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Nye erfaringer med skrukhøns og agerhønekyllinger.
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Er du jæger...

... og vil du fodre din jagthund med kvalitetsfoder
fra Eukanuba? Så får du nu muligheden for at benytte dig
af specielle tilbud som medlem af Eukanuba Hunting Team.
Som medlem af Eukanuba Hunting Team kan du købe
kvalitetsfoder til markedets bedste priser, hvilket sikrer dig
daglige lave foderomkostninger.

:
Bliv medlem

eeht.dk
eht
Det er nemt!
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Man skal have trænet hunden rigtig, inden man giver sig i kast med fjeldet.
Foto: Anders Lifland Nørgaard.

Selv om han er særdeles prøveaktiv er han først og fremmest jæger.
Foto: Kirsten Nielsen.
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Chance til fugl
Prøvesæsonen 2017 er forbi. For nogle er
det gået fint. Andre er skuffede. Der manglede jo også fugle. Det var ikke så godt et
terræn. Det var dårligt vejr. Jo, undskyldningerne er mange.
Jeg sidder med det seneste nummer af
Fuglehunden og læser om høstens store
prøver. På NM-højfjeld startede 188 hunde
i VK fordelt på 10 hold. Startberettiget var
hunde med 1. VK eller 2. VK m. res.CACIT inder for de seneste to år. Dertil kom et
stort antal kvalitetshold. På semifinaledagen
var der tre VK hold og ni kvalitetshold, og
selve finaledagen gav ud over finaleholdet
plads til 10 kvalitetshold.
Forinden havde man afvikler NM for hold.
Total antal starter op mod 600 hunde over
hele den sidste weekend i august.
Så var der Norsk Derby. Otte derbyhold
og seks VK-hold af 20 hunde. Og så skal
man da ikke glemme NM på lavland med
178 hunde til start i VK og NM skov med
63 starter.
Dertil kommer så alle de andre prøver
rundt i hele Norge, hvor der har været
hundreder og atter hundrede af starter. Et
helt ufatteligt antal hunde og prøvedeltagere
såvel total set som på de enkelte prøver.
Det kræver meget terræn, men Norge er jo
også stort, så det er vel ikke noget problem,
men hvad med fugle. Langt de fleste prøver
afvikles på ryper eller skovfugle, så der må
man tage til takke med, hvad naturen giver.
Mange af deltagerne har kørt mere end

Løst og fast
Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Alle opdrættere kan få et antal eksemplarer af bladet til uddeling (seneste nummer) ved at sende en mail til redaktionen,
jagthunden@fjd.dk.
Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelsesporto. Det vil typisk beløbe sig til 150 kr.
for et kuld hvalpe.
Red.

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

Markvildtudvalget skifter navn
På FJDs bestyrelsesmøde d. 8. november
var der tilslutning til et forslag om, at
udvalget skifter navn til Udvalg for markvildt og natur.
Navnet sender et lidt andet signal, og
man undgår forveksling med DJs Markvildtudvalg.
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1000 km for at være med, og på prøvedagen
traver de med rygsæk over fjeldet og har
det ene slip efter det andet. Nogle dage er
det fint, andre dage ser man ikke en eneste
rype. I årets derbyfinale lykkedes det således kun at få fuglearbejde for to hunde.
Når man går ned fra fjeldet, slidt og våd,
så har man haft en fin dag sammen med
gode hundevenner og fine hunde. Ingen
klager.
Gennem snart 50 år med prøver heraf
mere end 40 som dommer og nu som prøveleder vil man naturligvis altid gerne at der
er fugle nok, og at alle får en chance. Men
kan det lade sig gøre, og er det realistisk?
Jeg husker tydeligt perioden omkring
1980, hvor der næsten ingen agerhøns var.
Vi deltog alligevel i prøverne. De fleste
gange uden resultat, men jo større var
glæden, når det lykkedes at få en 1. præmie
eller en VK-placering med hjem.
Så fandt vi på at udsætte fugle til prøverne. Hurra! Startgebyret blev hævet
med 50 kr. til en fugl, og pludselig mente
hundeførerne, at de skam havde krav på en
chance, for de havde jo betalt for en fugl.
Er det sådan, vi stadig tænker? Eller kan
vi godt nøjes med de fugle, der nu en gang
findes på terrænet?
Der er sådan set ikke noget i vejen med at
sætte fugle ud. Det gør vi i stor stil, for at
kunne holde jagt på dem. Fugle der er udsat
om sommeren opfører sig også aldeles
prima og naturligt efteråret igennem. Det
gælder såvel agerhøns som fasaner. Men det

Jagthunden 2018
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at
der har været en del distributionsproblemer
i det forgangne år.
Årsagen til problemerne skal først og
fremmest findes i distributionsformen, idet
den har bygget på at blive omdelt med
bude efter distributionslister. Før 2017
bragte posten et adresseret eksemplar i
postkassen.
Fra det nye år vil vi gå tilbage til det
gamle system. Bladene vil igen blive forsynet med navn og adresse på modtagerne
og vil blive bragt ud med Post Nord. Det
har bl.a. den åbenlyse fordel, at glemmer
posten at aflevere et blad, er der en adresse
at gå efter næste dag.
For at billiggøre distributionen har vi
fraveget en bestemt dato for levering, men
vi booker os ind på en række billig-uger,

er ikke ligegyldigt, hvordan de er tilvænnet
terrænet. Fasaner,
der i hobetal jages
ud i en roemark om
morgenen er måske
ikke det bedste prøveobjekt, og megastore hønseflokke
er også vanskelige
at håndtere, af den simple årsag, at der altid
er et par stykker i kanten af flokken, som
ikke samarbejder. Men kan vi nøjes med
mindre?
Skal alle hunde have chance for fugl? Nuvel, den velgående og velrevierende hund
vil en hver dommer gerne se for fugl, men
hvad med den, der kun viser ringe jagtlyst
og et temmelig planløst søg. Skal den have
chance for fugl? Har den ikke allerede fra
start på grund af sine manglende jagtlige
kvaliteter frasagt sig muligheden for at
finde en fugl?
Jeg kan ikke lade være med at tænke på,
hvordan det ville være, hvis vi importerede
lidt af den norske sportsånd, og hvad det
bliver for hunde, vi får frem til 1. præmie
og podiepladserne i VK, hvis vi ville nøjes
med lidt mindre, men måske lidt bedre og
meget mere naturligt.
Der er noget at tænke over, og der er noget
at diskutere rundt om på specialklubbernes
forskellige vintermøder.
Glædelig jul og godt nytår
Flemming Østergaard

hvor Post Nord så har hele ugen til at få
”Jagthunden” ud til medlemmerne. Det er
samme måde, som DKKs bla.d, ”Hunden”
distribueres.
I 2018 vil bladet blive leveret i følgende
uger:
nr. 1. uge 7
nr. 2. uge 15
nr. 3. uge 25
nr. 4. uge 34
nr. 5. uge 42
nr. 6. uge 50/51
Vi håber med ændring af distributionen,
at alle medlemmer igen vil modtage bladet
rettidigt, og undskylder de problemer, der
har været i 2017.
Skulle „Jagthunden“ mod forventning
udeblive, skal du kontakte klubkassereren.
Mvh.
Redaktionen

Nyt medlem af FJDs forretningsudvalg
Som en følge af, at Frank Elmer har trukket
sig som næstformand i FJD og vil forlade
posten som formand for GDH næste år, har
han også valgt at trække sig fra posten i forretningsudvalget og udtræde af bestyrelsen.
På bestyrelsesmødet d. 8. november valgte
man Jens Toft som nyt medlem af forretwww.fjd.dk

ningsudvalget. Da andre klubber har skiftet
formand og repræsentant i FJDs bestyrelse,
ser bestyrelsen lidt anderledes ud end i
foråret.
Du kan se hele bestyrelsen og de forskellige udvalg på: http://www.fjd.dk/bestyrelse/.

PREMIERE

NY SUBARU XV

LEV DRØMMEN UD!

NY SUBARU XV TIL DIG DER HANDLER
Den nye Subaru XV er ikke en bil for drømmere. Det er en bil for dig, der
handler og lever drømmen ud. Du er ikke til fals for påklistrede offroadgimmicks og forkromet plastic. Du vil have din frihed og kender værdien
af permanent ﬁrehjulstræk, 22 cm frigang, X-Mode og EyeSight.
Den nye XV er skabt til dig.
NY SUBARU XV FRA 299.900,subaru.dk
Brændstofforbrug 14,5-15,4 km/l. CO2 151-160 g/km. Vi tager forbehold for trykfejl. Bilen kan være vist med ekstraudstyr.

www.fjd.dk
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Mig og min jagthund

Jæger
og hundemand
De to ”stillingsbetegnelser” i overskriften er
nævnt i prioriteret rækkefølge.
Tekst: Harris Jensen
Foto: Kirsten Nielsen

John Skovgaard i sit rette element. På jagt med irsk
setter.

I jagthundekredse – og i særdeleshed i ”den
engelske lejr” – kender man fynske John
Skovgaard. Fordi han altid møder på prøver
med veltrænede og veldresserede hunde.
Og derfor ofte tager hjem med præmier og
pokaler.
Desuden har han været terrænleder på et
utal af fynske markprøver; såvel for engelske som kontinentale hunde.
Men John er først og fremmest jæger. Er
der i kalenderen sammenfald mellem en
jagt og en markprøve, så er det mere end
overvejende sandsynligt, at han vælger
jagten.
I øvrigt har John haft jagttegn siden han
fyldte 16 år, og da han netop har fejret fødselsdag nummer 70, så er det et betragteligt
antal timer, han har tilbragt på jagtens sti.
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De røde settere
Den irske setter er Johns foretrukne
jagthund. I så høj grad, at han aldrig har
beskæftiget sig med andre racer. Og det selv
om hans første ”irlænder” med det markante navn ”Bjørn” var en strid herre, der
ikke bare lod sig skole til en veldresseret
stående jagthund.
Bjørn blev købt i 1975, og som det
dengang var tilfældet med adskillige irske
settere, så kneb det gevaldigt med hundens
medfødte evner for at tage stand.
Den var heller ikke i andre sammenhænge overvældende dresserbar, og da den
begyndte at udvikle tendenser til bidskhed,
erkendte John, at Bjørn ikke skulle være
”hans for evigt”.
Bjørn blev afhændet, og en ny rød setter
blev anskaffet. Og det skal understreges,
www.fjd.dk

at det herfra nærmest blev reglen for John,
at hans hunde blev hos ham til deres dages
ende. Han skifter ikke bare en jagthund
ud, fordi der måske opstår småproblemer
med dressuren. Han løser problemerne. I
øvrigt sammen med sin kone, Kirsten, som
på sin egen stilfærdige facon har været en
uforlignelig sparringspartner for ham, når
det handlede om jagthundetræning. (Og formentlig i rigtigt mange andre – og vigtigere
– forhold i deres ægteskab).
Syv af samme slags.
Trofastheden overfor anskaffede hunde
betyder også, at John ikke kan konkurrere
med mange andre passionerede hundefolk,
når det handler om antallet af hunde. Han
har i løbet af 43 år blot haft syv hunde.
Men ser vi bort fra Bjørn, er den manglende

kvantitet til fulde blevet opvejet af solid
kvanlitet.
De seks efterfølgere har gjort det flot på
prøver, og de har uden undtagelse været
fremragende jagthunde. De har været velgående på åbent felt og på overbevisende
måde magtet den fascinerende jagt med
stående hund.
Men de har ligeledes drevet i mose og
skov; såvel efter fjervildt som hårvildt. Og
de har fungeret som apportører på store
godsjagter, hvor et betragteligt antal fugle
er blevet bragt til Johns hånd fra både land
og vand.
Som nævnt ovenfor er det jo netop på
grund af jagtens glæder, at John har jagthunde, og som sådan har de altså været
brugt. Men det har da i visse situationer
måske haft nogle omkostninger. Der var
noget med en vinderklasse, hvor en af hans
settere i matchningen knaldapporterede en
anskudt fasan. Det kostede en topplacering.
Men til gengæld har hans hundes rutine
og jagterfaring så bevirket, at de har løst
vanskelige opgaver på andre prøver.
Opskriften på den solide jagthund
Johns hunde kommer i skole fra dag 1, når
de otte uger gamle ankommer til huset i
Bondemosen i Ullerslev.
Der findes ikke en hundegård på grunden,
så den første lærdom handler om, hvordan
en hund skal agere i huset: Hvor må den
være, og hvordan opfører den sig der.
Sit, dæk og indkald hører også med til
stuedressuren, og da John ikke har hegn om
haven, er det også børnelærdom, at hunden
skal blive på grunden.
De indledende øvelser til ”apportering fra
hånd” og ”hold fast” finder også sted i huset
eller haven: En avis eller en tommestok kan
være fristende at få fat i, når de på Johns
rolige måde vises frem for den unge hund
på en fristende måde. Og rolige og trygge
gentagelser i netop denne vigtige øvelse
har betydet, at hans hunde har gennemgået
den elementære indledende apporttræning
som ganske unge, - uden at de egentlig har
opdaget det.

Sammen med andre hunde
Men den vigtige socialisering på andre
hunde kan naturligvis ikke foregå i enrum
i haven. Det foregår i den lokale jagtforening eller hundeklub, hvor grunddressuren
samtidigt sættes på plads.
Når tidspunktet kommer, hvor apporteringstræning og marktræning skal på skemaet, sker det i en vekselvirkning mellem
solotræning, hvor John (og ofte Kirsten)
træner alene, og træning sammen med
nogle få hundevenner.
Stilfærdig solotræning er givende, men
mark- og apporteringstræning kan kun gøres færdigt sammen med andre hunde.
Krageredens Debbi
John er åben og ærlig, når han fortæller om
sine forskellige hunde. Han har værdsat
dem alle (vistnok bortset fra Bjørn), men
hans øjne får altså et særligt skær, når talen
falder på Krageredens Debbi.
John fik Debbi i i sensommeren 2007. I
løbet af de næste par år består hunden apporteringsprøven og opnår 1.præmier i både
åben klasse og brugsklasse. Og dermed er
den klar til vinderklassernes udfordringer
og glæder.
Otte gange blev Debbi placeret på anerkendte vinderklasser, og adskillige gange
gik hun til tops på de lokale vinderklasser i Hindevadklubben og Nordøstfyns
Jagthundeklub. Det absolutte højdepunkt i
Debbis og Johns markprøvekarriere indtraf
imidlertid, da de i 2011 vandt DKKs forårsmesterskab. En uforglemmelig dag for både
Kirsten og John.
Jagthunden Debbi
Når det handler om jagthunden Debbi,
kan vi ikke tale om en uforglemmelig dag.
Men om en lang række af uforglemmelige
jagtdage, hvor hunden igen og igen har
præsteret fascinerende og flot fuglearbejde
før skuddet, og på effektiv vis apporteret
anskudte og vanskelige fasaner og agerhøns. Igen til glæde og tilfredshed for John,
og til stor lettelse og taknemmelighed for
uheldige skytter.

Indtil videre er Debbi altså jagthunden i
Johns liv.
Katastroferne
I en verden med megen ondskab skal man
være varsom med at bruge ordet ”katastrofe” om ulykker, der rammer en hund.
Men Debbi er i sit korte liv ude for to
alvorlige uheld, hvoraf det sidste får en
fatal udgang.
I begyndelsen af året 2012 brækkede
Debbi på en sen kokkejagt et forben. Det
betød ”gipsben” i flere uger. Men hunden
stod det fint igennem, endda uden at bære
skærm.
Senere på året præsterede Debbi at blive
3.-vinder på Dansk Irsk Setter Klubs vinderklasse.
Men i 2016 gik det helt galt. Igen var
Debbi og John på en sen kokkejagt på
terræn tæt ved den fynske motorvej. På et
tidspunkt kunne John ikke få kontakt med
hunden, normalt et sikkert signal om, at
hunden har taget stand.
John begyndte at lede efter hunden, og da
han nåede ud til motorvejen, kunne han se,
at der holdt biler i nødsporet. Og hans værste anelser viste sig at være rigtige. Debbi
var ikke mere. Detaljerne er uinteressante.
Chantal
Da jeg ankom til Kirstens og John hus, blev
jeg modtaget af en glad lille rød settertæve. Chantal hedder hun, og mens jeg nød
Kirstens veldækkede kaffebord og Johns
fortællinger om jagt og hunde, havde den
lille tæve stor lyst til også at hilse på mig i
stuen.
Men stuen er forbudt område for den
toårige hund. Som i øvrigt har fået den
første 1.præmie i såvel unghundeklasse som
åben klasse, og opnået en flot 3.VK på årets
vinderklasse i Dansk Irsk Setter Klub.
Jeg er overbevist om, at Chantal også i
årene fremover vil blande sig i kampen om
præmier og pokaler. Og ikke mindst: At hun
udvikler sig til en solid jagthund.

Kender
K
d du
d FOR
FORDELENE
RDELENE ved
d att være
medlem af DANSK KENNEL KLUB?
DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for
hunde der ligner og du’r
En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 475 kr. til en god investering:
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 internationale vinderklasser

Du får mulighed for at tegne både din lovpligtige
hundeansvarsforsikring og den udvidede hundeansvarsforsikring med stor rabat.
Gratis vejledning hos DKKs hundekonsulenter.
Du kan få råd og vejledning hos DKKs juridiske
konsulent om gældende “hunderet.”

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

www.fjd.dk
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Markvildtprisen 2018
Hvem skal have FJDs Marvildtpris 2018 på 10.000 kr.? Send din indstilling til FJDs
Udvalg for markvildt og natur på pduens@gmail.com inden d. 1. marts.
Du kan læse meget mere om Markvildtprisen på http://www.fjd.dk/agerhoenefondog-markvildtpris/
Markvildtprisen uddeles i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og DLF.

Mangfoldighed i agerlandet
Foto: Flemming Østergaard.

S IN C E

Stedet hvor din
hund og kat holder ferie...
Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel

Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

Tlf. 6062 2435
info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk
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SIGNAL 8682 5500

Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...

www.fjd.dk
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HUNDEN

En hårdfør og alsidig jagtbrugshund til alle jagtlige
formål.

TYSK LANGHÅR
Tysk Langhår historisk set:
Tysk Langhår hører til de ældste stående
jagthunde i Tyskland, her forenes blodlinjerne fra fugle- og høgehunde, vandhunde
og støvere, og dermed er anlæggene for stor
alsidighed til stede.
I tresserne hentede afdøde skytte Bloch
på Gisselfeld Tysk Langhår til Danmark og
gennem halvfjerdserne fortsatte importen
og avlen med racen, hvilket førte frem til
etableringen af Langhårsklubben i 1979.
Langhåren var også for 200 år siden en
alsidig Jagtbrugshund, kendt som ”Der Alte
Försterhund” især for sin gode sporevne,
men også på grund af den højlydte halsgivning i drevet og den sikre apportering
af alle former for vildt. Dens faste stand og
passion for vandarbejde, gjorde den til en
skattet jagtkammerat for jægerstanden. En
skøn uspoleret hund med jagtforstand, som
villigt lod sig føre.
Tysk Langhår set iht. FCI standarden:
Kraftig, muskuløs og dybtstillet, med
flydende linjer. Ryggen skal være lige og
fast, ikke for lang. Lænden skal være særdeles muskuløs og krydset langt, moderat
faldende. Brystkassen er bred og dyb og
når mindst ned til albuerne. Der skal lægges stor vægt på korrekt hårlag, hverken
overdrevent fyldigt eller alt for kort. På
ryggen og på kroppens sider er pelsen tre –
fem cm lang og godt tilliggende. På halsens
underside, på bryst og bug skal pelsen være
længere, så bryst og bug er godt beskyttet
i tæt vegetation. Et tæt lag underuld om
vinteren, gør at Langhåren kan arbejde i
meget koldt vand.
Der skal lægges særlig vægt på det

Tekst og foto: Gitte Becher

smukke Langhårshoved, ædelt i udseende
og langstrakt med blødt stigende stop.
Øjnene er brune, så mørke som muligt.
Helhedsindtrykket er en stærk og robust,
men stadig elegant hund.
Farven er ensfarvet brun. Brun med hvide
eller skimlede aftegninger (især på bryst og
poter). Mørkskimlet med større eller mindre
mørkebrune pletter. Lysskimlet med større
eller mindre lysebrune pletter. Forelskimlet
– mange små, brune pletter på hvid bund.
Brun-hvid – enten ren brun-hvid eller med
ganske få små pletter (store brune partier
med sadel eller ”mantel”). For alle farver
er hovedet brunt – evt. med blis i panden,
på næseryggen eller med stjerne. Uønsket
er gul pelsfarve, samt store skimlede eller
hvide aftegninger i hovedet.
Skulderhøjde for hanner: 60 - 70 cm,
idealstørrelse 63 – 66 cm. Skulderhøjde for
tæver: 58 – 66 cm, idealstørrelse 60 – 63
cm. Vægt, ca. 30 kg.
Tysk Langhår kan være en smuk hund,
men FCI standardens eksteriørbeskrivelse
skal ikke danne grundlag for en skønhedskonkurrence på udstillinger, men er alene
en beskrivelse af hundens eksteriør set i
relation til dens jagtlige brug.
Brugsegenskaber/Temperament:
Standarden for Tysk Langhår handler ikke
kun om udseendet, men beskriver også
brugsegenskaber og temperament. Standarden siger om brugsegenskaberne - Svarende
til sit jagtlige brugsformål som alsidig anvendelig jagthund, skal Den Tyske Langhår
være i besiddelse af alle de ønskede anlægsevner for alt slags arbejde på mark, i vand
og i skov. Den skal være påviselig brugbar i
www.fjd.dk

arbejdet før som efter skuddet.
Denne beskrivelse af brugsegenskaberne
har, sammen med avlsreglerne i racens
hjemland, ført frem til Langhårsklubbens avlsregler for racen. Det er derfor af
afgørende betydning, at alle de beskrevne
jagtlige egenskaber er til stede, inden den
indgår i avlen, herved sikres at Langhåren
gør fyldest i alle jagtformer, både sporarbejde, arbejde med hårvildt og fuglevildt,
samt vandarbejde. Tysk Langhår er altså
ikke kun en Fuglehund – men også en
Fuglehund! En Langhårs bevægelser i søget
er flydende og elegante. Den er på ingen
måde langsom, men heller ikke en jetjager,
der forsvinder ud i horisonten uden at holde
kontakt til sin fører. Den leverer et grundigt
søg, hvor tempoet afpasses til terræn og
vildtart.
Standarden siger ligeledes om temperamentet – ligevægtig, rolig, behersket
temperament, godmodig og let at føre.
”I Roen ligger Styrken” har en erfaren
hundemand udtalt, og netop ro og ligevægt
skal være racens adelsmærke! Selvom den
er højtydende på jagten, skal den være
afbalanceret og nervefast, hvilket gør den
let at arbejde med og en fornøjelse at have
i hjemmet.
Man skal dog være opmærksom på, at
Langhåren er avlet til jagt og med jagtpassion, d.v.s den skal bruges til sit formål!
I avlen med Tysk Langhår skal vægten
fortsat være på alsidighed med lige vægt
på før- og efterskudsarbejdet, så den også
i fremtiden er en alsidig jagtbrugshund til
gavn og glæde for den almindelige jæger.
Avlet til jagt, af jæger, til jæger!
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FUME 2017 - 21. og 22. oktober

Vandhullet krævede sin hund, med alle klarede opgaven på bedste vis.

Højt niveau i Himmerland
Årets Fuldbrugsprøvemesterskab blev afviklet to forskellige steder i det nordjyske.
Der var store udfordringer for hundene, men de klarede opgaverne med bravour.

Tekst og foto: Annette Laursen
FUME 2017 var flyttet til det allernordligste Jylland, nærmere betegnet Ålbæk. Det
var en flok meget erfarne hundefolk, med
prøveleder Steen Larsen i spidsen, som
havde påtaget sig at afholde prøven. Da terrænerne til markarbejdet i Ålbæk ikke helt
levede op til forventningerne hos prøvelederen, valgte han at flytte den disciplin til
Hjallerup. Vi mødte derfor, alle mand/kvinder, op i hytten hos Hjallerup Jagtforening
lørdag morgen, tidligt, meget tidligt, så de,
der havde langt at køre, havde været i gang
længe.
Åse og Mette, som stod for forplejningen,
havde sørget for friskbagt brød og rigeligt
med kaffe til morgenmaden. Nervøsiteten
blandt hundeførerne gjorde dog, at nogle af
dem sprang morgenmaden over.
Super terræn
Det er sent på året, og der er ikke mange
lyse timer, så vi skulle udnytte det dagslys
der var. Der var derfor parole kl. 08.00 og
hurtig afgang til terræn. Vejrguderne var
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sure over et eller andet, så vejret var ikke
noget at råbe hurra for. Det regnede, blæste
og var rigtig surt begge dage. Men alle
mand fandt regntøjet frem og gik i marken.
Vi gik i nogle fantastiske jagtterræner med
en meget flot bestand af både fasaner og
agerhøns. Der var stub, stub med olieræddike, brak samt masser af hegn og remiser.
I starten havde hundene det lidt svært, men
endelig fik Vizla Kenzo stand i brakmarken.
Han fik en lille flok agerhøns på vingerne,
og skytterne nedlagde dagens første stykke
vildt.
Lidt op af formiddagen gik det meget
bedre, og vi så den ene flotte situation efter
den anden. Lige før middag manglede der
kun at blive skudt for to hunde. Dommerne
havde egentlig besluttet at stoppe, men
der var et lille hjørne af marken tilbage og
gav de to hunde en ekstra chance. Den ene
kvitterede med straks at tage stand, og nu
blev der også skudt fugl for den. Vi forlod
marken med kun en hund uden en positiv
situation i marken, hunden havde dog flere
www.fjd.dk

gode chancer, som ikke blev udnyttet.
Igen var Åse og Mette mødt op med mad.
Vi spiste en hurtig gang lækkert smørrebrød, inden alle satte sig i bilerne med kurs
mod Ålbæk.
Eftermiddagen skulle bruges på vandarbejde og ræveslæb. Vi holdt på et centralt
sted i skoven, og der var nu gåafstand til
søen og ikke langt til ræveslæbene. Tre
hunde klarede ikke at få ræven helt hjem,
alle de andre udførte opgaven til UG.
Våd udfordring
Vandhullet var en perle. Det lå smukt
omkranset af skoven på den ene side og
med et stort vådområde på den anden. Det
var en stor sø med tre øer. For at komme
til den fjerneste and, som lå næsten 70 m
borte, skulle hundene dirigeres mellem de
to øer. De to andre ænder lå på ca. 60 og
65 m afstand på den tredje ø længst ude til
venstre. Udlæggere, dommere, prøveleder,
undertegnede og par stykker mere synes det
så svært ud, men absolut den rigtige opgave

til et FUME. Vi lavede vort eget lille væddemål om, hvor mange hunde, vi troede,
ville klare opgaven. De fleste gættede på
fem til seks hunde.
Det viste sig dog, heldigvis, at vi alle
tog så grueligt fejl. For alle hunde klarede
opgaven på fornemmeste vis. Det er meget
lang tid siden, hvis nogen sinde, jeg har set
så mange hunde præstere et stykke arbejde i
vand med det overskud, den vilje og af den
kvalitet, som disse hunde fremviste. De 11
hunde beviste ved vandhullet, at de var de
rigtige FUME deltagere.
Anden, som lå længst væk, var svær, men
de fleste løste det ved at sende hundene ud
på den ø, som lå længst til højre. Herefter
blev de dirigeret til spidsen eller bagsiden af øen og så ud i vandet for derfra at
svømme over til bredden på den anden side.
Alle hunde fik alle ænder hjem og næsten
alle med fuldt hus på pointskalaen.
Steen havde fundet indkvartering til alle,
der ønskede det, og lørdag aften var der
fællesspisning. Vi fik Åses specialitet, grillstegt gris med flødekartofler. Det var super
lækkert som altid, og alle hyggede sig og
snakken gik lystigt om dagens hændelser.
Men klokken var ikke mange, før alle deltagere med hund havde forladt selskabet. De
var trætte, og der var også en dag i morgen.
Udskilningsløbet
Søndag mødtes vi til morgenmad kl. 7.
Dagen skulle stå på skovarbejde, ap-

portering og schweiss. Det er mørkt om
morgenen sidst i oktober, så schweissdommerne kunne ikke komme i skoven før ved
ottetiden. Igen skulle vi parkere et centralt
sted i skoven, og herfra var der gå afstand
til alle discipliner. Det, at vi hele tiden var
samlet, gjorde, at der var masser af tid til at
hygge sig og snakke.
Godt nok var de 11 hundeførere konkurrenter, men det mærkede man ikke. Alle
havde tid, lyst og overskud til samvær, små
diskussioner og gemytlig mobning. Og ikke
mindst så kunne alle glæde sig over andres
succes og gode arbejde.
Apporteringsbanen var lagt i meget kuperet terræn. Hundene var kun få meter væk
fra startstedet, inden de var ude af syne for
føreren. Men denne disciplin gav ingen problemer overhovedet, og alle hunde klarede
det rigtig flot.
Pürsch, afdækning og skovsøg. Rene
dressurdiscipliner, som mange ikke synes,
der er de store problemer med. Men det var
faktisk i disse opgaver, at hundene skilte
sig ud, og det blev afgjort, hvordan nogle
af vinderplaceringerne skulle fordeles. 1.
og 2. vinderen lå á point, indtil de startede
på afdækning. Kalle rejste sig og gik et par
skridt efter skuddet og blev trukket et point.
Otto rejste sig også efter skuddet, gik et
stykke længere end Kalle og blev trukket 2
point. Det var de helt små marginaler, der
afgjorde det hele.
Schweissen voldte ikke problemer for

Dexter lavede dagens flotteste skovsøg.

Forplejningen var bare helt i top begge dage.

nogen, og der blev givet topkarakter over
hele linien.
Lige over middag var vi tilbage på
samlingsstedet, hvor Mette og Åse stod
klar med en gang biksemad til alle. Mens
der blev spist, fik prøveleder, dommere og
sekretær Svend Otto Hansen lagt alle point
sammen, checket dem og så lige checket
dem igen, så der ikke var nogen fejl.
På lur
Som en hyldest til hundeførerne var landets
bedste hornblæser, Per Iversen, indbudt
til at spille under præmieoverrækkelsen.
Inden da fik vi lige en smagsprøve på hans
kunnen, da han gav en lille koncert på lur.
Et 3000 år gammelt instrument som han fik
til at lyde smukt med musik fra en anden
tidsalder, da han spillede Rocking around
the “lur”.
Der skal lyde en stor tak til Steen og hans
team af hjælpere. I gjorde et fantastisk
stykke arbejde. Alt klappede, som det
skulle, og I havde fundet nogle helt igennem fantastiske terræner til prøven.
Vi have nogle super dage med flot hundearbejde og hyggelige mennesker.
Tillykke til de fire vindere og tillykke til
de resterende syv hunde, I gjorde det alle
rigtig flot. Vi kan være meget stolte af at
have stående kontinentale all round hunde
af så høj kvalitet.

I en lille båd der gynger, sidder Per og synger. Uden
hjælpere intet FUME.

Resultatet. Fra venstre:
1. vinder: DK07974/2013, Ruhår, Fredskovs Kalle F,
Klaus Frostholm.
2. vinder: DK10235/2015, Ruhår, Fasanlunden’s
Otto, Jan Hansen
3. vinder: DK08240/2011, Ruhår, Coco, Jens
Abildgård
4. vinder: DK01346/2012, Korthåret Vizla, Michen’s
Kenzo, Per Stouby

Otto på prøvens sidste opgave, schweiss 400 meter/3 timer.

www.fjd.dk
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Markprøve på klippeøen
Der er masser af hundearbejde på Bornholm, og der afholdes markprøver såvel
forår som efterår. Efterårsmarkprøverne blev afviklet 9. og 10. september med
dommer Claus M. Nielsen.

Kritik i marken, Foto Alex Thiesen.

Tekst: Randi G. Jespersen.
Lørdag var det DJ’s prøven. Der stillede
fuldt hold - 12 hunde - fem engelske og syv
kontinentale, herunder to engelske unghunde og en kontinental unghund. Der var
Berton, Irsk Setter. Gordon Setter, Kleiner
Münsterlænder, Ruhåret og Korthåret hønsehunde og Vizsla.
Vejret var på den triste side. Småregn det
meste af dagen, dog passende vind. Nogle
af markerne var meget våde af sensommerens regn. Men hundene kom ud at løbe
trods alt, og to unghunde fik førstepræmier.
I åbenklasse gik det knap så godt. Ingen
præmiering.
Søndag var det FJD prøven. Vejret meget
bedre. Her stillede samme hold som lørdag,
dog var den kontinentale unghund blevet
forfremmet til åben klasse. Det var tørt og
til tider med sol. Vejrudsigten havde spået
lidt eller ingen vind. Men DMI skal man
ikke altid regne med. Så vinden var også
passende. Der blev gået på stub og i græs.
Unghundene gjorde deres for at demon-

12

strere hvad de engelske hunde har i benene.
Bredden af søgene var stort, til tider for
stor. Så selv om dommeren var meget large
i sin bedømmelse af disse, var der ingen
præmiering til dem. I åben klasse gik det
lidt bedre. Det endte med fem 2. præmier
(en engelsk og fire kontinentale).

De præmierede hunde søndag, Foto Alex Thiesen.

www.fjd.dk

Tak til terrængiverne, prøvelederen, terrænlederen og dommeren og ikke mindst til
hundeførerne for to gode dage og hyggelig
samvær.
Også tak til alle, der var med til at arrangere og til at lægge terræner til træningen,
der gik forud for prøven.

din bedste ven
FORTJENER DET BEDSTE FODER
•
•
•
•
•

Eksklusivt kvalitetsfoder
83% af proteinerne kommer fra kød
Rigt indhold af Omega 3 fra vildlaks
Kun naturlige ingredienser
Foderet indeholder ande- og kaninkød

Som erfaren importør af kvalitetsfoder til hunde
opstod ønsket om selv at udvikle et kornfrit foder
af højeste kvalitet. Vi tog her udgangspunkt i
mange af de henvendelser, vi igennem de seneste
år har fået om hundefoder og fodring af hunde.
Da vi begyndte at sammensætte en oversigt over
ingredienser, havde det højeste prioritet, at foderet
fremstilles af de allerbedste råvarer, og at alle
ingredienser også er egnet til menneskeføde. Det
har resulteret i det eksklusive brand First Buddy
– opkaldt efter vores første labrador, der igennem

WIEGAARDEN · 155700

mange år har været familiens foretrukne jagthund.

First Buddy · 6800 Varde · tlf; 75 26 44 00 · kontakt@firstbuddy.dk · firstbuddy.dk

– First Buddy er specialudviklet af Gilpa Aps, grossist og forhandler af hundefoder og kattemad
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DM for engelske racer d. 15. oktober

Ungdommen sejrede
Finalen i hundesporten for engelske race blev afviklet på toppen af Jylland med de
erfarne og dygtige hundefolk i Vendsyssel som ankermænd, og her ”viste de unge
hunde for alvor tænder”.
Tekst og foto: Niels Mølgaard Ovesen

Mødestedet var Hjallerup Markedsplads,
som fint kunne rumme såvel hundeførere
som hele det talstærke publikum.
I år havde ti engelske settere, fire gordon
settere, fire irske settere, fire pointere og to
bretoner kvalificeret sig.
Der var en forventningsfuld mumlen,
selvom skyerne var mørke og tunge, da
prøveleder, Jesper Kjærulff Hansen, bød
velkommen. Snart fulgte opråb, og snart
blev hold et sendt af sted. De havde den
længste vej at køre op til Jes Krags lånte
terræn lidt nord for Hjørring
I 11. time
De store roemarker kaldte mange minder
frem om hundeoplevelser i netop den af-

grøde. Det var høje jyske roer, som næsten
kunne skjule hundene. Roerne skulle bruges
i det nærliggende biogasanlæg
Nogle hunde startede lige med at tage den
lette vej langs et sprøjtespor, inden de energisk gik i gang med at krydse marken. De
havde svært ved at hitte de fugle, som terrænlederen vidste var der, så man rykkede
ofte tilbage i terrænet ved nye slip.
Som formiddagen skred frem, kom
fuglesituationerne, og som altid gik det op
og ned her. Dommer Ole Dahl Madsen og
terrænleder Jes Krag lagde megen energi i
afprøvningen, så alle hunde kom for fugl på
nær de to pointere. Frierfjordens Randi og
Fugledes Ural.
Som sig hør og bør, blev hundene med

Som altid var interessen for at overvære
Danmarksmesterskabet stor.
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fugletagning også prøvet på stub.
Lige inden dommerbogen blev lukket,
valgte Ole Dahl Madsen dog at afprøve
de eneste to hunde, som ikke havde haft
chance for fugl på stub.
Det blev „guld“ værd for Frierfjordens
Randi, som i det allersidste hjørne af anvist
terræn fik en perfekt fuglesituation,
Herefter hastede vi til Hjallerup, hvor en
meget velstegt pattegris ventede. Det var en
herlig spise.
Vådt, vådt, vådt
Andet heat blev afviklet med Poul Rasmussen som terrænleder. Det plejer at borge for
et superterræn, men den gode Poul havde
dybe panderynker helt fra morgenstunden

af. Terrænet „sejlede“, sagde han.
Ti hunde havde dommerne valgt at tage
med. Syv i kategorien 1B, en i 2A og to i
2B.
Store stubmarker ventede med dybe
vandfyldte hjulspor af landbrugsmaskiner.
Nogle pletter var der med uhøstet korn. Et
virkeligt tungt terræn, og det satte dog også
sit præg på en del hundes galop.
En kilometerlang bilkø snoede sig ud i
eftermiddagens terræn med formaninger
om, at bilerne skulle holde sig til grusvejen,
men man var i øvrigt velkommen til at følge
med, og det gjorde man.
Der var dog udmærket udsyn fra fast vej.
Sagkundskaben var stor. Sjovt er det at se,
hvordan folk snakker sammen på kryds og
tværs af racer for så i næste øjeblik at danne
klynge med folk fra ens egen race. Man
bliver glad, når man oplever, hvordan alle
klapper spontant over flot hundearbejde,
som fx da Frierfjordens Randi/Jens Have
efter en prima situation apporterede to fugle
– en fra vand.
Naturligvis er det veldresserede hunde,
som er med til DM, men naturen kan dog
fortsat godt gå over optugtelsen. Heegårds
Max, ser måske ikke så meget råvildt i det
fynske, hvor råvildtsygen fortsat er i udbrud, men i det nordjyske bød et par drilske
rådyr op til dans, og jeg skal lige love for,
at dyrene blev fulgt til dørs, alt imens man
ventede på at næste slip kunne starte.
Slutheatene i dette år DM blev afviklet
i kartofler, hvor breton Fanc fik en fin
fugletagning, Det var et særdeles vanskeligt
terræn for hunde og førere, som stred sig
igennem sammenfiltret top, alt imens de
måtte tage vare på ikke at ’drukne’ i dybe,
vandfyldte hjulspor..
Dommertrioen, Ole Dahl Madsen, Joakim
Skovgaard og Poul Aagaard Sørensen røgtede deres hverv udmærket, men snoren var
som vanlig kort i finaleslippene .
Frierfjordens Randi valgte den lette vej i
et sprøjtespor og blev her slået af den stort
og flotgående engelsk setter Tobølbjergs
L-Sus, der blev en værdig danmarksmester
blot to et halvt år gammel. Ungdommen
viste så sandelig tænder, for 5. vinder, Otis
havde først lige rundet de to år kort før DM.

Betænkelige miner. Otis og Senjas U Selfie har lige
vist søg på stub – stødt en flok høns. Tjah – bum
bum! Men Otis klarede alligevel at blive 5. vinder.

Frierfjordens Randi var en glimrende apportør fra
vand og land.

Jes krag anviser terræn.

Resultatet.
1. V., Danmarksmester 2017, ES Tobølbjergs Sus Fører Søren Gottfredsen
2. V. P Frierfjordens Randi Fører Jens Nielsen Have
3. V. P Fugledes Tinka Fører Flemming Fille Sørensen
4. V. B Enbjergvejs Fanch Fører Asger Bak
5. V. ES Otis Fører Tue Winther Iversen
6. V. B. Grands Uniq Itro Fører Jens Hansen

Hjallerup er fin
Afslutningen på den smukke gård, Myhren,
var stemningsfuld. Igen kunne man glæde
sig over, at der var et stort publikum, som
var med til at hædre vinderne og trykke på
næven.
Atter engang var Hjallerup-folket vært
ved et stort hundearrangement, det forrige
var jo VM. De gør et kolossalt arbejde for
hundesporten på de kanter, men de kan
naturligvis ikke tage højde for vejr og vind
og terrænernes beskaffenhed, og her var der
forskelle om formiddagen, forlød det.
DM var atter engang en oplevelse.
De placerede hunde og deres førere med 1. vinder til venstre.

www.fjd.dk
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DM for kontinentale racer d. 15. oktober

Fint fuglearbejde
Søndag den 15. oktober afholdt Dansk Jagthunde
Udvalgs Markprøveudvalg Danmarksmesterskabet for
stående jagthund i Hjallerup. Nerverne var på højkant
i nogle timer inden dommerne offentliggjorde navnene på de hunde, som skulle fortsætte over middag.
Stand. skytten er klar og Ørstedmarken´s Cita får en
perfekt situation.

Tekst: Jette Veggerby
Foto: Lars Walther
Mødestedet var Hjallerup Markedsplads.
Mange var allerede kommet i god tid og
snakken gik livlig blandt nye og gamle hundefolk over de nybagte rundstykker, hvor
der var masser af godt pålæg til.
Da klokken blev otte var der samling
udenfor, og prøveleder Jesper Kjærulff
Hansen bød velkommen til hundefører,
dommere, skytter og terrænledere samt
publikum.
Lidt nervøsitet
I ugerne op til prøven havde prøveleder
Jesper Kjærulff revet sig noget i hårtotterne
på grund af de store mængder af nedbør, der
var kommet og enden på det blev da også,
at han og hans hjælpere måtte ud og skaffe
andre terræner, da meget stod under vand.
Men hvilke terræner!
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Det meste af dagen gik vi på stub med
græs i naturskønt område, hvor der var
både harer, masser af råvildt samt agerhøns,
som perler på en snor. Ingen tvivl om, at
her blev det hele passet efter alle kunstens
regler
”Jagthundens” udsendte valgte at følge
hold 4, som havde langhåret, ruhåret og
korthåret hunde, og tilmed den eneste hundefører, som havde kvalificeret to hunde,
nemlig Tommy Hougaard fra Allingåbro.
Da vi ankom til det anviste terræn, var der
desværre nærmest ingen vind og overskyet.
Det var Østervangen´s Una med Tommy
Hougaard og Ørstedmark´s Cita med med
Jørn Rasmussen der startede og det var ikke
nemt på grund af den manglende vind, så
derfor blev det et rodet søg, som holdets
godmodige sønderjyske dommer Ove
www.fjd.dk

Nissen Nielsen, sagde i den efterfølgende
kritik.
Det var tydeligt, at nerverne var på højkant
hos alle hundeførerne i de første slip. Der
blev fløjtet en del, og selv efter perfekte
situationer med flotte apporteringer havde
hundeføreren stadig fløjten i munden. Det
vil nogle måske trække på smilebåndet
af, men så er det, fordi de ikke ved, hvor
mange timer der er lagt i hunden med prøver og træning, før den kvalificerer sig til at
deltage i Danmarksmesterskabet!
For de fleste faldt anspændtheden dog
en del, som de første perfekte situationer
begynder at opstå. Den første, som opnåede
en perfekte situation, var den ni år gamle
tysk langhåret Smækbjerg Chita med Torben Gildbjerg.
Chita søgte hurtigt til venstre i terrænet og

opnåede en løs stand ved det levende hegn.
Hurtig blev standen stram, og dommer og
skytter kom på plads, så Torben kunne lade
hunden rejse fuglen. Chita avancererede villig på ordre, der var ro i opflugt og skud, og
hun lavede en virkelig flot apportering.
Det er anden gang, Chita er med til Danmarksmesterskabet, og hun lavede et rigtig
godt stykke arbejde dagen igennem. Desværre fik hun ikke sat fuglene over middag,
så de løb foran hende, men hun var super
god – og også den eneste – repræsentant for
Tysk Langhår.
Finder fugl
Efter Chitas situation, begyndte hundene
at finde fugle, og der bliv også mere vind.
Korthåret hønsehund Ørstedmark´s Kaya
med Jan Pico Sørensen opnåede stand ved
levende hegn, og skytterne gik på hver sin
side. Hun avancerede villig på ordre ind i
hegnet, og en fugl blev skudt på den anden
side. Da Kaya fik ordre på apport, sprang
hun sikker gennem hegnet og fik fundet
fuglen – den skulle hjem til ”far” i en fart,
så forbi skytten, igennem hegnet imellem
skytte, dommer, fotograf og skribent, men
det var ingen problem, hun vidste udmærket
godt, hvor han var. Kaya gik i fortrinlig stil
hele dagen og opnåede at blive 4. vinder.
Ørstedmark´s Kaya har sin kuldsøster
Ørstedmark´s Cita med, som er opdrættet
og ført af Jørn Rasmussen. Begge hunde
gik godt gennem hele dagen, og var de to
eneste hunde fra hold 4, som dommer Ove
Nissen Nielsen gav etiketten fortrinlig stil.
Kaya opnåede at blive 3. vinder, og det er
utrolig flot at have to hunde fra sit eget opdræt placeret og selv have ført den ene – og
så er de kun fire år gamle.
Hundene faldt fra
Omkring klokken 11 var hundene ved at
være færdigafprøvet på hold 4, og vi kunne
gå tilbage til bilerne, hvor hver hundefører
modtog sin kritik.
Nu var det kun at vente på, frokosten blev
overstået, så den enkelte kunne få at vide,
hvorvidt man var med, og om det var i
kategori 1 eller 2. Tilbage på markedspladsen var der grillet pattegris og hjemmelavet
salat og en masse hyggelig hundesnak,
mens vi ventede på, at de sidste hold kom
tilbage.
Efter frokost kom der en del flere tilskuere, som skulle se matchningen, og der
ventedes i spænding på, at ordførende dommer oplyste navnene. 11 hunde var med,
og derefter af sted til terrænet, hvor der gik
fire skytter og tre dommere. I de første par
slip fandtes der ikke fugle, men dommerene var meget imponeret over søstrene
Ørstedmark´s stil.
Dernæst skete der det, som skytterne
havde frygtet – der blev skudt to fugle over
én hund, og det giver hunden udfordringer,
da den var længe om at finde fugl nummer

Ruhåret Hønsehund Bandit apporterer.

Tysk langhår Smækbjerg Chita var en god repræsentant for racen.

Godt 70 tilskuerer var med over middag.

to, der lå langt fremme. Begge fugle kom
hjem, men det belastede hunden.
Langsomt men sikkert faldt hundene
fra, selv om det kun var med et knurhårs
bredde. Et par stykker var lidt ulydige og
kom ikke med det samme, så der måtte
fløjtes og kaldes flere gange. En havde en
tom stand, en anden forbigik en fugl, og en
tredje stødte en fugl.
Pludselig skete der noget ved enden af et
levende hegn. Ruhåret hønsehund Line,
opdrættet, ejet og ført af H. C. Clausen,
havde stram stand og skytterne gik på hver
sin side af hegnet. Line avancerede villig
på ordre, løb til venstre for hegnet og stod
igen, sendtes frem ind i hegnet og ud kom

en stor flok fugle, 12 på den ene side og
8 på den anden side. Der var ro i opflugt
og skud og dermed var første vinderen
fundet. Det vidste vi dog ikke endnu, men
de efterfølgende slip gav ikke situationer,
og 20 minutter efter sluttede prøven i flot
solskinsvejr.

De placerede hunde og deres førere med 1. vinder
til højre.
1.vinder CK, Danmarksmester 2017: RH, Line: H.
C. Clausen, Esbjerg 2. vinder CK: KH, Petermann’s
N-Emmie: John Okholm, Hedensted.
3. vinder CK: KH, Ørstedmark’s Cita: Jørn Rasmus-

sen, Sommersted.
4. vinder: KH, Ørstedmark’s Kaya: Jan Pico Sørensen, Lille Skensved.
5. vinder: RH, Bandit: Kaj Verner Nielsen, Snedsted.
6. vinder: RH, Katholts Gustav: Peter Pedersen,
Roskilde.

www.fjd.dk

Stemningsfuld afslutning
Tilbage var nu afslutningen med hornblæsning, lykønskninger til de placerede, uddeling af pokaler ogmange der skulle have
taget fotos. Mens vi ventede på dommerne,
var der kage og kaffe kombineret med
hundesnak og hundedrillerier. Det hører sig
til og er altid med et glimt i øjet.
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Tekst: Hugo jensen
Foto: Flemming Østergaard m. fl.

Udsætning med dværghøns 2

Unge høns er langt de bedste til at
passe kyllinger.

Brug
unge
høns
I ”Jagthunden” april 2017
skrev vi om starten på et
forsøg udført på et mindre
område et par km vest for
Eskjær. Hvordan er det
mon gået med disse to
flokke høns? Har de ynglet? Og hvad har vi iøvrigt
gjort af erfaringer med
opdræt med dværghøns?

Som der redegøres for i artiklen fra april
2017, så vi hønsene flere gange i efteråret
2016, ligesom vi også kunne konstatere, at
der i foråret 2017 var mange parhøns ikke
ret langt fra udsætningsstedet.
Agerhønsene var ikke mærkede, og vi kan
derfor ikke være 100 procent sikre på, at
disse parhøns har noget med vores udsætning at gøre, men vi kan sige, at der forud
for udsætningen kun var meget meget få
høns på stedet.
I udparrings- og ynglesæsonen 2017 fulgte
vi et par høns ca. 400 meter fra udsætningsstedet. De var meget stedfaste her, og i
et stykke tid så vi så kun en agerhøne. Vi
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glædede os over, at de nok havde gang i
rugning, men begyndte også at frygte, at én
af dem var præderet, men så pludselig var
de to igen. Desværre var det ikke lykkedes
for dette par. Der var ingen kyllinger. Til
gengæld tror vi, at et par længere mod nord
og et par lidt længere mod øst havde held til
at yngle.
Vi har også snakket med naboerne mod
vest, som begge er jægere og landmænd. De
så vores høns i flok i vinteren 16-17, men
de har ikke set flokhøns i sensommeren/
efteråret 2017, men derimod par, som ikke
har haft held til at få en flok på vingerne.
Hvis hønsene klarer den frem til foråret
www.fjd.dk

2018, får de en chance mere. En engelsk
undersøgelse antyder, at udsatte høns måske
har størst succes i deres andet yngleår.
Men hvis der er kommet et par flokke ud
af udsætningerne – evt. i kombination med
allerede tilstedeværende høns – ja så har
det været arbejdet værd. Så gælder det om
nu at arbejde flittigt med biotopforbedring,
fodring og rovvildtbekæmpelse. Og selvfølgelig fredning af hønsene.
Problemer i 17
Ynglesæson 2017 var i lighed med 2016 og
2015 ikke noget godt yngleår for hønsene,
hvis man betragter sagen fra den vejrmæs-

Happy Dog Supreme Sensible Piemonte
Kornfri gourmetmad til særligt
følsomme og aktive hunde
9 Med ædelkastanje, and og fisk
9 Kornfri, uden kartoffel
9 Glutenfri

VERDENS
NYHED SK
ALIEN
MED ÆGTE IT
JE
EDELKASTAN

Anbefalet af dyrlæger ved
fødevareintolerancer

www.happydog.dk
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formentlig også agerhønsene var inde i
cirklen. Vi kunne nemlig ikke altid se dem,
men de var i græsset et sted i nærheden, det
vidste vi.
Det er nødvendigt med gammeldags bindegarn – moderne plastikbindegarn suger
ikke den kradse cocktail godt nok. Desuden
brugte vi fugleskræmsler med menneskehår
i skjortelommerne til at holde rovtøjet på
afstand. Direkte rundt om udsætningsburet
havde vi sikret hønen med et elhegn. Vi forsømte aldrig en lejlighed til at lade vandet
ved udsætningspladsens ydergrænser. Rovvildtet ynder ikke lugten af menneske – og
heller ikke af human urin.

Det kan være svært at holde styr på de udsatte høns, men det er altid dejligt, når man træffer dem lige ved
udsætningspladsen.

sige side. Vi har haft tre år i træk med
dårligt ynglevejr.
Da ynglesæson 2016 sluttede, havde vi
altså haft to dårlige yngleår i træk, og 2017
tegnede heller ikke godt. Derfor købte vi
20 daggamle kyllinger hos en god opdrætter og satte dem til en skrukdværg ultimo
juni 2017. Vi havde udset os et velegnet
udsætningssted vest for Eskjær. Først gik
skrukhønen med kyllingerne i en papkasse
i vores udhus, så rykkede hun om i vores
have, for til sidste at komme ud på udsætningsstedet med kyllingerne.
Skrukdværgen lagde sig fra dag 1 fint på
de daggamle kyllinger og holdt dem varme,
som vi forventede, og alt gik rigtig godt.
Senere blev hun lidt ustabil og småaggressiv over for kyllingerne – en opførsel vi
aldrig har set før. Når hun kunne se sit snit
til det, greb hun en kylling og kastede den
et stykke. Kyllingerne blev selvfølgelig
ængstelige og utrygge. Det var nødvendigt
at gribe ind, og vi fik sat en stopper for uvanen. Hønen vi brugte var tre år gammel.
Vi har senere erfaret, at de bedste rugehøns er åringshøns. Jo ældre skrukkerne bliver, jo større er risikoen for, at de udvikler
uhensigtsmæssig yngleadfærd, som i dette
tilfælde altså gav sig udtryk som en slags
aggressivitet.
Da agerhønsene var ca. fem uger gamle,
rykkede de fra vores græsplæne og ud på
udsætningsstedet. Udsætningsburet var
indrettet sådan, at skrukhønen ikke kunne
forlade den, men kyllingerne kunne. I
dagtimerne og indtil vi lukkede om aftenen,
kunne de også gå ind til hende gennem
tremmerne. Hvis de gik tidligt nok ind,
kunne de altså også overnatte sammen med
hende i buret. Agerhønsene begyndte snart
at flyve korte ture, når vi dukkede op ved
buret. Men de kom altid tilbage. Tilknytningen til dværgskrukken er stærk.
Vi lavede også et halvtag ud fra en
langside på udsætningsburet, så kyllin-
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gerne kunne sidde i læ her, og vi lavede et
”fourageringstelt” i den østlige forlængelse
af buret. I dette ”telt”, som var dækket af
volierenet, kunne fuglene fouragere uden
at være truet af prædation fra luften. Vi
tilså udsætningen to gange hver eneste dag,
idet vi om morgenen slog klappen ind til
hønen op, og om aftenen lukkede vi den,
så der ikke i løbet af natten skulle smutte et
mårdyr ind gennem tremmerne.
Kyllingerne begyndte næsten straks, de fik
mulighed for at forlade buret, at overnatte
udenfor. Enten satte de sig under halvtaget
eller under fourageringsnettet, eller de satte
sig i græsset i nærheden af udsætningsburet.
Det er meget farligt for agerhønekyllinger
at sidde i langt græs om natten, og vi var
klar over, at prædationsfaren især fra ræv,
kat og mårdyr var meget stor.
Vi gjorde imidlertid alt, hvad vi kunne for
at beskytte kyllingerne: Vi ophængte plastiksække, som bevægede sig raslende for
vinden, og vi sørgede hele tiden for at flytte
sækkene rundt. Et par sække var kvartfyldt
med halm, så vinden rigtig kunne få fat
og bringe sækkene til hele tiden at svinge
heftigt frem og tilbage. Derudover tændte vi
en transistor om aftenen, så der var stemmer
på udsætningspladsen hele natten.
Og skytten på Eskjær lærte os et nyt trick,
som jeg er sikker på, vi havde meget glæde
af: Hver aften ”ranglede” vi hønsene ind.
(Vi døbte metoden sådan, fordi den er kendt
fra jagtvæsnet på Rangle Mølle under Dønnerup Gods): Det vil sige, at vi hver aften,
når vi var ude for at lukke adgangen ind
til dværghønen, anbragte et langt stykke
bindegarn i græsset rundt om hele udsætningen. Bindegarnet var fra starten vædet i
en blanding af dieselolie og hjortetakolie,
og den behandling blev jævnlig gentaget.
Rovtøjet bryder sig ikke om den lugt, og
vi havde således lagt en kemisk beskyttelse i en slags stor cirkel rundt om hele
udsætningsstedet, så både skrukhønen og
www.fjd.dk

Hønsene klarer sig
Først i september tog vi skrukhønen hjem,
men fortsatte med at fodre agerhønsene under fourageringsnettet. Til at begynde med
åd de under nettet hver dag. Så begyndte de
at springe nogle dage over, inden de kom,
men de holdt aldrig op med det, og vi har
kunnet se, at de af og til stadig besøger
fourageringsteltet. Det svinder i foderet og
der ligger fald fra høns i ”teltet”.
2017- flokken blev aldrig adopteret, mens
vi kom på udsætningspladsen. Det selvom
vi så et tomt par agerhøns i nærheden, og
selvom de udsatte høns var flinke til at
kalde. Vi kender ikke svaret på, hvorfor
det ikke skete, selv om betingelserne var til
stede. Måske fordi skrukhønen var til stede
og kyllingerne var for gamle, da hun blev
taget hjem. Vi ved det ikke..
Vi har senest set hønsene 29.10. 2017. Da
sad de i en have ved et nedlagt landbrug
ca. 250 meter fra udsætningsstedet, og der
var ca. 12 høns. En præcis tælling var ikke
mulig, men 12 var der i hvert fald. Fra de
rykkede ud på udsætningspladsen og frem
til seneste gensyn ultimo oktober er dødeligheden altså ca. 40 procent.
En engelsk undersøgelse (Buner,Browne
og Aebischer, 2011) regner med, at dødeligheden hos adopterede, udsatte høns
i det første halvår er ca. 80 procent. I det
næste halvår falder dødeligheden til 36
procent, fordi hønsene har lært at forholde

Sådan ser det ud i rovfugleperspektiv. Foto: Martin
Engel Jensen.

sig hensigtsmæssigt over for prædatorer.
Vores agerhøns blev ikke adopterede, og
dødeligheden er ca. 40 procent i de første
fire måneder.
Vi tror ikke, at dødeligheden vil være 80
procent om to måneder. Det er vores erfaring fra udsætninger i både 2016 og 2017,
at meget omhyggelig pasning kan bringe
dødeligheden væsentlig ned. Her spiller
beskyttelse mod rovvildt en hovedrolle.
Det spiller også en rolle, at kyllingerne går
sammen med skrukhønen i lang tid. Hun
udstøder advarselslyde, hvis der lister en
kat rundt i nærheden, eller der flyver en stor
fugl lavt hen over buret. Når kyllingerne
sluses ud, er de altså ikke helt uerfarne.
Alt taget i betragtning er det vores indtryk,
at udsætning med skrukdværge er en rigtig
god metode. Den resulterer i ret stationære
høns, som i en alder af fire måneder stadig
er tæt på det sted, hvor deres udsætningsbur
stod, og deres fourageringstelt stadig står.
Vi er sikre på, at de bliver i området, så
længe man kan se fra den ene foderautomat
til den næste, og så længe der arbejdes med
biotop og rovvildtbekæmpelse.

Dansk Jagthunde Derby 2018
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2016 til Derby i år 2017, inden den er et år
gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2018 er kr. 250.- For udenlandske hunde
er gebyret dkr. 300.Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk, hvor man også
kan tilmelde elektronisk.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.
Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup
3550 Slangerup.
Tlf. 47381036.

Fodertelt med skærm. Foto: Martin Engel Jensen.

Syv hurtige
1. Find et velegnet udsætningssted (lys – tørremuligheder – dækningsmuligheder)
2. Planlæg alt på det nøjeste og pas udsætningen til punkt og prikke
3. Sørg for at bruge alle til rådighed stående afværgemidler mod rovvildtet
4. Herunder et fourageringstelt, som vanskeliggør prædation fra luften
5. Og læg en ”rangle” om dine høns og
din skrukhøne til natten.
6. Brug en årings-skruk-høne som kyllingemor – de er de bedste ”mødre”.
7. Og husk: hvis du allerede har lidt høns
på dit terræn, og du har tid til at vente,
bør du ikke sætte ud, men alene flittigt
arbejde med rovvildtbekæmpelse, biotopforbedring, fredning og helårsfodring.

www.jageroghund.dk
Jægerens Joker

Merkel

En meget slidstærk hundevest, som er udviklet
til praktisk jagt, dels for at beskytte hunden
mod krat og brombær, men også for at
sikre at hunden ikke
forveksles med
jagtbart vildt.

Jagttøj til
mænd og
kvinder. Af
natures bedste
materialer som
gør, at du får
det optimale
ud af beklædningen.

Garmin
Garmin er den førende
producent af GPS og
sporing af hunde.

JÆGER OG HUND
Fynslundvej 17 · 6640 Lunderskov · +45 20 55 44 11
salg@jageroghund.dk · www.jageroghund.dk
www.fjd.dk
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Jagtlykke i Sverige
Som i eventyrerne, måtte jeg gå så meget grueligt igennem, før heldet tilsmilede
mig. Men modsat eventyret får man på jagt løn, som man har fortjent, når man
møder fjeldet med en utrænet hund.
Tekst og foto: Anders Lifland Nørgaard

Vi var helt alene – hunden og mig. Endeløse vidder med fjeld, myr og skov. Mindst
30 kilometer til nærmeste bebyggelse og
fire timers vandring tilbage til den grusvej,
hvor jeg havde efterladt bilen.
Det var den 25. august og premieredag
for den svenske fuglejagt. Natten havde vi
tilbragt i en god vens jagthytte – 800 meter
over havet i Härjedalen i det sydlige Jämtland i Sverige.
Uden for hytten ventede der os flere
tusinde hektar jagtmark, hvor der ikke
skulle være andre end min Gammel Dansk
Hønsehund, Tilla og mig.
Tilla er to år og har allerede vist sig meget
lovende på jagt hjemme i Danmark. Så alle
forventninger var skruet højt op. Tilla var
udrustet med Garmin GPS halsbånd og
orange vest, så jeg hele tiden kunne holde
styr på hende. Min rygsæk var læsset med
tørret rensdyrkød og patroner. Nu skulle der
ryper på tasken. Og måske også urfugl og
tjur.
I det tidlige morgenlys begav Tilla og jeg
os ud på jagten. Men allerede få hundrede
meter fra hytten begyndte jeg at ane, at jeg
havde begået en forfærdelig brøler.
Forskel på Danmark og Sverige
Hjemme i Danmark havde jeg altid været
tilfreds med Tillas søg i skoven. Hun søgte
effektivt og sørgede altid for at holde god
kontakt med mig. Hun reagerede villigt på
mine fløjtesignaler, og hendes tætte søg
på ud til 40 meter gav mig altid et godt
overblik over hundens arbejde i vores små
og tætte områder. Og hun leverede ofte
fasaner, som de min jagtkammerats noget
hurtigere hund havde overset (vi undlader
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at nævne racen).
Men her, i dette kæmpe store område med
langt mellem fuglene, søgte hun simpelthen
alt for kort. Ryperne trykkede sig trygt uden
for vores rækkevidde. De var jo derude,
men uden et stort søg var det som at finde
en nål i en høstrak
Den første dag blev et slid, og da jeg
vendte tilbage til hytten med trætte ben, var
det uden en eneste fugl på tasken. Og fejlen
lå – desværre – hos mig, der ikke havde
trænet hunden korrekt.
Nu var der ikke andet for, end lade hunden
udvikle sit søg, og prisen var endnu flere
kilometer i benene for mig – gennem tungt,
vådt og stærkt kuperet terræn.
På dag to blev fløjten proppet i brystlommen. Det skulle i hvert fald ikke være mig,
der kaldte hunden tilbage, hvis hun skulle
få modet på at søge lidt længere ud.
Til at starte med fortsatte hun som sædvanligt med at søge tæt, og jeg indstillede
mig på, at dagens eneste mål var et større
søg. Skidt med fuglene, de måtte komme,
når hunden var klar. Jeg havde seks dage
endnu inden elgjagten i Norrland gik ind,
og mine svenske jagtkammerater skulle
dukke op.
Men det var op ad bakke. Sidst på dagen
var Tilla begyndt at søge 50-60 meter ud
fra mig. Nu fik vi trods alt dækket lidt mere
terræn, og til sidst kom den første kontakt
med fugl. Men næsten to dage uden kontakt
med fugle var tydeligvis mere, end min
unge hunds disciplin kunne holde til. Da
hun endelig fandt den første flok ryper,
strøg hun lige ind i dem og rejste hele flokken uden antydning af stand. Jeg bandede
stygt, men selvfølgelig kun indvendigt.
www.fjd.dk

Egentligt havde jeg jo gennemskuet, at den
unge hund for længst havde mistet koncentrationen.
Standen, der vendte tilbage
På dag tre voksede søget yderligere 10
meter. Nu søgte hun ud til 70 meter og så
begyndte vi at have flere kontakter. Men
det krævede stadig rigtig mange kilometer
og ofte flere timer mellem hver kontakt. De
første par gange tog hundens iver helt over,
og ryperne blev rejst med det samme. Men
sidst på dagen begyndte standen så småt
at vende tilbage. Det var dog stadig langt
fra den flotte stand, hun plejede at levere
hjemme hos de danske fasaner. Her holdt
standen nogle sekunder, inden hun igen lod
sig rive med at begejstringen, men det var
nok til, at jeg begyndte at tro på projektet.
Hvis bare hun fik nok kontakter, så skulle
hun nok genfinde formen.
Den fjerde dag lavede jeg endnu en brøler.
Jeg var vendt tilbage til den lille landsby
midt i skovene for at proviantere lidt og besluttede at prøve et andet område sammen
med min gode ven og lokale jagtkammerat.
Men lokket af tanken om urfugl og tjur
tog vi ud til et område med gammel skov.
Og blandt de tætte træer begyndte hundens
søg straks at snævre ind igen. Og da hun
alligevel fandt en fugl og tog en flot stand,
missede jeg det lidt for længe. Da jeg så den
store flotte tjurkok flyve væk, bandede jeg
endnu værre end sidst – denne gang også
højlydt.
På dag fem var både hund og jeg godt
trætte i benene, så der blev dømt hviledag.
Hunden lå foran brændeovnen i hytten hele
formiddagen, mens jeg fiskede gedder i

Så lykkedes det. En fugl i hånden er
meget bedre end 10 i luften.

www.fjd.dk
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søen, og om eftermiddagen daskede hunden
og jeg roligt ned langt en lille elv på jagt
efter ørred og stalling med fluestangen.
Fremgang og succes
Dag seks vendte vi tilbage, hvor vi startede.
Denne gang fandt Tilla hurtigt sit store søg,
og før jeg fik set mig om, søgte hun helt ud
forbi de 100 meter, og så skete der noget.
Standen sad stadig ikke helt fast, men hun
fandt ryperne, og jeg vidste, at nu var det
kun et spørgsmål om tid, før hunden knækkede koden.
Jeg ville gerne kunne fortælle, at jeg kom
hjem med ryper på tasken den dag, men
det gjorde jeg ikke. Det viste sig nemlig, at
det ikke kun var hunden, der havde mistet
koncentrationen. Den lange proces og de
mange kilometer havde også krævet sit af
jægeren, der i flere tilfælde var for langsom
eller simpelthen skød forbi. Og i et par
tilfælde, hvor Tilla stod i stram stand og
ventede på min kommando, fejlbedømte
jeg vinden med det resultat, af rypen lettede
lavt lige bag hunden, så skudchancen aldrig
kom.
På dag syv – dagen inden elgjagten skulle
begynde – havde jeg faktisk opgivet det
hele. Elgjagtholdet var dukket op aftenen
inden, og søndagen kunne nemt være gået
med gensynets røverhistorier og forberedelse til elgjagten. Men jagtlederen, som
både er min gode ven gennem mange år og
ejer af skoven, ville ganske simpelt ikke
acceptere, at jeg stod der med hængemule
og ingen fugle. Så han hankede op i mig, og
sammen gav vi ryperne endnu et forsøg.
En lille time senere sad jeg med en rype i
hånden – og Tilla blev rost, til hun var helt
kulret.
Endnu en rype blev det til, inden jeg pakkede haglbøssen væk og sadlede om til en
uges elgjagt.
Men næste år prøver vi igen – Tilla og
mig.

Fjeldet giver udfordringer til både mand og hund.

På femtedagen hvilede vi.

JULEGAVE IDEER
TIL JÆGEREN
Patrontaske
Kanvas med PU
besætning
tning

549,24

Se flere
tilbud på
normark.dk

Riffelfoderal
Kanvas med stor lomme og
PU besætning,
ng, 121x28
1221x
1 28 cm

999,-

www.fjd.dk

Rygsækstol
Camouflage,
30x23x58 cm

699,-

Bøger
På jagt i grænselandet
Hertugræve og køkkenharer.
Hans Kristensen.298 sider,
illustreret. Pris: 299 kr. (indb.)
Forlaget Bogjagt

Bogen handler om jagten i Sønderjylland
i perioden 1864 – 1920, altså den periode,
hvor Sønderjylland hørte under Preussen.
I bogen møder vi alle typer jægere, fra gårdmanden over godsejeren til
store personligheder i såvel det politiske som det kulturelle liv, bl.a. H.
P. Hansen og Emil Nolde, ja selv kejseren optræder i bogen.
Bogen bygger på et enormt kildemateriale fra perioden og giver et
fantastisk indblik i jagtformer og jagtkultur. Her var der arealkrav for
jagtudøvelse, og det krævede jagttegn for at få lov til at gå på jagt. Vi
kommer vidt omkring, fra jagten i de store skove til bondejagten i det
flade vest og sæljagt i Vadehavet.
Der var meget vildt, hvilket ikke mindst skyldtes den udbredte prædatorkontrol, som blev udøvet alle steder. Der var krav om det. Man får et
godt indblik i, at jagt betød noget til husholdningen. En del gik direkte i
gryderne, men en stor del blev solgt, så det på den måde endte på andre
end jægernes middagsborde, men på den måde var økonomisk hjælp til
mange.
Når man har læst bogen, forstår man, hvorfor jagten i mange år helt
frem til nyere tid blev drevet på en anden måde i det sønderjyske område, end det er blevet i det øvrige Danmark.
Det righoldige billedmateriale giver en glimrende fornemmelse af de
enorme vildtmængder, der fandtes på egnen, og hvordan datidens sønderjyske jægere klædte sig på, når de skulle ud med bøssen. Den gang
var der ikke mange jægere, som havde specielt jagtdress.
Bagerst i bogen er der et meget omfattende kilderegister.
Det er en fremragende bog, som fortjener stor ros, og som bør ligge
under et hvert jægerjuletræ her d. 24.
Der er topkarakter til bogen.
F.Ø.

VET-BED

LAUNCHER DUMMY

CAPS

FLØJTE

MARKERINGSDUMMY

DOKKENS

PINS

PINS

POINTERDUMMY

3-DELT DUMMY

DUMMYVEST

DUMMYTASKE

FJDs Agerhønefond

Foto: Annette Laursen.

FJDs Agerhønefond støtter etablering af agerhøneterræner. i særlig
grad, hvis terrænerne også kan anvendes som trænings- og prøveterræner for FJDs medlemmer.
Har I et godt projekt, så send en ansøgning til Udvalget for markvildt
og natur på: pduens@gmail.com. Ansøgningen skal indeholde:
Beskrivelse af projektet. kort over området, evt. billedmateriale og
ansvarlig for projektet
Det er FJDs bestyrelse der tildeler støtten efter indstilling fra Udvalget
for markvildt og natur.

ÅBNINGSTIDER:
DĂŶĚĂŐ͕ƟƌƐĚĂŐ͕ƚŽƌƐĚĂŐ͕ĨƌĞĚĂŐϭϯͲϭϲ͘ϯϬͲKE^'>h<<d

RABAT VED KØB AF FLERE VARER

WĊŇĞƌĞĂĨǀŽƌĞƐǀĂƌĞƌĞƌĚĞƌϮƉƌŝƐĞƌ͕ĞŶϭƐƚǇŬƐŽŐĞŶϭϬƐƚǇŬƐƉƌŝƐ͘
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Sådan træner jeg

Positiv indlæring

John og han kone Pia med henholdsvis Queen og
Reia.

Han er kendt af de fleste som en dygtig hundefører. Hans hemmelighed er, at han
lærer hvalpen lydighed på den positive måde.
Tekst og foto: Christina Bak
John Hilmer Hansen har mere end 40 års
erfaring med racen Kleiner Münsterländer.
Og han har stor succes. John er ejer af kennel Fuglevang og selv om John & Pia pt.
kun har to voksne hunde, så er der gang i
hundene.
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John har stort set vundet alt herhjemme.
Han har bl.a. været Danmarksmester , og
han er den eneste, der med en kontinental
hund har opnået at blive DKBCH, DKJCH,
DKCH og været Danmarksmester med en
og samme hund.
www.fjd.dk

Tager sig af hvalpekøberne
Men John er også meget aktiv i forhold til
sine hvalpekøbere, og han sælger kun sine
hvalpe til jægere. Når man køber en hvalp
hos John Hilmer, bliver man holdt godt og
grundigt til ilden. John sørger nemlig for at

give sine hvalpekøbere så god en start, som
man kan ønske sig.
John arrangerer teorikurser hjemme i privaten, hvor hans hvalpekøbere får mulighed
for at lære om ”Hundens læring” og ”Positiv Indlæring”, i hvilken rækkefølge man
skal træne sin hvalp, og efter en teoriaften
kommer der også et praktisk kursus.
John er i øvrigt meget kritisk i sit avlsarbejde. Har han en tæve, som ikke lever op
til hans mål, omplaceres den til en jæger,
som mangler en god hund.
John har netop haft et kuld hvalpe efter
sit eget opdræt Fuglevangs Queen. Disse
hvalpe er nu spredt ud over Danmark,
Norge og en enkelt hvalp er kommet til
USA. Det sidste kuld har fået sin egen
Facebook gruppe, hvor vi træner hundene
via videoer for på den måde at få hvalpenekøberne hjulpet godt i gang.
John er egentlig vokset op med en blandingshund Ruhår-Korthår som hans far gik
på jagt med, og John var ikke ret gammel,
da han fulgte med sin far.
John blev egentlig opdraget til at dressere
hund på den gamle og hårde måde, men
det lykkedes John at bryde denne kæde.
Han begyndte at læse og studere hvad de
professionelle hundeførere gjorde rundt om
i verden. Det er dejligt at høre om en mand,
som virkelig har fundet nøglen til positiv
indlæring.
Midlet er godbidder
Johns kæphest er at hunden husker sine

første oplevelser resten af livet, så det er
vigtigt, at hunden får en god oplevelse fra
starten. Derfor nytter det ikke at ”tæske”
hunden for at prelle en fugl, men at rose den
for at blive, selv om fuglen flygter. Dette
gøres ved at give hvalpen/unghunden en
lækker godbid, når den møder fugle INDEN
den kommer på marken. - Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men det kan
lade sig gøre, siger John Hilmer.
John starter op med motivering af hvalpen
fra den er otte uger og starter træningen,
når hunden er tre - fire måneder. Her trænes
bl.a. Ro i opfløj med duer, og den bliver
præsenteret for masser af fasaner, uden
at hunden stresser. Senere ved syv - otte
måneder trænes med dueflusher.
I fire - fem måneders alderen starter apporteringstræningen op. Når hunden efter
sin første sommer med apporteringstræning
behersker de forskellige kommandoer og
ved, hvordan den skal bruge vinden samt
være rolig for provokationer, starter markarbejdet. - Dvs. at jeg først , når hunden
er godt et år gammel, begynder træningen
på marken med almindeligt søgsoplæg,
lydighed osv, forklarer John. Alt sammen
med positiv indlæring i form af godbidder.
- Cocktail-pølser er en god lækkerbisken,
men også de små bøtter med kattemad til
et par kroner er velegnede, når hunden skal
lære en ny øvelse af de lidt sværere, f.eks.
schweiss eller ræveslæb, tilføjer han.
For god ordens skyld skal det nævnes, at
John Hilmer kun bruger godbidder i ind-

læringen, så det er ikke sådan, at man skal
have 1 kg godbidder med på jagt senere,
slet ikke.
John har opnået det meste af, hvad man
kan ønske sig, når man går med stående
jagthund, så nu koncentrerer han sig mest
om at hjælpe sin kone, Pia frem med hendes
hund, Reia. Derudover går John selvfølgelig også meget på jagt med sine hunde.
Men grundpillen i John Hilmers træningsprogram er lydighed via positiv indlæring,
før han går i marken og lærer hunden alt
det, den skal kunne for at blive en god jagtog prøvehund.

Hvalpen får mange gode oplevelser.

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
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DJUrer

oriente

Dansk jagthundeudvalgs
bestyrelsesmøde 14.
oktober på Hotel
Hjallerup

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Harris Jensen (HJ) DKK, næstformand,
Allan Bredsgaard (AB) DJ, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen
(CJ) FJD, Per Kristophersen (PK) FJD, Steen
Larsen (SL) DJ, Erling Clausen (EC) DUV
og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.
Afbud fra Kirstein Henriksen, som suppleant
indtrådte Steen Larsen.
PV bød velkommen til PK og SL. EC
tiltrådte mødet lidt senere og blev også budt
velkommen af PV, samtidig med at denne
nævnte hvilke forventninger, der er til EC’s
formandskab for DUV.
1.Dagsorden fastlægges.
Det udsendte forslag blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat
fra mødet 1. august 2017 samt opfølgning
af ikke afsluttede sager.
Efter en debat om tidsfrister for behandling
af referatet blev dette godkendt og underskrevet.
3. Opfølgning af sager.
3.1. Høringssvar vedr. forslag om dispensationsmulighed for 70 års reglen.
Der er modtaget et positivt høringssvar. Der
er også modtaget et høringssvar, der protestere
over, at de udsendte retningslinier kun vedrører markprøvedommere og ikke apporteringsdommere. DUV er enige i, at der skal laves
retningslinier for apporteringsdommere.
AASJ kommenterede de modtagne svar.
Det blev herefter besluttet, at retningslinierne
gælder for markprøvedommere, og det træder
i kraft for de dommere, der falder for aldersgrænsen i 2017.
DUV bedes udarbejde et forslag med
retningslinier for apporteringsdommere. Der
ændres ikke for de to dommere, som har fået
deres autorisation som apporteringsdommere
forlænget, til de fylder 75 år.
3.2. Høringssvar vedr. regelændring for Skovfugleprøven
Der er modtaget et positivt høringssvar. Regelændringen træder hermed i kraft.
3.3. Dommerudvalgets (DUV) kommissorium
– evt. revision
PV indledte med at konstatere, at det nuværende kommissorium på udmærket vis dækker
det arbejde, DJU forventer, DUV udfører. Det
eneste punkt er valg/udpegning af assistenter,
som ikke er nævnt i kommissoriet. Praksis har
hidtil været en form for selvsupplering.
Det er foreslået, at disse fremover skal
vælges som udvalgssuppleanter (1 engelsk
og 1 kontinental suppleant) og indgå i samme
valgprocedure som ved valg af DJU’s udvalgsmedlemmer.
CJ gentog fra et tidligere møde, at alle
DUV’s medlemmer er ansvarlige for de trufne
beslutninger i DUV, selvom sagsbehandlingen kun har berørt enten engelske racer eller
kontinentale racer.
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Der var herefter en debat om valgperioden.
Det blev besluttet at fortsætte med en valgperiode på 4 år og genvalg i højest 3 fortløbende
perioder.
3.4. Forslag til ændring af klagefrist – FMR §
3 stk. 3.
PV fremlagde et forslag, hvor klagen skal
afgives på prøvedagen, hvorefter klageren har
8 dage til at fremsende klagen skriftligt.
CHJ foreslog en frist på 3 dage for den
skriftlige klage. Der var herefter en debat,
hvor man blev enige om, at klagen, der indgives på prøvedagen, kan være enten mundtlig
eller skriftlig. Endvidere vedtog man 8 dages
fristen for den endelige skriftlige klage.
3.5. Ændring af FMR – indsendt af Lone Otto
og Christian Busk Andersen
Der var modtaget et forslag om at ændre
ungdomsklassen til begynderklasse for hunde,
der er fyldt 10 måneder uanset alder. Skrivelsen er bragt i Jagthunden som et debatindlæg.
Der var endvidere modtaget et forslag til
afholdelse af et ekstraordinært møde vedr.
ungdomsklassens ændring fra 36 måneder til
24 måneder.
Der var flere indlæg med enighed om, at
ændringerne i FMR er behandlet korrekt i
en demokratisk procedure. Dette svar sendes
til Lone Otto og Christian Busk Andersen,
ligesom de opfordres til at henvende sig til
deres specialklubber og evt. i samråd med
lokale jagtforeninger tager initiativ til lokale
markprøver for nybegyndere.
3.6. Dansk Münsterländer Klubs 50 års jubilæumsprøver
DMK ansøger om tilladelse til afholdelse af
markprøver med ungdomsklasse, åben klasse
og brugsklasse i forbindelse med klubbens 50
års jubilæum.
Efter en kort debat blev man enige om at
give tilladelsen. Det er en betingelse, at prøverne er åbne for alle kontinentale racer.
4.0. Klagesager
4.1. Klagesag dateret 9.08.2017
En dommer havde fremsendt en klage over
en person, som han mente havde hængt ham
ud i forhold til hans fysiske præstationer som
dommer. Indberetningen tog udgangspunkt i
oplysninger, som dommeren var blevet forelagt af forskellige personer.
DJU afviste klagen, da den rejste drøftelse
ikke var relateret til den pågældende dommer,
men var af principiel karakter.
DJU har noteret sig, at problemstillingen er
rejst, og DJU vil henstille til, at dommere m.fl.
anvender et fornuftigt sprogbrug, når sådanne
drøftelser rejses, således at en diskussion kan
ske på en sober og fornuftig måde. Dette vil
blive pointeret over for den indklagede person, som har rejst problemstillingen.
4.2. Klagesag dateret 24.09.2017
En hundefører havde fremsendt en klage
over en dommers bedømmelse af hans hund
på en markprøve. Da proceduren for indgivelse af en klage jfr. Fælles Markprøve Regler
§ 3 stk. 3 ikke var overholdt, blev klagen
afvist.
5.0. Ad hoc udvalgets forslag til ny redigering af FMR
www.fjd.dk

Fra ad hoc udvalget var modtaget forslag til
en ændret opdeling af FMR. PV introducerede
forslaget. HK oplyste, at han har læst korrektur på materialet og udtalte, at udvalget har
udført et flot og godt stykke arbejde.
Efter en debat blev man enige om, at der
indkaldes til et møde mellem DUV og Ad
hoc udvalget. Til mødet indbydes også en IT
kyndig person samt interesserede fra DJU’s
bestyrelse.
6.0. Dommerudvalget (DUV)
6.1. DUV’s rapport
Der var modtaget en rapport med information om, at Erling Clausen er valgt til formand
for DUV efter Flemming Sørensens udtræden.
Der er foreløbig 10 markprøvedommerelever,
som skal påbegynde dommeruddannelsen til
februar. Der er pt kun 2 apporteringsdommerelever, så et kursus afventer flere ansøgere.
DUV foreslår, at der rettes henvendelse til en
dommer, hvis vedkommende ikke har dømt
i to år for at undersøge årsagen. Hvis der
går yderligere et år, hvor vedkommende ikke
dømmer, og der ikke er en gyldig grund til
dette, indstiller DUV, at vedkommendes autorisation inddrages. Efter en debat med positive
tilkendegivelser blev men enige om, at DUV
arbejder videre med sagen.
Regler for skovfugleprøver er vedtaget.
Dommere, der har været på kursus og kan
dømme prøven. anføres med et S på dommerlisten. Da der foreløbig kun er 7 dommere, der
har været på kursus, opfordres til, at der gøres
en indsats for at få flere dommere til at påtage
sig denne opgave.
DUV’s rapport blev herefter taget til efterretning.
6.2. Dommere DM 2018
DUV havde fremsendt forslag til hvilke
dommere, der inviteres til at dømme DM i
2018. Efter en behandling af forslaget blev det
vedtaget, hvem der skal inviteres
6.3. Godkendelse af nye dommerelever
Der blev behandlet to ansøgninger om at
påbegynde en uddannelse som markprøvedommere.
7.0. Markprøveudvalget (MUV)
7.1. MUV’s rapport
Der var modtaget en rapport fra MUV med
forskellige forslag.
MUV foreslår, at det overvejes at gå over
til ”først-til-mølle-princippet” i stedet for
lodtrækning ved overtegning på brugsprøver,
hvor der ofte er et stort arbejde med at overføre hunde til andre prøver. MUV foreslår, at
det overvejes indført for alle prøver.
I den efterfølgende debat var der enighed om
at bevare lodtrækningen. Til gengæld skal det
undersøges, om problemet kan afhjælpes først
og fremmest på DKK’s brugsprøver evt. med
uddelegering til prøvelederne.
MUV havde påpeget problemet med, at
nogle dommere protesterer, hvis der er sat
flere hunde på et hold end det i FMR angivne
antal efter ”bør”. Efter en debat var man enige
om, at det på forhånd bør aftales med dommeren, hvis der skal flere på holdet.
Der var også en debat om tilmeldingsfrister i
al almindelighed. Problemet er bl.a. postvæ-

senets lange ekspeditionstid ved fremsendelse af materiale til prøveledere m.fl. Det
blev anbefalet, at organisationerne sender så
meget materiale som muligt via mail, f. eks.
kataloger, hvorefter prøvelederne kan få dem
udskrevet på en printer.
7.2. Forslag til planer over markprøver
Der var udsendt et forslag til en plan for
2020. Ingen ændringer i planerne for 2018 og
2019.
CJ foreslog, at forårsprøverne i 2020 rykkes
en uge frem, så FJD’s prøver afholdes den
7.-8. marts. Efter en debat, hvor det blev
fremført, at dette ville gå udover de lokale
markprøver, blev man enige om at følge CJ’s
forslag i 2020, hvilket betyder, at specialklubberne får 3 weekends at vælge imellem.
7.3. Lodtrækning på brugsprøver m.fl.
Behandlet under punkt 7.1.
7.4. Forårsvinderprøver
MUV anbefaler, at mindst én engelsk og

mindst én kontinental forårsvinderprøve lægges i en weekend. Det kunne konstateres, at
der er taget initiativ til, at dette sker i foråret
2018.
8.0. Forslag til ændring af regler for fuldbrugsprøver
Forslaget er i øjeblikket til behandling i organisationerne og specialklubberne. Forslaget er
lagt på DJU’s hjemmeside.
Der har været lidt diskussion om forslaget
var i høring, og hvad tidsfristen er. Men nu er
forslaget sendt til behandling i de respektive
instanser. FJD vil behandle det på deres bestyrelsesmøde i november. Forslaget fremlægges
til endelig behandling på DJU’s bestyrelsesmøde i januar 2018.
9.0. Web-udvalgets referat
Der var modtaget et mødereferat fra WEBudvalget.

Referatet blev taget til efterretning
10.0. Valg til DJU’s udvalg
Der var indgået forslag til kandidater, som
tilskrives, om de modtager valg. Valget vil
finde sted på DJU’s bestyrelsesmøde i januar
2018.
11.0 Eventuelt
HJ spurgte, om ERFA-grupperne får tilsendt
svarene fra de andre grupper. Dette bekræftede EC. Endvidere var der et spørgsmål om
gebyr på eftertilmeldinger, som undersøges.
Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den
25. januar kl. 17 i Ejbyhallerne.
Mødet sluttede kl 17,45
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

5-KLUB-CERTIFIKATUDSTILLING 2018
Sjælland - ”Jægerspris udstillingen”

Jylland - ”Uldum udstillingen”

Søndag den 4. februar 2018 kl.10:00

Lørdag den 3. februar 2018 kl.10:00

Kignæs hallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris.

Uldum Hallen, Kærvejen 31, 7171 Uldum.

Udstillingsleder:
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, 3670 Veksø
Tlf: 20 71 22 68
Mail: ida.thyssen@hotmail.com

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

Dommer:
Birte Scheel, alle racer.

Dommer:
Gunnar Jensen: LH og Vizsla og KJS.
Conni Jakobsen: GDK, DWK.

TILMELDING TIL BEGGE UDSTILLINGER PÅ WWW.HUNDEWEB.DK
SIDSTE TILMELDING DEN 19. JANUAR 2018
Nogen specialklubber kan kræve medlemskab for deltagelse. Yderlige information på klubbernes hjemmesider.
På 5-klubbernes vegne
Ida Thyssen, Langhårsklubben.
Jannie Nielsen, Dansk Weimaraner klub.

5-klub International vinderklasse 2018
5-klub samarbejdet holder vinderprøve d. 24. marts ved Herning.
Nærmere i februarnummeret.
www.fjd.dk
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DANSK RUHÅR KLUB
www.ruhaar.dk

Klubredaktør:
Torben Mørup, Danmarksgade 27,
6700 Esbjerg. Tlf. 21 38 75 15
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

Riksprove 2017
100 års jubilæumsprøve – på Gotland
Svenske Vorstehklubben fylder 100 år i år.
Vorstehklubben er en forening bestående af
racerne ruhår, korthår, langhår, Münsterländer og Vizsla. Klubben har fejret jubilæumsåret med prøver inden for udstilling,
fjeld-, skov-, fuldbrugs- og schweissprøver
og året sluttede med Riksproven på mark.
Riksproven er en flerdags prøve, hvor der
kan stilles i unghundeklasse og elitklasse.
Den svenske elitklasse kan ikke helt sammenlignes med vores vinderklasse, da
elitklassen i Sverige er en kvalitetsklasse og
ikke en konkurrenceprøve.
På prøven skal hundene afprøves på mark,
på slæb og i vandarbejde. I elitklassen kræver det, at hundene går til en præmiering
på mark for at gå videre til slæb og vand,
mens unghundene må fortsætte selv om de
ikke har bestået markdelen. Har man en
godkendt fugletagning og har hunden i øvrigt gået til en præmiering får man point jvf.
dette. Elithundene skal ligesom unghundene
gå i én time sammenlagt. Pointene på mark
lægges sammen med det antal point, som
opnås på slæb og i vandarbejdet.
Riksproven afholdes hvert år på forskellige arealer; det ene år på mark, næste år på
fjeld og tredje år i skov.
Da jeg selv har deltaget på flere prøver i
Sverige, var det oplagt at deltage i 100 års
jubilæumsprøven på Gotland. Interessen
blev yderligere skærpet af, at Vorstehklubben inviterede mig i min egenskab af
formand for DRK til lørdagens festmiddag.
En af mine gode svenske venner ønskede
ligeledes at deltage og så havde jeg for fire
år siden været på fuldbrugsprøve i Sverige,
hvor jeg mødte formanden for lokalafdelingen på Gotland, Stefan Hellström, som
dengang sagde: ”Kom til Riksprove på
Gotland. Det er en oplevelse! Vi afprøver
udelukkende hundene på vilde fugle, og vi
har fugle nok”. Jeg var ikke med på prøven
i 2015, hvor iksproven også blev afholdt
på Gotland, så derfor skulle det være. Også
selv om min egen elitklassehund kun lige
var blevet to år.

30

Morgensamling.

Gotland ligger ca. 3 timers sejlads fra
Oskarshamn ude midt i Østersøen. Prøven blev afholdt fra onsdag d. 4/10 til
lørdag d. 7/10. Tirsdag tog jeg færgen fra
Oskarshamn, og under sejladsen fik jeg
hilst på mange af deltagerne, som var lige
så spændte som jeg var. Vi var tre danskere
som deltog på prøven - alle ruhårsfolk - Jan
Krog Nielsen, Claus Christensen og undertegnede.
Hver morgen kl. 8 var der samling i
Visby, og holdene blev sendt af sted til
afprøvningsområderne som lå 30 til 50 km
fra Visby, hvilket ikke er store afstande i
Sverige.
Og hvilke terræner! Store og små marker,
som på mange måder ligner de arealer, som
vi kender i Danmark. Men det specielle ved
Gotland er, at markerne ikke er så brede, da
der er en -tre meter brede afvandingskanaler
pr. 100-300 meter. Langs med og i afvandingskanalerne vokser græs og ukrudt, hvilket giver gode levemuligheder for agerhøns
og fasaner. Stefan Hellström havde ret - der
var vilde fugle på terrænerne!
Da jeg selv var uheldig ikke at komme
www.fjd.dk

for fugl, ja, så var min videre afprøvning
slut allerede onsdag. Derfor valgte jeg at
tage med ud at se et hold unghunde om
torsdagen. Jeg gik jeg sammen med Stefan,
som kunne fortælle, at der ikke havde været
trænet hunde på arealerne, men han vidste
at der var fire-fem flokke agerhøns på netop
dette terræn, hvilket var hvad landmanden
havde talt, da han høstede markerne. Og
han fik ret. Vi havde ikke gået lang tid før
den første hund kunne mærke fugle langt
ude, gik frem og fik flot stand. Desværre
gik makkerhunden foran og rejste en flok
på 10-15 agerhøns. De næste par hunde
var mere heldige. 150 meter fra den første
flok fik en münsterländer stand og rejste på
kommando. En flok på ca. 15 agerhøns kom
på vingerne. Da vi havde gået over 30-40
ha havde de unge hunde haft fem flokke
agerhøns.
Unghundene håndterede generelt fuglene
flot, men som nævnt var der heller ikke tidligere trænet på markerne. Vi kørte herefter
ca. 5 km til nyt terræn, hvor der igen var
flere flokke og da dagen var omme havde
de haft ca. 10 store flokke agerhøns oppe
at flyve. Et enkelt eller to af flokkene var
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stilles naturligvis større krav, idet hundene
skal hente to blindt udlagte fugle. Terrænet
var på denne prøve en sø med tre øer, og
ænderne blev udlagt ved/på ø nr. tre. Tilskuerne havde mulighed for at overvære hele
afprøvningsforløbet og der blev klappet, når
det gik godt, og følt med de få, som ikke
havde heldet med sig.

Prøven foregik på fantastisk dejlige terræner.

de så heldige at kunne bruge igen, så alle
unghunde havde haft chance for fugl.
Det, der afprøvningsmæssigt skiller sig
ud fra de danske unghundeklasser er, at
hundene skal afprøves i én time sammenlagt for at få point nok til en præmiering, og
desuden kastes fugl, som skal apporteres.
Pointskalaen går fra 1 til 10. For at opnå en
førstepræmie skal karakteren være 7 eller
derover. Det skal så siges, at der stort set

aldrig gives 10.
På den sidste dag på Riksproven skulle
hundene slutte af med vandarbejdet. Ingen
havde kendskab til deres pointantal, men
hundeførerne havde fået besked på, om de
var godkendt på mark og på slæb og derfor
”kun” manglede at bestå vandarbejdet. For
unghundene består vandarbejdet i at hente
en kastet and på åbent vand på en afstand
af ca. 20 meter. For elitklassehundene

Riksproven 2017 sluttede lørdag aften
med stor festmiddag for 150 mennesker.
Deltagerne var spændte, for ingen vidste,
hvem der kunne kalde sig Riksprøvemester
2017.
Efter middagen udløstes spændingen.
Årets mester blev for unghundene korthåren
Tappra Snap ført af Marie Werbelow. For
elitklassen blev det korthåren Ripuddens
Bailey ført af Johnny Bergh. Taget i betragtning at Johnny er døvstum satte det tingene
noget i perspektiv! Utrolig præstation.
DRK havde doneret en vandrepokal til bedste ruhårede unghund og det blev Kajpängets Ella ført af Inger Karlsson.
Tak til Svenska Vorstehklubben for
invitationen. Tak for nogle fantastiske og
uforglemmelige dage på Gotland og tak for
den gode behandling, som vi danskere fik.
På gensyn!
Jens Toft, formand (Tekst og Foto.)

Septemberdage med hundearbejde
Unghundedag og Bubbelprøve er to dage
som afholdes af Område Fyn en weekend i
september, efter at agerhønsejagten er gået
ind.
Gennem de sidste år har vi i Område Fyn
været så heldige, at vi har fået lov at benytte
dejlige terræner på Ørnfeldt Gods ved Kerteminde. På Ørnfeldt afholdes i løbet af året
en lokal forårsmarkprøve, schweisshundedag, ræveslæbsprøve samt denne weekend
med både unghundedag og Bubbelprøve.
Ørnfeldt Gods, som ejes af Lisbet
Haustrup, gør meget for vildtet i form af
vildtstriber og generelle tiltag i naturen. På
terrænerne er opsat adskillige foderautomater, der er barjordsstriber og de førnævnte
vildtstriber med blandet vegetation. Således
fremmes forholdene for den vilde agerhønse- og fasanbestand samt de udsatte
agerhøns og det hele passes med omhu og
flid hver eneste dag.
Bubbelprøven har bestået i mange år. Der
er lidt divergerende opfattelse af hvornår
prøven blev afholdt første gang, men tiden
skal antagelig skrues tilbage til sidst i
firserne. De første mange år blev prøven
afholdt som en vinderklasseprøve for ruhår
på Fyn, men de seneste 2-3 år er kravene
ændret en smule, så vi nu kalder Bubbelprøven for en lokal brugsprøve. Der er visse

Terrænleder Jan Poulsen giver gode råd til hundeførerne

www.fjd.dk
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Begge dage forløber som en ”almindelig”
markprøve, bortset fra at der fældes fugl
for både unghunde og brugsklassehunde.
Fældning af fugl er naturligvis under forudsætning af, at hunden har en situation på
agerhøns og at denne situation kan betegnes
som jagtbar. Jan Poulsen er terrænleder
både lørdag og søndag og sørger for skytter.

Fantastiske terræner med arealer udlagt til vildtet.

krav, som skal være opfyldt og samtidig
begrænser vi antallet af deltagende ruhår
til max. 12 hunde. Vi får en dommer til at
dømme prøven og der kan uddeles pokaler
til 1., 2. og 3. vinder.
Unghundedagen er for hunde fra 10 måneders alderen og op til 24 måneders alderen
(i år dog op til 36 måneder grundet den aldersmæssige dispensation, der var tidligere
på året for unghunde). Udover alderen er
der ingen krav til deltagelse.

Sakset fra Facebook
”En glad mand jeg fik hjem.
1 vinder på vinderklasse markprøve, og
samtidig Dansk jagtchampion. Hold nu
kæft I er seje
Lynghedens Kivi.”

I år afholdt vi dagene i weekenden d. 16.17. september. 12 hunde deltog på Bubbelprøven på premieredagen d. 16., mens
otte unghunde havde fundet vej til Ørnfeldt
om søndagen. Alle hunde og førere på
Bubbelprøven er erfarne – som følge af de
opstillede adgangskrav - mens der på unghundedagen var flere, som ikke havde snust
så meget til markdelen i hundetræningen.
Det er altid en fornøjelse, når der kommer
nye folk ”ind i folden” og terrænleder Jan
Poulsen er rigtig god til at få gjort denne del
af hundens træning interessant.
Dagene starter med fælles morgenmad
og en intro til dagens program. Derpå går
vi i marken. Hundene slippes i parsøg og
reglen er, at en god eller en dårlig situation involverende fugle eller andet vildt
medfører at den pågældende hund kobles
og en ny kommer i arbejde. Selvom hund
(eller fører) ”dummer sig”, så bliver der
flere chancer i løbet af dagen. Specielt
unghundene får masser af sliptid på dagen.
Bubbelprøven bliver op ad dagen lidt mere
konkurrencebetonet, da denne dag grundet
konditionerne er en kamp om pokaler (på
den fredsommelige måde!).

Det er varmt at være på marken!

Der er fælles afslutning efter dagens jagt/
træning og for brugsklassens vedkommende
er det dommeren, som afslutter og – måske – uddeler pokaler, mens Jan Poulsen
giver råd og kort kritik over de unge hundes
præstationer.
Jeg er sikker på, at deltagerne på disse
to dage gik hjem med gode oplevelser og
havde fået ny viden med i den træningsmæssige rygsæk!
Hanne Buhr. Tekst og foto.

Generalforsamling 2018
Dansk Ruhår Klub afholder generalforsamling lørdag d. 28 april kl 13.00 2018 i
Ejbyhallen. Dagsorden jvf klubbens love,
følg med på www.ruhaar.dk og facebook,
hvor vi løbende informerer.

Dansk Ruhår Klub ´s
kalender 2017/18
04.02. 2018 Kontaktmandsmøde.

”Dejligt genhør med min frække ruhår
Hector. Han har sgu n.....! Det må man
give ham. Er stadig lykkelig over, at det
var fruens mobil og ikke min! Knæk og
bræk derude.”
”En helt fantastisk prøvesæson er overstået, som kulminerede med at Kalle F og
jeg havde kvalificeret os til Fume, hvor vi
havde 2 helt utroligt gode dage, som endte
med at vi blev 1. vindere. Tak til Steen
og alle hans medhjælpere for en god og
svær prøve. Tak til pigerne for god mad
og tillykke til alle de andre placerede og
tak for hyggeligt samvær. Er super stolt af
min hund Kalle F. Jeg kan vidst godt sige,
uden at prale, at 2017 har været Kalle F´s
år.”
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Fra redaktøren
De er der ude. De gode historier. Store
som små. Send gerne historien til jagthunden@ruhaar.dk. Det kan være en god
jagtoplevelse, en god træningsoplevelse,
en god familiehistorie, en god prøveoplevelse. Alt har interesse.

20.-22. april 2018 Træn din ruhår mest for mænd Ølgård Herberg.
Lørdag 28.04. 2018 Generalforsamling Ejby Hallen.

” Træffetid ”
Er der noget, du ønsker at drøfte med
bestyrelsen, så er du velkommen på et af
vores bestyrelses- møder. Vi har afsat den
første time af hvert møde til ”træffetid”,
men fortrækker du et andet tidspunkt, så
kan det naturligvis aftales. Kontakt en fra
bestyrelsen og meld din ankomst
Bestyrelsesmøder 2017/18:
03.02.18 kl. 18.00
www.fjd.dk

4.-6. maj 2018 Quinde - træn (din)
ruhår Ølgård Herberg.

DANSK RUHÅR KLUB

Dansk Ruhår Klubs områder

januar kl. 19:00 i Bårse Samlingshus, Næstvedvej
52, Bårse, 4720 Præstø.
Aktivgruppen giver kaffe og kage. Der kan købes
øl og vand. Tilmelding skal ske til Anette Holm på
mail adresse: AH.Holm@mail.dk eller telefonnummer: 56 39 84 96 senest onsdag 10 januar.

adresser og aktiviteter
Hirtshals området:

Kontaktperson: Lars Jørgensen Tlf: 2393 0025 Email: hirtshals@ruhaar.dk

Dressur træning:
Tirsdag den 23.januar 2018 fra kl. 19 til kl. 20.00
opstartes der dressur træning og de næst efter følgende tirsdage til og med tirsdag d.13.marts.
Pris 500,00 kr. To hold max 10 hunde pr. hold.
Undervisere: Rune og Mette Rüber.
Sted: Ridehuset på Steffensmindevej 2, 4840 Nr.
Alslev.
Tilmelding til Anne Secher mail adresse: acsec@
dadlnet.dk

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen Irupvej 5 7755
Snedsted Tlf: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Sæsonen er slut!
Der har været mange aktiviteter i årets løb og vi har
været mange hunde afsted til træning.
Det har været positivt. Reserver derfor allerede nu
den 19/1-2018 hvor vi holder vores årlige områdemøde/aktivitetsaften.
Vi gør lidt status over året der er gået og fremlægger planer for det nye år.
Som sædvanligt bliver det med spisning og „påhæng“ er velkommen.
Tid og sted offentliggøres medio december.

Medlemmer som bor i det, der svarer til det gamle
Storstrøms Amt, har fortrinsret til alle af aktivgruppens aktiviteter.
Vel mødt!
Venlig hilsen bestyrelsen.
Foto: Annette Laursen.

Esbjerg området:
Kontaktperson: Rune Rahbek Tlf: 2840 1483 Email: esbjerg@ruhaar.dk

Aabenraa området:
Kontaktperson: Birger Dorow Konkel 11 6300
Gråsten Tlf.: 4098 8632
E-mail: aabenraa@ruhaar.dk

Fyn området:
Kontaktperson: Hanne Buhr Tlf: 6266 1084 / 2264
3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk
Telefonliste:
Hanne Buhr 6266 1084 / 2264 3686
Jørgen Madsen 2329 7959
Ole Mogensen 4074 1586
Svend Hansen 6598 1885 / 2170 4885
HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det
er vigtigt, at du tilmelder dig!
Mvh. Hanne

Bornholm området:
Kontaktperson: Bente Bak Søndre Lyngvej 45 3700
Rønne Tlf: 2896 7422
E-mail: bornholm@ruhaar.dk
Ny kontaktperson:
Jeg hedder Bente Bak og har haft stående hund i ca.
6 år. Jeg startede min karriere som fører af stående
jagthund med en Kleiner Münsterländer, som jeg
fik i 2011. De seneste år har jeg været aktivist i
DMK.
I 2017 fik jeg min første ruhår, og det har derfor
været naturligt for mig fremadrettet at lægge min
energi i ruhårsklubben.
Jeg brænder for arbejdet med de stående jagthunde, og vil gøre mit for, at vi her på Bornholm
fortsætter og udvikler det rigtig gode arbejde, vi
har i samarbejde med de andre specialklubber for
stående jagthunde.
Obs! Der vil også være løbende opdateringer
med forskellige aktiviteter på Facebook i gruppen
Stående hunde Bornholm, da vi har et tæt samarbejde med de andre stående jagthunde klubber på
Bornholm.

Fredensborg området:
Foto: Annette Laursen.

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

Randers området:
Kontaktperson: Jesper Kjærgaard Ramten Skovvej
10 8586 Ørum Djurs Tlf: 5134 9034
E-mail: tinakjaergaard@yah00.dk
EN OPFORDRING......få oprettet jer på siden til,
at kunne modtage nyhedsmail, da der fremadrettet
vil blive sendt reminder ud om kommende arrangementer via denne.

Herning området:
Kontaktperson: Per Lissner Tlf: 4183 4228 E-mail:
herning@ruhaar.dk

Egtved området:
Kontaktperson: Johnny Jørgensen Tlf: 2345 4232
E-mail: egtved@ruhaar.dk

Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandhaven 6 3060 Espergærde Tlf: 4917 0208 E-mail:
fredensborg@ruhaar.dk

Roskilde området:
Kontaktpersoner: Tina Struve Tlf: 2268 0911
Anders Stisen Pittersen Tlf: 3046 0248 E-mail:
roskilde@ruhaar.dk
Opret dig som bruger af ruhaar.dk og tilmeld dig
område Roskilde med nyhedsmails.
Så får du automatisk besked om kommende aktiviteter.

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen Skælskør Landevej 10 A 4200 Slagelse Tlf. 5858 4243
Lars H. Petersen 2143 8195 E-mail: slagelse@
ruhaar.dk

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen Lymosevej 7 4930
Maribo Tlf: 2046 3844
Aktivgruppens årsmøde afholdes onsdag den 17

www.fjd.dk

Foto: Annette Laursen.
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KORTHAARKLUBBEN
www.korthaarklubben.dk

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

Efterårsvinderklasse 2017

mand - motiveringen kan læses på klubbens
hjemmeside.
Jeg havde valgt at følge hold 5 og efter
en længere køretur ankom vi til en stor
roemark, samtidig med regnen stoppede,
som kunne opdeles i to. Der gik ikke lang
tid før der blev skudt over den første hund

og sådan blev det ved hele formiddagen.
Alle hunde havde chance for fugl. Der
blev skudt over de fleste af hundene men
desværre var det ikke alle der var fejlfrie.
Formiddagen endte med en gang søg, fart
og stil på en stor græsmark, for de hunde
der havde en chance for at komme med
over middag. Det var en formiddag med en
masse godt hundearbejde og velflyvende
fugle, stillet til rådighed af gode langhårsfolk.
Frokosten blev indtaget og alle ventede
med spænding på ordførende dommers,
Niels Erik Kromanns, afgørelse. 10 kategori
1 hunde kom med over middag. Eftermiddagens konkurrence foregik i en stor
roemark hvor der var rigeligt med fugle.
Enkelte syntes nok der var for mange.
Hundene blev afprøvet og efterhånden som
enkelte hunde fejlede og andre bevarede det
gode indtryk, fik dommerne efterhånden
indrangeret hundene og bogen blev lukket.
Afslutningen foregik i hyggelige omgivelser.
Resultatet og billeder kan ses på Korthaarklubbens hjemmeside.

Resultatet:1.vinder CK CACT CACIT: 0013 Ørstedmark’s Kaya Dk00782/2014. Fører: Jan Pico
Sørensen
2.vinder CK: 0029 Weim-Bo’s Casi Dk06904/2012,
05/04-2012. Fører: Allan Grundahl
3.vinder CK: 0016 Ørstedmark’s Cita Dk00778/2014,
15/12-2013. Fører: Jørn Rasmussen
4.vinder CK: 0024 Petermann’s N-Emmie

Dk11254/2013. Fører: John Okholm
5.vinder CK: 0031 Sydvestjyden’s G. Kasia
Dk06851/2014. Fører: Jakob Poulsen
6.vinder og Dagens bedste ekvipage - og dermed
vinder af vandrepokalen Sølvfløjten skænket af Per
Svan: 0026 Kato Dk17466/2014, 12/10-2014. Fører:
Jesper Brummerstedt Skouenborg.
Foto: Birthe Johansen.

Foto: Karina Andersen.

Uge Camping dannede igen i år rammerne
om klubbens efterårsvinderklasse. Mange
af medlemmerne ankommer i løbet af
eftermiddagen fredag og indlogerer sig i de
små hytter. Man mødes på de små terrasser
og drøfter de hændelser, der har været siden
sidst. Grundet efterårsvinderklassen er
placeret i det sønderjyske og medlemmerne
kommer langvejs fra starter middagen først
kl. 19.30.
Som altid havde prøveleder Hans Martin
Christensen sørget for alt, så bestyrelsen
skulle bare dække bord. Fredag aften er
altid en hyggelig aften med god mad og
meget snak. De fleste er fornuftige så festen
lukkes ned omkring midnat, så man kan
være klar på fløjten næste dag.
Lørdag starter med et veldækket morgenbord kl. 07.00, desværre faldt duggen lidt
tungt da vi stod op. Stemningen var høj fra
morgenstunden på trods af vejret. Med 38
hunde til start var det ikke så ringe. Med
de nye regler for udtagelse til DM, betød
det, at klubben ville få 3-4 pladser (det blev
fire). Prøvelederen gav parolen i tørvejr i
laden. Da han var færdig med dette, lykkedes det at overraske ham. Hans Martin
Christensen blev tildelt klubbens Guldhund
for sit store arbejde i bestyrelsen, otte år
som schweisskoordinator og ni år som for-

34

www.fjd.dk

KORTHAARKLUBBEN

Glædelig jul
Det er noget surrealistisk at sidde her i oktober måned med 14-15 grader på termometeret og skal skrive formandens julehilsen.
Nej, der er ikke julemusik på CD-afspilleren for at skabe den rette stemning.
I år har jeg valgt at lade den gamle
hanhund alene være jagthund, så jeg har
haft rigelig med tid til at komme rundt. Ud
over klubbens aktiviteter; Derby, Hovedprøven, udstillingen i Bredsten og vores
efterårsvinderklase, har jeg været ude at se
på flere fuldbrugsprøver og vinderklasser.
Et gennemgående træk har været, at jeg har
mødt positive medlemmer, som på bedste
vis har repræsenteret vores race. Det samme
har gjort sig gældende i de aktivgrupper
som jeg har mødtes med. Det er altid skønt

at møde engagerede medlemmer som har
noget på hjertet. Det har været utrolig positivt at være formand for vores klub. Dette
skyldes i høj grad medlemmerne, da det er
dem der skaber klubben.
I året der er gået har der været stor opbakning til klubbens aktiviteter. Det skal I
have stor tak for. Jeg ser frem til at møde
så mange af Jer som muligt i det nye år,
på klubbens aktiviteter eller under andre
former når vi skal vise vores hunde frem.
I og Jeres familier ønskes en rigtig glædelig jul og et rigtigt godt nytår. Knæk og
bræk.
Per K. Kristophersen/formand
Foto: Laila Bilberg.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes lørdag den 17. februar 2018 kl.
11.00 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle,
tlf. 7582 0833. Frakørsel nr. 60 på motorvej E45
Klubben er vært ved lidt mad og 1 øl eller vand og kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.
Dagsorden for ordinær generalforsamling den 17. februar 2018 kl.
11.00.
1. Velkomst ved formand Per Kaa Kristophersen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere (minimum 2 stk.)
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Storstrømmen
Aktivgruppens årsmøde afholdes onsdag den 17
januar kl. 19:00 i Bårse Samlingshus, Næstvedvej
52, Bårse, 4720 Præstø. Aktivgruppen giver kaffe
og kage. Der kan købes øl og vand. Tilmelding skal
ske til Anette Holm på mail adresse: AH.Holm@
mail.dk eller telefonnummer: 56 39 84 96 senest
onsdag 10 januar.
Dressur træning:
Tirsdag den 23.januar 2018 fra kl. 19 til kl. 20
opstartes der dressur træning og de næst efter følgende tirsdage til og med tirsdag d.13.marts
Pris 500,00 kr. To hold max 10 hunde pr. hold.
Underviser: Rune og Mette Rüber.
Sted: Ridehuset på Steffensmindevej 2, 4840 Nr.
Alslev.
Tilmelding til Anne Secher mail adresse: acsec@
dadlnet.dk
Medlemmer som bor i det, der svarer til det gamle
Storstrøms Amt har fortrinsret til alle aktivgruppens
aktiviteter.

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

6. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent for
det følgende år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Niels Erik Kromann
- modtager genvalg, John Okholm - modtager genvalg.
8. Valg af suppleant: Jørgen Christensen - modtager genvalg.
9. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i
hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
10. Eventuelt
Det reviderede regnskab 2017 og budget 2018 vil være fremlagt
på generalforsamlingen, og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før generalforsamlingen. Kan ligeledes rekvireres
hos kassereren.

Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289
469.
E-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61 74 17 06.
E-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
Område 2 Viborg og omegn
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75 92 18 09/ 21 26 93 08
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 81 45 06.
E-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

www.fjd.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97 34 16 01.
E-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25 52 42 12.
E-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22 122 303.
E-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet
Kontaktperson Flemming Djarn tlf. 23102727.
E-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson René Olsen, Stationsvej 5, 4681
Herfølge, tlf. 53 54 38 54.
E-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Anette Holm, Præstø Overdrev 9,
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
E-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 29 90 90 74.
E-mail: bornholm@korthaarklubben.dk
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Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum
Djurs. Tlf. 86 33 91 76
e-mail: hundeweb@gmail.com

Julen sig nærmer....
Det er ikke kun julen, der kommer nærmere, et nyt år banker også snart på. Et
spændende år, ikke kun fordi vi og hundene
bliver et år ældre, men fordi 2018 er jubilæumsår. DMK fylder 50 år, og det skal naturligvis fejres på bedste vis med en masse
spændende aktiviteter for Jer medlemmer,
Jeres hunde og Jeres familier.
Vi starter jubilæumsåret med vores
Landsudstilling den 27. januar, der i 2018
er flyttet fra Grenå til Fyn. I weekenden den
23.–25. marts er der Forårsmarkprøver, som
bliver afholdt i de vildtrige og naturskønne
terræner omkring Ballum-Rejsby i det sydvestlige Sønderjylland. Ballum-Rejsby området er styret af Tonny Lønne, der er kendt
for at foretage en omfattende vildtpleje, der
har bidraget til en stor bestand af agerhøns.
Den 29.-30. juni har vi årets sociale højdepunkt Holdapporteringen med udgangspunkt fra Bygholm Landbrugsskole ved
Horsens. Samme weekend holdes der også
udstilling og jubilæumsfest. Sæt kryds i kalenderen, hvis I ikke allerede har gjort det.
Det bliver med garanti en weekend, der vil
byde på masser af hygge og skønne Münsterländere, og som igen vil understrege et
fantastisk sammenhold på tværs af områder
og medlemmer.
Jubilæumsårets aktiviteter slutter i weekenden den 29.-30. september med forskellige efterårsprøver.
Der vil året igennem afholdes et stort lotteri med helt fantastiske præmier. Hold øje
med hjemmesiden.
DMK’s bestyrelse håber på stor opbakning
til alle aktiviteterne året igennem.
Uddannelse
DRK og DMK har indgået et samarbejde
omkring DMK’s uddannelse, der betyder
at vi nu får sat skub i den efterspørgsel om
videreuddannelse, der er fra områderne.
Forventningen er, at vi allerede i løbet af
foråret 2018 er i stand til at udbyde de
første grund- og jagthundeinstruktørkurser.
Specialist instruktøruddannelsen er ligeledes sat i gang. Hvornår de første kurser kan
afholdes, kan jeg her i oktober endnu ikke
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bekræfte.
Tak til alle Jer i aktivistområderne, der år
efter år bidrager med Jeres store viden og
gør en kæmpe indsats, for at vi medlemmer
har et sted at træne. Tak til alle Jer medlemmer der bakker op om aktiviteterne i

områderne og ved de forskellige prøver.
Med ønsket om en rigtig god jul og et godt
nytår
På vegne af DMK’s bestyrelse
Rune Riishøj

Hedeskov’s Gorm og Hedeskov’s Kato. Foto: Jens Peder Madsen Pedersen.

Alle medlemmer i DMK ønskes en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
www.fjd.dk
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Landsudstilling
Invitation til DMK’s landsudstilling lørdag 27 januar 2018 i Geldsted Hallen. Sportsvænget 3, 5591 Geldsted
Udstillingen afholdes i år i nye lokaler,
Bedømmelsen starter kl. 10.30 Tidspunktet er fastlagt så man har rig mulighed for
at nå det med diverse transportmuligheder.
Som Dommer er inviteret: Birgit Scheel
som dømmer alle tæver og Kresten
Scheel som dømmer alle hanner.
Alle FCI godkendte Münsterländere er
velkomne. For danske hunde betyder
dette, at hunden har en DKK stamtavle.
Spørgsmål vedr. sendes til udstillingsleder: Per Madsen, jp.madsen@hotmail.dk
tlf. 23277190

Sidste tilmelding er d. 18. januar 2018 på
www.hundeweb.dk
EFTERANMELDELSER MODTAGES
IKKE!
Vi har overtaget landsudstilling fra Pia
Nielsen, som hvert år har holdt udstillingen med virkelig høj kvalitet, og vi vil
gøre alt for at kunne leve op til det, derfor
håber vi selvfølgelig på alles opbakning.
Velmødt vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen udstillingsudvalget.
Klasserne er følgende: Champion klasse
(fra 15 mdr.), Brugshundeklasse (fra 15
mdr. deltagelse i denne klasse kræver en
markprøve præmiering), Åben klasse (fra
15 mdr.), Juniorklasse (9-18mdr.), Mel-

lemklasse (15-24 mdr.), Hvalpe klasse
(6-9 mdr.), Veteranklasse (fra 8 år), Babyklasse (fra 3 mdr.).
Det er ikke længere obligatorisk at
medbringe resultatbog, men resultater
indskrives selvfølgelig hos dem som
måtte ønske det, dog først når alle hunde
er færdigbedømt. Der opfordres til at alle
deltagere bliver i hallen, til alle hunde er
færdigbedømt. Vær opmærksom på at
sætte dig ind i udstillingsreglerne inden
tilmelding.
Der er cafeteria i hallen så medbragt mad
bør ikke nydes i hallen.

Kovendinger, hvad kan det skyldes?

Kritte på bordet hos Linda. Foto: Sussie Mattsson.

Det er altid spændende de første gange man
skal slippe sin unge hund på marken. Sidder
grunddressuren godt nok fast? Hvordan går
den? I flot stil? Kan den finde fugl? Osv.
Dejligt er det, men jeg må tilstå, at jeg
kæmpede i noget tid, med hende den unge
hund, jeg har nu, med kovendinger.
Jeg fik mange gode råd af erfarende
hundeførere. Pres den længere ud af, hold
den tættere til dig, og vend den så inden den
kommer for langt ud, men lige lidt hjalp
det.
Så begyndte jeg at kigge lidt nærmere på
hende. Hun gik fint på bredden, hun løb flot
med højt ført hoved, god halerørelse, og
hun vendte fint i højre side. Ikke i venstre.
Faktisk ret konsekvent lavede hun kovending i venstre side, med mindre hun stoppede helt op først.
Så begyndte jeg at kigge på hendes galop.
Altid venstre galop. Aldrig højre galop. Når
en hund løber ind mod mig i galop, kan jeg

normalt få den til at skifte/changere galop,
ved at kigge intenst på den og bevæge
kroppen skiftevis til siderne, som om jeg
vil hoppe til den ene eller anden side. Det
kunne jeg ikke få hende til. Hun fortsatte i
venstre galop.
Som gammel dressurrytter ved jeg hvor
vigtig smidighed, bevægelighed og balance
er, når en hest skal galoppere. Det naturlige for en hest er at galopere i den samme
galop, som den bevæger sig rundt til. Altså
højre galop, når man går højre rundt på banen. En øvelse i dressur til hest er kontragalop, dvs. hesten går f.eks. højre rundt, men
galopper i venstregalop. Hvis hesten ikke er
meget stærk, og gennem gymnasticeret og
helt uden låste led/muskler, har den utroligt
svært ved at vende i hjørnerne i denne
øvelse. Den vil virke stiv og vil forsøge at
skære hjørner eller slå over i højre- eller
krydsgalop (højre galop på det ene sæt ben
og venstre galop på det andet sæt ben).
Umiddelbart vil jeg mene, at det er det der
sker for hunden. Hvis den af en eller anden
grund ikke KAN galopere i højre galop, så
vil den have svært ved at vende, og da der
ikke sidder en insisterende rytter på ryggen
af den, så gør den det eneste naturlige, nemlig at vende til venstre, selv om det bliver
væk fra vinden.
Til alt held kender jeg en dyrlæge, som
jeg viste havde hjulpet mange heste, med
lige præcist dét problem. Og hun var ikke
bare uddannet i kiropraktik til hest, men
også til hund. Så hende tog jeg ud til med
vovsen.
Jeg satte hende løseligt ind i problemet.
Jeg fortalte hende dog ikke til hvilken side,
vi havde problemer. Bare at det var svært at
vende til den ene side. Linda, som dyrlægen
hedder, mærkede hunden igennem, og efter
forbløffende få minutter, var meldingen
www.fjd.dk

klar: Hun vil ikke gå i højre galop, så hun
vil meget nødig vende til højre! Ganske
rigtigt, kovendingerne var jo altid i venstre
side, altså der hvor hun skulle vende til
højre. Hunden var låst i den venstre sides
korsled, hvor den ikke kunne bevæge det
opad, og i brystpartiet.
Få minutter efter var vi klar til at komme
ud af døren igen. Med besked om lidt øvelser vi skulle lave hjemme, for at styrke den
højre side og smidigheden i begge sider. Og
så skulle vi komme igen om en uge.
Efter fire - fem behandlinger kunne jeg se
en mærkbar forbedring af hendes vendinger,
og hun blev også meget bedre til at galoppere i højre galop.
I dag er hun praktisk taget holdt op med
at kovende, på nær, når hun er ved at være
træt. Det er klart, når hun bliver træt, tager
den stærke side over. Det kræver stadig
noget træning af musklerne, der i næsten
halvandet år har løbet i venstre galop.
Vi kommer stadig til kiropraktik behandlinger, da Linda stadig kan finde lidt på
hunden, men det bliver mindre og mindre,
og vi er oppe på 3 uger mellem hver behandling. Hunden elsker det! Den trækker
for at komme ind på klinikken, og hopper
selv op på bordet.
Jeg kunne intet se på hunden inden. Altså
tegn på smerte, eller ømhed, når jeg rørte
ved den. Den løb som sagt i flot stil, og
virkede umiddelbart ubesværet. Der var kun
kovendingerne og så galoppen jeg kunne
sætte spørgsmålstegn ved.
Vi er efterhånden blevet rigtigt gode til
at passe på vores små jagthunde. Vi giver
dem dækken på efter en kold jagt, de får
godt foder osv. Men tænker vi over, at de
faktisk er atleter, der kan have ømheder
og låste led, men samtidig er dyr, der ikke
kan drømme om at vise smerte, da det er et
svaghedstegn?
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Hestefolket er ved at være gode til dette.
Måske vi skal lære lidt mere af dem? Jeg
kan i hvert fald varmt anbefale at få en
hund gennemgået af en dyrlæge med uddannelse i kiropraktik, hvis hunden viser
problemer, der måske kan henvises til
bevægeapparatet.
Linda Thomsen fra Dyrlægegården i Kauslunde ved Middelfart, som jeg tog til, er uddannet dyrlæge, og har efterfølgende taget
uddannelse i kiropraktik til hest og hund.

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 for alle
Når jagtsæsonen er ved at være slut, har flere sikkert 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 6. 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 træningsdag er den 24. februar. Gebyr for
medlemmer af DMK er kr. 400 og gebyr for ikkemedlemmer er kr. 450. Vi henleder opmærksomheden på, at der SKAL betales første gang!
Husk at medbringe gyldig vaccinationsattest og
forsikringsbevis.
Lydighedsafslutning afholdes lørdag den 3. marts
i Vallensbæk Jagtforening, Brøndbyvej 185, 2625
Vallensbæk. Fra kl. 8.00 er der fælles morgenkaffe
og indskrivning. Prøven starter kl. 9.00.
Pris for kaffe og morgenbord er kr. 35,00 – gebyr
for prøven er kr. 65,00 – spisning senere kr. 60,00.
Introduktion til markarbejde
I lighed med øvrige år afholder vi den 11. februar,
18. februar og 25. februar instruktion til markarbejdet.
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. Møller på tlf.
21456244.
Aktivistvalg
Lørdag d. 17. februar afholdes aktivistvalg umiddelbart efter træningen. I den forbindelse vil vi
gerne opfordre til, at de der har lysten og interessen
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, Svanevej
39, 4000 Roskilde, Tlf. 23 30 02 03, E-mail: cnh@
post.tele.dk
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Hun er med i foreningen Dansk Selskab for
Veterinær Kiropraktik, der har medlemmer
over hele landet. I kan finde dem på www.
dsvk.dk, hvor der også er en liste over de
dyrlæger i landet, der har en kiropraktisk
uddannelse.
Linda er efterhånden blevet en fast
bestanddel i mine hundes hverdag. Da den
gamle Kleiner fik kæben til af gå af led,
var det også hende, der fiksede det til UG.
Og da labradoren fik et hold i ryggen, hvor

vi måtte bære den ind i bilen, på vej ud til
hende, kunne den efter blot en behandling,
uden problemer hoppede ind i bilen igen, da
vi skulle hjem. Efter endt jagtsæson kommer alle tre hunde ud til hende og bliver
gennemgået. Det er sjældent, der ikke lige
er noget, der kan rettes, og man kan altid se
det på hunden efterfølgende. De slapper af
og er rigtigt glade for at blive behandlet.
Skrevet af Sussie Mattsson

Lydighedstræning
Kurserne starter alle den 7. Januar 2018 og slutter
med sidste træning den 25. Februar 2018
Der afholdes Aktivistvalg i DMK (valg af instruktører) den 7. Januar 2018 kl. 9.00. Kun medlemmer
af DMK kan stemme. Dette er af hensyn til DMK’s
love. Prisen for alle lydighedskurserne er 300;- kr.
Klubhuset vil være åbent fra kl. 9
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. 11.00 og slut kl. 12.00
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: Claus Rosdahl, Strandvejen 25,
4733 Bredeshave, Tlf. 40 32 62 65, E-mail: claus.
rosdahl@gmail.com

Område Fyn:
Kontaktperson: Lars Pedersen, Østergade 7, 5881
Skårup, Tlf. 62 23 25 50/23 80 80 67, E-mail:
larstine@skaarupmail.dk
Lydighedstræning. Start lørdag d. 3/2-2018 kl.
10.00 til og med d. 24/3-2018.
Mødested P-plads Vejrup vej 73 5491 Blommenslyst. 2 hold unge hunde / øvede hunde. Pris 350 kr.
Afsluttende prøve d. 24/3-2018 kl. 10.00. Tilmelding for unge hunde til Keld Larsen tlf. 51595551.
Tilmelding for øvede hunde til Lars Pedersen tlf.
23808067. Betaling kontant ved 1. eller 2. træning.
Vintermøde
Onsdag d. 21/2-2018 kl. 19.00.
Sted: Præstevej 60, Gl. Korup 5210 Odense NV.
Dagsorden:
1. Fremlæggelse af regnskab.
2. Valg af aktivister, (nuværende modtager genvalg).
3. Indkommende forslag.
4. Indlæg fra Vagn Leth som er kredskordinator i
DJ om grundfærdigheder mm.
Sidste tilmelding d. 17/2-2018.
Apporteringstræning DJU / DMK.
Start mandag d .2/4-2018 kl. 18.30 NB. NY TID.
Start første gang på P-pladsen Vejrup vej 5491
Blommenslyst.
d. 14/5 + 21/5 + prøven d. 26/5-2018 ved Torben
Ruevejen 20 5750 Ringe.
Hunde der har gennemført den Fynske træning har
fortrinsret til prøven.
8 gange træning pris 400 kr. Tilmelding for unge
hunde: Keld Larsen tlf. 51595551
Tilmelding for øvede hunde: Birger Weinholdt tlf.
23808067
Betaling kontant ved 1. eller 2. træning.
www.fjd.dk

Foto: Søren Reinholdt.

Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefionsvej 78,
3000 Helsingør, Tlf. 31 35 30 06, E-mail: nll@
bygfs.dk

Område Herning:
Kontaktperson: Verner Vestergaard, Nørholmvej 11,
Hoven 6880 Tarm, Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09,
E-mail: akerstedt@mail.dk
Lydighedstræning for unghundeklasse og for åben
klasse/øvede hunde.
Vi starter søndag d.14/01 kl. 10.00 i Haunstrup
Brunkulslejre. Man finder klubhuset ved Brunkulslejrene mellem Fjelstervang og Haunstrup.
For nærmere information, så kontakt aktivisterne
pr. telefon. Vi vil starte med en let gang træning.
Efterfølgende vil der være kaffe og rundstykker.
Alle der har en Münsterländer er meget velkommen
til at møde op.
Følgende datoer vil der være træning: d.21/01. d.
28/01. d. 04/02. d. 11/02.d. 18/02. d. 25/02. Afslutning d. 04/03. kl. 10.00.

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

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Jens Brandt Andersen, Kystvej 118,
9490 Pandrup, Tlf.: 20 93 16 96 E-mail: jensbrandtandersen@hotmail.com

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

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

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Område Viborg:
Kontaktperson: Tage S. Nielsen, Långawten 34,
Frausing 8643 Ans By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail:
tage@dmk-viborg.dk
Hvalpemotivation.
Hvalpemotivation er for hvalpe fra 8 uger til 6
måneder. Der introduceres lydighed, socialisering,
håndtering, jagtrelaterede dufte og emner. Hvalpemotivation forløber sideløbende med unghunde
træningen både i ridehallen og på Klostermarken.
Når hvalpen får lidt alder trænes unghunde forløbet.
Sommer og efterår er et selvstædigt forløb hvor vi
mødes ca. hver anden uge.
Tilmelding på dmk-viborg.dk/træning
Indendørs dressurtræning i ridehallen på Gl.
Skolevej 47, 8620 Demstrup. Der skal parkeres
bag ridehallen, din hund skal være luftet før du
kommer. Du skal samle alt dit evt. affald op og tage
det med hjem. Første trænings aften med hund er
torsdag den 4. januar med indskrivning, betaling
og kontrol af vaccinationer, vi anbefaler at hunden
også får næse vaccination mod kennelhoste. Derefter trænes torsdagene 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2,
15/2, 22/2 og 1/3.
Hvalpemotivation og unghunde dressur starter kl.
19. Hvalpe og unghunde træner lydighed, håndtering, apportering, jagtrelaterede dufte og emner.
Medbring egen dummy.
Åbenklasse dressur starter kl. 20.10 Åbenklasse
træner lydighed, håndtering og en del apportering.
Medbring egen dummy i starten.
Den 18. januar er der ringtræning. (DMK’s
landsudstilling på Fyn er 27/1)
Pris for ikke medlemmer af DMK 500 kr. – Medlemmer af DMK 400 kr. Der betales senest første
træningsaften.
Tilmelding på dmk-viborg.dk/træning
Marktræning bliver gennemført i senvinteren,
mere information og tilmelding i Ridehallen.

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

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Bleginvej 34, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail:
nicolesolgaard@gmail.com
Lydighed og apporteringstræning
v/ Jette Andersen og Henning A. Petersen. Start d.
07.01 kl. 13.00.
Der er i alt 4 x træning hvor vi koncentrere os om
lydighed, apportering
og dirigering. Sted: Vrøndingvej 7, 8700 Horsens
Tilmelding til Jette Andersen på mail jette@lundum.dk. Pris 200,- overføres til reg.nr. 1551 konto
nr. 3660061029
DMK medlemsmøde (tidligere aktivistmøde).
Dato: 28. januar 2018
klokken 14.30 (efter træning). Sted: Gl. Egebjergvej 31, 8700 Horsens. Tilmelding til Jette Andersen
- Året 2017 - hvordan er året gået
- Valg af aktivister til aktivistudvalget
- Sidste nyt med tiltag/træning
- DMK 50 års jubilæumsår
- DMK Holdapportering afholdes i Horsens
- Evt.

Schweisstræning
Vintertræning afholdes i Februar 2018
Sted: Silkeborg område
Datoer kommer - følg med på
Instruktør: Tommy Baunwald - telefon: 21679702
Der vil kunne købes pølser samt øl/sodavand
Marktræning ved Jens Abildgård.
Dato: den 3. marts 2018
Klokken: 9.00 til ca. 16.00
Mødested: Grindsted
Vi har muligheden for at få hjælp af Jens Abildgård,
som bl.a. har ført hunde til 1. præmie på fuldbrugsprøver og deltaget i VM flere gange. Det vil blive
guide marktræning, hvor der bliver fokus, hvordan
det er optimalt at fører sin hund i det angivet terræn, samarbejde og arbejde med standen.
Max: 10 hundefører, hvor Münsterländer har
fortrinsret. Pris: 400,Der medbringes selv forplejning, men DMK
Vejle/Horsens vil står for kage eller andet sødt til
om eftermiddagen.
Tilmelding og betaling til: Nicole Lajgaard
Solgaard Email: nicolesolgaard@gmail.com Mobil:
29903613 - Mobilepay: 29903613
Flemming Andersen Email:
flemming.b.andersen@jci.com - Mobil: 29227597
Marktræning
Instruktør: Flemming Andersen
Sted: Kommer senere
Dato: 10/3 og 17/3. Pris: 200,- pr. gang
Tilmelding nødvendigt, Mobil: 29227597. Email:
flemming.b.andersen@jci.com
Tilmelding bindende – først til mølle princippet.

Område Esbjerg og omegn:
Kontaktperson: Mona Horsted Storgaard, Karl
Jensensvej 16, 6731 Tjæreborg, tlf.: 21 92 00 30,
E-mail. Jagtlysten@gmail.com
Hvalpehold.
Holdet starter mandag 8 januar 2018 fra kl. 18.15
til 19.00 V/Heidi Pedersen kurset kører over 6
gange. Holdet henvender sig til alle hvalpe så kom
blot som i er, blot husk masser af godbidder, legetøj, fast line, ingen flexliner og hundeposer.
Der trænes med positiv indlæring, oprigtig kontakt
og konsekvens. Du lærer som fører, at være tydelig
og let forståelig overfor din hvalp, således fejl og
misforståelser kan undgås. På de enkelte træningsdage vil vi primært arbejde med: linjeføring, sit,
bliv, indkald, kontakt og samarbejde mellem hvalp
og fører. Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere.
pris 450 kr. – mødested: Fiskerivej 13, 6740 Bramming.
Lydighed/let apportering/Lømmel hold
Holdet starter mandag 8 januar 2018 fra kl. 19.15
til 20.15 V/Per Madsen kurset kører over 6 gange.
Holdet henvender sig til alle unghunde eller hunde
der ikke tidligere har deltaget på holdtræning.
Målet med holdet er, at påbegynde det egentlige
samarbejde mellem hund og fører.
Du lærer som fører, at være tydelig, og let forståelig, konsekvent og spænende, så din hund vælger
dig frem for andre! På de enkelte træningsdage vil
vi primært arbejde med linjeføring, sit, dæk, bliv,
apportering, indkald, kontakt og samarbejde mellem hund og fører. husk masser af godbidder, alm.
line, hundeposer og en apporterings buk/dummy.
Minimum 5 deltagere, maks. 10 deltagere. pris 450
kr. – mødested: Fiskerivej 13, 6740 Bramming.
Udvidet lydighed/dirigering/apportering.
Holdet starter mandag 8 januar 2018 fra kl. 20.15
til 21.15 V/Mona Storgaard kurset kører over 6
gange. Holdet henvender sig til hunde der tidligere
har deltaget på holdtræning hos DMK-Esbjerg eller
www.fjd.dk

andre steder, således at hunden er bekendt med
grundlydigheden.
Du lærer som fører, at takle situationer med andre
hunde. På de enkelte træningsdage vil vi primært
arbejde med, Lineføring samt fri ved fod, Sit, dæk
og bliv, og blandt andre hunde, Indkald, Kontakt og
samarbejde mellem hund og fører under arbejde,
trods andre hundes tilstedeværelse. Husk masser af
godbidder, alm. line, hundeposer og nogle apporteringsbukke/dummy. Minimum 5 deltagere, maks.
10 deltagere. pris 450 kr. – mødested: Fiskerivej
13, 6740 Bramming.
Vi gør opmærksom på at hundene skal blive i
bilerne, indtil træningsstart.
Opstart af Schweiss 3 timer/20timer/40timer
Holdet starter 28 januar 2018 fra kl. 8.30 til kl.
13.00 ca. V/ Heidi, Per og Mona kurset kører over
6 gange inkl. Afslutning. (bemærk ingen træning
11/2 – afslutning er 11/3). Kurset henvender sig til
begyndere og let øvede.
Begyndere: Helt nye hundeførere der gerne vil i
gang med schweiss-spor, eller hundeførere der allerede er i gang med træningen til 400m/3t´s prøve.
Let øvede: Hundeførere, der har bestået 400m/3t
og som enten skal i gang med eller har påbegyndt
træningen af 20 timers spor og som gerne vil have
gode fif til træning af f.eks. kasse og wiedergang
eller andre ting der måske driller. Første samlings
dag er der planlagt et foredrag V/Heidi Pedersen
påregn da denne dag til kl. 14.00 – der ligges ingen
overnatningsspor.Minimum 5 deltagere, maks.
12 deltagere. pris 800 kr. INKL. Morgenmad
hver gang – mødested: Lykkegårdsvej 14 o, 6700
Esbjerg.
Marktræning.
Onsdag 7. februar 2018 kl. 16.00 Grindsted V/Jens
Abildgaard. maks. 12 hunde pris pr. hund 400 kr.
mødested: oplyses v/tilmelding
Onsdag 21. februar 2018 kl. 16.00 Grindsted V/
Jens Abildgaard. maks. 12 hunde pris pr. hund 400
kr. mødested: oplyses v/tilmelding
Onsdag 28. februar 2018 kl. 16.00 i Roager V/
Rasmus Thuesen. maks. 12 hunde pris pr. hund 200
kr. mødested: Lille Roagervej 31, 6760 Ribe
Onsdag 7. marts 2018 kl. 16.00 i Roager V/Rasmus Thuesen. maks. 12 hunde pris pr. hund 200 kr.
mødested: Lille Roagervej 31, 6760 Ribe
Onsdag 14. marts 2018 kl. 16.00 i Roager V/
Rasmus Thuesen. maks. 12 hunde pris pr. hund 200
kr. mødested: Lille Roagervej 31, 6760 Ribe
Onsdag 21. marts 2018 kl. 16.00 i Roager V/
Rasmus Thuesen. maks. 12 hunde pris pr. hund 200
kr. mødested: Lille Roagervej 31, 6760 Ribe.
Krav til hundene er at de skal være forholdsvis
lydige, der vil til hver marktræning være kort
instruktion omkring markarbejdet, søgsoplæg, fuglehåndtering. – forbehold for ændringer kan ske.

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.
annonceres på Kreds 8’s hjemmeside og på facebookgruppen ”stående hunde Bornholm”
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Klubredaktør:
Lisbeth Ahm Hansen, Møllevangen 125,
8450 Hammel. Tlf. 60 67 77 76
e-mail: lisbeth@ahm-hansen.dk

Fie og Jens til Skt Hubertus i det sønderjyske
skulle deltage som ekvipage til det ”Synnejysk Jaut Mesterskab i Skt Hubertus”
Jeg havde en aftale med Jens om at
”bytte” hunde i en periode. Vi hjælper
hinanden med feriepasning af vores hunde
m.m. og havde en aftale om, at når Jens´
hund, Ahm-hansen´s Chili, var klar, skulle
min hustru og jeg avle et kuld hvalpe på
Chili. Til gengæld skulle vores Fie, så på en
lidt længere ferie hos Jens - han kunne jo
ikke undvære en stående hund i det meste
af en jagtsæson.
Med lånet af Fie fulgte derfor også deltagelse i det ”Synnejysk Jaut Mesterskab i
Skt Hubertus”. Jens var imidlertid helt klar
til at skulle prøve kræfter med Skt. Hubertusprøven. Han og Fie trænede intenst
frem mod 21. oktober. Det lykkedes Jens at
fælde fugl over Fie næsten dagligt, de sidste
to uger frem mod prøven. Fie var skarp og
klar - og det var Jens også.

Geværet mm tjekkes af dommeren. Foto: René
Hansen.

Danske jægere og hundeførere har gennem
tiden gjort det godt til eksempelvis VM i
Skt. Hubertus. I skrivende stund ser VM i
2017 også ganske lovende ud for de danske
hundeførere.
Det er dog sjældent, at denne prøveform
afholdes for alle os andre her i Danmark,
så da Tonny Lønne i foråret annoncerede,
at en gruppe Sønderjyder arbejdede på at
arrangere en Skt. Hubertusprøve - bare
sådan mest for sjov - ja så skulle vi da selvfølgelig også deltage. Nysgerrigheden på
hundesporten med stående hund er stor, og
selvfølgelig skal initiativer af denne slags
da bakkes 100% op.
Hen over sommeren viste det sig dog
at blive lidt kompliceret for Fie og jeg at
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Da vi et par dage før prøven fik tilsendt
programmet, gik det op for os, at engelske
og kontinentale skulle være på blandede
hold. Og ikke nok med det, så skulle de
formentligt også i slip sammen.
Fie er en fremragende jagthund, normalt
med et velanlagt søgsoplæg i et passende
tempo - dog nogle gange med enkelte
stop, hvor hun tager kontakt. Hun plejer at
være stensikker i sin fuglehåndtering og

sit efterskudsarbejde, men at hun på nogen
måde skulle kunne matche de engelske
hunde, nærede vi ingen forhåbninger om.
De engelske hunde er for mig at se de mest
rendyrkede sportshunde blandt de stående
hunde og meget fascinerende at betragte jeg fristes til at kalde dem hundesportens
svar på Formel 1.
Vi får indledningsvis at vide, at en Skt.
hubertusprøve ikke skal betragtes som
en konkurrence mellem de to hunde eller
førerne, at det er det jagtlige samarbejde
mellem de to hundeførere og deres hunde,
som vil blive bedømt.
Fie og Jens skal ud i første slip - med en
Breton - og ikke mod en Breton. Jens og
Fie bliver kaldt frem til dommeren, som
skal se jagttegn, inspicere jagtgeværet og
det øvrige udstyr. Jens bliver stillet et par
spørgsmål omkring det at gå på jagt med
stående hund - og for hans vedkommende
med Gammel Dansk Hønsehund.
Begge ekvipager er nu klar, og hundene
slippes… Der kan man vist tale om, at modsætninger mødes. Begge hunde går energisk
og er en fornøjelse at betragte, men Bretonen går jo næsten dobbelt så hurtigt og
markant større end Fie.
Fie har desværre nogle gange en uvane
med at ville æde nyspiret korn, hvilket der
er meget af på marken. Hun har derfor i

Fie har stand og makkerhund sekunderer. Foto: René Hansen.

www.fjd.dk

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
starten lidt for mange stop, der skæmmer
søget en anelse, men Jens får hende drevet
godt i gang, og hun går nu ganske godt.
De to ekvipager får dækket marken godt.
Bretonen går - qua sit høje tempo - noget
mere offensivt til marken og opnår da også
den første stand, og endnu en, men kan
desværre ikke påvise vildt. Jens og Fie klør
ufortrødent på, og pludseligt sker det! Fie
drejer skarpt op i vinden og opnår stand.
Kort efter sekunderer Bretonen! Min vejrtrækning ophører kortvarigt. Jens og den
anden hundefører nærmer sig deres hunde.
Dommeren signalerer til Jens, at han må
lade Fie rejse. Jens give Fie rejseordre. Fie
går villigt og kontant frem på ordre - men
kan desværre ikke påvise vildt. De øvrige
tilskuere gjorde mig efterfølgende opmærksom på, at de havde set, at en flok agerhøns
var flygtet fra netop det sted, hvor Fie
opnåede stand.
En flot og hårrejsende situation, som gav
næring til håbet om, at Fie og Jens, måske
alligevel kunne opnå en situation og gøre
en god figur på vegne af de Gamle Danske
Hønsehunde.
Vi skal på den anden side af frokost, inden det igen bliver Jens og Fies tur. Denne

gang i slip med en Gordon setter og dennes
fører. Hundene bliver sluppet lige inden et
læhegn, en lille bæk skal passeres, hvorefter
der ligger en den mest fantastiske stubmark
med efterafgrøder - helt optimale forhold
til både agerhøns og/eller fasan. Men så
langt når de ikke. Få minutter inde i slippet
opnår Fie stram stand. Hun rejser kontant
på ordre, er næsten rolig i opflugt og skud,
men er virkeligt tændt nu. Så sker der det,
som ellers aldrig sker for Jens - han rammer
ikke agerhønen ordentligt. Han vil normalt
ramme sådan en fugl ti gange ud af ti, men
nervøsiteten spiller ham et puds, og han
får stangskudt agerhønen, som nu tumler
lidt rundt i remisen bag læhegnet. Fie og
Jens påbegynder eftersøgning. Det er svært.
Intensiteten er høj. Makkerhunden bliver
bedt om at assistere. Umiddelbart herefter
får Fie kontakt med agerhønen. som tumler
lidt rundt i luften og flygter. Fie har igen
svært ved at få fært af fuglen. Først da Jens
beordrer hende ned i bækken, får hun fuglen i næsen. Den har gemt sig oppe under
brinken, hvor Fie finder den og apporterer
villigt. Det var en stærk og jagtlig situation,
som dog tog syv - ti minutter. Den faldt derfor desværre uden for tidsgrænsen og viste
sig derfor ikke at tælle med i den endelige

pointgivning. Men pyt med det - det var en
fed situation.
Status på vores hold blev; 13 startende
hunde (26 i alt på prøven), 4 gange påvisning af fugl. Der blev fældet fugl for tre
hunde og alle tre fugle blev apporteret - Fie
dog uden for tidsgrænsen. Det blev 2-1 til
de kontinentale på vores hold; Pointer, Kleiner og GDH, men i finalen blev det 2-0 til
de engelske - Pointer og Engelsk setter ;-)
Engelsk setter løb med titlen som ‘Synnejysk Jaut Mester i Skt. Hubertus’.
Skt. Hubertus blev en god og lærerig
oplevelse for Jens, Fie og jeg. Det var interessant og fascinerende også at opleve de
engelske hunde på prøve og ikke mindst at
møde nye hundefolk, som også brænder for
det at gå på jagt med stående hund.
Tusinde tak til de arrangerende klubber;
Gordonsetter klubben, Engelsk setter klubben, Pointerklubben, Korthårsklubben og
ikke mindst til Familien Lønne, som endnu
engang lagde både hus og terræner til. En
overdådig bespisning til både morgen og
frokost gjorde bestemt også sit til en fantastisk dag i det Synnejyske.
René Hansen.

Mimi’s efterår med vinderklasse
I juni måned, fik Mimi (aka Charletans
Jackie) og jeg åbnet op for adgangen til vinderklasse. Kravene for at kunne stille på en
markprøve i vinderklasse er: to 1. præmier
på markprøve i åben klasse eller brugsklasse, samt bestået enten en Vand og Slæb
prøve eller den udvidede apporteringsprøve
Førstepræmierne fik vi i hus i det tidlige
forår, mens Vand og Slæb prøven blev bestået i juni måned. Så var banen kridtet op
til at kunne deltage på vinderklasseprøverne
i efteråret.

Den dygtige 5. vinder Christian Aasberg Poulsen og
Mimi. Foto: Jens Peder Saugstrup.

Hvordan fungerer en vinderklasse så?
Formiddagen fungerer faktisk som en
brugsprøve – dvs. en almindelig markprøve,
men hvor der nedlægges fugl, som skal
apporteres.
Når formiddagen er gået, så laver dommerne en vurdering af, hvilke hunde der har
klaret sig bedst. Disse hunde bliver placeret
i 3 kategorier (kategori 1, 2 og 3). Kategori
1 hundene er de hunde, som umiddelbart
har gjort det bedst om formiddagen, og som
dermed alt andet lige har de bedste chancer
om eftermiddagen.
Som udgangspunkt kan en kategori 2
hund, ikke blive bedre placeret end en
kategori 1 hund, når dagen er omme. Men
laver en kategori 1 hund en fejl om eftermiddagen, så kan en kategori 2 hund godt
ende bedre placeret alligevel, hvis den altså
leverer en fejlfri præstation om eftermiddagen. Så på den måde, er intet afgjort før
til allersidst.
www.fjd.dk

En vinderklasseprøve er en konkurrence
om at finde den bedste hund på dagen. Det
betyder også, at en hund i teorien godt kan
få en god placering, selvom den fx laver
en fejl, som havde kostet dyrt på en åben
klasse prøve. For hvis alle andre hunde også
laver fejl, ja så har hunden på trods af fejlen, fortsat muligheden for at få placering.
Vinderklasseprøverne er et tilløbsstykke
– og en af årsagerne er, at et antal hunde på
hver vinderklasseprøve kvalificerer sig til
DM. Hvor mange, der kvalificeres til DM,
er afhængig af deltagerantallet på prøven,
samt i hvilket regi prøven bliver afholdt.
Vores hold på ca. 10 hunde kørte ud til
en ganske stor olieræddikemark. Mimi var
sidste hund, så vi fik muligheden for at gå
og nyde synet af de andre hunde på marken.
En del af hundene fandt fugl – dog var der
en tendens til, at hundene var lidt for tændte
og knaldapporterede.
Endelig blev det vores tur. Olieræddikerne
var høje, faktisk så høje, at jeg i lange perioder ikke kunne se Mimi. Mimis fart var
ok, men ikke prangende. Jeg tror, at det er
de høje afgrøder, som tager noget af hendes
ellers normale høje tempo. På et tidspunkt
syntes jeg dog, at jeg ikke har set hende i så
lang tid, at jeg mistænker hende for at have
stand. Jeg småløber hen til det sted, jeg
sidst så hende, og ganske rigtig havde hun
stand. Jeg får kaldt dommeren og skytterne
hen, og vi får rejseordre. Mimi rejser med
stor iver to gange, men kan ikke påvise

41

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
vildt. Efter dommeren har meldt ny stand,
når Mimi ikke at tage mange skridt, før hun
igen står i en stram stand (jeg tror, at det
er fuglen fra sidste stand, der er løbet). Jeg
kalder igen dommer og skytter hen, og vi
får rejseordre.
Mimi rejser præcis en fasanhøne, og der er
ro i opfløj. Da skytten skyder fasanen, tager
Mimi lige 4-5 skridt, men jeg får hende
dækket ned. Vi får af dommeren ordre på at
apportere fasanen, hvilket hun klarer flot.
Vi får i løbet af formiddagen endnu et slip
i olieræddikerne. Her er fart og stil som tidligere, og hverken Mimi eller makkerhund
finder fugl.
Efter frokosten, får vi at vide, at vi er
blandt de 9 hunde, der er gået videre til
eftermiddagens marker. Mimi er en blandt
de 5 hunde, som bliver kategori 1 hunde.

Ude på markerne igen starter kategori
3 hundene, og derefter følger kategori 2
hundene. Da det bliver vores tur, har jeg
den fornemmelse, at jeg er nødt til at vise
noget for at slå de andre kategori 1 hunde,
på grund at Mimi’s lidt lave fart i olieræddikerne om formiddagen. Jeg sender hende
derfor over mod et levende hegn, da jeg
håber på, at der er fugle. Til mit held er der
fugl. Mimi tager stand lige på kanten til
hegnet. Dommer og skytter bliver kaldt hen,
og vi får rejseordre. Mimi rejser 2-3 gange,
før en fasan letter. Der er ro i opfløj, men
da fasanen bliver skudt, kan jeg ikke holde
hende, da fasanen lander relativt tæt på os.
Altså hun knaldapporterede. Øv.
Vi får et sidste slip, hvor vi skal konkurrere mod en ruhår om en placering. Her går
Mimi som en drøm i en rigtig god fart og
fin stil. Ingen af hundene finder fugl.

Prøven er færdig. Vi bliver placeret som 5.
vinder – foran den ruhår, som vi kæmpede
med i sidste slip.
En rigtig god dag var slut – vi er rigtig
stolte over vores placering – men samtidig
lidt ærgerlige over, at en vi ikke lige formåede at slutte den sidste stand ordentligt af.
Det var en stor oplevelse at være med til
en vinderklasseprøve – det var virkelig
nogle dejlige hunde at se på, og på trods
af, at vi er konkurrenter, så var det også
nogle meget behagelige hundeejere at gå på
markerne med.
Hvis Mimi er klar efter et hvalpekuld, så
deltager vi meget gerne i vinderklasseprøverne i foråret.
Håber på at se en masse GDH’er på markerne i fremtiden.
Christian Aasberg Poulsen

Alle ville med til Daugbjerg-Mønsted

Foto: Morten Lee Pedersen.

Sæt nu et stort X
i kalenderen
Så er planlægningen til GDH hovedprøve
2018 i fuld gang, og datoen for prøven er
fastsat til søndag den 8. april 2018.
Prøven afvikles i år på arealer omkring
Kongsted og Dianalund på Sjælland.
Fra prøveleder Troels Djælund forlyder
det, at aftalerne med dommere er på plads,
at et „rødt“ hold vil blive oprettet, og at de
første sponsoraftaler er indgået.
Følg med på klubbens hjemmeside og
ikke mindst på facebook. Der vil løbende
blive lagt nyheder op om, hvor der er billig overnatning, bespisningsmuligheder og
ikke mindst de gode muligheder for at få
banket rusten af egne skydefærdigheder til
jagtsæsonen. Er interessen til stede, så arrangeres der en lille lørdagsskydning kun
for hovedprøvens deltagere.
Her i efteråret 2017 har der været utroligt
godt med vildt på terrænerne. Masser af
agerhøns, fasaner og små harer. Så alt
tegner til en fantastisk prøve.
Troels Djælund.
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Der var rift om de 24 pladser, da trekløveret
Kim Sørensen, René Hansen og Jens Chr.
Larsen slog til for anden gang i år og arrangerede efterårsmarkprøve i 5-Klub regi
ved Mønsted. Derfor måtte prøveleder Kim
Sørensen ud i en lodtrækning, og 12 Gamle
Danske Hønsehunde slap igennem nåleøjet.
Midt i en sæson af dansk møgvejr var vejret den 9. september strålende, og de to hold
kom ud i herlige terræner med dommerne
Kirstein Risvig Henriksen og Kim Krogh
Nielsen og med terrænlederne Knud Kok
og Jens Chr. Larsen. Her var der chancer for
fugl til de fleste, og et par harer lå da også
klar til at blive motioneret.
Både unghunde og åben klasse blev stærkt
udfordrede af efterårets avancerede agerhøns, og førere på deres første markprøve

blev taget godt imod af dommerne og fik
gode råd fra alle sider.
Der var foderpræmier til vinderne og
godbidsposer til alle fra sponsor ’Hike
Hundemad’ ved Leif Kirkeby. Han gav også
hundefolket husly i Mønsted til morgenmaden og til eftermiddagens præmieuddeling.
Prøven resulterede i fem 1. præmier, en 2.
præmie og en 3. præmie. De Gamle Danske
Hønsehunde var ikke grådige denne søndag,
hvor vi kunne sige tillykke til Lea Merrild
Vestergaard og Tjalfe med en 1. præmie
åben klasse, og til René Hansen og Fie med
en 3. præmie åben klasse.
Tak til arrangører, sponsor og lodsejere for
en god markprøve.
Tekst og billede: Ninna Falck

I har området her fra skellet og til midt på marken. Dommer Kirstein Henriksen anviser terræn.
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE

Lige et billede mere fra Daugbjerg, hvor vejret var perfekt, og hundene var klar.

En dejlig jagtoplevelse med Emmi
Den sidste weekend i september 2014
var jeg på vej til Yttermalung i Dalerne i
Sverige. Emmi og jeg startede hjemmefra kl
4.00 om morgenen og landede ca. 11 timer
senere ved Lena og Markus Halvars og
mødtes med de andre.
Tilsammen var vi tre danskere og fem
svenskere med ni Gamle Danske Hønsehunde. Vi fortsatte ud til en hytte, der lå ca.
30 km derfra i udkanten af det område, vi
skulle på jagt i. 3500 ha, og to en halv dag
havde vi at gøre godt med. Næste formiddag blev vi blev delt op i hold. To og to fik
vi tildelt et område, vi skulle gå igennem
inden middag, og vi fik et nyt område over
middag.
Jeg var så heldig at komme på hold med
Jesper Nei. Han ved nemlig, hvor fuglene
normalt sidder. Om formiddagen fandt vi
ikke nogen fugle, men vi fulgte en elgs
fodspor det meste af tiden, hvilket var en
super oplevelse! Over middag kom vi til et
område, hvor der var meget myr, og her var
der fugle. Emmi tog stand for en Tjurhøne!
Hun gik villigt frem på ordrer, og op fløj fuglen. Desværre kom jeg til at se op i solen,
hvilket resulterede i, at jeg ikke kunne se,
hvor Jesper var. Så ingen skud denne gang.
Vi så flere fugle denne dag, dog lettede de
for langt ude.

Næste dag kom vi på et nyt terræn. Det lå
et stykke fra de andre. Først gik vi igennem
et område med grantræer og klipper. Vi
snakkede lidt om, hvor forskelligt hundene
jager i Sverige og i Danmark. De tilpasser
deres måde at jage på i forhold til det terræn, de arbejder i.
På vej ned ad klipperne vil vi prøve at
gå to forskellige steder. Så vi deler os op.
Jeg kommer ned fra klipperne og vil gå til
højre, men Emmi vil til venstre. Jeg kalder
et par gange, og hun kommer. Men hun går
igen til venstre. Jeg har den flotteste myr
foran mig, og Emmi har klipper. Men som
alle andre erfarne hundefører har vi jo lært
at stole på vores hund. Så jeg følger med
hende og går til venstre. Vi når ikke ret
langt, før Emmi trækker over mod et væltet
træ, hvor roden er blotlagt.
Pludselig strammer hun an i en flot stand!
Jeg går hen til hende og beder hende om at
rejse fuglen. Hun springer frem og smutter
om bag roden og låser igen. Endnu en rejseordre og op kommer den flotteste Urkok!
Den bliver fældet i første skud! Emmi bliver sendt afsted og apporterer og kommer
stolt hjem til farmand og afleverer pænt! Ja,
så kan man næsten ikke få armene ned.
Det er nok den fedeste oplevelse, jeg har
haft, hvor bare alt spillede. Det var et stolt
www.fjd.dk

makkepar; hund og ejer, der kom tilbage
til de andre! Det viste sig, at det også blev
den eneste fugl, der blev skudt dette år!
Der blev sovet ekstra godt den nat, lidt sent
måske.

Stolt hund og jæger. Foto: Jesper Nei.
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LANGHÅRSKLUBBEN
www.langhaarsklubben.dk

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

5 Klub Vinderklassen på Samsø
Den 23. september blev en flot dag med
godt hundearbejde og gode terræner! Stor
tak til prøveleder Holger Pedersen og
Karen, for en veltilrettelagt prøve. Tak til
dommere, skytter og medhjælpere!
Der deltog 8 Tysk Langhår, 4 Gammel
Dansk Hønsehund, 2 Viszla og en Weimaraner på prøven.
Placeringerne blev som følger:
1. Vinder CK, Torben Gildbjerg og Smækbjerg Chita DK16133/2008
2. Vinder CK, Kim W. Jensen og Tor
DK08811/2012
3. Vinder CK, Jørgen Gram Petersson og
Dybdalgaard´s Bijoux DK07826/2011
4. Vinder, Charlotte Bæk Lauridsen og
Lillebrusen´s Vigdis DK10338/2013
5. Vinder, Bjørn Lindberg og Sjørslev´s
Figo DK10500/2012.

De placerede hunde og førere med 1. vinder til venstre. Privat foto.

VGP i Schwerin 21.-22. oktober

Stemningsbillede. Foto: Gitte Becher.

På den tyske fuldbrugsprøve VGP i Deutsch Langhaar gruppe Nordost, Schwerin, bestod Lillebrusen´s Siri med fører Gitte Becher VGP
med 298 point og 1. Præmie. Siri er kun 2,5 år, så det er en rigtig flot præstation. Tillykke.
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Indkaldelse til generalforsamling
Langhårsklubben afholder generalforsamling søndag den 18. februar 2018. kl. 13,00
i Ejby Hallen,
Halvej 5, 5592 Ejby.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 14 stk. 2:
a.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af Stemmetællere
b. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger og beretning fra kredsene.
c. Godkendelse af regnskab og meddelelse
af ansvarsfrihed.
d. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af
budget, herunder fastsættelse af kontingent.
e. Indkomne forslag.
f. Valg til bestyrelsen: Ved valg til bestyrelsen kan der afgives ligeså mange stemmer,
som der er ledige poster i bestyrelsen.
g. Valg af bestyrelsessuppleanter (i alt 2
for et år)

h. Valg af revisorer og revisorsuppleant
e. Eventuelt
NB: Vær opmærksom på:
På valg i 2017 er: Leif Hansen, Hans Petter
Lauridsen og Ida Thyssen. De modtager
alle genvalg.
§ 10: Forslag til kandidater til bestyrelsen
skal være klubbens formand i hænde senest
4 uger før
generalforsamlingen.
§ 14. stk. 3. Forslag der ønskes behandlet
på Klubbens generalforsamling indsendes
til formanden
senest 4 uger inden generalforsamlingen.
Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, samt forslag til kandidater
til bestyrelsen,
vil blive offentliggjort på Langhårsklubbens hjemmeside efter den 31. januar
2017.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udstilling

Vinderprøve

I 5-klub regi er der Certifikatudstilling i
Uldum, Jylland, lørdag, den 3. februar samt
Jægerspris, Sjælland, søndag den 4. februar
– se fællesannonce andet sted i bladet.

5-klub International forårsvinderklasse
2018, lørdag, den 24. marts 2018 ved Vildbjerg – se fællesannonce i februarnummeret..

Kim og Thor. Privat foto (Kim W. Jensen).

Ny Jagtchampion!
Stort tillykke til Kim Winther Jensen og
DK08811/2012 Tor, som 27. september på
Brugsprøven i Simmersted opnåede en 1.
pr. Med den flotte præstation samt en 1.
præmie på Fuldbrugsprøve og Vinderklasse
placering kunne han også opnå et Jagtchampionat. Tillykke.

Glad debutant
To debutanter, Anton Kolding og Caja stillede på årets sidste markprøve, i unghundeklasse, som foregik ved Herning. Caja
arbejdede som den skulle uden brug af fløjte
fra Antons side. Desværre var der ingen
fugl. Præmieringen blev IFF. (IFF gives til
en fejlfri hund uden chance til fugl og hvis
præstation i øvrigt har berettiget den til en
1. præmie). Jeg har været på hundeweb.dk
for at se, hvornår der er sidst er givet prædikatet IFF til Tysk Langhår. Sidste gang var
i april 2014 og forrige gang var september
2011. Så det viser med tydelighed, at får
man IFF, har man virkelig fortjent det.
Det var på alle måder en super god oplevelse for Anton. De glæder sig allerede til
næste markprøve.
Caya. Foto: Anton Kolding.

Klubbens medlemmer ønskes
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Foto: Flemming Østergaard.
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Brev fra tidligere Langhårsejer
For noget tid siden modtog jeg brevet, som her gengives. Jeg har talt med
Søren, som gerne vil have det i Jagthunden.
Jeg har med stor glæde og vemod læst om Jørgen Risum og hans Langhår i
bladet Jagthunden.
Jeg har selv haft den glæde af at ha’ 2 af dem. Den første købte jeg af Skytte
Bloch på Gisselfeld, en tæve ”Bloch’s Lettie”. Det var noget af en udfordring.
Jeg var ung, havde ingen erfaring med jagthunde, og så en Langhår, det
krævede sin mand. Det magtede jeg ikke dengang, så jeg solgte den til en
erfaren hundemand. I 1973 købte jeg en tævehvalp ”Ani”. Det blev en utrolig god apportør fra vand og land, en af de bedste jeg har haft.
Tysk Langhår dengang var en hård hund, ikke overfor børn og voksne,
men for andre hunde. Da skulle man ha’ den i snor, når man var sammen
med andre på jagt. Den var ikke så smuk, som den er i dag.
Jeg glæder mig over, at det er lykkes at fremavle en smuk og brugbar jagthund, som også kan enes med andre hunde.
Held og lykke med racen fremover.
Mvh. Søren Schæffer Hansen, Slagelse.

Foto: Gitte Becher.
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DANSK WEIMARANER KLUB
www.weimaraner.dk

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

Hunt´N´Fun Eta består mesterprøve i Tyskland
Optakten:
Til min tyske weimaraner ven Thorsten:
„Vi er så klare som vi kan være. Vi har
brugt de sidste par måneder til at forberede
og i septem-ber gik vi til en dansk VGP
officiel test, men vi passerede ikke. Eta kom
hjem med 222 point, hvilket er nok til en
2. præmie, men rævesporet mislykkedes.
Jeg kender ikke grunden til det, men da hun
næsten var hjemme med ræven, (hun kunne
bare se mig gennem træerne) lagde hun sig
ned og begyndte at tötverbeller !!!!!! Hvis
hun havde bragt ræven hjem, ville det have
været 242 point og en jeg pris.
Jeg har aldrig set hende gøre det før, men
jeg talte til nogle mere erfarende mennesker
i at gå til VGP test og de hævdede at hun
var mentalt opbrugt. Det var den sidste
øvelse på den første dag, og da jeg tog
hende ud af bilen for rævsporet, så hun træt
ud, og jeg troede, at hun måske skulle have
haft en energiforøgelse af en eller anden art.
Den anden dag gik som det skulle, og hun
fik maksimal i næsten alting.
Efter prøven lader jeg have lidt fritid og
ingen træning med ræven, i stedet blev hun
indskrevet til en anden ræveslæbstest fredag
en uge efter DK VGP.
Det var kun en 10 km cykeltur med hende,
at træne op til dette ræveslæb. Vi gik til
testen, og hun fik en 6kg ræv på et meget
hårdt spor med træklumper og mange
forhindringer at krydse og der var ingen
problemer. Så det var en læring, at vi ikke
havde problemer med at hente ræv, men et
hundeproblem eller et håndteringsproblem.
Mandag denne uge trænede jeg fem elementer i løbet af en dag.
Første skudtest i vand med and. Ingen
problemer.
Så dæklydighed, (lidt tone fra hende) Hun
er ikke god en her. Hun bliver ved med at
være sik-ker, men hun laver toner.
Derefter arbejdet i vand med umærkede
ænder i en stor sø, ingen problemer.
Så 1100 meter schweiss 20 timer 0,5 dl.
blod. OK, havde problemer i meget mudret
snavs vådt terræn, men andre terræn ikke

problemer.
Så rævespor i mørket, ingen problemer og
hente ræv over grøft ingen problemer.
Kaninen og andebanen skulle være ok.
Hun har aldrig svigtet mig på dette. De
andre elementer i feltarbejde skal også være
ok, så hvis fuglene ønsker at spille hendes
peger, er det svært, og hun har haft mange
situationer før i marken. „
Eta er slukket for resten af ugen! Vi samler
energi, og jeg tror ikke, jeg kan forberede
hende mere.
Vi ses snart
Casper
VGP prøven
Så lykkedes det Casper og Eta at bestå en
mesterskabsprøve. Ekvipagen som skulle
afprøves en hel weekend skulle løse mange
jagtlige opgaver, blandt andet skovarbejde,
markarbejde, vandarbejde og lydighed.
Både Eta og jeg var smadret efter førstedagens 8 elementer, men vi fik hvilet os og
kom afsted til anden dagen. Der var fuldt
fokus igen og 20 timers schweiss sporet
Når Far Casper er stolt behøver jeg ikke at gå – mon
der kommer et kødben ned til mig? Privat foto (Casper Raahede).

blev løst og de andre fem elementer som fx.
pürsch gik som det skulle.“ skriver Casper
Raahede
Weekenden 21.10-22.10.2017 i Tyskland
afslutter Hunt`N´Fun Eta med sensationelle
334 point, 1. præmie og Prøvens bedste
hund!
Stor tillykke til hund og fører!

Beviset på en veloverstået prøBer der kan gøre føreren stolt. Foto Casper Raahede.
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Foto: Flemming Østergaard.
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Generalforsamling 2018

Jagt med de langhårede hos Michael Hoe

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2018 i henhold til klubbens
love og regler i forlængelse af udstillingen
i Uldum lørdag den 3. februar 2018.
Dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning fremlægges til
godkendelse
5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
6. Godkendelse af budget for indeværende
år
7. Fastsættelse af kontingent for kommende år
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af formand eller kasserer
10. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 3 suppleanter
12. Valg af revisor
13. Valg af revisorsuppleant
14. Eventuelt
Hvis man har forslag i henhold til punkt
8, skal de sendes skriftligt til formanden
på mail på mail-adressen formand@
weimaraner.dk senet 3 uger for generalforsamlingen.

Så kom turen til markerne.
Fem dejlige hunde ( Birla, Snefrid, Dina,
Frigga og Effie) arbejdede for sagen, men
desværre så vi ikke en eneste agerhøne.
Jeg har lovet, at fremhæve, at I dag var de
langhårede i flertal.
Camilla Schweizer.

Bekkasinerne ville ikke på skudhold. Foto: Annette
Laursen.

Michael Ferrold Hoe og hans jagtforening
inviterede til agerhønsejagt for Weimaranere i dag på Djursland.
Vi startede med ænder på opfløj og det
blev til 2 krikænder.
Derefter blev engen drevet af for bekkasiner. Hundene skulle næsten have snorkel på
og vi var våde til over knæene.
Da Michael først var gået i åen og stod i
vand til brystet, kunne han ikke lokke flere
med.
Vi så bekkasiner, men desværre fik ingen
af jægerne dem på skudhold.
Niels Kongsbak overvejer om han kan springe over
grøften der er 2 meter bred. Michael kunne ikke,
men han viste den var 1½ meter dyb! Foto: Camilla
Schweizer.

DJs VSA-prøve i Hobro

Vil du i kontakt med din bestyrelse?

I weekenden den 8. juli ved Hobro på
Jægerforbundets slæb og apporteringsprøve VSA, var der 2 Weimaraner hunde
repræsenteret ud af de 26 startende hunde.
De deltagende hunde var primært ruhår,
korthaar og münsterländer.
Der var 19 hunde som kom igennem
prøven, og Cæsar med Martin Dannemand
gik til 29 point.
Eta med Casper Raahede fik maksimum
point, og blev prøvens bedste hund.
Det var en meget velafviklet prøve, hvor
Peter Katholm var prøveleder. Prøven bød
på lidt alternative vildtarter som fx. store
fasankokke til de umarkerede apporteringsopgaver. På vand var der både gråænder og
krikænder, hvilket satte nogle af hundene
på prøve.
Casper Raahede

Vi har i bestyrelsen for Dansk Weimaraner klub diskuteret muligheden for
at en del af bestyrel-sesmøderne er åbne for medlemmerne, forstået på
den måde at alle medlemmer kan deltage ved at ringe ind via Skype.
Konceptet bliver at der ligges et link til Skype ud på hjemmesiden dagen
før efter klokken 21, som man så kan åbne og komme i kontakt med bestyrelsen. Det er så lige meget om man er i Paris (Frankrig) eller Rom (ved
Lemvig) hvis man vil deltage.
Det hjælpe alle hvis man sender sit spørgsmål i forvejen på mail til sekretæren på mailadres-senil sekretaer@weimaraner.dk så vi alle har en
mulighed for at forberede os. Spørgsmålet skal være sekretæren i hænde
senest tre dage før bestyrelsesmødetFørste gang vi prøver dette er torsdag den 7. december 2017 klokken
19:00. Næste gang bliver den 28. januar 2018, her er tidspunktet ikke fast
endnu men se på hjemmesiden dagen før.
Da vi ikke har prøvet dette før kan der komme ændringer, men kik på
hjemmesiden efter dette.

Anerkendte prøver september til ultimo oktober 2017

Cæsar apporterer en fasan. Foto: Casper Raahede.

48

Hund
MARKPR Weimbo's Dodo
MARKPR Alfrida
MARKPR Cæsar
DKSCH Aico Silver Hunter Anton
Mimmtrix Märta af Stig
MARKPR Hunt 'N' Fun
Eta
MARKPR Hunt 'N' Fun
Eta
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Dato
22-10
10-09
09-09
27-08

Prøvetype
Markprøve
Markprøve
Markprøve
Schweissprøve

Klasse
Åben
Unghunde
Åben
1000m/40t

Præmiering/point
1.pr.
1.pr.
2.pr.
2.pr.

14-10
21-22 okt

Schweissprøve
Fuldbrugsprøve
VGP
Ræveslæb

400m/3t
VGP U.n
Sch

1.pr.
334 point 1
præmie
4 point

29-09

DANSK VIZSLA KLUB
www.danskvizslaklub.dk

Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Rønnevej 4,
3770 Allinge. Tlf. 28 64 26 86
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk

19. Magyar Vizsla European Cup - Danmark 22. - 24. september
Vandapportering som det sidste var med
dommerne Poul Vestervang og Claus Secher. De fleste hunde kom hjem med en and
uden problemer. Dog var der to der skulle
til skønnes lidt, og to for hvem det ikke
lykkes.
Dagen sluttede med uddeling af præmier
for dagens præstationer på Derby. Herefter
var der fest middag.
Søndag den 24. september 2017 stod igen
på markprøve. Terrænerne var stort set de
samme som om fredagen, dog kom hundene
på andre terræner end dem de havde været
på fredag. Hundenes rækkefølge på holdene
var ændret, ligesom andre dommere var
kommet til holdene. Resultatet blev fem
Excellent herunder Excellent med CACIT
til en dansk hund. Fire fik Very Good og to
fik Good.
Morgentræf lørdag. Foto: Hjalmer B. Nielsen.

Mange uger og timers forberedelse til den
19. Magyar Vizsla European Cup kulminerede med afvikling af cuppen. Folk fra otte
lande med deres hunde havde sat sig stævne
i de gamle hestestalde ved Rønnebæksholm,
Næstved (nu festlokaler ejer af Næstved
Kommune). Markprøver, derby, vandapportering og skue var på programmet.
Torsdag 21. september kl. 18 mødtes alle
op, til uformel ryste sammen middag og
lodtrækning om hundenes placering i hold
til markprøver og derby de kommende
dage.
Fredag den 22. september 2017 begyndte
med hornblæsning og præsentation af
de forskellige landehold. Derefter blev
markrøvehundene, fire hold af 11, ført ud
til deres respektive terræner med dommere og terrænledere. Dommere var Poul
Vestervang, Søren Stenhøj, John Bak og
Poul-Erik Rasmussen. De fleste gik i roer
af forskellige højder. Selv om det er der,
der ofte er fugl, var en del af de udenlandske hunde ikke vandt til sådanne terræner.
Nogle førere synes roerne var for høje,

andre for våde osv. Men det er som vi ved,
vilkår for markprøver i Danmark. Der var
også græs og stub. Til trods herfor, lykkedes
det alligevel. Der blev givet fire Excellent,
herunder en tjekkisk hund der opnåede
Excellent med CACIT. Der blev givet fire
Very Good og ni Good. Dagen sluttede med
uddeling af præmier for dagens præstationer. Herefter var der fælles spisning.
Lørdag den 23. september 2017 stod først
på Derby, 23 hunde fordelt på to hold. Der
blev opnået tre Excellent. Efter matchning
blev en tysk hund 1. vinder, dansk hund
2. vinder og en ungarsk hund 3. vinder.
Derudover blev der givet to Very Good og
en Good.
Derefter begyndte skuet. Dommer Gunnar Nymann gjorde sit for at hundene fik
en retfærdig bedømmelse. 49 hunde blev
bedømt, heriblandt nogle Derbyhunde, for
hvem bedømmelsen ikke er et krav. Der
blev giver 21 Excellent, 23 Very Good og
5 Good. Dagen sluttede med uddeling af
præmier for dagens præstationer.
www.fjd.dk

Vandapportering. And afleveres. Foto: Hjalmer B.
Nielsen.
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Det danske hold. Foto: Randi Gj. Jespersen.

Der smørres frokost. Foto: Nanna Brændgaard.

Hund bedømmes. Foto: Hjalmer B. Nielsen.

Til sidst kom afslutningsceremonien med
uddeling af præmier for søndagens præstationer, og præmier for de samlede præstationer på den 19. Magyar Vizsla European
Cup.
Bedste hold blev det ungarske ruhåret
vizsla hold, der bl.a. modtog det flotte
vandre trofæ, i form af en bronze fasan. 2.
bedste hold blev det danske korthåret vizsla
hold. 3. bedste hold blev det tjekkisk hold.
Bedste hund blev Michen’s Kenzo, dansk
korthåret vizsla, der bl.a. modtog det flotte
vandre trofæ, i form af et hundehalsbånd
med pels på.
Derbyhundene blev ligeledes præmieret.
Bedste hold blev det ungarske ruhåret
vizsla hold, 2. bedste hold blev det tyske
hold, og 3. bedste hold blev det danske
hold.
Alt i alt tre meget vellykket og begivenhedsrige dage. Deltagelse Europa Cup som
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hundefører eller hjælper er en fantastisk
måde hvorpå man kan træffe vizsla folk fra
Europa og stifte nye venskaber og til at se
andre Vizslaer.
Mange timers arbejde var slut. Dog skulle
der ryddes op, lægges oplysninger på hhv.
Facebook og hjemmeside og artikler skrives
artikler.
Vi ser frem til næste år i Ungarn, hvor den
ungarske klub for korthårede Vizslaer er
arrangører. Håber vi igen kan samle et godt
dansk team.

CæsCupvinderen, det ungarske ruhåret vizsla hold
med fasan trofæet. Foto: Hjalmer B. Nielsen.

Stor tak til alle der deltog, herunder dommere terrængivere, terrænledere, frivillige hjælpere, sponsorer og ikke mindst
hundeførerne og deres dejlige hunde, hvoraf
mange var kommet langvejs fra, for at
deltage.
Per Stouby med præmie for bedste hund, Kenzo.
Foto: Hjalmer B. Nielsen.
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Klubredaktør:
Varetages p.t. af formand Søren Stenhøj.
Telf. 20 25 74 30
e-mail: ssj@gribskovens.dk

To podiepladser på Danmarksmesterskabet 2017
Danmarksmesterskabet blev afholdt søndag
den 08.10.2017 i Hjallerup, med markedspladsen som samlingssted.
Der var i år kvalificeret 2 bretons, Engbjergvejs Fanch v/Asger Bak og Grand’s
Uniq Itro v/Jens Hansen, som begge havde
kvalificeret sig fra Breton klubbens egen efterårsvinderprøve på Gl. Toftegård, hvor de
blev placeret som henholdsvis 1.v og nr.2.v.
Fanch og Asger Bak kom på hold 2
med Joakim Skovgaard som dommer, og
de skulle gå på Ulrik Kjærsgaard’s lidt
blandede terræner omkring Tylstrup. Itro
og Jens kom på hold 3 med Poul Aagaard
som dommer, og skulle hovedsageligt gå i
juletræer.
Itro og Jens skulle ud i deres 1.slip i juletræer med Gordon Setter Vajskær Cora, og
begge fører fik besked på, at de skulle sørge
for at få venstre side af marken godt med.
Itro fik hurtigt fært af noget, og trak længe
på færten, hvor han til sidst fik ”sat” fuglene og på rejseordre rejste han villigt men
lidt upræcist en lille flok agerhøns. Han var
komplet rolig i opflugten. Da situationen

var jagtbar valgte dommeren at dække Itro
af og skyde over ham med det samme.
Itro var komplet rolig i skud. Desværre for
makkeren valgte Cora at prelle på én af de
agerhøns som Itro rejste.
I Itros 2.slip var han ude mod en irsk setter
som stødte en stor flok agerhøns til allersidst i slippet, som selvfølgelig også var en
oplagt chance til Itro.
I 3.slip skulle Itro ud at vise søg, fart og
stil, idet dommeren ikke havde haft mulighed for det i de 2 første slip i juletræer. Her
viste Itro et stort og flot søg, i høj fart og
en god stil, og han var ude mod en meget
stor og velgående pointer. Til sidst skulle
han vise apportering, idet der ikke var
blevet fældet fugl for ham, her viste han sig
bestemt ikke som den bedste apportør. Han
apporterede lidt sjusket og smed fuglen for
fødderne af Jens.
Så var det tid til at, vende næsen tilbage
til markedspladsen og spise de medbragte
madpakker, og krydse fingre for at vi var
videre til 2.heat og matchning. Ventetiden
føltes ualmindelig lang, da vi også skulle

Eftermiddagens 10 finalister. Foto: Niels Ovesen.
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vente på at hold 1 kom tilbage fra Sindal.
Da alle hold var vendt tilbage, gik snakken
lystigt for at høre, hvordan det var gået de
andre deltagere, og hvor mange ekvipager
der var skudt over. Det viste sig at, der var
skudt over 12 hunde, og de 10 kom med
videre til eftermiddagens afprøvning. De
sidste 2 kom ikke med, idet de havde lavet
”ulykker”.
Med videre var 2 pointere, 6 engelske settere og de 2 bretons til eftermiddagens afprøvning. Itro skulle ud i første slip mod en
engelsk setter. Her lavede begge hunde hver
en fejl, og de fik begge lov til at fortsætte til
matchningen. Fanch skulle i sit første slip
også ud mod en engelsk setter, som ikke
gjorde en god figur og måtte udgå.
Da der tidligere var udgået 2 engelske
settere, var der nu ”kun” 7 hunde tilbage til
matchningen, som startede med rangeringen
fra bunden, og da Itro var rangeret som nr.
6 skulle han i første slip ud mod en engelsk
setter igen. Setteren lavede den fejl at tage
nogle tomme stande, og måtte udgå og Itro
blev sat som 6.v, idet han var dårligere kategoriseret end de foranstående. Så blev det
Fanch’s tur og han skulle også ud mod en
engelsk setter, Otis. Hurtigt tog Fanch stand
og på ordre rejste han præcist en stor flok
agerhøns, og han var komplet rolig i opflugt
og skud (forbi). Fanch skulle nu fortsætte
mod pointer Tinka, men måtte her se sig
slået af en aldeles stort og godt-gående
hund. Fanch blev dermed placeret som
4.v og pointer Tinka skulle fortsætte mod
pointer Randi, som viste et mere regelmæssigt søg, og Tinka blev lidt mere fremadrettet. Pointer Tinka blev dermed placeret som
3.v og finaleslippet kom til at stå mellem
pointer Randi og engelsk setter Sus. Nu
blev Randi for fremadrettet i sit søg, og Sus
blev dermed Danmarksmester 2017 på et
bedre søgsoplæg.
En stor dag, og dejlig afslutning på markprøvesæsonen.
Anni Hansen
Ps: Bestyrelsen ønsker alle hunde tillykke
med placeringen
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En dejlig jagt for ny- og ungjægere

Glade nyjægere. Foto: Søren Stenhøj.

Det blev til 12 fasaner skudt for stående
hund på Borreby Gods. Det var resultatet af
DBK´s jagt for ny- og ungjægere afholdt i
roemarker omkring Borreby Gods´ dejlige
store remiser.
Det lykkedes ved hårdt arbejde at skaffe et
ikke bare tilfredsstillende terræn, men også
et sublimt terræn til årets jagt for ny- og
ungjægere i DBK-regi. Andre terræner var
på banen, men grundet prøveaktivitet i regi
af både DJ og DKK blev det kun til dette
arrangement i 2017. Men, mon ikke vi kan
udvide tilbuddet i 2018 – gerne sammen
med andre specialklubber under FJD-

paraplyen.
Der deltog seks ekvipager – 1 jæger og 1
hundefører – og 2 pensionisthold. Sidstnævnte uden for konkurrence. Bedste ekvipage blev Kasper Ehlert og Engbjergvejs
Ida v. Morten Larsen, der med en utrolig
flot situation viste det samlede selskab,
hvordan jagt med stående hund skal eksekveres. Ekvipagen havde dog også en misser, da Ida rejste to flotte fasankokke. Men,
ekvipagen blev ikke truet af de øvrige, hvor
forbiskud og lidt ulydige hunde var med
til at ligge afstand. Engbjergvejs Ida viste
dagen igennem et flot søgsoplæg for sin

Vildtparade. Foto: Søren Stenhøj.
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fører og jæger, og var dermed en utrolig
effektiv hund.
Holdene blev om formiddagen matchet to
og to. Alle slip foregik i roer med masser
af fasaner. Fasanerne var noget nervøse fra
morgenstunden, og den første 1 ½ time blev
præget af en del stødninger. Som formiddagen skred frem blev hundene (og fasanerne)
mere skarpe og rolige, og det blev til en del
situationer.
Jagtleder og dommer Søren Stenhøj, som
uden for konkurrence hyggede sig med et
par pensionister, som på dagen ikke var helt
så skarpe skytter, valgte at lukke bogen til
frokost. Der lå 3 fasaner på paraden.
Efter frokost blev konceptet ændret, således
at alle nu deltog i jagten. Der blev på skift
sluppet tre hunde, og hele selskabet gik
stille og roligt efter hundene. Her blev der
gennemført mange situationer, og som sagt
blev paraden tilført 9 ekstra fugle.
Alle jægere kom til gode chancer, og da
dagen var slut, var der kun én jæger, som
ikke havde fældet fugl. Formiddagens forbiskud ærgrer formentlig fortsat den unge
mand, da en træffer der, havde bragt ham og
den samlede ekvipage med i top.
En på alle måder god dag. Tak til Borreby
Gods for muligheden for at komme på terrænet. Det er vi dybt taknemmelige for.
I Dansk Breton Klub sætter vi en ære i at
invitere folk ind i vores ”hus”. Det være sig
til lydighedstræning, jagt- og søgstræning,
og hvad året ellers byder på af aktiviteter.
Klubben ser frem til, at alle aktive og gode
bekendte af klubben fremadrettet fortsat
vil medvirke til at arrangere sådanne event,
eller måske blot åbne op for deltagelse i
mindre omfang på egne jagter.
Dansk Breton Klub ser under alle omstændigheder frem til at tilbyde lignende
arrangementer til næste år.
Søren Stenhøj
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Frosne tæer i gadelygtens skær

Jeg er jo lige her. Foto: Lemo.

Der er knap så megen romantik i denne
historie, som overskriften måske ligger op
til. Det handler om lydighedstræning m.m.
på godt og ondt.
Familiens lille tæve var blevet fem måneder gammel, så det var helt naturligt, at
hun blev tilmeldt den lokale jagtforenings
lydighedskursus, der startede en tidlig
frostkold aften i januar. Selvfølgelig havde
vi smugtrænet derhjemme. Faktisk var hele
julen gået med fløjtetræning – hjemkald og
dirigering – på det lokale fodboldstadions
træningsbaner, hvor man har den store
fordel, at terræn og hund er til at overskue.
Disse juledage har senere vist sig at være
guld værd, så hermed er tippet givet videre.
Men, husk lorte-posen til efterladenskaberne. Det vil fodboldspillerne sætte stor
pris på !
Uanset smugtræningen var det helt klart
nødvendigt, at lydighedstræningen skulle
intensiveres, idet hun generelt opførte sig
meget vidtløftig – kort sagt en rigtig lille
varyler. Jeg måtte oven i købet leve med,
at familiens rutinerede hundeførere på det
nærmeste hånede mig og min ulydige hund
til julefrokosterne og andre sammenkomster. Det hjalp dog gevaldigt på mit humør,
da min altid kloge bror, der har gået med
hund i rigtig mange år, under en frokost
måtte opgive sin demonstration af, hvad en
fast hånd kan udvirke af mirakler. Kræet
var fuldstændig ligeglad.
Selv om både lillemor og jeg var førstegangs hundeejere, havde jeg siden
min barndom været i selskab med hunde,
herunder deltaget i og forestået forskellige
træningsseancer. Derfor blev det besluttet,
at det var moren, der skulle gå til lydighedstræning (altså med hunden), og fruen
trængte i øvrigt også til lidt motion, så hun
kunne være klar til sin fødsel sidst i januar.
Hele familien blev pakket i bilen, og så
gik turen ned til supermarkedets store parkeringsplads, hvor vi blev mødt af 40 andre
hundeelskere. Tilmelding og holdopdeling
var hurtigt overstået, og vi endte på et hold
med ligesindede unghunde. Knægten og jeg
kunne så stå og more os i en stiv kold time
over vor mor med topmave og de andre
stakkels mennesker, som stort set ikke bestilte andet end at gå i rundkreds med deres
mere eller mindre umulige hunde, som var
mere interesserede i hinanden end at lære at
gå hindér og at sitte.
Det var faktisk hundekoldt, og selv om jeg
vidste, at der var mulighed for at købe kaffe
og slik i supermarkedet, valgte jeg pænt
at stå og følge med i kurset, for jeg havde
på fornemmelsen, at det ville blive taget
fortrydeligt op af lillemor, hvis jeg stille og
roligt luskede bort. Knægten, ja, han syntes
faktisk, at det var lidt kedeligt, og havde det
ikke været for nogle store snedriver, han
www.fjd.dk

kunne springe lidt rundt i, havde det slet
ikke været til at bære.
Grundet forskellige forhold – bl.a. en vel
overstået fødsel med efterfølgende småkomplikationer - overtog jeg træningen,
hvorefter det kun var hunden, jeg skulle
pakke. Af uransagelige årsager ville knægten ikke med mere.
Nu var det min tur til at gå i rundkreds,
kommandere hindér og sit samt få hundeguf-fnuller i alle lommerne på min tykke
vinterfrakke. Der var nu kommet lidt mere
skik på hunde og ejere. Den eneste, der
faldt lidt igennem, var min lille tæve, som
var holdets Benjamin. Hun havde meget
svært ved at fastholde koncentrationen i
mere end 10 sekunder.
En aften i februar gik det heldigvis helt
galt for alle hundene. Der var faldet isslag
over hele landet. Hunde og førere skøjtede
rundt imellem hinanden, og det så utroligt
morsomt ud når der blev kommanderet
sit, for ingen af hundene havde lyst til at
smække numsen ned i den isbelagte asfalt.
Det samlede selskab bestod afslutningsvis
af trippende hundeførere og hunde, som
indtog de mest mærkværdige og akavede
siddestillinger.
Bedømt ud fra en 13-skala vil jeg tro vi
lige bestod lydighedsprøven, og derefter
skulle vi så i gang med apporteringen; men
det er en helt anden historie, som endnu
ikke har fået en lykkelig afslutning.
Hundeføreren

Ih, hvor er vi dygtige. Foto: Lemo.
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En søndag på Fyn

Det ser flot ud, men det er uheldigt, når man finder to hunde sammen i stand. Foto: Bent Olsen.

Deplacerede ekvipager. Foto: Bent Olsen.

DPK’s efterårsvinderklasse 2017 blev
afholdt søndag den 24. september. Standkvarter Salbrovad Hallen Terrænleder Alex
Nissen.
Antallet af de tilmeldte hunde rakte ikke
til mere end 2 hold, med 10 hunde på hvert
hold. Terrænerne var velbesatte med fugle,
så alle hunde havde gode chancer.
Jeg fulgte hold 2 om formiddagen. Morgenvinden var svag og skiftede retning
et par gange. Det gjorde, at hundenes
søgsoplæg ikke så særlig pænt ud, men de
udnyttede den svage og skiftende vind godt.
Senere på formiddagen bestemte vinden sig
for at komme fra samme hjørne hele tiden
og tog lidt til i styrke, og så kom der gang
i det.
Flere hunde fik hold på hønsene, men
nogle forsyndede sig mod reglementet,
andre måtte nøjes med at sekundere. To
hunde blev fundet i stand bag en bakkekam.
Dommeren havde kun et at gøre – bede
førerne koble deres hund og trække tilbage
i terrænet og prøve på ny. Det gik ikke så
godt. Uheldigt, men det sker jo. Da det blev
middag var to hunde klar til andet heat.
Efter frokost valgte dommerne at tage
syv hunde med til 2. head, heraf skulle fem
placeres. Som 5.v blev Alsbjergs Evita,
fører Søren Alsbjerg placeret, 4.v. Spurvfugldalens Quincy, fører Lasse Weberg, 3.v.
Fugledes Ultra, fører Flemming Fuglede
Jørgensen, 2.v. Fugledes Ural, fører Thomas
Kristensen, 1.v. og hermed vinder af klubbens efterårsvinderklasse blev Fugledes
Tinka, fører Flemming Sørensen, ejer Peter
Rafaelsen. Tillykke til jer alle sammen.

Vintermøde 2018.
Lørdag den 27. januar 2018 afholdes der vintermøde. Sted: Bæredygtigt Landbrug, Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia.
Dagsorden: kl. 08,30 – 10,00 Morgenmad. 08.00 – 09,00 Repræsentantskabsmøde for alle regionsrepræsentanter. 10.00
– 10,30 Formanden byder velkommen. 10,30 – 12,00 Tre nye hundeførere fortæller om deres træning oh dressur. 12,00 –
13,00 Frokost. 13,00 – 14,00. Nyt fra bestyrelsen.
Bestyrelsen håber at mange møder op, så vi får en hyggelig dag.
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DM. 2017 i Hjallerup

Sådan avleverer en pointer på et Danmarksmesterskab. Foto: Bent Olsen.

Klokken er 04,00 søndag den 15. oktober.
Lige nu fortryder jeg, at jeg i går aftes
besluttede, at køre de ca. 300 km. nordpå til
Hjallerup for at overvære DM for stående
jagthunde. En kop stærk kaffe og et stykke
rugbrød med stærk ost og så afsted. De
første 100 km mødte jeg kun en enkelt bil,
hvilket tydede på at Danmarks befolkning
holder mere af deres senge, end af at farte
rund på vejene på en tidlig søndag morgen.
I programmet havde jeg hjemmefra set, at

kun 4 pointere havde kvalificeret sig. Ud fra
mit kendskab til de 4 hunde, anser jeg dem
får at have gode muligheder for at gøre sig
gældende. De har formatet og erfaringen,
også førerne har prøvet gamet før. En af
grundene til at jeg kørte den lange tur var
håbet om at kunne lave nogle fotos af vore
hunde. Da der var 2 pointere på henholdsvis hold 1 og hold 3, aftalte jeg med Niels
Ovesen, at han tog ud med hold 1 og jeg
med hold 3.
Formiddagens afprøvning for hold 3 foregik i 2 store juletræskulturer med 3 til 4 års
træer uden den store dækning for hønsene.
De var meget svære for hundene at for hold
på. Det lykkedes for to hunde at opnå en
situation. Fugledes Tinka fik stand tæt på
vildthegnet og havde besvær med at få en
fasan, der sad på modsat side af hegnet, på
vingerne. Da fuglen endelig kom i luften,
blev der skudt i luften. Breton Grand Uniq
Itro opnåede en situationen for agerhøns,
her blev der ligeledes skudt i luften. De
øvrige hunde på holdet havde chance for
fugl, men magtede ikke på dagen at udnytte
dem. I et sidste slip mellem Tinka og Itro,
viste de to os et stort veltilrettelagt søg i høj
fart. Sluttelig apporterede begge hunde en
udkastet agerhøne.
Efter middagspausen fortsatte 11hunde til
andet heat, deriblandt 2 pointere, henholdsvis Fugledes Tinka fører Flemming
Sørensen og Frierfjordens Randi fører Jens

Have. To meget erfarne ekvipager. Randi
var eneste hund, der fik en perfekt situation
i andet heat. Der blev skudt 2 fugle for
hende, den ene faldt i en stor regnvandssø,
den anden i uhøstet korn. Begge blev apporteret korrekt. Det var første gang i DM’s
historie, der blev apporteret fugl fra vand.
Både Randi og Tinka fortsætter. Randi sluttede som 2. vinder og Tinka som 3. vinder,
et stort tillykke til Jens Have og Flemming
Sørensen.

Tinka og Flemming. Randi og Jens. Foto: Bent Olsen.

Ændrede regler for matchning i UK.
Hovedprøvens UK matchning flyttes for
eftertiden til lørdag, således, at unghunde
også får lørdagen til at kvalificere sig.
Ændringen er ønsket, da klubben derved
kan holde matchning for både UK og ÅK
samtidig til glæde for tilskuerne.
Nye kriterier for at deltage UKK
Hunde. Der er født i januar, februar og

marts har hidtil deltaget i UKK 1 år gamle,
da de ellers faldt for 2 års reglen. Det
bliver ændret nu.
Derfor må unghunde, der er start berettiget til Dansk Jagthunde Derby nu også
deltage i UKK, såfremt de ikke har deltaget tidligere og har en 1. præmie. Der er
ikke længere for, hvornår skal have opnået
1. præmie.

Forårstræning 2018
DPK’s Forårstræning på Kongenshus Hede.
Lørdag den 3 Februar og søndag den 4. Februar 2018 afholder vi fællestræning på Hede
Vi mødes på parkeringspladsen ved Kongenshus kro kl. 9.30. Alle Engelske Jagt hunde er
velkommen. Pris 50 kr. pr dag. Tilmelding til Jens Have TLF 97425276 mobil 30228202,
eller E-mail jens.have@mvbmail.dk Man kan bestille overnatning på Kongenshus ro &
Hotel Adresse: Vestre Skivevej 142, 8800 Viborg, Danmark Telefon:+45 97 54 81 25

1
janua
r
Husk!
Nytårs morgen begynder Dansk Pointer
Klubs 100 års jubilæum. Derfor hold jer
ajour med alt hvad der kommer af meddelelser fra bestyrelsen om hvad der skal ske
i løbet af året. Både i Jagthunden, hjemmesiden og på mail. Hovedprøven bliver
jubilæets højdepunkt allerede nu har der
været annoncer her i Jagthunden, den vil
blive gentaget i 1. nummer af Jagthunden i
februar.

Det har ofte været vintertræning på heden. Foto: Flemming Østergaard.
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
www.engelsksetterklub.dk

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

Godt nytår
Igen i år har den Engelske Setter gjort
det fantastik på prøverne rundt omkring.
Det hele startede med en Derby vindere,
endda af en helt nyt medlem af ESK, Tue
Winter Iversen med Otis. 2. vinder blev
Tobølbjergs Loke ved Poul Erik Dahl og
6. vinder blev Nordvestjydens Kaisa ved
Søren Stærkær.
På de fælles vinderklasser i foråret var vi
igen med helt fremme og havde 10 hunde
med på Mesterskabsprøven. Prøven blev
vundet af Heegårds Max ved Harris Jensen
i suveræn stil. 3. vinder Tobølbjergs Sus
ved Søren Gottfredsen. Efter alle vores fantastiske sommer angecementer var overstået
startede efterårets prøverne.
På udtagelses prøverne til DM gjorde vi
det igen godt og vandt 3 ud af 5 vinderklasser, samt en masse gode placeringer. Også
her havde vi igen 10 hunde til start ud af
24. Da dagen var omme, havde vi igen en
Danmarksmester. Denne gang var det en hel
ung hund nemlig Tobølbjergs Sus ved Søren Gottfredsen. 5. vinder blev Otis ved Tue
Winther Iversen. To nye medlemmer og to
helt unge hunde, der hele året har præsteret
på top. To medlemmer der har repræsenteret Engelsk Setter Klub på bedste vis. Med
andre ord har vi gjort rent bord og vundet
alle de store prøver.
Ud over det, har vi haft hunde, der har
gjort det fantastik flot udlandet, specielt
i Sverige. Jeg er helt sikker på, at denne
succes skyldes mange dygtige dressører og
ikke mindst at den Engelske Setter bliver
brugt til jagt. Engelsk Setter klubs bestyrelse ønsker alle tillykke med de opnåede
resultater. Og til alle: Glædelig jul samt et
godt nytår. Knæk og bræk i jubilæums året
2018
Erling Clausen
Referat fra Engelsk Setter Klubs bestyrelsesmøder i 2017
(Sammendrag. Forkortet af klubredaktøren).
Meddelelser fra formanden
HP 2017: Indkvartering og prøveafviklin-
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positivt ind i arbejdet med den nye struktur.
DUV.
Sven Aage Vad er nyt medlem af DUV. Ny
formand i DUV er Erling Clausen (EC).
Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde.
Poul Sørensen (PS) sørger for invitation af
dommer til jubilæumsprøven.
ESK´s efterårsvinderklasse 2018 på Sjælland. 2019 i Nordjylland.
Orientering om regnskabet m.m.
Årets resultat vil nok give et lille underskud.
Kontingent 2018.
Det bliver nødvendigt med en kontingentstigning:
Enkelt medlem 450 kr.
Husstand
475 kr.
B medlem 250 kr.
Hvis årbogen skal sendes med post, skal
medlemmet selv betale portoen.

Et af de nye medlemmer og helt unge hunde, Tue
Vinther Iversen og Otis, der har præsteret helt i top i
2017. Foto: Harris Jensen.

gen var super, men service og maden på
Midtfyns Fritidscenter var under middel.
Efterfølgende har de sendt en ekstraregning
på rengøring af værelser, da de mener at
mange har haft hundene med på værelserne.
Anders Varming (AV) retter henvendelse
til Fritidscenteret, for evaluering af ESK´s
oplevelse af standkvarteret.
Strukturændring.
Der er bred tilslutning til at fortsætte arbejdet med den nye struktur.
DJ har haft den opfattelse, at de var uønsket
i den nye struktur, men da alle de stående
hundeklubber bakker op om, at DJ skal
være en del af den nye struktur, går DJ nu
www.fjd.dk

Orientering fra udvalgene
Årbogsudvalget.
Er godt i gang med 2017 udgaven, som
bliver den sidste med PS som redaktør.
DISK har meddelt, at de trækker sig fra
årbogen efter 2017 udgaven.
Avls- og registreringsudvalget.
PR udvalget.
Forsøger at få noget op at køre sammen
med Jan Andreasen.
Hjemmesiden.
Webmaster er god til at opdaterer hjemmesiden.
Jagthunden.
Nogle medlemmer oplever at Jagthunden
ikke bliver leveret. Flemming Østergård er
informeret om problemet.
FJD – DJU.
EC udtræder af FJD´s markvildtudvalg, i
stedet indtræder Brian Krog.
Kommende arrangementer i ESK.
Apporteringsprøver
Alle prøver er annonceret på hjemmesiden
og i Jagthunden.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
Efterårsvinderklasse
Allan Nissen vil spørge Jesper Kjærulf om
efterårs-VK kan afholdes i Nordjylland i
2019.
FJD udstilling i Vissenbjerg.
Jane Mortensen inviteres til at dømme
Familieweekend i Herning
På fam. Weekenden bliver der i 2018 inge
g n
ingen

udstilling, da der på jub.
ESK, DISK og DGSK vil sammen afholde
en udstilling i august.
Jagtudstilling i Odense.
AV er tovholder og sørger for, at der er
nogle engelske settere på standen.
100 års jubilæum
Der er p.t. sponsorindtægter på 16.200 kr.
op
prettes en konto,, hvor indtæg
gterne
Der oprettes
indtægterne

fra salg af lotteri indsættes. Efterfølgende
bruges pengene til betaling af præmier,
musik m.m.
Prisen for Jubilæumsbogen bliver 295 kr.
Eventuelt
Steen Boilesen har skænket et fad, som evt.
kan uddeles på jubilæumsprøven.

Overbevisende indsats af engelske settere på efterårets vinderprøver
Engelske settere satte et markant præg på
”organisationernes” vinderklasser i efteråret. Elleve blev placeret på disse prøver.
Og ud af de 24 hunde på årets Damarksmesterskab var de ti engelske settere.
Søren Gottfredsen med Tobølbjergs Sus
satte en tyk streg under et succesfyldt efterår ved at blive Danmarksmester 2017.
Desuden blev Tue Winther Iversen med
Otis en flot 5.-vinder.
Stort tillykke til alle.

Søren Gottfredsen modtager velfortjente præmier og
pokaler. Foto: Harris Jensen.

Engelsk Setter Klubs efterårsvinderklasse 2017
Årets vinderklasse blev afholdt på Sydsjælland. Som bekendt findes der i denne
landsdel fortsat store arealer med roer. Og
hundene blev da også hovedsageligt afprøvet på denne terræntype.
Den danske sommer har været regnfuld, og
roerne bar markant præg af, at de ikke har
manglet vand i hele deres vækstperiode;
de nåede flere steder hundeførerne et pænt
stykke over støvlekanten.
Endvidere blæst der en frisk knastør vind
fra øst; faktisk var der ikke antydning af
fugt på roebladene.
Undskyldningerne er altid mange (og som
regel uinteressante), når vi hundeførere skal
forklare, hvorfor hundene ikke magtede en
opgave. Men måske spillede ovennævnte
forhold trods alt en væsentlig rolle for den
kendsgerning, at der blev stødt og forbigået
bemærkelsesværdigt mange fugle i løbet af
prøvedagen.
Og der var mange fugle i roerne; især
agerhønsene var talrige. Velvoksne roer, tør
østenvind og rigtigt mange agerhøns var
åbenbart en vanskelig cocktail for hundene
på dagen.
Men seks hunde klarede at passere alle
nåleøjer og nåede det attraktive podie med
plads til seks vinderhunde.
Tak til terrængivere og prøveleder for en

veltilrettelagt prøve i dejlige terræner med
masser af fugle.
De seks placerede hunde:
1.-vinder: Bjerndrups Mikkel, Jan Marinussen
2.-vinder: Piterac, Jens Aage Madsen
3.-vinder: Senjas Selfie, Hans Jørgen Mogensen, (fører Erling Clausen).

4.-vinder: Senjas Messi, Jan Andreasen.
5.vinder: Tobølbjergs Sus, Søren Godtfredsen.
6.-vinder: Heegaards Zuki, Erling Clausen.

Seks glade vindere. Foto: Harris Jensen.
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Generalforsamling
Engelsk Setter Klub afholder ordinært generalforsamling på Vejen
Sports & Fritidscenter.
Torsdag 22.. marts 2018 kl. 20.00 med dagsorden ifølge vedtægternes § 11:
Punkt 1. Valg af dirigent
Punkt 2. Valg af stemmetæller
Punkt 3. Bestyrelsesberetningen ved formanden
Punkt 4. Regnskab ved kassereren
Punkt 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Poul Aagaard Sørensen (ønsker ikke genvalg), Søren

Rydahl Gotthard (ønsker ikke genvalg) og Erling Clausen. (modtager genvalg)
Forslag til kandidater til bestyrelsen sendes til klubbens sekretær
senest d. 1. februar 2018.
Punkt 6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Punkt 7. Valg af revisor.
Punkt 8. Valg af revisorsuppleant.
Punkt 9. Behandling af indkomne forslag.
Punkt 10. Eventuelt.

Tanker om generalforsamling
I skrivende stund er der næsten fem måneder til næste generalforsamling.
Vi skal forinden igennem en herlig jagtsæson og en forunderlig forårstræning på
parhøns under forårssol. Netop de aktiviteter, som er en væsentlig del af årsagen til, at
vi har engelske settere.
Men generalforsamlingen er altså af afgørende betydning for klubbens virke. Det er
her de væsentlige beslutninger tages, og det
er her visioner og fremtidsplaner fremlæg-

ges.
Som det er anført i indkaldelsen til årets
generalforsamling, skal der også vælges nye
medlemmer til bestyrelsen, fordi et par af
medlemmerne har meddelt, at de ønsker en
pause fra bestyrelsesarbejdet.
Der har de senere år været en flot tradition
for stilfærdige og hastigt afviklede generalforsamlinger. Og ingen kan vel være uenige
i, at det er fint med ”fred og fordragelighed”
blandt klubbens medlemmer. Harris.

Vintertræning

Runde
d dage
d

Men en konstruktiv og sober debat om
klubbens virke og den engelske setter, er
vel heller ikke at foragte. Når den foregår i
det rette forum. Og det er bl.a. netop generalforsamlingen.
Det er der – når bladet læses – tre måneder
til at overveje. Den samme tid er der ikke
til at finde og opstille velegnede kandidater
til bestyrelsen. Forslag om disse skal være
formanden i hænde allerede 1.februar.

Fredag d. 15. september fyldte Asger Mogensen 70 år. Vi ønsker tillykke og henviser til
omtale
omta
om
tale
le ppåå ES
ESKs
Ks hje
hhjemmeside.
jemm
mmes
esid
idee.

Glæder og (Sorger).

Foto: Kenneth Asmussen.

Jylland
Engelsk Setter Klub afholder marktræning
på Kongenshus Hede 10. og 11. februar.
Mødested og tid: På P-pladsen foran Kongenshus Hotel kl. 9.30.
Der grilles pølser til middag.
Tilmelding til Poul Aagaard Sørensen på
tlf. 2764 8190 eller asbak@youmail.dk
Fyn:
Dansk Pointer Klub og Engelsk Setter
Klub afholder også i år fælles vintertræning.
Første gang 18.februar. Mødested:
Sødingevej 28, 5750 Ringe. Tilmelding til
Anders Varming tlf. 4079 2617.
Anden gang 24.februar. Mødested:
Blangstrupvej 12, 5610 Assens. Tilmelding til Alex Nissen tlf. 4043 4850.
Tilmelding senest tre dage før. Begge
dage er mødetid kl. 9.00.
Husk madpakke og godt humør.
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At være ejer af en god jagthund giver livet
indhold. Man bliver bare glad, når hunden
på jagtdagen bringer en vingeskudt fasan
helt nede fra den fjerneste ende af roemarken. Eller apporterer den krikand, som
faldt langt ude i rørskoven. Det er i disse
tilfælde, at man kun kan bifalde reglen om,
at apporterende hund skal medbringes på de
fleste former for jagt med haglbøssen.
Det er også en helt særlig glæde, der
fylder én, når den unge hund tager stand for
første gang. Hvis den også præsterer solid
opfølgning og rejsning, stiger forventningerne omgående til den unge hunds karriere
som jagt- og prøvehund.
Det er for resten ikke kun hundens første
stand, der vækker glæde: Standen er en evig
kilde til denne rare følelse.
Og en betragtelig del af ejerne af netop
denne rubriks læsere holder ligeså meget af
markprøverne, som de holder af jagten.
Det betyder, at de også møder glæderne
på markprøverne. Man bliver da glad, når
præmien eller placeringen er i hus. Ellers
var det vel meningsløst at gå på markprøve?
Man bliver altså også skuffet, når det kikser for en ellers solid hund, og man drager
hjem med et rundt nul (som nu hedder IP).
Men overskriftens ord ”sorger” er i den
sammenhæng totalt malplaceret. Sorg er et

www.fjd.dk

begreb, der hører hjemme i en helt anden
sammenhæng. Vi glæder os til foråret.
Harris.

Prøv at bruge et par timer en lørdag i december eller
januar sammen med din engelske setter og se om det
ikke kan give en kok på tasken. Det er jagt i topklasse.
Foto: Flemming Østergaard.

DANSK GORDON SETTER KLUB
www.dgsk.dk

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

En hilsen fra bestyrelsen
Nu er klubbens aktivitetsoversigt for næste
år tilgængelig på vores hjemmeside www.
dgsk.dk. Af denne fremgår en række tilbud
som vi igen i år kan tilbyde vores medlemmer og som vi håber vil blive flittigt benyttet. For at nævne et par højdepunkter som vi
ser frem til kan vi nævne det traditionsrige
Forderby som afholdes næste år den 3.
marts ved Horsens med Torben Schulz Jensen som prøveleder. Hovedprøven næste år
afholdes fra onsdag den 28., til langfredag
den 30. marts på terræner på Tuse Næs og
i nabolaget af Holbæk. Næste år afholder
vil Klubweekend 3.,4. og 5. august 2018 og
det bliver i Nordjylland med Ole Frank som
prøveleder.
Nu er det ikke sådan at oversigten er
nagelfast og der vil sandsynligvis komme
endnu flere tiltag til i løbet af året. Følg
derfor med på hjemmesiden og sørg for
at klubben har din mail adresse således at
vi med kort varsel kan sende info om evt.
nye tiltag. Proceduren er beskrevet i sidste

nummer af Jagthunden – (og husk på at en
PDF af bladet Jagthunden kan læses (med
lidt forsinkelse) på FJD’s hjemmeside). Jo
flere der registrer sig jo mere kan vi spare
på porto-kontoen da vi gerne vil sende årsberetning, indkaldelse til generalforsamling,
regnskaber mv pr. mail frem for post.
Der er lidt bølgegang i hundeverdenen
lige akkurat som disse ord skrives, hvor der
arbejdes på højtryk med at smidiggøre det
fremtidige arbejde med de stående hunde.
Forhandlinger mellem DKK, DJ og FJD
er i gang nu og tingene er lidt mudret pt.
Men når vi når til vores vintermøde vil vi
forhåbentlig være blevet noget klogere på
hvordan den nærmeste fremtid kommer til
at se ud med hensyn til afholdelse af prøver
mm for de stående hunde.
Afslutningsvis skal vi fra bestyrelsen
sende en stor tak til alle de aktive gordonsetter folk rundt om i landet som har ydet
en indsats for fællesskabet. Det er jeres
frivillige arbejde der gør at vores klub-ånd

Vintermøde
V
intermøde 18.
18 januar
2018

Høgfeldts manchetknapper

Vi gentager seancen fra sidste år hvor vi i
samarbejde med Dansk Irsksetterklub og
Engelsksetterklubben afholder et vintermøde på Sjælland den 18. januar. Mødestedet er som sidste år Ringsted og omegns
Jagtforenings Klubhus på Tolstrupvej 23,
Ringsted. Mødet starter kl 19:00. Entré
inkluderet kaffe og kringle 40 kr. Tilmelding er nødvendighed af hensyn til planlægningen og denne vil vi gerne bede om
senest den 14. januar. Tilmelding sker til
de respektive klubber og Gordon Setterne
melder til Lauge Larsen email lauge.stiig.
larsen@gmail.com. Programmet er ikke
fastlagt endnu men mon ikke der er nok emner at tage fat på til den tid, og herudover
vil der naturligvis i lighed med sidste år
være præsentation af klubbernes aktiviteter
og tilbud i månederne fremover. Følg med
på hjemmesiden når vi nærmer os mødetidspunktet

Foto: Kim Henriksen.

er så god som den er og at vores aktivitetsniveau i klubregi er så højt som det er!
Vi ønsker jer alle rigtig glædelig jul og
godt nytår og glæder os til at se jer til træningsarrangmenter markprøver og udstillinger i det kommende år.

DGSK har fået en kostelig gave af Aage
Høgfeldt, nemlig et par sølvmanchetknapper med DGSK logo på. Aage Høghfelt
har givet bestyrelsen frie hænder med
hensyn til proportionerne og vi har på
sidste bestyrelsesmøde besluttet at manchetknapperne skal være evigt vandrende
og vindes hvert år af bedste hund i Åben
klasse på DGSK’s hovedprøve. DGSK
siger stor tak til Aage Høgfeldt for denne
fine gestus og gave.
Bestyrelsen

Årspokaler 2017 – point indsendes senest 15.12.2017
De der ønsker at komme i betragtning til DGSK’s Årspokaler 2017, i henhold til proportionerne i årbogen, bedes indsende pointopgørelser, senest den 15. december til følgende
mail: dgskbestyrelse@gmail.com

www.fjd.dk
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Tur til Dovrefjell/Kongsvold
Vi er enige om at det godt kan lade sig for
en dansk hund, med nogen rypeerfaring,
at få sig en 1. præmie, både i UK og ÅK,
men det stiller krav til at man ikke kommer for at få hundene i form, men at de er
i konditionsmæssig topform og udhvilede
ved prøvens start. Hundene skal i Norge
afprøves i mindst 60 minutter, for at opnå
højeste præmie.
Det lykkedes Søren at opnå 2. UK på
Østjyllands SW Marley og en 3. ÅK på
Østjyllands RB Sandy.
Som altid var det norske fjeld dog en stor
oplevelse og det kan varmt anbefales alle at
tage sig en tur.
Vi var blevet anbefalet at leje hytte på
www.hageseter.no. Beliggenheden for
området er optimal og vi giver stedet 5.
stjerner.
Anton Dahl

Smukkere kan det ikke blive og gode pauser er vigtige.. Foto: Anton Dahl.

Vinie, Søren, Ulla og jeg havde længe talt
om at prøve en tur til det norske hundesportsmekka i Dovre området. Den tur tog
vi derfor sidst i august måned.
Flere nordmænd havde gang på gang
fortalt os at terrænerne der var væsentlig
hårdere, både for hundene og ikke mindst
førerne at færdes i. Vores sammenligningsgrundlag er mest områderne omkring Gordon Castle i Ljørdalen, om end vi har været
flere steder i Norge.

Vores udgangspunkt har for det meste været træning, med det formål at få hundene
i god form, inden de danske prøver og den
hjemlig jagtsæson starter.
Vi kan ganske kort konstatere at nordmændenes påstand ikke er overdrevet. Høj og
meget tæt bevoksning mange steder suger
simpelthen kræfterne, specielt hvis ikke
man passer på og holder gode pauser.
To af dagene havde vi tilmeldt os prøver
på Kongsvold, i UK og ÅK.

På vej hjem efter dagens strabadser. Foto: Anton Dahl.
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Det er svært at se en hund i den høje og tætte bevoksning. Foto: Anton Dahl.

DANSK GORDON SETTER KLUB

Svensk Gordon Setter Klubs 110 års jubilæumsprøve
Vores sommerferie gik i år til Sverige
og SGSK`s jubilæumsprøve. Lorenz var
udtaget til landsholdet som reserve med
Unika og få dage inden afgang kom Søren
Thygesen forbi med Wayne, som Lorenz fik
lov at føre til landskamp og segerklas.
Vi tog af sted efter arbejde tirsdag d.3.10.
for at kunne være med til træning onsdag
d.4.10. Vi havde bestilt overnatning på
Tånga Hed, som også var standkvarter for
hele prøven. Vi ankom til Tånga Hed klokken kvart i kvalme, blot for at konstatere at
vi ikke havde koden til nøgleskabet, hvor
nøglen var. Så første nat foregik i bilen,
hvor Lorenz sov sammen med hundene bagi
bilen(det havde han jo prøvet før), og jeg
”sov” på tværs af forsædet. Vi havde ikke
lige taget højde for at der ca. var 10 grader
koldere end i Danmark, men vi havde rigeligt med varmt tøj med…
Efter morgenmad onsdag, var vi på
træningstur med et blandet hold nordiske
deltagere. Terrænet var store åbne marker
med stub og græs. Der var mange fugle på
terrænerne, men det regnede så voldsomt, at
fuglene fløj lavt, og mange hunde kom galt
af sted og prellede.
Om aftenen var der hyggelig aftensmad
med paella, som vores gode kok (og pointermand) lavede til os.

Hyggestund efter dagens afprøvninger. Foto: Linda
Clemmensen.

Det danske landshold. Foto: Linda Clemmensen..

Torsdag var der opråb til landskamp.
Det danske hold bestod af: Ole Halberg
med Pointer, Henning Rasmussen med
Molly og Lorenz med Wayne og reserve
Unika – som ikke kom i ilden. Vi kørte ca.
20 min fra standkvarter og gik på fine terræner med stub, brak og uhøstet korn.
Dommerparret var Peter Hoyer og Erik
Petersen. Prøven var meget publikumsvenlig og det var muligt at følge med hele
dagen. Der var mange gode hunde med,
men de danske hunde viste hurtigt deres
kvaliteter og havde flere gode situationer.
Til middag var stillingen SE 9 NO 12 FIN
18 og DK 33 point. Vi fik lækker ærtesuppe
i marken, leveret af vores gode kok, og en
lille en til halsen, som var ved at tage livet
af vores finske ven Markko Parviainen.
Om eftermiddagen slog danskerne suverænt de andre lande. Ole Halberg og Pointer
lavede dagens bedste fugletagning og fik
18 af 20 point, og Wayne gik så smukt på
marken, at publikum fik gåsehud. Slutresultatet blev: SE 15 NO 25 FIN 26 og DK 74
point. Rigtig flot gået af det danske hold!!
Vores norske ven Thomas Ladik, ville have
den tatovering på armen hvor der stod: I`ll

be back!!
Vi hastede tilbage til standkvarteret hvor
der var udstilling med Marianne Weichenfeldt som dommer. Det blev faktisk mørkt
inden udstillingen var færdig. Om aftenen
var der aftensmad og præmieoverrækkelse.
Det var en rigtig god landskamp – især
fordi vi vandt – men værterne var gode
værter og de andre deltagere havde en god
sportsånd.
Fredag var der segerklasse. Vi kørte i
næsten to timer for at de to hold kunne
komme ud i terræn. Det var virkelige store
marker med raps og stub og der var mange
fugle. Alle havde chance til fugl, men ikke
alle hunde kunne magte det, så efter 1. gennemgang var der kun en af de fire hunde vi
havde med, som fik lov at forsætte, nemlig
Lilleskogens Wayne, men som så også gik
helt til tops og blev 1. vinder med Cert/
Cacit.
Alt i alt nogle hyggelige dage, sammen
med andre mennesker, som har samme passion, nemlig: Gordon Setteren.
Linda Clemmensen.

Alle medlemmer i Dansk Gordon Setter klub ønskes
glædelig jul og godt nytår.
www.fjd.dk
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Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100 Vejle.
Tlf. 75 83 40 09.
e-mail: irsksetterklubben@gmail.com

Dansk Derbysejr i Sverige
Fredag den 13.er en dag, der i mange kulturers overtro forbindes med uheld og det
startede da også sådan for Jan Lorentsen, da
han havde kvalificeret sig til anden dagen
på det svenske Derby.
Jan Lorentsen havde tilmeldt sig det svenske Derby med sin Irsk Setter Kiwi Lines
Kiwi torsdag d. 12. oktober 2017. Jan kørte
til Sverige, hvor han og Kiwi desværre på
første dagen ingen fuglesituationer havde,
men bliver alligevel taget med til anden
dagen, sammen med ni andre hunde.
På anden dagen, hvilket jo så er fredag d.
13., starter jans bil ud med at vise et lysshow i instrumentbrættet. Holdet havde lige
parkeret til dagens første slip og nu lyser
de fleste lamper i Jans bil. Heldigvis så var
Svend Aage Vad med på holdet og han tager
Jan og Kiwi med i bilen og Jan får ringet
efter vejhjælp.
Da jeg ringer til Jan fredag aften for at
lykønske ham med den svenske Derbysejr,
så er det altså en meget lykkelig, stolt og
glad mand der fortæller hvordan dagen var
gået. Det er ikke altid lige nemt at forestille
sig ting som man får fortalt i telefonen, men
denne fortælling var ganske levende beskrevet og jeg kan sagtens forestille mig hvad
Jan har været igennem. Jan beskrev fuglesituationen på anden dagen som at begge
hunde havde stand på den anden side af en
å. Jan måtte give rejseordre på modsatte
side af åen og Kiwi rejser fugle. Derefter
vill Ki
vi
wii ikk
iikke
kke ti
tilb
lbage over ååen, såå JJan måt
åttte
Kiwi
tilbage
måtte

selv en tur i vandet for at hente sin hund.
Senere, hvor finaleslippet har fundet sted,
er Jan sikker på at Kiwi er blevet nr. 2. Han
har ikke holdt øje med makkerhunden og
har derfor ikke set at hunden havde kovendt
et par gange i løbet af finaleslippet.
Jeg havde ønsket jeg havde været der og
set overraskelsen i Jan´s ansigt og få lov
til at fejre dette store resultat sammen med
ham. Svenskerne ville jo selvfølgelig gerne

have at Jan skulle med til festmiddagen om
aftenen, men Jan blev desværre nød til at
køre med Svend Aage til Danmark. Vi må
tage revanche i Danmark på et tidspunkt,
hvor vi er samlet.
Et STORT og BRAGENDE tillykke skal
lyde til Jan Lorentsen og Kiwi Line´s Kiwi
ønskes du af hele Dansk Irsk Setter Klub.
Christina Bak.

Jan Lorentsen og 1. vinder Kiwi Line´s Kiwi omgivet af dommere og Svensk Derbys 2. vinder. Privat foto Camille
Paradis.
P
aradis.
di

Tak for et godt år!
2017 har givet mange gode oplevelser med vores røde hunde. Den irske setter har været
godt repræsenteret på årets prøver, hvor der er vundet præmier fra aller øverste hylde både
nationalt og internationalt. Den irske setter er som jagt og familiehund et socialt samlingspunkt hvilket DISKs bestyrelse værdsætter højt. Om ikke så længe går vi ind i et nyt og
spændende år. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for året der er gået.
Med ønske om en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
De bedste hilsner, Brian Krog.
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Efterårsvinderklassen
På en af efterårets få solskins dage afholdt
Dansk Irsksetter-Klub sin årlige efterårs
vinderklasse i Sønderjylland, med samling
på Terkelbøl camping center.
Da holdene mødtes til middagspausen,
viste det sig, at der havde været en rigtig
god bestand af agerhøns og fasaner. Det
heldigste hold havde haft mellem 40 og 50
fugle i luften på denne korte formiddag.
Til eftermiddagens afprøvning valgte dommerne, at medtage ni ekvipager, der alle
havde bragt fugl for bøssen om formiddagen. Da prøven var slut var Dommerne Poul
Erik Dahl og Allan Nissen kommet frem til
følgende resultat:
1. Vinder m/HP DK03265/2015 Bjerkaasens Bs-Siff v/Heidi Nørgaard Jensen
2. Vinder m/HP DK01279/2015 Settermosens Charites v/Frank Krøyer
3. Vinder m/HP DK04134/2014 Vilslev
Ready to take Off v/Jan Jan Justesen
4. Vinder m/HP DK03589/2010 Krageredens Maggie v/Christina Bak
5. Vinder DK06716/2009 Kirstinekjærs D
Eddie v/Gunnar Jensen
Det er Jan Justesen og Readys første
placering i vinderklasse. De fire øvrige
placerede ekvipager er tidligere placeret på
forskellige
forskellig
ge vinderklasser. Deres resultater

De ni ekvipager inden eftermiddagens afprøvning. Fra venstre: Frank Krøyer med Settermosen Charites, Jan
Justesen med Vilslev Ready to take Off, Christina Bak med Kragereden Maggie, Heidi Nørregaard Jensen,
med Bjerkaasens Bs-Siff, Ole Schmidt med Red Garlic´s Red Onion Mix, og Loustic Des Demons De Gergovie,
Flemming Vilslev med Vilslev Kari og Vilslev M. Zoe, Gunnar Jensen med Kirstinekjær´s D Eddie. Foto Palle
Krag.

kan ses på DKKs hjemmeside under prøver.
Efter præmieuddelingen takkede DISKs
formand Brian Krog alle implicerede parter,
tæring
skytter
g ggivere,
ivere,, dommere,, skyt
y ter ogg ikke

mindst Hanne og Allan Bredsgaard for Deres fantastiske gæstfrihed, ved afviklingen
af Vinderklasse prøven.

Succesfuld debut på højfjeldet

Fra venstre Ann Kristin Røe og Heidi Nørgaard
bærende på Bjerkaasens BS Siff, efter at 1. præmien
i åben klasse på det Norske højfjeld var i hus. Privatfoto Heidi Nørgaard

100 års jubilæum i Norsk Irsk Setter Klub,
det lød som noget jeg bare måtte opleve
sammen med min norsk fødte Irsk Setter
tæve, Bjerkaasens BS Siff. Vi har aldrig
før været på fjeldet og har aldrig mødt en
levende rype, men oplevelsen, naturen og
selskab med danske og norsk hundekollegaer måtte være turen værd i sig selv. Siff
fik 12 uger forinden prøvens start 7 dejlige

hvalpe, så der havde ikke været meget tid til
genoptræning efter drægtighed og diegivning, men formen var acceptabel.
En uge inden prøven kom hun til skade
med den ene pote hvor hun på en træning
skar sig på en flintesten. Med hjælp fra de
bedste hundekollegaer fik vi hurtig renset
såret og med grundig behandling og meget
omsorg helede såret hurtigt, men ville hun
blive klar til lørdagens AK på Højfjeld?
Resten af det danske hold tog af sted mod
Norge om onsdagen, da vi havde fået
mulighed for at træne torsdag og fredag. På
grund af arbejde kunne jeg ikke komme af
sted før torsdag og for at spare poten meldte
jeg fra træning fredag og deltog i stedet i
jubilæumsudstillingen. Her fik hun en super
flot beskrivelse og fik tildelt Excellent.
Lørdag var jeg efterhånden noget spændt,
hvordan vil hun opføre sig på fjeldet,
hvordan fungerede den norske prøveform,
hvad vil hun sige til at jeg selv skulle skyde
over hende – det gør vi jo ikke i Danmark.
Ville poten holde til det hårde underlag, og
vil hun stå på ryperne? Heldigvis havde jeg
en rigtig god og meget kompetent norsk
veninde med på sidelinjen. Ann Kristin Røe
ejer faderen til Siff og har købt en af Siff’s
hvalpe. Ann Kristin var taget med for at se
datteren til hendes hanhund og moderen
til hendes nye håb, gå på fjeldet for første
www.fjd.dk

gang. Ann Kristin var lige så spændt, eller
måske endda mere spændt. Havde hun gjort
det rigtige valg med hvalpen, nu hvor hun
ikke havde set moderen på jagt?
Vejrmeldingerne lovede regn hele dagen
og der var meget vand i terrænet. Bevoksningen var høj og meget anderledes end det
vi er vant til i Danmark. Efter afvikling af
unghundenes første slip var turen nu kommet til Åben klasse hundene. Siff var ude i
slip med en meget stort gående norsk han.
Vi gik i medvind/sidevind – det havde vi
heller ikke prøvet før, men Siff fangede det
hurtigt og langsomt men sikkert tilpassede
hun sig de norske forhold. Kontakten til
mig slap hun ikke og selv på lang afstand
følte jeg at jeg havde et godt samarbejde
med hende, det var næsten som om hun
læste mine tanker.
Gennem de første to slip gik hun stort og i
høj fart, afdækkede terrænet godt og brugte
vinden helt efter bogen. På trods af imponerende mange ryper på dette fjeld, kom
vi ikke i fugl i de første 2 slip. Inden 3 slip
var der kun to åben klasse hunde tilbage, og
her var hun igen ude med sin første makker,
denne gang i modvind.
Siff starter igen godt, og efter lidt tid tager
makkeren stand. Siff sekunderer, men standen er tom og vi får lov at slippe igen. Siff
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lægger sig forrest og det er tydeligt at se at
hun har fugl i næsen. Hun tager stand, en
smuk højrejst stand. Helt maleriske med en
smuk rød setter i den imponerende norske
natur.
Inden vi når helt op, går der to ryper
præcis foran Siff og hun er komplet rolig.
Dommeren skyder over hende (den ene pistol virker ikke og dommeren har overtaget
den sidste). På ordre bevæger hun sig et
par skridt frem og står igen. To ryper letter
igen ret foran hende og ingen komplet ro og
skud fra dommeren. Ved en kort udredning
opnår hun igen stand og på rejseordre rejser
hun hårdt og præcis resten af flokken og
holder endnu engang hoved koldt. Sidste
skud og hermed tre godkendte fuglearbejde.
Jeg behøver vist ikke at fortælle at jeg har
svær
sv
ærtt ved
ved at hhol
olde
de tår
ttårerne
årer
erne
ne ttil
ilba
bage
ge da
da je
jegg
svært
holde
tilbage

kalder min hund ind for at give hende det
største kram.
Da jeg vender mig om stå alle nordmændene med de største smil på deres læber
og Ann Kristin i midten med tåre løbende
ned af kinderne. Da forstår jeg at Siff har
gjort et stort indtryk på de dygtige norske
hundefolk.
Dommeren kommenterer slippet, men
fortæller ikke om en placering inden han
sender de næste to hunde af sted. En af de
andre hundefolk kommer hen og spørger
mig om jeg godt er klar over at jeg går til en
1AK, men stadig mangler lidt tid. I Norge
skal man gå 60 min for at opnå 1AK, modsat de 20 min. i Danmark, og terrænet slider
noget hårde på dem.
Nu begynder tiden at gå langsom, frem
til vi får vores sidste slip, denne gang mod

blind makker, da alle andre AK hunde er
slået ud. 4. slip går Siff stadig imponerende
og jeg nyder synet selv om jeg meget gerne
vil have tiden til at gå. Endelig beder dommeren os om at kalde ind og 1AK er sikret.
Dommeren giver os en helt imponerende
flot kritik og på det tidspunkt mærker jeg
slet ikke at jeg er gennemblødt og har
blankt vand i skoene, jeg er lykkelig og
dybt forundret over at det overhovedet kan
lade sig gøre at vinde 1AK i en fjeld debut.
Rygterne er løbet i forkøbet og da vi
når tilbage til bilerne bliver vi mødt med
lykønskninger, fra mennesker vi slet ikke
kender. Efter en lang køretur hjem og et
hurtigt bad når vi forsinket frem til festmiddagen hvor vi møder en masse kendte og
smilende ansigter.
Heidi Nørgaard

Nye champions

NISK 100 års jubilæumsbog ”Den komplette fuglehunden” kan bestilles på post@nisk.no og koster
300 Norske kr. (sikkert + forsendelse). Foto: NISKs
hjemmeside.

Ny brugschampion. Gunnar Jensen med
Kirstinekjær´s D Eddie efter 1. vinder placeringen,
der førte til titlen Brugschampion. Privatfoto Gunnar
Jensen.

Flot jubilæumsbog
Som det fremgår af Frank Krøyers artikel
i Jagthundens oktober udgave, har Norsk
Irsksetterklub i august fejret sin 100 års
fødselsdag, med alt hvad der høre sig til,
når man runder et så skarpt hjørne.
I forbindelse med jubilæet er der udgivet
en stor flot bog ”Den komplette Fuglehunden”, med Stein Slettebak Wangen som
forfatter. Der er til mange timers interessant
læsning, men allerede på de første sider i
boger, står det at læse, hvordan irsksetteren
i Norge, nu er den mest vindende stående
fuglehund, på alle slags prøver. I kalenderåret 2016 har irsksetteren startet 1.357
gange i vinderklasse, og opnået placering
261 gange. Af de 261 placeringer, er der
55 gange blevet tildelt certifikat til vinderklasse placering, et ualmindelig flot resultat.
Alt dette og mange flere oplysninger kan
findes i bogen, der på det varmeste kan
anbefales.
Palle Krag.
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Ny jagtchampion. Frank Krøyer med Charites umiddelbart efter DISKs efterårs vinderklasse i år. Foto
Palle Krag.
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Ny jagtchampion. Heidi Nørgaard med DKUCH og
DKJCH Bjerkaasens Bs-Siff, umiddelbart efter sin 1.
præmie i Brugsklasse. Privatfoto Heidi Nørgaard.

I næste nummer

Foto: Niels Ovesen.

Portræt af en Danmarksmester. Sus
vandt årets DM kun to et halvt år gammel.

Jagthunden
Jagthunden er medlemsblad for specialklubber tilsluttet FJD. Bladet udkommer i d.
15. i månederne: februar, april, juni, august,
oktober og december. Oplaget er p.t. 5.000 og
omdeles af Porto Partner Aps.
Ansvarshavende redaktør og hjemmeside:
Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31,
7490 Aulum. Tlf. 97 47 24 93. Mobil. 24 82
10 93. (Redaktion og layout). e-mail: jagthunden@fjd.dk
I redaktionen med særligt ansvar for annoncer mm: Conni H. Jakobsen, Gerrebækvej 13, 6360 Tinglev. Tlf. 29 89 93 63.
e-mail: ajagthund@hotmail.com.
Læserindlæg mm optages ved henvendelse
til redaktøren. Alt klubrelateret stof sendes til
redaktøren for den pågældende specialklub.
Udebliver bladet: Så klik ind på FJDs hjemmeside.

Foto: Flemming Østergaard.

Sådan laver du det rigtige terræn. Efter mange delanvisninger på forskellige tiltag i
terrænplejen, får du her en lille „håndbog“. Sådan gør du!

Adresseændringer: Meddeles til specialklubkassereren.
Tryk: Johansen Grafisk, Holstebro.

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

Klubberne for de stående
jagthunde
(Fællesrepræsentationen for Specialklubber
for Stående Jagthunde i Danmark)
FJDs formand: Christian Johansen, Bilstrupvej 32, 7800 Skive. Tlf.: 97 52 90 00. Mobil:
40 31 88 35. e.mail: formand@fjd.dk
FJDs sekretær : Ingerlise Rasmussen, Bolle
Engvej 94, 9330 Dronninglund. Tlf. 40 93
28 98.
e-mail: sekretaer@fjd.dk

DJU
Dansk Jagthunde Udvalg
DJUs sekretariat: c/o Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedsagervej 1, Ny Harløse, 3400 Hillerød. Tlf. 21 67 24 68 og 48 26 24 68. E-mail:
stenhoej@mail.dk
DJUs hjemmeside: www.danskjagthundeudvalg.dk

Adresseliste over specialklubbernes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og udmeldels.
DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970
Hørsholm. Tlf. 20494839
Email. kasserer@ruhaar.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 65967747
Email. kenthlange@gmail.com

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen, Røjlehaven 107,
2630 Taastrup. Tlf. 20299556
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com

DANSK IRSKSETTER KLUB
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8660 Silkeborg.
Tlf. 51324035
Email: gj.kirstinekjaer@outlook.dk

www.fjd.dk
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Lokal markprøve – Sjælland
Afholdes søndag den 4. marts 2018 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 i terrænet eller klubhuset,
som vejr og dommer bestemmer.
Tutten vil være åben for salg af pølser
og drikkevarer.

Her er plads
til din/jeres annonce

Kontaktperson og prøveleder: Hans
Kurt Kaas 4041 3686.
Tilmelding med oplysning af:
Førernavn, telefonnummer, hunderace
og navn, samt Ung eller Åben klasse,
på mail til Hanne på hokl.ostrup@gmail.
com evt. 2098 8826 senest den 25.
februar.
Bemærk: Ikke nyligt opdaterede GPS´er
tager ikke højde for ny motortrafikvej.
Indtast f.eks. Østre Vej 5, men fortsæt
ud ad markvejen over kanalen, til klubhuset.
Vel mødt. Hundeudvalget i Lammefjordens Jagtforening

KÆLEDYRSKREMATORIET
www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

SL VILDT
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

Agerhøns og fasaner
sælges
Bestilling modtages på æg, kyllinger
LDOOHDOGUHRJIDPLOLHÀRNNH

Moselund Vildt
8832 Skals
v. Kaj Andersen
Tlf. 86 69 11 16/40 46 97 45

Katholt
vildtopdræt

AGERHØNS

Niels Skytte
Sørensen

Resultatbog
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne
have en sådan til indførelse af prøve- og
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsattest (ikke stambog) og Dansk Hunderegisters 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

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier

Tlf
27636780 - 60132000
Email:katholt@private.dk

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº
$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº
Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213
www.midtjyskvildtfarm.com

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer
man i kontakt med de mest entusiastiske
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
Disse mennesker er samtidig nogle af dem,
der er allermest optaget af og engageret i
bevarelsen af et stort og varieret dyreliv i det
åbne landskab.
Derfor er din annonce i Jagthunden en
meget målrettet annonce.
For priser og tilbud, kontakt Jagthundens
annonceredaktør: Conni H. Jakobsen: tlf. 29
89 93 63. email: ajagthund@hotmail.com
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Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt
Sjodvangen 8,
5610 Assens

www.agerhonsopdraet.dk

Mobil:
40434850

email:
alexnissen@c.dk

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning

www.fjd.dk

Bruger du stadig kun
mælkesyrebakterier ved diarre?

Genopretter tarmfloraen og
smager godt..!
Canikur® Pro indeholder hjælpestoffer
stoffer
fer
med tredobbelt funktion, der styrker
og understøtter hundens tarmbalance

Probiotikum, prebiotikum og mineralsk ler
- Kombineres i én formulering

Find nærmeste forhandler
www.fjd.dk

www.bivet.nu/dk
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Det bedste til din hund
-gennem flere generationer
Siden 1986 har KROMIX fremstillet hundefoder af højeste
standard. KROMIX er sammensat af nøje udvalgte råvarer
af høj kvalitet. KROMIX bruger udelukkende friske tørrede
råvarer, der sikrer en god naturlig smag, og kødet vi anvender, er godkendt til konsum.
Vore fodertyper er selvfølgelig blevet ændret igennem
årene, da vi altid følger den nyeste udvikling, som passer
til vore produkter.

.520,;

Vi tilsætter ikke aromaer, smags- eller farvestoffer.
KROMIX blev startet i 1986 af Henning Kromann ud fra
filosofien om, at pris, kvalitet og ydelse skal passe sammen.

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