse 
til f. eks. at være ordførende dommer.
CJ motiverede forslaget. På spørgsmålet om spe-
cialklubbernes egne vinderprøver også var omfattet 
af forslaget, svarede CJ, at det er de ikke.
Der udspandt sig herefter en debat om forslaget. 
ONN var på DUV’s vegne positiv, og som tidligere 
nævnt under punkt 4.1 står DUV til disposition 
med råd og vejledning, men han var ikke stemt for, 
at DUV bliver pålagt en fast godkendelsesproce-
dure.
Forslaget blev afvist, men organisationerne blev 
opfordret til at konsultere DUV desangående.
11.2. FJD’s forslag vedr. udpegning af dommere 
til DM
FJD foreslår, at reglen med at DUV udvælger dom-
mere til DM fortsætter i tre år, hvorefter ordningen 
evalueres. 
Efter en kort drøftelse kunne det konstateres, at 
der ikke er vedtaget et åremål for den nugældende 
regel, hvorfor den er gældende, indtil den ændres.

12.0. Næste møde
Lørdag den 10. oktober 2015 kl. 13. på Gørding-
lund i forbindelse med DM.

13.0. Eventuelt
Spørgsmålet om, hvorledes man forholder sig til, at 
den nye jagthundebrugsklub vil lave prøver, blev 
bragt op. CJ svarede, at man vil forholde sig til det 
i FJD, når det kommer på bestyrelsesmødet.

Mødet sluttede kl. 22,40
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

Claus Raahauge Kristen-
sen.

John Bak. Poul Aagaard Sørensen. Thomas Dahl Klit. Jesper Kjærulff Hansen. Tommy Hougaard.

Autorisation af nye markprøvedommere
På Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelses-
møde den 9. juni 2015 blev nedennævnte 
godkendt som markprøvedommere for 
stående jagthunde:

Engelske racer
John Bak, Maglesøvej 8, 4190 Munke 

Bjergby, Thomas Dahl Klit, Hallundbækvej 
3, Blåhøj, 7330 Brande, Claus Raahauge 
Kristensen, Torkilstrup Huse 3, 4863 Eskil-
strup og Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 
26, 7800 Skive

Kontinentale racer
Jesper Kjærulff Hansen, Rimmervej 50, 

Ulsted, 9370 Hals og Tommy Hougaard, 
Kløvervangen 5, Nørager, 8961 Allingåbro

Endvidere blev Allan Bredsgaard, der i 
forvejen er autoriseret for kontinentale racer, 
godkendt som autoriseret markprøvedom-
mer for engelske racer.
Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse
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Klubredaktør:
Lars Hansen, Gøddinghusevej 26
7183 Randbøl. Tlf. 20 30 14 20
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

www.ruhaar.dk

Avl eller ævl
”Bestyrelsen i DRK har besluttet, at opdræt-
tere fremover kun må bruge hanhunde fra 
….”
Indsæt selv land! Nej, den sætning kan 
ingen forstille sig blive til virkelighed. 
At bestyrelsen skulle udarbejde særlige 
dekreter med henblik på at styre avlen i en 
særlig retning. End ikke et avlsråd vil kunne 
komme på tale. I bestyrelsen er vi ikke 
tilhængere af restriktioner eller begræns-
ninger, med mindre det er sundhedsmæssigt 
nødvendigt.
  Baggrunden for min indledning skal ses 
som en opfølgning på mit sidste skriv her 
på siden. Hvor jeg opfordrede folk fra ”den 
utilfredse lejr” til at komme på banen. Det 
har ført til én henvendelse, hvor et medlem 
over for mig har givet udtryk for en bekym-
ring i forhold til den tendens han så, nemlig 
at fl ere og fl ere valgte hanhunde med tyske 
aner. ”Og bestyrelsen må da gøre noget ”– 
som han udtrykte det.
  Det er min klare opfattelse, at de ”dårlig-
domme”, man kan se forekomme i vores 
race, herunder temperament og ”høj” tæn-
ding”, på ingen måder kan henføres til tyske 
hanhunde alene. Jeg har oplevet såkaldte 
”umulige hunde” af vidt forskellig ophav.
  Der påhviler opdrættere et ganske særligt 
ansvar i forhold til vælge genmateriale til 
sin påtænkte parring. Det gælder både han – 
og hunhund. I vores klub har vi hele spektret 
af opdrættere fra de super seriøse, der 
tænker ud over egen næsetip, i den ene ende 
af skalaen til useriøse opdrættere, der nok er 
drevet mere at udsigten til en pæn skilling, 
end hvad der er godt for racen, i den anden 

ende. Nogle opdrætter i håbet om den næste 
danske mester og i håbet om at slippe af 
med resten i kuldet. Andre opdrætter brugs- 
og jagthunde. Og endelig nogle både og. Det 
giver en klub med en stor mangfoldighed 
af hunde. Og godt for det. Begrænsning og 
restriktioner i avl løser ikke den problemstil-
ling.
  I det sidste nummer af Svensk Vorsteh, 
broderlandets svar på Jagthunden, er en 
glimrende artikel fra den svenske Avelskom-
mittén. Den har titlen: ”At følge op på sine 
hvalpe”.
  Hovedbudskabet er her: Jo fl ere informa-
tioner opdrætteren har, desto bedre bliver 
naturligvis forudsætninger for at avle på 
bedste vis.
  Anbefalingen er udover at bruge alt det 
statistiske materialer der foreligger om 
avlsdyrene, avlsregister, hundeweb og hvad 
der ellers er til rådighed, så er det af største 
betydning at opdrætteren følgerne hvalpene 
hos dem, der køber hvalpene. Det er klart, 
at man som sælger af en hvalp ikke kan 
kræve hverken undersøgelser hos dyrlæge, 
fotografering, mentaltest m.m. Men der er jo 
ikke noget, der forhindrer en opdrætter i at 
give udtryk for, at man gerne vil have mails 
eller hilsner om hvordan det går, arrangere 
hvalpekomsammen (også når det er blevet  
jagthunde), selv ringer til køberen med 
jævne mellemrum osv. osv. 
  Med andre ord, det er en rigtig god ide 
for en opdrætter at følge tæt, hvordan et 
kuld hvalpe udvikler sig og om man får den 
ønskede kombination og de egenskaber man 
havde planlagt. Det gælder uanset hvilket 

land både han og hunhund kommer fra. Og 
det skal være bestyrelsens klare anbefaling 
til opdrætterne. Følg hundene.
  Hvis de af jer der tilhører den ”bekymrede” 
del af klubben har konkrete forslag til, hvad 
man mener vi i bestyrelsen kan gøre for at 
forhindre nogen i ”specielle” parringer. Så 
giv endelig lyd. Vi lytter gerne.
  I februar arrangerer vi et opdrætter semi-
nar. Jeg forventer rigtig mange deltagere 
og en god snak og debat om, hvordan man 
vælger den helt rigtige hanhund til den helt 
rigtige hunhund. 
  Knæk og bræk
  Formanden

Arkivfoto.

” Træffetid ”
Er der noget, du ønsker at drøfte med bestyrelsen, så er du velkommen 
på et af vores bestyrelses møder. Vi har afsat den første time af hvert 
møde til ”træffetid”, men fortrækker du et andet tidspunkt, så kan det 
naturligvis aftales. Kontakt en fra bestyrelsen og meld din ankomst
Bestyrelsesmøder 2015-2016:
Fredag   25.09.15, Lolland v/klubbens prøve.
Torsdag 26.11.15, kl. 18.00 Korsør
Fredag   05.02.16 kl. 19.00 Fjelsted
Torsdag 17.03.16 kl. 18.00 Korsør
Fredag  01.04.16 kl. 19.00 Esbjerg

Dansk Ruhår Klub ´s kalender 2015-2016: 
Lørdag d. 26 sep. 2015: DRK vinderklasse på Lolland
Søndag d. 27 sep 2015: DRK vinderklasse på Lolland
Lørdag d. 06 feb 2016: Opdrætter seminar Fjeldsted
Søndag d. 07 feb.  2016: Kontaktmands møde Fjeldsted
Lørdag d. 02 april 2016: Hovedprøve Esbjerg
Søndag d. 03 april 2016: Hovedprøve Esbjerg
Lørdag d. 16 april 2016: Generalforsamling Fyn

www.fjd.dk
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Sundhedsudvalget i Dansk Ruhår Klub er 
de senere år blevet gjort opmærksom på en-
kelte ruhårede hønsehunde med en lidelse, 
der hedder craniomandibulær osteopati – 
forkortet CMO. Lidelsen er især kendt hos 
West Highland White Terrier, men ses også 
hos andre racer.
  CMO rammer hvalpe i 3-8 måneders 
alderen. Symptomerne kommer pludseligt; 
hvalpen får varierende grader af smerte, når 
den skal åbne munden eller tygge, ligesom 
kæbeleddet kan være hævet. Hvalpen kan 
også savle og have feber.
  CMO er en forøget knoglevækst i kæben. 
Den kan sidde på selve kæbebenet, i kæbe-
leddet og ved øreknoglen. Knoglevæksten 
vil oftest sidde i begge sider.
  Diagnosen stilles ud fra symptomerne samt 
ved røntgenundersøgelse. CMO kan behand-
les med antiinfl ammatoriske medikamenter, 
som oftest binyrebarkhormon. Behandlingen 
strækker sig som regel over fl ere måne-
der, men prognosen er god ved den rette 
behandling. Dog kan hunden få deformiteter 
i kæbeled, som ikke forsvinder.

  Vi ved endnu ikke, hvordan lidelsen opstår 
hos ruhåret hønsehund. Hos West Highland 
White Terrier er lidelsen arvelig, og arve-
gangen er autosomal recessiv, som vi kender 
det fra von Willebrand type II; det vil sige, 
at begge forældredyr skal være bærere, for 
at sygdommen kommer til udbrud hos nogle 
af deres hvalpe.
  Lidelsen kan også være arvelig hos ruhåret 
hønsehund, og i første omgang opfordrer 
sundhedsudvalget til, at I undlader avl på 
ruhårede hønsehunde, der har været syge af 
CMO, og at I undlader at parre forældredy-
rene til syge hvalpe med hinanden igen.
  Inden vi foretager os yderligere, vil vi 
gerne vide, hvor udbredt lidelsen er. Har du 
en ruhåret hønsehund, eller har du opdrættet 
en ruhåret hønsehund, der har fået diagno-
sen CMO af en dyrlæge, vil vi opfordre dig 
til at rette henvendelse til Sundhedsudval-
get. Din henvendelse behandles selvfølgelig 
fortroligt. 
Kontakt Eline Noiesen på 2025 1810 efter 
kl. 17 eller send en mail til hele sundhedsud-
valget på sundhed@ruhaar.dk. 

Sundhedsudvalget
DRK’s Sundhedsudvalg har til opgave 
at overvåge og følge udviklingen af den 
ruhårede hønsehunds sundhed og komme 
med forslag til at fastholde og fremme 
racens sundhed.

Sundhedsudvalget består af
Jens Esmann (formand, dyrlæge)
Lars Christoffersen (dyrlæge)
Hanne Buhr (dyrlæge)
Jens Beyer (dyrlæge)
Eline Noiesen (best.-repræs., udvalgsse-
kretær)

Alle henvendelser til udvalget behandles 
fortroligt!
Se sundhedsudvalgets kommissorium på 
www.ruhaar.dk

Sundhedsudvalget orienterer

Mødested: Højmølle kro, Nykøbingvej 112, 
4863 Eskilstrup. Velkomst og afgang til ter-
ræn 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, 195,- kr

  NB: Folk booker selv værelser og bestil-
ler aftens middag og madpakker ved kroen 
hvis kroen bliver fuldbelagt, kan yderligere 
overnatnings muligheder 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 weekend samt deltage i den hyggelige 
fællesspisning.
  Generelt. Følg med på klubbens hjemme-
side hvor oplysninger løbende bliver opdate-
ret: På gensyn Prøveleder Jesper Hansen

Foto: Anmette Laursen.

Dansk Ruhår Klub, efterårsvinderklasse på Lolland 26-27. sept.

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Hirtshals området:
Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330 
Dronninglund, tlf: 60130423  E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk
 
Fuldbrugsprøvetræning kontakt Steen Larsen 60 
13 04 23

Schweisstræning kontakt Steen Larsen 60 13 04 23

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755 
Snedsted Telefon: 9793 6119 - 2764 6127  E-mail: 
thisted@ruhaar.dk
 
Ræveslæbsprøve: Offi ciel ræveslæbs prøve bliver 
afholdt torsdag d. 27 August i Urhøj. tilmelding via 

hundeweb eller kontakt Allan Nordkvist

Ræveslæbsprøve i Stenbjerg Klitplantage (Ty-
skebakken, 7752 Snedsted) fredag den 28/8-2015 
kl. 17.00. Tilmelding på hundeweb. Prøveleder: Kaj 
Verner Nielsen, 27646127, thisted@ruhaar.dk

Ræveslæbstræning:
Tirsdag den 18/8-, 25/8- kl. 19.00, Mødested 
P-pladsen Tyskebakken. Tilmelding til Kaj Verner, 
27646127 senest 2 dage før.

Ræveslæb/apporteringstræning i Sevel:
Mandag den 17/8 kl. 18.30. Mødested oplyses ved 
tilmelding til Poul Sørensen, 81284918. Derudover 
kan individuel træning aftales med henblik på VSA 
og Udv. apportering.

Marktræning:
Vigsø, lørdag den 22/8- kl. 09.30, tilmelding til kaj 
Verner, 27646127 senest 2 dage før
Sevel, mandag den 24/8- kl.17.00, tilmelding til 

Poul Sørensen, 81284918 senest 2 dage før 

Thy eller Mors, (oplyses ved tilmelding) onsdag 
den 2/9- kl.17.00, tilmelding til Kaj Verner, 
27646127 senest 2 dage før

Vigsø, søndag den 6/9-, kl. 09.30, tilmelding til Kaj 
Verner, 27646127 senest 2 dage før

Vigsø, onsdag den 16/9- kl. 17.00,tilmelding til Kaj 
Verner, 27646127 senest 2 dage før

Hobro området:
Kontaktperson: Peter Krebs Brorsen 4196 5654
e-mail: hobro@ruhaar.dk

Offi ciel ræveslæbsprøve bliver afholdt torsdag d. 
27 August i Urhøj. tilmelding via hundeweb eller 
kontakt Allan Nordkvist
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Randers området:
Kontaktperson: Jesper Kjærgaard, Ramten skovvej 
10, 8586 Ørum Djurs
Telefon: 5134 9034, E-mail: tinakjaergaard@yah00.
dk
 
FULDBRUGSTRÆNING Hvornår:  Første gang 
onsdag den 5. aug. kl. 18.30, herefter hver onsdag 
til og med den 2. se   Sted: Attrupvej 4, 8550 
Ryomgaard Tilmelding:  Jesper Kjærgaard, mobil 
5134 9034

Marktræning i roer med fældning af fugl. Hvor-
når 16. sep. og 21. sep., begge dage kl. 16.  sted 
oplyses ved  tilmelding  Tommy Hougaard, mobil 
2244 7188

Schweisstræning med mulighed for oplæring i 
bringsel rapportering.
Tilmelding og nærmere info ved Jesper Kjærgaard, 
mobil 5134 9034

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

Marktræning efterår:
Ikke endelig på plads endnu, kommer herind senere, 
med hvor og hvornår.

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: Ole Kørvel Knud Rasmussensvej 58 
6715 Esbjerg N 2080 3183
Mail: esbjerg@ruhaar.dk

Pga arbejdsmæssige problemer har jeg aftalt med 
Ole Kørvel at han overtager jobbet som kontakt-
mand for ruhårsklubben område Esbjerg, indtil en 
ny evt kan vælges.
MVH Per Bertelsen.
Kontakt Ole på +45 20803183

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

 Lokal Fuldbrugsprøve. Sted og tidspunkt endnu 
ikke fastlagt.
Den 13.9.2015 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 2015. 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 på Tlf. 6165 2592 eller 
cfjohannsen@gmail.com Sidste tilmelding er den 
6.9.2015.
 

Fyn området:
Kontaktperson: Hanne Buhr 6266 1084 - 2264 3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk
 
Markprøvetræning. Udvalgte dage i august – da-
toer følger i løbet af sommeren. Pris: 75 kr. Såfremt 
en aften bliver overtegnet har ruhår fortrinsret. 
Tilmelding til: Hanne Buhr 
 
Bubbelprøven. Lørdag d. 19. september kl. 09.00.
Pris: 250 kr. Lokal brugsprøve – prøve udelukkende 
for ruhår, hvor der skydes fugle for hundene.
Adgangskrav: bestået DJU apporteringsprøve, 
Slæb- & Apporteringsprøve eller Udvidet Apporte-
ringsprøve samt deltaget på anerkendt markprøve. 
Der uddeles pokal til 1., 2. og 3. vinder.
Fælles morgenmad. Der afsluttes med kritik af hun-
dene samt spisning af medbragt madpakke. Max. 10 
hunde. Tilmelding til: Hanne Buhr
 
Marktræning for unghunde med fældning af 
fugl. Søndag d. 20. september kl. 09.00.
Mødested: oplyses senere… Pris: 250 kr. Adgangs-
krav: unghunde 10–24 mdr. Max. 10 hunde.
Tilmelding til: Hanne Buhr

Debataften. Onsdag d. 21. 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 2014 til DM 2015.
Tilmelding til: Hanne Buhr 
 
Telefonliste:
 Hanne Buhr 62 66 10 84 / 22 64 36 86
Jørgen Madsen 23 29 79 59
Ole Mogensen 40 74 15 86
Svend Hansen 65 98 18 85 / 21 70 48 85
 
HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det 
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det 
er vigtigt at du tilmelder dig!

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandhaven 
6, 3060 Espergærde.  Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
.
Fuldbrugsprøvetræning. Vi starter i løbet af juli 
måned. Det er kun for stående hunde der har
planer om at gå på den 2 dages fuldbrugsprøve 
med bl.a. ræveslæb og markarbejde med fældning 
af fugl. Du tilmelder dig til Kurt Drasbek, Tid og 
sted aftaler vi ved tilmelding. Prisen for at deltage 
er 200 kr. 
 

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

22. august. Marktræning for unghunde og åben 
klasse hunde. Pris 150.kr Tilmelding og oplysning 

om mødested til Søren Nielsen 60491166  Mail 
soren@fredskovs.dk
 
9. september. Afslutning Apporteringstræning 
(Høje Taastrup)
Sidste gang på træningsarealerne i Høje Taastrup. 
Mindre træning - middag kl. 19.00 som sædvane 
med bøffer, ost og rødvin. Kr. 150,-. Tilmelding 
nødvendig og bindende enten til Steen (sjs@
teamskov.dk) eller senest d. 2. september 2015 til 
træning hos Finn.
Lad os i fællesskab få afsluttet apporteringstrænin-
gen og evaluér forløbet...

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

Apporteringstræning. Vi afholder apporteringstræ-
ning hver tirsdag kl. 18.30, fra d. 21-04-2015, til og 
med d. 25-08-2015. Sted, se nedenstående.
  Tilmelding eller spørgsmål til: Lasse, 21438195, 
eller Kim, 23840219, kimvig@mail.dk
18-08-2015 Aftales d. 11-08-2015. I tvivl så ring til 
undertegnede
25-08-2015 Aftales d. 18-08-2015. I tvivl så ring til 
undertegnede

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

Marktræning 22. og 29. september for vinder-
klasse Tilmelding til René 4015 9779 eller faust@
waoomail.dk eller Palle Eriksen på 4018 0753 eller 
pinge@mail.dk
100 kr. pr. gang. Deltagelse i Aktivgruppen Stor-
strømmens marktræninger er for alle, der er medlem 
af enten Ruhår- eller Korthårklubben. For dem, der 
ikke er medlem af en 

Efterårsmarkprøve Lørdag d. 29. August 2015, kl. 
8.00. Pris 250,-. 2 hold 8-10 hunde på hver. Møde-
sted: Kogangen 9, Sakskøbing.

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

Foto: Anette Laursen.

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

www.korthaarklubben.dk

International efterårsvinderklasse
Korthaarklubben afholder lørdag den 26. 
september international efterårsvinderklasse 
på terræner omkring Hellevad og Rødekro, 
der er reserveret terræner der gør det muligt 
med to vinderklasser.
  Der er mulighed for opnåelse af Cacit og 
1. vinderne opnår adgang til Danmarksme-
sterskabet.

Mødested: Uge Lystfi skeri og camping, 
Åbenråvej 95 Uge, 6360 Tinglev.
Mødetidspunkt: Kl. 8,00.
  Fortæring: Mulighed for køb af morgen-
mad fra kl.7.00.
Adgang til prøven: Hunde der har opnået 
2x1.pr. i åben eller brugsklasse, herudover 
skal hunden have bestået slæb og appor-
teringsprøve, eller tilsvarende adgangsgi-
vende prøve. ( jf. DJU regler for adgang til 
vinderklasser).

Prøveleder: Hans Martin Christensen 
Muskatvænget 17 6360 Tinglev Telefon 25 
71 91 48.
Tilmelding: Via. www.hundeweb.dk Der 
sendes ikke bekræftelse på tilmeldingen.
Hvis du ikke har adgang til internet, kan du 
sende tilmeldingsblanketten til prøveleder 
formand@korthaarklubben.dk prøvegebyr 
på 500,00 kr. kan indbetales i Jyske Bank 
Reg. nr. 7751 konto nr. 1 053 819. Husk at 
angive hundens navn og stambogsnummer, 
samt ejers navn.
  Sidste frist for tilmelding: Den 19 septem-
ber.

Dommere: Heine Jørgensen, Bent Hest-
haven m. fl ere. Der tages forbehold for dom-
merændringer.

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 mødestedet Uge lystfi skeri og Camping 
Åbenråvej 95 Uge 6360 Tinglev. Drikkeva-
rer kan købes af Klubben til rimelige priser.

Overnatning: Camping pladsen råder over 
tre forskellige hyttetyper samt 10 stk. væ-
relser. Det er en god ide at være tidlig ude, 
hvis man vil leje hytte eller værelse, da det 
er en meget brugt campingplads. Tilmelding 
direkte til www.uge-lystfi skeri.dk 
UniQ er sponsor.

Foto Benny Fischer.

Korthaarklubbens formand gennem næsten 
9 år fejrer den 30. juli 2015 70 års fødsels-
dag. Hans Martin blev medlem i 1990. I år 
2000 blev han valgt ind i bestyrelsen, hvor 
han i mange år virkede som schweissko-
ordinator. Schweissarbejdet har i mange år 
interesseret ham rigtig meget. Han er også 
uddannet schweissdommer, hvilket han dog 
nu som næsten 70 åring er stoppet med. Han 
har også i mange år været medlem af DKK’s 
Schweissudvalg.
  I år 2007 blev han valgt som formand. I 
den tid har han også været koordinator for 
udstillinger både FJD og Vingsted/Bredsten. 
Ligeledes også koordinator for efterårsvin-
derklassen. Han har nu valgt at sige stop 
som formand og som alle jo ved skal vi i 

2016 vælge en ny.
  I alle årene har han selvfølgelig haft kort-
hår, blandt disse kan bl.a. nævnes Tessans 
Cetina, Aja, Chanell og Bislevs Donna, som 
også er den hund der stadig fi ndes i hjemmet 
i Tinglev. Med Donna vandt han bl.a. i 2009 
den pokal som alle ønsker at vinde og som 
der er stor kamp om, nemlig Carl Hedens 
Vandrepræmie, Sølvbakken, som bedste 
Åben klasse hund på Giveprøven.
  Korthaarklubbens bestyrelse ønsker dig 
på egne og medlemmernes vegne hjertelig 
tillykke med din fødselsdag og alt godt 
fremover.
  På bestyrelsens vegne
  Ellen Jørgensen.

Hans Martin Christensen 70 år

Foto: Birte Johansen. Tillykke Hans Martin.

www.fjd.dk
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Aktivgrupperne

Aktivgruppen Storstrømmen. 
Agility: Er du interesseret i at give din hund en lidt 
anderledes og sjov træning, som udvikler hun-
dens balance og selvsikkerhed, så skulle du prøve 
agility. Anette Holm er uddannet agilityinstruktør. 
Målet med kurset er at udvikle jagthunden psykisk 
gennem leg og give dig idéer til, hvordan du i din 
daglige træning kan have lidt mere sjov med din 
hund på gåturen i skoven. 
Træningen vil foregå på små hold og tidspunkt 
aftales efter ønske fra de deltagende. Kontakt 
Annette Holm på 5639 8496 eller ah.holm@mail.dk 
Pris 30 kr. pr. gang.

Marktræning: 18. og 25. august for åben klasse, 
22. og 29. september for vinderklasse. 
Tilmelding til René Jørgensen 30 458 584 eller 
faust@waoomail.dk eller Palle Eriksen på 4018 
0753 eller pinge@mail.dk Det koster 100 kr. pr. 
gang. 
  Deltagelse i Aktivgruppen Storstrømmens mark-
træninger er for alle, der er medlem af enten Ruhår- 
eller Korthårklubben. For dem, der ikke er medlem 
af en af klubberne, opkræves et ekstra gebyr på 50 
kr. til Aktivgruppen Storstrømmen.

Efterårsmarkprøve: Lørdag d. 29. August 2015. 
Pris 250,00 kr. 2 hold 8-10 hunde på hver.
Mødested: Kogangen 9, Sakskøbing, mødetid: 
kl.09:00.
  Tilmelding efter den 1 august til Anette Holm 56 
398 496 eller AH.Holm@mail.dk 

Dommer oplyses senere eller på selve dagen.
  Venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen.

Så oprandt dagen for den store FJD udstil-
ling i Vissenbjerg og det blev en stor dag. 
Det blev den største udstilling i dette årti 
med mere end 300 hunde, hvor af 31 hunde 
var korthår. Antallet af korthår var mere end 
dobbelt så mange som sidste år. 
  Vejret var overskyet, en smule køligt med 
en smule regn ind i mellem. Det må beteg-
nes som godt udstillings vejr for hundene 
medens deres ejere og tilskuere skuttede sig. 
Connie Jacobsen var dommer og gjorde et 
godt stykke arbejde. Connie gjorde meget 
ud af, at forklare hvorfor hun dømte som 
hun gjorde. Et nyt system var taget i brug, 
således hundeførerne fi k bedømmelsen 
på SMS få minutter efter de havde været 
i ringen. Der blev fremstillet mange fi ne 
hunde og resultaterne med kritik kan ses på 
hundeweb/udstilling og skuer.  Efter samt-
lige hunde var bedømt, gav Connie Jacobsen 
udtryk for, at hun havde set nogle homogene 
hunde, som levede op til FCI standard. 
  DK 10 827/2013 Cato og Jacob Sørensen, 
8881 Thorsø blev BIR og DK 04055/2012 
Hals Bondens Chanel og Karl Georg Kri-
stensen, 9370 Hals blev BIM. Cato og Jacob 
går videre til BIS, hvor han simpelthen slår 
samtlige hunde og bliver bedste hund, et 
stort tillykke til dem begge.
  Med Korthårs hilsen
  Per K. Kristophersen

Vissenbjerg 2015

BIR og BIM. Foto Ellen Jørgensen. BIS. Foto Ellen Jørgensen.

Foto Birte Johansen. Foto Birte Johansen.

Pkt. 1: Underskrivelse af sidste referat: 
Referat fra mødet den 11. marts blev under-
skrevet.
Pkt. 2:Økonomi: Kassebeholdning pr. 
31.05.2015 blev oplyst. Medlemstal blev 
ligeledes oplyst.
Pkt. 3: Orientering FJD, DKK, DJ, herun-
der Askov mødet og DJ mødet omkring 
udsætningsforliget, samt orientering fra Karl 
Georg vedr. FJD:
  Karl Georg refererede fra FJD mødet og 
gav udtryk for, at det var et positivt møde. 

Kort gennemgang fra mødet omkring udsæt-
ningsforliget. 
  Det blev besluttet at Niels Erik og Per 
deltager i Askov mødet. Ellen tilmelder dem 
begge inden 20. jun. Niels Erik og Per oply-
ser til resten af bestyrelsen hvilke tema- og 
ERFA-grupper de ønsker at deltage i.
  Pkt. 4: Henvendelse fra medlemmer og 
andre, herunder forslag til Generalforsam-
ling 2016 fra Martin Ellegaard. Forslag 
vedrørende HD, fra Martin Lund Ellegaard, 
blev diskuteret. Der var enighed om at det 

krævede en til bundsgående undersøgelse 
og det blev lagt på hjemmesiden i god tid til 
generalforsamlingen i 2016. 
  Pkt. 5: Tyske prøver: VJP og HZP blev 
diskuteret.
  Pkt. 6: Bredsten: Bredsten udstillingen 
gennemføres som sidste år med morgenmad 
og grill. 
  Pkt. Eventuelt: Næste bestyrelsesmøde den 
14. juli, kl. 1400 ved Karl Georg.
  Efterårsvinderklassen blev diskuteret. 

Bestyrelsesmøde den 14. juni 2015.

Foto Benny Fischer.
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Aktivgruppen Aalborg.  
Schweisstræning: Afholdes evt. som individuel 
træning - Kontakt Per Morville eller Jens Arne Hal

Vand-, Slæb og apporteringstræning: 
Mødested: Langholt søer. Onsdag 19. august kl. 
18.00 Mødested: Langholt søer.

Marktræning efterår: Såfremt der afholdes mark-
træning i efteråret annonceres dette på hjemmesiden
Ønskes yderligere oplysninger ret henvendelse til 
bestyrelsen. 
E-mail: aalborg@korthaarklubben.dk 
Formand: Bjarne Jacobsen, tlf. 98 25 75 38 – 20 28 
94 69 
Kasserer: Villy Andersen, tlf. 98 23 25 95. Per 
Morville Jensen, tlf. 21 84 04 28
Karl Georg Kristensen, tlf. 98 25 20 68 – 61 38 65 
27. Jens Arne Hald, tlf. 20 64 52 46.

Aktivgruppen Midt- og Vestjyl-
land.
Lokal efterårsmarkprøve: Afholdes søndag den 
23. august omkring Lem.  Mødetid kl. 08.00 og sted 
oplyses ved tilmelding. Pris kr. 200,- inkl. morgen-
kaffe som betales ved tilmelding. 
  Tilmelding til Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 
6940 Lem (Tlf. 61 46 75 01). Tilmelding senest den 
16. august 2015. Max. 2 hold.

Studiekredsen for Korthåret Høn-
sehund anno 1968.
Aktiviteter 2015.
Har du ændret tlf.nr., e-mail eller adresse kontakt 
venligst 
Bo Pedersen på tlf. 29 62 87 53 eller Studiekred-
sen@korthaarklubben.dk
Husk kontingentet kr. 150,00 skal betales senest d. 
15. februar 2015. Kontingentet kan overføres via. 
netbank, kontonr. 0537-0000335827. Husk at skrive 
dit navn under besked til modtager. 
  Med venlig hilsen
  Arbejdsudvalget.

Aktivgruppen København og 
Omegn.
Træning og hyggeligt samvær hver torsdag kl. 
18:00. Se i øvrigt under aktiviteter på klubbens 
hjemmeside.

Bestyrelse: Flemming Djarn telefonmummer: 23 
102 727. Jan Ico Sørensen telefonnummer: 21 62 37 
53. Thomas Arentoft telefonnummer: 20 10 43 16. 
Tommi Lindhart. Web: Benny Fischer telefonnum-
mer: 30 75 45 73.

Eller kontakt på mail: København@korthaarklub-
ben.dk 

Aktivgruppe Århus/Djursland-
Randers.
JÆGERLIV Gl. Estrup Auning søndag 13/9 2015:
Har du lyst til at stille din hund på Korthaarsklub-
bens stand, så tilmeld dig til Jens Borgaard Jensen 
på tlf. 21 24 68 08. Din hund skal være vant til 
mange mennesker og være rolig og omgængelig.

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

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

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

Område 2 Viborg og omegn
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
Pt. Ingen kontaktperson.
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

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

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24, 
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering, 
8660 Skanderborg, 60 814 506
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: 
Kontaktpersoner Flemming Djarn tlf. 23102727. Jan 
Pico Sørensen tlf. 21623753.
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 Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

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

Foto Benny Fischer.

Foto Benny Fischer.

Foto Benny Fischer.

Foto Flemming Østergaard.

www.fjd.dkwww.fjd.dk



43www.fjd.dkwww.fjd.dk

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

Holdapportering Stenlille d 5. juni 

Så kom den weekend man hvert år glæder 
sig til, en weekend i Kleinerens tegn, en 
weekend med masser af skønne mennesker.  
I år vi 77 hunde igen et helt super fl ot frem-
måde.
  Christian og hans team stod klar allerede 
fredag på campingpladser med et kæmpe 
smil og et stort velkommen. 
  Maxi og jeg ankom dertil omkring kl. 
18.00, hvor der allerede var kommet rigtig 
mange mennesker, der stod campingvogne 
og telte i store stimer, og der vidste man 
bare at det blev en super weekend.
  Jeg havde et lille personligt væddemål 
med Christian som vi også lige skulle have 
afviklet, og tabe det hader jeg, men manden 
fi k ret denne gang, og jeg måtte tage stolt-
hedshatten af og overrække en kurv med 
hans gevinst 2 øl til deling med snolder: 
Christian, jeg vinder næste gang.
  Nå men aftenen skred frem, og vi fi k gang 
i grillen og der blev allerede skruet godt op 
for den sociale hygge, folk grinede og hyg-
gede, ja selv et slag kongespil var der plads 
til. – kl. 23.00 gik vi til køjs (nogen af os), 
man skulle jo være frisk til lørdagens dyst. 

(jeg skal bare lige sige: hold nu kæft det var 
koldt i telt med en sommersovepose PYHA)
  Lørdag morgen stod Arne klar i køkkenet 
med det fornemmeste morgenbord, der 
manglede bare intet. 
  Kl. 9.00 blæste man prøven i gang, og hol-
dene gik ud til de respektive baner. Dagen 
skred hurtigt frem, og vi kom sådan rimelig 
smertefrit igennem alle baner, specielt 
holdstafetten, der kørte vores unge team 
Jagthyttens bare med poterne, først kom 
minken, så kom ræven, så kom der endnu 
en mink, osv. JA vi var ikke til at skyde 
igennem lige der… - middagen kom og 
igen stod Arne klar med de lækreste ribben 
sandwich – nogle af holdene var allerede 
færdige med alle prøverne til middag, de må 
have snydt foran. Men vi manglede stadig 
duer og kanin, så dem gik vi hurtigt i gang 
med, på vores vej til banerne, fi k vi lige 
hilst på de andre deltagere og snakket frem 
og tilbage om hvordan det var gået for hver 
især, vi fi k også hilst på nogle nye ”måske” 
hvalpekøbere til vores race. Så småt som vi 
kom igennem banerne, begyndte vi at tælle 
point, og vi måtte da indrømme at vi var lidt 

oppe at køre, vi vidste jo, at vi lagde stærkt 
til point mæssigt specielt på stafetten, jeg 
tror nerverne blev størrere og presset steg, 
tænk hvis vi i år kunne tage pokalen for 
bedste åbenklasse, sidste år vandt vi den jo 
som unghunde. Banerne blev gennemført, 
og nu var der kun at vente på resultatet, vi 
havde dog smidt nogle dumme point i løbet 
af dagen, men vi håbede jo på det bedste.
  Mens der blev talt resultater sammen, 
fi k folk sig en lille lur, eller endnu et spil 
kongespil, det er faktisk et stærkt vanedan-
nende spil, og der blev brugt verbal terror 
mod modstanderne, i håb om de missede 
kongen.. 
  Nu kom det vi havde ventet på, nemlig 
resultatet. UHH… det kriblede altså lidt i 
maven, og man kunne knap nok stå stille. 
Først blev dagens bedste unghund og 
åbenklasse hunde kaldt op, et stort tillykke 
skal lyde til Flemming med dagens bedste 
unghund,  men ikke mindst skal der lyde 
et kæmpe kæmpe stort tillykke til Iben 
Rønhoff med Jagthyttens High Star, som 
blev dagens bedste åbenklasse hund. Ikke 
nok med hendes hund kun er 2,5 år gammel, 
så er Iben altså kun 12 år, og gang på gang 
viser hun en råstyrke og nervefasthed der 
svarer til en gammel rutineret hundefører. 
Jeg er fandme stolt af at være på hold med 
hende, men ikke mindst at hun er som en 
søster for mig, Iben du er virkelig en pige 
med ben i næsen.
  Holdene blev råbt op i rækkefølge og vi 
kom længere og længere op mod 1. pladsen, 
Team Jagthyttens var stadig ikke blevet 
nævnt, og vi skulle nu til nr. 3, der blev råbt 
de 4 DKCH som 3 vinder, åhh… nu var der 
kun to pladser tilbage, hvem blev det Team 
Jagthyttens eller de eneste 2 fra Himmerland 
? 10 point til forskel sagde prøveleder Chri-
stian, åhh… få det nu afgjort, vi rystede og 
var helt oppe at kører. Team Jagthyttens blev 
der sagt som i dag bliver en fl ot 2. vinder – 
argh.. øv, tænkte man da lige først, men så 
bagefter, så er det jo et mega godt resultat 
ud af 16 hold, og med et så ungt hold.. Vi er 
stolte og vi kan kun sige vi giver den Max 
gas igen næste år. Der skal da lyde et stort 

Det er om at holde godt fast. Foto: Dorthe Winde.
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tillykke til De eneste to fra Himmerland 
Tine og Jan, SUPER FLOT!
  Det blev aften, og kokken Arne havde igen 
været i køkkenet og serverede nu endnu 
engang et festmåltid uden lige, jeg må sige 
det er altså overskud at stå og lave maden 
selv til lige knap 100 personer. Vi fi k spist 
og der blev drukket lidt vin og øl, og hyggen 
blev holdt ved lige som den plejer.
  Tusind tusind tak for en helt fantastisk 
weekend den glemmes ikke. 
  Endnu engang stor ros til Christian og 
hans team, i klarede alt perfekt, og den fi lm 
som i har fået stablet på benene er også helt 
fantastisk, og viser virkelig det smukke hun-
dearbejde en Kleiner kan, samt hvor stort et 
sammenhold vi i klubben har! RESPEKT 
HERFRA.
  De bedste hundehilsner fra Mona Storga-
ard og Jagthyttens Hejmaxi.
  PS: OG JA VI SES JO I ESBJERG NÆ-
STE ÅR SÆT ALLEREDE KRYDS NU 
DET BLIVER DEN 10-12 JUNI 2016

Jeg har spurgt nogle af dem der var med 
fra Esbjerg, om de ikke lige ville give et lille 
skriv om deres oplevelser: 
 
Jannie Just med Mondo skriver:
Vedr. Holdapportering. Jeg oplevede et 
super veltilrettelagt stævne med veloplagt 
stævneledelse, venlighed og overskud. 
Terrænerne var rigtig fi ne. Det er med stor 
respekt for de mennesker der lægger alt det 
arbejde i at skabe samvær for os alle, samt 

mad og campingfaciliteter, Vand til hun-
dende er at foretrække på ventepladserne. 
(måske også lidt Johnny Madsen-musik til 
os der er sent oppe... )

Tommy Baunwall med Sako skriver:
Det var en fantastisk weekend, med en 
masse sjove og hyggelige oplevelser sam-
men med ligesindede. Der var kæmpestort 
humør hos alle - og de godmodige drillerier, 
der også skal være der. Og mange gode og 
lærerige snakke om Münsterländeren. Helt 
klart hele køreturen værd.

Iben Rønhoff Brink 
En weekend som jeg glæder mig til et helt 
år. Vi begynder at træne til denne weekend 
midt i april, og har nogle sjove aftener, 
speciel når vi træner vores holdstafet, bliver 
alle mand totalt barnlige, og det er sådan 
set kun mig der har ret til at være barnlig, 
men sådan er det ikke. En vild sjov disciplin 
hvor alle fi re hunde på ens hold skal hente 
12 stykker vildt på 10 min. Vi skal sende en 
hund af gangen og når den kommer hjem 
sendes næste hund. Hundene skal forholde 
sig roligt og vente til det bliver dens tur. 
Skal hilse og sige det er ikke så nemt som 
det lyder til. 
  Jeg er vildt stolt af mit hold Team Jagthyt-
tes. Vi har lavet et hold med fi re kuld 
søskende, og de er nu 2,5 år. 
  De fi k ni stykker vildt hjem som nogen af 
de eneste, og de bliv nr. 2 ud af 16 hold. 
  Jeg fi k min hund da jeg var ni år. Da jeg 

måtte træffe et valg om jeg ville have hund 
eller hest, til min mor’s glæde valgte jeg 
hunde, som jeg bestemt ikke har fortrudt. 
Jeg har selv trænet hende og det går rigtig 
godt, selv om hun bestemt har sine menin-
ger om hun har lyst til at høre efter, men 
hvad det har jeg nok også. 
  Nå tilbage til weekenden på Sjælland. Vi 
tog hjemme fra fredag så vi kunne komme 
over at hygge med alle de andre, hvor vi 
alle havde taget noget mad med og vi skulle 
grille. Det er bare så dejligt at komme over 
og hilse på jer alle.
  Vi spiste hyggede, snakkede og spillede 
kongespil. Ja for vi kunne jo ikke bruge 
tiden på at gå i bad, hi hi…
  Lørdag morgen var der fælles morgenmad, 
hvor de sidste kom til pladsen, og vi gik 
i gang med prøven kl. 9.00, det var super 
vejr. Vi var 77 hunde og mange tilskuere. Vi 
skulle først ud og apportere to kastet duer 
ca. 40 – 50 meter ude, derefter en kastet and 
på vand og til sidst en kanin lige ud også ca. 
40 – 50 meter ude, og så som sagt holdsta-
fetten. 
  Jagthyttens High Star og jeg sluttede af 
med at blive dagens bedste åbenklasse hund, 
det var bare så fedt. 
  Lige nu trænes der til ræveslæb og 
schweiss prøver, og så skal vi i gang med 
marktræningen igen hvor vi gerne skulle 
have et par 1. præmier. 
  Tak for en fantastisk weekend alle sam-
men. 

Vil blive afholdt søndag d. 27 september 2015
På Sjælland eller de omkringliggende øer.
For tilmelding hold øje med hjemmeside og hundeweb. 
Hilsen Lars”Sigurd”Vandborg 
Prøveleder.

Dansk Münsterländer Klubs 
efterårsvinderklasse

Foto: Kim henriksen.

Mona Storgaard og Iben R. Brink  på vej til præmieoverrækkelse. Foto: Dorthe Winde.Dommere skal også have lidt at styrke sig på.
Foto: Dorthe Winde.

www.fjd.dk
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DMK-områderne

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

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Gunde-
stedvej 17, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87, E-mail: 
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: Der trænes på det militære areal 
ved Kulsbjerg. Parkering på den vestlige side af 
motorvejen.
  Start onsdag den 05. August 2015 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

Hvalpemotivation: Start onsdag d. 12/8-2015 kl. 
18.00. Der trænes 5 gange. Pris 200 kr. Min 5 hunde
Kontakt Lars Thunberg tlf. 22112144

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: 
tage@dmk-viborg.dk

Området har fået sin egen hjemmeside: www.dmk-
viborg.dk

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Ole Hildebrandt, Nygårdsvej 
48, 8570 Trustrup, Tlf. 86 33 41 16, E-mail: 
oh241157@gmail.dk 

Aktiviteter:
Området afvikler deres aktiviteter i samarbejde med 
Djurslands Jagthundeklub. Følg med her:
www.djurslandsjagthundeklub.dk se under aktivi-
teter.

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Risvan-
gen 9, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-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 

Marktræning Søndag D.– 22. – 29. August.
Ændringer i Datoer kan forekomme.
Pris 150,- pr gang.
  Husk Madpakke, Øl/Sodavand kan købes
  Afl ysninger fra vores side pga. div. prøver kan 
forekomme så refunderes pengene.
 Mødested. Roager Kirke, Roagervej 394. 6760 
Ribe

Agerhønsejagt, dato ligger ikke helt fast men det 
bliver enten D. 19 eller D. 26 september.
Tilmelding senest D. 15 August Pris 900 Kr.. Til-
melding er Bindene.
  Dog kan pengene refunderes, hvis andre kan tage 
pladsen.
  Morgenmad kl 8.30 pris 25 kr. Husk Madpakke og 
Vand til hundene. Øl/Sodavand kan købes.
  Mødested. Roager Kirke, Roagervej 394. 6760 
Ribe.
  Tilmelding til alle aktiviteter sker på denne mail: 
Heidi.dmk.esbjerg@gmail.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.

Foto: Anette Laursen.

Foto: Dorthe Winde.

Foto: Dorthe Winde.
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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

49 hunde i Vissenbjerg

Traditionen tro blev der igen afholdt Fjd 
udstilling i Vissenbjerg i juni, og traditionen 
tro blev der lagt mange kræfter i at få alting 
til at gå op i en større enhed, ikke mindst 
fra Louise og hjælpere der gør det muligt. 
Traditionen tro ledes man til at sige, var 
der igen i år rekordmange gamle danske 

hønsehunde afsted på udstilling på denne 
dag. 49 hunde blev bedømt af dommer Birte 
Scheel, som fi k rig mulighed for at vurdere 
vores race.
  Traditionen tro, startede dagen med mor-
genmad og hygge i teltet, alt imens snakken 
gik, og der blev ladet op til dagens præsta-
tioner i ringen.  Efter den formelle velkomst 
og hornmusik, gik bedømmelserne i gang, 
med mange fi ne præmieringer.
  Bedst i racen blev Neptun, ejet af Jens 
Peder Saugstrup, mens Ahm-hansen’s Gaia 
blev bedst i modsatte køn. Bedste hvalp blev 
Vinetta’s Cleo ejet af Karine Yvonne Næss, 
der havde taget turen fra Norge, mens titlen 
som bedste hvalp gik til Charletan’s Jason 
der er ejet af Paola Bellinetto.
  Ud over de sædvanlige præmieringer fi k 
Kennel Ahm-Hansen en hæderspræmie 
og en ærespræmie i opdrætsklassen på 
FJD udstilling i Vissenbjerg med hundene 
Ahm-Hansen’s Gaia, Ahm-Hansen’s Athene 
(Freja), Ahm-Hansen’s Eros og Ahm-Han-
sen’s Helios (Basse). 
  Kravet for at deltage i denne klasse er 4 
hunde fra samme opdrætter hvoraf alle har 
opnået Very Good eller Excellent på den 
pågældende udstilling og mindst 2 af disse 

Ventetiden kan bruges til så meget. Foto: Anny Kure.

BIR. Foto: Anny Kure.

Hej alle gdh ejere i Syd- og 
Sønderjylland
Da vi har konstateret en del nye GDH 
ejere hernede, prøver vi at starte op igen 
med en Familie Dag Søndag den 16. 
august 2015 kl. 10.00 i JHS Klubhus, 
Be-Lø Grusværker, Stenager 11A, 6230 
Rødekro, der vil være skilte fra motorvej.
  Tilmelding senest den 1. August 2015, 
til Lars Schmidt, tlf. 21 27 33 15, eller på 
mail, lss@bbsyd.dk, eller via facebook un-
der grupper GDH  Syd og Sønderjylland.

Lars Schmidt fra gamle dages familiedag. Foto: Anny 
Kure.

hunde skal ydermere have opnået en præmi-
ering på en markprøve. Det er ikke så tit der 
stilles op i opdrætterklassen, så det er altid 
en fornøjelse når det sker – ikke mindst når 
resultatet er godt. 
  Efter afslutningen på racebedømmelserne 
blev dagen sluttet af med store ring bedøm-
melser, hvor de forskellige hunde skulle 
konkurrere mod hinanden – her blev det 
desværre ikke til placeringer for de gamle 
danske hunde.
  Efter en lang dag, var det mange trætte 
hunde og mennesker, der kunne vende snu-
derne hjemover. Stor tak til alle der hjalp, 
deltog, og var med til at gøre dagen til en 
succes, og stor tillykke til vinderne og alle 
andre med de gode præmieringer. Traditio-
nen tro, håber jeg vi ses igen næste år.

www.fjd.dk



47

LANGHÅRSKLUBBEN

Klubredaktør:
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Just Mikkelsen 70 år
Den kendte Hundemand, prøveleder og 
markprøvedommer Just Mikkelsen, Ham-
melev, fyldte 70 år den 26. maj. 2015.
  Just fi k sin første Langhår i 1983, og gen-
nem sit mangeårige medlemskab, og ikke 
mindst som medlem af bestyrelsen, har han 
ydet en utrolig indsats - han er en af grund-
pillerne i Langhårsklubben!
  På posten som klubbens kasserer, har Just 
varetaget klubbens økonomi, som det var 
hans egen, sikkert hjulpet af hans tro støtte 
Hanne.
  For Just er det vigtig ar bevare de alsidige 
brugsegenskaber som en kontinental hønse-
hund skal have. Just har ført alle sine hunde 
frem til 1.pr. på mark, schweiss og ikke 
mindst på de kontinentale racers fl otteste 
prøve, fuldbrugsprøven.
  Just er også kendt som avler af langhårs-
hvalpe og peger på vigtigheden af en god 
prægning
af hvalpen fra start.
  Jagten med en stående jagthund, er den 
jagtform han fortrækker og med sine hunde 
har han på mangen en jagt været en værdig 

repræsentant for de stående jagthunde og 
vist hvad en velskolet Langhår kan præstere. 
  Interessen for revirpleje har også en stor en 
plads i hans hjerte og Just er aktiv deltager i 
revirpleje med biotopforbedringer, udsæt-
ning og pasning af fasaner og agerhøns 
omkring Hammelev.
  Just Mikkelsen har siden 1995 været mark-
prøvedommer og nyder at se den velgående 
hund med det konstante og ihærdige søg og 
ikke sjældent har man hørt Just irettesætte 
de hundeførere der går alt for hurtig frem i 
terrænet og derved ikke får marken afsøgt i 
bredden.
  Dommergerningen slutter jo som bekendt 
i det år hvor man fylder 70 år, men det er 
vores håb at vi i Langhårsklubben kan drage 
nytte af Just store viden og erfaring i mange 
år frem over og at han ikke mindst vil være 
en god støtte for mange nybagte stående 
jagthundeejere.
  Langhårsklubbens bestyrelse ønsker til-
lykke med dagen og alt godt for fremtiden 
til Just og Hanne. Just. Foto: Hanne Mikkelsen.

Familiedag i kreds Midtjylland Fotos: Gitte Becher.
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Klubredaktør:
Jette Veggerby, Friggsvej 20, 
Sdr. Onsild. 9500 Hobro. Tlf. 51 86 05 08
e-mail: info@jetteveggerby.dk

www.weimaraner.dk

Kennelmærke og hundeholder uddannelsen
Det hele startede for godt fem år siden, hvor 
min mand ønskede at få sig en jagthund. 
Dengang var jeg af den overbevisning om, 
at det ikke havde noget med mig at gøre. Ef-
ter en del venten på at fi nde en weimaraner 
fi k vi en skøn tæve, der nu er fi re år. Det var 
da rigtig hyggeligt at være med på trænings-
pladsen og møde alle de andre herlige hunde 
og mennesker. Der blev fortalt den ene mere 
spændende jagthistorie efter den anden og 
en masse om hundenes arbejde, og jeg blev 
lidt nysgerrig.
  Jeg tog efterfølgende jagttegn og jo, det 
er da rigtig hyggeligt at være på jagt, men 
stadig virker det til, at hundefolket har det 
sjovere end alle andre. Tanken om at få 
egen hund blev ved med at komme tilbage 
og kombinationen af alt det jeg har lært og 
fået kendskab til igennem klubarbejde, FJD 
og alle de herlige mennesker jeg har mødt 
på min vej, der hjertelig deler ud af deres 
viden, gjorde jeg gerne ville have en hvalp 
fra min egen tæve. Det synes jeg dog også 
forpligter, for der er jo en rimelig sandsyn-
lighed for, at der kommer mere end én!

  Derfor meldte jeg mig til opdrætterud-
dannelsen i DKK i foråret 2015 og de 4 
moduler lærte jeg rigtig meget af. Det er 
et stort ansvar at opdrætte, både for racen, 
det enkelte kuld, prægning m.v. samt at få 
hundene til de rigtige familier, der vil bruge 
dem til det de er lavet til – i dette tilfælde 
jagt.  Efterfølgende har jeg fået kennelnav-
net Hungting Grey Star og kan opdrætte 
både kort- og langhåret weimaraner.
  Jeg ville gerne have endnu mere viden, 
derfor var jeg de efterfølgende måneder på 
fl ere kurser og har nu også den lovpligtige 
hundeholder uddannelse. Mit mål med avlen 
er at opdrætte mentalt stærke jagthunde, 
der er dresserbare og kan håndteres af den 
almindelige jæger. 
  Jeg har netop fået det første klud på otte 
hvalpe og beholder selv en tæve. Nu glæder 
jeg mig til endnu mere hundetræning og 
aktiviteter de næste mange år og ikke mindst 
til at fi nde ud af om det er sjovere at være i 
drevet end at stå på post! 
  Jette Veggerby

Jette med bevis på gennemført kursus og kennel-
mærke. Foto: Morten Hougaard.

Udstilling er jo en del af det at lave egnede 
avlshunde. Et stærkt, efter standarden, rig-
tigt Eksteriør, holdbarhed samt temperament 
bliver sat på prøve, når hundene udstilles. 
  Jeg har efterhånden udstillet Huntess Astro 
en del gange og samlet Certifi kater samt 
CACIB ‚ er til huse. Pludselig var der nok 
på jagt prøve siden samt udstillings siden til 
at opnå et Dansk Championat (DKCH). 
  Tanken om en yderligere titel lå inden for 
rækkevidde. Nemlig et Internationalt Cham-
pionat ( INTCH). For at opnå dette, skal et 
CACIB gives i udlandet. 
  Lørdag Den 30. Maj kl. 07.00 drog vi mod 
Tyskland. Det regnede, men turen forløb 
fi nt. 
Udstillingen startede kl. 09.30. Der var en 
del hunde før os og weimaranerne gik i 
ringen kl. ca. 11.00. 
  I alt 5 hanner og 2 tæver i vores race stil-
lede op. Hundene var faktisk meget forskel-

lige og derfor er det meget svært at forud-
sige hvad dommeren ønsker og kan lide at 
se. Udover race standarden, er der også en 
del „smag“ fra dommerens side. 
  Men Astro charmede sig igen ind på dom-
meren og efter fremvisningen i ringen, til 
sidst oppe mod 2 andre hanner samt 2 tæver, 
løb Astro med BIR (bedst i racen) samt 
CACIB. 
  Vi fi k en fl ot pokal samt roset og fi n kritik. 
  Det kunne ikke blive bedre og Astro kan 
nu pynte sig med et langt navn nemlig: 
INTCH  DKCH  Huntess Astro (og han aner 
det slet ikke selv!) 
  Jeg er meget glad og stolt, lidt specielt er 
det, fordi Astro er af mit eget opdræt efter 
min skønne tæve After Bella’s Tessa. 
  Hilsen 
  Hanne Bro Hansen, Børkop

Cacib udstilling i Neumünster

Hanne og Astro. Foto: Johan Øhlensläger.

www.fjd.dk
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Stol på din hund!
- Hvad laver du? – Jeg ligger på sofaen med 
benene oppe, det er jo fredag!
  - Hmm, jeg har lige skudt på en buk! – og 
den forsvandt bare?? - Ja, jeg tror ikke, den 
er ramt, for jeg har fundet kuglenedslaget og 
der er ingen schweiss, overhovedet? - Jeg 
tror ikke, jeg har ramt den, men jeg er jo lidt 
farveblind, og måske er der noget, som jeg 
bare ikke har kunnet få øje på.-  Jeg kom-
mer, jeg er der om 15 min. Så ser vi på det. 
  Imens denne samtale foregår, har jeg 
mere eller mindre skiftet tøj og Chester kan 
mærke, at et eller andet skal foregå, han 
følger mig rundt fra stuen til kontoret og det 
virker næsten som om, at han har forstået 
samtalen.
  Sådan starter en eftersøgning for en god 
kammerat. Det var lidt tungt vejr, med 
småregn, så jeg var klar over, hvis det skulle 
lykkes at fi nde noget schweiss skulle vi 
handle hurtig. Der går mange tanker gennem 
hovedet på mig under den korte køretur til 
min kammerat. Skal vi overlade det til en 
”rigtig schweisshund” i morgen? Eller kan 
vi gøre en forskel?  
  Fremme på anskudsstedet er der rigtig 
nok ingen tegn på, at bukken er truffet. Vi 
leder med en kraftig lommelygte i det våde 
græs, og der er slet ingenting at se. Jeg er på 
daværende tidspunkt i tvivl, skal vi forsøge? 
Eller skal vi lade være med at rode rundt på 
stedet, og på den måde ødelægge det for en 
schweisshund?
  Jeg beslutter, at tage Chester ud af bilen og 
se hvordan han reagerer. 
  Jeg gør alt, hvad man ikke skal – jeg har 
travlt, han fare rundt og vi har slet ikke ro 
på. Jeg får dog lige et klart øje-blik, og får 
ham dækket af, lidt på afstand.
  Vi søger igen på anskudsstedet og bag 
ved, hvor kuglen har lavet en 15 cm fuge i 
jorden. Vi går igen tilbage til an-skudsstedet, 
op af lidt tørre grangrene fra en gammel 
hvidgran, som bukken stod foran, lyser på 
de tørre grene, men heller ikke her er der 
schweiss. Vi snakker lidt frem og tilbage 
om, hvad vi skal gøre, alt imens har Chester 
rejst sig og kommer forsigtig over til mig, 
han går rolig forbi mig og stikker snuden 
ind på en af de tørre grene, som om han ville 
sige et eller andet til mig. 
  Underligt, når jeg lige at tænke, men her-
efter tager han over, han tager lige en runde 
rundt om mig og sætter så kursen mod de 
tre meter høje birke- og rønnetæer, som står 
ca. 20 meter fra anskudsstedet. Linen siger 
mig nu, at han ved et eller andet, for den 
er STRAM og jeg må holde lidt igen for at 
følge med ind imellem de små buske. Efter 
ca. 40 meter igennem små buske har han 
”tab”, dog ikke længere tid end jeg når frem 
til ham og vikler linen ud, da den sad rundt 
om to små træer. Han tager lige en runde 
foran mig, og går så skråt tilbage på min 

højre side, det undre mig lidt og jeg forsøger 
at fi nde schweiss eller fod fra bukken, men 
fi nder aldrig noget. Linen er stadig STRAM 
og jeg tænker kun på at følge med. Så knæk-
ker han skråt tilbage til venstre, så vi faktisk 
har gået i et Z.
  Her tvivler jeg lidt på ham, men tænker, 
at vi skylder bukken at se efter den, og om 
ikke andet så er det vel med til at give ham 
lidt erfaring, også selv om vi ikke fi nder 
noget, men linen er stadig STRAM… og 
derefter knækker han til højre ca. 90 grader. 
  Vi har nu bevæget os over i noget lidt mere 
åben lærk, hvor man kan se ind under, men 
lyset er nu meget begrænset. Jeg kan kun se, 
at han står stille foran mig, fordi linen sidder 
fast omkring nogle grene. Jeg bevæger mig 
tættere på ham og vikler linen ud. I det jeg 
næsten er fremme ved ham kan han mærke, 
at linen bliver slap og derfra går det stærkt. 
Han ryger frem, som om han har fået ”rej-
seordre”, men der er under hele turen ikke 
sagt et ord. 
  Det næste jeg opfatter, er at bukken skriger 
og jeg får travlt. Da jeg sekunder efter når 

frem, har ham rigtig godt fat i nakken på 
bukken og først er jeg lidt nervøs for, om 
han kan få en skade fra en af sprosserne, 
men derefter tænker jeg, at jeg må have 
selen lukket op, så han ikke bliver viklet ind 
i linen. Sele og line bliver i en bevægelse 
afmonteret og smidt nogle meter væk. Der 
er nu meget mere ro på bukken og hele si-
tuationen, jeg giver ham besked på at slippe, 
og det gør han, da jeg anden gang bruger 
lidt mere bas stemme. Han bliver dækket 
af nogle meter fra bukken og jeg fi nder min 
(ulovlige) foldekniv frem og får bukken 
afl ivet.
  Det er så her at forløsningen kommer og 
glæden over at have stolet på min hund. Det 
er ikke så mærkelig, at vi knytter et meget 
stærkt bånd til vores hunde.
Tommy Klausen, Bording. 

20. januar 2013 skydes denne kronhind i Gludsted Plantage og Tommy henter den fi re måneder gamle Chester, 
der gik sit første spor. Foto: Susanne Mortensen.
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VJP – anlægsprøve for unghunde
En oplagt chance for en god prøve-ople-
velse med den unge hund – også for ikke 
erfarne jagthundeejere.
  I week-end´en den 21. og 22. marts blev 
der afholdt anlægsprøve for unghunde i Jyl-
land lørdag og på Sjælland søndag. Nanna 
Brændgård deltog lørdag med Shiva på 14 
mdr. Søndag deltog Lone Stausgaard med 
Mocca på 6 mdr. og Claus Secher med 
Harley på 10½ mdr. Anne Secher var med 
som tilskuer.
  På forhånd havde vi været lidt skeptiske 
over for prøven, men vi er blevet totalt om-
vendt. Det var en særdeles positiv og festlig 
oplevelse.
  I løbet af dagen bliver det vurderet, om den 
unge hund har naturlige jagtlige egenskaber, 
så den kan bruges i avl, hvis det ønskes. De 
egenskaber som vurderes er hundens næse-
arbejde, sporvilje, søg, stand, evne til at lade 
sig føre og skudfasthed. Der lægges stor 
vægt på at se hundens naturlige egenskaber, 
- det er ikke føreren som testes.
  Prøven er meget anderledes end de prøver, 
vi ellers kender i Danmark, – og alt foregår i 
en meget positiv ånd. Holdene bestod af fem 
hunde, og der var tre dommere til at vurdere 
dem. Søndag var der to tyske og en dansk 
dommer. Dommerne prøvede virkelig at få 
det bedste ud af den enkelte hund. Alle blev 
afprøvet mange gange, og ved afslutningen 
var der tilbud om yderligere afprøvning, 
hvis man ville forsøge at forbedre noget.
  Hvis en hund havde lidt problemer, hjalp 
dommerne: Et par af de yngste hunde havde 
aldrig mødt en hare og havde derfor ikke 
interesse i at følge færtspor efter hare. Det 
blev derfor højt prioriteret, at de to hunde 
skulle se, hvis en hare lettede – og straks få 
lov til at forfølge den. Uanset hvad der ellers 
skete i løbet af dagen, skulle enhver råbe op 
hvis man så en hare – og en af de to sendes 
af sted. Det resulterede da også i, at begge 
de to fulgte et harespor sidst på prøven.
  Et par hunde havde lidt svært ved mark-
søget. Her gik dommerne også i gang med 
at instruere – fulgte føreren og forklarede, 
hvordan hun/han skulle bevæge sig i forhold 
til hunden for at stimulere den til korrekt 

søg. Og kort efter gik hunden fi nt.
  Det var sjovt, at enhver mulighed blev 
udnyttet. Under haretramp, hvor formå-
let var at se sporarbejde, kom vi forbi et 
område med majs. Så stoppede haretrampet 
kortvarigt, og en hund blev sendt ind i maj-
sen. Der var sandelig en fasan, - og en ung 
Kleiner münsterlænder tog kortvarigt stand. 
Lige bagefter lettede et rådyr i majsen og 
løb gennem et levende hegn. Så blev Harley 
sluppet, så man kunne se, om han ville følge 
rådyrets spor. Det ville han. Sådan var det 
hele dagen: Aktiviteterne vekslede hurtigt 
afhængigt af mulighederne.
  Det hele var så anderledes, at vi alle var 
usikre på, hvordan hundens opførsel blev 
vurderet. Desuden kunne det være svært at 
forstå de tyske dommeres dialekt. Så der 
var stående spørgsmål om, hvorvidt det der 
var sket var godt eller dårligt. Men prøve-

leder og den danske dommer var gode til at 
oversætte og fortolke. Og frem for alt var 
der hos alle en meget positiv og hyggelig 
stemning, som var præget af ønsket om at få 
det bedste frem i de unge hunde.
  Vi er blevet meget begejstrede for VJP 
anlægsprøven. Den viser, om de unge hunde 
har passende jagtlige egenskaber. Udover 
almindelig lydighedstræning, kræver den 
ikke en særlig træningsmæssig indsats eller 
erfaring fra føreren.
  Hvis en unghund består VJP prøven, vil 
den formentlig være egnet til at indgå i avl, 
og man kan arbejde videre med de jagtlige 
egenskaber.
  Det må tilføjes, at der også bliver vurderet 
tænder og hos hanhundene testikler.
  Nanna Brændgård, Lone Stausgaard, Claus 
og Anne Secher

Arkivfoto. Vingtoft Foto.
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Familie-weekend med hvalpetræf
Der deltog 27 mennesker og 17 drenter på 
årets familieweekend, fra Jylland, Fyn og 
sjælland og en familie kom helt fra Sverige.
  Det blev en rigtig hyggelig weekend, vejret 
var lidt blandet, men det meste af tiden var 
det fi nt. Efter veloverstået apporterings-
prøve og uddeling af diplomer var det tid til 
frokost, og det passede med at det begyndte 
at regne.
  Vores foredragsholder var blevet syg, så 
programmet var frit efter frokost, der blev 
holdt hvalpetræf og taget familiefotos og 
hyggesnakket. Fra Ken Pedersens kuld fra 
2015 deltog en ud af to hvalpe, Monty, samt 
hans mor, Maggie. Fra vores eget, Anders 
og Rikke´s, kuld fra 2014 deltog Samson, 
far, Dixie, mor og Bertha, farmor, samt 
hvalpene Aigo, Balder, Karla og Vicki. 
Hanne og Christen Christensens´s kuld fra 
2012 var fl ot repræsenteret med mor, Ber-
tha, og hvalpene Samson, Sally, Kenzo, Alis 
og Raffe (Zenta). Fra dette kuld var der også 
god deltagelse til apporteringen, med både 
bedste hund / pokalvinder og fjerde bedste 
hund, samt yderligere en hund.  
  Der blev også tid til lidt fælles træning og 
et par gode råd til dem der havde brug for 
det, og så var der kaffe og kage og masser af 
hyggesnak. Alle tog imod opfordringen til at 
hjælpes om det praktiske, så alt blev klaret 
hurtigt og det gav mere tid til hyggesnak for 
os alle.
  Senere, da grillen var godt i gang og alle 
havde fået lidt at spise, var det tid til at 
uddele et par titler, Årets Drente og Årets 
unghund. Årets Drente blev, for tredje gang, 
DKCH Mosehøjs Bufri Eros, ejet, opdræt-

tet og ført af Johanna Jongstra. Eros er en 
fantastisk dejlig hund, som har det hele, 
udseende, jagtlyst og et fantastisk dejligt 
temperament, så det er velfortjent at han 
endnu engang får denne titel.
  Årets unghund gik til en anden af Johannas 
hunde, nemlig Mosehøjs Mazmal Cille.  
  Søndag var vi ikke så mange, og det gav 
plads til lidt leg blandt de sidste hunde og 
lidt mere snak blandt hundeejerne. 
  Med hilsen fra Anders og Rikke

Der snakkes og grilles. Foto: Rikke Hansen. 

Hvalpekuld 2012, foto: Rikke Hansen. Hvalpekuld 2014, foto Rikke Hansen.

Årets Drente billedet overrækkes til Johanna. Foto: 
Rikke Hansen.

Hvalpekuld 2015, foto: Rikke Hansen.
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Der var tilmeldt 9 drenter og en vizsla til 
DDPK´s apporteringsprøve, og alle mødte 
veloplagte til morgenkaffen. Herefter kørte 
vi til vandet, vi havde lånt et superdejligt 
vandhul, som gav alle hunde de bedste mu-

ligheder for at hente anden og få afl everet 
den igen, og det lykkedes da også uden 
problemer for alle hunde. Så var stilen lagt, 
og vi kørte forventningsfulde videre til en 
brakmark med tilpas høj og åben bevoks-
ning. Her kom nogle af hundene virkelig på 
prøve, for dem som formåede at markere 
og huske begge duer gik det let, men andre 
havde problemer med særligt den venstre 
due, og for 3 hunde lykkedes det desværre  
ikke at opnå de 5 point som kræves for at 
bestå. 
  Så var der bare kaninen tilbage, og den gav 
ikke problemer for nogen, mere end halvde-
len af hundene fi k her et fl ot 10-tal.
  Det var kun lykkedes for en enkelt hund 
og fører at få maksimum i alle discipliner, 
så det var en glad og tilfreds Bent, som 
på Kenzos første anerkendte prøve blev 
pokalvinder og dagens bedste hund – stort 
tillykke med det!

Resultaterne for dagen blev:
Bent Hansen m. Kenzo. 30point og vinder af 
KFJ´s apporteringspokal
Claus Secher m. Daniavizslas Gonk. 29point
Ken Pedersen m. Maggie. 28point
Rikke Hansen m. Mosehøjs Dixie. 26point
Henrik Mogensen m. Zenta (Raffe). 25point

Maggie er klar til anden. Foto: Rikke Hansen.

En glad domme overrækker diplom og pokal til Bent 
Hansen, fører og ejer af dagens bedste hund Kenzo.  
Foto: Rikke Hansen.

Apporteringsprøven 27 juni

Agerhønejagt
DDPK afholder foreningsjagt lørdag den 10. 
oktober. 
Her er alle medlemmer velkommen til at 
deltage, med eller uden hund. Med jagtgevær 
eller uden. 
Vi skal med vores stående jagthund ud i mar-
kerne og fi nde agerhøns, men måske kommer 

vi også forbi en fasan, hvem ved. 
   Så til alle jer, som ikke skal på efterårs ferie 
og alligevel ikke har noget andet at lave  lørdag 
den 10. oktober, bliver hermed inviteret på jagt 
ved Høver og Thorsminde. I er alle hjertelig 
velkommen, ny eller erfaren jæger eller hunde-
fører, vi har brug for begge dele.
  Vi mødes kl. 09:00 hjemme hos os til rund-
stykker og kaffe/te, på adressen: Bjarupgårdvej 

14a, Mollerup, 8600 Silkeborg.
  Tilmelding kan gøres på tlf. eller sms til 20 61 
62 92 eller pr. e-mail jongstra@hotmail.dk  
Det koster 100,- for morgenmad, suppe til mid-
dag og kaffe og kage bagefter. 
  Håber i har lyst til at deltage med jeres hund 
og/eller jagtgevær. Tilmeldingen slutter fredag 
kl. 22:00 den 9. oktober. 
  Johanna Jongstra & Ole Sørensen

Niels Peter Jakobsen m. Sandmosens Novia 
24point
Johanna Jongstra m. Mosehøjs Cille. 
22point
Kenzo, Maggie, Dixie og Zenta blev dermed 
udtaget til at repræsentere drenterne på den 
sjællandske racedyst. 

16 drenter i Vissenbjerg 
Årets store udstilling på Fyn blev afviklet i 
fi nt vejr og med godt humør blandt delta-
gerne.
  I år havde klubben i samarbejde med 
Weimeranerklubben hentet den holland-
ske dommer Gerda Halff-Van Boven til 
at bedømme vores hunde, og der var hele 
16 drenter tilmeldt. Det var dejligt at se så 

mange unghunde, den største klasse var 
juniorklasse han med hele fem hunde. Og 
særligt for en af unghundene blev det en god 
dag, Annette og Peter med Cato havde deres 
debut på udstilling, og endte med pokal for 
bedste unghund, samt BIR, stort tillykke!
  Desuden skulle klubbens pokaler uddeles, 
og her blev det Cato og Annette Nørballe 

som fi k juniorpokalen, Samson og Anders 
Hansen fi k åbenklassepokalen, Mosehøjs 
Mazmal Cille og Johanna Jongstra fi k 
brugshundepokalen og endelig fi k Sandmo-
sens Novia og Niels Peter Jakobsen Cham-
pion pokalen. Stort tillykke til alle.
  Alle resultater kan ses på drenteklub.dk.

Alle pokalvindere. Foto: Christen Christensen.

www.fjd.dk
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Klubredaktør:
Anne E.K. Kristensen, Højbjerg Møllevej 35
8840 Rødkærsbro. Tlf. 24 25 68 79
e-mail: anne_ekrogh@hotmail.com

www.breton.dk

Saga – lykken er at få hund

Sommeren 2014 fl yttede Christian og jeg 
sammen i en 1-værelses lejlighed på 43 
kvm i Brønshøj. Selv er jeg meget natur- og 
dyre-glad og har altid været det, men går 
dog ikke selv på jagt. Christian er derimod 
entusiastisk jæger, og har været det siden 
april 2011. Så da vi endelig fl yttede sam-
men, kom det store spørgsmål hurtigt på 
bordet: - Hvornår skal vi have en hund? For 
jægeren skulle jo have en hund! 
  Efter knap to måneder i den nye lejlighed 
kom Christian en dag hjem, og fortalte, 
at nu havde Gribskovens Bertha fået ni 
hvalpe. Christian har et personligt forhold 
til Bertha’s helbror, Gribskovens Faru, da 
de sammen uoffi cielt fi k 1. pladsen i DM 
Par-Hubertus i 2011, og han følte derfor stor 
tiltro til at få en hvalp fra Kennel Gribs-
kovens nyeste kuld. Jeg måtte tage en dyb 
indånding, og prøve at forklare den ivrige 
jæger, at jeg måske ikke var helt klar til at 
få hund endnu. Vi havde knap nok besluttet 
os for hvilken race vi skulle have, når vi en-
gang kom dertil. Efter et par dage besluttede 

vi os for at tage op og kigge på hvalpene. 
KUN KIGGE! 
  Men jeg var blevet lokket i en fælde. For 
hvem kan stå for en lille breton-hvalp, kun 
to uger gammel? Hvis man kan det, så må 
man have et hjerte af sten. Jeg var solgt! 
Denne gang var det Christians tur til at tage 
en dyb indånding og spørge: - Er du sik-
ker??
  Vi brugte efterfølgende mange dage og ti-
mer på at diskutere, hvad det ville betyde for 
vores liv at få en hvalp nu. Hvad ville det 
kræve af os? Vi var begge enige om, at hvis 
man får en hund, så giver man den 110% 
på alle fronter. Træning, opdragelse, regler, 
navne, osv. blev diskuteret. Og vi var enige 
på alle punkter. Vi var klar! Da hvalpene 
endelig blev 6 uger, var det tid til at vælge, 
og valget faldt på lille Saga. 
  Den 04/10 2014 var Saga blevet 8 uger, og 
vi fi k hende med hjem. De første par nætter 
sov Christian med hende i køkkenet, hvilket 
resulterede i en omgang dyne-vask, da den 
lille hvalp ikke helt kunne styre blæren 

endnu. Tredje nat sov hun alene i køkkenet, 
og har gjort det lige siden, med få undta-
gelser. På det punkt har hun været en nem 
hund, da hun altid har følt sig tryg i kurven 
i køkkenet, og alene-hjemme træningen gik 
derfor lynhurtigt. 
  Med første hund, og første jagthund især, 
følger der selvfølgelig nogle udfordringer. 
Grunddressuren skal være på plads, og der-
for har Saga også gået til hundetræning lige 
fra første uge. Først på hvalpehold hos DDI, 
og siden da lydighedstræning og apporte-
ringstræning hos Vallensbæk Jagtforening 
og Dansk Breton Klub. Dette resulterede 
da også i en førsteplads i lydighed i hendes 
klasse. Men selvom hun kan være nok 
så lydig derhjemme, og til tider også til 
træning, kan man tydelig mærke, at hun er 
ung endnu, og tilmed også midt i sin første 
løbetid. ”Gå pænt” eller ”hinter” er ikke 
noget der passer den unge dame, hvilket er 
noget jeg personligt har været nødt til at vise 
tålmodighed overfor. Det har til tider været 
svært at slå koldt vand i blodet, og ikke lade 
mine frustrationer gå ud over hende.
  Når man drømmer om den perfekte hund, 
tænker man tit ikke over, alle de timers træ-
ning der ligger bag. Selvom både Christian 
og jeg fi nder stor glæde ved at træne Saga, 
og ved at se hende løse de opgaver vi stiller 
hende, har især jagt-delen af træningen vagt 
frustrationer hos os begge. Der er ingen 
tvivl om at jagt-instinktet er stort i hende. Så 
sent som i denne uge har hun haft stand for 
fasanhøne, hvilket vi selvfølgelig er utrolig 
stolte af.
  Bamser og dummy’er bliver apporteret i 
stor stil, og havens duer, fl uer, og alt deri-
mellem bliver der sneget ind på og jagtet. 
Men når det kommer til de mere seriøse 
ting, som apportering af fuglevildt, udviser 
hun stadig en smule skepsis. Gør vi det rig-
tigt? Hvor meget kan vi forlange af en hund 
på kun 10 måneder? Tanker som disse har 
præget os begge, og det var nok ikke ting 
vi havde med i diskussionerne, inden vi fi k 
hund. Men her er det beroligende at vide, at 
man har et sikkerhedsnet af erfarne jægere 
og hundeejere, der kan give gode råd med 

Hvad skal jeg gøre for at få en godbid?  Foto: Nete Holm.
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på vejen. Der har altid været gode råd at 
hente hos Breton-folkene, og disse har været 
uvurderlige.
  Med hensyn til fuglevildt går vi forsigtigt 
frem. Hun bliver ugentligt præsenteret for 
en død fugl hjemme i trygge rammer, og 
for nyligt er hun begyndt at ville tage den i 
munden. Hver dag bliver der trænet i at gå 
pænt (hvilket måske er en evig kamp når 
man er breton-ejer?), i at apportere, og andre 
tricks, som både kan være jagt-relevante, 
men også bare stimulerende for hunden. 
Og vi imødekommer alle de udfordringer 
hun må bringe os, med gå-påmod og oprejst 
pande. Ønsk os held og lykke! 
  Nete Holm.

Fuld fi rspring – glæden ved samvær for både hund og ejer. Foto: Nete Holm.

Koncentration ved træning. Foto: Nete Holm.

International efterårsvinderklasse for Breton, 
lørdag d. 26. september 2015

Tilmelding via hundeweb
Tilmeldings frist søndag d. 20. 
september
Vinderklassen vil også blive 
annonceret på Dansk Breton 
Klubs hjemmeside. 

Mødested: Egehytten Ejstrup 
10, Egeris 6920 Videbæk
Mødetid kl. 08.00. Der er 
mulighed for at købe morgen 
Kaffe
Opråb kl. 08.30
Med venlig hilsen
Prøveleder
Peer Bæch-Laursen
26751614
Peer.b.laursen@gmail.com

Foto: Flemming Østergaard.
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DANSK POINTER KLUB

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

www.pointerklub.dk

Jubilæums Familie- weekend den 20. og 21. juni
Djurs-gruppen var i år værter for Dansk 
Pointerklubs familie – weekend, da det, år 
var 20 år siden at netop pointerfolkene på 
Djursland startede denne tradition. Derfor 
var det også meget passende at arrangemen-
ter igen blev henlagt til Mesballe Forsam-
lingshus, som også dannede rammerne ved 
debuten i 1995.
  Vi var en del, som mødtes fredag aften til 
Mariannes lasagne og hyggede os med gode 
historier. Herunder slog vi ”seksere” da 
Martin Mortensen lynhurtigt fandt en sæk 
hundefoder sponsoreret af Skyttens Hunde-
foder frem som præmie.

Lørdag morgen startede det egentlige ar-
rangement  med fælles morgenmads buffet.
  Derefter var der anerkendt apporterings-
prøve, hvor der dog kun var tilmeldt 5 
hunde til start, disse gjorde alle et ihærdigt 
forsøg, men kun to bestod. Martin Morten-
sen med Matresse’s Mati fi k 30 point og fi k 
ærespræmie , skænket af Ove S. Petersen 
som bedste hund. Lasse Weberg med Spurv-
fugldalens Quincy fi l 27 point og blev tildelt 
Peter Pokalen, da Matresse’s Mati endnu 
ikke er udstillings præmieret. Tillykke til 
begge. 
  Frokosten var Djursk - pølsevogn og blev 
indtaget på terrassen.
Eftermiddagen bød på en apporterings dyst 
mod Djurslands Jagthunde Klub. Efter 
samme regler som for 20 år siden i 1995. 
Carsten Sørensen dømte og det var vist ikke 
let. Dansk Pointer Klub tabte” knebent”, 
primært fordi Jens O. Petersens md sin Ru-
håret Hønsehund som den eneste formåede 
at bringe alle udlagte emner hjem. Alle 
deltagere fi k efterfølgende en velfortjent 
Pokal(pils).
  Resten af eftermiddagen forløb med sjov 
og ballade herunder børn og hund kyndigt 
ledet af Jens Have. Alle hundene fi k tildelt 
Excellent og børnene blev præmieret med 
en slikpose.
Under Bestyrelsens time gennemgik Flem-
ming Fuglede, bistået af Jan Koch klubbens 
ve og vel, men herom andet sted på siderne.
  Jubilæumsmiddagen var en kulinarisk 

oplevelse, hvor The Djurs-gruppen under 
ledelse af Marianne Kronholm på bedste 
vis havde tryllet frem i køkkenet. Alle var 
overordentligt tilfredse med det fl otte bord. 
Under middagen var der traditionen tro 
amerikansk lotteri og her skal lyde en tak 
til alle sponsorerne. Efterfølgende var der 
kaffe med ”Pointerkage” og hygge til de 
sene timer. 

Søndagen startede også med morgen-
madsbuffet, hvorefter vi havde søndagens 
hovedbegivenhed: Dansk Pointer Klubs 
anerkendte udstilling, hvor Hans Bilde Sjel-
lerup styrede slagets gang. Her triumferede 
Hugo Nielsen og Spurvfugldalens Qizi, den 
fi k Excellent og blev 1. vinder, CK, Cert., 
BIR, samt Hans Nikolaisen med Villestoftes 
Kingo, som fi k excellent og blev 1. vinder 
CK. BIK, BIM. Tillykke til de to ekvipager. 
Samtlige præmieringer og placeringer kan 
ses på hjemmesiden. Weekendens fl otte ar-
rangement sluttede offi cielt med en lækker 
frokostbuffet, selvfølgeligt  fristes man til 
at sige. 
  Herefter takkede vi fra Højer af, og drog 

mod Sønderjylland med en rigtig god og 
hyggelig weekend i bagagen. En stor tak 
skal lyde til Djurs-gruppen, ingen nævnt 
og ingen glemt, som styrede weekenden og 
gjorde den til nok en succes.
  PS. Eftermiddagens anerkendte appor-
teringsprøve medførte desuden at Carlo 
Nørtoft med Spurvfugldalens Pil bestod, har 
jeg efterfølgende hørt. En fl ot weekend for 
kennel Spurvfugldalen..
På klubbens vegne Lars Bæk med familie.

Rigtig familieweekend, hvor børnene hyggede sig. Foto: Lars Bæk.

Pointerkage. Foto: Lars Bæk.
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Bestyrelsens Time
DPK´s jubilæumsweekend blev afholdt 
på Djursland med omdrejningspunkter 
Marianne Kronholm og Børge Sommer. 
Hele Ryomgård var festligt fl agsmykket og 
forsamlingshuset omkranset af sortbrogede 
pointere i stand. Vejret var selvfølgelig 
fantastisk og gæstfriheden fra alle værterne 
ikke mindre fantastisk. Formanden spiste 
så meget at han først ugen efter havde 
fordøjet de sidste delikatesser. Under 
familiedagen holdt bestyrelsen ”bestyrel-
sens time”, hvor vi kort berørte punkter af 
interesse.
  FJD har været i en turbulent tid, men med 
et nyt formandskab og med æresmedlem 
Chr. Johansen i spidsen går det nu den 
rette vej. 
  Bestyrelsen havde kun fået gode tilbage-
meldinger fra vores hovedprøve i Vild-
bjerg. Fugletilgang, terræner og ledelse 
havde været i top. Både ungdomsklasse og 
UKK havde været en fl ot oplevelse, hvor 
hele UKK klassen stod skarpt på nethinden 
med særdeles velgående hunde og fuglesi-
tuationer af høj klasse.
  Næste års familieweekend blev forslået 
afholdt ved Skive, efterfølgende har Anne 
Hansen henvendt sig for at afprøve mulig-
heden med en familieweekend i Herning 
området. De involverede parter fi nder selv 
ud af det.
  Der diskuteredes forårets vinderklasser 
og alle var enige om at vi nu var på rette 
vej igen, specielt havde fl ere unge hunde 
gjort sig gældende.
  Bestyrelsen ønskede at medlemmerne 
aktivt tog del i vintermødets planlægning.
Økonomien i DPK er i god gænge under 
Anny Didriksens ledelse.
  Fremtidsudvalget var kommet med gode 
oplæg, desværre måtte Birgit Basballe 
melde fra og i stedet er Anne Hansen tov-
holder for fremtidsudvalget.
  Man fandt fi re  medlemmer i DPK som 
skal uddannes til superbruger i DKK´s 
tilmeldingssystem.
Efterårets DPK vinderklasse afholdes i 
Nordjylland d. 26/9 med hovedkvarter 
på Gl. Toftegård. DM terrænerne står til 
rådighed.
  Der afholdes Nordisk Match d. 3 oktober 
på Schackenborg gods, prøveleder Flem-
ming Sørensen.
  VM 2016 afholdes i Vendsyssel i dagene 
22-24 oktober, hovedkvarter, Dronning-
lund Hotel. Ansvarlig for de engelske 
terræner er Jes Krag og Flemming Fuglede 
med bistand Poul Rasmussen.
  Dette var i korte træk hvad bestyrelsens 
time blev brugt til. Endnu engang tak for 
en fantastisk familieweekend der blev 
afsluttet med udstilling, underledelse af 
Jan Espersen.
De bedste hilsner Flemming Fuglede

Familiedagenes  udstilling med BIR og BIM til venstre. Foto: Lars Bæk.

FJDs Udstilling. i Vissenbjerg den 14. juni
Der var tilmeldt 19 hunde. Der blev bedømt af Kresten Scheel Bedst i racen blev Maresse’s 
Mille Ejer Freddy Brixen. Bedst i modsat blev Franchannas Pointer Albert, ejer Henriette 
Bjørnholt Schou og Anna Katarina Larsdotter Green. 

Matresse´sMille BIR. Foto: Bent Olsern.

Dansk Pointer Klubs efterårsvinderklasse 2015. 
lørdag den 26. september.

Prøven afholdes i Vendsyssel. Mødestedet er Jagtstuen på Toftegaard (DM ter-
rænerne)Adressen er Gamle Toftegaardsvej 65, 9440 Aabybro. 
Dommere: ordf. Peter Rafelsen, Allan Bredsgaard og Alex Hermansen. Prøvele-
der: Anette Lorentzen, E-mail Borupgaard@mail.tele.dk. 
Øvrige oplysninger, så som tilmeldelsfrist med videre vil blive oplyst på hjemme-
siden i god tid før afholdelsen.  sisisisidedededennn iii gogoggoogggggg ddddd tititiddd føføføføføørrr rr afafafafafaa hohohohhooldldldlddeleleleele sesesseses nn.n.n   

Arkivfoto. Foto: Bent Olsern.
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Klubredaktør:
Harris Jensen, Ramsevej 24, Bøjden, 
5600  Faaborg. Tlf. 24 98 44 78
e-mail: haki2656@gmail.com

www.engelsksetterklub.dk

Træf i Herning - Fotos: Patrick Eggers.
Nok engang havde Tage Skov den sidste 
weekend i juni sørget for et fl ot og festligt 
familietræf på Gilmosegård.
  Ti hunde var tilmeldt udstillingen, og fi re 
hunde deltog i apporteringsprøven. Alle 
resultater kan ses på hjemmesiden.
  Vejret viste sig fra sin pæne side, og mange 
medlemmer var mødt frem.
  Hvis man ville mere end udstilling og ap-
porteringsprøve, havde Stefan Clausen også 
i år opstillet en bane, hvor man kunne teste 
sine evner som bueskytte.
  39 personer deltog i festmiddagen, som Jan 
Andreasen med sikker hånd havde kreeret.

Der kommenteres og diskuteres ved ringside.

God pålads til de små. Både to- og fi rbenede. Fuld fart på apporteringen.Robin Hood på Gilmosegård.

Invitation til Engelsk Setter Klubs Efterårsvinderklasse
Søndag 27. september kl. 08.00. ødested: Terkelsbøl Camping, Terkelsbøl Bygade 50, 6360 Tinglev. Prøveleder: Allan Bredsgaard, 
tlf. 2147 8083. Dommere: Lars Nielsen (ordf.), John Bak, Poul Aagaard Sørensen.
Tilmelding via Hundeweb.TiTiTiTiTiiTTiTTilmlmmlmlmmlmmlmlmlmlmeleleeleleleeleelldidididididididingngngnnggnggnnnngggggggg vvvvv vv  vvviaiaiiaaiaiaiai HHHHHH HH H HHHHunununununununnndedededeededdeed wewewewwewewewewwewew bbbb.b.b.bb
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Fra venstre BIR og BIM. Foto: Harris Jensen.

Det var en overbevisende høj kvalitet, som 
kendetegnede de 26 engelske settere, der 
fi k bedømt eksteriøret på den traditionsrige 
udstilling på Fyn.
  19 hunde opnåede den fornemme præmie-
grad excellent; i runde tal 75 %. Det kan vist 
ikke gøres meget bedre.
  Bedst i racen blev Haakon Skovs Nord-
vestjydens Granat og bedst i modsat køn 
blev Ove Jensens Sus.
  Udstillingen blev indledt med fælles mor-
genbord i klubbens store festtelt, og igen i år 
havde Line Clausen sponseret og bagt over-
ordentlig velsmagende kringle til alle. På 
grund af lidt lang ventetid var der yderligere 
øl eller vand til alle på klubbens regning.   

27 engelske settere på FJD’s udstilling

Når disse linjer læses, er der rundt regnet 
fjorten dage til jagten går i gang. I første 
omgang på ænder og gæs og kort efter den 
fascinerende jagt på agerhøns. Samtidig ind-
ledes en travl tid med efterårets markprøver.
  For os hundefolk spiller hunden en helt 
central rolle på jagten. Vi føler et tydeligt 
savn, hvis vi en sjælden gang er på jagt uden 
hund. Har vi en unghund, er der en særlig 
spænding, når den første gang slippes på 
jagt. 
  Hvis den slippes? Måske har den godt af at 
vente med at få sin jagtdebut?
  Der hersker ingen tvivl om, at det er jag-

ten, der for alvor gør en jagthund til effektiv 
brugshund. Men en unghund, der er mangel-
fuld dresseret, kan tilegne sig nogle unoder, 
som kan være besværlige at reparere, hvis 
den en jagtsæson igennem har oplevet 
lykken ved at prelle på fugle og piske efter 
harer og råvildt. Nogle bliver af den grund 
aldrig til ”kultiverede” jagthunde.
  Det handler om at vurdere den enkelte 
hund; hvor højt ”står den i tændingen”? Og 
så handler det – ikke mindst – om førerens 
evner udi kunsten at dressere en jagthund.
Knæk og bræk.

Fotro: Flemming Østergaard.

Så er det snart jagttid Jan Andreasen 60 år den 
11.juli.

Jan blev medlem af Engelsk Setter Klub 
i 1977. Hans første hund var Echo, som 
han overtog af Børge Hesseldahl-Nielsen.
Det var jo nok ikke en begynderhund, 
men Jan fi k alligevel lysten til at fortsætte 
med racen. I 1979 fi k Jan så Sikas Dachs, 
der var efter  (Echo og Sussi). Det var en 
egenrådig herre, men Jan fi k ham tæm-
met, og han opnåede mange præmieringer 
og placeringer med ham. Dachs vandt 
bl.a.ESK`s hovedprøves vinderklasse 
tre gange. 6. vinder på Dansk Jagthunde 
Derby, 2. vinder på DM og 2. vinder 
ESK`s efterårsvinderklasse i 1988.
  Efter Dachs har der været Nordvestjy-
dens Walther, Heegårds Anæus, Heegårds 
Pluto, Heegårds Clinton og Heegårds 
Putin, hvor det nok var Anæus, der bragte 
det meste sølvtøj hjem.
  I dag har Jan Senjas Zeibas og Senjas 
Messi. Zeibas har mange placeringer i 
vinderklasse, heraf er de tre 1. vinder og 
en 4. vinder på DM. Messi har en 3. vinder 
herhjemme og fi ne resultater i udlandet, 
både i Sverige og sydpå i Europa.
  Udover at træne sine hunde, fange havør-
reder i Karup Å og arbejde i Ukraine, 
fi nder Jan også tid til at være markprøve-
dommer.
  Når vi har ESK-træf i Herning og vi spør-
ger Jan, om han kan lave maden, er svaret 
altid positivt. Det er bare et spørgsmål om, 
hvad menuen skal være, og det er vi meget 
taknemmelige for, tusind tak for det. Vi 
håber,at vi fremover også kan benytte os af 
ekspertisen.  
  Et stort Tillykke med fødselsdagen 
  TS

www.fjd.dk
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Klubredaktør:
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En ny hundefører

Fra mit job på en erhvervsskole inden for 
Jordbrugsområdet synes jeg, at det er vig-
tigt, at de unge holder fast i noget, alt fra dyr 
til natur og maskiner.
  I den forbindelse kom jeg til at tænke på 
Henriette fra det Sønderjyske, jeg har ofte 
mødt hende sammen med hendes forældre 

til træning, klubweekender etc. Jeg bad 
Henriette komme med en kort beretning om 
sin indgangsvinkel til Gordon setterne, den 
følger her:
  Jeg har været med mine forældre på 
markprøver lige så længe jeg kan huske og 
længere endnu. Jeg er blevet slæbt frem og 
tilbage på diverse stubmarker og i krat, der 
var højere end jeg selv, og jeg er overbevist 
om, at det har ført mig til hvor jeg er nu. Jeg 
har altid været en fan af mine forældre og 
ikke mindst deres hunde. Det fascinerende 
arbejde en stående hund kan udføre har jeg 
altid været bidt af. 
  Da jeg var en lille pige fi k min far lokket 
mig til at gå i udstillingsringen med hans 
hunde, hvilket jeg synes var vildt sjovt, og 
min far var nok bare glad for at han slap. 
Det var ikke uden succes, og jeg har da fået 
et par præmier hentet hjem, men jeg har dog 
aldrig haft den samme følelse af spænding 
og nervøsitet inden jeg skulle i ringen, 
som jeg har inden jeg slipper min hund på 
markprøver. 
  Min ”debut-hund” på markprøver var fars 
Østjyllands PB Inez, som jeg fi k lov at gå 
med da hun var i unghunde-klassen. 
  Træningen op til markprøverne foregik 
sammen med min far, der altid var ved min 
side og gav mig råd. Samarbejdet mellem 
Inez og jeg førte dog ikke til stor succes, 
hvilket mest af alt nok skyldtes min mang-
lende erfaring som hundefører. Men med 

prøverne som fører af Inez og diverse prøver 
som tilskuer fi k jeg efterhånden lært gamet 
og reglerne. Og vigtigst af alt fi k jeg lært at 
læse en hund på marken!
  I år 2012 fi k jeg min helt egen hund - 
Vajskær Balic. Jeg havde gjort mig nogle 
erfaringer af Inez, og det synes at have hjul-
pet mig en del med min dressering af Balic 
også. Der kommer dog også perioder, hvor 
mine førerevner bliver testet af hos Balic, og 
der er jeg taknemmelig for at have både min 
mor og min far ved min side, til at hjælpe 
mig og til at give mig et los i enden, når jeg 
trænger til det.  
  Det er nemlig ikke altid lige let at være ny 
i den her sport, men jeg synes nu at være 
rimelig privilegeret. Jeg har altid haft en 
træner/mentor ved min side i form af enten 
min far eller min mor. Jeg har træningstær-
ren lige ude foran døren. Og vigtigst af alt er 
jeg blevet godt modtaget af hundeførere og 
dommere undervejs. 
  I efteråret 2014 fi k jeg min første præmi-
ering på markprøve, som var en 1. Pr. ÅK 
med Balic. Følelsen af succes og glæde er 
ikke at beskrive! Det er en vild oplevelse! 
Og det er derfor jeg elsker denne sport. Uan-
set hvor mange nedture man har undervejs, 
kommer der opture – og de er alt det hårde 
arbejde værd!
Henriette Clemmesen 

Balic og Henriette. Foto: Flemming Nielsen.

Resultater fra FJD-udstillingen i Vissenbjerg
Junior klasse - Hanhunde
Åens Hr. Gordon(DK14121/2014) v/Jan 
Kristensen. Excl. CK 2.BHK
Vinder af Absolut Bonus Talentfad

Åben Klasse - Hanhunde
Troldmarkens Ilova Af 5. Maj 
07(DK08022/2013) v/Lene Knuth. Excl. CK 
3.BHK
Vinder af Victorpokalen (Vundet til ejendom 
for 2. gang)

Brugshundeklasse - Hanhunde
Vajskær Abidal(DK11957/2011) v/Robert 
Paulsen. Very good
Glavaris Dv Diezel(DK15963/2011) v/Chri-
stina Bak. Excl CK 1.BHK Certifi kat BIR
Vinder af Q-Bic’s Vandrepokal + Midtjyske 
Venners BIR Pokal
Æblevangen Don Carlos(DK19259/2008) v/
Lene Knuth. Excl

Juniorklasse - Tæver
Åens H. Lonka(DK06312/2014) V/Dorte 
Kjærsgaard. Excl

Vinder af 75-pokalen

Åben Klasse - Tæver
Åens Zenta(DK10673/2012) v/Torben 
Simonsen. Good

Brugshundeklasse - Tæver
Nakkehages Bd Tilde(DK01314/2011) v/Pe-
ter Eliasen. Excl CK 1.BTK Certifi kat BIM
Vinder af Sjællandske Venners Vandrepoka-
len + BIM Pokal

www.fjd.dk



60

Mødested er Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming.
Mødetid er kl. 8,00.
Dommere er Joakim Skovgård Larsen (ordf.) og Flemming Søren-
sen.
Frokost forventes afholdt ca. kl. 13,00.
Programmet offentligøres nogle dage forinden via DGSK hjem-
meside.
  Prøven tæller som kvalifi cering til Danmarksmesterskabet i hen-
hold den gældende fordelingsnøgle, som sker i forhold til det totale 
antal startende hunde, på alle efterårets vinderklasser. DM afvikles 
i Sønderjylland søndag den 11. oktober. For mere information se, 

www.danskjagthundeudvalg.dk.
  Kristian Frøkjær er prøveleder, mobil 23 83 97 95, e-mail: kf@
troldmarkens.dk
  Er der nogle, som ønsker overnatning kan Ribe Camping anbefa-
les. Se evt. www.ribecamping.dk. 
  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 søndag den 20. september 
til prøvelederen..
  Gebyret kr. 500,00 skal indsættes på konto 9282 4583073170

DGSK Internationale Efterårsvinderklasse lørdag den 26. september

Pokalvinderne. Foto Lasse Thorn. BIR og BIM. Foto: Lasse Thorn.

Som vi huskert Grethe. I færd med at dømme GS-ere på FJDs udstilling.Foto: Flemming Østergaard.

Efter et langt og begivenhedsrigt liv døde 
Grethe Strømkjær, til dels præget af syg-
dom de senere år, søndag den 5. juli 2015. 
  Grethe Strømkjær var i årtier med til at 
præge Gordon setteren. Sammen med sin 
afdøde mand Ernst Strømkjær opdræt-
tede hun, med start helt tilbage i midten af 
halvtredserne, mange gode Gordon Settere 
under det kendte navn Kennel Øens, som 
Grethe senere overdrog til Ann Køj og 
Ásgeir Páll Júliússon.
  Med Øens navnet blev det til en god 
del Champions, hvoraf kan nævnes Øens 
Carin, Øens Charlie, Øens Gorm, sidst men 
ikke mindst Øens Debbie, som tillige blev 
DKJCH. 
  Grethe satte ikke mindst sit præg på Gor-
don Setterens udvikling ved sit virke som 
udstillingsdommer, hvor hun talrige gange 
har dømt racen på DGSK, FJD og DKK 
udstillinger. Det er faktisk ikke mere end 6 
år siden hun dømte sidst. Grethe skrev selv 
senere til DKK og bad sig fritaget for det 
ærefulde hverv, grundet et lidt skrantende 
helbred.
  Et dommerhverv hun gennem mange år, 
med stor dygtighed og omhyggelighed, 
varetog. Det er i øvrigt heller ikke så længe 
siden Grethe dømte den store fællesudstil-
ling i Norge, med over 50 hunde.
  Efter en blodprop, deltog Grethe de sidste 
par år, desværre ikke længere i DGSK 

hovedprøve, men meget fornøjeligt og 
hyggeligt var det, når de 2 æresmedlemmer 
Grethe Strømkjær og afdøde Knud Peder-
sen var med til at bringe stemningen i top 
ved formandens bord, under festmiddagen.
  Trods Grethes positive livsindstilling, 
havde hun dog absolut sine meningers 

mod, det kan  fl ere af de, hun gennem 
tiderne har krydset klinger med, bl.a. på 
generalforsamlinger, tale med om.
  Vi er rigtig mange der kommer til at savne 
Grethes lyse og positive sind.
  Æret være Grethe Strømkjærs minde
  DGSK bestyrelse, 6. juli 2015

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

www.irsksetterklubben.dk

Vissenbjerg udstillingen 2015
FJDs udstilling i Vissenbjerg, havde i år 
bedre tilslutning end i 2014. Der var i alt 
tilmeldt 18 IS fordelt i alle klasser, dog var 
der kun i år tilmeldt fem hunde i brugs-
klasse, mod sidste års syv. Samlet set, var 
det den største FJD udstilling i mange år, 
med cirka 325 tilmeldte stående jagthunde, 
og rigtig mange besøgende på udstillingen. 
Som dommer var i år inviteret Hanne Laine 
Jensen, der fi k brug for hele pailletten af 
forskelligt farvede sløjfer, og sandelig også 
målebåndet.
  Bedste juniorklasse han blev Charlie 
DK04794/2014, ved Lene Bolding, Excel-
lent 1.v. og Fynspokalen.
  Bedste brugshundeklasse han blev Mårup 
Felix DK12995/2013, ved Erik Rimmen, 

Excellent 1.v CK Certifi kat, og Erik Skårup 
Nielsen´s vandrepokal. Nyslået udstillings 
champion Mårup Storm DK13101/2011, 
ved Søren Gottfredsen, deltog i udstillingen, 
og blev bedst i racen med Excellent 1.v CK 
BIR, og fi k tildelt Landspokalen.
  Som bedste IS deltog Storm senere på 
dagen i kampen om, at blive udstillingens 
bedste hund, og fi k her en fl ot placering som 
3. vinder.
  I juniorklasse tæver blev Bjerkaasen´s Bs-
Siff DK 03265/2015, ved Heidi Jensen bedst 
med Excellent 1.v CK Reserve Certifi ket, 
og Jyllandspokalen. Siff har tidligere i år 
opnået certifi kat på udstillingen i Frederiks i 
februar måned.
  I åben klasse tæver fi k Qk DK 17244/2009 

ved Lene Gram-Hansen, Very good 1.v, og 
Niels Jørgen Christensen´s vandrepokal.
  I tævernes brugshundeklasse blev Vilslev 
Kari DK19389/2011, ved Flemming Vilslev, 
bedste hund med Excellent 1.v CK BIM 
Certifi kat, og fi k Kirstinekjær´s vandrepokal 
samt Sjællandspokalen.
  Tak til Dommer Hanne Laine Jensen, for 
god positiv bedømmelse af vore hunde, 
også tak til alle medhjælperne, for det store 
arbejde, der er rigtig meget der skal klares, 
før hundene kan gøre deres entre i ringen.
  Alle resultater kan ses på Dansk Irsksetter-
Klubs hjemmeside under rubrikken udstil-
ling.
  Palle Krag.

Fra venstre: Birte Jensen med bedst i racen, Mårup 
Storm, Dommer Hanne Laine Jensen, Flemming 
Vilslev med bedst i modsat køn Vilslev Kari. Foto Palle 
Krag.

Vinderklasse
Dansk Irsksetter-Klub, afholder sin efterårsvinderklasse, søndag den 27. september 2015, kl. 08,30. Mødested: Den 

gamle smedje på Liselund gods, Liselundvej 5, 4850 Stubbekøbing. Tilmelding pr. hundeweb. 
Prøveleder Jan Lorentsen, Faurbjergvej 21, Tuse Næs, 4300 Holbæk. Tlf: 32 47 23 46, 

Mail. jan.lorentsen@bellacenter.dk

Årets pokalvindere: Fra venstre Bjerkaasen´s Bs-Siff, Charlie, Qk, Mårup Felix, Mårup Storm, Vilslev Kari.  Se 
også DISKs hjemmeside. Foto Palle Krag.
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Publikum følger intenst med i dommer Hanne 
Laine Jensens bedømmelse af hundene på Vis-
senbjerg udstillingen. Foto Palle Krag.

Vilslev L Redy To Take Off DK 
04134/2014, (J. Janås Essoess – DKJCH 
Vilslev Josefi ne) ved Jan Justesen, fi k en 
fl ot start på forårets markprøver med 2 x 1. 
præmie i UK, ved Bramming og Gl. Tofte-
gaard. Set i lyset af at Take Off kun var 13 
måneder gammel, er det en fl ot præstation. 
  Højfyns Bliss DK07988/2009, ved John 
Skovsager Larsen, opnåede på FJDs prøve 
ved Kolding en 3. ÅK. Blis er tidligere 
markprøvepræmieret, men mangler stadigt 
sin 1. pr. i åben klasse. Præmiering og 
billede kan ses på FJDs hjemmeside, men 
er desværre aldrig kommet med på Dansk 
Irsksetter-Klubs hjemmeside. På FJDs prøve 
på Sjælland opnåede Bomstærk Shelly G 
DK09935/2013 (Red Garlic´s Red Onion 
Mix – Esex) ved Per Christophersen 1. præ-
mie UK, og blev pokalvinder. Senere ved 
DGSKs hovedprøve på Tuse Næs, opnåede 
Shelley endnu en 1. og en 2. præmie i UK. 
Shelly er tidligere præmieret i UK, og har 
nu tre første præmier, og en anden præmie, 
i konkurrencen om årets bedste unghund. 
Også på Sjælland opnåede Shellys fader, 

Red Garlic Onion Mix DK03427/2012, ved 
Ole Schmidt, en 2. præmie i ÅK. Mix har 
fl ere markprøvepræmier, og vinderklasse 
placeringer. På DJ markprøve ved Thisted 
opnåede Mårup Felix DK12995/2013, ved 
Erik Rimmen 1. ÅK. Læs artiklen om Felix 
i Jagthunden nummer 3, juni 2015, side 61. 
Kiwi Line´s Sqush DK10650/2012, ved Jan 
Lorentsen, opnåede på DGSKs hovedprøve 
1. ÅK. Sqush her tidligere opnået 1. præmie 
i åben klasse.
  På DJ og DKKs forårs vinderklasser på 
Sjælland blev Unika DK05893/2007, ved 
Lene Knudsen 2. vinder i VK. Samme dag 
blev Svenske Razzoya S45589/2008, ved 
Ylva Lange, 4. vinder i VK. Begge vinder-
klasse hunde er blandt racens absolut bedste, 
og er tidligere placeret på blandede vinder-
klasser, forår og efterår fl ere gange. 
  Alle ekvipager ønskes stort tillykke med de 
opnåede resultater af Dansk Irsksetter-Klub. 
  Palle Krag.

Forårets præmierede IS

Det er Vilslev L Redy To Take Off tv, på billedet taget 
på DISKs hovedprøve i år af Hanne Dommerby.

Pokalvinder på FJDs Sjællandske forårsmarkprøve, 
Bomstærk Shelly G, ved Per Christophersen. Foto Per 
Christophersen.

Foreløbigt program.
  Arrangementet vil blive afholdt på AMU 
Kursusafdeling, Audebovej 6. b, 4300 
Holbæk.
  Torsdag den 31. marts 2016. Afvikling af 
landskamp 3 ekvipager fra hvert deltagende 
land. Unghund Åbenklassehund og Vinder-
klassehund.
  Fredag den 1. april 2016. Afvikling af 
markprøver, åben for alle Engelske racer. 
Udstilling, hvor alle Engelske racer er vel-
komne, bliver bedømt individuelt.
  Lørdag den 2. april 2016. Afvikling af 
markprøver, åben for alle Engelske racer. 
Matchning og afvikling af UKK.  Festmid-

dag.
  Søndag den 3. april 2016. Afvikling af 
markprøver. Afvikling af Vinderklasse. 
Afslutning. 
Vi har været på besøg, på standkvarteret, 
et sted hvor faciliteterne ser ud til at kunne 
danne rammen om en rigtig god jubilæums-
prøve. Der vil selvfølgelig komme nærmere 
om indkvartering og priser på et senere 
tidspunkt. Vi forbeholder os ret til ændringer 
i det overstående.
  Hilsen Jubilæumsudvalget, Jørgen Jensen, 
Gunnar Jensen, Jan Lorentsen, Erling Juul.

Jubilæumsprøve Orientering.
I anledning af klubbens 100 års jubilæum, 
forslog bestyrelsen, generalforsamlingen 
2016 fl yttet.
Der blev på generalforsamlingen den 
27. marts 2014 givet mandat til dette. 
Efterfølgende har beslutningen været 
forlagt DKKs juridiske afdeling, som ikke 
havde nogle indvendinger imod forslaget. 
Generalforsamlingen bliver dermed fl yttet 
til et andet sted og tidspunkt. Både sted 
og tidspunkt vil blive oplyst senere. PBV. 
Erik Rimmen, formand. 
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Man spøger ikke 
om en kvindes alder

Så derfor er det nok, grunden til at der 
ikke, har været nogen omtale af denne 
kvindes runde fødselsdag. Christina Bak 
fyldte den 27.maj 50 år.
  Fra Dansk Irsksetter-klub skal der lyde et 
stort tillykke. Som jeg kender Christina er 
der ingen tvivl om, at hendes hjerte banker 
for hundesporten og dyrenes trivsel. Hun 
er utrolig aktiv, specielt hvad angår ring-
træning og udstilling. Og er aldrig bange 
for at give en hånd med, når der er brug 
for hjælp.  Nu er det jo sådan at hun ikke 
bare holder sig til en race, men hvad angår 
de røde har hun både ført Calle og ikke 
mindst Krageredens Maggie på markprø-
ver og har opnået gode resultater, specielt 
Maggi kom hun til tops med, ved hoved-
prøven på Fyn. Hun har også opnået rigtig 
fi ne placeringer på de forskellige udstillin-
ger, med hendes røde hunde. Efterfølgende 
er Calle og Maggie blevet parret, desværre 
kom der kun en hvalp ud af det, men en 
dejlig bulderbasse, (set ved selvsyn) det 
bliver spændende at se hvad du kan opnå 
med ham. Christina der skal herfra lyde 
en tak for din indsats for de Irske setter og 
hundesporten. På vegne af Dansk Irskset-
ter-Klub. Erling Juul.

Kent Madsen 50 år
D. 4. august 2015 fyldte Kent Madsen 50 
år. Et skarpt hjørne er rundet for én af vores 
gode hundevenner. Kent har igennem hele 
sit liv, haft en eller fl ere Irsk Settere. En 
rigtig Irsk Setter mand. Både John og jeg 
er vokset op med Kent. John og Kent, som 
sønner af to ærede hundesportsfolk, og som 
efter skoletid elskede at mødes på deres 
cykler, og med hver sin hund; nu skulle der 
trænes hund – og tit på tyvstjålne terræner.
  Jeg kendte Kent som klassekammerat og 
jeg vil da ikke skjule, at han var en rigtig 
dreng med selvtilliden og charmen i orden. 
Kent har haft mange rigtig gode Irsksettere, 
men dem vi husker bedst er Sputnik, Saint 
Germain & Ditte. Dog skal vi ikke glemme, 
at nævne Settermosen Alice (Molly), som 
det lykkedes Kent at bliver 4. vinder med på 
Derbyet i 2009.
  Molly går stadig hjemme på ejendommen 
i Søndersted på Midtsjælland. Efter Molly 
købte Kent også Krageredens Maggie. Mag-
gie var på et kort ophold hos John og jeg en 
sommer for nogle år siden, og her forel-
skede jeg mig fuldstændig i denne skønne 
hund. Maggie var den komplette Irsk Setter 
tæve i mine øjne. Dette fortalte jeg Kent, når 
jeg kunne komme af sted med det!
  Vi ved alle at Kent pt. har valgt at holde 
en pause i hundesporten. Derfor gav Kent 
& jeg hinanden hånden på en ren og skær 
venneaftale om, at jeg overtog Maggie. En 
aftale man kun kan forvente af sine aller-
bedste venner. Det vil jeg altid være jer dybt 
taknemmelig for, Jane & Kent, men det ved 

I allerede!
  Inden det kom hertil, delte vi i et års tid 
næsten Maggie imellem os, som om hun var 
et delebarn. Noget man ikke bare kan gøre 
med hvilken som helst hund eller imellem 
to tilfældige mennesker.  Vi håber, vi igen 
en dag ser dig på markprøve, når lysten 
forhåbentlig vender tilbage.
  Et stort rungende hjertelig tillykke med de 
50 år, (- så er vi lige gamle igen).
  Christina Bak.

Christina og Yobbo´s Calle med en af mange 
vundne pokaler. Foto Palle Krag.

50 års fødselaren Kent Madsen, med Settermosen 
Alice, i 2009 som 4. vinder på Dansk Jagthunde 
Derby. Foto Ole Halberg.

Den traditionsrige apporteringsprøve på 
Fyn, afholdt af Dansk Irsksetter-Klub, druk-
nede i år i solskin, og sommerens hedebølge 
toppede netop som dagen for apporterings-
prøven oprandt. Det var ulideligt varmt, og 
fuldstændigt vindstille, med ganske små og 
sjældne vindpust, som umuligt kunne udnyt-
tes af hundene, de skulle faktisk stå oven på 
duer og kanin, for at få fært af dem.
  Der var tilmeldt i alt 14 hunde til appor-
teringsprøven, heraf var de otte irsksettere. 
Bedste IS unghund, med maksimum point, 
blev DK12995/2013 Mårup Felix, ved Erik 
Rimmen, der fi k Kennel Vestklits vandre-
pokal.
  Bedste IS i åben klasse, også med maksi-
mum point, blev DK06716 Kirstinekjær´s 
Eddie, ved Birte Jensen, der fi k tildelt 
Kennel Skovlykkes vandrepokal. Bedste 
ikke irsksetter på prøven blev Metrinelund 
Donna, ved Helge Knudsen, der fi k tildelt 
ærespræmie. Da også IS 05185/2004 Bom-
stærk Djenka, ved Knud Hansen, bestod 
prøven, var det lige netop IS nok, så der 
kan stilles et hold, til den Fynske racedyst 
søndag den 26. juli.
  Til at dømme hundenes på apporterings-

prøven, var i år indbudt John Bak, der havde 
mange roser til hundene for deres intense 
søgen, og udholdenhed i det ualmindeligt 
varme vejr. Efter prøven, var der som sæd-
vanlig frokost i Tove og Helge Knudsens 
skyggefulde have, hvor alle nød den lidt 
lavere temperatur. Dansk Irsksetter-Klub 
takker dommer John Bak, og prøveleder 
Helge Knudsen, for Deres store indsats, på 
det, der nok vil gå over i historien, som en af 
de vanskeligste apporteringsprøver i DISKs 
historie. Udførlig resultatliste kan ses på 
Dansk Irsksetter-Klubs hjemmeside.
  Palle Krag.

Apporteringsprøve Fyn 2015

Pokalvinderne sammen med dommer John Bak.
Foto Palle KragFoto: Flemming Østergaard.
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DRØMMEHUNDEN

En fyrstelig hund
Tekst og foto: Jens Velling

En blandt mange, men allige-
vel den bedste, for Fyrst var 
og blev noget helt særligt.

Hjortlunds Fyrst blev født den 24.09.84 i 
bryggerset og taget vel i mod af min kone 
Ida, sammen med øvrige søskende ialt tre 
hanner og tre tæver.
  Fyrsts aner: Moderen, Damsagers Zuki, 
havde vi fra Henning Gregersens meget 
anerkendte kennel Damsager. Vi er fra 
samme hjemegn ved Randers, Henning og 
jeg, og allerede i mine helt unge dage læste 
jeg jævnligt om Hennings meritter med 
ruhårene i den lokale avis Randers Dagblad, 
så der var ingen tvivl: Ruhårshvalpen skulle 
bestilles her. Det lidt usædvanlige navn, 
Zuki, havde Henning fået ide til en dag, han 
var kommet til at køre bagefter et Zuzuki 
køretøj.
  Faderen, Ares vom Kossautal, havde vi 
året forinden Fyrst`s fødsel oplevet på tysk 
prøve, hvor Ares og hans søskende havde 
præsteret topkarakterer på såvel mark som 
i vand og på spor og i det hele taget havde 
ført sig livligt og præsentabelt frem. Ares 
stod hos skovfoged, Roland Köhn, i Slesvig 
Holsten, hvor jeg inden beslutning om en 
evt. parring havde lejlighed til et se og 
opleve Ares til jagtbrug og i hjemmet for 
uden,  at jeg også kunne udveksle erfaring 
om skovbrug med en tysk kollega.

Valg af hvalp: Hvorfor blev netop Fyrst 
valgt i kuldet på tre hanner og tre tæver. 
Vi kunne nærmest slet ikke stå for den lille 
hvalp med gnisten - han tog os med storm! 
Det blev december, inden hvalpene var otte 
uger, det var bidende koldt med blæst og 
frost. Hvalpene skulle lukkes ud i baghaven 
for at lufte sig inden sengetid.
  Hurtigt ud at lukke dem ind igen - men 
hov, hvor var Fyrst? Ud og kalde en gang 
mere - han havde jo så travlt og skulle have 
det hele med. Så kom han løbende sprud-
lende af energi og hoppede lige op i favnen 
på os. Sådan sælger man sig selv!  Fyrst var 
lige som resten af kuldet vel proportioneret, 
tillige havde den brunskimlede pels en me-
get dyb mørk næsten sort farve. Vi fortrød 
aldrig valget, Fyrst havde et dejligt gemyt, 
han var venlig, livlig, fl ittig og lærenem og 
med prima samarbejdsvilje. 

Prægning: Prægning er den vigtigste fase 
for en ny hvalp og totalt grundlæggende for 
et harmonisk og givende samarbejde mel-
lem hund og fører i fremtiden. Vore hunde 
er indehunde, når vi ikke lige er ude for at 
motionere, træne, jage eller på prøve. Såle-
des boede også Fyrst i køkkenet med nær 
kontakt til børn og voksne.  Meget i hånd og 
fra en tidlig alder vænnet til legeapport med 
fjervinger og bolde, lære „sit“ og „bliv“ når 
han skulle fodres, når han skulle ud og ind 

af bilen, og ved en hver given lejlighed blev 
han præget i den rigtige retning med en god 
kontakt til følge.
  Træning: Fyrst var også med ved den lo-
kale jagtforenings træningskursus, hvor han 
viste sig særdeles lærenem og samarbejds-
villig. Da det blev sommer og vandet havde 
en fornuftig temperatur til en halvstor hvalp, 
skulle der naturligvis også trænes vand. Her 
viste Fyrst særdeles stor vandpassion og 
glæde ved vandapporteringen. Sensommer 
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og efterår skulle der blandt megen anden 
træning trænes marksøg og stand for vildt. 
Fyrst fattede hurtigt meningen og viste her 
sit energiske og elegante søg og den smukke 
højrejste stand.
  Schweissarbejdet har været en selvfølge 
for alle vore hunde, så skovjagterne kunne 
gøres færdige. Også her viste Fyrst fremra-
gende takter og viljestyrke lige fra hvalpe-
stadiet, først lungeslæb til foderskålen ude i 
haven, senere sprøjtespor af øget sværheds-
grad med et dyreskind for enden af sporet 
ude i skoven. Sporarbejdet fandt han altid 
spændende og let.
  Jeg startede også Fyrst op med bringselrap-
portering, hvilket gik let lige til, han som 
voksenhund skulle fi nde og afl ive et stykke 
klovvildt, der var skudt til. Selv havde jeg 
på dagen glemt bringslet, men eftersøg-
ningen skulle jo fuldføres og gøres færdig, 
så Fyrst blev sendt af sted uden bringsel. 
Her kom han så glædesstrålende tilbage 
og fortalte ved at hoppe op ad mig og give 
forpote: - Bare kom med farmand, så skal 
jeg vise dig, hvor råbukken ligger. Herefter 
lod jeg ham for eftertiden være friverweiser 
også til schweissprøve og fuldbrugsprøve, 
idet han altid siden med energisk glæde og 
med løftet forpote fortalte mig, når dyret var 
fundet. 

Passioneret jagthund: Fyrst´s uovertrufne 
gemyt gjorde ham til en elsket hjemme-
hund, der også var en god legekammerat 
for børnene, allermest var han en fortrinlig 
hjælper på jagterne - dem kom han med på 
mange af, når vi skulle hjælpe skovejerne 
på deres jagter, og da han var særdeles lære-
nem, lærte han hurtigt ved en koncentreret 
træningsindsats, at hans livligt halsende, 
klingende drev, som jægerne satte stor pris 
på på skovjagterne, så de kunne høre hvor 
og hvornår, der kom løbende vildt, ikke gik 
an, når han var på markprøve og i det hele 
taget, når han arbejdede i åbent terræn. 
  I mange år bistod jeg min gode kollega, Jo-
hannes Frydenlund, med offi cersjagterne på 
det militære Borristerræn. Sidst på sæsonen, 
når åens delta var gået langt over sine bred-
der, kunne det være en særdeles krævende 
opgave at få ænder, der var gået langt, inden 
de forendte, hentet i land. Her var Fyrst 
suveræn, han havde stor vandpassion, og 
han var let at dirigere også på lang afstand. 
I det brede ådelta og i kraftig vind var det 
ikke sikkert, at fl øjten kunne høres - men jeg 
kunne så stå oppe på ådiget og med armbe-
vægelser hjælpe til med retningen, og Fyrst 
var fl ink til med jævne mellemrum at kikke 
op efter mig for at få angivet retningen.
  De lange svømmeture sent på sæsonen 
begyndte efter nogle år at give Fyrst gigt 
gener, samtidigt med skal det også nævnes, 
at vore private biler jo blev efterladt uden 
for militærterrænet, og at vi i stedet blev 
transporteret rundt på åbne militære last-
vogne inde på terrænet, og efter endt jagt og 

vandapportering forblev jagthundene oppe 
på lastvognens åbne lad uanset temperatu-
ren, medens vi blev bespist i messen.
  Det kunne være en særdeles kold fornø-
jelse for Fyrst, der havde været længe i 
koldt vand forinden. Jeg blev derfor nødt til 
at beklage over for Johannes, at Fyrst ikke 
længere på grund af begyndende gigt kunne 
være med til Borris jagterne. - Det går abso-
lut ikke, erklærede Johannes, - Fyrst kan vi 
ikke undvære til jagterne og vandarbejdet, 
jeg taler med den øverste militære ledelse 
om det. 
  Resultatet blev, at Fyrst og jeg fi k tilladelse 
til at køre i vores private køretøj på militær-
terrænet under jagterne, hvor jeg så kunne 
tænde for varmen i bilen. Efterfølgende 
oplevede jeg ad omveje, at offi cererne, der 
tænderklaprende måtte sidde frysende oppe 
på ladet af det åbne militærkøretøj, pegede 
ned på min bil og erklærede: „Der kom-
mer Fyrstesuiten“!  Fyrst´s gigt fortog sig 
heldigvis. 
  En anden pudsig episode oplevede jer med 
Fyrst på Hedeselskabets årlige Kongenshus 
jagt. En herlig jagt, hvor vi hele dagen går 
ud over den 1200 ha store hede, og hvor 
jagthundene virkelig får lov at strække ud 
- lige noget for Fyrst. Vi går ud over heden 
i en bred vifte - langt imellem  deltagere 
og med jagthundene i krydssøg foran. Jeg 
nævner ikke navne her, men på min højre 
side gik en kendt erhvervsmand og på min 
venstre side en markant minister.
  På et tidspunkt indtager Fyrst sin smukke 
højrejste stand. - Hvad sker der, hunden 
stivner, er den syg? spørger mine sidemænd. 
- Bare rolig, Fyrst har stand, og der ligger 
vildt foran ham, svarer jeg. - Nu går I op på 
hver side af Fyrst, og når I er der og er klar, 
så siger I: - Ja! højt og tydeligt.
  Som sagt så gjort. Fyrst avancerede som 
sædvanligt villigt, og op kommer en stærk 
fl ok agerhøns, der lyder fi re skud og èn 
agerhøne falder forendt til jorden, det var 
min, sagde min venstre side mand, nej, det 
var min sagde min højre sidemand. Nu lader 
vi Fyrst apportere, og så kan I to herrer skif-
tes til at bære agerhønen hjem til Kongens-
hus Hotellet, replicerede jeg. 

Prøverne:  Foruden Fyrst´s exceptionelle 
indsats på jagterne, havde Fyrst og jeg 
meget fornøjelse og socialt samvær med 
ligesindede på diverse prøver: Unghunde-
klasse, Åben klasse, Vinderklasse, Vand & 
Slæb, Fuldbrugsprøve etc.
  Henning Kromann skriver i dommerens 
referat: Fyrst går i et livligt, fejende søg i 
prima stil, højt hoved, glidende og jord-
vindende galop, smuk højrejst stand, rejser 
godt, ro i skud.
  Henning Gregersen skriver i dommerens 
referat: Fyrst viser et stort velanlagt søg, 
udnytter sit terræn godt og får hurtigt smuk 
højrejst stand, rejser godt, rolig i opfl ugt og 
skud. 2. omg. Fyrst viser stadig stor arbejds-

glæde, søger stort i tiltalende stil.
  Peter Svendsen skriver i dommerens refe-
rat: Fyrst går i et stort velanlagt søg. Farten 
er stor og stilen elegant, dejlig glidende 
galop og hovedet føres højt, ved hegn får 
den stand, rejser godt og præcist, rolig i 
opfl ugt og skud.
  J. Horsbøl skriver i dommerens referat: 
Fyrst prøves tre gange. Farten er stor og 
stilen nydelig med rappe bevægelser. Fyrst 
viser både i første og sidste slip smuk 
sekundering.
  Fyrst deltager i 1988 i en Forsøgsanlægs-
prøve og består med 3o point, og samme år 
vinder han på Lolland Danmarksmesterska-
bet for kontinentale hunde (I parentes skal 
bemærkes, at i 1990 bliver hans kuldbroder, 
Hjortlunds Adam, Danmarksmester, og i 
1993 bliver Fyrst´s søn Ekko, ligeledes 
Danmarksmester). I 1989 opnår Fyrst 1. pr. 
på fuldbrugsprøve og bliver DKJCH, og 
på brugsprøve ved Pandebjerg bliver Fyrst 
tildelt DKK´s ærespræmie og pokal for prø-
vens bedste hund, der var 76 hunde tilmeldt 
prøven.
  Fyrst´s livlige, energiske søg og smukke 
stil gjorde det altid til en udsøgt æstetisk 
nydelse at iagttage ham såvel på jagt som på 
markprøver.

Det vanskelige valg: Jeg har gennem et 
langt jægerliv haft adskillige drømmehunde. 
Det svære var at vælge hvem af dem, der 
skulle fortælles om i ”Jagthunden”, da 
andre drømmehunde jo så skulle vælges fra. 
Undskyld Hjortlunds Perle med det blide 
gemyt, men med stålsat målrettethed, 1V 
på Ruhårkl. Efterårsvklasse den gang, der 
var tilmeldt 72 hunde på èn VK., undskyld 
Hjortlunds Selma, der blev 1. V på den 
Sønderjyske VK to år i træk, undskyld 
kære Hjortlunds Elise, som blev 1.V på den 
første Fume, undskyld i to søde hurtigløbere 
søstrene Hjortlunds Josefi ne, der sluttede 
sin prøvekariere med at blive 3. V ved DM i 
en høj alder, og Hjortlunds Olivia, som blev 
DKJCH, da hun var 2 år.
  Men Fyrst, du blev valgt til denne artikel, 
og du vil altid blive husket med stor glæde 
og hengivenhed af os.

Fyrst i smuk, højrejst stand.
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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. 24647270
Mail. juuls@mail.dk

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Rosenvænget 2, 4652 
Hårlev. Tlf. 20299556
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com  
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Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213 

www.midtjyskvildtfarm.com 

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte

Sørensen

Tlf
27636780 - 60132000

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

familier

AGERHØNS

Agerhøns og fasaner 
sælges

Bestilling modtages på æg, kyllinger 

Moselund Vildt 
8832 Skals

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

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 

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

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/efteråret. 

Vestfyns Agerhønsopdræt
Sjodvangen 8, 5610 Assens

Mobil 4043 4850 e-mail alexnissen@c.dk

Nordøstfyns Jagthundeklub
Afholder lokal efterårsmarkprøve søndag 
d.30. august. 
  Der dystes i unghunde-, åben og 
vinderklasse.
  Mødested Drigstrup Sognegård, møde-
tid kl.8.00. Pris: 150,-kr. pr. hund.

Tilmelding senest 24. august til
 Kontinentale: Frank Thorborg Tlf.  6163 
4029
Engelske: Henning Klokker Tlf. 2149 
1870

www.fjd.dk
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