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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

HUNTING
TEAM
For alle kvalitetsbevidste 
jægere og deres hunde 
bliv medlem allerede nu på:

... og få adgang til:

  kvalitetsfoder til  
markedets bedste priser

  rådgivning om 
korrekt ernæring

  spændende 
jagtarrangementer

Karmdal Perle ejet af Ole Kørvel
Racevinderen 2015 på Ruhåret hønsehund
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 Snepper bæres i stæn-
 gerne
 Ved årets Danmarksmesterskab var 
 der et usædvanlig stort publikum til 
afslutningen. Der var smuk vildtparade med 
indrammet paradeplads og fakler. Præmiebor-
det bugnede. Her var pokaler og ærespræmier 
til at få øje på.
  Men er det altid sådan? Hvordan er det med 
de øvrige vinderprøver? Efter billederne at 
dømme, er det ikke alle steder, man gør lige 
meget ud af det og tænker på, at dagen skal 
have en festlig og værdig afslutning.
  Nogle steder er præmiebordet også til at 
overskue og de tildelte ærespræmier knap 
til at få øje på. Og kun få er der til at hylde 
vinderne? Nogle af deltagerne er taget hjem,  
hvis de ikke har været med om eftermidda-
gen, og publikum er forduftet.
  Helt galt er det, når vi kommer til de almin-
delige kvalitetsprøver. Her er der oftest kun 
prøveleder, terrænledere, dommere og præ-
mietagerne tilbage, i klub- eller forsamlings-
huset. Det er tyndt og en lidt fl ad afslutning 
på en ellers dejlig dag.
  Det står i skærende kontrast til de oplevelser, 
jeg havde som helt ung og ny prøvedeltager i 
begyndelsen af 1970-erne. Det var en anden 
tid, hvor en ordentlig markprøve sluttede med 
suppe eller gule ærter, men jeg kan godt huske 
hvordan det var, da jeg for første gang skulle 
op og modtage en præmie. 1. pr. i åben klasse. 
Der sad over 150 mennesker og klappede af 
den unge mand, og præmien var en kagespade 
i tre tårnet sølv. 
  Jeg glemmer det aldrig. Jeg kan næsten få en 
klump i halsen, når jeg tænker tilbage på den 
martsaften i Kollund Forsamlingshus. Det var 
alle de garvedes hyldest til novicen.
  Måske skal vi til at tænke lidt over, hvor-
dan vi afslutter vore prøver., og hvad det er, 
vi uddeler i præmie. Der må altid være en 
håndgribelig ting, når en hund er blevet præ-
mieret, og når det drejer sig om 1. præmier 
og ærespræmier til vinderhunde, så må denne 
præmie efter min opfattelse være af en sådan 
størrelse, at man vil være glad for at vise den 
frem eller stille den op på præmiehylden.
  Vi kan ikke skrue tiden tilbage.Vi skal ikke 
have fælles spisning, men det burde være 
muligt at få afsluttet med en kop kaffe, hvor 
man lige kan få vendt de ”sidste sten” med 
kammeraterne, og hvor man viser sin respekt 
for dem, der er blevet præmieret. Der kunne 
jo være en knægt imellem lige som mig for 45 
år siden.
  Jagt med stående hund burde have en stor 
fremtid for sig, hvis vi sætter den ind i en 
sammenhæng med samfundsudviklingen. 
Tilbage til rødderne, tilbage til naturen, øko-
logi mm. Men forudsætningerne er, at vi selv 
holder fanen højt og gør det til noget særligt 
at få en 1. præmie eller en vinderplacering.
  Vi skal ikke slække på etik og traditioner. 
Det er også derfor, vi bærer sneppen, som 
eneste fuglevildt, i stængerne og lægger den 
forrest på paraden. Den er noget helt særligt. 
Det er en vinder også.
Glædelig jul og godt nytår
Flemming Østergaard

Løst og fast

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

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

Jagthunden 2016
Et år er ved at være til ende. Et nyt venter lige om hjørnet. Jagthunden vil også være en 
forhåbentlig væsentlig del af din hverdag i det nye år.
  Dyrlægens hjørne vender tilbage. Vi har fundet spændende sundhedstemaer, som vil 
blive behandlet i de enkelte numre, og som vi håber og tror på, læserne vil have glæde og 
gavn af.
  Der vil også i det kommende år blive bragt portrætter af spændende mennesker og 
reportager fra væsentlige aktiviteter. Jagthunden har bl.a. været til apporteringsmesterskab 
i Bretonklubben, der som eneste klub afvikler et sådant mesterskab i forbindelse med en 
rigtig klapjagt.
  I Januar samles redaktion, skribenter og fotografer til en lille workshop for at inspirere 
hinanden til at lave et endnu bedre blad, og her kunne vi godt tænke os at få dine ideer 
med. Så har du en god idé eller fl ere til artikler, temaer og lignende, du synes, vi bør tage 
op, så send en mail til, redaktionen på jagthunden@fjd.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Redaktionen

Nye vedtægter for FJD
På bestyrelsesmødet i maj blev der nedsat 
et vedtægtsudvalg, der skulle gennemgå 
FJDs vedtægter med henblik på en moder-
nisering og en mere forståelig formulering.
  Vedtægtsudvalget har lige siden arbejdet 
målrettet på at udarbejde et forslag. Dette 
blev fremlagt for bestyrelsen på mødet d. 
11.11, hvor det efter nogle mindre justerin-
ger blev vedtaget.
  De nye vedtægter træder i kraft d. 1. maj 
2016, og vil da blive lagt op på FJDs hjem-
meside.

FJD afgiver høringssvar
Der er udsendt forslag til Bekendtgørelse 
om direkte støtte til landbrugere efter 
grundbetalingsordningen m.v.
  Det er bl.a. her, der står noget om, hvad 
landmanden må og skal i forhold til pleje 
og pasning af sine arealer.
  Det er også her, der står, hvilke naturven-
lige tiltag, man må foretage i markerne.
  Der er mange fornuftige ting i den nye 
vejledning, men der er også helt åbenlyse 
fejl og mangler set i lyset af, at EU ønsker 
en større biodiversitet i agerlandet.
  Da alle kan indsende komentarer til 
forslaget, har man valgt i FJD at give sit 
besyv med.
  FJDs bemærkninger til bekendtgørelsen 
kan ses på FJDs hjemmeside.
  

Længere jagttid på agerhøne
I oplæg til nye jagttidsforhandlinger 
foreslår Danmarks Jægerforbund, at jagt-
tiden på agerhønen forlænges til og med 
d. 15.11.
  Læs hele nyheden på www.fjd.dk.
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Kornfrit hundemad med And og Kanin
Eksklusivt kvalitetsfoder og særdeles velsmagende • Op til 83% af proteinerne kommer fra kød

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

Kornfrit . Allergivenligt

First Buddy er specialudviklet af Gilpa.dk · Kontakt info@gilpa.dk for nærmeste forhandler
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Første år med Eta Eksamenstid
I sidste artikel skrev jeg om nogle af de problemer, som jeg var stødt på som ny hundefører, og 
om hvordan jeg prøvede at træne mig ud af problemerne, hvilket efterfølgende viste sig nyttigt 
i form af at Eta blev udtaget til racedysten. Denne sidste artikel i serien om Eta handler om, 
hvordan det gik til racedysten, og ikke mindst årets første jagter.

Træningen op mod RACEDYSTEN
Jeg havde naturligvis holdt Eta vedlige 
henover sommerferien, så ferien på Møn 
blev også udnyttet til at træne med Eta i 
forskellige vandhuller og søer, så nye søer 
ikke skulle blive et problem at sende hende 
ud i. Jeg fi k dog ikke lov af fruen, til at fylde 
bilen med vildtemner til apportering, så 
dummyerne kom med i stedet. Der blev træ-
net frit søg i højt græs og linieapportering, 
og Eta viste god energi til at arbejde.
  Til trods for det, så havde jeg altid haft det 
princip, at man indstillede træningen efter 
en god oplevelse. Så derfor når en af øvel-
serne lykkedes første gang, fortsatte jeg ikke 
med fl ere øvelser af samme slags. 

Dysten blev afviklet som en anerkendt 
apporteringsprøve, hvor racerne indenfor 
de stående kontinentale hunde dystede mod 
hinanden, via hold med tre af de bedste 
hunde fra de forskellige specialklubber. 
Der var nerver på, for dette var ikke blot en 
anderkendt prøve for mig og Eta, men også 
en holdindsats. Jeg havde bestemt ikke lyst 
til, at opleve, at det skulle være min hund, 
som ikke bestod prøven, for det ville betyde, 
at holdet ikke kunne opnå en præmiering i 
holdklassen. 
  Eta skulle lægge ud med kaninapportering, 
som den første hund, og hun var maksimalt 
spændt op. Hun sad fuldstændigt sitrende og 
kunne næsten ikke vente med at apportere 
kaninen, så da hun fi k apportkommandoen 
ved min side, satte hun af sted med hals! 
Det var bare så dejligt at se den arbejdsiver 
og en perfekt apportering. 
  Videre til vandarbejdet, og nerverne blev 
bestemt ikke mindre, eftersom man kunne 
høre den ene efter den anden som dumpede 
ved vandhullet. Man kunne høre, men ikke 
se, hvad der foregik, så da jeg fi k besked på 
at bevæge mig ned til vandet, var jeg lige 
ved at s…. i bukserne!!!
  Det gik lodret ned fra bredden, og hundene 
skulle svømme inden de forlod bredden. Jeg 
tænkte, det går nok, for det er præcis det, 
som Eta har lært i hundesvømmehallen, og 
ikke mindst ved at have taget hende ud til en 
masse forskellige vandhuller.

Tekst: Capper Råhede
Foto: Jette Veggerby m.fl .

- Er du klar, for nu går det løs, 
siger Casper til Eta. Det er 
eksamenstid
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  Jeg var dog selv så tændt, at jeg i kampens 
hede glemte de fælles markprøve regler. 
For at spænde Eta endnu mere op, satte jeg 
mig ned på hug ved siden af Eta med en 
hånd på hendes skulder og anviste retning 
med modsatte hånd. Det skulle jeg aldrig 
have gjort, for dommeren tolkede det, som 
at hunden ikke var fri ved fod, og fratog 
med et point for denne forseelse. Dermed 
røg chancen for matchning, for det var kun 
hundene med maksimum point, der kom til 
denne disciplin.
  Det var bare så ærgerligt, for Eta havde 
virkelig godt gang i galopen under appor-
tering og kunne formentlig have leveret en 
hæderlig tid. 

Vi kom dog videre til sidste øvelse med ap-
portering af duer, som blev kastet markeret 
for hunden, og det var nu ikke, fordi jeg 
havde den store tvivl om, at dette nu ville 
lykkes. Det var mere et spørgsmål om hvor 
godt Eta fi k markeret begge duer. Jeg prø-
vede at korrigere lidt for vinden, og sendte 
hende ud lidt ved siden af duen, men det var 
ikke nødvendigt, for den første due blev ap-
porteret på markeringen i en lige linje.
  Ved anden due sjuskede jeg lidt med at 
sende hende ordentlig i forhold til retningen, 
så der skulle arbejdes lidt op mod vinden, 
før at Eta fi k den lokaliseret. Eta apporte-
rede, og jeg nåede lige at tænke; det var da 
dejligt, nu skal hun bare hjem!
  Da Eta var cirka 10 meter fra startlinjen, 
orienterede jeg mig, for at se, om jeg stod 
for tæt på startlinien, sådan at hun ikke kom 
til at afl evere uden for denne. I de få sekun-
der, hvor jeg ikke lige havde øjnene på Eta, 
skete der noget, jeg ikke havde forventet, 
for da jeg kiggede op igen, havde hun tabt 
duen! På ren refl eks kom jeg til at råbe - 
APPORT! Hvorefter dommeren med meget 
lavmælet stemme, kunne meddele mig, at 
det var farvel og tak for i dag iht. reglerne. 
  Årsagen til det mistede greb var ukendt, 
men tilskuerne på sidelinjen, så at Eta gav 
et spjæt med hele bagkroppen, da hun tabte 
duen, og da hun samlede den op igen, var 
hun trykket af situationen, nærmest som om 
der havde været noget efter hende. 

  Jeg tror sjældent, jeg har været så arrig på 
mig selv over, at jeg kom til at råbe apport, 
inden Eta selv fi k chancen for at redde situa-
tionen, men sådan skulle det ikke være. 
  Jeg måtte gå for mig selv i en halv time, 
hvor jeg stod og sparkede i jorden og knur-
rede af mig selv. Jeg kunne slet ikke forstå 
de kommentarer, der kom fra de erfarne 
hundefører, at det var sådan noget, der 
kunne ske, og det ved man ikke, hvornår 
den slags rammer en, når man arbejder med 
dyr osv.
  Det hjalp ikke før nogle uger efter, hvor 
stormen havde lagt sig i mit hoved, og jeg 
fortsat kunne nyde samarbejdet med Eta. Så 
var det ligesom, at jeg fattede det en smule, 
for verden gik jo ikke under pga. af en mis-
set prøve, og hunden elskede jeg stadig. Det 
var bare med at komme frem i bussen endnu 
engang og se fremad. 

Tiden nærmede sig første september, og 
årets træning skulle måles i jagtens første 
måned, hvor agerhønsene skulle jagtes. 
  Vi havde trænet seriøst fuglejagt i Nørager 
Jagtforening, og der havde Eta opnået et par 
gode fuglesituationer. Ligeledes var hun ved 
at være i god form, så vi var klar, da den 
første agerhønsejagt stod for døren!
  Den første jagt viste sig at blive noget af 
et marathon, hvor fuglene åbenbart var klar 
over, at jagten var gået ind på dem. Så der 
blev galoperet i god stil, men til ingen nytte. 
  Det anden agerhønsejagt blev noget mere 
spændende, og jeg havde besluttet at tage 
bøssen med, så jeg kunne fælde en fugl for 
min hårdt arbejdende hund. Eta blev sluppet 
i god vind, og jeg var egentlig lidt træt af, at 
jeg havde fået højre side, eftersom at hegnet 
var til venstre. Der sad ofte fugle langs 

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

En stolt Eta afl everer Fasanen. Foto: Casper Råhede.
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hegnet, men slippet var i gang, og Eta gik i 
strakt galop endnu engang. 
  Hun nåede ikke mere end et par slag, 
så var der stram stand. Jeg gik ikke med 
bøssen ladt, så jeg fi k travlt med at putte 
bønner i kammeret. Min makker Morten 
kom i position, og Eta fi k rejsekommando. 
Hun gik villigt frem og lettede en hel fl ok. 
Desværre lettede de ligefrem og helt samlet, 
så hverken Morten eller jeg afgav skud. Det 
kunne hurtigt blive noget rod, hvis der blev 
anskudt fi re eller fem fugle, som potentielt 
kunne ødelægge den gode situation for Eta. 
  Sæsonen bød på fl ere store agerhønsejag-
ter. På mit eget terræn var der inden jagtti-
den blevet talt imellem 75 og 100 agerhøns, 
men da jagterne begyndte, viste der sig ikke 
en eneste agerhøne! Så Eta endte med at 
løbe en masse kilometer forgæves, og det 
gjorde alle de andre hunde også.

Fasanjagten var lige gået ind, og den 
skulle vise sig mere spændende. Eta var 
gjort klar med klokke og sikkerhedsvest, så 
de mange hektar kunne drives af på Langa-
gergaard ved Langå. 
  Der var ikke meget vind, og fært var der 
tilsyneladende heller ikke, for tempoet på 
Eta var ikke imponerende. Jeg gik og var 
lidt irriteret på Eta over det travsøgende 
tempo, så da vi kom til enden af såten, 
gik jeg over i modsatte side og fi k derved 
”vendt” vinden.
  Vi passerede den modsatte driver, som gik 
med en hvalp på seks måneder, og inden jeg 
fi k set mig om var Eta gået i galop inde i 
krat og mose. Der blev stille! Jeg kunne ikke 
se Eta, og råbte - Videre! I samme sekund 
hørtes vingeslagene af fasan kortvarigt. Der 
blev stille igen, og jeg råbte – Videre! endnu 
engang, og ud af krattet kom en stor fl ot 
fasankok, som blev leveret ved første skud. 

  Jeg fi k travlt med at få kaldt Eta til mig, 
så vi kunne komme over på modsatte side 
af krattet, hvor fuglen var fældet. Desværre 
havde skytten selv samlet fuglen op, så Eta 
kunne ikke få fuldendt situationen.
  Jeg gik over til skytten og på pæneste 
vis spurgte, om han til en anden gang ikke 
ville lade den ligge, så hunden kunne få sin 
belønning via apporteringen. 
  Belønningen skulle vise sig senere på 
dagen, hvor Eta igen fi k en fasankok på 
vingerne. Desværre kom den ud for langt 
fremme, til at jeg selv kunne komme til 
skud, men den tog direkte retning mod skyt-
tekæden. Der lød et skud og et svagt bump 
kunne anes.
  Eta ville slemt gerne løbe i retning af 
skuddet, men jeg fi k hende til at genoptage 
søget i såten. Først 20 minutter efter stod vi 
ved skytten, som sagde at fasanen lå blot 10 
meter inde i skoven. 
  Jeg satte Eta, og lod karabinhagen knipse, 
inden kommandoen søge lød. Eta gik 
prompte og voldsomt frem i terræn, og 
inden jeg fi k set mig om, var hun 30 meter 
inde i skoven. 
  Jeg skyndte mig ind for at se, hvad dælen 
hun arbejde med. Og arbejde, var præcis 
hvad hun foretog sig! Jeg nåede lige at se 
hende lokalisere fasanen, som dernæst tog 
fl ugten med Eta springende efter, så bladene 
sprøjtede op! Fasan fi k fem meter, inden den 
blev apporteret. Jeg var derefter hurtig til 
give et kortvarigt tilbagekaldsfl øjt, og Eta 
kom stolt med den levende fasan i munden 
og satte sig. 
  Jeg var helt oppe at fl yve, og Eta fi k en-
deløs ros. Jeg var fl øjtende ligeglad med, at 
jeg lød som en tøs med facetstemme overfor 
mine medjægere. Det var en umættelig 
følelse af succes på baggrund af de mange 
timers træning, som kulminerede sammen 
med hundens naturlige instinkt.  
  Skytten var unægtelig rigtig tilfreds, og 
anerkendelse blev givet for Etas arbejde, for 
som han sagde det; så var den fasan ikke 
blevet fundet uden en dygtig hund. 

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

Forude venter mange spændende oplevelser for makkerparret Casper og Eta.

www.fjd.dk
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High Energy 
30 - 20 (20 kg) 
Basisfoder for alle 
udvoksede hunde med 
et højt energibehov

Sportive 
26 - 16     (20 kg) 
Basisfoder til alle 
udvoksede hunde med 
normalt til forhøjet højere 
energibehov

Ultra 
30 - 30 (20 kg)   
Basisfoder til hunde med højt 
energibehov, til alle racer, 
eks. slædehunde.

3030 -- 3 300 (2(20 0 kgkgg) )  
Baasisisfsfododerer t ttilil h hunundedee m meded h højøjt t t
enerergig bebeehohov,v, t till a alllle e raracecer,r  
eks.s. s slælædedehuhundnde.e.

HAPPY DOG
Det sikre valg til den aktive jagthund
både på pris og kvalitet
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Lørdag den 24. oktober kl.8.00 var delta-
gende hunde og deres førere klar til afgang. 
Feltet bestod af 12 hunde; otte Ruhår, to 
langhår, en Korthår og en Kleine Münste-
lænder. Lidt specielt var det at hele 3 af 
disse hunde tidligere havde vundet FUME, 
et stærkt felt, så konkurrencen ville blive 
hård. Prøveleder Christian Olsen bød vel-
kommen og gennemgik kort hvordan de to 
dages afprøvning skulle forløbe.
  Dommere i år var Poul Erik Rasmussen, 

Gorm Henriksen, Uffe Bech og Jørgen 
Lang.
  Første disciplin var markarbejde. Her skal 
der fældes en fugl for hundene, ellers kan 
de ikke præmieres/vinder placeres. Der 
var masser af fugle på terrænet, men det 
viste sig hurtigt at det var meget vanskelige 
forhold for hundene. Alle hundene er yderst 
veltrænede og rutinerede, men alligevel 
havde de stort besvær med at håndtere 
fuglene. Det gav helt sikkert ekstra mange 

sommerfugle i maven hos hundeførerne. 
Først i 4. slip lykkedes det den første hund 
at nagle fuglene og få en god situation ud 
af det. Hen mod middag begyndte det hele 
heldigvis at vende lidt og der blev skudt fugl 
for alle hunde på nær to.
  Efter marken spiste vi nogle lækre sand-
wich til lunch og snart var alle klar til næste 
disciplin.

Satte ikke points til

FUME 2015

Det er 14 år siden FUME sidst blev afholdt øst for Storebælt. Men det var ikke første gang 
Snertingegård ved Vordingborg dannede rammerne om et arrangement for stående hunde. 
Tilbage i begyndelsen af fi rserne blev der afholdt mange markprøver på godsets jorde.

Tekst og foto: Anette Laursen

Ro på post og apportering af tre krager.
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Normalt ligger schweissen på anden dagen, 
men da skoven, hvor schweissen skulle 
lægges, ikke var til rådighed søndag, var 
schweiss, ro på post og apportering denne 
gang lagt på førstedagen. Ræveslæb og vand 
måtte så vente til dag to.
  Det var lidt spændende at se, hvordan hun-
dene ville klare at omstille sig fra mark til 
schweiss. Det viste sig ikke at være det store 
problem. 10 hunde kom let og ubesværet 
gennem de 400 meter tre timer gamle spor. 
To hunde fi k en lille rids i lakken med et 
enkelt tab til hver. Til apporteringen blev der 
brugt krager.
  Det havde hundene ingen problemer med, 
og alle kom godt gennem denne disciplin.
  Dag et var slut, og alle kunne nu slappe 
af og lade op til næste dag. Jagthytten på 
Snertingegård var begge dage udgangspunkt 
for alle aktiviteter, og her var der arrangeret 
fællesspisning lørdag aften. 
  Det giver lidt ekstra til et arrangement som 
dette, at der er mulighed for at mødes uden-
for konkurrencen og hygge sig. Vi fi k noget 
rigtig lækkert mad og snakken gik livligt til 
langt ud på aftenen. Vi skulle huske at stille 
om til vintertid. For nogle betød det, at de 
kunne snakke og hygge sig en time ekstra 
og for andre gav det en times ekstra søvn.

Der var fælles morgenmad i jagthytten 
søndag morgen, og efter morgenparolen var 
der afgang til dagens discipliner; vand, ræ-

veslæb, fri ved fod, afl ægning og skovsøg. 
Hundene blev delt i to hold og de der skulle 
starte i vand kørte ind til Vordingborg by, 
hvor der ligger et rigtig fi nt vandhul. 
  Sværdhedsgraden på vandet var perfekt, 
der var ca. 65 meter ud til den and, der lå 
længst væk og der var en god bred siv-
bræmme. Det krævede at hundene kunne 
dirigeres, hvis de ikke skulle bruge alt for 
mange kræfter på det.
  Den bynære beliggenhed gjorde, at der var 
mange tilskuere, som undrede sig over, hvad 
vi foretog os. En enkelt blev meget fortørnet 
over, at vi skød ænder inde i byen en søndag 
formiddag. En lille snak og en forklaring 
senere var der rettet op på denne misforstå-
else. Kun en enkelt hund klarede ikke at få 
alle fi re ænder hjem, da den under appor-
tering af sidste and blev så fristet af søens 
levende ænder, at den hellere ville på jagt. 
  Ude i skoven, på ræveslæbet, gik det rigtig 
godt, her gjorde alle hunde god fi gur, og 
dommeren havde noget af en loppetjans. 
Han skulle dagen igennem kun give max. 
point på denne disciplin. Slæbene blev lagt i 
en smuk løvskov klædt i de fl otteste efterårs 
farver. Selv om der var mange skovgæ-
ster og hundeluftere lod hundene sig ikke 
genere af det, og alle løste denne opgave på 
fornemmeste vis.
  Dagen blev afsluttet med skov discipli-
nerne. Her plejer der ikke at være de store 
problemer, og det var der da heller ikke. To 

hunde fl yttede sig nogle meter fra, hvor de 
var lagt af, og det kostede selvfølgelig nogle 
point. Det viste sig i den sidste ende at blive 
meget dyre point for disse hunde.
  Pointtal i de forskellige discipliner for alle 
hunde på alle årets fuldbrugsprøver kan ses 
på: www.fuldbrugsproeve.dk

Spændingen var stor inden præmieover-
rækkelsen. Hundene lå meget tæt pointmæs-
sig, og førerne havde ingen anelse om, hvor 
de lå. Men der skal lyde et stort tillykke til 
årets FUME mester Trudvads Ludwig ført af 
Niels Jørgen Christiansen. Denne ekvipage 
havde ikke sat et eneste point til i løbet af 
de to dage og kunne indtage sejersskamlen 
med hele 248 point. 2.vinder blev Lars Koch 
med Bredsgaards Nemo 243 point, 3. vinder 
Bo Christensen med Nynne 241 point og 4. 
vinder Arne Laursen med Gyvellunds Duco 
240 point.
  En rigtig dejlig weekend med masser af 
fl ot hundearbejde og hyggeligt samvær var 
slut. Der skal lyde en stor tak til alle; prøve-
leder, skytter, hjælpere, køkkenholdet osv. 
som var med til at få dette store arrangement 
til at fungere så fl ot. Også en stor tak til 
Snertingegård og jagtkonsortiet på gården, 
det er en fornøjelse at få lov at gå på så fi ne 
terræner.
  Nu kan vi begynde at glæde os til FUME 
2016.

FUME mesteren 2015 Trudvads Ludwig bringer stolt 
ræven hjem.

Selv om konkurrencen er hård, var stemningen i marken god. Dejligt at se sportmanship og glæde samt respekt 
omkring andres succes.

En stille stund og et lille kram inden schweisssporet 
skal udredes. Et rigtig makkerpar.

Tillykke til de fi re placerede hunde ved FUME mesterskabet 2015
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Nåleøjet
DM for engelske racer 2015

Jagthundearbejde af høj klasse på overordentlig velegnede terræner omkring Hejnsvig, Ve-
sterhede, Sejstrup og Ilsted er den korte sammenfatning af begivenhederne, da årets dan-
marksmester skulle fi ndes den anden søndag i oktober.

Tekst og foto: Harris Jensen

26 hunde havde kvalifi ceret sig til den afgø-
rende dyst om årets mesterskab, og racerne 
i den engelske gruppe var ganske jævnt re-
præsenteret på årets afsluttende prøve: Seks 
engelske settere, fem pointere, fem gordon 
settere, fem bretoner og fi re irske settere 
udgjorde det engelske felt, der om formid-

dagen var fordelt på tre hold.
  Jagthundens udsendte valgte under formid-
dagen afprøvning at følge hold 1, der blev 
bedømt af ordførende dommer Allan Nissen.

Alle holdets hunde fi k deres første slip 
i roemarker. Første runde blev nærmest 

en opvisning i fl ot fuglearbejde. Der blev 
fundet fugl i hvert slip. Irsk setter Vilslevs 
Kari havde haft det første fuldendte fug-
learbejde indenfor de første fem minutter, 
og de engelske settere Hamlagrøs Purdey 
og Bjerndrups Zanka, samt gordon setterne 
Østjyllands Sandy og Vajskær Abidal præ-

Skjult under roebladene; præcist foran engelsk setter Bjerndrups Zanka, 
trykker en fasan. – Efter veludført rejsning apporteres den sikkert.
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sterede ligeledes stand og rejsning af fasan 
indenfor den times tid, som afprøvningen i 
roemarkerne varede.
  Herefter foregik afprøvningen på andre ter-
ræntyper. Åbne og overskuelige marker med 
græs og efterafgrøder, og indimellem brak-
marker med velvoksen vegetation. Terræn-
leder Jens Højrup havde styr på terrænerne, 
og alle hunde havde de nødvendige chancer 
for at få et godkendt fuglearbejde.
  Nogle hunde fi k mulighed for både fasaner 
og agerhøns. Den sidste vildtart ville nogle 
af hundeførerne givetvis gerne have undvæ-
ret. Agerhøns kan være svære for hundene 
at arbejde med, når kalenderen viser midten 
af oktober; hvor hundene sikkert fi k fært af 
fasaner, kneb det momentvis for hundenæ-
serne at registrere den lille hønsefugl på 
åben mark. 

Apporteringer af vekslende sværheds-
grad. Det er en del af skydeprøvens vilkår, 
at apporteringsopgavernes sværhedsgrad 
veksler betydeligt. Præcist som vi kender 
det fra en jagtdag. Nogle fugle falder i tæt 
og uoverskueligt terræn, andre på åben stub-
mark. De fl este fældede fugle er dødskudte, 
men enkelte vingeskydes, og så gælder det 
for alvor om, at hunden mestrer efterskuds-
arbejdets metier. 
  Måske skyder skytten forbi, og hundens 
apporteringsopgave består så i at opsamle 
udkastet fugl på bar mark.
  Det er bare en del af jagtens og skydeprø-
vers væsen. Der blev på dagen vel fældet 
”i omegnen” af 25 fugle for de engelske 
hunde, og blot en enkelt fasan voldte en 
hund vanskeligheder. Det må siges at være 
mere end godkendt efterskudsarbejde. I 
øvrigt ros til velskydende skytter. I eftermid-
dagens afprøvning faldt alle fugle dødskudte 
i passende afstand fra hunden. 

Ni hunde kom gennem nåleøjet til 2. heat 
og mulig matchning. De havde alle stort set 
præsteret fejlfrit arbejde om formiddagen.
  Engelsk setter Melsgård Q. Whitney og 
irsk setter Red Garlic’s Red Pepper udgjorde 
duoen i eftermiddagens første slip. I høj fart 
og smukkeste stil blev en mark med efteraf-
grøde afsøgt på bedste vis.
  Whitney trak an og tog en fl ot højrejst 
stand. Skytter og fører kom stort set på 
plads, men lige inden føreren gav hunden 
rejseordre, valgte en fl ok agerhøns, som lå 
ret foran Whitney, at forlade terrænet. 
  Det blev ikke til en 100 % jagtbar situa-
tion, men Whitney havde præsteret at fi nde 
høns, og den havde på alle måder opført sig 
korrekt. Situationen skulle bogstaveligt talt 
vise sig at være guld værd for Whitney og 
fører Hans Peter Clausen.
  De sidste slip blev afviklet i en meget stor 
roemark passende besat med fasaner. Der 
blev af alle hundene fortsat vist energisk og 
fl ot arbejde. Det er værd at nævne, at Flem-
ming Fuglede Jørgensen deltog i eftermid-

dagens afprøvning med to hunde. Begge 
blev placeret; den ene, Fugledes Merlot, 
endda efter to overbevisende og komplette 
fuglearbejder.
  Og for øvrigt var der også om eftermid-
dagen drilske agerhøns, som kostede ellers 
særdeleles velgående hunde en placering på 
podiet.

Dagens sidste slip blev et opgør mellem 
pointer Fugledes Tinka ført af Flemming 
Sørensen og ovenfor nævnte Melsgård Q. 

Whitney. Begge hunde lagde ud i bedste 
søg, fart og stil, men så valgte Tinka af 
uransagelige årsager at slå et slag bagud i 
terrænet. Og så blev Whitney en velfortjent 
Danmarksmester 2015 
  En lang, men vellykket og velorganiseret, 
prøvedag sluttede smukt og stilfuldt med 
vildtparade og præmieoverrækkelse i den 
gamle have på Gørdinglund. 
  Mange hunde havde stillet til start på de 
indledende og kvalifi cerende vinderprøver, 
men kun en kan blive Danmarksmester.

Placerede engelske hunde:
1.-vinder og danmarksmester 2015: Engelsk setter 
Melsgård Q. Whitney, Hans Peter Clausen, Bramming.
2.-vinder: Pointer Fugledes Tinka, ejer Peter Rafael-
sen, Humlebæk, fører Flemming Sørensen, Tønder.
3.-vinder: Pointer Fugledes Ultra, Flemming Fuglede, 
Løkken.

4.-vinder: Breton Asta, Kenneth Schultz, Randers.
5.-vinder: Fuglede Merlot, Flemming Fuglede, Løkken.
6.-vinder: Gordon setter Østjyllands Rb Liv, Anton 
Dahl, Bjert.

Klar til fi naleslip. Engelsk setter Melsgård Q. Whitney 
og pointer Fugledes Tinka.

En ødelagt akillessene betød, at Svend Aage Vad i sid-
ste øjeblik fi k ændret jobbeskrivelse: Fra ordførende 
dommer til altmuligmand. 

Dommertrioen, fra venstre: Jørgen Gordon Andersen, 
Allan Nissen og Claus Nielsen.
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Forrygende fl ot fuglearbejde

Morgentrut af Vadehavsblæserne. Oktober-
sol over Gørdinglund. Velkomst af prøvele-
der, Anders Varming og forventningsfulde 
deltagere og tilskuere på gårdspladsen. 
Scenen var sat til årets Danmarksmester-
skab, der med Gørding som centrum blev 
afholdt i det sydvestjyske. 25 forventnings-
fulde ejere og deres kontinentale hunde var 
klar til kamp.
  Holdene råbes op, og logistikken med at få 
de mange biler sikkert af sted og helst det 
rigtige sted hen skal stå sin prøve. Jægers 
redaktør følger med hold 6 hos de kon-
tinentale, der kører mod Grindsted, hvor 
formiddagens afprøvninger skal foregå for 
dette hold.
  En god halv time senere er vi fremme, og 
et dejligt terræn ligger foran os. En stor ro-
emark omkranset af dejlige stubmarker. Det 
kan ikke være bedre, når man skal afvikle 
så vigtig en prøve, hvis formål er at fi nde de 
bedste hunde i efteråret 2015.
  Dommer Knud Maabjerg giver en kort 
orientering, og så slippes de første hunde. Et 
par slag, og så er der stand. Øjeblikket efter 
hos makkerhunden. Situationerne bliver 
afviklet til UG. Det er fasaner, og premi-
erenerver spiller måske ind, for uheldigvis 
fældes ingen af de to fugle af skytterne. 
Til gengæld var den ingen slinger i valsen 
resten af formiddagen, hvor de gjorde rent 
bord.
  Det er lige fasanvejr. Fuglene fouragerer 
under roebladene og giver optimale mulig-
heder for afprøvning af hundene. Disse viser 
sig dog at kunne klare presset og opviser 
den ene fornemme fugletagning efter den 
anden. Det er jagt med stående fuglehund, 
når det er bedst. Stand. Præcis og kontant 
rejsning af fuglen. Ro i opfl ugt og skud og 
sikker apportering. Vi oplever det mange 
gange i løbet af formiddagen.
  Korthår Søborggård´s Bess ejet og ført af 
Uffe Jacobsen viser det indtil fl ere gange. 
Hele tre fi ne fuglesituationer præsterer den, 
inden vi lige skal slutte formiddagens opvis-
ning med korte slip på stub. For at være med 
her skal hundene vise, at de også kan lægge 
et ordentligt søg op på en stubmark.

Tilbage til Gørdinglund og frokost. De 
forskellige hold kommer ind. Der snakkes 
hund og situationer, og man forsøger at 
fi nde ud af, hvem der mon er med i efter-
middagens fi nale. Efterhånden kommer der 
fl ere tilskuere, og da holdene igen kører ud, 
er der mere end 100 biler med i kortegen, 
der skal til Helsted for afgøre, hvem der kan 

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Deltagere og publikum blev sammen med dommere og skyt-
ter vidner til en fantastisk dag, da man afviklede årets Dan-
marksmesterskab for kontinentale hunde. Her kunne man 
virkelig tale om Danmarks bedste jagthunde.

Chanel afl everer den perfekt apporterede 
fasankok til Karl Georg Christensen, medens 
dommer Knud Maabjerg ser til, at alt er i 
orden.

DM for kontinentale racer 2015
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smykke sig med danmarksmestertitlen og 
hvem der kan komme med ind på de efter-
tragtede seks podiepladser.
  Igen er det en dejlig roemark, der er prø-
veterræn, og igen har vi pænt med fasaner 
spredt i marken. Dommertrioen anført af 
Erling Pedersen havde egentlig en nem 
opgave i at skille fårene fra bukkene blandt 
de 11 hunde, der var med (syv af disse med 
kategori 1). For de fl este af hundene viste 
igen overbevisende arbejde, og dem, der 
ikke gjorde, gjorde til gengæld så tydeligt 
opmærksom på sig selv, at man næsten ikke 
behøvede at være dommer for at fi nde ud af, 
at de havde slået sig selv ud.

Søborggaard´s Bess demonstrerede igen 
sine evner og fi k sin fjerde fugletagning. 
En anden Korthår, Halsbondens Chanel 
demonstrerede overlegen ro og psyke i en 
meget presset situation, og Kleiner Mün-
sterländer, Fuglevang´s Kiki fandt fasan 
bag makkerhunden og viste fremragende 
efterskudsarbejde. 

  Det bragte den til trods for, at den kun var 
med som kategori 2 hund ind på en velfor-
tjent 6. plads.
  Stemningen var i top hos såvel dommere, 
skytter – der viste fremragende skyd-
ning – de fl este af deltagerne og det store 
publikum, der fulgte konkurrencen, og det 
var næsten trist, at prøven var slut omkring 
kl. 16. vi ville nok alle sammen gerne have 
blevet lidt længere og have haft lidt fl ere 
oplevelser.

Deltagere, dommere, hjælpere og det store 
publikum samledes sidst på eftermiddagen 
i haven ved Gørdinglund, for at uddele 
præmier og kåre vinderne. Jeg mindes ikke 
tidligere at have set så stort et publikum til 

afslutningen ved DM. Rigtig dejligt, at så 
mange var med og blev for at ære dem, der 
æres bør.
  De mange fugle lå smukt til parade. Der 
blev rettet tak til alle, der havde ydet en 
indsats for at dette DM skulle blive en 
succes – stor ros til de mange frivillige, 
og så, kunne Erling Pedersen endelig løfte 
sløret for, hvem der var blandt de placerede. 
Klapsalver og hornfanfarer fulgte. Jeg tror, 
vi alle fi k en på opleveren.

Præcis rejsning og komplet ro i opfl ugt og skud. Det så 
vi mange gange under årets Danmarksmesterskab.

Der slippes. Korthår Casi mod Ruhår Puls. Nu gælder det for alvor. Dommerne Erling Pedersen og Martin Bjørn 
Hemme ser til.

- Det må du få med hjem. Formanden for DJU, Poul 
Vestervang overrækker præmier til Uffe Jacobsen.

Og vinderen er:
1.vinder, Danmarksmester 2015 med HP: KH, Søborg-
gårds Bess, Uffe Jacobsen, Ringkøbing.
2. vinder med HP: RH, Kærholts Mads, Flemming 
Ransborg, Randers.
3. vinder med HP: RH, Øsytervangens Berta, Lars 
Sørensen, Vallensbæk.

4. vinder med HP: KH, Halsbondens Chanel, Karl 
Georg Kristensen, Hals.
5. vinder: RH, Fredskovs Puls, Søren Nielsen, Jystrup.
6. vinder: KM, Fuglevangs Kiki, Kenneth Hansen, 
Roskilde.
  Det skal i tilgift nævnes, at med præstationen blev 
Søborgsgårds Bess Dansk Brugschampion
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En lokal ildsjæl
Tekst og foto: Flemming Østergaard

Kim Rasmussen har et tæt 
forhold til sine hunde.

Han er levende optaget af at hjælpe andre med at få en god jagthund. Han har mange ideer, 
og han har kontante holdninger til, hvordan vi bl.a. fastholder deltagerne på de lokale træ-
ningskurser.
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Jeg sidder og drikker kaffe i køkkenet et 
sted i den nordlige udkant af Fredericia. 
Foran mig sidder en mand, som snakker og 
snakker om hunde, om træningsmetoder og 
hvad vi skal gøre for at få fl ere jægere til at 
vælge en stående jagthund.
  Han hedder Kim Rasmussen og er driv-
kraften bag det store arbejde, der gøres 
på hundefronten i Fredericia & Omegns 
Jagtforening. Vi er midt i labrador-land, 
men ifølge Kim Rasmussen kommer der 
dog fl ere af de stående hunde til. – Men vi 
kunne gøre meget mere for at få jægerne til 
at vælge vore racer, tilføjer han.

Kim er naturligvis ivrig jæger med eget 
jagtterræn lidt uden for Fredericia, hvor han 
nyder at gå ud og skyde en fasan for sin 
ruhårede hønsehund, Boss. Samme Boss 
ligger i øvrigt veltilfreds bag min stol og 
småsover uden at tage synderlig notits af 
vores snak.
  Kim Rasmussen har nu i fl ere år stået i 
spidsen for det lokale jagthundearbejde, der 
sammen med DCH holder til på arealer i 
udkanten af det militære terræn (Kim bor 
få hundrede meter der fra). Her tilbyder 
man et meget vidtspændende program fra 
hvalpemotivation over ungdomsklasse, der 
rækker frem mod DJUs apporteringsprøve, 
videre til et VSA-hold for så at slutte med et 
elitehold, der sigter mod den udvidede ap-
porteringsprøve eller fuldbrugsprøverne. Alt 
i alt har man 60-70 hunde igennem hvert år.
  Hvor man i andre foreninger mødes til træ-
ning en gang om ugen, typisk 10 gange, så 
går man den anden vej i Fredericia. Her træ-
ner man to gange om ugen, i alt 17 gange. – 
Det er ganske enkelt for at fastholde gejsten, 
forklarer Kim. – På den måde er man på 
næsten hele tiden, tilføjer han.
  Der er heller ingen tvivl om, at Kim 
Rasmussen er på hele tiden. Han udstråler 
engagement og snakker ok vigtigheden i at 
fastholde hundeejerne, for med de mange 
hunde har man de samme problemer på 
kurserne som i andre foreninger. For mange 
hunde til for få trænere og hundeejere, der 
dropper ud efter et stykke tid. Det første 
forsøger man at løse ved at have så mange 
instruktører og hjælpere som over hovedet 
muligt, fem – otte hunde pr. instruktør, og 
det andet ved at stille krav til deltagerne fra 
dag et. – Stiller vi først krav efter et stykke 
tid, så er der for mange, der bliver borte, 
siger Kim Rasmussen.

Boss kigger op fra hundekurven. – Skal vi 
ikke snart en tur ud? ”siger” den, og det skal 
vi så – over til træningspladsen. Bosse er 
ikke så gammel, to år, men alligevel er Kim 
Rasmussen i fuld gang med at træne frem 

mod fuldbrugsprøven. Og Boss kan noget. I 
august besatte duoen Kim og Boss 3. plad-
sen i Jægerforbundets forbundsmesterskab i 
apportering.
  Vi skal lige have lagt en ræv ud, og her 
demonstrerer Kim, hvordan han har fuld 
kontrol over sin hund. Med en enkelt be-
vægelse bliver den sat af, og sidder ganske 
roligt og ser på, at Kim går langt ud i ter-
rænet og lægger en ræv. Den fl ytter sig ikke 
en centimeter, før Kim er tilbage og beder 
den apportere.
  Kim demonstrerer også lige en dirigerings-
øvelse, hvor han med usvigelig sikkerhed 
får Boss til at hente lige den dummy, han 
beder den om at gå efter. Det er en fornø-
jelse at se det samarbejde, og man skulle så 
tro. At pokalskabet er fyldt til bristepunktet, 
men det er det ikke. Han deltager i prøver, 
markprøver såvel som efterskudsprøver, 
men det er først og fremmest som et middel 
til at få en god jagthund, der kan løse de 
opgaver, man kommer ud for under jagterne. 
  I virkeligheden er han mere optaget af at 
hjælpe andre til at få en god hund, og mange 
søger da også hans råd, for Kim Rasmussen 
er meget vidende. Han suger til sig at ideer, 
og bliver inspireret af mange forskellige 
såvel gennem litteratur som via samvær med 
andre hundefolk ikke mindst hundefolk, der 
arbejder med andre racer, end han selv gør. 
– Vi bør blive meget bedre til at lære af hin-
anden på tværs af racer, siger han og mener 
i øvrigt at de stående jagthundeejere er ret 
gode til at drage andre træningsmetoder end 
de gængse ind i arbejdet. Til gengæld kunne 
vi måske blive bedre til at give den viden, vi 
besidder, videre til andre.
  Selv om Kim elsker at skyde fugle for stå-
ende hund, er han af den klare opfattelse, at 
vi hos de stående racer bør gøre meget mere 
ud af efterskudsarbejdet. Ikke nødvendig-
vis på fuldbrugsprøve- eller udvidet apport 
niveau, men blot generelt arbejde seriøst 
med hunden, så den kan løse almindelige 
efterskudsopgaver med stor sikkerhed.
 – Det er jo der, vi konkurrerer med de 
andre racer, tilføjer han racer. - Og det er 
her jægerne måler os. Endelig skal man 
efter Kims opfattelse heller ikke glemme 
den store betydning for samarbejder, som 
efterskudstræning har. – Har man lært sin 
hund at apportere, har man jo et ubegrænset 
træningsregister i samarbejde til rådighed, 
siger han.
  For at nå det, synes Kim Rasmussen også, 
det er af stor vigtighed, at vi prøver at avle 
hunde med høj grad af dressurbarhed eller 
lyst til samarbejde om man vil. Det gør det 
langt lettere for jægeren at få en god hund 
ud af ”Fido”, hvis den vil gøre alt for at 
samarbejde med sin herre.

Kim har fuld kontrol over Boss, når han lægger ræven 
ud.

Boss er hele tiden opmærksom på, hvad Kim nu vil 
have den til at gøre.
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Ingen tvivl om, at jægerne i Fredericia 
kan være glade for, at de har en som Kim 
Rasmussen. Torben K. Simonsen, der selv 
i mange år har været engageret i forenings-
arbejde, betegner Kim som en helt igennem 
redelig person. - Ingen går forgæves til ham. 
- Han er en fantastisk ildsjæl og udfører et 
kæmpe arbejde, tilføjer han.
  Det er også klart, det indtryk man får, ved 
at tale med Kim. Han er levende optaget af 
alt, hvad der har med hundens opdragelse 
og træning at gøre. Hvordan lærer vi den en 
sikker apport. Hvordan lærer man hunden 
at markere, og hvordan arbejder man med 
dirigering? 
  Det lyser ud af ham, at han er levende 
optaget af alt, hvad der har med jagthunde 
at gøre, ikke mindst andres hunde, og derfor 
er der måske heller ikke blevet til at have så 
mange hunde selv. Fem i alt, men arbejdet 
med de mange hunde på Fælleden i Frede-
ricia har givet ham en indsigt i hundenes 
psyke og adfærd, som de færreste besidder.
  Og så endnu en gang tilbage til de stående 
jagthunde. Kim Rasmussen er godt klar 
over, at tilbagegangen for de stående racer 
hænger sammen med en generel tilbagegang 
for markvildtet og en ændret jagtkultur 
gennem de sidste 50 år. Men han er også af 
den opfattelse, at vi sagtens kan give racerne 
et talmæssigt løft. - Vi skal blot være langt 

mere fremme i skoene, mener han. 
  Der skal efter Kim Rasmussens opfat-
telse være super tilbud til hundeejerne. Der 
skal være hjælp at hente fra dag et af, når 
man har anskaffet sig en hvalp. Der skal 
være tilbud om næsten al mulig form for 
træning og indlæring, hvor man bruger de 
absolut bedste instruktører. – Vi er nødt til 
at ”holde de nye hundeejere i hånden”, siger 
han. – Man lærer jo ikke længere om jagt og 
hunde af sin far. – Det kommer for de fl estes 
vedkommende på et ret sent tidspunkt, er 
her har familien Danmark brug for hjælp, 
slutter han.

Kim Rasmussen synes, det er vigtigt, at vi avler meget 
dresserbare hunde. - Det er noget af det, jægeren ser 
på, når han/hun skal vælge jagthund, siger han.

•  Op til 50% af indholdet er tørret friskt kød

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

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

•  Foderet er selvfølgelig uden biprodukter

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

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

DANSK SUPER PREMIUM  
HUNDEFODER NÅR DET ER BEDST!

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

•

•

•

•

•

•

Mønsted, DK-8800 Viborg, Tlf: +45 8664 734, stedr,HI vænd geefo ugKE b 4 7æn tednde Tlf:et 24 DK-8oderH +45 8, Mø 800FugIKE 880 4r Fu 4 MHIK 0 Vib 866glevæ ønstE Hun org, 73ænge ed, Ddefo

KORNFRI

Alle varianter fås også i 4 kg.

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

Fakta om Kim Rasmussen

Kim B. Rasmussen
53 år
Processmand på Carlsberg Bryg-
geriet (siger selv, han er bryggeri-
arbejder)
Gift.
Far til to sønner og bedstefar til to 
børnebørn
Fik sin første ruhår i 1989.
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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”

5-KLUB – CERTIFIKAT UDSTILLINGER 2016
SJÆLLAND - „JÆGERSPRIS UDSTILLINGEN“

Søndag d. 14. februar 2016 kl. 10:00
Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris

Udstillingsleder: da Thyssen, Bjellekjærvej 2, 3670 Veksø, Tlf.: 20 71 
22 68. Mail: ida.thyssen@hotmail.com
Udstillingsorganisator: Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris, 
tlf.: 24 63 32 19. Mail: bent.blik@mail.dk

Dommer:Gunnar Nymann, alle racer

JYLLAND – “ULDUM UDSTILLINGEN” 
Lørdag d. 6. februar 2016 kl. 10:00

Uldum hallen, Kærvejen 31, 7171 Uldum.

Udstillingsleder: Jannie Nielsen, Vidkærvej 11, Nr. Vissing, 8660 
Skanderborg Tlf. 25 11 63 91. Mail: j80nielsen@gmail.com 

Dommere: 
KJS, Weimaraner, Vizsla: Hanne Laine Jensen
Langhår, GDH: Erling Kjær Pedersen

Tilmelding til begge udstillinger på www.hundeweb.dk - Sidste tilmelding d. 28. januar 2016 
Nogen specialklubber kan kræve medlemskab for deltagelse.

På 5-klubbernes vegne
Jannie Nielsen, Dansk Weimaraner Klub, Ida Thyssen, Langhårsklubben 
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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.

www
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SPECIALKLUB  UDSTILLING   fredag d. 12. 2. 2016
Alhede Hallerne Fredriks

Trehusevej 7, Fredriks  7470 Karup. Tlf. 8666 1333

DPK   DBK   ESK   &   DISK
Program

17.00 Fælles spisning - meld dig til på:  post@grandsuniq.dk
18.00 UDSTILLING. Forventet afslutning ca. 21.30
Efter udstillingen er der åben i cafeteriet for div. forfriskninger og socialt 
samvær.

Dagen derpå -13.2 - afholder ESK træningstur på Kongens Hus Hede, 
hvor alle engelske racer er velkomne. Tilmelding til Poul Aagaard Søren-
sen 2764 9190  

Overnatning: 4 personers værelser i Alhede Hallerne. (200,00 kr. pr. 
vær.) Campingvogn ved hallen tilladt.

Andre overnatnings muligheder: Hotel Karup 3097 1025. 
Ferielejligheder 9710 0883 (4 dob. værelser) i Kølvrå / afstand 5 km.
Ferie Center Karup Å ved Hagebro Tlf. 9745 2107. Værelser 9745 6046  

Dommere: 
Engelsk setter, Breton , Irsk setter :
Rune Tyvold  Norge
Pointer: Erik Petersen

Tilmeldingsfrist 8.2. 2015 

Tilmelding Udstilling: DKK Hundeweb.
Gebyr 350.00 kr. Nr 2. 300.00 kr 
Nr. 3 250,00 kr  Baby 3-6 mdr. 245.00 kr
Hvalpe 6-9 mdr. 245.00 kr

Spørgsmål og evt. manuel tilmelding til 
Hans Henrik Grand. post@grandsuniq.dk

Konto 7605 - 1341618 
Husk at ”mærke” din betaling !

Hvem skal have Markvildtprisen 2016?
FJDs Markvildtpris på 10.000 kr. uddeles i samarbejde med Landbrug og Fødevarer og DLF-TRIFOLIUM. Prisen 
gives til en eller fl ere personer for en praktisk indsat i agerlandet, der forbedrer forholdene for det åbne lands fauna.
  Indstillinger til prisen bedes være Markvildtudvalget i hænde senest d. 01.03.16 og sendes til mail@storaaens.dk.
  Læs mere om Markvildtprisen på http://www.fjd.dk/agerhoenefond-og-markvildtpris/
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Såvel Jagthundens som FJD har vin med egne 
etiketter fra Pedersborg Vin, som bl.a. prøve-
ledere under FJD bliver betænkt med. Redak-
tionen har bedt Pedersborg Vin præsentere sig 
selv, så specialklubber, hundeklubber og jagt-
konsortier også kan få glæde af denne mulig-
hed.
Vinforretningen er beliggende seks kilometer nord for Skive. Siden 
åbningen i 2000 har indehaver Peder Christensen formået at trække 
kunder til fra nær og fjern. Mange kommer igen - og ofte med nye 
kunder, som også skal opleve en vinbutik i unikke omgivelser. 
  Rammerne er perfekte for en vinforretning. Bygningen, der oprin-
delig er bygget til foderstofforretning, er opført i 1946. Her fi ndes 
kælder med fl ere små rum, der er særdeles velegnede til vin, blandt 
andet fordi temperaturen er optimal for vinopbevaring. I stueplan er 
der butik, og kornmagasinet på første sal er indrettet til udstillings- og 
smagelokale.

Det var for øvrigt Peder Christensens far, der opførte bygningen, 
idet han i årene 1934 til 1977 var købmand i Hindborg. 
  Pedersborg Vin nyder godt af samarbejdet med Vinspecialisten, 
H.J. Hansen Vin, Odense, hvilket er med til at sikre et stort og bredt 
sortiment af vine af rigtig god kvalitet fra hele verden. Forretningen i 
Hindborg er derfor også kendt som Vinspecialisten Skive. 
  Derudover har Pedersborg Vin egen import af vine fra fl ere lande. 
Disse vine er nøje udvalgt med udgangspunkt i smag og høj kvalitet. 
Flere af disse vine sælges både med original etiket men ofte også med 
”private label”, hvilket betyder, at virksomheder og foreninger får sat 
deres eget fi rma-logo eller tilsvarende på vinetiketter. Det er blandt 
andet disse vine, som Jagthunden bruger til receptionsgaver med mere. 
  Kunder, der ikke fi nder vej til Hindborg, køber via webshoppen 
www.pedersborgvin.dk og www.logoetiketten.dk, hvor vinene også 
forhandles. 

Vin fra Salling

Vin med logo på etiketten er populær som receptions- og sponsor-
gaver. Det ved de hos Pedersborg Vin, som importerer vine af god 
kvalitet, netop til formålet. Foto: Pedersborg Vin.



22

Bøger

Friluftsliv – fra drøm til virkelighed
376 sider
Forfatter: Jens Bursell.
Forlag: Outdoor Consult.
Pris: 349 kr.

Jens Bursells bog om friluftliv er en im-
ponerende bog. Jeg faldt pladask for den. 
Faktisk i en grad så jeg på et tidspunkt 
spurgte mig selv, om jeg var ”for forudindta-
get” til at anmelde den. Den beskæftiger sig 
nemlig om de fantastiske muligheder, som 
vi mennesker har for at drage glæde og nytte 
af naturens enorme muligheder; hvad enten 
det er i den nærmeste lokale skov, Nordens 
vidunderlige fjelde eller i eksotiske steder i 
fjerne verdensdele.   
  Netop forhold som jeg personligt værdsæt-
ter højt.
  Bogen er et digert værk. 376 ”store” 
sider. Men du behøver ikke at læse den i 
én omgang. Den kan fi nt læses ad tempi, 
hvor du sætter fokus på bogens forskellige 
temaer, og den kan bruges som opslagsbog i 
forbindelse med planlægning af korte såvel 
som lange ture. 
  Antallet af emner, der behandles er mange: 
Fra de indledende overvejelser og drømme 
om et specifi kt turmål, over egentlig plan-
lægning og forberedelse af turen, til et utal 
af nyttige tips til sikring af en vellykket tur.
  Aktiviteterne i bogen baseres i udstrakt 
grad på vandring, men også transportmidler 
som kajak og kano, cykel, turski og snesko 
behandles.
  Kort og kompas er (livs)vigtigt grej, hvis 
man vil færdes på de store vidder eller skove 
i ukendt terræn. Afsnittet der behandler 
disse emner, kan måske synes tungt og lidt 
svært tilgængeligt, men det er helt nødven-
digt at mestre den grundlæggende kendskab 
og kunnen til netop kort og kompas, hvis 

man vil færdes på fremmed sti. 
  Bogen kunne i den sammenhæng fi nt 
bruges som en lærebog i en studiekreds. Det 
er praktiske øvelser, der gør dig til en sikker 
navigatør.
  Sidst i bogen er der korte afsnit, der 
omtaler jagt, fi skeri og indsamling af bær, 
svampe og planter.
  Der er som bekendt mange måder at ud-
nytte naturen på.
  Bogen er rigt illustreret, ligesom den 
indeholder en lang række af overskuelige og 
nyttige faktabokse. 
  Billederne er i øvrigt alene en kilde til 
drømme og turlyst.
  Giv dig selv eller din partner bogen i jule-
gave. Og brug den som konfi rmationsgave, 
når lejlighed byder sig. Den vil være et 
livsbekræftende element i en digitaliseret og 
elektronisk verden.  
Harris Jensen

Ulv. Dyret- myten – fremtiden
Niels Hein. 182 sider. Illustreret.
Gyldendals forlag.
Pris. 249,95 kr.

Jeg har altid været fascineret af ulve. Jeg 
har oplevet ulvene der, hvor jeg virkelig 
synes, de hører hjemme i Rocky Mountains, 
Canada. Derfor kastede jeg mig også straks 
over bogen, da den kom med posten. Var 
den for eller imod?
  Men bogen er ingen af delene. Forfatteren 
formår på blændende vis at føre os gennem 
menneskets og ulvens univers lige fra de 
første mennesker stod over for ulven som en 
konkurrent til byttet til i dag, hvor ulven har 
holdt sit indtog i Danmark.
  Ulv og menneske har levet med hinanden i 
respekt gennem tusinder af år, lige til vi blev 
bønder. Så blev den pludselig en trussel. 
Siden da er der opbygget at hav af myter 
omkring ulven. Den måske mest kendte er 
eventyret om Den lille Rødhætte. Ulven har 

været lagt for had og blev fl ere steder udryd-
det bl.a. her i Danmark.
  Netop myterne om ulven har helt klart 
været med til at præge vores holdning til 
dyret op gennem historien, og myterne lever 
stadig i bedste velgående.
  Alt dette kommer forfatteren igennem på 
bedste måde helt uden føleri helt uden at 
tage stilling til, om ulven er god eller ond. 
Helt uden at tage stilling til om vi skal have 
ulve i Danmark eller ej. Det er facts fra ende 
til anden, og sol og vind deles absolut lige.
  Den objektive vægtning kommer særlig 
til udtryk i bogens sidste afsnit om fremti-
den. Er der plads til ulve i Danmark? Her 
er forfatteren helt klar over, at det ikke er 
problemfrit. Han er helt klar over de hold-
ningsforskelle, der er mellem forskellige 
grupper af borgere, by – land, eller land-
mænd – naturelskere. Hvad vil der f.eks. ske 
i befolkningens holdning til ulven, hvis den 
pludselig forgriber sig på en af vorefamilie-
hunde? I Sverige bliver der hvert år dræbt 
en del hunde af ulve.
  Forfatteren går endog så vidt at pege på, at 
jagt på ulv kan have en positiv indvirkning 
på befolkningens holdning til ulve. Man har 
styr på forvaltningen. Man handler og gør 
noget.
  Det er en fremragende bog, som jeg plø-
jede igennem i løbet af en aften – jeg kunne 
ikke lade den ligge. Den er rigt illustreret 
med alt fra gamle kobberstik til glimrende 
og stemningsfulde fotos af nutidens ulve.
  En hver, der interesserer sig for ulve eller 
vil have mere viden om samme, bør læse 
denne bog.
  Det er oplagt at lægge den under juletræet.
  F.Ø.

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 sekre-
tæren, og kun disse skal benyttes.
  Husk altid at udfylde anmeldelsen med 
hundens data, ejers navn og tlf. nr.
  Mangelfulde oplysninger vil blive retur-
neret mod betaling af ekstra gebyr.
  Yderligere information om Dansk 
Jagthunde Derby kan indhentes på Der-
byudvalgets hjemmeside: www. jagthun-
dederby. Dk, hvor man også kan tilmelde 
elektronisk.
  Derbyudvalgets kontor : Ved Gade-
kæret 21, Hørup, 3550  Slangerup. Tlf. 
47381036.

www.fjd.dk
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WetDog - Dansk design
Verdens mest absoberende hundkåbe

Absoberer 80% af fugten fra pelsen 
inden for 10 minutter

inkl .  grat is  navn

0 minutter

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! 

Kronborgvej 3 - 8381 Tilst - 87 45 09 02

Perfekt til aflastning af ryg og skuldre
Skrålommer og stor baglomme
Mange lommer til træningsudstyr mv.
5 størrelser XS, S, M, L, XL  
(er store i størrelserne)

inkl .  grat is  navn

v/ 10 blandede

DUMMYVEST PROFIDDDUUUMMMMMMYYYVVVEEESSSTTT PPPRRROOOFFFIII

r

S

Perfekt til aflastning af r

DUMMYVE

Perfekt til aflastning af r

DUMMYVE PROFIROFI

DIT NAVN

Orange sikkerhedsfarve med refleks, 
til ryg og front. 

- så ses du på jagten!

Brug bagstykket 
til at sidde på

(

Masser af mulighed for god træning
TRÆNING I FARVER

FJD og Jagthundens 
vintermøde

Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19.30 i Aulum Fri-
tidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum

En aften med fårehyrden Berit Kiilerich
• Trænede fårehunde som er hyrdens højre hånd. Hvad 

kan vi lære? 
• Levende landskaber med græssende husdyr
• Vandrehyrder i vestjyske landskaber 
• Kan græssende husdyr skabe og genskabe natur med 

høj biodiversitet

Derudover vil der være orientering om nye tiltag fra Mark-
vildtudvalget og de muligheder, man har for at forbedre 
biotoperne på eget jagt- eller træningsterræn.

Entre: 75 kr. inkl. kaffe, snitter og småkager. Lotteri på ind-
gangsbillet.
Alle er velkomne også ikke medlemmer, så fyld bilen og kom 
til Aulum.

Tilmelding på jagthunden@fjd.dk.

for alle FJDs 13 specialklubber

 Jæger og Hund 
 
 
 
 
 
 
 

Stort udvalg i slidstærke 
signalveste til din bedste ven.  

 
Se mere i shoppen: 

www.jageroghund.dk 
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Poul Valdemar Nielsen med engelsk setter 
Kroif vandt sølv ved dette års VM i Saint 
Hubert hvor der deltog 38 ekvipager fra 24 
lande.
  For Poul Valdemar Nielsen var det ikke 
nyt, da han tidligere har vundet guld tre 
gange og bronze en gang. - Det er første 
gang, jeg har fået en topplacering med en 

engelsk setter, og da vi næste år skal have 
VM i Danmark,er jeg stolt over, at det igen 
lykkedes at gøre en god fi gur for Danmark, 
siger Poul Valdemar. Miccicoli fra Italien 
vandt.
  For de kontinentale var der til det sidste 
stor spænding om placeringen for hold. Tre 
ud af de fi re  hunde på holdet var blevet 

præmieret, og I år rakte det til bronze for det 
danske hold. Frankrig tog guldet.
  Det danske landshold bestod af : Christine 
Due med ruhår Kragborga Tasja, Camilla 
Møgelhøj med ruhår Hjortlunds Wanja, Karl 
Georg med Halsbondens Chanel og breton 
Athos samt Poul Valdemar Nielsen med 
engelsk setter Kroif

Sølv Sølv og bronze til Danmark

Det danske hold til VM. Fra venstre: Camilla Mø-
gelhøj med ruhår Hjortlunds Wanja, Christine Due 
med ruhår Kragborga Tasja, Karl Georg med Hals-
bondens Chanel og breton Athos og Poul Valdemar 
Nielsen med engelsk setter Kroif.
Privat foto, Karl Georg Kristensen.

VM for stående jagthunde 
og VM i Sct. Hubertus. 
Serbien 22. - 24. oktober.

Poul Valdemar Nielsen tog sammen med Engelsk Setter Kroif sølvet i Sct. 
Hubertus. Privatfoto, Poul Valdemar Nielsen.

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!

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...

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

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer 
man i kontakt med de mest entusiastiske 
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
  Derfor er din annonce i Jagthunden en 
meget målrettet annonce.
   For priser og tilbud, kontakt Jagthundens 
annonceredaktør:
Conni H. Jakobsen: tlf.  29 89 93 63.
email: ajagthund@hotmail.com
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Ulven kommer - 
men gør hunden også?

Ulven har meldt sin ankomst i Danmark, og 
har ved fl ere lejligheder vist sin forkærlig-
hed for de lækre marsklam, som fredeligt 
græsser på Åse Svendsens marker i det 
vestlige Sønderjylland.
  Og hvad gør man, når bedriftens dyr er 
truet – man henter hjælp hos menneskets 
bedste ven: Hunden.
  At drive ufrivillig ulvecatering er en dyr 
affære, så noget måtte gøres. Resultatet af 
overvejelserne blev anskaffelse af ”rigtige” 
hyrdehunde af racen Maremma fra Italien. 
Så langt så godt.
  At anskaffe en hyrdehund har mange 
ligheder med at anskaffe sig en jagthund. 
Man køber et ”råemne”, hvorefter der skal 
arbejdes seriøst med socialisering og inte-
gration i den nye fl ok, og selvfølgelig også 
med egentlig træning. 
  Men hvordan får man nu lige en hyrdehund 
socialiseret til og integreret i sin nye (fåre)
fl ok, og hvad kan vi som jægere og hunde-
folk lære af det. 

For at opleve og lære om dette i prak-
sis drog Jagthunden mod vest – nærmere 
bestemt Skærbækegnen – hvor hundene 
har deres daglige virke på Åse og Christian 
Svendsens gård. Her er opgaven at vogte og 
beskytte 500 – 600 får døgnet rundt.
  Maremma Hyrdehunden stammer fra 
Italien – nærmere bestemt bjergområdet 
Abruzzerne og kystomårdet Maremma. Ra-
cen har været brugt til vogtning af fårefl oke 
siden tidernes morgen.
  For at få hundene til at løse den vigtigste af 
alle opgaver – nemlig at beskytte fårefl ok-
ken – betyder det alt at få den optaget og 
integreret i fl okken. 
  Det var faktisk tæt på at løbe af sporet et 
par gange, eksempelvis i et tilfælde, hvor 
Åse og Christian fi k foræret et får, som var 
opvokset som fl askelam og via sin sociale 
adfærd knytttede sig til en af hyrdehundene. 
”Sødt”, vil nogle sikkert mene, men helt 
uhensigtsmæssigt, da opgaven ikke består 
i at beskytte enkelte individer, men en stor 

fårefolk.  
Løsningen, der viste sig at virke, var straks 
at placere hvalpen sammen med fårene for 
at få den til at føle, at den tilhørte fl okken 
– var en af ”the gang” – for så derigennem 
at stimulere og udvikle sine naturlige anlæg 
som fl okbeskytter.
  Hvad skal de lære ? faktisk ingenting. Det, 
de skal kunne – nemlig at forsvare fl okken 
-  gør de per instinkt. Hvis en Maremma kan 
få lov til at vogte ”sin” fl ok, er den godt ak-
tiveret og behøver ingen yderligere aktivitet 
eller opgave. 

Min første tanke var, at der skal trænes 
mere med en jagthund. Men ved nærmere 
eftertanke begynder den proces, der gerne 
skulle munde ud i en god og velafbalanceret 
jagthund, meget tidligere. Nemlig allerede i 
socialiseringsfasen.
  For en jagthund er fårefl okken jo bare skif-
tet ud med en fl ok, der består af mennesker 
og eventuelt også af andre hunde .

Bliver ulven en del af vor fremtidige fauna? I Så fald, hvordan beskytter vi så vore husdyr 
mod ulveangreb? En mulighed kunne være specielle hyrdehunde. Jagthunden har set nærmere 
på hundenes oplæring og arbejdsmåder for at se, om der er noget, vi kan lære og anvende i 
vores opdragelse af jagthunde.

Tekst: Ib Jakobsen
Foto: Ib Jakobsen m. fl .

Maremma Hyrdehunden er venlig og rolig. Hundens opgave er at passe på sin fl ok, så den skal bare være sammen med 
fårene.

www.fjd.dk
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  Jægeren kan ikke lugte og hunden ikke 
skyde, så de er tvunget til at fi nde ud af det 
sammen, hvis der skal vildt på tasken.
  Derfor: Begynd ikke socialiseringen tidligt. 
Begynd med det samme !
  Giv den nye hund en kurv i fællesrummet 
og en kurv i soveværelset sammen med sin 
nye fl ok. Hvis du ønsker, at den nye hund 
skal være en af ”the gang”, så overlad ikke 
bare hvalpen til sig selv alene i et rum eller i 
en hundegård. Husk på, at den lige er blevet 
fjernet fra sin oprindelige fl ok, nemlig hval-
pekuldet og derfor har brug for en ny fl ok at 
knytte sig til. Og lige netop dette er din store 
chance  . . . .
  Succes med en ny jagthund grundlægges 
meget tidligt. Grunden til en senere succes-
oplevelse ligger ikke mindst i, at den er godt 
integreret i fl okken, hvor den skal kende sin 
plads og opgave.
  Min erfaring er, at en hund, som er stærkt 
knyttet til sin fl okfører, nemlig jægeren, er 
langt mindre tilbøjelig til at gå på jagt for 

sig selv uden smålig hensyntagen til, at dens 
rolle er at arbejde som jægerens assistent og 
udføre givne kommandoer og opgaver.
  For mig er det bedste ved jagten samarbej-
det mellem hund og jæger for der igennem 
at opnå skudchancer. Og når samarbejdet 
fungerer, så kommer chancerne !

Canadiske ulve angriber elg. Det kommer vi måske 
ikke til at opleve i Danmark, men angreb på kvæg og 
får vil ikke blive ualmindelige, hvis der bliver ulve nok. 
Det viser erfaringerne fra bl.a. Sverige.
Privat foto udlånt af Cai Poulsen, Cochraine.

Åse Svendsen med en af sine hunde. Den skal døgnet 
rundt passe på 500 - 600 får.

Fakta om Maremma
Navn: Maremma Sheepdog.
Oprindelsesland: Italien.
Størrelse: Han: 65 - 73 cm, 35-45 kg.
Tæve: 60 - 68 cm, 30 - 40 kg.
Nogle hunde kan være betydelig 
større.
Pels er lang og tyk. Den er ru at røre 
ved og danner en tyk krave omkring 
halsen.
Farven er hvid.

www.fjd.dk
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DJU
orienterer  Referat

Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrel-
sesmøde lørdag den 10. oktober 2015 på 
Gørdinglund, 
Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, 
formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein 
Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, 
Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, 
Christian Johansen (CJ) FJD, Frank Elmer 
(FE) FJD, Ove Nissen Nielsen (ONN) DUV 
og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

1. Dagsorden fastlægges
Dagsorden blev godkendt. PV foreslog, at 
punkt 4 Meddelelser fra organisationerne først 
behandles før Eventuelt. Dette blev vedtaget.

 2. Godkendelse og underskrivelse af referat 
af mødet 9. juni 2015 samt opfølgning af ikke 
afsluttede sager
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Opfølgning af møde 31.08.2015
På et møde den 31. august 2015 havde man 
drøftet hvilke konsekvenser, det skal have, 
at Langhårklubbens (LHK) bestyrelse aldrig 
havde reageret på en henvendelse fra DJU’s 
bestyrelse dateret 29. juni 2015.  Der var efter-
følgende sendt et brev til alle LHK’s bestyrel-
sesmedlemmer.
  DJU havde herefter modtaget et brev fra 
Dansk Kennel Klubs (DKK) forretningsud-
valg dateret 30. september 2015. Årsagen var, 
at LHK’s formand Carsten Lundhøj havde 
kontaktet dette udvalg og fremlagt det brev, 
som DJU’s bestyrelse havde sendt til LHK’s 
bestyrelse.
  Der fulgte herefter en debat med fremsættelse 
af forskellige synspunkter på, hvorledes denne 
sag kan afsluttes.
  Det blev besluttet, at DJU’s bestyrelse sender 
en skrivelse til LHK’s bestyrelsesmedlemmer, 
hvori DJU meddeler, at sagen betragtes som 
afsluttet. Det blev også besluttet, at FJD’s to 
repræsentanter i DJU’s bestyrelse indbyder 
LHK’s bestyrelsesmedlemmer til et møde for 
at få afklaret evt. uklarheder af hensyn til et 
fremtidigt samarbejde. 
  Endvidere blev det besluttet at fremsende en 
skrivelse til DKK’s forretningsudvalg, hvori 
det foreslås, at der afholdes et møde med 
repræsentanter fra DJU’s bestyrelse så evt. 
misforståelser og uklarheder kan blive afklaret, 
ligesom snitfl aderne mellem DKK’s og DJU’s 
kompetencer drøftes. 

4. Meddelelser fra organisationerne
Der var ingen meddelelser.

5.0. Dommerudvalget
5.1. Dommerudvalgets rapport
I rapporten er der bl.a. to spørgsmål, som DUV 
ønskede drøftet. Det ene er muligheden for at 
etablere en hurtigere arbejdsgang ved autorisa-
tion af nye dommere, efter de har været oppe 
til den afsluttende prøve. Det andet er ønsket 
om en principiel drøftelse af, hvorledes det 
skal foregå, når dommere dømmer hinandens 
hunde på en apporteringsprøve eller en slæb- 

og apporteringsprøve.
  Efter nogle indlæg blev det besluttet, at 
godkendelse og autorisation af nye dommere 
fremover ikke behøver vente til et bestyrelses-
møde men kan ske pr. korrespondance, såfremt 
der ikke er nogen problemer. 
    Efter en kort debat blev det besluttet, at så-
fremt en dommer på en apporteringsprøve eller 
på en slæb- og apporteringsprøve skal have sin 
hund bedømt af en anden dommer på prøven, 
må dette først ske, når prøven er startet, og det 
skal ske i fuld offentlighed.

5.2. Autorisation af nye apporteringsdom-
mere
DUV havde indstillet to aspiranter til autorisa-
tion som apporteringsdommere efter velover-
stået eksamen. Begge blev godkendt.

5.3. Godkendelse af ny apporteringsdom-
merelever
Der var fremsendt ansøgninger om indstilling 
til apporteringsdommere fra 4 hundeførere. 
Ansøgningen er sendt til høring i organisa-
tionerne og specialklubberne. Godkendelsen 
afventer en sagsbehandling på FJD’s bestyrel-
sesmøde den 11.11.2015
  AASJ oplyste, at der i FJD’s kontinentale 
gruppes referat fra mødet den 21. maj 2015 
står, at der er blevet lempet på kravene til at 
starte på en markprøvedommeruddannelse, 
hvilket klubberne skal være opmærksomme 
på, såfremt de har medlemmer, der går med 
ønsket, men ikke opfylder de oprindelige krav. 
Dette er ikke korrekt. DJU giver kun dispensa-
tion i ekstraordinære situationer.
FEL følger op på sagen og sørger for dementi.

5.4. Forslag til dommere på DM 2016 
DUV havde fremsendt forslag til dommer-
besætningen på DM i 2016. Forslaget blev 
godkendt.

5.5. Regelsæt for Dansk Ruhår Klubs Jag-
tegnethedstest  
Dansk Ruhaar Klubs (DRK) bestyrelse havde 
fremsendt regelsættet med anmodning om, at 
DJU’s bestyrelse vil godkende det, så klubben 
kan starte den nye afprøvningsform i 2016. 
  Der fulgte en drøftelse af hvilke krav, der skal 
være opfyldt, såfremt en prøve kan godkendes 
i DJU’s regi, og prøveresultatet kan registreres 
på hundens præmieregister i DKK’s Hun-
deweb. Under denne drøftelse blev der udtrykt 
ros til udarbejdelsen af det foreliggende 
prøvereglement.
  Det blev besluttet at rette henvendelse til 
DRK’s bestyrelse for bl.a. at få afklaret, om 
man ønsker prøven godkendt jvfr. ovenstå-
ende, og dermed få præciseret, hvilke krav der 
så gælder, bl.a. skal der så benyttes autorise-
rede dommere.

5.6. Forslag til oprettelse af en mellemklasse 
på markprøver
5.7. Forslag til krav om bestået apporte-
ringsprøve før start i mellemklasse og åben 
klasse
Fra Annette Laursen, Allan Bredsgaard og Sø-
ren Hecht Petersen var fremsendt et forslag om 
at oprette en ny klasse på markprøver benævnt 

startklasse eller mellemklasse. Denne klasse 
skal erstatte unghundeklassen, og skal dømmes 
på samme måde som denne klasse. Efter tre x 
1. præmie kan man ikke længere starte i denne 
klasse. En første præmie i denne klasse giver 
ikke adgang til vinderklasse.
  Forslaget refererer til et indlæg af Annette 
Laursen på Fællesmødet den 7. februar 2015, 
hvor det fi k en positiv modtagelse. Forslaget 
skal bl.a. give uerfarne ejere af stående jagt-
hunde mulighed for at få deres hunds jagtlige 
egenskaber bedømt på en markprøve, uden de 
risikerer at blive smidt ud i åben klasse pga. en 
dressurmæssig fejl.
  Endvidere indeholder forslaget et krav om, at 
der skal kræves bestået apporteringsprøve eller 
bestået slæb- og apporteringsprøver for hunde, 
der ikke er præmieret i startklasse/mellem-
klasse, før de kan starte i åben klasse.  
  Efter en debat blev det vedtaget, at der 
udarbejdes en disposition til behandling af 
forslagene. Derfor nedsættes et udvalg bestå-
ende af AB og CJ, der gerne modtager input til 
sagsbehandlingen.

5.8. Forslag til regelændring for adgang til 
vinderklasser 
Fra Carsten Jacobsen og Peter Katholm var 
modtaget et forslag om, at danskejede hunde 
kan få adgang til en dansk vinderklasse med et 
opnået Excellent på en FCI-prøve med parsøg.
  EP motiverede forslaget med, at det vil øge 
interessen for FCI prøver. 
  Der fulgte herefter en debat, hvor det bl.a. 
blev påpeget, at der på væsentlige punkter er 
stor forskel på kravene i Fælles Markprøve 
Regler (FMR) og på FCI’s prøvereglement. 
Det gælder først og fremmest forskellen på, 
hvorledes man ønsker en hund skal rejse sin 
fugl. Knaldapport accepteres også på FCI-
prøver. 
  Det blev herefter besluttet at afvise forslaget.

6.0. Markprøveudvalget
6.1. MUV’s rapport
MUV’s rapport indeholdt for det første et refe-
rat af det fælles møde med organisationernes 
sekretærer. Som bilag til rapporten var vedlagt 
et notat benævnt ”Kriterier for fordeling af 
prøvedatoer”. Derudover var der en gennem-
gang af planer for de næste tre år samt diverse 
informationer om fældningstilladelser og DM i 
2015 og DM i 2016.
  Rapporten og bilaget blev taget til efterret-
ning. 

6.2. Planer 2016, 2017 og 2018
MUV havde fremsendt reviderede forslag til 
planerne for 2016 og 2017 samt et nyt forslag 
til Plan 2018, som blev gennemgået og god-
kendt.

6.3. Agerhøns på prøveterrænerne  
De tre organisationer og en prøveleder havde 
modtaget en klage fra en hundefører over 
nogle dårligt fl yvende agerhøns på en nylig 
afholdt markprøve. Klagen var kommenteret 
af prøvelederen/terrængiveren. Skrivelsen blev 
fremlagt til orientering i DJU.
  Der fulgte nu en debat om forklaringen på 
den tilstand, man havde observeret, de skudte 

www.fjd.dk
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fugle havde. Forklaringen blev taget til efter-
retning, samtidig med at man præciserede, 
hvor vigtigt det er, at fuglene på vores prøve-
terræner er velfl yvende.
  Under debatten drøftede man muligheden for 
at organisationerne kan søge dispensation til 
udsætning af agerhøns på prøveterræner, hvor 
agerhønebestanden vurderes at være sparsom. 
I så tilfælde skal kravene til opdrætterne, 
fuglenes kvalitet og udsætningsmetoden være 
fastlagt.
  Klageren vil modtage svar fra organisatio-
nerne.

7.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget
7.1. SAU’s rapport
Der var ikke modtaget nogen rapport
 
8.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)
8.1. FUV’s rapport
Der var ikke modtaget nogen rapport 

8.2. Valg af nyt udvalgsmedlem
Der skulle vælges et nyt medlem til FUV i 
stedet for Peter Jürgensen, der efter eget ønske 
udtrådte af udvalget tidligere på året. Der var 
bragt tre personer i forslag. Tommy Hougaard 
blev foreslået og valgt.

8.3. Skrivelse fra en markprøvedommer
Fra en markprøvedommer var modtaget en 
skrivelse dateret 13. august 2015, hvori han 

stiller sig undrende over for valg af dommere 
til fuldbrugsprøven i Vendsyssel i de sidste tre 
år. 
  Efter nogle indlæg blev man enige om at 
fastholde, at DJU har uddelegeret indbydelse 
af dommere til fuldbrugsprøver til FUV. FUV 
bedes sende en skrivelse til vedkommende og 
oplyse hvilke kriterier, der ligger til grund for 
invitation af dommere til fuldbrugsprøver.

9.0. Økonomiudvalget
9.1. ØUV’s rapport
Der var ikke modtaget nogen rapport.

10.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet
10.1. Udvalgets rapport
Udvalget havde stillet nogle spørgsmål om 
manglende overensstemmelse mellem teksten 
for præmieringer i FMR og i Hundeweb. Det 
blev besluttet, at teksten i FMR skal være den 
samme på Hundeweb.

11.0. Ad hoc udvalg for om redigering af 
FMR
Fra Thomas Moltesen Hansen (TMH) var 
modtaget et diagram som oplæg til en ændret 
redigering af FMR, så regelsættet bliver mere 
brugervenligt i en digital udgave. 
  Der fremkom herefter synspunkter om, at 
der måske er behov for en mere brugervenlig 
tilgang til FMR, og om betegnelsen ”Fælles 
Markprøve Regler” fortsat også skal dække 

regler for apporteringsprøver m.m.
  Der rettes henvendelse til TMH for at udbede 
ham om forslag til et udvalg jfr. hans frem-
sendte materiale.

12. Valg
DJU’s sekretær havde fremsendt et notat med 
status over hvilke personer, der er foreslået 
som kandidater til DJU’s udvalg. Valget skal 
foregå på DJU’s udvalgsmøde først i det nye 
år.
Notatet blev gennemgået, og der blev aftalt 
forskellige tiltag.

13. Næste møde
Onsdag 3. februar kl. 17 i Ejbyhallen.

14. Eventuelt
FEL spurgte om GDH må bruge dommerele-
ver til lokale prøver. Flere svarede ja. AASJ 
henviste til listen over uautoriserede dommere. 
Endvidere spurgte FEL om muligheden for 
at etablere et hold med tæver og deriblandt 
løbske tæver. Flere indlæg med et nej. FEL 
vil evt. rette henvendelse til Landbohøjskolen 
for at få et fagligt belæg for, om løbske tæver 
påvirker andre tæver. 

Mødet sluttede kl. 16,35
Referent
Aage Stenhøj Jørgensen

Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 

www.fjd.dk



30

Snepper i stegeso
med smørdampede ærter og hertil tarteletter  i stedet for sneppebrød

Tekst og foto: Bent Olsen

Salig er den, der får foræret et bundt snep-
per. Jeg blev ringet op af Erling Clausen, 
Sejstrup, der spurgte om jeg var interesseret 
i hele seks af slagsen. Jeg takkede straks 
ja, selv om jeg godt er klar over, at der er 
mange fjer på sådan en fl ok. Nu var det bare 
om, at lave en opskrift, der er lidt anderle-
des end den traditionelle, hvor man lader 
hovedet blive på fuglen og bruger næbet når 
man sætter den op. Mange yngre jægere er 
ikke meget for at spise snepper med hoved 
på. Sneppebrødet er også mærkeligt synes 
de, så gode tanker skulle tænkes.
  De istandgjorte snepper skylles og tørres 
og lægges i et fad, der dækkes med folie og 
sættes i køleskabet. 
  Hjerter, lever, kråse, halse og vinger skyl-
les, lægges i en gryde sammen med ½ løg 
en mellemstor gulerod, en stængel bladsel-
leri, lidt rosmarin og en timiankvist. Det 
hele dækkes med vand, tilsat salt og peber. 

Lad det småkoger i en god time. Fonden 
skal sammen med hjerter, lever og kråser 
bruges i tarteletter. Grønsagerne sies fra.  

Til seks snepper bruges: ca. 200 gr. smør, 
3 dl. hvidvin, 1 dl. kraftig kyllingefond, ½ 
fi nhakket løg, frisk citronmelisse eller ½ 
spsk. tørret. 4 spsk. groft hakkede smuttede 
mandler, salt og peber.  
  Snepperne gnides med salt og peber både 
udvendigt og indvendigt. Brunes i smør til 
de er let gyldne. Lægges i en stegeso eller 
hvis sådan en ikke haves, i en god tykbundet 
gryde med låg. Vin, bouillon, fi nthakket løg 
og citronmelisse tilsættes, stegesoen sættes 
i en kold ovn, der sættes på 180 gr. fuglene 
mørner i løbet af en time. Spæd evt. mere 
hvidvin ved, hvis det er nødvendigt. Snep-
perne tages op og halveres, lægges på et fag 
og holdes varme. 
  Tarteletfyld: Den kogte fond på hjerter 

m.m., 125 gr. Champion snittet, en dåse 
artiskokbunde hakket groft, ½ løg fi nt snittet 
1½ dl. Fløde maizena, salt og peber.
  Champion, ristes i smør, tilsættes hakkede 
løg, der ristes med, til de er klare, herefter 
kommes artiskokker i sammen med lidt ba-
silikum, fl øden tilsættes, smages til. Jævnes 
til slut med maizenaen. Tarteletterne lunes 
i ovnen og fyldes med champion stuvnin-
gen. Den overskydende stuvning kan røres 
i saucen. 
  Saucen hældes op i en gryde, jævnes med 
en smørbolle, af smør og maizenamel og 
koges igennem med grofthakkede mandler. 
Evt. spædes lidt fl øde ved og saucen smages 
godt til. For et syns skyld brug lidt kulør. 
Lidt sauce hældes over snepperne, og resten 
serveres til, sammen med stegte trekantskar-
tofl er (eller pillekartofl er) og smørdampede 
ærter og tarteletter. 
  Velbekomme, 

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

www.ruhaar.dk

”Something is rotten in the state of Denmark”!
Der foregår i landet rigtig meget seriøst 
arbejde med agerhøns. Både hvad angår 
biotop forbedringer og i forhold til udsæt-
ning af især familiefl okke. Det arbejde er 
prisværdigt og utroligt vigtigt for de vilkår, 
der skal sikre afprøvningen af vores hunde 
og dermed avlsarbejdet.
Vi skal på alle måder leve op til §1 og §2 i 
FMR:
  § 1. Formålet er at fremme interessen for 
jagten med den stående hønsehund, at vur-
dere og fastslå de deltagende hundes jagtlige 
egenskaber og dressérbarhed til vejledning 
for avlsarbejdet samt at stimulere interessen 
for veldresserede jagthunde for derigen-
nem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen 
og jagtens anseelse. § 2. Prøverne afvikles 
således, at de ligner jagt mest mulig.
  Hvad har så et citat fra Shakespeare’s 
Hamlet at gøre i Jagthunden? Nu er det ikke 
fordi, jeg vil udstille landet Danmark som 
særligt råddent, men jeg synes vi i hunde-
sporten i Danmark har ikke bare ét men 
fl ere problemer. Og ikke udfordringer men 
problemer.
  Et af vore medlemmer havde en dårlig 
oplevelse på en vinderklasse og sendte et 
brev til både DJ, DKK og FJD. I brevet stod 
bl.a. at læse:
”Jeg var til vinderklasse …….. og havde 
sammen med hele holdet en forfærdelig 
formiddag. Vi var ni på holdet og gik om 
formiddagen i en dejlig rapsmark. Der var 
fugle i alle slip, der var stand i alle slip, 
men hvilke fugle. Der var to situationer ( 
stand ), hvor fuglene fl øj væk fra hundene, 
resten kunne ikke fl yve, bare på rimelig vis.“
  Jeg bruger ikke denne sag for at udstille 
nogen. Der er sikkert andre, der har haft 
lignende oplevelser og som aldrig fi k skre-
vet. Jeg bruger brevet som et symptom på et 
problem. 
  Brevet afstedkom naturligvis et svar. Jeg 
kender kun svarene fra FJD. Dels fra prøve-
lederen og dels fra formanden. Prøvelederen 
svarer bl.a.:
 ”Vi sætter mange fugle ud, og gør meget for 
at få faste naturlige bestande af agerhøns 
på vores terræner. Alle de fugl,e vi indkøber, 

er købt på faktura og er er testet negativ for 
aviær infl uenza, hvilket kan dokumenteres”.
  Og i samme svar:
”Jeg ved, at der i dagene forinden har 
været afholdt agerhønsejagter på nogle 
af de omkringliggende terræner. Om der 
her er blevet udsat fugle i forbindelse med 
jagterne, skal jeg lade være usagt, men jeg 
kan næsten ikke give anden forklaring, end 
at de dårligt fl yvene fugle må være kommet 
derfra.”
  Og formanden for FJD svarer, at han har 
fuld tiltro til prøvelederen, og han har kendt 
ham i mange år.
  Jeg skal på ingen måde ikke gøre mig til 
dommer i den aktuelle sag. Jeg har ikke be-
læg for, at det ikke skulle være foregået som 
beskrevet. Jeg undrer mig bare. Både min 
fornemmelse og erfaring siger mig, at når 
hundeførere ”klager” over dårlige fugle og 
lignende, er det ”altid” foregået efter bogen, 
ellers er det ”altid” andres ansvar, hvis noget 
ikke var som det burde være.
  Der sker sjældent eller aldrig noget. Og 
ellers er det bare kammerateri. Som hvis 
man får lov til at bruge andre terræner til 
afprøvning dagen derpå eller dagen før eller 
endnu en chance, hvis hunden ikke lige 
ville hente ræven på det anviste terræn, eller 
man henter en prøveleder fl ere hundrede 
kilometer væk for selv at blive ordførende, 
eller, eller… der er sikkert mange andre 
tilfælde. Der er i hvert fald tilfælde af både 
11 og 14 deltagere på vinder- og brugsklas-
sehold, selv om anbefalingen i FMR er otte 
deltagere.
  Alle de nævnte eksempler er præcist det, 
der gør, at hundefolk ikke hverken gider 
bruge en lørdag eller fridag, fl ere hundrede 
kroner og ofte køre mange kilometer for at 
få sin hund afprøvet. Og derfor er den sport, 
vi både er afhængige af og holder så meget 
af, udfordret til det yderste.
  Prøverne skal, som det er beskrevet i 
omtalte §2 i FMR, ligne jagt. Ingen er tjent 
med, at hundene ikke får optimale forhold 
både hvad angår antal hunde på en prøve, 
prøvens afvikling og især kvaliteten af de 
fugle, hundene udsættes for. 

  Vi skal bruge hunde, som har det naturlige 
talent for at fi nde fugl og gerne på terræner, 
hvor bestanden ikke er så stor. Vi vil se, at 
hundene magter at få sat en fl ok høns eller 
en gammel snu fasankok og efterfølgende 
håndtere dem i en jagtsituation.
  På nogle prøver i dag, vil selv den hund 
med de måske dårligste vildtfi nderevne 
blive præmieret, for den kan slet ikke undgå 
at ”falde” over en fugl. Der står ingen steder 
i FMR, at alle hunde skal have chance til 
fugl. De dygtige hunde vil i sagens natur få 
chancer.
  Alle med ansvar må tage skeen i den anden 
hånd og få gjort noget ved problemstil-
lingerne. Især at gældende regler bliver 
overholdt.
  Ellers ender det galt - også efter 2017.

Med ønsket om et godt Nytår.
Mange hilsner
Torben Mørup
Formand
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En ungersvend og hans frue, samme passion

Vi ager mod plantagen ved Farsø. Der er 
høj sol og høstmaskinerne summer over det 
ganske land. Vi møder en kæmpe traktor 
med en vogn så stor. Halm i rundballer på 
vej hjem.
  August er en dejlig måned. Også for os 
hundefolk. Nok at se til for at få dem klar til 
de mange forskellige prøver. I dag gælder 
det ræveslæb med mest de ruhårede. De er 
igen i overtal.
  Mod mødestedet kører vi forbi spejderhyt-
ten. Her summer det også af aktivitet og 
rasende svedende mænd på terræncykler 
fræser rundt mellem granerne. Kunne de 
ikke blive i byen i dag hvor vi har prøve..
  Så er vi der. De første er allerede gået til 
øllet. Man er klar. Hundene er klar. Døde 
ræve fi skes ud af bagagerummet og plastik-
poser. Døde er de bestemt. Og det er ikke 
rosenluft som opleves.
  Inden mellem granerne drøner en mand 
afsted. Ud med den første ræv. Det går 
stærkt. Nok en ungersvend? Lidt senere 
kommer samme i høj fart tilbage. Nej ikke 
ungesvend med en voksen
Mand, som i lang årrække har bidraget med 
så meget. Egon Svenstrup, i jagtbukser og 
smarte seler. Det er som han fnyser af gå 
på mod. Der er smil på den efterhånden 87 
årige. Flot fl ot gået!
Ved et af de senere spor tilbyder jeg at 
komme tilbage og samle ham op med bilen. 
- Hvorfor det? lyder det fra Egon, - Jeg er 
tilbage, inden du når frem til bilen. Er du i 
øvrigt klar med hunden?

Her i lørdags var vi igen sammen med 
Egon. Vi mødtes hos ham og fruen privat. 
Kaffe, rundstykker, pålæg og en lille en. 
Alt var på plads her anvender man ikke 
hushjælp. Efter mere end 60 år sammen er 
alt ok.
  Så gennemgår Egon dagens program her er 
der styr på det hele. Man glemmer ikke no-
get alt er nedfældet på tryk og Egon tegner 
og fortæller. Vi skal for fugl fi ne fugle. Vi 
skal rejse og respektere og apportere. Også 
i marken samme billede som i plantagen. 
Egon her der og alle vegne. Så professionelt 
det hele. Spændende hunde af forskellige ra-
cer enkelte godt i hånd andre i begyndende 
for dressur.
  Vi har betalt et uhyre beskedent beløb for 
at deltage. Vi får fugle, øl og vand, sand-
wich og en masse fi n snak. Vi serviceres 
så fl ot dagen igennem det må være under-
skudsforretning for Egon. Men han virker 
glad.
  Så skal vi se den kommende mester. Stor 
og fl ot ruhår Midtfjords Mirco. Egon har 
sin egen måde at starte hund på det plejer 
at virke. Ingen tvivl om, at de er glade for 
hinanden et stærkt makkerpar. En dejlig 
dag med stor tak til Egon og fru Elsa, hans 
tro følgesvend gennem mere end 60 år. Og 
til hundefolkene som alle bidrog med godt 
humør.
  Vi kipper med fl aget og ønsker Egon og 
Mirco god vind fremover.

Knæk og bræk/Jørn Abildgaard

Foto E Svenstrup og frue. Foto: Jørn Abildgaard

Generalforsamling 2016:

Dansk Ruhår Klub afholder generalfor-
samling 2016, lørdag d. 16 april kl 13.00 i 
Ejby hallen.
  Dagsorden jvf klubbens love, følg med 
på www.ruhaar.dk og facebook hvor vi 
løbende informere.

På valg:
Søren Hecht
Eline Noisen
Annette Laursen

Bestyrelsen.

Ekstra ordinær Generalfor-
samling:

Dansk Ruhår Klub afholder ekstra ordinær 
generalforsamling lige efter den ordinære 
er afsluttet, også lørdag d. 16 april 2016 i 
Ejby hallen.

Pkt til godkendelse:
Der er fortaget revision af klubbens love/
regler så de er up to date, følg med på 
www.ruhaar.dk

Bestyrelsen

Dansk Ruhår Klub ´s kalender 
2016:

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: Generalforsam-
ling Fyn

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   05.02.2016 kl. 19.00 Fjelsted
Torsdag 17.03.2016 kl. 18.00 Korsør
Fredag  01.04.2016 kl. 19.00  Esbjerg

Årbog 2015
Årbogen er ved at være klar til tryk, og 
ønsker at bestille den, tag kontakt til Søren 
Hecht på kasserer@ruhaar.dk eller 2049 
4839
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Alle fotos: Anette Laursen.

Hirtshals området:
Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330 
Dronninglund, tlf: 60130423  E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk
 
Fuldbrugsprøvetræning kontakt Steen Larsen 60 
13 04 23
Schweiss træning 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
 
Teoretisk Schweisskursus
Torsdag den 25. februar kl. 19.00 i Jagthytten. Vil 
Schweisshundefører/dommer Søren Krabbe komme 
med en masse gode ideer til hvordan du kommer i 
gang med at træne din hund. Et god råd kan måske 
spare dig for en masse arbejde og ærgelser.
Fif og ideer til udstyr ved schweiss træningen - GPS 
- færtsko - sprøjtefl aske -  klove - blod m.m.
Fif og ideer tl opstart af den unge hund: Hvornår og 
hvordan starter jeg op. - træningsplan - prøver. m.m. 
Fif og ideer til at komme videre med opstart  i kas-
sen - markering - tilbagegangen - rapportering m.m. 
Inspirationsaftenen om schweiss er i samarbejde 
med Ruhaar klubben, Korthårs klubben og Skive 
Jagtforening.  Pris for deltagelse er 100 kr.
Tilmelding senest den 20. februar til:  anders.laiga-
ard@skolekom.dk eller tlf. 20923307

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

Indendørstræning 2016:
Indendørs dressur træning starter op igen i starten 
af januar. Men vi vil gerne have en fornemmelse for 
hvor mange hunde, der ca kommer, så tøv endelig 
ikke med at kontakte Jan eller Niels Erik.(Dette er 
ikke en bindende tilmelding)
Alle racer og alle niveauer er velkomne Trænings-
sted No-name Solbjerg i ridehallen
Tilmelding til Jan Bartholomæussen på mobil 
20837881 eller Niels Erik på tlf 20229088

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

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

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 

Fyn området:
Kontaktperson: Hanne Buhr 6266 1084 - 2264 3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk
  
Telefonliste:
Hanne Buhr: 62 66 10 84 / 22 64 36 86
Jørgen Madsen: 23 29 79 59
Ole Mogensen: 40 74 15 86
Svend Hansen : 65 98 18 85 / 21 70 48 85
 
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
  Vi kommer tilbage til april 2016 med lydighed, 
apportering samt hvalpemotivation. 
 

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

6. JANUAR: Lydighed og dressurtræning ved 
Henrik Poulsen i Roskilde (Hastrup)
10 onsdage med opstart onsdag d. 6. januar 2016 
(inddeling i hold efter tilmelding). Pris kr. 600,-
Trænere Rene Jørgensen og Peder Pederen. Yder-
ligere oplysning kan hentes hos Henrik Poulsen, 
tlf. 2162 8070. Tilmelding til Tina Struve, tlf. 2268 
0911 (struvetina@gmail.com) efter d. 19. november 
2015 (mellem 18-21).

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

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

Aktivgruppen Storstrømmen. Program for 2016.
Invitation til klubaften i aktivgruppen Storstrøm-
men.
Onsdag den 20 januar 2016  kl. 19:00 i Bårse 
Samlingshus, Næstvedvej 52, 4720 Præstø. Der 
tilbydes kaffe og kage, øl og vand kan købes. Til-
melding er nødvendig senest fredag den 15 januar 
til Anette Holm, på telefonnummer: 56 39 84 96 
eller på mail: AH.Holm@mail.dk
  Program: Referat fra 2015´s aktiviteter. Uddeling 
af pokaler. Fremlæggelse af regnskab for 2015.
Nyt program for 2016. Ændringer i bestyrelsen.
  Håber, at vi ses i Båse Samlingshus. Venlig hilsen 
fra Aktivgruppen Storstrømmen Anette Holm.

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

Formandens julehilsen

www.fjd.dk

Et år er igen ved at rinde ud, og 2016 står 
snart for døren. Et år der kan blive skelsæt-
tende for den stående jagthund, og dermed 
også for korthåren. 2016 er året hvor udsæt-
ningsforliget skal genforhandles, og falder 
det ud, som man kan frygte, så vil der blive 
rift om de terræner i Danmark, hvor det 
stadig væk er muligt, at afholde prøver, og 
træne sin stående jagthund på vilde fugle.
  Skal vi stadigvæk have mulighed for at 
udsætte fugle om foråret kræver det, at vi 
samarbejder bredt i vore organisationer, og 
at vi overholder de tidsfrister, der er for ud-
sætning om foråret. Vi kan så håbe på at der 
bliver en overgangs ordning på nogle år.
  Skulle det ske, at udsætningsforliget falder, 
så vil det også have indfl ydelse på kortha-
arklubbens Giveprøve, derfor bliver vi nød 
til at have for øje, at 2016 kan blive sidste 
år med afholdelse af vor forårshovedprøve 
i Give. Her vil det ikke være muligt at 
afholde så stor en prøve uden udsætning af 
fugle, det har vi indset.
  Vi har derfor opfordret nogle medlem-
mer på Sjælland til at undersøge om det er 
muligt at afholde vores forårsprøve der, og 
så fl ytte efterårs vinderklassen til Jylland, 
hvilket vi så startede med i år. 
  Vi oplevede en overgang i 2015, at vi kun 
havde to hvalpe på klubbens hvalpeliste, 
en situation som forhåbentlig ikke gentager 
sig, det er meget utilfredsstillende, at skulle 
fortælle en potientel hvalpekøber, at vi 

desværre ikke har nogen hvalpe at tilbyde 
ham. Så registrerings tallene fra DKK bliver 
sikkert ikke spændende at læse, når de kom-
mer.
  Dette skal vi i det kommende år have gjort 
noget ved, bl.a. i form af øget reklame for 
vores race, og jeg mener at det er en opgave 
for alle vore aktivgrupper, og med opbak-
ning både økonomisk og aktivt fra bestyrel-
sen må det kunne lade sig gøre at få registre-
rings tallene i vejret, og af alle juleønsker, 
må dette være det største.
  I 2015 har korthåren igen leveret fremra-
gende resultater, både på fuldbrugsprøver, 

og senest ved det afholdte Danmarksmester-
skab, hvor Uffe Jacobsen med Søborggård’s 
Bess blev Danmarksmester, og tillige Brugs 
Campion, et stort tillykke herfra. Men der 
skal ikke mangle en lykønskning til alle der 
på årets prøver og udstillinger har opnået en 
præmiering, eller placering, og derved gjort 
en reklame for den korthårede hønsehund.
  Til slut vil jeg gerne ønske alle medlemmer 
sammen med deres familier, at de må få en 
rigtig glædelig jul, samt et godt og lykke-
bringende nytår. Samtidig vil jeg gerne rette 
en tak til alle der på en eller anden måde har 
gjort en indsats for korthaarklubben i det 
forgangne år.
  Hans Martin Christensen
  Formand for korthaarklubben.

Foto: Laila Bilberg.

Generalforsamlingen afholdes i 2016 på 
Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 
4, 7100 Vejle, tlf. 75 82 08 33. Frakørsel nr. 
60 på motorvej E45.
Klubben er vært ved lidt mad og 1 øl eller 
vand og kaffe i forbindelse med generalfor-
samlingen. 
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling 
den 20. februar 2016 kl. 11.00.

1. Velkomst ved formand Hans Martin
    Christensen

2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af forman-
    dens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af det 
    reviderede årsregnskab 2015
6.Fremlæggelse og godkendelse af budget 
   for 2016, fastsættelse af kontingent 2016
7.Valg af formand, på valg er: Hans Martin
   Christensen, modtager ikke genvalg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg 
    er: Niels Erik Kromann, modtager gen-
    valg og Karl Georg Kristensen, modtager

    genvalg
9. Valg af suppleant, på valg er: Pt. ingen, 
    ny vælges.
10.Behandling af indkomne forslag. Forslag 
     skal være formanden i hænde senest 3 
      uger før generalforsamlingen.
11. Eventuelt

Det reviderede regnskab 2015, budget 2016 
vil være fremlagt på generalforsamlingen, 
og offentliggøres på klubbens hjemmeside 
ca. 8 dage før generalforsamlingen. Kan 
ligeledes rekvireres hos kassereren.

Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 20. februar 2016 kl. 11.00
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Jeg var til DM, som tilskuer, på Gørding-
lund Herregård den 11. oktober 2015. Det 
første indtryk jeg fi k, var at her havde nogen 
tænkt sig om. Ved ankomsten blev man 
vist ind i kolonner, til hvert hold var der en 
kolonne til hundeførere og en kolonne til 
tilskuere. Standkvarteret, Gørdinglund Her-
regård, var en fantastisk facilitet med den 
nødvendige infrastruktur og tillige smuk. 
  Morgenparolen blev holdt på gårdspladsen, 
med jagthornsmusik, administrative oplys-
ninger, præsentation af dommere, terræn-
ledere og ekvipager. Efter morgenparolen 
var der organiseret afgang til terrænerne, 
dette blev styret med hård hånd og forløb 
gnidningsfrit. 
  Jeg havde valgt at følge hold 6 fra den 
kontinentale gruppe, som startede i ro-
emark i god vind. Efter en kort instruktion 
fra dommer og terrænleder blev de første 
hunde sluppet. Der gik ikke få minutter før 
der blev meldt stand og sådan fortsatte det 
roemarken ud. Efter et par timer i roemar-
ken havde alle hunde været for fugl, nogen 
havde gjort det bedre end andre. Der blev 
skiftet terræn, til en stubmark, her skulle 
de hunde der havde chance for at komme 
med over middag vise søg, fart og stil - det 
klarede de alle. 

  Så var det hjem til frokost og afvente dom-
mernes dom. Her viste Gørdinglund Her-
regård sig igen fra den smukke side, gode 
spisefaciliteter og god mad.
  Efter frokost var dommernes dom, at der 
var syv KAT I hunde, heraf tre korthår, og 
fi re KAT II hunde, heraf 1 korthår. Eftermid-
dagens afprøvning foregik i en stor roemark, 
hvor der var rigeligt med fugle. Roemarken 
var ikke så dyb, hvilket gjorde at publikum 
havde gode muligheder for at følge med. 
Grundet de mange fugle var der hurtig ud-
skiftning mellem ekvipagerne så der var nok 
at se på. Dommerne var hurtige til at votere 
efter hvert slip og pludselig var prøven slut.
  Turen gik hjem til Gørdinglund Herre-
gård, her var der tid til at gætte på resultatet 
samtidig med der var rigelig mulighed for 
socialt samvær medens vildtparaden blev 
lagt op og pokaler blev stillet frem. Så lød 
jagthornene og spændingen skulle udløses, 
resultatet har været kendt længe, så her skal 
kun nævnes at Søborggårds Bess med Uffe 
Jacobsen blev Danmarksmester med HP - og 
opfylder nu kravet til DKBRCH, Halsbon-
dens Chanel med Karl Georg Kristensen 
blev 4. vinder med HP.
  Som tilskuer, uden stress, kunne det ses, 
at der var lagt et stort stykke arbejde i at 

organiserer DM og det lykkedes til fulde - 
alt klappede. Der skal lyde en stor tak fra 
Korthaarklubben, til dem der fi k DM til at 
lykkedes. Ydermere vil Korthaarklubben 
rette en stor tak til terrænkoordinator Jacob 
Poulsen og de tre terrænledere Jens Abild-
gaard, H.C. Clausen og Brian Søgaard for at 
have gjort et stort arbejde med at fi nde gode 
terræner, der var rigeligt besat med fugle, til 
den kontinentale gruppe.

Per Kaa Kristophersen.

Danmarksmester Uffe Jacobsen og Søborggårds 
Bess. Foto Birte Johansen.

DM på Gørdinglund Herregård den 11. oktober

Korthaarklubbens efterårsvinderklasse fl yt-
tede i 2015, efter en årrække på Falster, til 
det Sønderjyske med base på Uge camping 
ved Tinglev. På Uge camping var det muligt 
at afholde festmiddagen fredag aften samt 
der var lejlighed for overnatning i hytter. En 
rigtig god facilitet, hvor der var mulighed 
for socialt samvær - for nogle til langt ud på 
natten.
  Fredag aften startede med samlet spisning, 
hvor der var god tilslutning. Korthaars folk 
var kommet fra nær og fjern, der blev opfri-

sket gamle minder, hvis nogen skulle have 
glemt dem og nye oplevelser blev tilføjet. Et 
godt arrangement med god mad og en rigtig 
god stemning, omkring midnat brød de 
fl este op, så de kunne være friske til næste 
dags afprøvning.
  Da jeg stod op lørdag den 26. september 
var det tåget, stort set ingen vind og samti-
dig køligt. Dagen blev indledt med fælles 
morgenmad, hvor de sidste ekvipager duk-
kede op - ca. 44 i det hele. Langt om længe 
skulle vi i gang. Formanden bød velkommen 
og takkede bl.a. Jonny H. Pedersen og hans 
hjælpere for det store arbejde der var blevet 
gjort, for at prøven kunne afholdes. Efter de 
praktiske informationer blev holdene sendt 
i terrænet, heldigvis havde solen fået mere 
magt, tågen lettede og der kom mere vind. 
  På mit hold blev der, efter en kort instruk-
tion fra dommer og terrænleder, gjort klar 
til at slippe de første hunde. Så startede det, 
efter nogle ganske få slag havde hundene 
kontakt med fugl, sådan blev det ved de 
næste par timer. Var der ikke fugl så var der 
hare, der var fasaner i skrub, der var ager-
høns midt på marken, der var agerhøns og 
fasaner i hegn. Vi gik på nogle fantastiske 
terræner i god vind, så der var alle mulig-
heder for at få afprøvet hundene. Nogle var 
mere heldige end andre (Held er noget der 
indtræffer, når grundige forberedelser mødes 
med en gunstig lejlighed) sådan vil det altid 

være. 
  Efter formiddagen var det hjem til middag 
for at høre hvordan det var gået på de andre 
hold. Alle hold havde haft rigeligt med 
fugle og det havde været nogle fantastiske 
terræner. Ud over den varme ret som kunne 
købes, havde Aktivgruppen Syd- og Søn-
derjylland opstillet grill hvor de sønderjyske 
pølser kunne nydes. Man kunne mærke 
spændingsniveauet steg efterhånden som 
tiden gik og vi ventede på dommerne.
  Dommerne kom og havde besluttet at der 
var 8 KAT I og 5 KAT II hunde med over 
middag. Igen afgang til terrænet, som viste 
sig at være en 80 ha roemark der var rigeligt 
besat med fugle, enkelte syntes der var for 
mange andre syntes det var lige tilpas. Kon-
kurrencen bølgede frem og tilbage men efter 
et par timer var prøven slut. Da vi returne-
rede til Jonny var der kaffe og kringle, en 
enkelt havde presset Allis Kiholm til at lave 
æble kage og det var ikke så ringe endda.
  Dagens bedste ekvipage - og dermed 
vinder af vandrepokalen Sølvfl øjten skænket 
af Per Svan: Petermann’s Jolly EF: Erik 
Petermann
  Fra Korthaarklubben skal der lyde en stor 
tak til Jonny H. Petersen og hans hjælpere 
for en fantastisk prøve, på terræner med vel-
fl yvende fugle samt dejlige rammer under 
frokosten og ved afslutningen. Endvidere 
skal der lyde stor tak til Aktivgruppen Syd- 

Korthaarklubbens efterårsvinderklasse

Foto: Pernille Hansen.
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Aktivgrupperne

Aktivgruppen Aalborg 
Program for 2016.
For yderligere aktiviteter og ændringer følg med på 
hjemmesiden aktivgruppenaalborg.dk.

Hvalpe- og unghundetræning: Onsdage d. 06.01, 
13.01, 20.01, 27.01, 03.02 og 10.02. Alle dage kl. 
19.   Mødested: Hos Ingeborg Abildgaard, Støvring 
Hedevej 27, 9530 Støvring. 
Forhåndstilmelding ikke nødvendig. 
Alle er velkomne! Samlet pris 100 kr. eller 20 kr. 
pr. gang.

Årsafslutning: 12. februar – mere kommer senere, 
se hjemmesiden.

Marktræning foråt: Lørdag d. 20. februar kl. 09.
Mødested: Kjellingbrovej, Grindsted. Tilmelding 
til Bjarne Jacobsen eller Jens Arne Hald. Medbring 
kaffe og madpakke.
Søndag den 28 feb. Kl 09:00
Mødested: Hos Henning Skriver, Simestedgårdsvej 
1, Barmer. Tilmelding til Bjarne Jacobsen eller Jens 
Arne Hald. Medbring kaffe og madpakke.

Generalforsamling 2016: Onsdag 20. april efter 
træning - ca. kl. 20
Mødested: Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 
28, Hals.

Apporterings- og ræveslæbstræning: Onsdag 20. 
april kl. 18.30 
Mødested: Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, 
Hals. (ræveslæb og app.) – OBS! Generalforsamling 
efter træning. Onsdag 27. april kl. 18.30 
Mødested: Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, 
Hals.(ræveslæb og app.) 
Onsdag 4. maj kl. 18.30  Mødested: Karl Georg Kri-
stensen, Skovgårdsvej 28, Hals.(ræveslæb og app.)  
Onsdag 11. maj kl. 18.30 .Mødested: Langholt søer. 
(vand og apportering)
Onsdag 18. maj kl. 18.30 .Mødested: Langholt søer. 
(vand og apportering)
Onsdag 25. maj kl. 18.30 .Mødested: Langholt søer. 
(vand og apportering)
Onsdag 1. juni kl. 18.30 .Mødested: Karl Georg Kri-
stensen, Skovgårdsvej 28, Hals.(ræveslæb og App.) 
Onsdag 8. juni kl. 18.30. Mødested: Langholt søer. 
(vand og apportering).
Onsdag 15. juni kl. 18.30 .Mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.(ræveslæb og 
app.) Onsdag 22. juni kl. 18.30 .Mødested: Langholt 
søer. (vand og apportering).

Teoretisk Schweisskursus: Torsdag den 25. februar 
kl. 19.00 i Jagthytten Bjørnevej 25 7800 Skive. Vil 
Schweisshundefører/dommer Søren Krabbe komme 
med en masse gode ideer til hvordan du kommer i 
gang med at træne din hund. Et godt råd kan måske 
spare dig for en masse arbejde og ærgrelser. 
  Fif og ideer til udstyr ved schweiss træningen - 
GPS - færtsko - sprøjtefl aske -  klove - blod m.m.
Fif og ideer til opstart af den unge hund: Hvornår 
og hvordan starter jeg op. - træningsplan - prøver. 
m.m. Fif og ideer til at komme videre med opstart 
i kassen - markering - tilbagegangen - rapportering 
m.m.Inspirationsaftenen om schweiss er i samar-
bejde med Ruhaar klubben, Korthårs klubben og 
Skive Jagtforening.Pris for deltagelse er 100 kr.
  Tilmelding senest den 20. februar til: anders.laiga-
ard@skolekom.dk eller tlf. 20 92 33 07
GPS & pejl:Lørdag den 7. februar i jagthytten 
kl. 8.00 inviterer Skive Jagtforening til kursus i 
anvendelse af GPS og pejl til schweiss træning og 
brug. Her vil Søren Krabbe lede et kursus i brug af 
Gamins GPS 220, 320 og Alpha 100.  Kursisten skal 
have sin GPS og en bærbar computer med.
  Der bliver max 10 kursister, ved overtegning vil 

der blive mulighed for et hold senere.
  Vi starter med morgenkaffe kl. 08.00. Der vil være 
frokost kl. 12.00
  Pris for kurset: 300 kr. Tilmelding til Anders 
Laigaard tlf. 20 92 33 07 

Schweissprøve d. 12. juni. Arrangør: Korthaarklub-
ben og Skive Jagtforening 
  Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive, 
søndag 12. juni. kl. 09.00
3t/400m, 20t/400m, 20t/1000m. 40t/1000m. Alle 
med mulighed for rapportering.
  Alle hunderacer er velkomne. Udenlandske hunde 
skal opfylde DKK’s Schweissregler for deltagelse.
Tilmelding på hundeweb eller DKK’s tilmeldings-
blanket som fi ndes på DKK’s hjemmeside under 
aktiviteter, Schweiss. Blanketten sendes til prøve-
lederen. Betaling på Kontonr.: 5532 4384731010, 
senest 01. juni. Efteranmeldelser modtages ikke. 
  Der kan købes morgenkaffe fra kl. 08.00 samt mid-
dagsmad ved prøvens afslutning.
  Prøveleder: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, 
Sørup, 9530 Støvring. Tlf: 20 64 52 46. Mail: jens.
hald@privat.dk 

og Sønderjylland for deres engagement og 
store serviceniveau. 
  Til jer der ikke deltog, I gik glip af noget, 
så vi håber at se jer næste år.
  Per Kaa Kristophersen, sekretaer@kortha-
arklubben.dk

Resultatet
1.vinder HP CAC CACIT: Bakkevænget H. 
Trolle EF: Allan Grundahl, Solrød Strand 
2.vinder HP CAC: Bislevs Hilde EF: Niels 
Korsbæk Nielsen, Fjerritslev
3.vinder HP: Hals Bondens Chanel EF: Karl 
Georg Kristensen, Hals
4.vinder: Weim-Bo’s Casi EF: Allan Grun-
dahl, Solrød Strand 
5.vinder: Bislevs Goss, E: Pernille Hansen, 
Dronninglund. F: Per Morville Jensen
6.vinder: Græsdalen Ras EO: Per Winther 
Jensen, Tårs F: Mads Winther Jensen 1. vinder til venstre. Foto: Pernille Hansen.

Foto: Laila Bilberg.

Foto: Laila Bilberg.
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Schweissprøve d. 14. august. Arrangør: Korthaar-
klubben og Skive Jagtforening 
  Sted: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive, søndag 
14. august. kl. 09.00
3t/400m, 20t/400m, 20t/1000m. 40t/1000m. Alle 
med mulighed for rapportering.
  Alle hunderacer er velkomne. Udenlandske hunde 
skal opfylde DKK’s Schweissregler for deltagelse. 
tilmelding på hundeweb eller DKK’s tilmeldings-
blanket som fi ndes på DKK’s hjemmeside under 
aktiviteter – Schweiss, blanketten sendes til prøve-
lederen. Betaling på Kontonr. 9070 1623678004, 
senest 1. august. Der kan købes morgenkaffe fra kl. 
08.00 samt middagsmad ved prøvens afslutning. 
Efteranmeldelser modtages ikke.  
  Prøveleder: Villy Andersen. Gl. Kongevej 16, 
Halvrimmen. 9460 Brovst. Tlf: 98232595, mobil: 
22239295. Mail: schweiss@korthaarklubben.dk

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

Familiedag: Afholdes 25 juni kl. 9.00 hos Karl 
Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals

Vand-, Slæb- og apporteringstræning: 
Onsdag 27. juli kl. 18.30. Mødested: Langholt søer.
Onsdag 3. august kl. 18.30
Mødested: Langholt søer .Onsdag 10. august kl. 
18.30.Mødested: Langholt søer.
Onsdag 17. august kl. 18.30. 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 Storstrømmen. 
Program for 2016.
Invtation til klubaften i aktivgruppen Storstrøm-
men. Onsdag den 20 januar 2016 kl. 19:00 i Bårse 
Samlingshus, Næstvedvej 52, 4720 Præstø. Der 
tilbydes kaffe og kage, øl og vand kan købes. Til-
melding er nødvendig senest fredag den 15 januar 

til Anette Holm, på telefonnummer: 56 39 84 96 
eller på mail: AH.Holm@mail.dk
Program:
Referat fra 2015´s aktiviteter.
Uddeling af pokaler.
Fremlæggelse af regnskab for 2015.
Nyt program for 2016.
Ændringer i bestyrelsen.
  Håber, at vi ses i Båse Samlingshus.
  Venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen ved   
Anette Holm.

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: Laila Bilberg.

Foto: Laila Bilberg.

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

www.dmk-online.dk

Hundefest i Blokhus

Forrygende fl ot festival, Blokhus Hune 
Hundefestival var i år fl yttet til Blokhus 
vildtreservat. Og DMK i samarbejde med 
Hune Jagtforening har lavet en super fl ot 
stand . Nogle af medhjælperne har bare 
store evner inden for udsmykning – Tak til 
Heidi og Ove.
  Torsdag rejses teltet, og fredag var vi i 
gang med udsmykning – så standen blev rig-
tig fl ot med fasan, ræv, duer, opsatser. Det 
blev sent fredag inden vi kunne køre hjem 
og gøre klar til åbningen lørdag morgen kl 
10. Lørdag morgen mødte der rigtig mange 
op til fælles morgenmad – det var så dejligt 
at se den store opbakning både til DMKs 
stand og til Hune Jagtforening.
  Vi var 12 mennesker til at give folk en 
oplevelse, og alle havde deres hund med. 
Opgaven for medhjælperne var at være 
synlig på pladsen, på standen og være klar 
til spørgsmål om münsterlánderen og om 
jagthunde i det hele taget.
  Kl 11 var der super fl ot og nostalgisk 
åbningstale af vore allesammens Poul 
Thomsen fra Dus med dyrene. Han fortalte 
meget rørende om hans hunde – og især 

Balder. Og nævnte Lise Nørgaards ord til 
ham, Poul, hvis du møder mennesker der er 
helt fi rkantede og ikke kan fordrage hunde, 
så pas på dem. Men heldigvis på Blokhus 
Hune festival elsker alle hunde. Monrad og 
Rislund og Poul Thomsen kommenterede 
fem deltagere i en agility opvisning – super 
sjovt – og nogle af os blev lige erindret om 
dengang vi var børn.
  Om lørdagen var der Islandsk hesteshow – 
af showgruppen fra Hekla. Dygtige ryttere 
og fyrige heste.På festivalen var der masser 
af stande og mange forskellige racer.  
  Søndagens højdepunkt var en fabelagtig 
fl yvning med falk. Falkoneren Flemming 
fra Samsø gav en imponerende fl yveopvis-
ning - tror at hele publikummet stod med 
åben mund.  En sjov detalje .. Flemming går 
langs publikum og viser falken frem , mens 
han fortæller om den, og standser pludseligt 
ved en dame og spørger om hun kan høre 
falkens sprog… hun læner sig frem for at 
høre efter, men kan tydeligvis intet høre … 
pludselig råber Flemming BØØH …. Og det 
var et kosteligt syn, at hun blev så forskræk-
ket at det næsten krævede et øjeblikkeligt 

toiletbesøg.
  De to ruhår Lillehedens H Tøk og Sikh 
fremviste sammen med deres førere Niels 
Guldager og Jens Brandt et fl ot publikums-
venligt schweissarbejde, og kunne samtidig 
komme med opfordring til at bruge registre-
rede schweisshunde til eftersøg, og opfordre 
bilister, der påkører et dyr til at ringe til 
1812 og endvidere fortælle om vigtigheden i  
at opmærke påkørselsstedet tydeligt.
  DMK havde lavet et tilbud om ræveslæb-
stræning – med garanti for at ALLE hunde 
ville tage ræv. Og der blev indgået adskil-
lige væddemål, vi fra DMK sagde med skrå-
sikre stemmer …at 90 % af alle hunde ville 
tage ræv, og vi fi k ret!!! Tag den !  Meeen 
altså .. vi havde en stor fl ot Mikkeline med 
(vægt 6 kg) og en lille nuttet Mikkel på ca 
100 g.
  Mikkeline var en smuk mørk rød ræv, 
hvorimod Mikkel var blevet lidt fl osset . 
Mikkel er nu også en gammel ræv, ca 6-7 år 
gammel. Han er af racen tøjræv – opdrættet 
hos Ikea. Så vi fra DMK fi k ret, ja mere end 
ret – for ALLE tog ræv, størstedelen dog 
tøjræven Mikkel.
  Det var en overskudsagtig præsentation da 
DMK medlemmerne viste at deres hunde 
kunne gå et ræveslæb, de helt unge hunde 
bar dog ikke, men viste at de ikke var bange 
for at tage fat. Dejligt kunne tage Grima 
frem og bare se hende komme med ræven. 
Og en overskudsagtig blærerøv (undskyld 
ordvalget) med en hanhun, der med et godt 
greb om ræven både kunne lette ben osv. 
Sjovt nok, meeen kunne han dog ikke vente 
til publikum var smuttet. Det så ellers så 
godt ud. Han kom med et godt løft og en 
god fart op mod publikum, lige et par meter 
fra drejede han pludselig mod venstre og 
kom så af med en ordentligt sjat vand. Tak 
for det Jarl. Tak for at du ikke valgte en fra 
publikum, du havde jo ramt et par stykker 
der lige skulle holde dig.
  I vores telt (Hune Jagtforening og DMK) 
var der mulighed for at få opmålt sine 
trofæer hos Lars Buchardt, og Lars Tolborg 
fi k da en guldmedalje på sin opsats.  Samme 
sted viste konservator Kasper Christensen 

Der var tid til masser af hygge og hundesnak på den fl otte stand. Foto: Lisbeth Andersen.
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sine fl otte arbejder. Det er et imponerende 
syn
  En forrygende fl ot festival – med rigtig 
gode oplevelser og glade mennesker, der 
bare er rigtig glade for deres hunde.  Og en 
festival i meget smukke omgivelser. Hvor 
der var masser af plads og masser af mulig-
heder både for børn, men også for voksne, 
bueskydning , snobrødsbagning, Inner-
wheels kagetelt, Pølsedrengene osv osv. 
  Så hvis I har lyst til at være med næste år, 
så sig til, alle er velkomne
  Lisbeth Andersen.

En ung hanhund viser stort overskud under apporterin-
gen af ræv. Foto: Lisbeth Andersen.

Dansk Münsterländer 
Klubs Landsudstilling 2016
Lørdag d. 30. januar i Grenaa. 

Udstillingen afholdes i ”Kulturhuset Pavil-
lonen”, Grenaa. Bedømmelsen starter kl. 
11.10. Tidspunktet er fastlagt så man fra 
Sjælland kan tage færgen til Århus.
  Som Dommer er inviteret: Erik Petersen 
som dømmer alle tæver og Gunnar Jensen 
som dømmer alle hanner.
  Alle FCI godkendte Münsterländere er 
velkomne. For danske hunde betyder dette, 
at hunden har en DKK stambog.
  Spørgsmål vedr. sendes til udstillingsle-
der: 
Pia Nielsen, på mail hundeweb@gmail.
com eller telefon 86 33 91 76 /24 61 19 35
  Sidste tilmelding er d. 15. januar 2016 på 
www.hundeweb.dk
EFTERANMELDELSER MODTAGES 
IKKE! 

Klasserne er følgende: Championklasse 
(fra 15 mdr.), Brugshundeklasse (fra 15 
mdr. deltagelse i denne klasse kræver en 
markprøve pæmiering), Åben klasse (fra 
15 mdr.), Juniorklasse (9-18mdr.), Mel-
lemklasse(15-24 mdr.), Hvalpeklasse(6-9 
mdr.), Veteranklasse (fra 8 år), Babyklasse 
(fra 3 mdr.). 
  Det er ikke længere obligatorisk at med-
bringe resultatbog, men resultater indskri-
ves selvfølgelig hos dem som måtte ønske 
det, dog først når alle hunde er færdigbe-
dømt. Der opfordres til at alle deltagere 
bliver i hallen, til alle hunde er færdigbe-
dømt. Vær opmærksom på at sætte dig ind 
i udstillingsreglerne inden tilmelding. 
  Der er cafeteria i hallen så medbragt mad 
bør ikke nydes i hallen. 

Grenå Jagtforening havde i år for første 
gang inviteret de nyjægere der har taget 
deres jagttegn igennem forening på en 
jagt. Denne jagt blev afviklet med hjælp af 
stående hunde, og jeg var en af de heldige 
hundeførere, der blev spurgt, om jeg kunne 
hjælpe til på denne dejlige oktober dag.
  Der var mødetid kl. 08.00 i foreningens 
klubhus på lystbådehavnen i Grenå. Her 
startede vi dagen med rundstykker og kaffe 
og en lille gennemgang af hvad der skulle 
ske på dagen.
  En af foreningens medlemmer stillede jagt-
terrænnet til rådighed, og formanden og kas-
séren gennemgik dagens program, de lagde 
begge stor vægt på at få fortalt hvordan da-
gen skulle forløbe i terrænet, og ikke mindst 
gjorde de meget ud af at fortælle hvor vigtig 
sikkerheden er, heriblandt vigtigheden af at 
man bære synlige røde eller orange hatte el-
ler anden form for markering så det er nemt 
at se hinanden i terrænet. 
  Da kaffen var indtaget kørte vi nogen få 
kilometer ud i terrænet. Vi gik hele dagen på 
enten olieræddiker eller stub, jagten foregik 
som en trampejagt hvor vi gik på linie over 
terrænet. Vi var to hundefører, jeg selv 
med to hunde, som jeg skiftede imellem og 
formanden som havde sin Ruhårede Hønse-

hund med.
  Vi kunne godt have brugt en hund eller to 
mere, men som dagen skred frem, viste det 
sig at de holdt rigtig godt ud, og al trænin-
gen til efterårets markprøver kom til sin ret i 
det rette element.
  Otte nyjægere deltog og sammen med en 
del erfarne jægere fra bl. a bestyrelsen blev 
den ene mark og læhegn efter det andet 
afsøgt. Vi så et par fl okke høns, som vi dog 
ikke kom tæt nok på, en enkelt fasan blev 
der afviklet en situation på dog uden en 
fældet fugl.
  Alt i alt var der nok ikke helt det antal 
fugle, man havde regnet med, men sådan er 
jagt jo også. Tre harer lå der på paraden da 
dagen var omme kl 13.30, og der var et par 
stolte nyjægere som fi k kød med hjem.
  Hele arrangementet sluttede af i klubhuset 
med gule ærter. Alt i alt en rigtig dejlig dag 
med fantastisk vejr, godt humør og god 
skydning. Alle var gode til at holde linien og 
der var bred enighed om at det var et arran-
gement der skulle gentages til næste år. Vi 
stiller gerne op igen til næste år, og så er der 
bare tilbage at sige, knæk og bræk derude.
Pia Nielsen.

På jagt med nyjægere

Foto: Henrik Grøn.

Foto: Kim Henriksen.
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Det hele begyndte med, at jeg Per med min 
hund Nelly deltog i VJP 2014 i Vordingborg. 
Se referat Jagthunden nr. 3 juni 2014, side 
42. Vi blev begejstret for prøven, og lovede 
os selv, at følge dette op med HZP prøven. 
  I foråret afholdt vi en info aften i DMK 
Viborg hvor bl. a. Per fortalte om VJP, og 
han fi k ved den lejlighed gjort Peter med 
Choppy og Jens Ole med Sauer interesseret. 
Det skulle vise sig, at blive en succes for 
alle 3 par.
  Man kunne godt have ønsket sig en bedre 
information om tidspunkterne for og træ-
ningen op til HZP 2015 på Jagtbrugshunde 
hjemmesiden. Webberen Gitte har været 
hurtig til at svare på vores spørgsmål, men 
også hun manglede svar fra udvalget fra tid 
til anden. 
  Mht. til den lovede træning måtte vi søge 
højt og lavt, men endte da heldigvis hos Jo-
hanna Jongstra som stillede krævende vand 
og land arealer til disposition for den af 
udvalget organiserede træning. Her traf vi så 
Leif som lige siden har været vores anker-
mand og fl ittigt besvaret vores spørgsmål. 
Henrik Raa var behjælpelig med en oversæt-
telse af tilmeldingsformularen. Tak!
  Vi var ikke helt tilfreds med de informatio-
ner vi fi k om prøverne den første trænings-
aften. Der var modstridende opfattelser 
af hvad man måtte og ikke måtte, og det 
gjorde os usikre på hvad der egentlig ville 
blive krævet af os. Som træningen skred 
frem blev vi mere tryg ved situationen. Ikke 
fordi vi følte os tilstrækkeligt klædt på. Der 
var situationer i vand og slæb som skulle 
trimmes, og vi besluttede, at starte en fælles 
trænings process.
  DMK Viborg var i besiddelse af frosset 
vildt som vi indkøbte. Det blev svært at 
fi nde ænder i den sidste fase, men andejag-
ten gik jo heldigvis ind den 1. september, og 
så var det problem løst.
En fjerde person kom ind i samarbejdet, 
men han måtte desværre udgå af prøverne.
  Vores træning blev primært baseret på and 
i vand (kastet og skjult) og slæb samt kanin 

slæb over de lange afstande. Vi benyt-
tede to stk. gråænder og en kanin til hver 
træningsaften. Enkelte gange kunne kaninen 
genbruges. Skud i vand i forbindelse med 
apportering af kastet and var aldrig noget 
problem for nogen af vore hunde, så vi lod 
for det meste haglbøssen blive hjemme. 

Vi havde alle tre trænet fl ittigt hen over 
vinteren, foråret og sommeren. Jens Ole/
Sauer og Per/Nelly havde begge opnået en 
første præmie i schweiss, og ved en lokal 
prøve, som afslutning på apporteringstræ-
ningen hos DMK Viborg, blev Peter/Choppy 
vinder af Åben Klasse og Pokalvinder. Jens 
Ole/Sauer og Per/Nelly fi k begge en første 
præmie i samme prøve og blev henholdsvis 
nr. 1 og 2 vinder i unghundeklassen. 
  Derudover havde Jens Ole/Sauer og Peter/
Choppy bestået den lille apporteringsprøve, 
og sidstnævnte var i fuld gang med trænin-
gen til den udvidede apporteringsprøve. 
  Alle tre træner desuden til markprøver, og 
Per/Nelly havde opnået en anden præmie i 
en lokal prøve i DMK Horsens. Konklusio-
nen af alt det var altså, at vi ikke startede 
på helt bar bund. Det skulle imidlertid vise 
sig, at vi løb ind i forskellige små og store 
problemer som skulle løses.
  Per/Nelly måtte igennem en process med at 
få tøsen til at forstå, at vildtet skulle hentes 
ikke ædes. Et problem som igennem tiden 
var dukket op med mellemrum, og som vi 
troede løst. I vand har der aldrig været noget 
problem, men ude for enden af de lange 
slæb, blev det pludselig spændende at ”lege 
lidt”. Takket være træningssamarbejdet 
fi k vi løst problemet ved, at have en skjult 
person stationeret uden for enden af hvert 
spor, og så snart tøsen indledte de forkerte 
manøvrer fi k hun en højlydt verbal skide-
balle. Det hjalp, og det har virket.
  Både Jens Ole/Sauer og Peter/Choppy har 
oplevet, at deres hunde har været direkte 
uinteresseret i at ville følge slæbesporet. 
En kortvarig, men særdeles frustrerende 
oplevelse. Peter/Choppy oplevede situatio-

nen den sidste træningsaften torsdag som vi 
skulle til HZP prøverne lørdag. Heldigvis er 
Peter en særdeles dygtig træner og et roligt 
gemyt, men hagen hængte nede brystet da vi 
forlod hinanden efter solnedgang den aften.
Dagen efter tog Peter fat på at træne 
kaninslæb med Choppy, og hvorfor og 
hvordan det aftenen før ikke var af nogen 
interesse for Choppy, har vi ingen svar 
på, men Peters indre fi k det lidt bedre, da 
hunden gav den fuld gas og hentede kaninen 
som ønsket.
  Jens Ole havde i eget regi været ude for 
nogenlunde den samme oplevelse, men hans 
trænertalent og rolige gemyt gjorde gavn, og 
hvis man fulgte Sauer til prøven i Mariager 
så var enhver tvivl om hundens lyst til at 
hente vildtet ”Gone with the Wind”!
  Takket være de mange forbindelser til area-
ler og specielt egnede søer, har vi kunnet 
træne i forskellige miljøer. Det har været 
vores målsætning ikke at træne slæb samme 
sted mere end en gang. At fi nde egnede søer 
har været en mindre udfordring. Vi har haft 
den målsætning, at apportering over vand 
til skjult and i siv ikke skulle ske fra samme 
bred mere end en gang. Vi kunne godt 
genbruge en sø, men det blev for hundene 
en ”ny sø” fordi de skulle apportere fra en 
anden bred.
At kunne dirigere sin hund i medvind over 
på modsatte bred i en 30-40 meter bred sø 
for at apportere skjult and er en udfordring, 
men at skulle gøre det over den dobbelte 
længde er en ekstra ekstra udfordring. Søen 
til HZP 2015 blev af fagfolk estimeret til 
at være mellem 65-70 meter lang. Vi var 
blevet fortalt, at der skulle apporteres skjult 
and i siv på tværs af søen, og det kom noget 
bag på os, at det blev på langs i medvind i 
nævnte 65-70 meters afstand. Søens vand-
spejl på tværs var tilsyneladende for kort 
ifølge dommerne. 
  Vi oplevede til HZP 2015 på Hold 1 at 
vores træning havde båret frugt. Anden kom 
hjem, og vi var stolte som paver. Andre 
førere havde noget mere besvær. 

Træningserfaring og rapport fra HZP 2015 i Mariager

Tine Broen med Trehøjens Bekki, Jens Ole med Sauer, Peter med Choppy og Per med Nelly. Foto: Dorthe Winde.
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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

Lydighedskursus
Når jagtsæsonen er ved at være slut, har fl ere sik-
kert erfaret, at jagthunden måske ikke er så lydig, 
og har de færdigheder, som den havde i starten af 
sæsonen. Derfor starter vi på ny vore kurser op for 
ejere af hvalpe og unghunde. Øvede hunde er også 
velkommende.
  Første træningsdag er lørdag den, 2. januar kl. 
10.30. Sted: Lige først på Korsdalsvej til venstre, fra 
Roskildevej i Rødovre (ved den gamle rideskole). 
Kom venligst i god tid første gang, for indskrivning. 
De følgende syv lørdage begynder vi kl. 11.00.
  Kurset strækker sig over 8 lørdage. Sidste træ-
ningsdag er den, 20. februar. Gebyr for medlemmer 
af DMK er kr. 400 og gebyr for ikke medlemmer er 
kr. 450.
Du/I kan logge ind på DMK-online.dk under lokalt, 

København, og fi nde tilmeldings blanket til kurset.
Vi henleder opmærksomheden på, at der SKAL 
betales første gang!
  Husk at medbringe gyldig vaccinationsattest og 
forsikringsbevis.
  Lydighedsafslutning afholdes lørdag den, 27. 
februar i Vallensbæk Jagtforening, Brøndbyvej 185, 
2625 Vallensbæk. Fra kl. 8.00 er der fælles mor-
genkaffe og indskrivning. Prøven starter kl. 9.00. 
Pris for kaffe+morgenbord er kr. 35,00 - gebyr for 
prøven er kr. 65,00,  spisning senere kr. 60,00.
Mød talstærkt op, da der på dagen vil være Sund-
hedstjek på din hund, ved dyrlæge Pernille Legind
samt skue, hvor du vil få en bedømmelse på din 
hund, ved Søren Olsen.

Markvandring.
I lighed med øvrige år afholder vi søndag den, 7. 
februar og den, 21. februar instruktion til mark-
arbejdet. Der vil på træningspladsen blive uddelt 
materiale, så man har mulighed for at sætte sig 
grundigt ind i selve markarbejdet med den stående 
hund. Dette kræver at din hund er lydig.
Der er begrænset tilmelding til dette kursus. Gebyr 
for kurset er kr. 50. Henvendelse til Richard A. Møl-
ler på tlf. 43908524.

Aktivistvalg.
Lørdag den, 20. februar afholdes aktivistvalg 
umiddelbart efter træningen. I den forbindelse vil vi 
gerne opfordre til, at de der har lysten og interes-
sen for at videregive noget til vores hunderace og 
kursister, melder sig til Richard i god tid inden 
dette valg, for evt. at indgå i den aktivistgruppe der 
eksisterer i dag.

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

Lydighedstræning
Kurserne starter alle den 10. Januar 2016 og slutter 
med sidste træning den 28. Februar 2016

Der afholdes Aktivistvalg i DMK (valg af instruk-
tører) den 10. Januar 2016 kl. 9.00 Kun medlemmer 
af DMK kan stemme. Dette er af hensyn til DMK’s 
love.
  Prisen for alle lydighedskurserne er 300;- kr. Klub-
huset vil være åbent fra kl. 9.00.
  Der vil være følgende niveauer: Unghundetræning 
(ikke hvalpe, minimum 6 mdr.) med start kl. 9.30 og 

slut kl. 10.30
  Åben klasse med start kl. 9.30 og slut kl. 10.30. 
Der vil være ca. 24 pladser ialt på unghunde og 
åben klasse kurserne. BEMÆRK Unghunde og åben 
klasse kurserne afvikles samtidigt.
  Vinderklasse – Hunden skal have opnået 1. 
præmie i åben klasse. Start kl. 11. Der vil være ca. 
12 pladser. Gebyr betales på første træningsdag, så 
mød op i god tid. Husk gyldige vaccinationspapir 
på din hund. 
  Tilmelding på 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

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

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

Lydighedstræning for unghundeklasse, åben 
klasse/øvede hunde
Vi starter søndag d. 17. januar kl. 10 i Haunstrup 
Brunkulslejre, man fi nder klubhuset ved Brunkuls-
lejene mellem Fjelstervang og Haunstrup.
  For nærmere information så kontakt aktivisterne 
pr. telefon. Vi starter med en let omgang træning. 
Efterfølgende vil der være kaffe og rundstykker.
 Alle der har en münsterländer er velkommen til at 
møde op. 
  Følgende datoer vil der være træning: 24. og 31. 
januar, 7., 14. 31. og 28. februar og afslutning d. 6. 
marts kl. 10.

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

Peter fi k megen ros for sin rolige og enkle 
dirigering. Per havde brugt lidt for megen 
verbal dirigering hvilket trak lidt ned på 
resultatet. 
  Jens Ole på Hold 2 havde haft en lidt an-
derledes apportering, men som hos Peter og 
Per kom anden fi nt hjem.

HZP prøven skal gennemføres inden din 
hund runder to år. Er man i tvivl om sin 
hunds brugsegenskaber og sine egne fører 
egenskaber, eller vil man bare gerne have en 
status på sit foreløbige arbejde, så er HZP 
prøven at anbefale. Man kan læse alt om 
prøvens på www.jagtbrugshunde.dk. Held 
og lykke!
  Jens Ole/Sauer, Per/Nelly og Peter/Choppy 
sluttede som prøvens 3 bedste hunde. 
Fjerdepladsen gik til Tine Broen/Trehøjens 

Bekki. Se billede!
  Jens Ole/Saur opnåede 160 point. Per/
Nelly og Peter Choppy opnåede 154 point. 
Det er bemærkelsesværdig, at Choppy og 
Nelly er søskende, og i øvrigt er alle fi re 
hunde beslægtet.
  Jens Ole/Sauer blev prøvens bedste hund, 
og fi k af dommerteamet, udover sit diplom 
og ”omfavnende” ros, tilbudt en jagttur til 
Tyskland på hjort eller Gemse. Knæk og 
bræk!
  Nelly tabte sammenlagt 1 kg under træning 
og prøve. Det bekymrer os nu ikke så meget 
efter at have læst Palle Jørgensens referat fra 
Den Internationale Avlskommissions møde i 
Tyskland den 16. juni 2015 refereret i Mün-
sterländeren side 12: ”En hund kan aldrig 
blive for tynd hvis blot den får det tilstræk-
kelige foder at holde varmen på”.

  Konklusion: HZP er en udfordring. Det er 
der også andre brugsprøver der er, men der 
er noget specielt over HZP’. Bedømmelsen 
af tyske højt kvalifi cerede dommere, 3 par 
øjne som bedømmer hver disciplin, har 
været unik for os. Kleine Münsterländeren 
er af tysk oprindelse, og dens udvikling 
stærkt præget af tyske ønsker og normer.  
Læs gerne Münsterländeren af august 2015 
”Avlsvejledningen orienterer”.
  Tak fra os til Jagtbrugshundeudvalget, 
Verband für Kleine Münsterländer Vorste-
hehunde e. V, DMK samt Leif Hansen og 
alle hans hjælpere og markejere. Johanna 
Jongstra ikke mindst.
  Jens Ole/Sauer, Per/Nelly samt Peter/
Choppy

Foto: Heidi Wittrup Pedersen.
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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

DMK Viborg holder årsmøde hos HTH Viborg. 
Torsdag den 7. januar kl. 19.00 på Indre ringvej 34, 
8800 Viborg. Alle medlemmer af Dansk Münster-
länder klub har stemmeret.
Beretning/årsregnskab.
Valg af aktivister. 
Valg af evt. nye aktivister.
Valg af kontaktmand. 
Valg af kasserer.

DMK Viborg tilbyder vintertræning
Intro møde den 7. januar kl. 20.00 Indre ringvej 34, 
8800 Viborg. Opstart torsdag den 14. januar med 
lydighed og let apportering. Hvalpe og unghunde 
starter kl 19. Træner: Finn, Peter, Preben m.fl .
  Åbenklasse starter kl. 20. Træner: Ivan Jørgensen. 
Alle Münsterländerer er velkomne, øvrige jagthunde 
så længe der er plads. Pris 550 kr. som betales første 
træningsaften for 8 x træning med sidste aften den 
3. marts. Medlemmer af DMK betaler kun 450 kr.
Tilmelding og info: tsni@mail.dk eller mob. 
21223262
Trænings sted oplyses senere på vores hjemmeside 
dmk-viborg.dk

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586 
Ørum Djurs, Tlf. 86 33 91 76, E-mail: hundeweb@
gmail.com

Området afvikler sine 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

Træning i Horsens v/Skydebanen.
Dato: 3/1 - 10/1 - 17/1 - 24/1. Tilmelding ved Jette 
Omann Andersen. 

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

Lydighedskursus
Vi forventer at starter ny hold med lydighed, hvis vi 
får tingene på plads med en hal. kl. 17.30 for hvalpe 
og ung hunde, kl. 18.30 for øvede. Første trænings-
dag er onsdag den 13. januar kl. 17.30. Sted: I får 
nærmere besked, hold øje med os på facebook/
www.dmk-esbjerg.dk.
  Kurset strækker sig over 5 onsdage. Sidste 
træningsdag er den 10. februar + afslutning PRIS 
300 kr. Du skal tilmelde dig på mail til: heidi.dmk.
esbjerg@gmail.com. Beløbet skal overføres til 
Regnr:. 1686 kontonr: 3222331373 Eller mobilepay 
til 21920030. Husk at vedhæfte hvilket hold I er på, 
samt jeres navn.
  Vi henleder opmærksomheden på, at der SKAL 
betales inden første gang! Husk at medbringe gyldig 
vaccinationsattest og forsikringsbevis. Lydighedsaf-
slutning afholdes søndag den 28. Februar.  Kl. 9.00 
er der fælles morgenkaffe og indskrivning. Prøven 
starter kl. 10.00. Pris for kaffe og morgenbord er 
kr. 40,00 pølser til middag 40 kr. Mød talstærkt op, 
da der på dagen vil være opvisning af div. sjove 
øvelser/ kontakt øvelser, massage til hunden til 
hverdags brug ved massør/veterinærsygeplejeske 
Lykke Sørensen,

Opstart af Schweiss 3 timer/20timer/40timer.
Første samlingsdag (uden hunde) er søndag den 10 
Jan. kl. 08.30 hvor vi for besøg af schweiss
hundefører som starter med introduktion til udlæg-
gelse af spor, vi går sammen i skoven og lægger 
2 spor, efterfølgende vil der være rundstykker og 
kaffe 40 kr. – her vil der blive afholdt foredrag om 
schweiss- mere introduktion til Opstart/udlæggelse 
af spor, weitergange, afl edningsfært, raportering 
osv. – til middag går vi igen i skoven og går de 2 
spor, efter er der middagsmad 40 kr. og evaluering 
af sporene. Mødested: Lykkegårdsvej 14-o. Kurset 
strækker sig over 9 gange – (8 gange træning) – 
PRIS 600 kr. Datoer: 10.og 24. Januar. 7., 14.,21., 
Februar, 6.og19. Marts og 3. April.
  Afslutning søndag d. 17. April. kl. 8.00 er der fæl-
les morgenkaffe og indskrivning. Prøven starter kl. 
9.00. Pris for kaffe+morgenbord er kr. 40,00 pølser 
til middag 40 kr.
  Der kan forekomme ændringer i datoer. Der bliver 
udleveret blod til disse træningsdage. Ekstra blod 
kan købes. Ved tilmelding på mail gælder det først 
til mølle, 6 pladser til 3 timers – 4 pladser til 20 
timer – 2 pladser til 40 timer. heidi.dmk.esbjerg@
gmail.com.

Marktræning.
Datoer: 6. og 20. Februar, 5. og 12.  Marts. Pris: 
150 kr. pr gang. Max 12 Hunde pr gang. Tilmel-
ding skal foregå til: heidi.dmk.esbjerg@gmail.
com. Penge skal overføres til Regnr: 1686 kontonr:. 
3222331373. Eller mobilepay til 21920030 
HUSK at alle tilmeldinger er bindende.

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.

Aktiviteter: annonceres på Kreds 8’s hjemmeside og 
på facebookgruppen ”stående hunde Bornholm”

Foto: Michael Hauge Frænde.

Foto: Heidi Wittrup Pedersen.

Foto: Dorthe Winde.

www.fjd.dk
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE

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

www.gdh.dk

Vejen til schweissregisteret
Håbet om en plads i schweissregisteret 
startede for lidt over to år siden. Jeg købte 
en GDH-hvalp fra et kuld født den 27. maj 
2013.  I første omgang havde jeg ikke planer 
om at den skulle bruges til schweissarbejde. 
Men efter de første uger med Freja og god 
hjælp fra en kammerat, som er schweisshun-
defører, stod det klart at Freja havde evnerne 
som schweisshund og at dette må prøves af. 
  Vi vidste dog at der stadig var lang vej 
til målet. Med hunden i fokus trænede vi 
intenst fra Freja var 12 uger gammel og 
med  en til to dages mellemrum. På trods af 
den meget intense træning henover vinteren 
virkede hun aldrig uoplagt til sporarbejde. I 
april 2014 meldte vi os til vores første prøve 
400m/3t i Rold skov ved Rhodesian Ridge-
back Klubben. Vi havde ingen problemer på 
sporet og fi k en første præmie. 
  Vi begyndte nu at træne overnatningsspor 
med henblik på den næste prøve. Igen viste 
Freja at hun mestrede dette, da vi I maj 2014 
var tilmeldt vores næste prøve 400m/20t i 
Korthaarklubben. Vi gik derfra med en før-
ste præmie, og vi havde nu hvad der skulle 
til for at søge om optagelse i registeret for 
første gang.
  Da hundens alder på dette tidspunkt var 
godt et år og det var første gang vi søgte, 
vidste vi at chancen for at komme i betragt-
ning til registeret var meget lille. Vi fi k da 

også det forventede afslag på ansøgningen, 
men jeg fortsatte træningen henover vinte-
ren med et til to spor om ugen. Det første 
mål i 2015 var, at vise at vi stadig var i top-
form til sporarbejde og derfor var vi tilmeldt 
schweissforeningens prøve i Harreskoven 
ved Herning i april 2015.
  Jeg var meget spændt på denne dag, da 
jeg selv mente at vi havde trænet godt optil 
og havde en god fornemmelse i maven. Vi 
endte med det andetsidste spor. Vi fi k anvist 
området for hvor sporet skulle starte. Freja 
markerede fi nt udgangen, men jeg havde 
ikke set hende markerede schweiss fra 
starten, så derfor afsøgte jeg området. Freja 
viste igen sin store selvstændighed, og efter 

afsøgningen af området fi k hun mig overbe-
vist om, at det var rigtigt hvad hun lavede.
  Sporet gik nu som en leg, og uden støtte 
løste Freja sporet. Vi fi k her prøvens bedste 
hund og set i lyset af ønsket om optagelse 
i schweissregisteret, og at det skete på 
schweissforeningens egne prøve, kan man 
vel ikke ønske sig en bedre reklame.

Da mit ønske var at komme i registeret, 
er det her vigtigt ikke kun at fokusere på 
hundetræning. Det er også nødvendigt, at 
man som fremtidig hundefører ofrer den ti-
den, der skal til for at tage med de schweis-
shundefører, der måtte have tid og lyst, ud 
på de virkelige spor og se, hvordan arbejdet 

En god følelse. Foto: Jan Sørensen.

Anskudssted. Foto: Jan Sørensen.

www.fjd.dk
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foregår. Man bruger her mange timer bag en 
anden hundefører, og det giver hurtig en ide, 
om det er denne vej man skal med sin hund. 
Da jeg har en kammerat, som er schweis-
shundefører, var det nemt at komme med på 
mange opgaver. 
  Midt i juni 2015 indsendte jeg for anden 
gang en ansøgning om optagelse i registeret. 
Freja var på dette tidspunkt over to år. Når 
man indsender ansøgning om optagelse i 
schweissregisteret, bliver man automatisk 
tilbudt en kursusdag ved schweissforening. 
Vi har ved begge ansøgninger været på disse 
kursuser, og man lærer virkelig meget her 
for at blive gjort klar til en eventuel test 
både med at udspørge skytten samt hetztræ-
ning, og hvad de mener, man skal arbejde 
videre med i tiden fremover.
  Den 24. august fi k vi så indkaldelse til kva-
lifi kationstest i Tversted Plantage. Vi var her 
fi re ekvipager indkaldt, og jeg må sige, at 
jeg ikke fi k meget søvn natten op til denne 
test. Vi mødte alle ind i Tversted, og man 
bliver her vurderet fra starten af som kom-
mende schweisshundefører både uden hund 

og senere med hund, når man kommer ud på 
sporet. På dagen er der tre dommere, som 
er registrerede schweisshundefører. De dom-
mere, vi havde, formåede virkelig at lave 
det til en god dag, så man glemte de værste 
nerver, som man selvfølgelig har sådan en 
dag, hvor to års træning og forarbejde skal 
stå sin prøve.
  Vi fi k spor tre og Freja var klar. ”Skytten” 
angav her et cirka sted på en vej, hvor han 
havde skudt til et dyr. Vi begynder at søge 
for at fi nde anskudsstedet. Freja fandt fi nt 
stedet, løste wiedergang og stjerne samt 
løste hetzarbejdet, som hun skulle, og inden, 
jeg synes, at vi er kommet i gang, stod vi 
ude ved dyret.
  Man får ikke på denne test et endeligt 
svar på, hvordan det er gået, og om man er 
optaget i registeret. Dagene herefter, hvor 
man går og venter på svar, må siges at være 
lange, men jeg havde et god fornemmelse 
af, at vi havde gjort det bedste vi kunne. 

Den 15. september fi k jeg så endelig beske-
den om, at jeg var optaget i schweissregi-

Resultatservice
DKK-udstilling i Hillerød
BIR:  Nordenfjords GDH Zeta, DK13277/2013, E: René Michael 
Hansen, Lisbeth Ahm Hansen O: Erik og Lisbeth Andersen, Exc 
CK 1.BTK CERT CACIB BIR
BIM: Charletan’s Elvis, DK04019/2010, E: Niels Bertram Mik-
kelsen, Jenny Mikkelsen, O: Niels Bertram Mikkelsen, Exc CK 
1.BHK CACIB BIM

DKK-udstilling i Herning
Lørdag
BIR: Neptun, DK01377/2012, E: Jens Peder Saugstrup, O: Erik 

og Lisbeth Andersen, exc CK 1.BHK CACIB BIR
BIM: Luda, DK10769/2013, E: Troels Djælund, O: Jens Peter 
Jensen, exc CK 1.BTK CACIB BIM
Søndag
BIR: Charletan’s Hidalgo, DK17278/2013, E: Peter Harboe, 
Heidi Harboe, O: Niels Bertram Mikkelsen, Jenny Mikkelsen, CK 
1.BHK CERT CACIB BIR

DKK Racevinder
Årets DKK racevinder for 2015 blev Nordenfjords GDH Zeta, 
DK13277/2013, E: René Michael Hansen og Lisbeth Ahm Han-
sen. 

steret og blev tilbudt et to-årig uddannelses-
forløb. Efterfølgende har vi så været på et 
to dags kursus, hvor man lærer de regler og 
beføjelser, man som hundefører skal følge. 
  Vi er nu en registeret schweisshundeekvi-
page og har været ude på en del eftersøgnin-
ger. Man er lidt frustreret i starten, da der 
er mange nye ting at forholde sig til både 
med den stressede jæger eller bilisten, som 
lige har ramt et dyr, og dyret ligger jo ikke 
forendt for enden af sporet altid, men det er 
her, man skal drage gavn af det gode sam-
menhold, man har med sine kollegaer, som 
til en hver tid står klar til at hjælpe en ny 
mand i gang.
  Ligeledes er det også min overbevisning, 
at Freja har været lige så frustreret som jeg 
over, at vi pludselig render langs vej og skal 
mase os igennem krat for at gå et spor, men 
når denne frustration har lagt sig, er dette ef-
ter min mening den fedeste måde, man kan 
komme til at arbejde med sin hund på, og vi 
ser frem til mange fl ere eftersøgninger i det 
midtjyske for både jægere og bilister.

På sporet. Foto: Jan Sørensen.

Alle vore med-Alle vore med-
lemmer ønskes lemmer ønskes 
en rigtig glæ-en rigtig glæ-
delig jul samt delig jul samt 
et godt nytår.et godt nytår.

www.fjd.dk
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En skøn dag i august mødtes ca. 20 Gamle 
Danske Hønsehunde og deres familier nær 
Rødekro i det Sønderjyske.
  Dagen var tilrettelagt med forskellige 
muligheder for træning både til vands og 
til lands. Der var opsat en forhindringsbane 
og der var mulighed for at prøve kræfter 
med apportering og slæb. Vi var mange 
der nød godt af god træningsvejledning og 
kunne glæde os over gode fi f fra dygtige og 
erfarne hundeejere. Flere hunde fi k på dagen 
”knækket koden” til at synes at vandarbejde 
faktisk er rigtig sjovt og gik fi nt i vandet 
efter et par prøveture.
  Endelig kom vores jagthundes repræ-
sentant i Dansk kennel klub, DKK Conni 
Jacobsen forbi på dagen. 
  Conni er under uddannelse til GDH udstil-
lingsdommer og fortalte, hvad hun ser efter, 
når der bedømmes hunde på udstilling.   
  Conni lægger vægt på, at en udstilling 
viser at det er så vigtigt at jagthundene ”sat 
helt sammen” og samtidig kan fungerer godt 
med sin fører. 
  På familiedagen fi k vi i terrænet prøvet, at 
vores hunde kan og vil både arbejde og sam-
arbejde. Det er væsentligt for Den Gamle 
Danske Hønsehunds fremtid som jagthund. 

  Conni så på alle de fremmødte hunde og  
alle fi k en vejledende udtalelse med hjem 
om hver vores hund. Og vi drog selvfølgelig 
alle hjem med den allerbedste!
  En rigtig god dag i super godt selskab… 
og selvfølgelig med både morgenmad og de 
Sønderjyske ringriderpølser til frokosten. 
  Så vi gik bestemt ikke glip af noget den 
dag i august og glæder os allerede til næste 
år.

GDH Syd og Sønderjylland 2016
På familiedagen i august blev det besluttet, 
at det vil være godt med nogle aktiviteter 
i det Sønderjyske. Lars Schmidt, Dorte 
Møllvang Snabe og Karen Skjoldager blev 
valgt til at starte aktiviteterne op og har her 
i oktober holdt første møde. Aktiviteterne 
har vægt på at alle kan være med uanset 
hundens og hundeførerens træning og form. 
Aktiviteter der kommer i kalenderen er:

• To søndage i det tidlige forår med 
oplæg teori og praktisk markprøve 
træning

• en søndag med introduktion til at ar-
bejde med hunden på spor

• Familiedag midt i august

• Deltagelse sidst i august ved Jagt og 
naturmessen på Gram slot

Endelige datoer meldes ud først i det nye år. 
Så hold øje med facebookgruppen GDH Syd 
og Sønderjylland og på www.gdh.dk 
Vi har oprettet en mailliste til korte nyheder 
mv. fra det Sønderjyske og er du interesseret 
i at komme på maillisten, skriver du til Ka-
ren Skjoldager på klskjoldager@gmail.com
Karen Skjoldager

Familiedagen i det Sønderjyske

Masser af aktivitet. Foto: Nicolai Hoffmann www.Hoffmannfotografi .dk.

Utålmodig. Foto: Nicolai Hoffmann www.Hoffmannfo-
tografi .dk.

Vandapport. Foto: Nicolai Hoffmann www.Hoffmann-
fotografi .dk.

Og Conni kom forbi. Foto: Nicolai Hoffmann www.Hoffmannfotografi .dk.

www.fjd.dk
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LANGHÅRSKLUBBEN

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

www.langhaarsklubben.dk

5 klub vinderklassen på Samsø

www.fjd.dk

5 klub vinderklassen blev igen i år afviklet 
på Samsø. Efter kommunens overtagelse af 
rederiet, er turen med færgen blevet noget 
billigere, da man nu kan få en retur dagsbil-
let for kr. 495. Nu er det ikke dyrere end 
at tage over Storebælt og hvem rejser ikke 
gerne på tværs af vand, når der venter gode 
prøveterræner på den anden side.
  Det blev en helt igennem fantastisk dag, 
glimrende markprøve vejr med solskin og 
jævn vind, gode terræner med mange fugle, 
velgående hunde – hvad kan man ønske sig 
mere! 

  Det første terræn lå på sydsiden af 
Stavns fjord og Holger havde tilrettelagt 
det således, at hundene blev sluppet i en 
rødbedemark, som lå på en bakketop med 
udsigt over fjorden, det er svært at forestille 
sig, man kan fi nde en fl ottere kulisse til en 
markprøve end denne.
  Karen og Holger havde igen i år lagt sig 
i selen for prøven skulle blive en succes 
og jeg tror jeg kan tale på alles vegne når 
jeg skriver alt klappede som det skulle. 
Middagspausen blev holdt ude i terrænet og 
mens vi sad og hyggesnakkede, serverede 

Karen kaffe med hjemmebagt kage til.
  Tak til Karen og Holger for et fl ot arrange-
ment!
  Tak til de to veloplagte skytter Sten og Ole, 
som igen i år præsterede at levere alle fugle, 
der blev rejst af hundene. På paraden lå ni 
agerhøns og alle situationer med hundene, 
på nær en enkelt, blev afviklet med fældning 
af fugl. 
  Carsten Lundhøj.

Placeringerne blev som følger: 
1. Vinder med HP Smækbjerg Chita og Torben 
    Gildbjerg
2. Vinder med HP Thasjani’s Holly og Hjalmar Bartho-
     lin Nielsen
3. Vinder Smilla og Tommy Thomsen
4. Vinder Thasjani’s Gismo og Sofi e Skovly
Smækbjerg Chita blev med 1. vinder placeringen 
udtaget til danmarksmesterskabet. 
Foto: Carsten Lundhøj.

Stand med udsigt over Stauns Fjord. Foto: Carsten Lundhøj.

FUME 2015
To Tysk Langhår deltog på FUME (fuld-
brugsprøvemesterskab). Det er de hunde, 
der har fået 1. præmie på de enkelte fuld-
brugsprøver rundt omkring i Danmark, der 
deltager – i alt 12 hunde var med. Kuldsø-
skende Smilla og Tor med førerne Tommy 
Thomsen  Kim W. Jensen fi k lige som på 
Fuldbrugsprøven pointlighed.
  Det er dejligt at se, hvordan vi også er med 
på de mere krævende prøver. 

Smilla i aktion på FUME. Foto: Anette Laursen.
TH. Tor i aktion på FUME. Foto: Anette Laursen.
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På en HZP prøve, vægtes sporarbejdet 
højt, ligesom vandarbejdet adskiller sig fra 
standarden på de danske prøver. På denne 
type prøve kræves det at hunden, hvis det 
er muligt, opnår stand under marksøg, og at 
hunden i fl ere discipliner udviser skud-
fasthed. Endeligt bedømmes samarbejdet 
mellem hund og fører. Da holdene maximalt 
består af 5 hunde pr hold, er det åbenlyst at 
de 3 dommere vil kunne danne sig et objek-
tivt indtryk af den enkelte hunds præstation.

Beretning fra Langeland, Ullebølle 
fra Britta & Bo Larsen som deltog med 
”Sjørslev’s Freja”: Det var et interessant 
møde med nye mennesker, hvor man delte 
samme interesse, nemlig HZP prøverne. Det 
var alt i alt en lærerig dag, hvor forskellige 
nationaliteter var repræsenteret. Dommerne 
var positive, og bidrog til et veltilrettelagt 
arrangement. Ydermere var tonen mellem 
deltagerne og dommerne kammeratlig, dog 
oplevedes der lang ventetid på selve resulta-
tet fra prøven. 
  Det opfordres hermed til at deltage i et 
sådan arrangement for unge hunde, da det 
var yderst lærerigt for henholdsvis hundefø-
rer og hund

Beretning fra Jylland, Mariager ved Hol-
ger Pedersen som deltog med ”Sjørslev’s 
Hulda”: 
  Jeg ankommer spændt, til den tyske prøve 

der afholdes i Danmark. Jeg deltog i foråret 
på VJP, her oplevede jeg, at der deltog me-
get unge og uerfarne hunde. Alle hundene 
bestod dog VJP  prøven undtagen 1. 
  Jeg havde lidt svært ved at dirigere Hulda i 
vandet. Anden skulle hentes på samme side 
som hunden blev sendt ud – bare 30 meter 
mod venstre. Vi fi k dog anden hjem. 
  De øvrige discipliner var trænet hjemme-
fra, så der havde vi ikke problemer. 
  I forbindelse med marksøg var Hulda så 
heldig at få stand for fugl to gange. Arealet 

var måske ikke det bedste til marksøg, da 
dommeren og jeg pludselig stod i vand til 
hoften. Vi blev reddet i land – så var det 
godt at få tørt tøj på.
  Det er for mig en anderledes måde at holde 
prøve på, men jeg kunne godt tænke mig, 
at disse prøver sammen med en eksteriør-
bedømmelse, kunne indgå i en eventuel 
avlsgodkendelse af hunden eller et bidrag 
til det. 

HZP prøven er en opfølgning på VJP prøven

Holger og hund. Foto: Gitte Becher.

Saga på elgjagt
Lillebrusen´s Saga på to år har været med 
sin svenske ejer på sin første elgjagt og er 
blevet brugt til eftersøgning af en anskudt 
Elg. Pejlen viste at hun havde gået 3,6 km 
på sporet da hun fandt dyret. Hendes ejer 
var meget tilfreds med den debut!

Hvem er mest tilfreds??. Privatfoto.

Morten Ruggaard, Samsø, er den 23/9 
optaget med Sjørslev´s Guy som registreret 
Schweisshundefører.

Ny i schweissregisteretUdstilling
Certifi katudstilling i 5-klub regi den 
6. og den 14. februar 2016 – se 
fællesannonce andet sted i bladet.

Langhårsklub-
ben ønsker alle 

sine medlemmer 
en rigtig glæde-
lig jul og et godt 

nytår

LANGHÅRSKLUBBEN

Foto: Anne-Marie Holm Jakobsen.
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På sporet med Huntess Apollo Rocco

www.fjd.dk

I Dansk Weimaraner Klub har vi et rigtig 
dygtigt makkerpar i Pia Henriksen, 42 år og 
Huntess Apollo Rocco, seks år, der udøver 
lydighed og sporarbejde på højt plan. I april 
i år deltog de i DM Nordisk Spor, hvor de 
fi k en 4. plads samt en plads på landshol-
det til Nordisk Mesterskab i Stockholm, 
der blev afholdt den 17. – 21. september. 
Da Pia var blevet udtaget til landsholdet, 
blev der selvfølgelig lavet en træningsplan 
herfor, hvor holdet i perioden mødtes og 
trænede sammen. Men det var ikke nok for 
Pia, der vidste terrænet i Sverige ville være 
svært, så da hun på Facebook efterlyste et 
udfordrende terræn, gerne med en masse 
kupering, ja så ville skoven ved Mariager 

fjord være helt perfekt og Pia og Rocco blev 
straks inviteret af formanden og underteg-
net. 
  Træningen fandt sted sidst i juli måned i 
Østerskoven ved Hobro på en skøn dag med 
høj sol og 22 C. Rundstykkerne blev indta-
get med kig ud over fjorden og derefter gik 
formanden et to km. langt spor, hvorpå der 
skulle placeres syv små pinde på ca. 10 cm. 
og en slutpind på 20 cm. Pindene er grene 
fra naturen og skal have fært fra sporlægger, 
som holder dem i hånden inden de lægges 
i sporet. Der er ingen regler for, hvordan 
sporet skal være, dog må genstandene ikke 
smides væk fra sporet, der må være knæk, 
spidser og buer, man kan gå over stammer, 
gennem vandløb, tæt nåleskov m.v. Går man 
sporet i en stor bue, for f.eks. at komme 
tilbage til bilen er kravet, der skal være god 
afstand imellem - mindst 100 meter. 
  Om Østerskoven kan man sige, at der er 
rigtig meget trafi k, fordi den ligger mellem 
Hobro by og fjorden. Det er både cykler, 
gående, biler, hunde, spejdere der overnatter 
og masser af dyreliv. Det er sporlæggerens 
fod hunden går på og ikke andet og sporet 
skal ligge i to timer. Føreren anvises sporet 
i et opstarts felt på 30 x 50 m og til konkur-
rencer går der ikke nogle med på sporet – 
det er kun resultatet der tæller, ikke hvordan 
man går det – kun om alle genstande er med 
hjem og tiden på 60 min. overholdt.
  Pia Henriksen bruger gps, når hun laver 
spor, så hun kan se om Rocco går det hun-
drede procent. Derfor blev formanden udsty-
ret med gps og da vi skulle vente to timer på 
sporet blev klar, lavede vi et feltsøg. Det går 
ud på at lave et fært område, der er 50 x 50 
meter, hvor hjørnerne markeres og derefter 
går man ind og ligger fi re genstande. Ofte 
er feltsøg lavet i åben skov med mosbund, 
men jeg havde fundet et område med væltet 
træer, høje buske og lidt kuperet, således det 
ikke var muligt at se hunden hele tiden.
  Der er ingen krav til, hvilke genstande man 
bruger i træningen og da Pia gerne ville 
have udfordringer, så fandt jeg følgende: en 
halskrave og et par strømper, som jeg havde 
haft på samt en lille metalskål og en astmas-

pray i plast. Pia sender herefter Rocco i søg 
og der går tre min. så er halskraven hjemme. 
Herefter går der et min. så er den lille metal 
skål hjemme, som jeg havde dumpet ned 
oven i en stor bregne. Imponerende! Kun 
fi re min. efter er strømperne i hus, men så 
begynder det at blive svært. Rocco søger og 
søger, men kan ikke fi nde den sidste gen-
stand. Lige pludselig kommer han med et af 
markeringsbåndene og så var det jeg fandt 
ud af, at man ikke bare kan smide sådan et 
bånd op over en gren, fordi vinden kan tage 
den – nej, der er en klips på den, for den 
skal sidde fast og så kan det ikke nytte man 
ikke kan nå op i træet! 
  Til sidst må Pia gå med ud i feltet og an-
vise det hjørne, som genstanden ligger i og 
så lykkes det Rocco at fi nde astma sprayen. 
Til konkurrencer skal alle 4 genstande være 
fundet på 5 min. så ingen tvivl om at dette 
var en svær udfordring, men super træning 
på udholdenhed og søgelysten. Det var dog 
imponerende at se, at Rocco ikke går uden 
for feltet/færtområdet på noget tidspunkt og 
jeg havde forventet, det var svært at fi nde 
noget i metal, men det viste sig, at plastik 
var det sværeste materiale. 

Nu var der tid til sporet. Pia sætter sele 
og line på Rocco, som ved at der nu skal 
arbejdes. Formanden anviser en stejl bakke 
og Pia ser da også lidt overrasket ud, men 
af sted det går. Vi ved, at det er et sted, hvor 
der lige har gået nogle, så det var ret impo-
nerende at se, hvordan Rocco udreder sporet 
og efter 40 meter er 100 procent på det 
rigtige spor, som vi kan se på gps´en. Rocco 
er en stor hund med lange ben og Pia en lille 
pige på 165 cm., men inden vi er halvt gen-
nem sporet, så må jeg opgive at følge med, 
så kuperet er området. 
  Da jeg ikke ved, hvor sporet er, så går jeg 
op på en bakketop, så jeg kan tage nogle bil-
leder, når de kommer retur og det viser sig 
jeg er gået lige hen over sporet. Det lader 
Rocco sig dog ikke mærke med, han går på 
den rigtige fod helt hen til slutpinden, som 
ligger bag et stort træ lige i nærheden. Alle 
pinde kom desværre ikke med hjem, men 

Slutpinden fundet og klar til refl ektioner.
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Pia fi k sin udfordring og sagde – Det var det 
vildeste kuperede terræn med forhindringer, 
det føltes som 5 km. og sveden drev af mig, 
samtidig med at benene syrede til.
  Rocco holdt det samme tempo både op og 
ned, så jeg var presset og var da også i nær-
kontakt med skovbunden et par gange. Jeg 
var super glad for, Rocco forblev fokuseret 
og urørt af terrænet og vildtet der også løb 
forbi. 
  Herefter var træningen forbi og vi sluttede 
dagen med frokost i privaten. Tak for en 
super god dag, vi lærte en masse og noget 
af det, jeg tænkte mest over var, at Pia på 
sporet gav Rocco både godbidder og vand, 
når han fandt en pind og det havde absolut 
ingen indfl ydelse på hans sporfasthed. 

Hvordan gik det så i Sverige? Den første 
dag var en brat opvågning, da Rocco blev 
meget stresset af vildsvine- og elg spor, som 
han ikke kender og derfor kom kun seks 
genstande hjem og tiden overskredet. På an-
det spor gik det meget bedre med fuldt hus 
på 36. min, på trods af der var både bjerge, 
høj bevoksning og igennem en mose med 
vand til knæene.
  Pia forklarer det således – Det gik godt 
med lydigheden, på nær gruppedækken, 
hvor førerne er ude af syne i fi re min. Det 
første spor var rigtig svært, så selv om vi har 
trænet kuperet, så var det de ukendte dufte, 

der gjorde vi fi k nul point. Med lidt peptalk 
fra teamleder, så vi var på toppen næste 
dag og det har været en fantastisk uge med 
masser af dygtige hunde og super søde men-
nesker. Jeg har fået masser af gode ting med 
hjem til den videre træning og en kanon 
oplevelse sammen med min hund. 
  Desværre blev det ikke til en placering for 
de danske sporhunde hverken individuelt 

eller som hold i denne omgang. Uanset race 
så var vildsvin på arealet en sværhedsgrad 
i sig selv. Bedste individuelle blev Hann 
Närhi med Kit fra Finland og bedste hold 
blev Sverige. I samme forbindelse blev der 
afholdt andre brugsprøver, deriblandt Run-
dering, SKYD og IPO.
Tekst og foto: Jette Veggerby

I forbindelse med en ”grå” agerhønse jagt 
ved Hobro den 16. september 2014 havde vi 
fornøjelsen af at have følgeskab af Michael 
Sand, der gerne ville tage billeder til sin 
nye bog ”Vildsvinet”. Formanden havde sat 
sig for at holde en agerhønsejagt kun med 
weimaranere og på dagen fi k han selskab af 
Tommy Klausen, Bording, med Thornvig´s 
Chester, Flemming Frederiksen, Gislum, 
med Sønderskoven´s Don Chang Le Rapide 

- kaldes Chang - og Hunt ´N´ Fun Belle 
Sting Láutre - kaldes Sting samt skytterne 
Morten Christiansen fra Nørre Vissing ved 
Skanderborg og Michaels bror Torben. 
Der kom desværre kun én fugl på paraden 
denne ellers skønne september dag, leveret 
af formand Morten Hougaard og apporteret 
af Sally, men vi havde en dejlig dag og som 
Michael Sand sagde, så var det Danmarks 
smukkeste fugl, som lå der i solen.

Bogen indeholder en fl ot fotoreportage fra 
dagen samt mange andre skønne jagtberet-
ninger – den helt oplagte julegave idé til 
nogle hyggelige timer foran pejsen. Bestil 
bogen på www.jafi .dk og få den smukt pak-
ket ind – lige til at ligge under træet. Bogen 
koster 299,- kr. 

Weimaranerne med i Jagtbogen

Sikker sporfølgning.

Schweisstræning 2016
Kreds 2 afholder schweisstræning med 
opstart i februar og en afsluttende lokal-
prøve i april. Træningsforløbet starter 
med en intro aften onsdag den 3. februar 
hos Martin Dannemand, Hinnerup, som 
er en ildsjæl med schweiss og som denne 
aften vil lave en grundig introduktion til 
det at gå schweiss samt hvilket udstyr 
man skal bruge. Herefter er der træning 
i henholdsvis Hadsund og Juelsminde 
den 7. og 14. februar og den lokale prøve 
bliver afholdt i Hadsund 17. april. Du 
får tre gange træning og en hyggelig og 
informativ introaften for kun 300 kr. – og 
det er vel at mærke med gratis grillpøl-
ser og øl/vand efter hver træning. Vil du 
vide mere om schweiss og give din hund 
god og jagtrelateret træning, så mød op 
til en hyggelig aften i Kreds 2. Læs mere 
på hjemmesiden, hvor du også kan hente 
tilmeldingsblanketten. 
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Europa Cup (EUC) 2015 
Da det blev aften tirsdag den 8. september 
blev bilen pakket med udstyr til tre dages 
markprøve med tre hunde. Efter bilen var 
pakket, blev mokka kanden ladt med rå 
mængder kaffe, så den var klar til næste dag 
hvor vækkeuret skulle ringe klokken fi re.
  Foran os lå en køretur på omkring 1000km 
til det sydvestlige Holland - nærmere 
betegnet Goes. De terræner vi skulle gå på, 
minder en del om det, man fi nder i dele af 
det sønderjyske med marker omgivet af 
diger. Vi skulle primært gå i roer, men der 
var også løg, kartofl er, stub og lucerne. De 
fugle, vi skulle prøve at fi nde, var primært 
vilde fasaner, da området var for vådt til 
agerhøns, og Hollandsk lovgivning ikke 
tillader udsætning af fugle. Der skulle derfor 
arbejdes for at komme til situationer, hvilket 
bestemt ikke gjorde forventningerne om 
gode prøvedage mindre.
  Forventningerne til dette års EUC var som 
sagt høje fordi vi skulle gå på nogle fanta-
stiske terræner med vilde fugle men også 
fordi det var arrangeret af vores Hollandske 
venner i anledning af deres 40 års jubilæum. 
Vi forventede også at møde mange gode 
hundevenner, og så skulle vi prøve at for-
svare vores titel som Europamestre.
  Vi var derfor spændte, da vi ankom til 
mødestedet i Goes hvor vi mødtes med de 
andre hold og blev bespist med en Ungarsk 
Gullash. Allerede under briefi ngen blev det 
klart, at de Hollandske arrangører havde 
gjort et kæmpe arbejde, og det hele vir-
kede velplanlagt. Vi var derfor ikke mindre 
forventningsfulde, da vi tog tilbage til vores 
hoteller for at hvile ud til dagen efter, hvor 
åbenklasse hundene skulle afprøves første 
gang. 
  Det Danske hold bestod i år af holdkaptajn 
Per Stouby med Kenzo, Hjalmer Bartholin 
Nielsen med Holly og Lea (Derby), Sofi e 
Skovly med Charlie, Anne Secher med 
Caddy, Claus Secher med Harley (derby) og 
Jan Secher med Sprocket

På den første prøvedag skinnede solen og 
efter en kort præcis briefi ng blev vi delt i 
to hold og ført ud i terrænerne af terrænle-

derne, som var medlemmer af de jagtkon-
sortier, hvis jord vi skulle færdes på. Vi blev 
dømt af to dommere per hold. Mit hold have 
en hollandsk og en fransk dommer.
  Vi startede med at gå på stub og roer. I 
Holland er det tradition, at kun få hunde 
følger med ud i marken, og at de resterende 
bliver i nærheden af bilerne. Det var derfor 
ikke nemt at se, hvad der skete, men der gik 
ikke længe, før vi hørt et lille høfl igt plut fra 
en 6 mm pistol. (På hollandske prøver kan 
man få ekstra points ved selv at skyde med 
en 6 mm pistol)
  Bernadette, en af de hollandske førere, 
havde haft en god situation i roer, men 
desværre for hende var de kommet ud i et 
haremekka efter situationen, så hun var 
ikke helt tilfreds. Det bør her nævnes, at når 
der nævnes mange harer i Holland, er der 
mange harer. Terrænlederen fortalte at det 
ikke er ualmindeligt at de på de 400 hektar 
skyder over 150 harer. Men trods harer 
havde Bernadette åbnet ballet for os andre.

  Sofi e og Per skulle ud som 7 og 8 og jeg 
som 11, så vi havde god tid til at kigge på de 
andre hunde, som generelt gjorde det godt, 
og stemningen var god. Fuglene var dog en 
udfordring i roerne, men der var chance til 
fugl for de fl este.
  Da det blev Sofi es tur, var vi taget til en 
kæmpe roemark, som lå op af et lille hus-
mandssted, og Sofi e blev sendt ud omkring 
husmandsstedet. Charlie gjorde det godt 
og fi k hurtigt kontakt med en fasan i et 
sprøjtespor, men den fl øj da han forsøgte 
at sætte den. Dommeren benyttede sig dog 
af reglen om, at fugle og fejl inden for det 
første minut er gratis, og Sofi e of Charlie fi k 
lov til at fortsætte og klarede det i fl ot stil 
dog uden fl ere fugle.
  Derefter var det Per og Kenzo, som også 
klarede det i fl ot stil. I slutningen af slippet 
fi k Kenzo en stram stand langt ude, han stod 
fi nt men idet Per går op til Kenzo træder 
han en fugl op lige bag Kenzo. Kenzo bliver 
og de får afviklet situationen, dog uden at 

Sikker apport. Foto: Claus Secher.

www.fjd.dk
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påvise fugl. 
  Da det bliver Sprockets og min tur, bliver 
vi sluppet i en høj Lucerne mark. Det hele 
starter med at terrænlederen beklager, at han 
sender os i den høje lucerne, men de ved, at 
der er fasaner der. Sprocket gør det godt og 
får dækket marken godt, og dommerne og 
jeg forsøger at følge med, med snørebånd 
der går op og fi ltret lucerne op til knæene.
  Efter 15 min trækker Sprocket an og får 
stand ude i højre side.  Jeg prøver at fi nde 
min pistol i mine alt for mange lommer. Jeg 
fi nder den efter nogen roden, men da jeg 
er 10 meter fra Sprocket, står fuglen af og 
letter 15 meter foran Sprocket.  Det var ikke 
hundens skyld, men jeg præsterede hele tre 
fejl i den situation. Dette resulterede også i 
at den franske doghandler med et smil kon-
staterede: - Great dog, but you are no good.
  Den første prøvedag ender efter dejligt 
vejr, gode terræner og pænt med fugle med 
fælles spisning hvor der serveres Holland-
ske specialiteter og øl. Vi får fulgt op på det 
andet holds bedrifter hvor Anne og Caddy 
har haft en situation og har scoret point. Det 
engelske hold har også gjort det rigtigt godt 
og førte på det tidspunkt konkurencen. 

På prøvens anden dag skulle vores 
unghunde i vælten med en hollandsk og en 
fransk dommer, hundenes eksteriør skulle 
bedømmes og hundene skulle vandappor-
tere. Hjalmer var ude i roer tidligt på dagen 
med Lea, som gik rigtigt godt og med stor 
iver. Tidligt i slippet lettede der ænder, som 
kun øgede jagtlysten. Hun får efter fem 
minutter stram stand for en fasan, Hjalmer 
kommer hurtigt og Lea rejser præcist en fa-
san og forfølger den med dommerens ord til 
Belgien, hvilket dog er helt i orden i derby, 
og der er da også andre hunde, der anslås til 
at have været i Italien og Frankrig. Så alt i 
alt fl ot af Hjalmer og Lea.

  Lidt efter er det Claus og Harley. Særligt 
Claus er påvirket af de mange harer og 
fl øjter en del på Harley, som fi nder en hare 
men nøjes med at forfølge den ganske kort 
før han fi nt stopper, resten af slippet går fi nt 
og ender med at han markerer en stor fasan 
kok, men er da desværre kommet for tæt på 
den, så den går på vingerne
  Efter frokost er det tid til eksteriørvur-
dering, hvor vi får bekræftet, at vi alle har 
Vizslaer med, og så er det tid til vandap-
portering, hvilket er et hit, da det er over 
20 grader og strålende sol. Det danske hold 
klarede vandet fl ot, og derefter var der fri 
leg og hygge. Det bliver til nogle hyggelige 
timer med mange gode jagt- og hundehisto-
rier fra Holland, England, Sverige, Tyskland 
og Tjekkiet etc. Og igen blev vi bespist på 
fornemste vis.
  På prøvens tredje dag var vi ude med en 
Hollandsk og Belgisk dommer, vejret havde 
skiftet, og det var overskyet med mindre 
vind. Sprocket og jeg starter ud i skiftende 
vind i samme mark som Hjalmer og Lea  
fandt fugl i dagen før. Sprocket og jeg 
fokuserer derfor på området, hvor Lea fandt 
fugle, men det hele ender brat da Sprocket 
i dårlig vind ryger ind i en fasan høne med 
kyllinger ude i det spor, vi brugte til at gå 
frem til startstedet.
  Det var en åbenlys chance, som vi skulle 
have udnyttet og Sprocket burde have lugtet 
fuglene slaget inden, han rammer ind i dem, 
men rart at det ikke kun er føreren, der laver 
fejlene og selvfølgelig lidt surt, at vi ikke 
var lidt heldigere.
  Per kommer ud i skiftende vind med 
Kenzo. Kenzo vil gerne gå, men den 
skiftende vind gør at det kommer til at se 
lidt tilfældigt ud. Han har tre gange stand, 

hvor han selv løser, uden der påvises vildt. 
Sofi e og Charlie gør det igen rigtigt godt, og 
Charlie får dækket terrænet fl ot, dog uden at 
påvise fugl.
  Efter frokost skifter jeg hold, da jeg er ude 
pga jeg har haft fugl på terrænet uden at 
udnytte den. Anne og Caddy har igen haft 
en situation og scoret point, og jeg får set 
Caddy lave en fl ot apport. Hjalmer havde 
også været ude, og Holly havde fundet fugl, 
men fi k ikke point af en uklar grund.
  Jeg fi k også set Yvette Hoorman fra Hol-
land i action med hendes Ruhårede Vizsla 
Glenda og Luciano Boucher fra Frankrig 
med hans ruhårede Vizsla Agota. Det var 
dejligt at se to virkeligt velgående ruhårede 
Vizslaer. Den Franske og Beligisk dommer 
sluttede dagen kl. 14, og vi tog hjem og 
ventede på det andet hold.
  Det var tilbage omkring kl. 17, men inden 
ankomst hørte vi fra Per, at Sofi e og Charlie 
havde holdt det høje format fra morgen-
stunden og efter megen søgen havde fundet 
fugl og haft en super situation og stod til 
Excellent med CACIT, hvis han viste god 
apport. Det gjorde han i fl ot stil tilbage ved 
mødestedet.
  Så ved Caddys og Charlies point samt 
det stabile udstillings og vandarbejde fi k 
vi forsvaret europamestertitlen. Yderligere 
blev Charlie prøvens bedste hund, og Caddy 
blev prøvens bedste ruhårede Vizsla.  Det 
skal også nævnes at Danmark blev næst 
bedst i holdkonkurrencen for unghunde. Det 
hele blev sluttet af med en fest med helstegt 
pattegris, live musik og massere af øl
Jeg håber vi ses       
Anne Secher

Vandapport er da en selvfølge. Foto: Claus Secher.

Glade nyslåede Europamestre. Foto: Claus Secher.
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Julehilsen fra formanden
Så er vi ved udgangen af 2015, Juletræet 
skal snart indenfor og pyntes med lys og 
julepynt. Jagtsæson er godt i gang og forhå-
bentlig har der været mange gode oplevelser 
sammen med jeres jagthund. Det har det i 
hvert faldt været for mig og det er jeg meget 
taknemlig for. Snart skal vi siger farvel til 
det gamle år og byder velkommen til det 
nye, med lige en enkelt jagtperiode mere 
inde det lukker ned igen for denne sæson. 
  Det er altid meget populær at laver en 
skrivelse om højde punkter af det forbigå-
ende år, og skrive det ind på en julekort og 
sender rund til familie & venner. Det havde 
jeg tænkt mig at gøre om hvad vi har lavet 
her i klubben igennem 2015. Så alle kan 
få en gensyn af de oplevelser som man har 
haft sammen. Men også for dem som ikke 
har været en del af det og måske godt kunne 
tænke sig at være med til næste år. Med alle 
de forskellige aktiviteter klubben afholder er 
der altid plads til fl ere og i er meget velkom-
men til at deltager.

DDPK forårsmarkprøve blev afholdt i 
marts, i det Sønderjyske hos John & Gitte, 
højde punktet var selvfølgelig den velsma-
gende middagsret, altid en fornøjelse og 
selvfølgelig selve markprøven.  Vi havde 
formidabelt terræn at begå os i og med 
mange vilde fugle og andet vild, som vores 
hunde gerne ville arbejde med. Det blev i 
alt til 3. præmieringer, uddeling af opmun-
tringspokal og en hare pokal, som hvert år 
uddeles til en meget uheldig (ulydig) hund. 
DDPK forårsmarkprøve vil i 2016 blive 
afhold sidst i marts i nærheden af Silkeborg.

Der blev afhold anlægstest for ungehunde 
(VJP) den 21. marts hos vores medlemmer 
Henk & Petra Smid i Odder. Der deltog i alt 
5 drenter med på denne test & den 22. marts 
en enkelt et i Tølløse, begge prøve blev 
afhold i samarbejde med www.jagtbrugs-
hunde.dk.
  Ud af de seks deltagende Drente var der 
fem, som bestod, rigtig fi nt resultat. I 2016 
afholdes der igen tre anlægstester VJP, i 
Odder og på Fyn den 9. april og på Sjælland 

den 10. april, håber vi ses alle de nye hval-
pekøber til denne anlægstest, vi afholder 
selvfølgelig træning til jer, som gerne vil 
deltager. 

Så var der mulighed for at indskyde jeres 
riffel inden bukkejagten gik ind, vi afholdte 
det på Herning Jagtcenter i Ørre, den 10. 
maj. Her blev Morten Overgaard den bedste 
og Ole Sørensen næste bedste i riffelskyd-
ning. Men det vigtigste var selvfølgelig at 
mændene havde en hyggelig dag.
  Der blev serveret grillpølser og alle faldt 
godt i snak med hinanden. I 2016 er der 
igen reserveret baner til klubben den 8. maj, 
håber at i alle kan kommer igen og giver 
Morten & Ole kamp til stregen. 

I juni var der familieweekend hos Anders 
& Rikke i Slagelse, den første gang på Sjæl-
land. Og det blev en vældig god weekend, i 
alt var der 27 tilmeldinger, fl ot opbakning. 
I denne sammenhæng blev der også afholdt 
apporteringsprøve hvor KFJ pokal kom i 
spil og som Bent Hansen vandt, med 30 
point, godt klaret. Den skal forsvares næste 
år.

  Der blev også afsat tid til at holde hvalpe-
træf. Det var den første af slagsen og skal 
selvfølgelig gentages til næste år. DDPK 
familie weekend i 2016 vil blive afhold den 

DDPK forårsmarkprøve. Foto: Johanna Jongstra.

VJP deltager, Aischa & Petra. Foto: Maddie & Jasmin 
Smid. 

www.fjd.dk



53www.fjd.dk

DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB

18. & 19. juni hos Ole & Johanna. I forbin-
delse med det afholder vi apporteringsprøve 
og jagtsti om lørdag og hvalpetræf om 
søndag, hvor vi også afholde vores første 
udstilling selv, hvis der er opbakning til det. 
Generalforsamling vil blive afholdt lige 
efter udstilling, omkring kl. 13:00 hvor alle 
jer er inviteret, vel mødt.

På Gram slot til Jagt & natur messe var 
vi igen repræsenteret ligesom de 2 foregå-
ende år. Det er altid mange folk som gerne 
hjælper til og det er bare skønt. Vi deler os 
gerne op i 2 hold, så alle få noget ud af at 
være med på denne messe. Og det bliver 
nok også tilfælde til næste år hvor Jagt & 
natur ligger på den 27. & 28. august. Det 
er altid dejlig at møde folk som gerne vil 
vide lidt mere om vores race og vi fortælle 
jo gerne om vores hunde og viser dem frem 
med stolthed. Tak for det.

Så var der en anlægstest (HZP) den 12. & 
13. september for dem som havde bestået 
testen til unghund (VJP). Desværre ingen 
deltagelse af vores medlemmer, det var lidt 
ærgerligt, men måske var oplysninger efter 
den første test ikke tydelig nok.
  Vi må prøve at gøre informationer ud til 
dem som testen er relevant for noget bedre, 
man må lære af sine fejl. Men til efteråret 
er der igen planlagt 3 prøve, på forskellige 
datoer, Jylland, Langeland op på Sjælland, 
det bliver spændende.

Og så her til sidst var det vores ager-
hønsejagt som blev afhold lørdag den 10. 
oktober på Thorsminde. Det var igen en 
dejlig oplevelser og hvor mange af vores 
medlemmer gerne deltager. Flot hundear-
bejd og skarpe skytter og alt komme ud på 
en dejlig oplevelse for både hund og jæger. 
  Igen i år var vejret helt i top, ligesom dem 

foregående år. Mon ikke vi er heldig igen 
til næste år! Vi håber at kunne afholde en 
agerhønsejagt igen lørdag den 8. oktober 
2016, så sæt X i jeres kalender. 

Jeg ville meget gerne takke alle de mange 
frivillige for jeres indsats i 2015 og gjorde 
det til en dejlig Drente år, vi kan simpelthen 
ikke undvære jer. Men jeg håber også at alle 
vil få en dejlig og triveligt Jul sammen med 
familie, venner og jeres Drente. Kom godt i 
det nye år og forhåbentlig ses vi. 
Med glædelig julehilsen fra jeres formand.

Der hygges på familieweekend. Foto: Johanna Jongstra. Hjælpere på¨Gram slot, Jagt & Natur. Foto: Johanna 
Jongstra

Deltagerne på¨agerhønsejagten. Foto: Johanna 
Jongstra.

Perfekt stand og indlevelse af hundefører. Foto: Johanna Jongstra.
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Hvordan man laver en vinder

www.fjd.dk

Portræt af Thomas Klit, Brande og hans 
Breton Fønsvigs Da Vinci. Ekvipagen vandt 
forårsmesterskabet 2014.
  Thomas er en erfaren hundefører, opdræt-
ter og jæger. I sommeren 2015 satte vi os 
ned i Thomas’ køkken til en snak om at 
træne hunde, jagt og det at lave en vinder.
  Thomas er opvokset med bretoner og 
først siden 1997 har han også haft engelsk 
settere. Jagten har han dyrket siden han var 
16, eller lidt før som han siger. Den første 
agerhøne eller rettere agerhøns blev skudt 
da han var 16. Det var, på en hønsejagt i 
Polen, en dublé og over hans egen hund vel 
og mærke. Livet med hund er bare sådan det 
er for Thomas, det er en livsstil. Hundene 
og jagten har måske næsten fyldt for meget i 
perioder, men det er blevet bedre. Det er dog 
en livsstil og vil altid være det.
  Da Vincis´s vej til Thomas var ikke helt 
lige ud af landevejen. Thomas ejede han-
hunden PVN´s Poker og han skulle selv-
følgelig have en hvalp, da parringen med 
en god tæve kom i stand. Han fi k først en 
tævehvalp, men den passede ikke til Thomas 
og kom derfor videre og har i dag et godt 

jagtliv et andet sted. Muligheden for at købe 
Da Vinci bød sig og Thomas’ far købte ham. 
Da hunden blev knap to år måtte de indse at 
han måske var lidt for stor en mundfuld for 
Knud. Så Thomas overtog ham i foråret og 
nåede at stille han fi re gange i uk. med to 1. 
præmier som resultat. Potentialet i hunden 
var stort, det stod klart, men det handlede 
om at få ham gjort færdig. Der var dog 
nogle udfordringer undervejs. Jagtbegæret 
var større end vildtfi nderevnen og der var 
lidt for stor lyst til at løbe stærkt. Til sidst, 
netop til mesterskabet var det så faktisk 
vildtfi nderevnen som førte Da Vinci til sejr.

Valget af hvalpen. Da Vinci kom til Tho-
mas som næsten to årig, så han har ikke selv 
været med til at udvælge ham. Faktisk ville 
han selv have valgt kuldbroderen Darwin 
hvis han skulle have valgt da de var hvalpe. 
Thomas mener, at han aldrig har haft en god 
evne til at udvælge hvalpe. De bedste hunde 
han har haft, har altid været de hunde som 
var tilbage i kuldet. Faren til Da Vinci var 
et tilfælde hvor han lod en kammerat få den 
sort hvide hvalp selvom det var den Thomas 
gerne ville have haft. Dermed valgte Tho-
mas Poker, som viste sig at være den rigtige 
for Thomas. 
  Da Vinci var af et stort format, men dres-
suren der lå i ham, da Thomas overtog ham 
slog ikke til, så der måtte ryddes op og 
startes forfra. 
  Hunden udviklede sig hurtigt og hans ”all 
in” mentalitet skinnede igennem på alle 
områder.

Jagt: Thomas’ hunde bruges på jagt, alt 
slags jagt. Det er et faktum. Selv efter 
råvildt skal de slå til. Apporteringen med Da 
Vinci var fantastisk. Selv i november måned 
i koldt vejr efter ænder blev han ved, han 
gav alt hvad han havde i sig i alle henseen-
der.
  Sneppejagten er en favoritdisciplin og der 
blev Da Vinci også en habil hund, da han 
først lige lærte at tage den mere med ro. 
  Den stående hund er kommet med i 
opvæksten. Det er en arv fra Thomas’ far, 

men Thomas kan heller ikke forestille sig at 
nøjes med en labrador. ” Det går jeg for lidt 
på andejagt til” siges der med et glimt i øjet. 
Der er ingen tvivl om at den stående hund er 
det eneste valg for Thomas og at de bruges 
til det de er skabt til.

Dressuren. Thomas arbejder med at fi nde 
den dressur type som passer til den på-
gældende hund og det er jo netop det som 
gør det svært, udfordrende og spændende 
at arbejde med hundene. Da Vinci havde 
meget brug for konsekvens i sin dressur. 
Han skulle hele tiden vide at når man gjorde 
noget godt, så var der ros og gjorde man 
noget skidt, så blev Thomas gal. Tilliden 
kan dog lide en brist i det forløb, så når 
dressuren er ovre, så skal tilliden opbygges 
og så blomstrer hunden. ”Desværre ser man 
mange gange at hundeførerne ikke når til 
punktet hvor hunden får lov at blomstre” 
Fortæller Thomas. 
  Oplevelser og skift at miljø mener Thomas 
klart gør hunden bedre. Da Vinci har været 
med både i Polen og i Sverige, men også på 
fællesjagt, andejagt og sneppejagt. Jo mere 
man kan bygge på jo bedre bliver hunden 
også. 

Værktøjer. Da Thomas jo også har settere 
og de bruges også på jagt og prøve, så 
vender vi lige emnet om man kan lære noget 
af at arbejde med andre hunderacer. Thomas 
anbefaler at man lykkes med en breton 
inden man arbejder med settere. Ikke fordi 
han mener den ene hunderace er bedre end 
den anden, men settere er bare noget andet. 
De er faktisk modsætninger, da settere ofte 
er rolige inde og let antændelige ude, så er 
det modsat med bretonerne. (Settere preller 
fugle/Bretoner jagter hårvildt)

Træning. Hvor meget trænes der og hvilke 
metoder? Da Thomas var ung kørte han på 
knallert eller cykel med hundene, faktisk så 
meget at han sled deres poter i iveren for at 
de skulle være klar. Han har forsøgt sig med 
at konditionstræne dem på grusvej hvilket 
har givet gode resultater, men at holde dem i 

Thomas og Da Vinci. Privatfoto.
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en god grundtræning er dog bedst.
  Han anbefaler at gå med to hunde på 
vildtfattige terræner for at få dem i god kon-
dition. De senere år har Thomas dog ikke 
trænet så meget og mener at han har fået 
bedre hunde ud af det. De kan naturligvis gå 
ned på at deres kondition ikke er god nok, 
men den største faktor er dog at undgå træ-
ningslede. Det er vigtigt at hunden bevarer 
iveren efter at fi nde vildt. De må aldrig få 
lede ved vildtet. 

Kontakt og tillid. Ros, ros og ros er vejen 
frem for Thomas når først dressuren er på 
plads. Det er også vigtigt at have omgang 
med hundene. I stedet for at smide hunden i 
hundekassen, så tag hunden med ind i bilen 
når der skiftes terræn. Tag dem op og hav 
dem i hænder.
  Hundene er blevet lidt for meget en brugs-
genstand og den daglige kontakt i hverdagen 
er for lidt i forhold til det ideelle for Tho-
mas. Var det muligt så havde han gerne alle 
hunde inde i huset frit, men med tre børn, 
arbejde og travlhed, så er det ikke muligt på 
nuværende tidspunkt. 

Udfordringerne. Hårvildt var et problem 
fra start og hele hundens liv måtte der arbej-
des med det. Lysten til haren kunne vinde 
over dressuren. Det fyldte altid for Da Vinci. 
Thomas er overbevist om at de første op-
levelser med harer og hårvildt generelt var 
lagret sig så dybt at de hele tiden kunne tage 
over. Selv kort tid inden mesterskabet kunne 
lysten tage over og en haretur blev taget. 
Selvom Thomas på daværende tidspunkt var 
overbevist om at det var et overstået kapitel.

Guldkornene. Når man får en hund kan 
Thomas kun anbefale at man altid får præ-
senteret sin hund for fugl inden de opdager 
at der fi ndes harer.
  Med Da Vinci er det blevet endnu mere 
klart at almindelig god grunddressur inden 
man går i marken med sin hund er alfa og 
omega. Dresser først, så skal potentialet nok 
blomstre siden. 
  Og så det uundgåelige spørgsmål: Jagthund 
eller prøvehund? Svaret er ganske enkelt: 
- Hvis de ikke kan bruges på jagt, så er de 
her ikke. Mere enkelt kan det vel ikke siges 
og kan de ikke bruges på jagt, så bliver det 

heller aldrig en god prøvehund.
  Samtalen med Thomas er ikke den nem-
meste at tage, for Da Vinci dør alt for tidligt. 
En skæbnesvanger dag på sneppejagt på 
Fanø rammes Da Vinci af en bil og det 
bliver fatalt. Det kommer tæt på mens vi 
sidder der ved køkkenbordet og det er tyde-
ligt at hunden er savnet. Den fi k lige lov at 
blomstre og potentialet var sikkert til endnu 
mere.
  Det er desværre loddet for jagthunden og 
hundefører. Det kan gå galt og det gør ondt 
når man mister en god hund. Det er dog 
blevet lysere, arvetageren er fundet.
  Arbejdet med hunde kan gribes an fra 
mange vinkler og det er en proces som man 
kan fi ntune igen og igen gennem hele livet. 
Udgangspunkt i individet og at arbejde 
ud fra det er måske nøglen. Det er ikke 
nødvendigvis det at kunne vælge den rigtige 
hvalp i et kuld, men nok nærmere evnen til 
at arbejde med hunden som i den sidste ende 
skaber resultaterne.
Tekst: Anne Kristensen

Her i familien har vi en ældre herre, dog i 
sin bedste alder, som er godheden selv og 
hvis mål i livet er, at fi nde fuglen, få den på 
vingerne og hente den til ”far”, når den er 
blevet skudt. Dette mål opfylder han i en 
sådan grad, at han får sine egne jagtinvita-
tioner. Og han siger aldrig nej.
  Lad os kalde hovedpersonen i denne 
historie for ”Karlsson”. Karlsson var for 
nylig på en større jagt, hvor han i sin glæde 
over selve jagten arbejdede med stor iver, 
og på den måde fi k hentet rigtig mange af 
de fugle, der faldt den dag. Han imponerede 
hele jagtselskabet med sin rutine og dygtig-
hed, for ikke at tale om den overordentlige 
store mængde energi han lagde for dagen. 
Da jagten var slut, paraden afholdt og de 
tobenede havde sagt farvel og på gensyn, 
blev Karlsson pakket i bilen, og så kørte han 
og ”Far” hjem.
  Vel hjemme åbnede ”far” bagsmækken på 
bilen så Karlsson kunne komme ud. ”Han er 
nok sulten og trænger til et velfortjent hvil i 
den grå hundepude” tænkte ”far” mens han 
åbnede for lågen i hundeburet. Men Karls-
son, som ellers gerne vil ud af hundeburet 
og med ind og have noget at spise, blev lig-
gende i buret. - Kom så, kaldte ”far”. Karls-
son løftede hovedet og kiggede på ”far” 
med et udtryk som ville han fortælle, at han 
var meget træt. - Kom så, gamle dreng, vi 
skal ind og have mad, lokkede ”far”, og med 
besvær kom Karlsson på benene, humpede 
hen til kanten af bilens bagende, og hoppede 
ud, klodset og meget ulig hans sædvanlige 
ivrige lad-os-så-komme-ind-og-spise frem-
færd. ”Far” var noget bekymret, og spekule-
rede på om Karlsson mon er ved at være for 

gammel til at gå på jagt?
  Senere, da Karlsson havde fået sin velfor-
tjente aftensmad, blev ”far” og konen enige 
om, at Karlsson måtte en tur på spisebordet, 
så han kunne blive tjekket efter, om han var 
øm, havde fået sår og skrammer eller på 
anden måde kommet til skade. ”Far” løftede 

en meget modvillig Karlsson op på bordet 
(Jeg er ikke nogen puddelhund!) og holdt 
ham i et fast greb, mens konen mærkede 
ham efter.
  Der gik ikke mange øjeblikke før konen 
kunne konstatere, at den stakkels hunds pels 
var fuld af præstelus, småkviste og burrer. 

Da fanerne og lidt af stoltheden forsvandt

Faner klippet med en saks, eller denne fane ny og god. Foto: Lene Mortensen.
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Skidtet sad godt fast, så der var ingen anden 
udvej end at hente frisørsaksen, for Karlsson 
er meget ømskindet og hyler som en såret 
ulv og vrider sig som en orm i en solsorts 
næb, når man forsøget at hive alt det indfi l-
trede ukrudt ud af hans pels.

Som sagt, så gjort. Frem kom saksen, og 
store klumper pels og burer røg af, totter fra 
fanerne på benene og på brystkassen kom 
også af sammen med præstelus og småkvi-
ste. Selv fanen på halestumpen røg. 
  Inde under bagbenene sad der kager af 
indtørret jord, som blev nulret til støv og til 
sidst, mente både konen og ”far”, at nu var 
Karlsson blevet befriet for alt det grimme 
der fi ltrede hans pels helt sammen. Karls-
son fi k lidt godbidder og var på vej ned på 
gulvet igen. Men konen råbte ”Stop!” og 
Karlsson måtte, ufrivilligt blive stående på 
spisebordet.
  Nu gik konen om bag ved Karlsson, og op-
dagede til sin store bekymring, at den tynde 
pels på Karlssons kugler var fi ltret helt og 

aldeles ind i store burrer. De sad så tæt på 
huden, at ”far” i sympati og medfølelse 
meget forsigtigt holdt hånden varsomt om 
Karlssons kugler mens konen omhyggeligt 
klippede burrerne af. Det tog meget lang tid, 
syntes Karlsson, for han var noget urolig 
imens – eller var han mon bange for at 
blive klippet i kronjuvelerne? Det krævede 
adskillige godbidder at holde ham rolig. Da 
konen havde klippet færdig, tog hun en rask 
beslutning – ALLE Karlssons faner blev 
klippet af, så han ikke kan få så meget skidt 
til at sidde fast i pelsen, i hvert fald ikke i 
denne jagtsæson. 
  Karlsson var meget glad, da han endelig fi k 
lov til at komme ned fra spisebordet. Han 
hoppede rundt og logrede med hele kroppen, 
og fi k et par ekstra godbidder. Men glæden 
varede ikke længe, for nu var det tid til et 
bad. Alt snavs og indtørret jord blev vasket 
ud af hans pels, også derinde under bagbe-
nene.
  Da han var blevet tørret og havde fået vel-
duftende olie i pelsen (sådan noget tøsepjat) 

lignede han næsten sig selv igen, men så 
alligevel ikke helt. For Karlsson havde en 
skaldet plet på siden, helt kortklippede ører, 
ingen faner på ben og brystkasse; og en 
breton uden faner ligner … ja, hvad ligner 
den egentlig?
  Karlsson så på samme tid meget lettet og 
meget ynkelig ud. Han kunne bevæge sig 
frit, uden at der var noget der hev ham i pels 
og hud, men samtidig også fl ov over den 
manglende hårpragt. Karlsson rystede sig og 
rullede sig derefter sammen på den grå pude 
og sov tungt, lige indtil næste dag hvor han 
var klar igen.
  Heldigvis er Karlsson en meget glad hund, 
og han har nu helt glemt, at fanerne mang-
ler, og stoltheden fi k et lille knæk. Karlsson 
er heller ikke for gammel til at gå på jagt. 
Han fi k en jagtinvitation til en jagt, hvor der 
manglede en dygtig hund, og er i skrivende 
stund på jagt i det jyske.
Lene Mortensen 

År 2015 går på hæld og det har endnu 
engang været et godt år for bretonerne og 
deres ejere. Jagthunden har været et lille 
vindue til jagt og prøvehistorier for året der 
er gået. Jagtsæsonen er i skrivende stund 
stadig i fuld gang og vi følger beretninger 
om sneppefald, fasaner og gode apporterin-
ger på andejagt, på de sociale medier. Alle 
fi ne beviser på at vores dejlige bretoner 
magter de fl este facetter i den danske jagt. 
Jeg håber nogle af disse oplevelser vil være 
at fi nde i Jagthunden i 2016 sammen med 
smukke billeder af hundene i aktion. 
  Vi skal jo huske at ikke alle er på Facebook 
og at sætte sig og skrive historien faktisk 
er som at genopleve den. Det er ikke kun 
succeshistorier der bringes på bretonsiderne 
i Jagthunden, også historierne om lige 
ved og næsten er velkomne. Det er ofte de 
historier som man husker og man refl ektere 
måske over den gang man selv stod i samme 
situation.
  2015 har været en fantastisk år for mig og 
Zuma. Et forår hvor vi (endelig vil nogen 
måske sige) fi k 1. præmien i ÅK, en som-
mer hvor apporteringsprøven blev bestået og 
hvor Zuma kom på hanhundelisten. Vi stod 
dermed foran et efterår hvor døren var åben 
i vinderklasse og brugsklasse på prøverne. 
Spændende og to gange lige ved og næsten 
måtte vi igennem. Erfaringer rigere og klart 
sulten efter mere, men også i erkendelse af 
at mange mål er allerede nået. Mål jeg på 
ingen måde overvejede da jeg først fi k min 
breton, min første stående hund.
  Jeg har mange gange skrevet om vores 
oplevelser, erfaringer, træning, jagt og ud-
fordringer. Zuma er nu en hund i sin bedste 
alder og sammen har vi lært meget. Ikke kun 
på prøve og træning, men i høj grad også på 

jagt, for man skal huske at han blev købt for 
at være jagthund.
  Vi har stadig meget at lære og ja, måske 
er det sent at præmieringen i ÅK først kom, 
da hunden var fem år. Hvad jeg minder mig 
selv om er, at på de fem år er der kom-
met to børn til, et knæ satte mig tilbage og 
et fuldtidsarbejde kan komme i vejen for 
passionen. Stædighed og ønsket om SELV 
at lave min hund har måske også været en 
faktor, men det er nu engang mit valg. Tiden 
slap op og en sidste ting skulle på plads for 
at Zuma kunne komme på hanhundelisten – 
apport. Her var jeg heldig at få hjælp da jeg 
bad om den.
  Jeg har fået en masse hjælp fra det utrolige 
netværk som følger med en breton. Træ-
ningsture, skulderklap, gode råd og kærlige 
drillerier er simpelthen bare en del af pak-
ken.
  Jeg sætter også meget høj pris på den ud-
vikling der har været i klubben i de relative 
få år jeg har været med. En før måske lidt 
negativ tone og omtale af hunde i publi-

kumsrækkerne under afprøvning, er vendt til 
at komme med positive tilkendegivelser. Det 
er den vej vi skal fortsætte af for hvis os der 
ejer bretoner ikke kan fi nde noget pænt at 
sige om hundene, så bliver det nok svært at 
fi nde andre som vil. Lad os bare klappe hin-
anden lidt på skuldrene. Jeg har i hvert fald 
været meget glad for de prøver jeg har været 
på i år. Der har været glæde, engagement og 
oprigtigt ærgrelse når det ikke lykkedes for 
folk. Se det er sportsmanship! 
  Jeg håber at vi fortsætter med at byde 
folk velkommen, sørger for de ved hvor de 
skal bede om hjælp og roser dem for deres 
indsats. Det er vigtigt for klubben, men også 
for os selv. Vi er ambassadører for racen, jæ-
gere og hundesporten. Det skal vi huske.
  Jeg kan kun smile, klappe min hund og 
med glæde sige tak for i år. Jeg vil se frem 
til 2016 hvor vi forhåbentlig ses derude i 
marken. Glædelig jul og godt nytår til jer 
alle.
Anne Kristensen

Glædelig jul og godt nytår

Foto: Anne Kristensen.
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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

Nordisk Pointer Match 2015
Den 5. oktober var Dansk Pointer Klub vært 
for afholdelse af Nordisk Pointer Match. I 
matchen deltog Finland, Norge, Sverige og 
Danmark. Hvert land stillede med 4 hunde + 
en reserve. 
  Prøven blev afviklet på Schackenborg 
Gods ved Tønder. Prøveleder var Flemming 
Sørensen med vildforvalter Martin Petersen 
som terrænleder. Der skal fra Dansk Pointer 
Klub lyde en stor tak til først og fremmest 
H.K.H. Prins Joachim og Jagtvæsenet på 
Schackenborg Gods, som havde stillet gode 
arealer, velbesatte med agerhøns til rådig-
hed. Arealerne var store og fl ade, hvilket 
gav gode muligheder for de mange tilskuere 
at følge slagets gang.
  Aftenen før den 4. okt. var der festmiddag 
på Øster Højst Kro. Under middagen gav 
Flemming Sørensen en god fyldestgørende 
præsentation af de fi re landes deltagende 
hunde, samt deres førere. Ligeledes blev 
lodtrækningen foretaget, for ikke at spilde 
tid på selve prøvedagen. 
  Præcis kl. 08.00 lød hornsignalet til 
samling i Schackenborg Slotskros have. 
Flemming Fuglede bød velkommen til de 
fi relandes hundeførere, dommere, skytter 
og ikke mindst de mange tilskuere. Herefter 
overgav han ordet til Flemming Sørensen, 
der præsenterede vildtforvalter Michael 
Petersen, der var dagens terrænleder. Dom-
merne blev ligeledes præsenteret. Alle var 
nu parate til at gå i marken
  Tågen lettede heldigvis så meget, at det 
gav udsyn. De fl este hunde vi fi k at se dagen 
igennem var velgående og forstod at udnytte 
terrænet på bedste vis. Dressurmæssigt var 
der nogle brist her og der, med blandt andet 

prelning til følge. Samtlige hunde skulle 
afprøves i tre slip á. 10 min. Dog var man 
sidst på dagen nødt til at afkort sliptiden i 
sidste afprøvning for at kunne slutte prøven 
inden mørkets frembrud. Dommerne vote-
rede efter hvert slip, og tildelte hundene et 
antal point fra 1 til 10.
  Det norske hold blev dagens vinder foran 
Sverige, med Danmark på tredje og Finland 
på fjerde pladsen.  Bedste individuelle 
og 1.vinder blev svenske Black Luckys 
Antonia e&f Bertil Mårtensson  2. vinder 
norske Fugledes Odin e&f Anton Ringøen 
og 3.v.danske Frierfjordens Randi e&f Jens 
Have 

  En lang og vellykket prøve var slut, vel 
tilrettelagt og vel udført af Flemming Sø-
rensen og vildtforvalter Martin Petersen. En 
stor tak til de to herrer.

Frierfjordens Randi bringer en fl ok agerhøns for bøssen på Schackenborg. Foto: Bent Olsen.

Det norske vinderhold. Foto: Bent Olsen.

Vinter/forårstræning
Dansk Pointer Klub og Engelsk Setter klub 
afholder fælles træning for engelske stående 
fuglehunde på følgende datoer: Søndag d. 
14-02 kl. 09.00. Mødested: Sødingevej 28 
5750.Ringe og lørdag d. 27-02 kl. 09.00. 
Mødested: Blangstrupvej 12 5610 Assens. 
  Tilmelding til Alex Nissen 40434850 eller 
Anders Varming 40792617
  Medbring hund, madpakke og godt humør. 

Kongenshus Hede.
Lørdag den 6 februar og søndag den 7. 
februar 2016 afholder vi fællestræning på 
Kongenshus Hede. 
  Vi mødes på parkeringspladsen ved Kon-
genshus kro kl 9.30. Alle er velkommen. 
Pris 50 kr pr dag. Beløbet går til vildtpleje 
på heden.
  Tilmelding til Jens Have TLF 97425276 
mobil 30228202, eller E-mail jens.have@

mvbmail.dk Man kan bestille overnatning 
på Kongenshus Kro & Hotel. Adresse: Ve-
stre Skivevej 142, 8800 Viborg, Danmark 
Telefon:+45 97 54 81 25

Sdr. Hygum
Søndag den 21.februar kl. 10.30. Møde-
sted hos Bent Olsen, Grammingtoften 1, 
Sdr. Hygum 6630 Rødding. Medbring 
hund(e),madpakke og godt humør.

www.fjd.dk
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DPK’s efterårsvinderklasse 
Igen i år drog pointerfolket nordenfjords for 
at deltage i klubbens efterårsvinderklasse. 
Standkvarteret var atter Gl. Toftegård, hvor 
Nold hersker. Sammen med Flemming 
Fuglede og Jes Krag råder de tre herrer over 
terræner, der borger for gode chancer for at 
komme for fugl endda op til fl ere gange. 25 
hunde var tilmeldt fordelt på tre hold, og 
med perfekt vejr ville konkurrencen blive 
hård.
  Over middag valgte dommerne at fortsætte 
med ni hunde fordelt på otte 1b hunde og 
en 1a hund. Da bogen blev lukket for sidste 
gang, så resultatet således ud: 1. vinder: 
Villestoftes Viktor, e&f Niels Holger Løkke, 
2. vinder: Spurvfugldalens Quincy e&f 
Lasse Weberg, 3.vinder: Fugledes Tinka, 
ejer, Peter Rafaelsen, fører Fl. Sørensen, 4. 
vinder: Frierfjordens Randi, e&f Jens Have, 
5. vinder: Fugledes Ultra, e&f Fl. Fuglede, 
og 6. vinder: Astrups Zaza, e&f  Jes Krag.

En glad vinder. Foto: Niels M. Ovesen.

Danmarksmesterskabet.
Ved mesterskabet i 2014 opnåede fi re poin-
tere at kvalifi cere sig til andet heat, men da 
vi nåede til placeringerne var der kun en 
tilbage. Den endte på sjette pladsen. I år 
var tre med over middag og da dagen var 
omme var alle tre placeret.
  Det lykkedes dog ikke at komme helt til 
tops. I fi nalen måtte Fugledes Tinka og 
fører Flemming Sørensen erkende, at en 
enkelt fejl gjorde udfaldet. Tinka slog bag 
ud i terrænet, og prompte lød befalingen, 
koble. Et ord der får vinderen til at juble 
og taberen til at græmmes.
  H.P. Clausen var hermed Danmarksme-
ster med engelsk setteren Melsgårds Q. 
Whitney og jublede. Fugledes Tinka blev  
2. vinder,Fugledes Ultra blev 3. vinder og 
Fugledes Merlot 5. vinder, begge ført af 
Flemming Fuglede. Et stort tillykke til de 
to herrer og kennel Fuglede.

Fugledes Tinka, Fugledes Ultra og Fugledes Merlot, 
som henholdsvis anden, tredje og femte vinder, med 
førerne: Fl. Sørensen og Fl. Fuglede. Foto: Bent 
Olsen.

Efterårets jagtchampions
Tre pointere opnåede på efterårets brugsprø-
ver og vinderklasser at blive jagtchampion. 
Astrups Rik DK07587/2013 ejer Erik Aarø, 
Astrups Loke DK04039/2012 ejer Chri-
stian Johansen og Spurvfugldalens Quincy 
DK131462012 ejer Lasse Weberg. Tillykke 
til de tre herrer og deres hunde.

Aage Christiansen 70 år
Mandag den 7. december 2015 fylder Aage 
Christiansen, Kennel Astrup 70 år.
  I fødselsdags orienteringen i 2005 skrev 
Th. R. & PG, at Aage opdrættede stilrene 
og storgående hunde. Det har ikke ændret 
sig i de ti år, der er gået, men er nærmere 
forstærket. 
  Kennel Astrup har sat sine tydelige spor 
inden for avl og opdræt af Pointere. Der 
er af kennelen i årenes løb opnået adskil-
lige præmieringer på udstillinger og på 
markprøver. 
  I 1994 modtog Aage Dansk Pointerklubs 
Sølvpisk for sin gode føring af sine effek-
tive og veldresseret hunde.
  Med Idimum Rona fra 2004 har Aage 
vundet det Danske Derby i 2006.
Afkom efter Idimum Rona kan nævnes 
DKCK Astrup’s Feighter, derby vinder i 
2011 og DKJCK  Astrup’s Zaza, der i 2014 
blev brugs champion. 
  Det sidste kuld hvalpe med Rona og en 
Norsk hanhund lover godt. 
Inger og Aage er gæstfrie og venlige men-

Christian Johansen. Foto: Bent Olsen.

Lasse Weberg. Foto: Niels M. Ovesen.

Erik Aarø.. Foto: Niels M. Ovesen.
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Carlo Nørtoft 70 år
Den 9.november runder Carlo endnu et 
skarpt hjørne. Desto ældre, man bliver, desto 
oftere glider tankerne tilbage til barndom-
men. Det gør de selvfølgelig også for vor 
mand, og vi har her at gøre med en særdeles 
erfaren hundefører. Jo, det er ganske vist, 
han førte sin egen pointer – en gave fra 
en god ven af familien -  på en lokalprøve 
inden skolealderen, og han havde sin tvivl 
dengang, om han overhovedet havde tid til 
det skolepjat. Næh, at komme i marken med 
hunden og få lov til at køre med hestene, det 
var sagen.  Faren, Henry Nørtoft Thomsen 
,var en kendt og dygtig engelsksetter – 
mand, og i ungdomsårene havde Carlo også 
en setter.
  Carlo er bestemt ikke en mand, der sidder 
på sine meninger, og det sker, at han lader 
os forstå, at han jo har erfaringen i dette og 
hint, efter vor mening er disse erfaringer 
lidt mosgroede. Når vi så er nået dertil, at 
han ikke gider diskutere mere, så siger han i 
faldende toneleje: ja,ja!
  Efter nogle arbejdsmæssigt meget slid-
somme år, fi k Carlo igen tid til at gå med 
hund. Et par hanhvalpe fra Kennel Alsbjerg 

Anne Marie Skov 60 år

Den 1. januar fylder Anne Marie Skov 60 
år. Sammen med Alex viderefører hun som 
3`` generation Kennel Oksby, stiftet i 1931.
Hun har således fra barnsben haft interessen 
og fået evnen til at føre pointere på udstil-
ling og i marken. Dyrevenligheden er vel 
nedarvet direkte fra Lis - dog ikke lige over 
for alle små gnavere!
  Anne Marie har ført adskillige hunde frem 
på udstilling på smukkeste vis, startende 
som meget ung med Oksby Fly. Første 
markprøvehund var Oksby Tibbe. Senere 
har hun ført både Astrups Friis og Asti frem 
i vinderklasse. Endvidere blev Metrinelunds 
Rita placeret som 3. UKK.
  Anne Marie har udført et stort arbejde i 
klubbens bestyrelse, både som kasserer og 
som skatmester og modtaget Dansk Pointer 
Klubs Fortjenstmedalje i sølv, ligesom hun 
har fået Mattes Kande. Hun har været og er 
stadig et forbillede for nye kvindelige hun-
deførere, som ofte samles til træningsture 
i Turup: nemlig hos Anne Marie og Alex i 
deres dejlige hjem, hvor talrige hundefolk 
har mødt enestående gæstfrihed i mange år !
  Med håbet om mange gode aktive år for 
dig og Kennel Oksby, ønsker Dansk Pointer-
klub dig hjertelig tillykke med dagen.
  Aa. C.

nesker, som vi har lært at kende gennem 
vores fælles interesse for hundesporten. 
  Sammen dyrker vi vores fælles interesse 
med de ædle Pointere. Der trænes seriøst, og 
under og efter træning evalueres hundenes 
kvaliteter.
  Det siges, at der bagved enhver mand 
står en kvinde. I dette tilfælde er det Inger, 
der samme med Aage bruger meget tid på 
opdræt af hvalpene
  Vi i Dansk Pointer Klub håber, at vi i 
også i fremtiden vil se mange gode Pointer 
komme fra Kennel Astrup. 
  Kære Aage! I anledning af din 70 Års 
fødselsdag skal der lyde et stort tillykke fra 
Dansk Pointer Klub.
  Ligeledes fra C.J. & E.H. Aa. 

satte ham i gang i starten af  fi rserne , men 
den kæreste hund blev nu nok Vicki, som 
han købte af Svend Aage Jeppesen. Den 
første gang, vi så hunden, forsvandt den 
ud i horisonten, men Carlo har jo så afgjort 
hundetække, og han fi k styr på vildbassen, 
der blev en meget berømmet jagthund i 
vide kredse, og hun kunne også begå sig i 
marken, var bl.a med på DM.
  Vicki blev stammoder i Kennel  Spurvfug-
ldalen, hvor hvalpekuldene følger alfabetet. 
Her er man nu nået til R. Imponerende. 
Undervejs har Spurvfugldalen-hunde hentet 
rigtig  mange præmier og placeringer bl.a.  
en Danmarksmester og en Derbyvinder, li-
gesom der er faldet to udstillingschampions 
  Fra Kennelen er der solgt en del hvalpe til 
Norge og også sydpå.  Carlo ved utroligt  
meget om avl, som han fi nder overordentligt  
spændende. Det er rigtig godt for Dansk 
Pointer Klub. Han er meget fokuseret på 
pointerens stil, fart og søg. Hans kæphest 
er, at pointeren bliver god til det, den bliver 
brugt til. En pointer kan sagtens begå sig i 
skov den  ene dag og den næste dag på åben 
felt eller markprøve. 
  Omkring udsætning af familiefl okke yder 
Carlo en meget stor indsats. Han har et im-
ponerende stort træningsterræn, og her kan 
man år efter år glædes over et stigende antal 
parhøns om foråret. Det nytter at gøre noget, 
siger han, og han er bestemt ikke karrig med 
at invitere andre med på en træningstur eller 
lægge terræn til markprøver.
  Carlo er tilknyttet FJDs Markvildtudvalg. 
Han har en meget stor viden om planter og 
træer, så det er helt givet en gevinst for ud-
valget, for han er en glimrende og engageret 
formidler, der brænder for det åbne lands 
fauna.
  Carlo er fornøjelig at være sammen med. 
Han har et dejligt glimt i øjnene og er en 
meget god og hjælpsom kammerat.
  Et stort tillykke på din runde dag fra
  Jens Have og Niels Mølgård Ovesen

Foto: Flemming Østergaard.

Foto: Niels M. Ovesen.

Privat foto udlånt af A. M. Skov.

Fra bestyrelsen
Vintermødet 2016 bliver først ultimo 
februar.
  Forslag til behandling på årets ge-
neralforsamling, skal være forman-
den i hænde senest 1. februar 2016.
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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

Og han sendte en dame, ESK’s vinderklasse 2015

www.fjd.dk

Efterårets vinderklasse blev afholdt i Søn-
derjylland. Allan Bredsgård havde påtaget 
sig prøvelederrollen, og desuden stillede 
han sine velegnede faciliteter på Terkelsbøl 
Camping til rådighed.
  32 hunde fordelt på tre hold dystede om de 
eftertragtede placeringer. Om formiddagen 
blev hundene hovedsageligt afprøvet på 
græs- og stubmarker, mens eftermiddagens 
afsluttende slip udelukkende fandt sted i to 
roemarker.
  I løbet af formiddagen blev der fældet fugl 
for tolv hunde, men kun otte kom igennem 
nåleøjet til 2. heat og matchning.
  Klokken 17.00 kunne prøvelederen kalde 
til vildtparade og præmieoverrækkelse.
  Et kompetent og velfungerende dom-
merteam bestående af ordførende dommer 

Lars Nielsen og hans to meddommere John 
Bak og Poul Aagaard Sørensen afslørede 
og begrundede placeringsrækkefølgen for 
nedenstående seks hunde:
1.-vinder: Stiesdals Tango, ejer Allan Ole-
sen, Herning, fører Anne B. Hansen.
2.-vinder: Tobølbjergs Hetja, Allan Nissen, 
Tinglev.
3.-vinder: Piteraq, Jens Aage Madsen, 
Bording.
4.-vinder: Melsgårds Q. Whitney, Hans 
Peter Clausen, Bramming.
5.-vinder: Bjerndrups Zanka, Keld Hansen, 
6.-vinder: Purdey, Ole Dahl Madsen  
En veltilrettelagt prøve var vel overstået.

Anne og Allan Nissen klar til fi naleslip. Anne førte 
Tango til sejr for Allan Olesen, der havde brækket 
benet.Foto: Harris Jensen.

Hønsene er rejst, og Tango og Anne er på vej mod noget stort. Foto: Patrick Eggers.

Vintermøde 
Traditionen tro afholdes der vinter-
møde på Gilmosegård.
Dato: 11. februar 2015.
Sted: Gilmosegård, Gilmosevej 26, 
Herning
Tage Skov. 

På Sjælland afholdes der vinter-
møde 6. februar. Sted: Se hjem-
mesiden.

Vintertræning
Fyn.
Dansk Pointer Klub og Engelsk Setter Klub 
afholder fælles træning for stående engelske 
fuglehunde på følgende datoer:
Søndag d. 14-02 kl. 9.00. Mødested: Sødin-

gevej 28, 5750 Ringe.
Lørdag d. 27-02 kl. 9.00. Mødested: Blang-
strupvej 12, 5610 Assens.
Tilmelding til Alex Nissen, 40434850 eller 
Anders Varming, 40792617.
Medbring hund, madpakke og godt humør.

Jylland.
Træning på Kongenshus Hede 13. og 14. 
februar. Mødetid begge dage kl. 9.30 ved 
Kongenshus Hotel.
Tilmelding til Poul Aagaard Sørensen, as-
bak@youmail.dk eller tlf. 27648190.

Sjælland.
Træning. 14. og 21. februar. Tid og sted: Se 
hjemmesiden.Foto: Alex Nissen.
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Peer Clausen, 60 år

Tirsdag d. 27. oktober fyldte Peer Clausen 
60 år. Peer har været medlem af Engelsk 
Setter Klub i mange år; han blev tilbage i 
1989 medlem af klubben.
  Peers første hund var Breines Bella, som 
han købte af Peter Fly Hansen. Efterhånden 
kom der fl ere hunde til, nogle som Peer 
sammen med Elisabeth selv opdrættede i 
kennelen Heianklevia’s. Senere købte Peer 
Bjerndrups Birk, som han har opnået store 
resultater med på mark og i særdeleshed 
på bænk. Med Birk har han opnået titlerne 
Dansk udstillingschampion og Nordisk 
udstillingschampion.
  Udover arbejdet med den engelske setter 
er Peer også ivrig jæger både herhjemme og 
i udlandet, specielt i Norge, hvor han jagter 
ryper med sine hunde. Han jagter også en 
del med riffel; det lykkedes ham i år at ned-
lægge en stor vildren.
  I 2009 tiltrådte han Engelsk Setter Klubs 
bestyrelse, hvor han straks blev klubbens 
kasserer, et hverv, som Peer udfylder med 
største ildhu, til stor glæde for både klubben 
og medlemmerne.
  Engelsk Setter Klub i Danmark ønsker 
dig hjerteligt tillykke med fødselsdagen. 
Vi håber, at vi i årene fremover fortsat må 
trække på din store arbejdskraft og dit store 
engagement.
ESKs bestyrelse.

Privatfoto.

Sæt kryds i kalenderen
6. februar: Vintermøde Sjælland. Sted: Se 
hjemmesiden.
11. februar: Vintermøde, Gilmosegård, 
Herning.
13. februar: Marktræning på Kongenshus 
Hede.
14. februar: Marktræning på Kongenshus 
Hede.
14. februar: Marktræning Fyn.
27. februar: Marktræning Fyn
23. marts: Generalforsamling Vildbjerg.
23.-25. marts: ESK’s hovedprøve Vild-
bjerg.

Engelsk Setter Klubs bestyrelse vil gerne 
benytte lejligheden til at takke alle medlem-
mer, samarbejdspartnere og sponsorer for 
den store velvilje og opbakning, de har vist 
klubben i 2015. 
  Ved indgangen til det nye år, kan vi 
i Engelsk Setter Klub se tilbage på et 
begivenhedsrigt år. På Derbyet var det lige 
ved, med en 2. vinder til Heegårds Laika, 
Jørgen Heegård. På organisationernes seks 
forårsvinderklasser stod vi øverst på de 5, 
ud over dette var der mange andre Engelske 
Setter der blev placeret. Dette betød, at 
vi suverænt stillede med det største antal 
hunde på Forårsmesterskabet, der var det 
så lige ved og næsten med en 2. plads til 
Nordvestjydens Ciwa og Kurt Nedergård. 
Her skal det samtidig nævnes, at Ciwa i 
dette forår opnåede den fornemme titel som 
International Brugschampion.
  Igen i år, skrev vi historie på Engelsk Set-
ter Klubs efterårsvinderklasse, da Stiesdal’s 
Tango, ejer Allan Olesen, blev ført af Anne 
B. Hansen, der er den første kvindelige 
fører, der har vundet denne prøve. 
  Også på efterårets fælles vinderklasser 

er det blevet til fornemme præstationer af 
den Engelske Setter; vi vandt to af de fem 
udtagelsesprøver til Danmarks Mesterska-
bet og sluttede af helt på toppen med vores 
Danmarksmester 2015, Melsgårds Whitney, 
Hans Peter Clausen. På vinderklasserne ef-
ter DM vandt Bjerndrups Messi, Thorbjørn 
Riis på Djursland og blev dermed Dansk 
Brugschampion.   
  I Sverige er der efterhånden tradition for 
at Danske hunde klarer sig fremragende, 
og ikke mindst den Engelske Setter, dette 
var også tilfældet i år, hvor vi på mange 
prøver derovre kom helt til tops. Her skal 
selvfølgelig nævnes, at Bjerndrups Phineas, 
Thomas Klit blev Svensk Mester.
  Sluttelig vil jeg gerne takke alle vore 
medlemmer, der har ydet en indsats for 
Engelsk Setter Klub i Danmark og ønske 
alle præmierede og placerede hunde i 2015 
et stort tillykke. 
  Engelsk Setter Klubs bestyrelse ønsker 
alle medlemmer og deres familie en rigtig 
glædelig jul samt et godt nytår. 
Erling Clausen

Melsgård Q. Whitney, H.P. Clausen. Danmarksmester 
2015. Foto: Harris Jensen.

Tobølbjergs Hetja, Allan Nissen, dansk jagtchampion.
Foto: Harris Jensen.

Bjerndrups Zanka, Keld Hansen og Hamlagrø’s Pur-
dey, Ole Dahl Madsen, begge danske jagtchampions. 
(Fotograferet en forårsdag som unghunde).  Foto: 
Harris Jensen.

2 x Messi: Bjerndrups Messi, Thorbjørn Riis (t.v.), 
dansk brugschampion og Senjas Messi, Jan Andrea-
sen, dansk jagtchampion. Foto: Harris Jensen.

Godt nytår

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
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DANSK GORDON SETTER KLUB

Klubredaktør:
Flemming Nielsen, Lethenborgvej 17, 
8660 Skanderborg. Tlf. 3036 0568
e-mail: rypehunden@gmail.com 

www.dgsk.dk

Gordon Setterne og snepper

www.fjd.dk

Som jeg har skrevet tidligere, havde jeg en 
elevtid i skoven hos Plantør August Madsen, 
han havde skudt hovedparten af sine over 
1000 snepper på Læsø under krigen, så 
intet kunne være mere nærliggende end at 
få Kent Hvirring til at skrive lidt om sine 
oplevelser på Læsø med sin Gordon Setter 
Gangster, for at høre hans beretning og 
oplevelse af sneppejagten.

Endelig er sneppejagten i gang, og tra-
ditionen tro, netop skudt i gang her sidst i 
oktober. 
Velkendt er det, at Gordon Setteren og snep-
pejagten matcher hinanden på præcis samme 
måde som Gin og Tonic.
  Hvis jeg kort skal beskrive, hvorfor og 
hvordan jeg personligt opfatter, dyrker og 
fascineres af jagten og hvilke betingelser, 
jeg synes skal opfyldes, må det nok blive 
som følger:
  Tre ting skal være i orden, inden man star-
ter ud: Der skal anskaffes en haglbøsse, som 
passer som et par støvler. Der skal anskaffes 
et jagtterræn, hvor snepperne kaster sig i 
efteråret, og der skal anskaffes en jagthund, 
(helst en GS) som kan styre sig og arbejde i 
kontakt i skoven.
  Sneppejagten er jagten på den vilde, efter-
tragtede, smukke og sagnomspundne fugl. 
Intet kan arrangeres, og intet kan forudsiges. 
– Det er fascinerende! 
  Hver eneste gang både før og efter at 
sneppen rejses, bringes man i en situation, 
hvor der skal handles og tænkes lynhurtigt. 
Dette først og fremmest på grund af sik-
kerheden, da jagten jo næsten altid foregår i 
uoverskueligt terræn: - Hvor er makkeren? 
Hvor er nærmeste vej? Hvor er hunden? Var 
situationen i orden? Skal der i det hele taget 

skydes?
  Når overvejelserne er afsluttet og beslut-
ningen om et kasteskud truffet, afhænger 
succesen langt hen ad vejen af erfaring, 
reaktionshastighed, træfsikkerhed og ikke 
mindst af om sneppen er ”samarbejdsvillig” 
og fl ygter i den retning og højde, som man 
nu lige kunne tænke sig.  Måske fl ygter den 
præcis bag de tykkeste stammer en meter 
over jorden, eller i zig-zag baglæns over 
hovedet på hunden. 
  Nogle dage har jeg haft adskillige fl otte 
fugletagninger uden at få afgivet et eneste 
skud, og nogle dage har jeg skudt forbi 
snepper, der fl øj snorlige ud i rent bagskud.  
Andre dage har jeg til min overraskelse 
nedlagt snepper, som jeg ikke kunne se i 
skudøjeblikket. Rigtigt mange gange ville 
jeg gerne have lov til at gøre situationen og 
skuddet om, og da det jo ikke lader sig gøre, 
er den eneste udvej at fortsætte jagten, til 
man knapt kan slæbe støvlerne. 
  Det er med sneppejagt som med markprø-
ver svært at erkende, at man er slået i fugl 
eller endnu værre på sneppejagten - ”slået 
af fugl”.

Jeg synes at sneppejagten dyrkes bedst 
alene eller sammen med en makker med 
samme passion. Der skal bruges mange dage 
i skoven for at ramme de rigtigt gode dage, 
og man skal nok brænde for jagten for at 
bevare optimismen efter mange forgæves 
ture. Heldigvis kan man altid glæde sig over 
hundens jagtgejst, der synes usvækket, uan-
set om der er få eller mange fugle i skoven. 
  Et gammelt ordsprog antyder at ”De 
døde hunde altid er de bedste”. - Det er jeg 
heldigvis ikke enig i!  Et godt eksempel for 
mig er, at min bedste hund, (foto) 9 årige 

DKJCH DKSKFUCH Åens Gangster, stadig 
arbejder på fuld tid i skoven, og at hans 
søster Åens G. Blackie netop har vundet 
fl ere store sejre på højfjeld over langt yngre 
tophunde i Norge og netop opnået 1 AK 
skov.
  Man kan hermed roligt sige, at Gordon 
Setteren er en fantastisk smuk, alsidig og 
fremragende fuglehund, som man kan have 
følgeskab af på mange pragtfulde jagtture i 
mange år.
  Og selvfølgelig er Gordon Setteren uover-
truffen på netop sneppejagten!
KHJ

Bemærk! Medlemmer fra Sjælland får 
refunderet broafgiften over Storebælt i 
henhold til følgende retningslinjer 
4 mand i en bil – 100 % refundering. 

3 mand i en bil – 75 % refundering 
2 mand i en bil – 50 % refundering 
1 mand i en bil – 25 % refundering 

DGSK Vintermøde – Fælles for hele landet - Søndag den 17.ja-
nuar 2015 Kl. 9,30 – 15,00 i Bramdrupdamhallen. 

Dansk Gordon Setter Klubs 
hovedprøve 26., 27., 28. - 
marts 2016.
Standkvarter: Vordingborg Danho-
stel, Præstegårdsvej 16-18, 4760 
Vordingborg.

Sneppen og Gangster i den trolske skov på Læsø. 
Foto. Kent Hvirring.
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Danmarksmesterskabet den 10.11.2015. 
Her opnåede Østjyllands RB Liv v/Anton 
Dahl en 6.V – tillykke til dem 

DGSK`s Efterårsvinderklasse De frem vin-
dere fra DGSK`s efterårsvinderklasse (fra 
højre) Østjyllands Sandy v/ Søren Brøndum 
Thygesen, Østjyllands Liv v /Anton Dahl, 
Østjyllands  MAL (Scott) v /Ulrich Stadel-
hover, Lyngmosegaards Gismo v/Ole Kai 
Frank, vinterdalens Tilåens v Erik petersen, 
fører Peter Jensen vi ønsker alle tilllykke!

Ny Champion
Ny dansk Jagt Champion . Med sin første 
Vk på DGSK`Int. Efterårsvinderklasse 2015 
opnåede Østjyllands Sandy v/Søren Brøn-
dum Thygesen titlen Dansk Jagtchampion

Udstillinger:
Ny Dansk og svensk Eksteriørchampigion 
DKCH og SUCH.
Det er Nakkehages Bd Tilde 
(DK01314/2011) og handler Christina Bak. 
Tilde er opdrættet og ejes af Anne & Peter 
Eliasen, Kennel Nakkehages.

EVK: Billedet viser fra Højre Østjyllands Sandy v/ Søren Brøndum Thygesen, Østjyllands Liv v /Anton Dahl, 
Østjyllands  MAL (Scott) v /Ulrich Stadelhover, Lyngmosegaards Gismo v/Ole Kai Frank, vinterdalens Tilåens v 
Erik Petersen, fører Peter Jensen. Foto: Anton Dahl.

Østjyllands RB Liv og Anton Dahl på dagen. Foto : Erik 
Petersen.

Sandy skuer over landskabet . Foto: Søren Brøndum 
Thygesen.

Tilde og Christina. Foto:John Bak.

Det skete i efteråret

De sidste fi re til fem år er en gruppe gordon-
setter folk og deres fl otte hunde taget nordpå 
til ”Gordon Castle”, Norsk Gordon Setter 
klubs hytte med træningsarealer. Der må 
ikke jages, men trænes på ryperne mængden 
kan som så meget andet fuglevildt varierer 
noget fra det ene år til det andet. Vi er rigtig 
mange af medlemmerne der har været der 
op til fl ere gange. Jeg håber arrangørerne for 
klubmedlemmernes skyld gentager turen i 
nogle af de kommende år.

En gammel klub med nye traditioner

Det norske høstfjeld er vakkert. Smukkere omgivelser 
fi ndes ikke til træning, prøve eller jagt med stående 
hund. Foto: Flemming Nielsen.
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DISKs efterårsvinderklasse

www.fjd.dk

Dansk Irsk setter klubs efterårs vinderklasse 
2015 blev afholdt på Liselund gods ved 
Stubbekøbing, Falster. Vejret viste sig fra 
den bedste side, måske kunne vi ønske lidt 
mere vind fra morgenstunden. 14 hunde 
startede på to hold om formiddagen, i store 
roemarker som var godt besat med fugle, 
hvilket gav en gode betingelser for at få 
hundene godt afprøvet. På holdet hvor jeg 
gik, blev der skudt over fi re hunde, hvoraf 
de tre gik videre til andet heat. På det andet 
hold som havde samme betingelser som mit 
hold, blev der skudt over fem hunde, som 
alle gik videre til andet heat. Andet heat og 
matchning foregik ligeledes i stor roemark, 
pæn besat med fugle. Fire hunde blev place-
ret og vi fi k på dagen den rigtige vinder: 
1. VK m/HP og Certifi kat Red Garlic Red 
Pebber, ved Brian Hinge Krog,
2. VK m/HP, Mårup Storm, ved Søren 
Gottfredsen,
3. VK m/HP, Vilslev Josefi ne, ved Flem-
ming Vilslev Knudsen, 
4. VK, m/HP, Red Garlics Union Mix, ved 
Ole Emde Schmidt,
Inden den endelige placering kom på plads, 
deltog følgende 8 hunde i 2. Heat, med mere 
eller mindre chance for endelig placering: 
Vilslev Josefi ne, 1B. Mårup Storm, 1A. 

Kirstinekjær´s D Eddie, 1B, Red Garlic´s 
Red Onion Mix, 1B. Vilslev Kari, 2A. Må-
rup Felix, 1B. Red Garlic´s Red Pepper, 1A. 
Settermosens Alba, 1B. Ordførende dommer 
Niels Erik Krüger, betegner prøven som fl ot 
og vel tilrettelagt, i et terræn der var godt 

besat med vildt. Samtidig vil jeg benytte 
lejligheden til at takke dommere og skytter, 
uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Og en 
stor tak til Lene og Klaus for jeres indsats.
Hilsen prøveleder Jan Lorentsen.

Fra venstre: 4. vinder Ole Schmidt med Mix, 3. vinder Flemming Vilslev med Josefi ne, 2. vinder Søren Gottfred-
sen med Storm, 1. vinder Brian Krogh med Pepper. Foto: Gunnar Jensen.

DKJCH - SVUCH - DKUCH Kragereden 
Maggie DK03589/2010 (Ibber –  Douedal´s 
Kyra) ved Christina Bak. Vivian Hedegaard 
præsenterede på udstillingen i Tomelilla 
i Sverige Maggie, og opnåede Svensk 
udstillings certifi kat. Herefter kan Maggie 
kalde sig både Svensk og Dansk udstillings 
champion. Certifi kater blev på udstillingen 
i Sverige tildelt af Britt-Marie Dornell, der 
vil være kendt af mange DISKs medlem-
mer, som markprøve- og udstillings dommer 
på fl ere tidligere DISK hovedprøver. Titlen 
Jagtchampion opnåede Maggie på FJD 
efterårs vinderklasse ved Tuse, den 17. okto-
ber, hvor ekvipagen blev 2. vinder. Tidligere 
på efteråret i år, og i 2014 har Maggie op-
nået sine to 1. pr. i brugsklasse. Maggie har 

været parret, og haft en kompliceret fødsel 
af kun en enkelt hvalp. Komplikationerne er 
desværre årsag til, at Maggie ikke fremover 
kan få hvalpe. IS hvalpen Æblevangens 
Evian er Christinas nye håb. 

DKJCH Red Garlic´s Union Mix 
DK03427/2012, (Vesper Du Val De Loue – 
Red Garlic´s Epixé) ved Ole Emde Schmidt, 
har på DKK Brugsprøve på Falster, opnået 
1. præmie i brugsklasse, og har hermed 
opnået titlen Jagtchampion. Mix der er 
importeret fra Sverige, er præmieret i alle 
klasser på markprøve, og er to gange blevet 
3. vinder i vinderklasse, samt 6. vinder på 
Dansk Jagthunde Derby 2013. Mix har en 
fl ot præmierings procent omkring 60. Ole 

Seks nye jagt- og en udstilling champions

DKJCH - SEUCH – DKUCH Kragereden Maggie ved 
Christina Bak. Foto Claus Mikkelsen.
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ærgrer sig over, det ”usle” forårs vejr, da 
Mix startede i UK, ellers var præmierings 
procenten nok blevet lidt højere. På Dansk 
Kennel Klubs hjemmeside kan det ses at 
Mix, i 8 generationer tilbage, ikke har en 
eneste Dansk ane. Derimod er der Franske, 
Tyske, Irske ved Kennel Moanruad, Sven-
ske, Norske og Amerikanske igennem Ken-
nel US i Norge. Bestemt en meget spæn-
dende avlshund, der allerede har markprøve 
præmieret afkom. På udstilling har Mix 
opnået excellent, men kun været udstillet en 
enkelt gang i brugsklasse. 

DKJCH Kirstinekjær´s D. Eddie 
DK 067162/2009, ejer Gunnar Jensen, 
(Östraby´s Eire - Klippeøen´s D. Donna). 
Eddie har på DKKs vinderklasse på Sjæl-
land opnået at blive 3. vinder i vinderklasse, 
og opnår hermed den fl otte titel Jagtcham-
pion. I forvejen var Eddie præmieret i alle 
markprøve klasser, og har derudover en 1. 
VK en 2. VK. og en 5. VK i vinderklasse. 

Eddie har en international stamtavle, med 
Irske, Norske, Svenske og Danske hunde, 
helt tilbage til Sulhamstead Urchin D´or, der 
blev importeret af DISK i 1964. En spæn-
dende hanhund, der endnu ikke har afkom. 
På udstilling har Eddie opnået excellent to 
gange i brugsklasse.

DKJCH – DKUCH Mårups Storm 
DK13101/2011, ved Søren Gottfredsen, 
(Rosendales Sam - Mårups Klip). Storm 
blev udstillings champion, i foråret ved 
DISKs udstilling på Hovedprøven, det 
var udstillings dommer Gunnar Jensen 
der tildelte Storm det sidste og afgørende 
certifi kat. Storm blev 1. vinder på DKKs 
vinderklasse ved Vildbjerg, og kan således 
nu kalde sig DKJCH og DKUCH. Storm er 
på markprøve præmieret i alle klasser, og 
har tidligere to 2. vinder placeringer i vin-
derklasse. Også Storm har en international 
stamtavle, selv om det er den mest Danske 
af de seks nye jagtchampion. Igennem 
Urchin D´or og Janås Arrac og Annie, er 
der linjer til Irland, Sverige, Norge og USA. 
Heller ikke Storm har endnu afkom.

DKJCH - Mårups Cato DK13100/2012, 
ved Per Pedersen, (Rosendales Sam – Må-
rup Klip). Cato er præmieret i alle klasser på 
markprøve, og har en 4. vinder placering 

på DISKs efterårsvinder klasse i 2013. To 
gange 1. pr. brugsklasse, på Djursland i 
2013, samt ved Salling den 19. september 
i år, og nu en 3. vinder med hædres pris i 
VK, ved FJD vinderklasse på Djursland, der 
bringer Cato den fl otte titel Jagtchampion. 
På udstilling har Cato foreløbigt et enkelt 
udstillings certifi kat, men har jo tiden for 
sig. Cato, der er kombinations broder med 
Mårup Storm, (se ovenfor) er far til et enkelt 
kuld jagthundehvalpe, der kun er ca. et år 
gamle. 

DKJCH Vilslev Kari DK19389/2011, ved 
Flemming Vilslev Knudsen, (Erin Vom 
Kapellenpfad – Chiss). Kari er præmieret i 
alle klasser på markprøve, og har haft et fan-
tastisk år på jagtprøver og udstilling. Kari 
blev 1. vinder med hæderspris på DISKs 
Hovedprøve, marts måned ved Saltum i 
Nordjylland. På DKKs blandede vinder-
klasse ved Vildbjerg i oktober, blev Kari 
3. vinder, og har nu samlet to 1. præmier i 
brugsklasse, hvor den sidste blev opnået den 
21.10.15 i Sønderjylland. Derved skaffede 
Kari sig den fl otte titel Dansk Jagtchampion. 
Karis stamtavle er meget international, men 
med mange af de bedste Danske avlshunde, 
medbragt af moderen Chiss, og lidt længere 
ude faderen Erian. Erian stamtavle har en 
meget stærk Irsk base, suppleret med mange 
af Nordens bedste Jagthunde. Denne dejlige 
kun fi re år gamle jagthund, har endnu ingen 
hvalpe. På FJDs Vissenbjerg udstilling blev 
Vilslev Kari i sommer, bedst IS i modsatte 
køn, og fi k sit første udstillings certifi kat, af 
dommer Hanne Laine Jensen. 

Dansk Irsksetter-Klub ønsker stort tillykke 
med de fl otte titler som Jagt- og udstillings 
champion.
Palle Krag.

Ole Schmidt med DKJCH Mix 2015. Foto Ole Schmidt.

DKJCH – DKUCH Mårup Storm ved Søren Gottfred-
sen. Foto Søren Gottfredsen.

Gunnar Jensen med DKJCH Eddie. Foto Birte Jensen. Per Pedersen med DKJCH Mårup Cato. Foto Erik 
Pedersen.

Flemming Vilslev med DKJCH Vilslev Kari. Foto Win-
nie B. Larsen.

DANSK IRSKSETTER KLUB
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  Svend Aage og Lilli har fl ere gange ar-
rangeret vinter træning omkring Fredericia. 
De er altid parate til at hjælpe, når der skal 
arrangeres noget omkring hundene, det sæt-
ter DISK stor pris på.
  Svend Aage er DISK´s kontaktperson i det 
syd og sønderjyske, man går aldrig forgæves 
til ham om et godt råd eller hjælp til dres-
suren. DISK ønsker hjertelig tillykke.
Birte og Gunnar.

www.fjd.dk

Svend Aage fi k sin første Irske setter i 1995 
det var Kirstinekjær´s Vax kaldet Tai.
Første gang Svend Aage stillede i åben 
klasse fi k han første præmie, ham og Tai 
blev fl ere gang placeret i vinderklassen og 
var med til Danmarks mesterskabet i 1999. 
Der udover opnåede de den fornemme pris, 
at blive årets Irske setter. Svend Aage har 
siden altid haft Irsk setter.
  Svend Aage bruger sine hunde til alle 
former for jagt, selv bukkejagt, hans hunde 
er altid meget veldresserede. Svend Aage Jensen efter vellykket bukkejagt. 

 Privat foto

Opfordring til medlemmerne
I Dansk Irsksetter-Klubs avls register på 
hjemmesiden, fi ndes der i dag 12 hanhunde 
og 16 tævehunde. Da der fi ndes nogle IS 
vinderklasse hunde, der ikke er med på 
listen, og der er en del ældre hunde, er det 
måske alligevel der omkring, det rigtige 
antal ligger. Bestyrelsen i Dansk Irsksetter-
Klub har besluttet, at medlemmerne selv 
skal indberette resultater, der er opnået på 
markprøver og udstilling til hjemmesiden. 
En del prøve- og udstillings ledere vil sik-
kert fortsat indberette resultater, til både 
FJD og DISKs hjemmeside, men ansvaret 
er som sagt fl yttet til medlemmerne. Deri-
mod har det altid været medlemmerne selv, 
der skulle holde hjemmesiden opdateret, 
med hvalpekuld og godkendte avlshunde. 
Med det fantastiske efterår som klubbens 

medlemmer har oplevet i år, mangler der nu 
også en masse fl otte titler på avls registe-
rets hunde, som bør opdateres. Det er som 
tidligere Gunnar Jensen, gj@kirstinekjaer.
dk, der har påtaget sig opgaven, at redigerer 
listen over avlshunde på hjemmesiden. 
  Det går heller ikke af sig selv, at få den 
nyvundne titel påført stambogen hos DKK. 
Der skal søges om alle titler, på et specielt 
championat ansøgnings skema, på DKKs 
hjemmeside. Alle medlemmer opfordres 
til at få registreret Deres titler, da hundene 
ellers til evig tid, vil stå uden Deres opnå-
ede hæder. Bliver titlerne ikke registreret 
i DKK, kommer de jo heller ikke med i 
evt. hvalpes stambøger. Det gælder både 
for prøve- og udstillings championater, og 
registreringen er gratis. 
Palle Krag.

Svend Aage Jensen fyldte 60 år den 12. oktober 

Julehilsen fra formanden
Et forrygende efterår for de Irske Settere 
på markprøverne er nu slut. Tiden sammen 
med hunden ude i naturen bruger vi nu til 
at komme på jagt, og nyder hinandens sel-
skab i ro og mag, uden nervøsitet om det 
nu går lige efter bogen. For mig er det den 
herligste tid på året. At sidde på andetræk, 
småfryse og lade hånden glide stille gen-
nem de bløde hår bag hundens øre, giver 
stor glæde ved samværet. Med håb om alle 
har nogle gode stunder sammen med den 
fi rebenede, ønskes I en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår. Et nyt år, hvor vi sammen 
skal fejre klubbens 100 års jubilæum.
Hilsen Erik Rimmen.

DK04760/2014 Heggelifjellets Rix, ved 
Knud Hansen, blev på FJD efterårsprøve 
prøve på Fyn, den 6.9.2015, første IS der 
blev markprøve præmieret med en 1. præ-
mie i UK i dette efterår. Samtidigt skaffede 
denne 1. præmie, Knud og Rix adgang til, 
at deltage i Norsk Derby 2015, der kræver, 
at alle startende hunde har mindst 1. præmie 
UK på fjeld- eller markprøve. Det lykkedes 
dog ikke for Rix, at blive placeret. 
  På FJDs Vestsjællandske prøve den 13.sep-
tember opnåede DK10912/2015 Heliot De 
La Combe Des Anges, ved Frank Krøyer, 
sin første 1. præmie ÅK på markprøve i 
Danmark. Dagen før den 12. blev det til en 
2. pr. ÅK. Franske Heliot er præmieret på 
marken i Frankrig med fi re gange CACT, et 
Excellence og to Tres Bon, men disse præ-
mieringer er desværre ikke blevet godkendt 
i Danmark. 
  På samme prøve opnåede DK03589/2010 
Kragereden Maggie, ved Christina Bak, 
også 1. præmie i ÅK. Maggie er tidligere 
præmieret i alle klasse med 1. præmie, og 
har to vinderklasse placeringer. Senere 
den 19.9 opnår Maggie 1. præmie i brugs-
klasse ved Rødby, og den 17.10  placering i 

vinderklasse som 2. vinder, og opnår titlen 
Jagtchampion. Den 29.10 ved Terkesbøl 
opnåede Maggie placering som 3. VK, på 
DJs blandede vinderklasse.
  På DKK brugsklasse 17. septem-
ber på Djursland, har DK06716/2009 
Kirstinekjær´s D Eddie ved Gunnar Jensen, 
opnået 1. pr. brugsklasse. Eddie er tidligere 
præmieret i åben og vinderklasse. Senere 
skaffer Eddie sig adgang til DM ved at blive 
3. vinder på DKKs 5. vinderklasse prøve på 
Sjælland. Med den placering opnår Ed-
die den fornemme titel Jagtchampion. Den 
29.10 på DJs blendede vinderklasse ved 
Terkesbøl blev Eddie placeret som 2. VK. 
med hæderspris.
  DKK brugsklasse Vildbjerg 18.9, opnåede 
DK04277/2003 Red Garlic Red Pebber ved 
Brian Hinge Krog, 1. pr. i brugsklasse, og 
blev prøvens bedste hund. Pebber er tidli-
gere præmieret i åben klasse. Pebber bliver 
senere 1. vinder med cert. og hæderspris på 
DISKs efterårs vinderklasse, og skaffer sig 
dermed start ved DM 2015.
  Ved Salling den 19. september, på DKKs 
brugsklasse, har DK13101/2011 Mårup 
Storm, ved Søren Gottfredsen, opnået en 1. 

præmie i brugsklasse. Senere bliver Storm 
1. vinder med hæderspris på DKKs vinder-
klasse ved Herning. Denne placering bringer 
Storm titlen Jagtchampion.
DK13100/2011 Mårup Cato, ved Per Pe-
dersen, opnåede på samme prøve også 1. pr. 
BRKL. Senere efter DM opnår Cato en 3. 
vinder placering på FJD ekstra vinderklasse 
på Djursland. Det skaffer Cato titlen som 
jagtchampion.  
  DK19389/2011 Vilslev Kari, ved Flem-
ming Vilslev, opnået 1. pr. i brugsklasse, 
på prøven den 19. september ved Salling. 
Senere den 21. oktober opnåede Kari igen 1. 
præmie i brugsklasse i Sønderjylland, og op-
nåede hermed den fl otte titel Jagtchampion.
  Samme dag på DKKs brugsklasse ved 
Rødby, har yderlig tre IS opnået 1. pr. i 
brugsklasse, DK 03589/2010 Kragereden 
Maggie, ved Christina Bak. DK09935/2013 
Bomstærk Snelly G, og DK16870/2008 
Freja, begge ved Per Christophersen, opnår 
også 1. pr. brugsklasse.  
  På DKK Brugsklasse Falster 20.9 
DK03427/2012 Red Garlics Union Mix, ved 
Ole Emde Schmidt, har Mix opnået 1. pr. i 
brugsklasse. Med denne præmiering opnår 

Efterårets markprøvepræmierede IS
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Mix Jagtchampionat. Senere den 17.10 på 
FJDs vinderklasse, Tuse Nes opnår Mix en 
fl ot 1. vinder placering.
  Den 14. oktober ved Bramming opnåede 
Irmuns Maj Theis ved Tommy Pedersen, 
2. pr. på DKKs brugsklasse. På de blan-
dede vinderklasser er følgende placeringer 
opnået: 
Kirstinekjær’s D Eddie, ved Gunner Jensen, 
3. VK
Mårup Storm ved Søren Gottfredsen, 1. VK 
+ HP
Vilslevs Kari ved Flemming Vilslev Knud-
sen 3. VK
Mårup Cato ved Per Pedersen 3. VK + HP
Red Garlics Union Mix ved Ole Emde 
Schmidt 1. VK
Kragereden Maggie ved Christina Bak 2. 
VK
Kirstinekjær´s D Eddie ved Gunnar Jensen 

2. VK
Kragereden Maggie ved Christina Bak 3. 
VK

Dansk Irsksetter-Klubs efterårs vinder-
klasse på Liselund omtales andet sted på 
DISKs sider.
I Danmarksmesterskabet 2015 deltog i 
katalog rækkefølge følgende IS: Vilslev 
Kari, ved Flemming Vilslev Knudsen, 
Mårup Storm, ved Søren Gottfredsen, 
Kirstinekjær´s D Eddie, ved Gunnar Jensen, 
og Red Garlic´s Red Pepper, ved Brian 
Hinge Krogh. Ingen af de deltagende ekvi-
pager opnåede desværre endelig placering 
ved Danmarksmesterskabet.
  Enkelte resultater er endnu ikke her den 1. 
november, med på Dansk Irsksetter-Klubs- 
og FJDs hjemmesider. For at få et fuldstæn-
digt overblik, er det nødvendigt, at læse 

begge steder.
  Dansk Irsksetter-Klub ønsker alle præmi-
erede hundes fører tillykke, med præmier og 
placeringer, og opnåede titler.
Palle Krag.

Rix er eneste unghund, der i efteråret har opnået 1. 
præmie i UK. Foto: Palle Krag.

Det virker som om fl ere og fl ere er af den opfattelse, 
at den korrekte pelsfarve på Irak Setter er mørk 
rød eller mahogni. Det er sikkert rigtigt, når det 
drejer sig om settere, der kun er avlet med udstilling 
for øje. Men disse hunde mangler, gennem deres 
evne til at jage på en for racen acceptabel måde, så 
mange andre racetypiske kendetegn, for at kunne 
betegnes som værende en ægte setter, at pelsfarven 
kun er en detalje. Selv blandt dem, der interesserer 
sig for settere som jagthund, har det synspunkt, at 
den mørke pels er et tegn på racerenhed, fået godt 
fodfæste. Jeg er ikke enig i dette og et kig i historie-
bøgerne bringer klarhed over dette spørgsmål.
  Standarden, som blev beskrevet i 1882 af The Irish 
Red Setter Club, fastslog, at farven skulle være 
varm gylden kastanie-rød, hvilket er i overens-
stemmelse med nogle af datidens mere kendte 
forfatteres synspunkt. Stonehenge skrev i sin bog 
”British Rural Sports” fra 1855, ”…det påstås at 
en vel avlet Irsk Setter skal være dybt rent blodrød, 
uden den mindste antydning af sort eller mahogni”. 
Modern Dogs, Vol. 2, Sporting Division af Raw-
don Lee, der blev publiceret første gang i 1893 
siger følgende: ”Der er en anden detalje, som det 
er værd at lægge mærke til, og det er, at de røde 
hunde før i tiden slet ikke var så mørke i farven 
som mange af dem, der ses på udstillinger nu om 
dage” og han fortsætter angående farven: ”Derefter 
rådførte jeg mig med Mr. John G. King fra Ballylin, 
King´s County (nu omdøbt til Co Offaly), som kan 
betragtes som racens fader her i landet. Han har 
regelmæssigt været til stede og deltaget på udstil-
linger, ikke kun med settere, men også med pointere 
og foxhunde. Han er stadig en stor entusiast, selvom 
han løste sit første jagttegn allerede i 1837, og hans 
erfaring er den gyldne røde…”.
  Samtidigt med at Teesdale-Buckle, leder af ken-
nelen hos Purcell Llywellin og hundefører for den 
kendte irske setter ”Plunket” nedværdigede nogle af 
den tids irske settere i sin bog ”The Complete Shot” 
(1893) skriver han ”… men heller ingen af dem 
havde den irske setters varmt kastanierøde farve…”. 
Selv om han var engelsk settermand, og slet ikke en 
elsker af den røde setter, så var hans beundring for 
”Plunket” og dens evne til at jage fugle stor og værd 
at citerer.
  ”Plunket” var en hurtig hund, og hans dristige 
måde at tage fuglene på var bemærkelsesværdig 
tiltalende. Han nærmede sig fuglen i høj fart, som 
om han havde tænkt sig at tage den, men stoppede 
brat op i tide. Men hvis de forsøgte at undslippe, 

gik han, så snart han fi k kommandoen, hurtigt frem 
og lokaliserede atter fuglen med samme pludselige 
stand til følge.”

Fortsætter vi til 1900-tallet skriver tidligere sekretær 
i the Irish Red Setter Club, oberst Miller i sin bog 
”the Irish Setter” fra 1924, ”De fl este fremstående 
opdrættere hævder, at der overhovedet ikke må fi n-
des nogen changeringer i pelsens for den generelle 
kvalitet og jagt egenskabernes skyld. De, som har 
den farvetone, er ikke lige så gode som dem, der har 
den rigtige farve og den ægte irske setter skal være 
blodrøde i farven…”.
  Oberst Millner ejede mange gode settere, bl.a. 
Frisco, Clareen, Breenagh og Airne, vinder af 
Kennelklubbens (Britiske) Derby 1892. Rawdon 
Lee konstaterede, at, ved Derbyet i 1892 gik alle 
placeringer til irske settere, og at racen udvikledes 
til samme niveau som Pointer og Engelsk Setter på 
de Britiske øer.
  I ”Setters, Irish, Engelsk and Gordon” (1935) ag 
Ingle Bepler og C. W. Ryan handler et helt kapitel 
om emnet ”Farver – og effekterne af udavl”. Mrs. 
Bepler var berømt for sine irske settere med kennel 
navnet Rheola og hendes bog giver et balanceret 
billede af racen på den tid. I ovennævnte kapitel 
skriver hun ”Hvis vi forlader emnet race krydsnin-
ger og vender tilbage til spørgsmålet om farve, så 
mener jeg, at den ideelle farve for Irsk Setter er en 
ensartet kastanierød, hverken for lys eller for mørk, 
men lige præcis den nuance, som en frisk åbnet 
hestekastanie har”.
Vedrørende spørgsmålet om farvevariationer skriver 
hun: ”Hvis man følger de ultramørke irske setteres 
historie tilstrækkeligt langt tilbage i tiden, vil man 
fi nde udavl med enten gordonsetter, sort retriever 
eller en anden sort race.
  Under et af mine første møder med den nu afdøde 
John Nash, tidligere sekretær i the Irish Red Setter 
Club og ejer af Moanruad kennelen, viste han mig 
de fi re setter, som han på det tidspunkt var i gang 
med at træne, tre gyldent røde og en mørkerød. Han 
spurgte mig, hvilken af dem jeg syntes bedst om, og 
jeg svarede den mørke, som var FTCH Clashaw-
ley Gail. To af de andre var Int. FTCH Moanruad 
Stardust og FTCH Moanruad Rum. Da han spurgte, 
hvorfor jeg foretrak Gail, svarede jeg, at jeg syntes, 
hun havde den bedste farve. Han var ikke enig med 
mig og sagde at i den tid, han havde haft med irsk 
setter at gøre, havde de bedste af jagthundene haft 
en lysere nuance og at det var den korrekte farve 

for racen.
  Da jeg læste ”Pointers and Setters” af W. Marr 
(1963) fandt jeg følgende i kapitel om Irsk Setter, 
skrevet af John Nash: ”Selv om man ser nogle 
meget gode mørkerøde hunde, så har fl ertallet af 
jagthundene en lysere nuance, end de fashionable, 
man ser på udstillinger”. Hans erfaring strakte sig 
fra slutningen af 40-tallet til hans for tidlige død i 
1989.
  Men hvor kommer den mørkere farve fra? Fra 
begyndelsen virker den at være et resultat af 
krydsninger med bl.a. Gordon settere, og det er 
stadig væk sådan, at de mørkt røde hunde generelt 
set er større med kraftigere knoglebygning end dem 
med den korrekte farve. Vi har nu set, at gennem 
historien og frem til i dag har berømte autoriteter 
og raceentusiaster alle fremhævet den varmt gyldne 
eller kastanierøde som værende den korrekte farve. 
Det skal også påpeges, at både i Irland og i Storbri-
tannien kunde de samme irske settere konkurrere 
fremgangsrigt både på udstillinger og ved jagtprøver 
helt frem til anden verdenskrig. Efter krigen opstod 
der en splittelse, og de fl este udstillings entusiaster 
bryder sig ikke længere om jagtegenskaberne hos 
deres hunde.
  Med den tiltagende popularitet på udstillingerne 
fi k racen et dårligt rygte blandt jægere rundt om i 
verden, hvilket racen stadigvæk lider under.  Der er 
dog glædelige undtagelser. I de skandinaviske lande 
er man stadig fortaler for ”dual- purpose” hundene, 
men i USA, Australien, Storbritannien og selv i 
Irland er racen delt i jagt – og udstillingslinjer.
  Disse udstillingshunde er mørkt røde eller mahonie 
farvede, og da racen er så populær rundt om i 
verden som udstillingshund, befi nder vi os i den 
situation, at der er fl ere udstillingshunde end jagt-
hunde. Racens popularitet som udstillingshund har 
ødelagt racens gode rygte som jagthund og ændret 
racens fysik, dens farve og evne til at fungere som 
hønsehund. Pelsfarven er kun et symptom på en 
endnu værre sygdom, som har ramt vores race, hvis 
eneste forbrydelse er, at den er smuk. Modeluner 
har forsøgt at ændre den til en ny race, hvor dens 
eneste funktion er at være dekorativ.
  Vi som har den fordel, at kunne gå på jagt med 
ægte irske settere, ved, hvordan de elsker at søge, 
vi ser intensiteten i arbejdet, ligesom vi kender 
deres vidunderlige væsen. Derfor må vi sikre os, at 
fremtidige generationer får samme mulighed som os 
til at gå på jagt med disse hunde, og at hundene ikke 
bliver udviklet til kun at være prydgenstande. 

Pelsfarven på Irsk rød setter af Ray O´Dwyer, formand for Irish Red Setter Club
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Da redaktøren henvendte sig og bad mig 
skrive en artikel omkring den bedste hund, 
jeg havde haft, tænkte jeg, det kan vel ikke 
være så svært, så mange har jeg jo heller 
ikke haft, men der skal alligevel gå nogle 
tanker gennem hovedet, før man har alle 
minderne på plads, og der skal såmænd nok 
være nogle man har glemt
Nej det ikke fordi, der har været et stort gen-
nemtræk af hunde her hos os. I de 30 år, jeg 
har haft Korthår, er det faktisk kun blevet 
til fem stk. Men der har været et fælles træk 
for dem alle, de har været fremragende 
jagthunde. Den første måtte desværre afl ives 
kun fem år gammel, med maven fuld af 
kræft.
  Hund nr.2 Tessan,s Cetina som blev købt 
hos Johan Sørensen i 1990, han fi k mig 
tillige også til at blive medlem af Kortha-
arklubben. Cetina havde uden tvivl alt i sig 

til at blive både en god prøve- og jagthund, 
men hvad prøver angik, fi k jeg som nybe-
gynder det fuldstændig ødelagt, så hun til 
sidst ikke ville rejse fugl, men fi nde dem, 
det kunne hun. Så markprøver det var der 
ingen grund til at fortsætte med, men hvad 
så?
  Det blev Schweiss, som hun var kanon god 
til, og deltog både på 20 timer 1000 m og 
40 timer 1000 m. Jeg besluttede at trække 
et kuld hvalpe på hende, og hun blev parret 
med Knud Hansen,s  Nordboen Ras. Det 
blev der ni hvalpe ud af, fi re tæver og fem 
hanner, hvor jeg selv beholdt Aja. Johan 
Sørensen købte Ann, som han senere solgte 
videre til Tyskland, og hvor den herfra kom 
på jagt i hele Verden.
  Den blev også parret med nogle af Tysk-
lands bedste korthår, og det blev der en lille 
sjov historie ud af, idet Johan Sørensen se-

nere købte en hvalp i Tyskland, og mormors 
mor til den, det var Ann.

Aja, som jeg selv beholdt, var da også med 
i mine overvejelser, da jeg skulle vælge den 
bedste hund. En hund der var utrolig nem 
at dressere, hun kunne hurtigt omstille sig 
til hvad hun skulle bruges til, det oplevede 
jeg efter en agerhønse jagt hele lørdagen 
på Wedelsborg, for om søndagen at køre til 
Klosterheden, hvor hun bestod en 20 timer 
1000 schweissprøve med 1. pr.
  Aja opnåede fl ere vinderklasse placeringer, 
med en 6. vinder ved DM som bedste resul-
tat. Hun bestod også fuldbrugsprøven med 
1. pr, og blev dermed jagtchampion.
  Aja udviklede sig til en dejlig jagthund, 
og hun blev brugt til al slags jagt, så det var 
da også derfor jeg besluttede at trække et 
kuld hvalpe på hende. På jagtbrugssiden var 

Chanel
ikke nr. 5, men nr. 1

Hvilken hund skal man vælge? Hvilken var den bedste? Selv om der ikke var så mange at 
vælge i mellem, var det alligevel vanskeligt for forfatteren til denne artikel.

Tekst og foto: Hans Martin Christensen

Chanel viser vandpassion, der vil noget.
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der ingen grund til at hente forbedringer, 
men som markprøvehund, var der ting som 
kunne forbedres, så jeg valgte Toes Brams 
hos Karl Georg som avlspartner til Aja, et 
valg der viste sig at indfri mine forventnin-
ger til fulde. Aja fi k fi re hvalpe to tæver og 
to hanner, og jeg beholdt Chanell.
  I Chanell beholdt jeg alle de jagtlige egen-
skaber, jeg havde fra Aja, en dejlig tæve der 
var lige så nem at dressere som Aja, lydig 
og samarbejdsvillig både på prøver og jag-
ter, jeg mindes ikke at have mistet et stykke 
vildt, der blev skudt for hende. Og hun var 
som familiehund, både vagtsom og kærlig.
  Som prøvehund fi k jeg i Chanell opfyldt de 
få mangler Aja havde. Men det skal måske 
også med, at føreren havde fået lidt mere er-
faring, det går jo nu engang bedst, hvis hund 
og fører arbejder sammen om opgaverne.
  På markprøverne i hele hendes liv er det 
kun sket fi re gange, at vi ikke er kom-
met hjem med en præmiering, og senere i 
vinderklassen, hvor hun blev placeret 11 
gange Den første schweissprøve bestod hun, 
da hun var 1 år, fuldbrugsprøven bestod hun 
med 1.pr. og blev derefter jagtchampion. 
  I de år, hun var helt på toppen, var det det 
bare en fornøjelse at gå på markprøve med 
hende, var der fugl på det anviste terræn, så 
fandt hun dem, og behandlede dem herefter 
korrekt, man kunne bare slippe tøjlerne, og 
lade hende bestemme.

Her i Sønderjylland har vi en lokal prøve, 
som hedder Langager prøven, som bliver 
holdt hos Jonny Petersen i Klovtoft, som re-
gel med en vinderklasse på 10-12 deltagere. 
Alle, som har været på prøve hos Jonny, 
ved, at her nytter det ikke at komme med en 
hund, der ikke kan behandle fuglene, så skal 
man ikke gøre sig håb om at blive placeret 
her.
  Denne prøve, som hvert år gav et fi ngerpeg 
om, hvordan formen var, inden man meldte 
sig til de annerkendte prøver, vandt Chanell 
tre år i træk, og blev 2. vinder året efter. 
Efter fem virkelig gode år, stoppede vi med 
prøver, og hun blev nu kun brugt til jagt, og 
det var al slags jagt.
  På jagten var glæden ved at gå med hende 
ikke mindre, end den var på prøverne, og 
det var lige meget, om vi skulle eftersøge 
det anskudte stykke råvildt, eller hun var 
med på sneppejagt, en jagt som hun blev 
bedre og bedre til med årene.
  På mange af jagtinvitationerne stod der da 
også, husk at tage Chanell med, så det var jo 
et tegn på, at der var andre, der havde lagt 
mærke til hende. Nu var det jo nærliggende 
at trække et kuld hvalpe på hende, inden 
hun blev alt for gammel, men her traf jeg en 

beslutning, som jeg den dag i dag fortryder.
  Der var to ting, som Chanell ikke var glad 
for, det var nytårsskyderi og tordenvejr. Så 
jeg besluttede ikke at avle på hende, for 
hvis de to ting, som hun ikke var glad for, 
skyldes, at psyken ikke var i orden, så kunne 
jeg i min position ikke tillade mig at avle 
på hende. Jeg har siden hen spurgt nogle til 
råds, der viste mere om avl som jeg, og de 
havde en anden mening, så dem skulle jeg 
nok havde spurgt, da det var aktuelt.

Et hundeliv varer ikke evigt, selv for de 
bedste hunde slutter det en dag, således 
også for Chanell, Og der var bestilt tid hos 
dyrlægen den 3. oktober. Det var den dag 
hvor stormen rasede over Sønderjylland, 
og træer væltede omkring os. Så det var jo 
virkelig en god undskyldning for at udsætte 
den tunge beslutning, for i dagene derefter 
fi k hun det bedre og bedre. Men to mdr. 
efter var der ingen vej tilbage, et 11 år godt 
hundeliv sluttede her. Sådan en hund får 
man kun én gang her i livet.

www.fjd.dk

Chanel og Hans Martin på slæbtur.
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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  

www.fjd.dk

Komplet - klar til familieudsætning

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

Vestfyns
Ager-
høns
Opdræt

Mobil:
40434850

www.agerhons-
opdraet.dk

email:
alexnissen@c.dk
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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

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 

Agerhøns og fasaner 
sælges

Bestilling modtages på æg, kyllinger 

Moselund Vildt 
8832 Skals

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

Lokal markprøve – Sjælland
Afholdes søndag den 6. marts 2016 fra 
klubhuset på skydebanen: Østre Vej 20, 4532 
Gislinge.
Mødetid kl. 8.00. Max to hold.
Pris 200 kr. pr. hund incl. morgenkaffe og brød. 
Betales på dagen.
Frokostpause holdes i klubhuset.
Uspecifi cerede pæne håndmadder kan bestil-
les ved tilmelding til prøven til 15 kr. pr. stk.
Tutten har også åben for salg af pølser og 
drikkevarer.

Kontaktperson: Jens Åge Jensen 5950 0509.
Tilmelding med oplysning om førernavn/tlf.nr, 
hunderace/navn og Ung/åben klasse til Hanne 
på hokl.ostrup@gmail.com senest den
31. februar.

Bemærk: Ikke nyligt opdaterede GPS´er tager 
ikke højde for ny  motortrafi kvej. Indtast f.eks 
Østre Vej 5, men fortsæt ud ad markvejen
over kanalen til klubhuset.

Vel mødt. Hundeudvalget i Lammefjordens og 
Vallekilde/Hørve Jagtforeninger.

KÆLEDYRS- 
KREMATORIET 
www.dyrekrematorie.dk 
RANDBØL: 75 88 01 23 
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TRÆK OP TIL  
2.000 KG

PRØV 
FORESTER
DIESEL MED AUTOMATGEAR 

EN S TÆRK KOMB INAT ION
Subaru Forester diesel med den unikke Lineartronic CVT-gearkasse er det perfekte 
valg for optimal komfort under alle forhold. Subaru Boxermotor og symmetrisk 

subaru.dk
71

SUBARU FORESTER 

fra 379.900,-
(Van fra 219.900,- + moms kr. 35.955)
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