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HIKE
v/Leif Kirkeby
Holstebrovej 189
Mønsted
DK-8800 Viborg
Telefon: +45 86 64 73 39
Telefax: +45 86 64 75 39
Mobil: +45 40 40 73 39
hike@hike.dk

Køb foder og andet udstyr til din hund nemt og bekvemt på 

www.hike.dk

HIKE er en serie professionelle foderblandinger, 
hvor indholdet er tilpasset den enkelte hunds 
behov. Fås til aktive hunde, brugshunde, hvalpe og 
hunde på diæt. Foderblandingerne er garanteret 
uden sojaproteiner og tilsætningsstoffer.

HIKE leverer alt i udstyr og tilbehør 
til hunde. Specialist i jagthunde udstyr, 
schweisshundeudstyr og slæde-
hundeudstyr. Vi producerer selv i en 
høj kvalitet.

HIKE - Hundefoder og hundeartikler 

HIKE søger seriøse 
hundefolk til forhandling 
af vores professionelle 
hundefoder.
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Omkring årsskiftet vil der efter al sandsynlig-
hed blive vedtaget en ny lov der omhandler 
jordbrug, loven er benævnt grøn vækst.

Danske landmænds gøren og laden er altaf-
gørende for vores fritidsinteresse, jagt og kon-
kurence med den stående hund. Da der hele 
tiden kommer nye tiltag, er det vigtigt, at vi 
hundefolk holder os orienteret, således vi kan 
hjælpe og støtte vores terrænejere i de tiltag, 
der kan hjælpe hønsefuglebestanden. Følgende 
vil efter al sandsynlighed blive vedtaget:
  Fra efteråret 2011 vil der gælde nye krav om 
efterafgrøder som følge af grøn vækst. Bla. 
Skal arealet med pligtige efterafgrøder stige 
fra ca. 120.000 ha i 2007 til ca. 380.000 ha i 
2011.
  Dertil kommer mulige krav om yderligere 
efterafgrøder som følge af miljøgodkendelser.
  Kravene om efterafgrøde bliver forskellige, 
afhængigt af vor følsom vandmiljøet i de 
enkelte oplande vurderes at være for kvælstof 
udledning.
  I de mest følsomme områder ventes det, at 
kravet kan blive på op til 37 % af sædskiftet.
  Der er lagt op til, at mellemafgrøder mellem 
to afgrøder af vintersæd kan erstatte de efteraf-
grøder med efter følgende vårsæd, dog således 
at man skal have dobbelt så meget mellemaf-
grøde. (næsten umuligt) 

Efterafgrødernes betydning for fuglene er 
stor, det er vi mange, der har erfaret. Vigtigt 
er det, at efterafgrøderne er tidligt og veletab-
lerede. Den bedste metode er enten at: Sprede 
frø af sennep, olieræddike eller raps (ikke 
græs) inden høst eller: Umiddelbart efter høst 
sprede frø uden jordbearbejdning, således man 

bevare stubbene som dækning for vildtet.
  Omkostningerne ved sådan en etablering er 
ganske små. Er der noget en landmand kan 
lide, er det at holde omkostningerne på et 
minimum. En væsentlig fordel ved en efteraf-
grøde er, at udover den har en jordforbedrende 
virkning, samler den kvælstof til den efterføl-
gende vårafgrøde. Denne kvælstoffi ksering 
er størst, når man undlader at sprøjte eller 
jordbearbejde i efteråret, man skal kort sagt, 
lade jorden ligge uberørt indtil ugen før, man 
skal så den nye afgrøde.

Så kære hundevenner få en samtale med 
landmanden om de muligheder denne lov 
giver, i stedet for de restriktioner den giver. 
Det er ikke ligegyldigt, hvor disse ubehand-
lede marker ligger i træningsområdet/reviret. 
Markerne giver en ideel mulighed for at 
udsætte agerhønsefamilier og bevare disse hele 
efteråret, således udparringen sker på ens eget 
revir til foråret.
  Endvidere vil der højst sandsynligt blive 
mulighed for at få tilskud til oprettelse af vildt 
striber. Tilskuddet vil komme fra landdistrikt- 
midlerne, og vil blive administreret fra de 
forskellige landbrugscentre. I Nordjylland 
forsøger vi at få en maskinstation til at udså 
striberne, med det formål, at landmanden hver-
ken skal have arbejdet eller omkostningerne.

Dette er til orientering for alle jægere og 
hundefolk.
Med venlig hilsen.
Landmand, hundemand og formand.
Flemming Fuglede Jørgensen
  

Grøn vækst (hvad er det også)?

Resultatbog 
Husk at rekvirere resultatbog på 
din hund i god tid inden dens første 
prøve eller udstilling.
Kopier af DKK´s ejerforholdsattest 
(ikke stambog) og Dansk Hundere-
gisters registreringsattest sendes 
til: Kirse Overgaard, Søbreden 47, 
st.tv. 2820 Gentofte. Mrk. Resultat-
bog. 
Tlf.: 3965 4790 - Mobil: 2710 4797
 
Resultatbogen koster 50 kr. Beløbet 
vedlægges i check, eller overfø-
res via netbank til konto 0225-
0016792667.

Hvem er vi?
Hvad interesserer medlemmerne af FJD´s 
specialklubber? Hvordan er aldersfordelin-
gen? Hvordan fordeler de sig på køn? Hvor 
mange hunde har de? Går de på jagt? Delta-
ger de i markprøver eller udstillinger?
  Det er blot nogle af de spørgsmål, vi på 
redaktionen gerne vil blive klogere på, ikke 
mindst fordi vi på den måde får en viden, som 
vi kan udnytte til at lave det bedst mulige 
blad for alle.
  For at få svar på alt dette gennemfører vi i 
perioden 15.02 – 15.03.10 en brugerunder-
søgelse blandt medlemmerne, og vi håber 
selvfølgelig på, at så mange som muligt vil 
deltage, så vi kan få et helt rigtigt billede af 
medlemskredsen.
  For at deltage i undersøgelsen, skal du gå 
ind på din specialklubs hjemmeside, hvor 
der vil være et link til selve undersøgelsen. 
Når du kommer herind, er der en række 
spørgsmål, som bedes besvare så ærligt som 
muligt.
  For at gøre det nemt og billigt kan vi des-
værre kun lave undersøgelsen via internettet. 
Skulle du ikke have adgang til dette, kan du 
alligevel være med. Du kan blot få hjælp hos 
en bekendt, som har internetadgang, eller du 
kan gå på det lokale bibliotek.
  Resultatet vil naturligvis blive offentliggjort 
her i bladet, og vi håber som sagt, at rigtig 
mange vil være med.
God fornøjelse
Flemming Østergaard

FJD´s hjemmeside
er i øjeblikket under ombygning. Derfor 
kan der være perioder, hvor hjemmesiden 
ikke er tilgængelig.

Red.
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Det er ikke så vanskeligt selv at lave sine 
agerhøns. Man placerer en voliere (min. 1 
x 2 m og ca. 1 m i højden) på et roligt sted i 
haven med sol og læ. Her indsætter man sidst 
på vinteren eller i marts et par agerhøns. I et 
hjørne af volieren skabes der lidt dækning med 
græstørv, lyng og evt. fyrtoppe. Dette hjørne 
overdækkes, gerne med en plasttagplade, som 
solen kan skinne helt eller delvis igennem. Tæt 
ved lågen indrettes en foderplads. I den øvrige 
del af volieren lægges 10-15 cm. sand.
  Fuglene skal være så rolige som muligt, og 
når man henter dem, bør man lade dem sidde 
sammen i transportkassen til næste morgen. 
På den måde har de vænnet sig til hinanden og 
dannet par.

Når hønsene er sluppet ud i volieren, er der 
kun at vente. Fuglene skal blot fodres med æg-
lægningsfoder til agerhøns og have adgang til 
vand. Det kan være nødvendigt, så længe vin-
teren ikke er helt ovre, at hælde lunkent vand 
op i en skål hver dag, så de får lejlighed til at 
drikke. Senere kan vandautomat anvendes.
  Æglægningen vil næppe begynde før hen i 
maj, og de første æg lægges ofte lidt tilfældigt 
rundt i volieren, men lad være med at forstyrre 
dem. De vil sikkert fi nde en reddeplads under 
halvtaget.
  Begynder de først at lægge æg i reden, vil 
hønsene udvise den samme adfærd som i natu-
ren, men der kan godt gå lang tid, før rugnin-
gen begynder, da foderet ofte giver mange æg. 
Selv har jeg haft op til 31 æg i en rede.  Jeg har 
også haft fugle som først begyndte rugningen 
omkring 20. juni.

  Rugningen tager normalt ca. 24 dage, og i 
den tid er hønen kun borte fra reden i korte pe-
rioder, medens kokken hele tiden holder vagt. 
Og så .... pludselig en dag myldrer det med 
kyllinger 1, 2, 3,..... Det er ikke til at tælle. 20, 
23 ja helt op til 27 kyllinger er set på denne 
måde. Har man ikke tidligere oplevet glæden 
ved opdræt, så gør man det i denne situation. 
Der fi ndes ikke noget mere sødt en agerhøne-
kyllinger, og forældrefuglenes omsorg for de 
små er næsten overvældende. Naturen er på en 
gang rykket tæt på.

Nu er det med at have det rigtige foder parat. 
Et specielt foder til start af agerhønekyllinger 
kan fås hos de forskellige opdrættere. Man 
kan med fordel blande et fi nt hakket hårkogt 
æg i foderet en gang eller to om ugen. Der 
fodres på en fl ad bakke af masonit med den ru 
side opad. Du skal ikke give mere foder, end 
kyllingerne kan æde op hver dag. Overskuddet 
bliver hurtig muggent. Læg småsten i vandtru-
get, så man undgår druknede kyllinger.
  Den ene dag små dunede kyllinger den næste 
fl yvestærke agerhøns. Nej så hurtigt går det 
ikke, men det går stærkt under forældre-
fuglenes omhyggelige omsorg. I løbet af et par 
uger er dundragten borte, kyllingerne kan fl yve 
rundt i volieren, og de er nu ikke længere så 
sarte.
  Man kan give tilskud af grønt hver dag (salat, 
mælkebøtte, kløver m.v.) Senere kaster de sig 
over alt grønt, så der er grøn fritid både mor-
gen og aften. Hold øje med bunden i volieren. 
Det kan blive nødvendigt med friskt sand.
  Jo ældre kyllingerne bliver, jo mere kan 

kosten varieres. Knækket hvede, raps og 
ukrudtsfrø kan blandes i eller strøs direkte på 
jorden. Efter en 4-5 uger kan man også forlade 
det specielle startfoder og bruge almindeligt 
kyllingefoder.
  Når fuglene igen skifter fjerdragt gerne i syv-
otte ugers alderen, er de klar til udsætning.
  Når man opdrætter på denne måde, vil man 
også opdage at kyllingerne får gule ben som i 
naturen. Det skyldes formentlig kautinindhol-
det (er også i gulerødder). Modsat har indkøbte 
kyllinger grå ben som gamle fugle.

Agerhøns efter naturmetoden

Som lovet i et tidligere nummer 
bringer vi her opskriften på, 
hvordan man får et par ager-
høns til selv at ruge kyllingerne 
ud.
  Det er spændende, og når det 
lykkes, er det stort set et pro-
blemfrit opdræt.

Tekst og foto: Flemming Østergaard
I det tidlige forår sættes et par rolige høns ind i den lille voliere.

Den ene dag små dunede kyllinger den næste fl yvestærke 
agerhøns.
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Den valgte udsætningsplads bør ligge et godt 
og strategisk rigtigt sted i terrænet. Der bør 
være så åbent, at der kommer sol, men der skal 
også være så meget dækning omkring volieren, 
at rovvildtet ikke har for let spil.
  Pladsen bør også sikres mod rovtøjet i hvert 
fald det fi rbenede. Man bør sætte tråd tilsluttet 
et elhegn op omkring volieren. Har man ikke 
adgang til kreaturhegn kan effektivt batte-
rihegn fås til billige penge bl.a. hos Harald 
Nyborg. Man skal også gøre sig klart, at udsæt-
ningen skal passes lige så godt som opdræt-
tet. Pladsen skal tilses hver dag, for foder og 
vand m.m. og det må gerne være på et bestemt 
tidspunkt på dagen. Ved det daglige besøg, har 
man også mulighed for kontrol af, hvordan 
fuglene holder til. Det ses på den mængde 
foder, som forbruges fra dag til dag.

  De bør gå i buret på udsætningspladsen nogle 
dage, så begynder man med at slippe et par 
stykker fri (husk fodring uden for volieren i 
automat). Efter et par dage slipper man igen et 
par stykker og så fremdeles, til alle på nær en 
enkelt er sluppet fri. Den sidste fugl lader man 
sidde så længe i buret, man kan klare at passe 
den, gerne et par uger. (husk, at man ikke må 
slippe kaldehønen fri efter 16. august). Den vil 
ved sin kalden få fl okken til at blive i nærhe-
den af buret og på den måde vænne hønsene til 
området.
  Udsatte agerhøns ophører i øvrigt hurtigt med 
at æde ret meget på udsætningspladsen, der er 
føde nok i terrænet. Men sørg for, at der fortsat 
er foder på pladsen og i automater rundt om i 
terrænet.

1 2

3

1. Udsætningspladsen bør ligge et godt sted i ter-
rænet. Der bør være så meget dækning omkring 
volieren, at rovvildtet ikke har for let spil.

2. Kyllingerne er ved at blive sluses ud fra volieren.

3. Har man ikke adgang til kreaturhegn kan effek-
tivt batterihegn fås til billige penge bl.a. hos Harald 
Nyborg. 
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Interessen for og glæden ved jagt med stående 
hund er drivkraften for at avle og forbedre de 
forskellige racer af stående hunde.
  Vi oplever på en bred front en faldende 
interesse for den stående hund, og jagten i det 
åbne land. Vi er måske for tilbøjelige til at give 
landbruget skylden, men det kan vi ligesom 
ikke bruge til noget, og efterhånden er da også 
rundt om i landet igangsat en masse aktiviteter 
for at hjælpe og øge bestanden af markens 
vildt på de præmisser, der nu engang er.
  Og det virker. Det ser vi tydeligt i forbindelse 
med afvikling af markprøver rundt om i landet. 
Så langt så godt.

Hvad værre er, vi har tabt mindst en gene-
ration af jægere med interesse for jagt med 
stående hunde. Det må der gøres noget ved, og 
et prisværdigt eksempel på, hvad der kan gøres 
viser Ove Nissen Nielsen i Farup ved Ribe.
  Ove råder over et prægtigt terræn, passende 
besat med fuglevildt. Ove har i en årrække 
arbejdet sammen med ”Aalestrup Natur-
skole”, en efterskole hvor eleverne bl. a. kan 
erhverve deres jagttegn. En uge i efterårsjagten 
tilbringer de elever, der har bestået jagtprøven 
i området omkring Ribe, og prøver her forskel-
lige jagtformer.

  Hos Ove er det en eftermiddag med jagt for 
stående hund. Nyjægerne går to og to sammen 
med en hundefører og virker, som skytter gør 
ved brugs- og vinderprøver. Ove inviterer et 
bredt udsnit af stående hunde, i år seks forskel-
lige racer, så de unge mennesker får et indblik 
i de enkelte racers særkende. 
  I år var elevtallet så stort, at eleverne blev 
delt i to hold, og det andet hold kom til Erling 
Clausen i Sejstrup, og havde en oplevelsesrig 
eftermiddag der.
  Jeg har nu i to år været inviteret af Ove, og 
det har været en rigtig god oplevelse at se og 
høre de unge menneskers begejstring for den 
jagtform, som for år tilbage var almindelig, 
men som de færreste efterhånden oplever.
  Jeg er overbevist om, at nogle af disse 
nyjægere efter en sådan eftermiddag ser frem 
til ikke blot at skyde for en stående hund, men 
også at få oplevelsen selv at føre hund, det kan 
man mærke på den begejstring hvormed de 
spørger ind til arbejdet med den stående hund.

Nu er det jo de færreste, der kan lave et 
sådan arrangement som Ove, men mindre kan 
også gøre underværker.
  Vi må tage os selv i nakken, og når vi har 
mulighed derfor, invitere nyjægere med på 

jagt, og lade dem få oplevelsen af jagt med 
stående hund.
  De seneste år har der rundt om i landet været 
mange snepper, som også giver mulighed 
for at demonstrere den jagt, vi sætter så stor 
pris på. Lad os tage udfordringen op og vise, 
at vore hunde har de gener ud over de andre 
racer, at de tager stand og dermed giver jæge-
ren yderligere en jagtform. Gør som Ove og 
Erling.

Lad nyjægerne opleve jagt 
med stående hund

Hvis vi skal have fl ere jægere med stående hunde, må vi tage fat i de helt nye jægere og lære dem op.
Tekst: Thomas Moltesen Hansen. Foto: Flemming Østergaard

Mange nyjægere vil gerne opleve glæden ved at skyde en 
agerhøne.
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Umiddelbart forbinder menigmand oftest 
udsætning af fuglevildt med jagtvæsenernes 
massive fasanudsætninger og kommercielle 
parader med hundredvis af nedlagte fugle. 
Uagtet at sådanne parader i de fl este tilfælde 
netop er det håndgribelige bevis på vel gen-
nemført revirforvaltning, medfører dette 
billede en modstand mod udsætning af de 
såkaldte ”skydefugle” i den brede offentlighed.
  Sagen rejses da også med jævne mellemrum i 
Vildtforvaltningsrådet – senest i 2006, hvor der 

efter hårde forhandlinger blev indgået forlig 
mellem organisationerne omkring ændring af 
Bekendtgørelse nr. 870 om udsætning af vildt, 
jagtmåder og jagtredskaber. Af bekendtgø-
relsens nye Kapitel 6 § 12 kan det læses, at 
muligheden for at udsætte fuglevildt stadig er 
til stede, men at udsætning af et større antal 
fugle kræver, at visse betingelser er opfyldt.
  Udsætning af gråænder er reguleret ved, at 
der nu kun kan udsættes 1 ælling pr. 150 m2 
vandfl ade, men har i øvrigt ingen indfl ydelse 

på reglerne for den udsætning af hønsefugle, 
der fokuseres på i denne artikel. Bemærk dog, 
at hvis man er ansvarlig for udsætning af til 
sammen mere end 100 stk. fuglevildt (fasa-
ner, agerhøns og gråænder) er der krav om, at 
man har gennemført et godkendt obligatorisk 
kursus i udsætning af fuglevildt. 

De nye udsætningsregler gælder fra 1/1 
2010, hvilket vil sige fra den kommende 
udsætningssæson. Hvis du udsætter fasaner 

100 fugle
Nye regler for udsætning
af fuglevildt

Den ultimative forudsætning for at arbejde med fuglehunde er, at der er nogle fugle at træne på. Gode bestande af 
fasaner og agerhøns på terrænerne er derfor det, vi alle drømmer om, men desværre er virkeligheden ofte en anden, 
hvis vi ser på det generelle danske landbrugsland. Mange steder benytter jægere og hundefolk sig derfor af muligheden 
for at kompensere for en manglende eller fåtallig bestand af hønsefugle ved at udsætte opdrættede fasaner og agerhøns 
forud for efterårets træning, prøver og jagt med de stående hunde.  Da der træder nye regler i kraft omkring udsætning 
af fuglevildt med virkning fra 1. januar 2010, og der samtidig er nye strømninger undervejs, specielt omkring agerhøn-
sene, vil denne artikel forsøge at give en opdatering på den aktuelle situation.

Tekst: Bent Rasmussen, Biolog/konsulent – Danmarks Jægerforbund
Foto: Flemming Østergaard
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eller agerhøns, er det derfor vigtigt at vurdere, 
om de ændrede regler har betydning for dig. 
Først og fremmest gælder det om at vurdere, 
om det antal fugle, du planlægger at sætte ud, 
overskrider bagatelgrænsen på 100 fasaner/
agerhøns pr. ejendom eller 1 fasan/agerhøne 
pr. hektar. For uanset ejendommens størrelse, 
er det kun, hvis denne bagatelgrænse overskri-
des, at der er krav om, at der skal udarbejdes 
og implementeres en såkaldt ”biotopplan” for 
ejendommen.
  I mange tilfælde, hvor der i hundeklubregi 
eller mindre jagtkonsortier udsættes et moderat 
antal fasaner og/eller agerhøns, er reviret 
sammensat af fl ere mindre ejendomme, og da 
der må udsættes 100 fugle pr. ejendom, vil 
disse udsætninger typisk kunne fortsættes uden 
yderligere krav eller begrænsninger.

Der er kun hvis du – over den gængse baga-
telgrænse på 100 fugle pr. ejendom – ønsker 
at benytte muligheden for at sætte op til 7 stk. 
fasaner/agerhøns ud pr. hektar, at der stilles 
krav om, at der skal være et vist naturindhold 
på din ejendom.
  Dette krav opfyldes, enten hvis ejendom-
men er en ren skov- og naturejendom med 
maksimalt 22 hektar støtteberettiget landbrugs-
jord, eller hvis ejendommen har en godkendt 
biotopplan. Det vil føre for vidt at komme 
nærmere ind på indholdet af biotopplanordnin-
gen i denne artikel. 
  Grundprincipperne er dog, at der skal gen-
nemføres en række pointgivende biotopleje-
tiltag på ejendommen i et omfang, så der i alt 
opnås 100 point. Biotopplanen indsendes til 
det lokale statsskovdistrikt senest 1. maj, og 
når du har udført planens plejetiltag i praksis, 
kan der sættes op til 7 fasaner/agerhøns ud pr. 
hektar. 
  5-10 % af de indsendte biotopplaner udtages 
hvert år til kontrol, hvor det tjekkes, at den 
udførte terrænpleje modsvarer mængden af 
udsatte fugle. Biotopplanordningen er meget 
omfattende og på nogle punkter vanskelig at 
fortolke, men du kan forsøge dig frem ved at 
gennemlæse biotopplanvejledningen, der kan 
fi ndes på Skov og Naturstyrelsens hjemme-
side. - dette link: (se nedenfor)  
  Som nævnt tidligere, er der krav om, at alle 
personer, der er ansvarlige for udsætning 
af mere end 100 stk. fuglevildt, skal have 
gennemgået et ”udsætningskursus”, der er 
godkendt af Skov og Naturstyrelsen. Kravet 
gælder uanset hvor stor din udsætningserfa-
ring er, så der er ingen vej udenom en dag på 
skolebænken.

  Her bliver du opdateret i et bredt pensum af 
juridiske og etiske regler indenfor de forskel-
lige temaer, der relaterer sig til vildtudsætning. 
På kurserne – der bl.a. udbydes af Danmarks 
Jægerforbund – kan du bestemt ikke forvente 
at blive udlært som vildtudsætter på én dag. 
Men du får dit udsætterbevis, og tilbagemel-
dingerne fra de første kurser er, at mange har 
stor glæde af den erfaringsudveksling, der sker 
med de øvrige kursister.

Da frygten for fugleinfl uenza var på sit høje-
ste, blev der indført en forebyggende indsat-
splan for al produktion af fjerkræ – herunder 
også det opdrættede fuglevildt. Det betyder, at 
du skal sørge for at få en underskrevet ”sund-
hedsattest” med fra opdrætteren, når du køber 
dine fugle til udsætning. Attesten skal vise, at 
opdrættet indenfor de seneste tre måneder er 
undersøgt for fugleinfl uenza med et negativt 
resultat.
  Papiret skal du opbevare i fem år, sammen 
med optegnelser af, hvor fuglene er udsat. 
Notering af udsætningssted kan passende ske 
ved, at der tegnes en kortskitse på bagsiden af 
attesten.
  Selv om de mange sager om svigtende 
dyrevelfærd ved transport af dyr, der har været 
i medierne de seneste år, ikke har det mindste 
med vildtudsætning at gøre, har de afl edte 
stramninger af lovgivningen for dyretranspor-
ter i høj grad betydning for dig som udsætter 
af fuglevildt. 
  Fortolkningen af de nye regler er vanskelig, 
men så snart en transport af fasaner, ager-
høns og gråænder til udsætninger ikke er til 
eget ukommercielle brug, er der risiko for 
at reglerne overtrædes, og ved kontrol vil 
bødeforlægget være ubehageligt højt. Hvis 
der bestilles fuglevildt til udsætning i regi af 
hundeklubber, konsortier eller nabofælles-
skaber, anbefales det derfor, at det altid aftales 
med opdrætteren, at han leverer fuglene hjem 
til dig.

Når man har gennemlæst denne svada af 
regler omkring udsætning, vil mange måske 
blive skræmt fra at påbegynde eller fortsætte 
arbejdet med at sætte fasaner og agerhøns ud 
på sit terræn. Det bør ikke være tilfældet, for 
sker udsætningen på et niveau, der kun omfat-
ter op til et par hundrede fugle, vil det sagtens 
kunne lade sig gøre uden anden ændring end 
et par justeringer af praksis, så den tilpasses til 
det angivne regelsæt.
  Der, hvor man som vildtplejer og hunde-

sportsmand bør gøre sig sine overvejelser, er 
hvordan, vi kan sikre, at udsætning af fugle-
vildt også i fremtiden består som et redskab i 
vildtplejen og hundearbejdet. Dette gør vi først 
og fremmest ved at overholde de juridiske og 
etiske regler.
  Vi er afhængige af, at der på de – oftest større 
– ejendomme, hvor der kræves biotoppla-
ner, gennemføres de nødvendige omfattende 
plejetiltag, så der kan fremvises den forbedring 
af den generelle naturtilstand, som er en vigtig 
del af udsætningsforliget.
  Hvis der ikke er dokumenteret en målbar ef-
fekt af biotopplanerne ved planlagte undersø-
gelser i 2013 – og allersenest i 2017 – hænger 
udsætning af fuglevildt i en meget tynd tråd. 
Men selv om biotopplanejendommene gør 
deres arbejde til topkarakter, hjælper det ikke 
noget, hvis ”hobbyudsættere” tvister lov og 
etik, ved at give køb på kvaliteten af den ud-
sætning de foretager eller strækker tidspunktet 
for udsætning, så der er fuglegaranti ved den 
lokale marktræning eller -prøve. Hvis vi vil 
bevare udsætningsmuligheden, skal der være 
rene linjer.

Ved de netop overståede jagttidsforhandlin-
ger overlevede jagten på agerhøns med nød og 
næppe. Et led i aftalen er, at der skal udarbej-
des og gennemføres en national forvaltnings-
plan for at genopbygge en bæredygtig naturlig 
dansk agerhønebestand, der tåler jagtlig 
udnyttelse. Vi må i denne forbindelse forvente, 
at retten til generelt at kunne udsætte agerhøns 
vil komme yderligere under pres.
  Udsætningen af opdrættede agerhøns slører 
det reelle billede af hvordan den vilde agerhø-
nebestand har det, og derudover er det bevist, 
at farmfuglene har en anden genetik end vores 

Der er ingen problemer, hvis du udsætter undert 100 fugle.Skal du have mange fugle, f.eks. fordele til jagtforening og hundeklub, så lad opdrætteren levere fuglene.

Du skal huske at notere, hvor i terrænet du udsætter fuglene.
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indfødte agerhøne. Sidst og ikke mindst er 
det uklart, hvorvidt de udsatte fugle har en 
adfærd, der ikke adskiller sig fra de naturlige 
agerhøns, bl.a. om de evner at bidrage til 
bestanden på længere sigt, ved at producere 
levedygtigt afkom.
  Vi kan vælge to måder at reagere på om-
kring dette forvaltningsspørgsmål. Vi kan 
kæmpe mod alle nye forvaltningsforslag, og 
holde på vores ret til at gøre, som vi altid 
har gjort. Og her skal vi huske på, at der jo 
ikke er noget, der taler for, at den hidtidige 
praksis har skadet agerhønebestanden. 
  Alternativt kan vi være en aktiv medspiller 
ved udarbejdelsen af den nationale forvalt-
ningsplan, og spille os selv ud, som de vel-
menende eksperter og foregangsmænd, som 
vi er på området. Ligesom reaktionen på de 
ovenfor beskrevne regelsæt handler det ude-
lukkende om at tilpasse den praksis, som vi i 
forvejen anvender, til de strømninger, der er 
i den moderne forvaltningsteori.
  Der skal måske nok sluges et par kameler, 
men hvis det er den eneste omkostning for 
at kunne gå fra ”hundesportsskurk” til ”for-
valtningshelt”, er det et lille offer.

En af de positive sider ved det aktuelle, 
og efterhånden usædvanlige, vintervejr, 
vi oplever for tiden, er, at de snedækkede 
marker udstiller alle deres herligheder. Det 
er utroligt glædeligt, hvor mange steder 
man fra bilvinduet kan se en mærkelig 
forsamling af ”nye muldvarpeskud” på den 
hvide fl ade. Pæne fl okke af agerhøns, der er 
halvt nedgravet i snemasserne. Der hersker 
ingen tvivl om, at den påståede forbedring 
af vores agerhønebestand er reel, og lige 
nu er der meget passende en virkelig god 
grundstamme af vilde – eller i det mindste 
integrerede – agerhøns at arbejde ud fra. Det 
kunne da være sjovt, hvis jægerne og hunde-
folkene offi cielt kunne tildeles hovedparten 
af hæderen, når redningsaktionen for vore 
agerhøns er lykkedes.

Kort og godt
Hvis du f. eks. har jagten på fi re ejendomme, 
må du udsætte 100 fugle hvert sted, altså 
400 i alt.
Skal du bruge mange fugle, eks. 50 fl okke 
til jagtforeningen, hundeklubben etc., så skal 
du få opdrætteren til at levere fuglene.
  Ellers risikerer du bøde, hvis du ikke har et 
transportkursus.
   Du skal notere, hvor i terrænet, du udsæt-
ter fuglene.
  Alle papirer skal gemmes i fem år.

Hvis du vil vide mere
Her kan du læse selve bekendtgøresen:  
http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.
aspx?docId=bek20070870-full. 
Her kan du læse om biotopplaner: http://
www.skovognatur.dk/Jagt/Udsaetning_af_
vildt/

Vi er nu ved at nærme os slutspurten i ”Jagt-
hundens” hvervekonkurrence. Konkurrencen 
slutter 31.03.10, og vinderen får mulighed for 
at komme på rypejagt i et rigtigt spændende 
og godt terræn på ca. 3.000 ha. Terrænet består 
af både skov, lirype- og fjeldrypeterræn. Den 
højeste beliggende del af terrænet ligger inden 
for „Skarvan- og Roltdalen Natioonalpark“. 
Læs reportagen fra terrænet i ”Jagthunden” 
6/09 side 65.
  Vinderen får følgeskab af tre andre dan-
skere, som har bestilt en tur sammen med den 
heldige.

Der er altså endnu 1½ måned at samle nye 
medlemmer i, så det er bare med at komme i 
gang. Derfor tag kontakt til alle, som ejer en 
stående hund, og som man ikke er sikker på, er 
medlem af en af vore specialklubber. Forklar 
fordelene ved at være med og det vigtige i at 
støtte arbejdet med og for stående jagthunde. 
Husk! Det tæller lige så meget at melde en per-
son ind i en anden specialklub, end den man 
selv er medlem af.
  Men det er ikke kun til vinderen, der er en 
fl ot præmie. Det er lykkedes at skaffe mange 
fi ne præmier til de 10 dygtigste – se præmieli-
sten nedenfor.

Hvis du vil have del i en af de fl otte præmier, 
skal du mellem d. 1. og 15. april sende en 
mail eller et brev til redaktionen, hvor du har 
noteret de personer, du har skaffet som nye 
medlemmer.
Listen skal omfatte, navn, adresse og hvilken 
specielklub de pågældende er indmeldt i.
Sammen med de pågældende klubbers kasserer 
kontrollerer redaktionen, at de pågældende nu 
også er medlem.
  Når resultatet er gjort op, får de heldige 
direkte besked fra redaktionen, ligesom det 
offentliggøres i juninummeret af bladet.
Lad os få en fantastisk slutspurt til gavn for 
jagthundesagen
Flemming Østergaard
Redaktør.

Præmielisten:

1. præmie
Tre dages rypejagt på Meraker med ophold og 
fuld forplejning. Værdi: 7.000 kr.

2. præmie
GPS tracker fra Petlink. Værdi; 4.500 kr.

3. præmie
1 familiefl ok agerhøns fra Ole Urskov, Vildt-
fyn. Værdi: 1.000 kr.

4. præmie
Transportkasse til hunde fra K. O. Skov i 
Bording. Værdi: 499 kr.

5. præmie
1 sæk hundefoder, dressurline og halsbånd m. 
klokke fra Hike. Værdi: 489 kr.

6. - 7. Præmie
1 sæk hundefoder fra Skyttens. Værdi: 400 kr.

8. præmie
Rygsæk fra K. O. Skov i Bording. Værdi: 299 
kr.

9. - 10. præmie
DVD - Rypejagt.

Er det dig, der skal på rypejagt?
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Engelske racer.
Nordjyske prøve lørdag den 13. marts – max 3 
hold.
Mødested: Gl. Toftegård, Gl. Toftegårdvej 65, 9440 
Aabybro
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Engvej 94, 
9330 Dronninglund. Tlf. nr. 98843187, E-mail: ir@
kenneloestkysten.dk
Bankkonto: 9044-0000966487
Dommere: Helge R. Pedersen, Erik Rimmen og Poul 
Rasmussen.

*Midtjyske prøve søndag den 14. marts  – max 3 
hold.
Mødested: Egehytten, Ejstrupvej 6920 Videbæk
Prøveleder: Harry Jensen, Egerisvej 6 Vorgod, 9620 
Videbæk. Tlf. nr. 97175215/ 23307215.
Bankkonto: 5997- 8008452.
Andet: Der kan købes morgenkaffe. Grillpølser kan 
købes til frokost.
Dommere: HP. Clausen, Erik L. Winkler - ?

*Sydjyske prøve lørdag den 13. marts – max 3 
hold.
Mødested: Darum Fritidscenter, Nørrelundvej 16, 
6740 Bramming.
Prøveleder: H.P. Clausen, Videkærvej 21, 6740 
Bramming. Tlf. nr.:75179442/24855377. E- mail: 
ac-hpc@mail.tele.dk .
Bankkonto: 4630-4630142091.
Andet: Madpakker kan bestilles.
Dommere: Endnu ikke på plads.

*Midtfynske prøve fredag den 12. marts - max  3 
hold. 
Mødested: Metrinelund, Ståbyvej 13, 5672 Broby.
Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13, 5672 
Broby. Tlf. nr.: 50580794, E-mail: metrinelund@
anarki.dk .
Bankkonto: 8113-000860809
Dommere: Bent Olsen, Anders Varming og Valde-
mar Larsen.

Østjysk, (Kolding ) prøve tirsdag den 9. marts - 
max  1 hold blandet ungd. og åkl. 
Mødested: Vesterskovvej 34, 6091 Bjert.
Prøveleder: Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 
Bjert. Tlf. nr.: 22748040. E-mail antondahl@tdcadsl.
dk 
Bankkonto: ?
Dommer: Anton Dahl. 

*Sjællandske prøve søndag den 14. marts  -  max 
4 hold. 
Mødested: “ Kaisholm” 4690 Haslev.
Prøveleder: Erling Juul, Fasanvej 15, Gerskov, 4070 
Kirke Hyllinge. Tlf. nr.: 46404587/24647270, E- 
mail juuls@mail.dk 
Bankkonto: 0333- 2551749250.
Dommere: Jørgen Gordon Andersen, Lars Nielsen, 
Valdemar Larsen og Anders Varming.

Kontinentale- racer.
Nordjyske prøve søndag den 14. marts  - max 5 
hold.
Mødested: Dalbyover Kro, Kronborgvej 41, Dalby-
over 8970 Havndal.
Prøveleder: Ole Andersen, Kalvevasen 22, Sødring 
8970 Havndal. Tlf.: 86472199  E-mail: strandkan-
tens@yahoo.dk 
Bankkonto: 7230- 102398-1
Dommere: Jens Bak, Bent Hestehaven, Kirstein 
Henriksen og Knud Måbjerg.

Østjyske prøve lørdag den 13. marts  – max 2 
hold.
Mødested: Skakkesholm Grenaa Lystbådehavne 
8500 Grenaa.
Prøveleder: Mogens Nielsen, Glentevej 5, 8500 
Grenaa. Tlf.: 86321889.
Bankkonto: ?
Dommere: Endnu ikke på plads.

*Sydjyske Prøve søndag den 14. marts  - max 2 
hold.
6818 Mødested: Årre Kro, Skolegade 13Årre.
Prøveleder: Kurt Pedersen, Varde Landevej 73, 
6800 Varde. Tlf.: 75267263/ 21427955 E-mail 
kp.pedersen@mail.tele.dk 
Bankkonto: 5982- 1008576.
Andet: Kaffe/ rundstykker 25. kr. Betales ved 
tilmelding.
Dommere: Just Mikkelsen og Torben Bersang

*Sjællandske prøve Ringsted søndag den 14. 
marts  –max 4 hold. 
Mødested: Ringsteds Jagtforenings klubhus, Tol-
strupvej 23, 4100 Ringsted.
Prøveleder: Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 4174 
Jyderup. Tlf.: 57601008 E-mail soren@fredskov.dk 
Bankkonto: 2551 – 693409.
Andet: Der kan købes morgenkaffe og brød. Efter-
middag Kaffe og kage.
Dommere: Knud V. Jensen, Kaj Olsen, Vagn Jensen 
og Jens K. Hansen.

Sydsjællandske prøve Vordingborg. lørdag den 
13. marts  – 3 hold.
Mødested: Granvej 44 C  4760 Vordingborg.
Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej 50, 4760 Vor-
dingborg. Tlf.: 55382815.
Bankkonto: 2650- 6272672227.
Dommere: Henrik Raae Andersen, Leif Anker Jen-
sen og Kim Nielsen.
Engelske og Kontinentale racer.

*Bornholmske prøve søndag den 11 april – 1 hold 
eng. og 1 hold kont. 
Mødested: Klemensker Hallen ,  mødetid kl. 09.00.
Prøveleder: Erik Marker, Segnevej 38, 3700 Rønne. 
Tlf.: 40353558. E-mail: hvideenge@mail.dk 
Andet: Anmeldelsesfrist 31. marts.
Bankkonto: 9541 – 7695636479.
Dommere: Erik Rimmen og Kristian Thomsen

 Husk!!! Ingen hund kan deltage i mere end én af 
ovennævnte prøver udover de prøver hvor der er en 
* stjerne. 
Mulighed for ekstra tilmelding: På de prøver, hvor 
der er påsat en * stjerne, er der mulighed for at til-
melde hunden yderligere til en prøve, uanset at man 
har tilmeldt den til en prøve i forvejen. Tilmeldings-
blanketten for denne ekstra tilmelding vedhæftes den 
indsatte „følgeskrivelse til nummer-to-tilmelding“, 
nederst på siden. Der trækkes lod mellem de frem-
sendte „nummer-to-tilmeldinger“, såfremt der er 
plads på holdene på * prøverne. Det skal understre-
ges, at man både skal sende en tilmeldelsesblanket 
til sin „1.prioritets-prøve“ og til den ekstra prøve. 

Fælles for alle prøver gælder: Mødetid: Kl. 08:00. 
Undtagen den Bornholmske prøve, her er mødetid 
kl. 09.00. 
Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for alle 
racer) og åben klasse kr. 300,00. 
Tilmelding: Tilmeldingsblanketten skal være prøve-
lederen i hænde senest mandag den 1. marts 2010. 
Undtagen den Bornholmske prøve, her er tilmelding 
den 31. marts 2010.

Tilmeldingsblanketten kan rekvireres skriftligt hos 
prøvelederne eller FJDs sekretær ved indsendelse 
af en frankeret svarkuvert. Tilmeldingsblanketten 
kan ligeledes fi ndes på DJUs hjemmeside - www.
danskjagthundeudvalg.dk. Opmærksomheden henle-
des på, at det er absolut nødvendigt, at tilmeldings-
blanketten udfyldes med blokbogstaver og sort eller 
blå kuglepen eller maskinskrift ( røde eller grønne 
kopier fra kopimaskine accepteres ikke). Ved down-
load undlad da at klipse forside og bagside sammen 
brug en kontorklips.
  Stambogsnummeret (DKK registrerings nr.) skal 
stå tydeligt af hensyn til DKKs edb-registrering af 
præmieringer. Gamle, forældede tilmeldingsblanket-
ter accepteres ikke. Indskuddet skal følge tilmel-
dingsblanketten og må ikke vedlægges kontant. På 
prøver hvor bank kontonr. er oplyst, kan indskuddet 
overføres til denne, HUSK at skrive hvem indskud-
det gælder for samt dit egen kontonr, til brug for 
prøvelederen ved evt. tilbagebetaling. 

Oplysninger i øvrigt: Alle FCI/DKK-stambogsførte 
stående jagthunde er startberettigede. Det er en 
betingelse, at ejeren er medlem af den special-
klub hvis race, der føres. Det samme gælder for 
udenlandske hundes ejere. Bemærk at ejers og førers 
medlemsnummer skal opgives. Specialklubbernes 
kasserere kontrollerer, at tilmeldte prøvedeltagere 
opfylder medlemsbetingelserne. Resultatbogen skal 
medbringes på prøven og afl everes til prøvelederen 
om morgenen. Ved glemt resultatbog udfyldes en tro 
og love erklæring. Resultatbogen skal efterfølgende 
for påtegning fremsendes til prøvelederen medføl-
gende frankeret svarkuvert. Frokost holdes på de 
fl este prøver i terrænet. Kritik af ikke-præmierede 
hunde gives i terrænet. Morgenkaffe kan købes på de 
fl este mødesteder. Det er ikke tilladt at medtage egne 
drikkevarer inkl. kaffe de steder, hvor der spises 
frokost indendørs i restauration, cafeteria eller lign., 
hvis dette ikke meddeles særskilt. 

FJD´s forårsmarkprøver 2010

  Undertteegnede fremsenndder hermed anmmelddelsesblanket foor                                              Følgeskriveelse ttil nummer to-tilmeldinng

  Hundeens navn: _______________________________________________________ _   staambogsnummer: ________________________

  Som eeksstra tilmelding ppå: ________________________________________________________________________________________
         (pprøvens navn)
  Hundeen er i forvejen tillmmeldt på: ____________________________________________________________________________________
         (pprøvens navn)

  Med veennlig hilsen: __________________________________________________________________
      (ejerrs unnderskrift)



14

Dyrlægens hjørne v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Korsbåndsruptur (overrivning af det forreste 
knæbånd) er nok den mest almindelig akutte 
ortopædiske skade hos jagthunde og andre 
større hunde.  Før i tiden mente man, at skaden 
var rent mekanisk betinget, men nu ved man, 
at der sker en degeneration af korsbåndet lang 
tid før det endelig springer. Der er teorier om 
en immunologisk betinget årsagssammenhæng, 
og der er  formentlig også genetisk disposition 
(et arveligt element) involveret. En hund der 
har haft korsbåndsruptur på ét bagben, vil ofte 
få det på det andet bagben senere.
  Hunden er ”springhalt” – den tager kun støtte 
på 3 ben. Den holder benet lidt op og sætter 
kun spidsen af poten forsigtigt til jorden. Diag-
nosen stilles under bedøvelse, hvor dyrlægen 
kan mærke en abnorm bevægelighed af leddet. 
Røntgenundersøgelse er ikke til nytte i det 
akutte stadie, da ledbåndet og menisken  ikke 
kan ses på et røntgenbillede.
  Ubehandlet vil leddet blive ustabilt, og dette 
vil forårsage slidgigt i leddet på længere 
sigt. Denne slidgigt vil kunne konstateres på 
røntgen. 
  Behandlingen af et komplet overrevet 
korsbånd er operation. Der er fl ere forskellige 
operationsmetoder, og dyrlægen vil kunne 
anbefale den bedste metode for den individu-
elle hund.
  Et delvist overrevet korsbånd vil i nogen 
tilfælde kunne behandles medicinsk og med ro 
og langsom genoptræning.
  Efter operationen er det vigtigt at opstille 
en plan for hundens genoptræning i samar-
bejde med dyrlægen. I de seneste år har fl ere 
dyrlæger specialiseret sig i fysioterapi, og der 
foregår en rivende udvikling på dette område, 
hvor der kan foretages bl.a. massage, balan-
cetræning, svømmetræning, ”water walker”-
træning med videre.
  Fysioterapi er desuden af stor værdi ved en-
hver genoptræning efter andre fysiske skader.

Osteochondrose ses af og til hos unghunde, 
der er disponerede herfor. Hos disse hunde 

sker der en fejludvikling af ledbrusken og det 
underliggende knoglevæv, således at ledbru-
sken bliver svag. Der kan så ske en fraspræng-
ning af ledbrusken – dette er meget smertefuldt 
og kræver oftest en operation med fjernelse 
af det løse stykke brusk. I nogen tilfælde kan 
tilstanden heles ved at holde hunden i ro og 
give en medicinsk behandling.
  Symptomerne er halthed – osteochondrose 
kan opstå både på forben (oftest i albue og 
skulder) samt i bagben (has og knæ)
  Diagnosen stilles med røntgenundersøgelse 
og evt. en kikkertoperation, hvor man ofte 
samtidig vil kunne fjerne den løse brusk.
  Årsagen til osteochondrose er dels genetisk, 
ofte hos hunde der vokser meget hurtigt,  dels 
ernæringsmæssig og dels traumatisk.
  Dette er baggrunden for, at man anbefaler 
forsigtig motion af unghunde, der endnu 
ikke er færdigudviklede samt, at hvalpe skal 
fodres med et egnet hvalpefoder.  Det er i den 
forbindelse vigtigt, at hvalpe af de store jagt-
hunderacer  fodres med et hvalpefoder specielt 
beregnet til store racer, og at de holdes slanke, 
så de ikke vokser for hurtigt.

”Svømmehale” (Swimmer’s tail)
Mange jagthundefolk har prøvet at have en 
hund med Swimmer’s tail. Symptomerne 
opstår oftest efter at hunden har været ude og 
arbejde i koldt vejr eller vand, men kan også 
opstå under andre forhold.
  Halen hænger slapt ned, og hunden reage-
rer ofte voldsomt ved berøring af halen og 
haleroden. 
  Årsagen er ikke klarlagt, men der kan påvises 
muskelskade og betændelse i de små muskler 
i halen, og der er muligvis tale om overan-
strengelse af  disse muskler. Tilstanden kan 
forholdsvis nemt behandles med smertestil-
lende midler eller steroider. 
  Da man ikke ved hvorfor tilstanden opstår, 
er det vanskeligt at forbygge den, men man 
kan under alle omstændigheder sørge for at 
hunden ikke bliver afkølet efter arbejde. I bilen 

/ hundekassen kan man lægge nogle isolerende 
liggeunderlag og nogle gode tæpper / en god 
hundeseng. Hunden kan gives et fl eecedækken 
eller lignende på, til den er tør.

Kroniske skader som slidgigt opstår hos 
mange ældre hunde – men også hos yngre 
hunde, hvis de har haft en tidligere skade eller 
har et ustabilt led, f.eks. i form af en let Hofte-
ledsdysplasi eller en gammel forvridning etc.
  Man har altid sagt, at en jagthund, der bruges 
hårdt og arbejder meget i vand, vil få gigt, 
men der er også mange almindelige utrænede 
familiehunde, der får lidelsen.
  Symptomerne er halthed, der typisk opstår 
dagen efter, at hunden har været brugt – den 
kan have  svært ved at rejse sig efter hvile, og 
haltheden /ømheden bliver ofte mindre udtalt,  
når hunden er varmet lidt op.
  Forebyggelse af kroniske gigtforandringer er 
vanskeligt, men inkluderer at man holder sin 
hund i god og jævn træning, så dens muskler 
er trænet op til den hårde belastning, det er at 
gå på jagt i lang tid. Gode stærke muskler er 
nødvendige for at undgå skader. Opvarmning 
af muskler, led og sener inden arbejdet er en 
god ting – gå en lille tur inden arbejdet, så 
hunden er varm, inden den skal arbejde. Efter 
arbejdet følges retningslinierne angivet oven-
for, så hunden ikke bliver kold efter arbejdet.
  Smerter ved slidgigt kan behandles med 
forskellige gigtmidler – spørg dyrlægen.
  Brug af et godt foder vil i nogen grad kunne 
forebygge, at en jagthund får slidgigt i en tidlig 
alder. Der er i de senere år kommet foderty-
per på markedet, som retter sig specielt mod 
slidgigt. De indeholder typisk omega 3- og 6 
fedtsyrer og andre former for kosttilskud, som 
gavner leddenes bevægelighed.
  Man kan også vælge at give disse olier og 
andre kosttilskud oveni det almindelige foder, 
man bruger. Dyrlægen vil kunne rådgive 
omkring hvilket foder og evt. hvilke olier og 
kosttilskud, der er gavnligt.

Skader hos jagthunde – 
en hundeejers mareridt

Foto: Erik Petersen
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Dansk Jagthunde Derby afholdes fredag den 
19. og lørdag den 20. marts i Nordjylland.
Standkvarter: Tylstrup Kro, Tylstrupvej 36, 
9382  Tylstrup. Tlf. 98261566.
Prøveleder: Ingerlise og Poul Rasmussen.
Følgende dommere er inviteret til indledende 
heat: Flemming Sørensen, Joakim Skovgård 
Larsen, Asger Stein, Anders Varming, Jan 
Nielsen og Allan Nissen. Afsluttende heat: 
Flemming Sørensen (ordf.), Joakim Skovgård 
Larsen og Asger Stein

Derbyprogrammet er som følger:
Fredag den 19. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00. 
Opråb og sammensætning af de enkelte hold 
til indledende heat.
Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00. Frokost i 
terrænet.

Lørdag den 20 marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00.
Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00. Frokost i 
terrænet.

Der henstilles til, at alle møder præcist til op-
råb. Ikke fremmødte hunde kan ikke deltage 
ved senere fremmøde
Alle, der har tilmeldt hund til årets Derby, har 
primo februar modtaget anmeldelsesblanket 
til betaling af sidste rate. For at hunden er 
startberettiget, skal sidste rate være indbe-
talt til derbyudvalgets sekretariat senest 15. 
februar.

Derbyudvalget anmoder om, at evt. afbud til 
årets Derby meddeles sekretæren hurtigst mu-
ligt, da undladelse af dette kan have indvirk-
ning på sammensætning af holdenes størrelse.

Derbymiddag fredag kl. 19.00.
Buffet m/lune retter, fi sk og kød, samt ost og 
desserttærter.
Pris pr. person kr. 230.-
Derbymiddag og madpakker kan endnu 
bestilles hos sekretæren.
Madpakker a kr. 60.-

For Derbyudvalget: Asger Stein, Ved Ga-
dekæret 21, Hørup, 3550  Slangerup. Tlf. 
47381036.

Dansk Jagthunde Derby er 
sponsoreret af UniQ 

Dansk Jagthunde Derby 2010

Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 

Dansk Jagthunde Derby 2011

Husk at tilmelde din hund, der er født i 2009 
til Derby i år 2011, inden den er et år gammel, 
ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2011 er kr. 200.-
Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, 
og kun disse skal benyttes.
Husk altid at udfylde anmeldelsen med hun-
dens data, ejers navn og tlf. nr.
Mangelfulde oplysninger vil blive returneret 
mod betaling af ekstra gebyr.
Yderligere information om Dansk Jagthunde 
Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjem-
meside: www. jagthundederby. dk
Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske på 
hverdage mellem kl. 18.00-19.30. 
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: 
steinfam@post.tele.dk
Husk at opgive navn og adresse samt telefon-
nummer.

Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550 Slangerup.
Tlf. 47 38 10 36.
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Forstå din hund v. Karl Georg Kristensen

Hvem kender ikke det problem, at en af de 
hunde, som er med på jagten, næsten ikke 
laver andet end at løbe efter de andre hunde 
og genere dem i deres arbejde. Ikke nok med 
at hunden mere eller mindre er værdiløs, men 
den er også med til stort set helt at ødelægge 
jagten. De andre hunde får deres arbejde øde-
lagt, de bliver distraheret og taber koncentra-
tion, jagtkammeraterne bliver mere og mere 
irriterede, og ejeren af den famøse hund bliver 
mere og mere led ved situationen. Kobling er 
eneste mulighed, hvis dagen skal byde på mere 
jagt.
  Der fi ndes næppe to jagthunde, som er ens. 
Derfor er der også meget stor forskel på, hvor 
selvstændige hundene er, og problemet med at 
genere og hænge på makkerhund er i høj grad 
et udslag af mangel på selvstændighed. 
  Men hvordan fortæller man en hund, at den 
skal være selvstændig? Først og fremmest 
ved at få den til at forstå, at der er så meget 
spændende der ude i terrænet, som den går glip 
af ved kun at interessere sig for makker. Men 
pludselig kan det vende, uden at man selv kan 
forstå det, med et syntes hunden, at det er sjovt 
at jage alene - Dette er livet, det er spændende, 
hvorfor har vi ikke gjort det før? 

Selvstændigheden kan altså betragtes, som
et produkt af jagtlyst og den påvirkning, 
hunden får gennem opvæksten. En hund med 
stor jagtlyst vil i almindelighed være selv-
stændig. En hund, som aldrig er sammen med 
andre hunde, vil synes at det er så morsomt at 
jage sammen med en anden hund, at det helt 
overskygger lysten til at fi nde vildt.
  Det er et udsagn de fl este nok kender til, og i 
opdragelsen bliver problemet så at placere sig 
et eller andet sted midt imellem. Målet må jo 

være en hund, som jager selvstændigt uden at 
skele til andre hunde, men har opmærksom-
heden på jægeren. Men hvordan forklarer vi 
hunden det?

Jeg tror på, at det kan lykkes, hvis jagtopdra-
gelsen deles ind i to perioder. Hvalpen skal ud 
og opleve marken og skoven. Jagtinstinktet 
skal vækkes, den skal have en fornemmelse for 
alt det dejlige, som fi nder derude. 
  Når man mærker, at hvalpens jagtlyst begyn-
der at vågne, er det tid at ændre taktik. Nu skal 
den ikke længere i terrænet andet end for små 
lufteture i vildttomme områder. Nu skal den 
i stedet dresseres færdig. Nu skal lydigheden 
helt på plads, og her er apporteringen en af 
hjørnestenene. 
  Nu har vi fået fortalt hunden, at naturen 
er dejlig og rig på oplevelser. At den skal 
samarbejde med og have respekt for jægeren, 
og hunden har forhåbentlig forstået det. Og nu 
skal den have sin egentlig jagtdressur.
  Så skal hunden ud i den virkelige verden. Her 
skal den arbejde alene – den skal få fornem-
melsen af, at her er noget, som kun den kan 
klare, og som den kun kan klare, når den kon-
centrerer sig fuldt og helt om opgaven.
  Har man tilrettelagt alt rigtigt og kun skældt 
ud, når noget var galt og brugt masser af ros 
for alt det rigtige og gode, så har hunden 
forhåbentlig forstået budskabet, og vi kan uden 
problemer jage sammen med andre hunde.

Men hvad med den hund, som har skavan-
ken. Hvad gør man ved den? Det første, man 
skal gøre sig klart, er, at den ikke skal slippes 
sammen med andre hunde. Den skal vænne sig 
til at gøre alt selv, og den skal have så mange 
positive oplevelser, at det overskygger alt 

andet. Hunden skal med andre ord fodres med 
jagtoplevelser, så lysten til selv at jage vildt 
helt kommer til at overskygge lysten til at løbe 
efter andre hunde.
  En sådan hund kan man også tage med på 
et dressur- eller træningskursus. Hunden skal 
jo netop lære at arbejde for sin fører, uanset 
at der også er 12 andre hunde til stede. Det 
kan hunden over 10 aftener, og det er en god 
oplevelse for hunden at have med i ”bagagen”. 
I virkeligheden er det nok den væsentligste 
grund til overhovedet at deltage i et jagthunde-
kursus, og alle bør egentlig, uanset hvor gode 
dressører de er, deltage. Budskabet til hunden 
– de andre hunde er ikke interessante – er så 
vigtigt, og ingen steder fortælles det hunden så 
godt som på et kursus.
  Når man tror, at problemet er løst, skal man 
i begyndelsen slippe den sammen med meget 
selvstændige hunde, som er kendt for ikke at 
tåle, at makker generer. Er der optræk, skal 
man skælde ud. Den anden hund vil afvise 
problembarnet om fornødent med magt og 
fortælle: - Mig skal du ikke komme i nærheden 
af.

En jagtsæson er ovre, og man ser 
tilbage på de jagtdage der mere 
eller mindre blev ødelagt af hunde, 
der bare løb efter de andre hunde, 
det bliver man ikke populær af hos 
jagtkammeraterne. Men hvad stil-
ler man op med en hund, som ikke 
er selvstændig nok.

Foto: Arkivfoto

Min hund forstyrrer 
andre hunde
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DKK’s vinderklasser: for ejer/fører med stå-
ende jagthunde der er medlem af DKK og med 
DKK anerkendt stambog og i øvrigt opfylder 
reglerne for at stille i vinderklasse. Der kan 
kun anmeldes til en af vinderprøverne i lighed 
med anmeldelse til efterårsvinderprøverne.
Tilmeldingsfristen til samtlige prøver er fredag 
den 5. marts 2010
Skriv på tilmeldingen hvilken alternativ prøve 
der ønskes deltagelse på, i tilfælde af overteg-
ning.

Engelske racer
Vinderklasse ved Bramming 
Prøven afholdes mandag den 22. marts 2010
Mødested: Hallen ved Hunderup Skole, Kjær-
gårdvej 9 a, Hunderup, 6740 Bramming
Mødetid: Kl. 800 
Prøveleder: Erling Clausen, tlf. 23 34 06 35 
Dommere: H.P. Clausen, Ulrik Stadelhofer, 
Anton Dahl, Allan Nissen 

Vinderklasse ved Vildbjerg
Prøven afholdes onsdag den 24. marts 2010
Mødested: ”Jagthytten” Gilmosevej, 7400 
Herning
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Knud Overgaard, tlf. 30 45 31 81
Dommere: Christian Johansen, Kristian 
Frøkjær, Finn Møller Jørgensen, m.fl .

Vinderklasse på Sjælland i Hornsherred
Prøven afholdes fredag den 26. marts 2010
Mødested: Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630 
Jægerspris
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Tonny Ventrup, tlf. 47 50 30 52
Dommere: Søren Stenhøj Jørgensen, Asger 
Stein, Jørgen Jensen

Kontinentale racer
Vinderklasse ved Purhus  
Prøven afholdes fredag den 26. marts 2010
Mødested: Nørbæk Forsamlingshus, Svinget 
12, Nørbæk, 8990 Fårup
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen / John Stevns-
gård Nielsen
Dommere: Jørgen Larsen, Ordf., Knud Ma-
abjerg, Bent Hesthaven

Vinderklasse ved Grenå
Prøven afholdes fredag den 26. marts 2010

Mødested: Grenå Jagtforenings klubhus, Skak-
kes Holm, Grenå Lystbådehavn, 8500 Grenå
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Mogens Nielsen, tlf. 30 59 35 87
Dommere: Harris Jensen, Ordf., Jens Jørgen 
Nielsen, Ole Hillebrandt

Vinderklasse på Lolland 
Prøven afholdes mandag den 29. marts 2010
Mødested: Lidsø Gods, Lidsøvej 14, 4970 
Rødby
Mødetid: Kl. 800
Frokost i terrænet, medbring bord og stol
Prøveleder: Peder Jacobsen, tlf. 40 36 52 08
Dommere: John Christensen (ordf.), Kaj Ol-
sen, Leif Anker Jensen

Vinderklasse ved Ribe
Prøven afholdes fredag den 2. april 2010
Mødested:  Roager forsamlingshus, Roagervej 
271, 6760 Ribe
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder:  Ove Nissen Nielsen, tlf. 75 42 26 
54/28 18 89 24
Dommere prøve 1: Just Mikkelsen, Ordf., Kaj 
Hedegaard, Erling Pedersen 
Dommere prøve 2: Poul Bjarne Jensen, Ordf., 
Niels Erik Kromann, Knud Måbjerg 

Vinderklasse ved Nørager 
Prøven afholdes fredag den 9. april 2010
Mødested: Nørager Kro, Jernbanegade, 9610 
Nørager
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Jørn Lund Thomsen, tlf. 98 65 30 
82/20 47 33 82
Dommere: Kresten D. Kjeldsen Ordf., Just 
Mikkelsen, Kaj Hedegaard

Mesterskabsprøven kontinentale racer ved 
Nørager
Prøven afholdes onsdag d. 14. april 2009
Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene 
kvalifi cerer sig fra specialklubbernes og 
DKK’s forårsvinderprøver.
Mødested: Nørager Kro, Jernbanegade, 9610 
Nørager
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Jørn Lund Thomsen, 98 65 30 
82/20 47 33 82
Dommere: Niels Erik Kromann, Ordf., Klaus 
Thuesgaard, Flemming Konnerup

Mesterskabsprøven engelske racer på 
Vestsjælland
Prøven afholdes torsdag d. 15. april 2010
Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene 
kvalifi cerer sig fra specialklubbernes og 
DKK’s forårsvinderprøver.
Mødested: Hørby Færgekro, Strandvejen 1, 
Hørby, 4300 Holbæk, 59 46 01 31
Mødetid: Kl. 830
Prøveleder: Finn Møller Jørgensen / Jan Lo-
rentzen 29 27 73 41 –20 14 70 48
Dommere: Niels Erik Krüger, Ordf.,  Sv. Aage 
Vad og Lars Nielsen

Tilmeldingsfrist fredag den 5. marts 2010
Tilmeldingsgebyr er kr. 300,00 som kan beta-
les med check eller indsættes på Jyske bank 
reg.nr. 5035 konto 1367557
Tilmeldingsblanket sendes til:
Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød 
Strand, Att.: Annette Pil Jensen

Generelle supplerende oplysninger:
Tilmeldingsgebyret til de enkelte prøver er kr. 
300,00
Dansk Jagthundeudvalgs anmeldelsesblanket-
ter rekvireres fra og tilbagesendes til DKK’s 
kontor, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, tlf. 56 
18 81 00. Informationen (direkte nr.) 56 18 81 
55. Automatisk telefonbåndsvarer 56 18 81 56. 
Telefax 56 18 81 91.
Blanketterne bedes udfyldt med blokbogstaver 
eller på maskine.
Tilmeldingsblanketten kan også fi ndes på 
DKK’s hjemmeside www.dansk-kennel-klub.
dk
Der fremsendes ikke kvittering for modtaget 
betaling/anmeldelse.
Der dømmes efter gældende ”Fælles Markprø-
veregler”.
Der konkurreres om de sædvanlige pokaler og 
DKK’s ærespræmier. 
Til førstevinderen kan uddeles CACIT.
For samtlige racer gælder, at de skal være vac-
cineret mod hundesyge og parvovirus senest 
14 dage før prøvedagen, for hunde op til 24 
måneder gælder at vaccinationen højst må 
være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vac-
cinationen højst må være 4 år gammel.
Dokumentation for vaccination skal være ind-
ført i resultatbogen eller være vedlagt denne.
Tilmeldingsgebyr og blanket skal være DKK i 
hænde inden tilmeldingsfristen udløber.

Invitation til alle DKK’s forårsvinderklasser 2010
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HZP er en anlægstest og en jagtdueligheds-
prøve for den trænede stående kontinentale 
jagthund yngre end to år.
  Anlægsfagene, der bedømmes er: Brug af 
næse (næsens kvalitet), søg, stand, letførlig-
hed, arbejdsglæde samt evt. drev på levende 
and og sporarbejde (på frisk fod af hare el. 
ræv).
  Jagtduelighedsfagene, der bedømmes er: 
Fjervildtsslæb (normalt bruges ænder), 
hårvildtsslæb (hare el. kanin), apportering på 
vand, vildtbehandling og lydighed (dressur).
  I hvert fag gives der point fra 0-12, dog er 11 
og 12 meget sjældne. 12 skal altid begrundes 
skriftligt af den udøvende ordførende dommer 
og forelægges prøvens samlede dommer-
kollegium. I jagtduelighedsfagene kan der 
maksimalt gives 10. De opnåede point ganges 
med et fagtal fra 1-3, nøjagtig som ved DRKs 
unghundetest og fuldbrugsprøven.
  For at bestå prøven, skal man i hvert enkelt 
fag have et nærmere angivet antal minimum-
spoint. Dommerne bedømmer derudover hun-
dens skudfasthed, væsen (sky, nervøs m.m.), 
hundens arbejde på frisk fod (primært hals på 
spor el. syn) og væsentlige eksteriørmæssige 
fejl (f.eks. bid og tandfejl).
  Der er normalt tre dommere til at dømme på 
en HZP. De deltagende hundeførere skal være 
i besiddelse af gyldigt jagttegn, hvis de selv 

afvikler prøvens skudtests.

Jeg vil her prøve at gennemgå prøven i ho-
vedtræk. En foreløbig oversættelse af det tyske 
regelsæt kan hentes på DMK’s hjemmeside – 
www.dmk-online.dk. Regelsættet er oversat af 
Peter W. Jürgensen.
  I Vandarbejde testes først skudfastheden, på 
en lidt anden måde, end vi er vant til, men jeg 
syntes, at det er en fi n måde at gøre det på. 
Hunden skal apportere en udkastet and. Denne 
kastes synlig for hunden, der skal forholde sig 
i ro under udkast. Hunden får ordre på at ap-
portere. Den skal gå villigt i vandet, og inden, 
den når anden, bliver der skudt med haglbøsse 
et godt stykke foran hunden, så haglene slår 
ned i vandet i sikkerhedsmæssig forsvarlig 
afstand af hunden.
  For at kunne bestå prøven skal den forsætte 
sit arbejde efter skuddet, apportere anden 
uden indgriben fra føreren, komme tilbage til 
føreren, sætte sig foran føreren og afl evere. 
Hunden har et minut til at komme i vandet, er 
det ikke sket, dumper den. Hvis hunden vender 
om efter skuddet, selvom føreren forsøger 
at forhindre det, og kommer hjem uden and, 
dumper den ligeledes. 
  Alle hunde der deltog i testen bestod. Dog 
måtte nogle støttes af føreren, fordi der aldrig 
var blevet skudt for hunden på den måde. 

Så var det apportering af en udlagt and. 
Denne udlægges uset af hunden i et siv- eller 
rørområde, hvorefter føreren sender hunden 
over åben vand gerne 30 meter. Hunden må 
her støttes let af føreren, men ikke med høje 
råb. Når hunden kommer til det område, anden 
ligger i, skal den selvstændig udrede og appor-
tere anden, komme uopfordret tilbage uden at 
føreren kontakter hunden overhovedet. Føreren 
må gerne støtte hunden, hvis den kommer væk 
fra det område hvor anden er, men det betyder 
fradrag i point.
  Nogle steder i Tyskland har man endvidere 
søg i rør efter levende and. Hunden skal ved at 
følge færten, fi nde anden, apportere denne eller 
drive den ud på åbent vand, hvor hundeføreren 
eller en skytte skyder anden. Herefter skal den 
apporteres og afl everes, som før beskrevet.
  Jo mere selvstændig hunden arbejder, når den 
har kontakt med anden, desto bedre. Mister 
hunden kontakt med anden, tæller det positivt, 
at den lader sig dirigere af føreren, altså er i 
hånd. En hund som arbejder alt for selvstændig 
og ikke kan kontaktes af føreren opfylder ikke 
idealet.

På marken slap Henrik sin hund først. Han 
havde fået at vide, at han bare skulle lade den 
gå, og det gjorde hunden så, stort og en DEL 
åbent. Men det var en del af planen, så kunne 

Herbstzuchtprüfung (HZP)
I forlængelse af VJP-seminaret i foråret havde Henrik Raae Andersen fra DMK inviteret til seminar om HZP 
eller Herbstzuchtprüfung, som prøven uforkortet hedder på modersmålet tysk.
De kontinentale klubber som var repræsenteret i foråret var igen med. DJ var ligeledes repræsenteret.
Tekst og foto: Kjeld Toft

Hundene skal gennem to kaninslæb. henholdsvis på 150 m og 300 m.
Man bedømmer hundens evne til at fastholde slæbet, fi nde, apportere og afl evere korrekt 

uden indgriben fra føreren.
der blev naturligvis snakket meget hund i løbet 

af kurset.
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vi se, hvad der ikke var ønsket. Idealet er et 
middelstort til stort planmæssigt søg i god 
kontakt med føreren.
  Henriks hund kom senere ud igen, og her 
forstod de to hinanden meget bedre. Gad vide, 
hvad de havde snakket om…
  Det, der vægtes på marken, er: Stand, søgs-
oplægget, kontakt til føreren (arbejder hunden 
for sin fører, kontakter den føreren, kigger den 
op for at se, hvad fører vil og gør, er den let 
at føre), brug af næse (hvordan bruger den sin 
næse - har man f.eks. set vildt fra et område 
fl ygte, hvor langt fra mærker hunden færten, 
tager den stand for færten), arbejdsglæde og 
fi ndervilje (udtrykt ved et vedvarende søg og 
det at VILLE fi nde vildt), også selvom det 
er varmt, og hunden er træt. Den gode hund 
bliver nemlig ved med at arbejde. 
  Flygter der vildt eller f.eks. småfugle, før 
hunden har været i et område, så tæller det 
positivt på brug af næsen, hvis hunden mærker 
færten. Tager den stand for samme, tæller dette 
også i anlægget for stand. Det bedste er dog 
en stand for jagtbart vildt (fasan, agerhøne, 
and, hare, råvildt m.fl .) , der rejses af hunden 
el. påvises ved fl ugt i øvrigt. Men i mangel af 
bedre bruges alt positiv.
  De gode standegenskaber viser sig ved, at 
standen holdes til føreren kommer og giver 
rejseordre, som vi forventer det af en kontinen-
tal hund.
I forbindelse med markarbejdet udføres endnu 
en skudtest, hvor føreren el. en skytte på for-
svarlig vis afgiver to skud med haglbøsse efter 
dommernes anvisning.
  Hvis en hund under afprøvning på HZP tager 
spor op efter/eller på syn forfølger hare, ræv 
eller råvildt registreres dette. Man noterer 
også, om det er med hals på syn/spor spor, 
eller om hunden er stum. En hund, der er stum, 
kan ikke stille på schweissprøve i Tyskland, da 

man ikke ønsker at bruge stumme hunde i det 
praktiske schweissarbejde. Det kan man læse 
mere om i div. tyske regelsæt.

Hunden afprøves på to slæb: Et fuglevildts-
slæb og et kaninslæb på henholdsvis 150 og 
300 m., begge med to knæk. Føreren medbrin-
ger selv sit vildt, der godkendes af dommerne. 
  Man bedømmer hundens evne til at fastholde 
slæbet, fi nde, apportere og afl evere korrekt 
uden indgriben fra føreren.
  Alle slæb udføres af dommerne, der også selv 
ligger for enden af slæbet. De noterer, hvordan 
hunden behandler vildtet, når den kommer 
frem til det. Det er tilladt at have et ekstra 
emne til at ligge ved dommeren, hvis hunden 
følger udlæggerens fod efter den afl agte kanin.
  I alle fag, hvor der er apportering, ses der me-
get på, hvordan hunden behandler vildtet, om 
den apporterer det uden indgriben fra føreren. 
Det vil sige, at føreren ikke må sige ”plads” 
eller fl øjte hunden hjem. Den skal selvstændigt 
udrede slæbet, fi nde vildtet og bringe det kor-
rekt til føreren.
  Der var en hund til testen, som klarede alle
fag rigtig godt. Den sluttede af med et fug-
levildtsslæb (and), kom fi nt ud til anden, be-
gyndte så at plukke i anden og sluttede af med 
at begynde at æde den. Så var testen slut for 
denne hund. Den består ikke prøven, da den i 
dette tilfælde dumper i et af jagtduelighedsfa-
gene, men alle anlægsfag noteres og bruges i 
klubbernes avlsarbejde. Hunden ville (i Tysk-
land) senere kunne stille på en ny test – evt. en 
deltest - for at bevise, at den er klar til jagt.
  Der bliver på HZP set meget på hundens 
(naturlige) evner og anlæg, bestemt en god 
ting, som jeg syntes, vi mangler på nogle af de 
hjemlige prøver. Alle anlægsfagene bruges i 
klubbernes avlsarbejde
  Der lægges meget vægt på, hvordan hunden 

behandler vildtet, om den er håndmundet, ikke 
vil afl evere til sin fører, graver vildtet ned, er 
vildtsky eller ikke skudfast. Alle elementer, 
der skal udføres tilfredsstillende ellers består 
hunden ikke prøven.
  Jeg har haft kontakt til de hjemlige prøver 
i over 20 år og må sige, at det er meget lidt 
nytænkning det er kommet til.
  IGEN, lad os få tal på vore kvalitetsprøver, 
væk med de skrevne kritikker. De skrevne 
kritikker kan vi beholde i vinderklasse, fordi 
det er en sport og bestemt er en fi n sport for os, 
som syntes om det.
  Vi skal se på vore kontinentale hunde som 
JAGTHUNDE ikke blot som sportshunde. Det 
er dog de fl este, som langt overvejende bruger 
dem til almindelig jagt.
  Jeg mener, at vi med tal nemmere kan fi nde 
den rigtige avlspartner til vore hunde og endvi-
dere lave brugbare statistikker på anlæg. Det er 
efter min mening den rigtige vej frem.
  Vi gav alle håndslag på, at det SKULLE vi – 
de kontinentale klubber og DJ arbejde videre 
med. Vi er nødt til at arbejde sammen på tværs 
af racerne og i samarbejde med jægernes 
organisation, hvis ikke den kontinentale hund 
forsat skal tabe terræn blandt Danmarks jægere 
- og det er der vel ingen af os der ønsker.

Tak til Henrik Raae Andersen og alle hans 
hjælpere, de tyske dommere, der på hyggelig 
og grundig vis indførte os i den beskrevne prø-
veform samt Stenlille Jagtforening for deres 
gæstfrihed i forbindelse med seminariet. Alt i 
alt en skøn weekend, med stof til eftertanke.

Kurset indeholdt også teori og hyggeligt samvær.
Rammerne hos Stenlille Jagtforening var perfekte til formålet.

Vandarbejdet var noget anderledes, end man var vant til. F. eks. inden, hunden når 
anden, bliver der skudt med haglbøsse et godt stykke foranden, så haglene slår 

ned i vandet i sikkerhedsmæssig forsvarlig afstand af hunden.
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Foredragsaftener 
på Sjælland

Hele tre foredrags- og debataftener bliver 
det til på Sjælland. Det er med stor glæde, 
at alle de 5 engelske klubber kan indbyde 
medlemmer og andre interesserede til føl-
gende arrangementer:

Gennemgang af og debat om Fælles 
Markprøve Regler – tirsdag den 2. marts
Dommerne Claus Nielsen og Søren Stenhøj 
vil gennemgå de vigtigste elementer i Fæl-
les MarkprøveRegler. Deltagerne vil blive 
testet af med udgangspunkt i de kritikker 
fra året der gik, ligesom der sluttes med en 
debat om reglernes anvendelighed. Maks. 
18 deltagere.
Arrangementet afholdes tirsdag den 2. marts 
kl. 19.00 på Øvej 17, Allindemagle Ø, 4100 
Ringsted

Tag vare på din hund - 11. marts
Eksamineret hundemassør Anette Døssing 
giver tips om, hvordan vi forbereder hunden 
til store jagt- og prøvedage, og hvordan vi 
efter en hård dag i felten afhjælper hunden 
for ømhed m.m., så den er klar til at præ-
stere igen.
  De rigtige strækøvelser og massage giver 
en gladere hund med færre spændinger, 
samt mindre risiko for muskel-, led- og 
seneproblemer. En ældre hund vil kunne 
bevæge sig bedre og desuden kan mas-
sage virke afstressende/beroligende, og en 
mindre stresset hund vil få en bedre kontakt 
til dig.
Arrangementet afholdes torsdag den 11. 
marts kl. 19.00 i Køge-Herfølge Jagtfor-
enings dejlige klubhus Billesborgvej 42 B, 
4681 Herfølge.

Fremtiden for den stående jagthund i 
Danmark - 25. marts
Tidligere formand for Danmarks Jægerfor-
bund, Kristian Raunkjær, giver et bud på 
fremtidens jagt i Danmark og den stående 
jagthunds rolle.
  En aften, hvor der er højt til loftet og plads 
til masser af debat, og hvor deltagerne – jæ-
gere såvel som inkarnerede markprøvefolk 
– får stof med hjem til eftertanke.
Arrangementet afholdes torsdag den 25. 
marts kl. 19.00 i Køge-Herfølge Jagtfor-
enings dejlige klubhus Billesborgvej 42 B, 
4681 Herfølge.

Tilmelding og pris
Tilmelding kan ske til Søren Stenhøj på 
2025 7430 eller på e-mail: ssj@gribsko-
vens.dk. Det koster kr. 50,00 at deltage den 
2. marts og kr. 75,00 pr. gang de to andre 
gange. Deltagerprisen inkluderer kaffe, te 
og kage. Øl og vand kan købes.

Skovprøve
Der afholdes Skovprøve for stående jagt-
hunde torsdag d. 25. marts 2010. 

Mødested: Østeropsyn, Skagen Klitplan-
tage.
Mødetid: Kl. 8.00

Prøveleder: Ingemann Albretchsen, Lund-
gårdsvej 5, Uggerby, 9800 Hjørring Tlf.: 98 
97 51 21 mobil: 23 27 62 98.
Prøven er åben for alle der har 1. pr. i åben 
klasse eller brugsklasse. Max 16. hunde. (2 
hold)

Dommer: Martin Clausen og Christian 
Johansen.

Pris.: 300,- kr. pr. hund.
Anmeldelse skal ske på DJU´s anmeldelses 
blanket til prøvelederen, senest d. 18. marts 
2010.

5 - klub vinderklasse
Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben, Dansk 
Weimaraner Klub, Dansk Drentsche Patrijs-
hond Klub og Klubben for Gammel Dansk 
Hønsehund
5-klub afholder i fællesskab international 
vinderprøve
Skærtorsdag den 1. april 2010

Mødested: Stoubyhallen, Idrætsvej 12, 7140 
Stouby. Tag afkørsel 59 på motorvej E45, følg 
rute 23. 
Mødetid: KL. 08.30, Afgang til terræn umid-
delbart derefter. 
Dommere: Anders Wanstrup (ordf.) og Kim 
Schrøder
Afslutning: Afslutning i Stoubyhallen ca. kl. 
16.00.  

Tilmelding: Anmeldelsesblanket og gebyr 
skal være prøvelederen i hænde senest den 22. 
marts 2010. Der er mulighed for efteranmel-
delse hvis der opnås 1. præmie i åben klasse 
efter denne dato.
Der skal tilmeldes på DJU anerkendte blanket-
ter. Blanketterne kan fås hos prøveleder eller 
på DJU´s hjemmeside www.danskjagthunde-
udvalg.dk 
Tilmeldingsgebyr på 300,- skal sendes med 
anmeldesesblanketten eller på 

Bank konto: Reg.nr. 7186 kontonr. 113248-9  
Oplys DKK reg. nummer og navn på hund og 
navn på ejer, på indbetalingen.
Prøveleder: Knud Føhns, Valmuehaven 19, 
6950 Ringkøbing. 
E-mail: kf@danskvizslaklub.dk  Tlf. 9732 
5216 / 2032 8940

Adgangskrav: 2 x 1. præmie i åbenklasse 
og/eller brugsklasse og/eller Fuldbrugsprøve 
samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller 
DJ´s udvidede apporteringsprøve jvf. Fælles 
Markprøve Regler.
Der kan på prøven uddeles CACIT til 1. 
vinderen.

Ønskes morgenkaffe á 35,- kl.8.00 og/eller 
frokost á 75,- (bøf) SKAL det bestilles ved 
prøveleder sammen med tilmeldingen. Bemærk 
der må ikke medbringes mad og drikkevarer i 
hallen.

Med venlig hilsen
5-klub samarbejdet.
Knud Føhns

- Hos Harbo’s 
Profilteknik finder 
du en række af de 
produkter du har 
brug for til jagt og 
jagthunde.

Ring for et ufor-
pligtende tilbud

• Transportbokse
• Skydestiger
• Hundegårde
• Færtsko

Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers
Tlf: 86466116 · Bil: 40259116

mail: christian.harbo@mail.dk
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Europa Cup for Engelske og 
kontinentale racer 2010
Europa Cup for engelske racer afholdes lørdag-søndag den 20.-21. marts 2010 i Serbien med 
standkvarter i byen Nis.
Europa Cup for kontinentale racer afholdes lørdag den 29. marts 2010 i Frankrig med standkvar-
ter i byen ”Chateau Landon”.

Der kan tilmeldes 4 hunde samt 2 reserver hos henholdsvis engelske- og kontinentale racer. 
I Europa Cup for engelske racer kan der kun tilmeldes i stort søg ”Grand Quete”.
Hunde, som deltager må have et meget stort søg, høj fart samt fl ot stil.
Der er i begge Europa Cup mulighed for at deltage i fl ere prøver i samme periode og område.

Tilmelding
Interesserede bedes sende tilmeldingsblanket og kopi af resultatbog snarest og senest 1. marts 
2010 til DKK’s udvalg for stående jagthunde, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand. Att. Annette Pil 
Jensen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst Valdemar Larsen, tlf. 6220 8562, mobil 4025 8262, 
e-mail: danske.forsikringsmaeglere@mail.dk

VILDTFODERAUTOMATER 
Til FASANER og AGERHØNS 

Vildtforderautomat komplet 
Flot og effektiv vildtfoderautomat. Består af en ny og sort 
plasttønde (60 l), 3 trykimprægnerede ben, skruer m. m. 
samt en galvaniseret foderspiral. 

Automatisk vildtfoderautomat 
ACCUFEEDER, er ved at være kendt af alle. Fantastisk 
driftsikker og enkel at bruge. Kan fodre 1 eller 2 gange i 
døgnet. Lev. inkl. batterier. 

Foderspiraler  
Lav selv din vildtfoderautomat. Vi har to forskellige foder-
spiraler til montering i en tønde eller spand. 

NYHED - Foderindsatse 
PanFeeder (bl. velegnet til majs) og W-Feeder.  
Tjek vores web for yderligere info. 

Fælder
HUSK vi fører mange forskellige fælder. Bestil vores 
katalog eller tjek vores web på www.america-thisted.dk 

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

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

Fasaner og agerhøns trænger til hjælp, når det 
er vinter. Men du skal huske at fortsætte med 
din fodring helt frem til midsommer.

Fodring
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Sted: Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens 
Vej 4, 7100 Vejle, tlf.: 75720833.
Tilstede var:  
Erling Clausen (EC) ESK
Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK
Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) DPK
Anton Dahl (AD) DGSK, Næstformand
Flemming Vilslev Knudsen (FVK) DISK
Torben Mørup (TM) DRK
Hans Martin Christensen (HMC) KHK
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK, Formand
Carsten Lundhøj (CL) LDHK
Knud Føhns (KF) DVK
Brian Visby Hansen (BVH) DWK
Bent Olsen (BO) sekretær
Tyge Overbye (TO) kasserer
Flemming Østergård (FØ) Redaktør ”Jagthun-
den”
Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK
Fraværende uden afbud Frank Elmer (FE) 
GDH og Klaus Jensen  (KJ) DDPH 

Referat
1. Godkendelse og underskrift af referat Fra 
FJDs ekstraordinære møde den 5. august 2009. 
Vinderklasserne i 2010 bør udsætte en uge – 
FFJ har endnu ikke kontaktet AaSJ?
Godkendt og underskrevet

2.Strukturudvalgets oplæg til FJDs struktur-
ændringer. 
Gennemgang af oplægget ved (HRA) (Se 
forslag 2).
HRA gennemgik forslaget punkt for punkt. 
Der var rig lejlighed til kommentarer og 
ændringer. I pkt. 3 foretrak bestyrelsen den 
sidste formulering vedr. formandens, næst-
formands eller et udvalgsmedlem udtræder af 
bestyrelsen. Under pkt. 4.e gælder 31/12 som 
medlemstal ved afstemning. Pkt. 6 Tilføjes 
Formandskabet har orienteringspligt til den 
øvrige bestyrelse.  Pkt. 7 her erstattes ordet 
ansætter med ordet udpeger, der tilføjes, - samt 
øvrige tillidshverv på Fællesmødet. Pkt. 8C 
anden linje erstattes kan indbringes med – 
skal indbringes. Pkt. 9 ændres 1, linje – FJD 
afholder minimum et fællesmøde om året. Fæl-
lesmødet afholdes i maj måned. Pkt. 9 sidste 
afsnit erstattes en forhandlingsprotokol med 
et beslutningsreferat. Pkt. 10 erstattes – efter 
medlemmer med efter udsendte medlemsblade.
Der tilføjes et helt nyt pkt. 14. - Specialklub-
ber der udtræder af FJD eller får opsagt sit 
medlemskab af FJD jfr. pkt. 13 kan ikke gøre 
krav på dele af FJDs midler/formue.
Vedr. bilag 2b Forslag til ny forretningsorden 
opfordrede formanden bestyrelsen til inden 
31/12 at komme med kommentarer, tilføjelser 
eller ændringer, som så vil blive behandlet af 
udvalget.
 
3.FJDs markprøver og markprøverelaterede 
punkter. 
3.1 Afholdte efterårsmarkprøver 2009. 
Prøverne blev afviklet uden kommentarer af 
nogen art.
3.2Afholdelse vinderprøver 2009. 
Det kneb med at få prøverne fyldt op. Nordjyl-

land: Den kontinentale prøve var annonceret 
med 4 hold, der blev kun tre. Den Engelske 
havde tre små hold. Sdr. Jylland: Kontinentale 
prøve havde tre hold som annonceret, men 
først efter opfyldning med 8 sjællandske hunde 
blev der tre hold. 
3.3  Status vedr. forårsprøver 2010.
De fl este datoskemaer er kommet positivet 
tilbage fra prøvelederne. De resterende kom-
mer inden for en uges tid. Michael Sørensen 
Langeland har meldt fra i 2010. Hvis nogen 
har et forslag til en ny prøveleder på Fyn (kon-
tinental), ville det være fi nt. 
3.4Status over vinderklasser 2010.
Jeg har tre prøver på plads Engelske: Ved 
Bramming 3 hold, prøveleder Erling Clausen 
og Vestsjælland 2 hold, prøveleder Aage Sten-
høj Jørgensen. Kontinentale: Sønderjylland 4 
hold, prøveleder Kim Schrøder. Jeg mangler 
en prøveleder på Sjælland med 3 hold. Har 
nogen et forslag? En del af de kontinentale 
dommere har endnu ikke svaret. Deadline var 
15. nov. 2009. To kon. har takket nej.
3.5Fremrykning af FJDs forårsprøverne med 
en uge. Opfølgning fra 5. aug. Mødet ( even-
tuelt.)
HRA og AD har forelagt ønsket for DJU. Hvor 
det vil blive behandlet.
3.6 DPK ved (FFJ)ønsker debatteret en 
permanent udsættelse af DJ, DKKs og FJDs 
efterårsvinderklasserne til 2. weekend i okt. 
(Se bilag pkt. 3.6)
Forslaget blev diskuteret. Det blev besluttet, 
at forlægge forslaget for Markprøveudvalget. 
Under alle omstændigheder kan forslaget 
tidligst træde i kraft fra 2011. Grundet den 
fremskredne planlægning for 2010.
HMC gjorde opmærksom på, at det er uhel-
digt, at enkelte brugsprøver allerede starter 
medio september.
3.7DUV ønsker FJDs stillingtagen til Udar-
bejde forslag til FMP. (Se bilag pkt.3.7)
EC præsenterede forslaget, og gjorde opmærk-
som på, at forslaget var vedtaget af et enigt 
dommerudvalg.
Forslaget blev diskuteret. Specielt kap.8 § 
18 vedr. apportering, var der uenighed. HRA 
ønsker ikke at støtte forslaget af fl g. grunde: 
Enslydende forslag blev fremsat og forkastet 
i 2005, det eksisterende regelgrundlag og 
vejledning er dækkende, forslaget følger ikke 
tidligere/”normale” procedurer. Konklusionen 
blev, at FJD ikke kan anbefale forslaget, hvil-
ket vil blive meddelt dommerudvalget.
 
4. Resultatbog. (Se bilag fra Kirse Overgaard 
pkt.4).
Bestyrelsen behandlede det indkomne notat 
fra Kirse Overgaard. HRA oplyste at ved 
henvendelse til DKK (Annette Pil Jensen),var 
svaret, en bibeholdelse af resultatbogen. BVH  
(DWK)ønskede ligeledes at beholde resultat-
bogen i sin nuværende form.
Forslag 1: I fremtiden indskrives kun præmi-
eringer og bestået/ adgangsgivende prøver.
Forslag 2: Resultatbogen bliver gjort frivillig, 
men med påskrivningsret.
Forslag to fremsendes til DJU

5. Hjemmeside.
a. Opfølgning fra mødet d. 13. Maj. (BO.) 
Der var enighed om, at lade hjemmesiden 
overgå til ”Jagthundens” redaktion. Klubberne 
bedes sende et billede, og en kort beskrivelse 
af deres klub til redaktøren, samt et link til 
klubben.

6.Betaling af kørepenge.
a. Aftale retningslinjer ang. udbetaling af kø-
repenge til terrænledere, hjælpere og sporlæg-
gere ved markprøver, apporteringsprøver og 
schweissprøver.  Oplæg ved (CL.)
CL mente, at udgifterne efterhånden er løbet af 
sporet. Han gav eksempler på hvor han mener, 
der bliver brugt for mange penge.
Problematikken blev drøftet, og man enedes 
om at nedsætte et økonomiudvalg, der i første 
omgang skal se på tingene, og fi nde frem til 
fornuftige økonomiske retningslinjer. Udvalget 
består af CL, SSJ og EC. 

7.  Meddelelser fra.
a. Formanden:
Jeg har rettet henvendelse til Svend Løven-
kjær, DKK’s eksteriørdommerudvalg, da jeg 
har noteret mig en alt for stor tildeling af 
præmiering excellent på et fl ertal af DKK’s 
udstillinger. SL er villig til at sætte et møde i 
stand med DKKs udstillingsudvalg, HRA og 
SL. Jeg vil derfor bede jer om at tilsende mig 
en opgørelse over samtlige DKK udstillinger 
de sidste 1-3 år indeholdende dommerens navn 
og landekode samt præmieringerne opgjort på 
præmiegrad sammenholdt med ditto på egne 
udstillinger (klubbens og FJD’s..).
Vi har mulighed for at lave en fælles FJD rede-
gørelse i henhold til DKK’s projekt: ”Er vores 
hunde ok”? Efter aftale med Vibeke Knudsen. 
DKK skal i så fald have denne senest d. 15.12 
2009
FJD’s høringssvar i forbindelse med revision 
af Hunde- og Dyreværnsloven er blevet posi-
tivt modtaget blandt politikerne. Der er endnu 
ingen tilbagemeldinger på selve lovgivningsar-
bejdet. Samarbejdet i denne sag mellem DKK, 
DJ og FJD har været forbilledligt.
En henvendelse fra en potentiel schweisshun-
defører er blevet afdækket med mellemkomst 
af et bestyrelsesmedlem i DJ. 
b. Sekretæren:
Jeg har efter aftale med formand og næstfor-
mand indkøbt en  
laserprinter/Kopimaskine. Samtidig har jeg 
oprettet en Inventar- og 
kontormaterielliste.      
DJ prøve fredag den12 i uge 10 i 2010.Jeg 
synes, det er uheldigt. 
Jeg Investere i en ekstern harddisk til alle FJDs 
dokumenter og breve.
c. Kassereren:
(TO) gennemgik den aktuelle økonomiske 
balance samt fremlagde et  
regnskab for forårs- og efterårsprøverne. EC 
undrede sig over, at to næsten 
identiske prøver med hensyn til antal hunde, 
kunne give så forskelligt 
overskud (se udleverede bilag forår).

FJD
orienterer Referat fra FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 25. november 



23

Problemet behandles i det netop nedsatte 
økonomiudvalg.

8.”Jagthunden”
a. Status ved redaktøren (FØ) 
FØ takkede for indbydelsen, han meddelte, at 
der var sket meget inden for det sidste år. Alle 
bladets modtagere var tilfredse med bladet. 
Ide om en brugerundersøgelse der skal løbe af 
stabelen til foråret, planen blev ridset op. F.Ø. 
opfordrede til at bakke op om hvervekampag-
nens slutspurt (frem til 31.03). Jo fl ere vi er, 
jo bedre produkt har vi over for annoncører og 
sponsorer.
Der er også tanker om en elektronisk udgave 
af ”Jagthunden”, der skal udkomme omkring 
den 20. i de måneder bladet udkommer. Men 
det er op til bestyrelsen.
Det blev godkendt og etableres sammen med 
den nye hjemmeside.
Vintermødets program Kan læses i december 
nr. redaktøren håber på et velbesøgt møde.
a.I sin status over økonomien 2009 oplyste 
FØ, at overskuddet bliver tæt på 60.000 kr. det 
er en væsentlig forbedring i forhold til progno-
sen på maj mødet.
b.I det vedlagte budget for 2010 forventes et 
overskud på mellem 90.000-og 100.000 kr. 
Overslag udleveret.
c.”Jagthunden” har fået et væsentligt billigere 
tilbud på fremtidig leverandør af bladet fra 1. 
jan. 2010. 
Der var stor tilfredshed med status og budget. 
FØ og AD bemyndigedes til at indgå de nød-
vendige aftaler. AD sender et takkebrev til vort 
hidtidige trykkeri.
Vintermødets program Kan læses i december 
nr. redaktøren håber på et velbesøgt møde.

9. Beskeder fra og til DKK. Ved Finn Møller 
Jørgensen (FMJ)
FMJ havde ikke de stor ting fra DKK, han 
kunne oplyse, at problemerne med kamphun-
dene havde taget meget tid og mange penge.
471 hunde havde deltaget i brugsklasser i 
2009. Kvaliteten af hundene havde været OK. 
Prøverne havde givet et stort underskud. Der 
udspandt sig herunder en del snak om øko-
nomi i forbindelse med afholdelse af prøver. 
HRA sluttede debatten med at konstatere, at 
brugsprøverne er DKKs monopol, så det må 
DKK selv få styr på.
Der var en del kritik (specielt fra den engel-
ske gruppe) af DKKs håndtering ved valg af 
dommere på DKKs udstillinger. Der bør tages 
større hensyn til specialklubbernes ønsker, 
ellers ender vi med at jagthunderacerne bliver 
rene showdogs uden jagtlig værdi. 
TM ville vide, hvorvidt specialklubberne, mod 
betaling af et aftalt beløb, kan give medlem-
merne adgang til hundeweb. FMK kunne ikke 
her og nu love noget konkret. 
HRA, når man skal have oplysninger fra DKK, 
da henvend jer til udvalgene, I fi nder dem på 
DKKs hjemmeside. Her vil I altid møde fl inke 
og hjælpsomme personer. 
På KFs spørgsmål om hvorfor nye eksteriør-
dommere skal tvinges til at deltage i DKKs 
opdrætterkursus, svarede FMJ, at det er en del 
af de nye dommeres basisviden. 

10. Indstillinger af dommeraspiranter.
Ingen
10.1. Indstillinger af elever. 
Der var en ansøgning fra henholdsvis DGSK 
og DISK, ansøgningerne videresendes med 
anbefaling til DJU.

11. FJDs udstilling i Vissenbjerg søndag den 
13. juni 2010. 
Der forelå på nuværende tidspunkt ikke noget 
fra udvalget.HRA orienterede om en henven-
delse fra KJS (Klubben for Jagthunde uden 
Specialklub), som ønskede et samarbejde vedr. 
FJD’s udstilling.

12. Forslag til ændret lodtrækningsproce-
dure ved DM. For engelske hunde. (FFJ)  (Se 
bilag pkt. 13 a og 13b)
Forslagene blev grundigt debatteret, der kunne 
ikke skabes enighed for at videresende forsla-
get med anbefaling til DJU. FFJ trak herefter 
sit forslag tilbage.
Bilag 14.d.
 HRA: Jeg støtter AaSJ betragtninger, dog 
ønsker jeg tidsrammerne 
 Diskutere Blev kort debatteret uden at man 
kom frem til samlet stillingtagen.

13. DJU og DJ.
a. Gennemgang af DJU referat fra 27. aug. 09.
Formanden bad om kommentarer til referatet. 
Alle har haft mulighed for at tage stilling idet 
referatet har været udsendt til alle allerede i 
okt. måned. 
HRA skal dog kort bemærke, at han og Poul 
Vestervang har arbejdet på at fi nde en løsning 
omkring FUV. Vi har foreslået et møde 2.12 
2009 med FUV.

Emner relateret til DJU:
1. Ønsker vi forsat unghundeskemaerne?
2. Nyt ”tilbud” på præmieglas er modtaget af 
AaSJ af tidligere (for dyr) tilbudsgiver. Jeg har 
aftalt med AaSJ, at vi fortsætter med nuvæ-
rende leverandør (Uniq de næste tre år).

3. Regler for Skovfugleprøven er nu offentlig-
gjorte og løber i en prøveperiode på tre år.
På spørgsmålet angående unghundeskemaerne 
blev man enige om, at droppe dem fra og med 
forårsmarkprøverne. Meddeles DJU.
a. Ændringer af Fælles Markprøve Regler 
(FMR) 
Ændringerne taget til efterretning. Træder i 
kraft 1.2. 2010.       
b. Valg af kandidater til DJUs udvalg. 
Der blev udfærdiget forslag til samtlige ud-
valg. Listen sendes til DJU.
c. Oplæg til debat fremsendt af Aage Stenhøj 
Jørgensen (Se bilag 14.d)
Pkt. 14.d er behandlet under pkt. 13.

14. Eventuelt. 
TM: Tænk over, hvordan vi kan effektivisere 
vore møder. 

15. Næste møde. Onsdag den 19. maj 2010. 
kl. 13.00. 

Bent Olsen, sekretær.

HUNDEGÅRDE

Vedligeholdelsesfri · varmgalvaniseret · Super kvalitet

PROFILTEKNIK ApS
Energivej 3 · 6870 Ølgod

Tlf. 75 24 61 11
Fax 75 24 64 80

e-mail: hakon@hakon-profil.dk
www.hakon-profil.dk

10 års garanti for gennemtæring

HUNDEGÅRDE
D A N S K  K V A L I T E T S  H Å N D V Æ R K

Autoboxe
fås i standardmål eller 
skræddersyet til bilen

Skrabe sne
Hvis jorden stadig er dækket af sne, når 
du modtager bladet, har agerhønsene med 
garanti brug for ekstra hjælp.
  Den bedste, man kan gøre, er at skrabe ned 
til lige over græsset, så ordner hønsene selv 
resten.
  Skraber man i bund, tør jordvarmen den 
sidste sne op, og det hele fryser sammen til 
en iskage.
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Viden på bordet - 

et af Dansk Kennel Klubs åbne kurser

D. 1. november afholdt Dansk Kennel Klub et af sine åbne kurser.
„Jagthunden“ var med, for ved et sådant heldagsarrangement må der 
også være noget at hente for vore medlemmer.

Tekstog foto: Eline Noisen

En grå søndag i november, et auditorium fuld 
af kvinder (undskyld til de få mænd, der del-
tog) og en håndfuld veloplagte eksperter var 
ingredienserne, da Dansk Kennel Klub (DKK) 
atter slog dørene op til det åbne endags kursus 
„Viden på bordet“.

Eksperterne holdt foredrag af ½ times 
varighed, og dagens emner spændte, som det 
kan ses nedenfor, vidt. Publikums spørgelyst 
var stor, og de indlagte pauser blev kortere og 
kortere.
  Nogen har regnet ud, at det vil tage en 
person, der skriver 100 anslag i minuttet, 57 
år at nedfælde al den information, der fi ndes i 
hundens genetiske sammensætning. Men der 
skal kun en „stavefejl“ i et enkelt „ord“ til, for 
at der er risiko for, at hunden udvikler eller 
nedarver en arvelig lidelse. Om tal eksemplet 
er korrekt, skal jeg ikke kunne sige, men det 
illustrerer meget godt, hvor svært det kan 
være at isolere de gener, der kan give arvelige 
sygdomme hos hunde.
  Professor Merete Fredsholm kom i sit 
indlæg ind på, at der hele tiden udvikles nye 
DNA-test, og at man derfor er nødt til at stille 
spørgsmålet, hvornår det er relevant at teste 
for en sygdom. Konklusionen var ganske klar. 
Man skal ikke teste, bare fordi det kan lade 
sig gøre. Testene skal forbeholdes lidelser, der 
er hyppigt forekommende i en race og som 
giver alvorlige problemer, ellers risikerer man 
måske at fjerne fokus fra vigtigere forhold i 
avlsarbejdet.

Det siger sig selv, at det er lettere at arbejde 
med de arvelige lidelser, hvor der kun er „sta-
vefejl“ i et enkelt „ord“ frem for de lidelser, 
der er forårsaget af „stavefejl“ i fl ere „ord“. 
Vil man reducere forekomsten af en arvelig 
lidelse, der er styret af fl ere gener, som det er 
tilfældet for bl.a. hofteledsdysplasi (HD), kan 
man gøre brug af indeks-beregninger. Dette 
gennemgik Helle Friis Proschowsky, lektor 
ph.d., i sit indlæg.
  Da man jo ikke med det blotte øje kan se, 
hvilken genetisk sammensætning et dyr har, 
kan man heller ikke umiddelbart se hvilke dyr, 
der har de gener, der disponerer for at udvikle 
lidelsen. Valg af avlsdyr alene ud fra dets egen 
status er meget usikkert, og da dyrets familie 
afslører noget om dyrets egen genetiske sam-
mensætning, giver det et langt mere sikkert 

billede af dyrets avlsværdi, hvis man inddra-
ger oplysninger om dyrets slægtninge, som det 
er tilfældet i indeks beregninger. Ved at vælge 
avlsdyr, der er bedre end gennemsnittet, vil 
man kunne forbedre racen på det pågældende 
område på sigt. 

Er det i orden at lade de hunde, der ikke kan 
parre sig naturligt, indgå i avlen? Og er det 
i orden at bestille kejsersnit til sin hund på 
forhånd, fordi man ved, at den ikke kan føde 
naturligt? Dyrlæge Birgitte Schjødt’s indlæg 
berørte disse emner, ligesom hun kom ind på 
de forbedrede muligheder for „langdistance-
forhold“, eller for parringer med afdøde han-
ner ved hjælp af køle- eller frostsæd. 
  Antropolog og opdrætter Pernille Monberg 
holdt foredrag om „Levealder og livskvalitet 
som overordnede parametre i avlsarbejdet“, 
mens Dorte Hald Nielsen, adjunkt ph.d., og 
Hanne Kortegaard, dyrlæge ph.d., fortalte om 
deres undersøgelser af grønlandske slæde-
hundes tand- og knogleproblemer.
  Det er klart, at man som tilhører i højere grad 
spidser ører, når emnerne umiddelbart ser ud 
til at være relevante for én selv eller ens egen 
race. Det viste sig imidlertid, at der også var 

mange interessante informationer at hente fra 
de indlæg, der ikke ved første øjekast virkede 
så vedkommende. 

Med så mange forskellige emner på pro-
grammet kunne man frygte, at gennemgangen 
blev overfl adisk. Det var imidlertid ikke 
tilfældet, men på den anden side var der natur-
ligvis heller ikke plads til at gå helt i dybden 
på den halve time, der var afsat til hvert emne. 
  I skrivende stund er DKK’s medlemsblad 
dumpet ind ad brevsprækken og til min store 
overraskelse er der referat af størsteparten af 
indlæggene. Det er klart, at DKK gerne vil 
formidle viden til alle deres medlemmer, men 
er det alligevel ikke at skyde sig selv i foden 
at bringe alle indlæggene i bladet, for så er der 
vel ingen grund til at deltage i kurset? Jo, det 
synes jeg nu alligevel. 
  For det første var foredragsholderne gode til 
at forklare sig, mens de gennemgik emnerne, 
og for det andet kan man ikke stille uddy-
bende spørgsmål til en artikel. Og endelig så 
er DKK’s åbne kurser åbne for alle, dvs. også 
for personer der ikke er medlemmer af DKK, 
og som derfor ikke modtager ”Hunden”.

Helle Friis Proschowsky fortæller om HD og HD-indeks.
Øverst til venstre: Birgitte Schjødt holdt indlæg om reproduktion og etik omkring parringer og fødsel.
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For Dansk Weimaraner Klub, Langhårsklub-
ben, Dansk Vizsla Klub, Klubben for Gamle 
Danske Hønsehunde og Dansk Drentsche 
Patrijshond Klub

Lørdag den 24. april kl. 9.00 i Lindet Skov, 
Distrikt Vadehavet ved Toftlund 
Anmeldelsesfrist: Senest d. 3. april 2010. 
Mødested: Skovfogedboligen, Arnumvej 63, 
Lindet.  
Deltager: Max. 5 hold. Prøven er åben for 
andre racer, i henhold til schweissprøveregler

Dommer: Ole Knudsen, Hans P. Boldt, Kjeld 
Petersen, Leo Feldvoss, Villy Hjort Sørensen
Tilmelding: Skal ske på Dansk Kennel Klub’s 
anmeldelsesblanket til prøveleder Anmel-
delsesblanketten kan fås ved henvendelse til 
DKK’s kontor, eller downloades på DKK’s 
hjemmeside, aktiviteter / schweissprøver.
Regelsæt: Adgangskrav og bedømmelse efter 
DKK’s regelsæt, der kan rekvireres ved hen-
vendelse til DKK’s kontor eller se på DKK´s 
hjemmeside.

Prøvegebyr: 400m/3 T. 400,00 Kr. + Evt. rap-
portering 100,00 Kr. 400m/20 T. 450,00 kr.
Gebyret skal være vedlagt anmeldelsen for at 
være gyldig eller indsat på konto: 
Reg. nr.9741 konto nr. 8885689184 ved anmel-
delsesfristens udløb.
Stambogen eller resultatbogen og vaccinati-
onsattest skal medbringes på prøvedagen .
Prøveleder: Georg Tronier, Østergade 15, 
6520 Toftlund. Tlf. 74 83 15 11,  cka@toender.
dk

Schweiss prøven på Sjælland i maj 
Se næste nummer af Jagthunden eller følg med 
på klubbernes hjemmeside

Schweissprøver i 5 – 
klub regi 2010

Kragborg Råfoder  
Dansk kvalitets kød til danske jagthunde 

www.kragborg.dk 
Tlf. 40 17 54 31 

Krager og skader Vi skal gøre noget ved krager og skader!
D. 1. januar trådte en ny bekendtgørelse om regulering af dyr og fugle i kraft. Den nye bekendt-
gørelse betyder, at vi har mulighed for at regulere såvel krage som skade fra d. 01.02 – 15.04 
med fælder og skydevåben. Men……

Intet er som bekendt godt, uden at det også er skidt for noget, og her har ”vennerne” i Miljø-
ministeriet gjort, hvad de kunne for at stikke en kæp i hjulet på jægerne. Man skal nemlig søge 
om tilladelse til regulering.
  Man skal indsende en ansøgning til det stedlige skovdistrikt om tilladelse til regulering for 
hver enkelt ejendom, hvor man ønsker at foretage reguleringen. Ansøgningen skal indeholde en 
række præcise oplysninger, og det er ejeren, der skal ansøge.
  Senest fi re uger efter reguleringens ophør, skal man indsende en opgørelse over udbyttet af 
reguleringen, og fælder skal for fremtiden være mærket med en kontaktadresse.

Det er, for at sige det lige ud, sk… besværligt, men gør det nu alligevel. Vi skal have gjort kål 
på nogle af de værste prædatorer, vi har i forhold til småvildtet.
Flemming Østergaard

Læs bekendtgørelsen på: http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20091453-full
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Dansk Ruhår Klub

Klubredaktør: 
Lars Hansen, Udbyhøjvej 597, Knejsted, 8970 
Havndal, tlf. 2030 1420
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk
 
Formand: 
Torben Mørup, Danmarksgade 27, 1, 6700 Es-
bjerg, tlf: 7513 98 69 - 2138 7515
E-mail: formand@ruhaar.dk 
 
Kasserer: 
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 
Hørsholm, tlf. 2049 4839, 
e-mail: kasserer@ruhaar.dk
 
Hvalpeformidling: 
Vest for St.bælt: Knud Risager, tlf. 8639 4247 
e-mail: hvalpe-vest@ruhaar.dk
Øst for St.bælt: Ebbe Madsen, 4649 6150 
e-mail: hvalpe-oest@ruhaar.dk
 

www.ruhaar.dk

DRK´s forårsmarkprøve 

Nyt HD-indeks

Dansk Ruhår Klub er den 1. januar 2010 
gået over til at bruge Dansk Kennel Klub’s 
(DKK) nye HD-indeks. DRK beregner ikke 
selv HD-indeks længere.

Adgang til indeks-oplysninger
DKK’s nye HD-indeks ligger i Hundeweb, 
hvilket betyder, at kun medlemmer af DKK 
har adgang til det. Er du medlem af DRK, 
men ikke af DKK, kan du få din hunds 
HD-indeks oplyst ved at sende en mail med 
din hunds navn og stambogsnummer til 
hdindeks@ruhaar.dk. 
  DRK anbefaler fortsat, at en avlskombina-
tion har et sammenlagt HD-indekstal (han-
nens HD-indekstal + tævens HD-indekstal) 
på 210 eller der over.

1. januar 2010
Bestyrelsen Dansk Ruhår Klub

Dansk Ruhår Klub afholder forårsmarkprø-
ver lørdag den 3. april og søndag den 4. april 
2010.

Mødested: „DTC“ Danmarks Transport Cen-
ter A/S, Torvet 20, 7100 Vejle. Vinderklasse 1. 
samt åben klasse afvikles lørdag, vinderklasse 
2, vinderklasse 3 og unghundeklassen afvikles 
søndag.
Festmiddagen afholdes lørdag aften kl.19.00. 
Kuvertpris på buffet er endnu ikke på plads
Dommere er endnu ikke på plads
Tilmeldingsblanketter skal modtages senest 
onsdag den 17. marts 2010 med posten. 
Gebyr kr. 300.00. for alle klasser.
Gebyret kan indsættes på kontonummer: 3635 
3635271108 (husk afsenders ID på overførsel 
f. eks. Ung. Peter Petersen eller VK1 Peter 
Petersen) - eller fremsende på check sammen 
med tilmeldingsblanketten. Der gives ikke 
retursvar.

DIVERSE INFORMATIONER
Unghundeklasse og åben klasse
Stambøger/resultatbøger afl everes om morge-
nen og udleveres ved afslutningen. Gebyr for 
eftersendelse.

Vinderklasserne
Den enkelte hund kan kun tilmeldes én vin-
derklasse. Man skal på tilmeldingsblanketten 
anføre, hvilken prøvedag man ønsker.
Det kan blive nødvendigt at fl ytte hunde fra 

vinderklassen lørdag til søndag eller omvendt. 
Hundeførerne vil i så tilfælde blive orienteret 
herom.
De hunde, som opnår præmiering, der giver 
adgang til vinderklasse, kan efteranmeldes.

Fortæring
Åben og unghundeklasse spiser frokost i ter-
rænet. 
Der kan bestilles madpakker gennem prøvele-
deren, (dog senest 8 dage før, på grund af på-
sken) som betales og udleveres om morgenen 
på mødestedet. Morgen-/eftermiddagskaffe 
kan købes på mødestederne.

Overnatningsmuligheder
Dobbeltværelser på DTC, henvendelse Annette 
Laursen, tlf. 7588 3123
Randbøldal Camping, tlf. 7588 3575, www.
randboldalcamping.dk 
Juelsminde Turistbureau, tlf. 7569 3313, www.
visitjuelsminde.dk

DRK´s hjemmeside her bliver de nye infor-
mationer løbende opdateret
Tilmelding: Tilmeldingsblanketter skal sendes 
til prøveleder 
Vibeke Gude, Mosevænget 8 7160 Tørring. 
Tlf. 7580 1814 – mobil 4030 3536 e-mail: 
vibeke@vitters.dk

3. og 4. april

Foto: Jens Velling
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Med de nye regler for Unghundetesten blev 
det indført, at hunde i alderen fra 8 måneder 
til 18 måneder kan deltage. 

For at alle hunde skal få mulighed for at 
blive testet i alle discipliner (mark-, spor- og 
vandarbejde) afholdes der fra i år Unghunde-
test både forår, sommer og efterår. I foråret 
afholdes der deltest i mark- og sporarbejde, til 
sommer deltest i vandarbejde og til efteråret 
afholdes komplette test, hvor alle discipliner 
indgår. 

I de nedenstående skemaer kan du se, hvornår 
du kan deltage for at få hunden testet i alle 
discipliner. 

Er din hund fx født i januar eller februar må-
ned 2009, så skal du stille på mark/spor i det 
kommende forår og på vand til sommer. Til 
efteråret er din hund nemlig for gammel til at 
deltage i de komplette test.

Er din hund derimod fx født i april, maj eller 
juni måned 2009, kan du vælge om du vil 
stille på forårets/sommerens test eller om du 
vil vente til de komplette test til efteråret – el-
ler om du både vil stille forår og efterår, for du 
må jo gerne stille fl ere gange i hver disciplin. 

Hvornår skal din unghund til Unghundetest?

Unghundetest for opdrættere

Er du opdrætter, vil du gerne teste et kuld 
unghunde, og kan du selv skaffe terræ-
nerne til testen, så har du mulighed for at 
afholde en „privat test“. 
Kontakt unghundetestkoordinator Kjeld 
Toft for fl ere oplysninger. Det er også 
Kjeld, der bestemmer, hvilke dommere der 
skal inviteres til den „private test“. 
Tlf.:: 9719 6182 - 4040 6182
E-mail: unghundetest@ruhaar.dk

Unghundetestgebyrer 2010

Stiller du på Unghundetest i foråret 2010, 
kan du vælge, om du på forhånd vil betale 
for testen på vand til sommer, eller om 
du vil „nøjes“ med at betale for testen på 
mark/spor og betale for vandarbejdet sepa-
rat senere på året. 

Gebyrerne er:
Mark-, spor- og vandarbejde kr. 400
Mark- og sporarbejde kr. 350
Vandarbejde kr. 150

Husk: bliver din hund testet i alle tre 
discipliner, kan du tilmelde den udstil-
lingen i Vingsted samme år, som den har 
gennemført testen, uden beregning. Dit 
tilmeldingsgebyr til Vingsted-udstillingen 
er altså inkluderet i gebyret til unghunde-
testen.

Kom og få bedømt din unge ruhårs medfødte anlæg 
for brugsarbejde. Hundene bliver her i foråret testet 
i disciplinerne markarbejde og sporvilje. Desuden 
vurderes den unge hunds psyke. Senere på året får 
du mulighed for at få din hund testet i vandarbejde. 
Datoer for dette annonceres senere. 
  Det forventes, at de hunde, der deltager i testen, har 
fået stimuleret deres anlæg. Det vil sige, at de fx har 
prøvet at arbejde på marken, og at de har prøvet at 
gå spor og evt. også slæb. Men der stilles ingen krav 
om, at hunden er „færdig“ på marken eller på sporet, 
og der stilles heller ikke krav om at den har afsluttet 
egentlig lydighedsdressur; hundens lydighed eller 
mangel på samme påvirker ikke bedømmelsen.
  Læs mere om unghundetesten på www.ruhaar.dk 
under Aktiviteter.
  Alle ruhårede hønsehunde i alderen fra 8 – 18 må-
neder med FCI-stambog kan deltage i Dansk Ruhår 
Klub’s unghundetest. 
  Medlemskab af Dansk Ruhår Klub er ikke et krav, 
hverken til motivationstræning i DRK-regi eller 
deltagelse i selve unghundetesten.
  For at deltage i testen skal hunden være vaccineret 
mod hundesyge. Er hunden ikke i forvejen vaccine-
ret, skal første vaccination være foretaget senest 14 
dage før testen. Dokumentation for vaccination skal 
medbringes. Løbske tæver kan deltage efter aftale.

Sydsjælland :
Dato: lørdag d. 27. marts 2010. 
Lokal testansvarlig: Kim Nielsen
Mødested: Over Vindinge Forsamlingshus, Tinghøj-
vej 8 - 4760  Vordingborg
Max 12 hunde

Sønderjylland:
Dato: Oplyses senere – se på www.ruhaar.dk 
Lokal testansvarlig: Johan Sandersen.
Mødested: Højagervej 14  6760 Ribe
Max 6 hunde

Randbøl:

Dato: lørdag den 10. april
Lokal testansvarlig: Anette Laursen
Mødested: Hærvejen 20, 7183 Randbøl
Max 6 hunde

Nordjylland:
Dato: lørdag den 10. april.
Lokal testansvarlig: Laust Lyngø.
Mødested: Oplyses senere – se på www.ruhaar.dk
Max 12 hunde

Alle prøver starter kl. 8.00.

Tilmelding på DJU-tilmeldingsblanketter, som 
kan rekvireres hos Kjeld Toft eller Børge Hansen. 
Du skal skrive den ønskede testdato, men det kan 
af hensyn til holdstørrelserne blive nødvendigt at 
fl ytte hunde. I disse tilfælde vil hundeførerne blive 
informeret. 
Tilmeldingsblanketten sendes til: Børge Hansen, 
Rugårdsvej 403A, Korup, 5210 Odense NV, tlf.: 
6612 3014. Tilmeldingsfrist senest 10 dage før den 
tilmeldte prøve med morgenposten. 
Tilmeldingsgebyrer
Deltagergebyret for en komplet test (dvs. mark/spor 
i foråret, vandarbejde senere på året, samt gebyret til 
Vingsted-udstillingen 2010 eller 2011): kr. 400
Deltagergebyret for deltest mark/spor: kr. 350
Tilmeldingsgebyr kan vedlægges tilmeldingsblan-
ketten eller indsættes i Amagerbanken kontonr:. 
7000 - 1527327. Gebyret skal være at se på kontoen 
på sidste tilmeldingsdag. Det kan tage op til 4 dage 
fra indbetaling til beløbet ses på modtagerkonto, vær 
venligst opmærksom på dette. 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at 
kontakte undertegnede. 
Unghundetestkoordinator Kjeld Toft, tlf: 9719 
6182- 4040 6182, email: unghundetest@
ruhaar.dk

DRK’s Unghundetest forår 2010, mark- og sporarbejde
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Der indkaldes hermed til ordinær gene-
ralforsamling i Dansk Ruhår Klub søndag 
den 18. april 2010 kl. 14.00 i Ferritslev 
Fritidshus, Ørbækvej 82, 5863 Ferritslev.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af tre stemmetællere
3. Afl æggelse af årsberetning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revi-
 deret årsregnskab 2009
5. Valg af bestyrelse og to suppleanter
 Søren Hecht (kasserer) modtager 
 genvalg
 Annette Laursen, modtager genvalg
 Eline Noiesen, modtager genvalg
6. Valg af to revisorer og en suppleant
7. Valg af medlem til FJD
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 3 uger inden generalfor-
samlingen. Særlige vigtige indkomne 
forslag bekendtgøres på klubbens hjem-
meside inden generalforsamlingen.
Dansk Ruhår Klub er vært ved et fælles 
kaffebord.

Overrækkelse af pokaler
Husk at indsende resultater (og evt. 
pointberegning) hvis du og din hund er 

kvalifi ceret til en af de pokaler, der over-
rækkes på generalforsamlingen. Resul-
tatliste på aktuelle hunde bedes sendt 
til pokaladministrator: Ebbe Madsen, 
Stubberupvej 11, 4140 Borup, 4649 
6150, pokaler@ruhaar.dk - senest den 25. 
marts 2010

Nedenstående pokaler uddeles:
Chr. Stilling-Andersens vandrepokal af 
1938, til den ruhår der har opnået højest 
antal point på fuldbrugsprøve i 2009
Dambo pokalen, til den mest vindende 
ruhår på markprøve efter et pointsystem. 
Kennel Kragborgs vandrepokal, til mest 
vindende ruhår efter et pointsystem. 
Hjortekærs vandrepokal - til opdræts- og 
avlsklasser. Mest vindende på udstilling. 
Olaf Paulsens mindetallerken (klubårs-
vinder), yngste jagtchampion. 
75 års jubilæumspokalen, til yngste hund 
med 1. præmie på fuldbrugsprøve.
Birkemosens vandrepokal, mest vindende 
ruhår efter et pointsystem. 
Kennel Hedeagers vandrepokal, til yngste 
hund med bestået ræveslæbprøve. 

Pokalernes proportioner kan ses i Dansk 
Ruhår Klubs Årbog 2008 fra side 397
- og husk at returnere pokalerne senest 1. 
april og gerne før!!!

Dansk Ruhår Klub’s generalforsamling 2010

Søren Hecht 70 år.

D. 17. januar 2010 fyldte DRK’s afholdte kas-
serer Søren Hecht 70 år.
  Det var en erfaren mand der i maj 2004 blev 
valgt som klubbens kasserer.
  Søren havde i mange år været aktiv i 
foreningslivet og har været dybt involveret 
i Rungsted Ishockey Klub og sammen med 
erfaringen fra erhvervslivet, gjorde det ham 
særlig kvalifi ceret til kassererposten.

  Søren har siden han var 16 år gået på jagt og 
interessen for den stående hund og forskel-
lige prøver har fyldt meget i en lang karriere. 
Søren har været aktiv i hundeudvalget i den 
lokale jagtforening og ligeledes hundeinstruk-
tør i DJ regi.
  I DRK drager vi stor nytte af Sørens øko-
nomiske analyser, men det er ikke kun med 
økonomi Søren bidrager i bestyrelsen, han 
me-strer også at tænke på hele organisationen 
også i et længere perspektiv.
  Udover det store arbejde med at styre for-
eningens økonomi er Søren desuden bestyrel-
sesmedlem i DKK og samtidig formand for 
DKK’s schweisshundeudvalg.
  Det er jagten og jagthunden som brugshund, 
der står Sørens hjerte nær og de to ruhårede 
hønsehunde fylder meget i hele familiens liv.
  Søren er behagelig at samarbejde med og 
altid god for et godt grin og en frisk bemærk-
ning.
”Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på 
jagt” – står der frejdigt på Sørens bil, men 
det forhindrer ham nu ikke i stadig at være 
særdeles erhvervsaktiv.
  DRK ønsker Søren tillykke med dagen og alt 
det bedste for fremtiden.

Torben Mørup
Formand DRK

Lars Sørensen 60 år 
d. 11. februar 2010 . 

Så runder Lars eller måske rettere brolæggeren 
det skarpe hjørne, 60 år.
  Lars har fra ganske ung mand været interres-
seret i jagt og hundesport. I årbogen fra klub-
ben står Lars opførtsom medlem i1966. Han 
fulgte fra ung mand i sin fars fodspor hvad 
angår hundesport, jagt og især gravjagt.
  Lars er kendt som en dygtig dressør, og 
mange har igennem årene fået råd og vejled-
ning med en lidt „ vanskelig ruhår „, og nogle 
har fået dresseret deres hunde hos ham, altid 
med et godt resultat.
 Selv har Lars ført mange gode hunde på 
prøver, og mange præmier er det blevet til 
igennem de mange år, og i 1992 deltog han på 
danmarksmesterskabet med Grit.
  Lars er kendt som en altid hjælpsom person, 
der altid er villig til at hjælpe med næsten alt, 
og har man behov for hjælp og et godt råd, så 
kan Lars næsten altid hjælpe, for „ brolægge-
ren „ kender næsten „ alle „.
  Som terrænleder har mange foreninger nydt 
godt af Lars, og hans terrænner er altid iorden, 
og godt besat med gode vilde fugle.
  Jagten er Lars’s store lidenskab, og på en 
sæson er han afsted rigtig mange dage, med 
sine gode og veldresserede hunde. Og Lars 
kommer i altid, med godt humør og med en 
dejlig humor. Jo det er dejligt at få lov til at 
opleve, nogle gange i hver sæson.
Når den „ almindelige jagtsæson“ er forbi, er 
Lars allerede igang med rævejagten, og det er 
blevet til ufatteligt mange ræve på paraden i 
hans tid.
 Lars. Hjerteligt tillykke med dagen, og vi 
håber du og Gulla sammen må få endnu mange 
gode år. 

Hilsen fra område 11.  
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DRK Schweiss prøver 2010

Foreløbelig kalender for planlægning, følg 
med på DRK hjemmesiden eller ring Lars 
Hansen 20301420 for yderlig oplysninger.
Alle anerkendte Schweissprøver kan fi ndes på 
DKK – hundeweb under aktiviteter når de er 
meldt til ved DKK.

Ons. 14.04.10 Randbøll kun 1000m, Prøve-
leder Annette Laursen 7588 3123- 2175 9848 
 tilmelding senest 31.03.10

Søn. 25.04 10 Læssø  400m 3/20 t, Prøvele-
der Sven Otto Hansen 9849 9184
Tilmelding senest 14.04.10

Søn. 09.05.10 Åbenrå 400m 3/20 t, Prøvele-
der Jørgen Duus 7450 6263
Tilmelding senest 19.04.10

Først i Maj (Muligvis 08/09.05.10)
Stenbjerg Plantage 400m 3/20 t., Prøveleder 
Ole Pedersen 9791 1139 – 2067 6139

Sidst i Maj (Muligvis 30.05.10)
Fussingø 400m  3/20 t, Prøveleder Christian 
Harbo 8646 6116

Lør. 05.06.10 Grindsted 400m 3/20 t, Prøve-
leder Jens Abildgård 7532 3556 – 4028 4222
Tilmelding senest 21.05.10

Søn. 06.06.10 Nordjydske 3/20 t, Prøveleder 
Jan Jensen 9842 9743 – 2886 1948
Tilmelding senest 21.05.10

Lør. 14.08.10 Gludsted 400m 3/20 t, Prøve-
leder Peter Jensen 7580 1814 – 2527 3375
Tilmelding seneste 30.07.10

Preben Røge 50 år

Den 12. december 2009 fyldte Preben Røge 
50.
Preben har haft sit virke i Hanherred og er 
bosiddende på en hyggelig landejendom ved 
Vester Thorup med sin kone Birgit og 2 søn-
ner, der i øvrigt begge er ivrige jægere.
Det er allerede nogle år siden, Preben havde 
25 års jubilæum som skovarbejder i Vester 
Thorup Plantage, så det var ikke alderen, der 
plagede Preben, første gang han svingede 
øksen der.
Men det er som en fortræffelig ruhårsmand og 
schweisshundefører, vi er kommet til at kende 
Preben.
  2009 havde Preben Røge 25 års jubilæum i 
Dansk Ruhår Klub.
 Preben førte i 1985 Fosdalens Thor til en fl ot 
1. vinder placering og en 6. vinder placering 
i 1986.
Kennel navnet Fosdalens overtog Preben fra 
sin onkel Egel Røge, hvor vi i øvrigt også 
gennem mange år hentede vores agerhøns. 
Også Preben har opdrættet nogle velfungerede 
hunde under kennelnavnet Fosdalen.
  Det var med Huberts Rico, at Preben Røge 
engang i første halvdel af halvfemserne kom 
i schweiss registret. Preben blev hurtig kendt 
som en meget dygtig og pålidelig schweiss-
hundefører, hvorved Preben altid har kørt med 
et meget højt antal eftersøgninger..
  Freja blev nogle år senere optaget i schweiss 
registret. Freja magtede desuden også at blive 
ført på marken, i år 2000 modtog Freja en fl ot 
2 vinder placering.
  I Hanherred har kronvildt bestanden de 
senere år taget voldsomt til, derfor har Preben 
også haft 2 Hannoveranske Schweisshunde til 
eftersøgning på kronvildt. Senere fi k Preben 
ruhåren Lillehedens Dina i registret til efter-

søgning på råvildt. Når eftersøgningerne på 
kronvildt blev for vanskelige, hentede Preben 
ruhåren og kom frem til kronvildtet , men det 
var ikke noget vi må snakke om.
  Lillehedens Lea er Prebens seneste erhver-
velse og som han planlægger hvalpe med til 
foråret.
  Preben Røge har i mange år holdt schweiss 
prøven i Vester Thorup, det var en prøve, 
som mange af os igennem årene, har sat 
meget stor pris på at deltage i. Jeg havde som 
schweissdommerelev, fornøjelsen af at være 
under oplæring af Preben, det var ligegyl-
digt, hvilken skov vi kom til og lagde spor, 
bagefter kunne Preben altid ned i mindste 
detalje huske sporende. Det var blevet sådan, 
at nogle stifi ndere, satte en sport i, at forsøge 
at få ham på glatis, jeg tror ikke det er lykkes 
for nogle endnu
  Vi vil gerne i område 1 ønske Preben Røge 
hjertelig tillykke med de 50 og håber i mange 
endnu at have fornøjelsen af Prebens gode 
bekendtskab.
POV. Jørgen Jensen 

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
OMRÅDE 1
Kontaktperson: Jørgen Jensen, Lilleheden Skovvej 
100, 9850 Hirtshals. Tlf. 98971178 - 21618355
E-mail: omr1@ruhaar.dk
Spørgsmål vedr. schweiss. Kontakt Jan Jensen tlf. 
9842 9743 mobil 2886 1948, eller Ivan Jørgensen 
mobil 4079 8107

Årsmøde/regionsmøde onsdag den 10. februar kl. 
19 Tylstrup Kro

Marktræning. Omkring Serritslev. Søndag den 14. 
februar. Kl. 09.00
Tilmelding til Jesper Andersen på Tlf.: 98 80 21 15 
- 4087 5058. Pris 70 kr.

Marktræning. Omkring Ulsted. Søndag den 21. 
februar kl. 09.00
Tilmelding til Jesper Kjærulff Hansen på tlf. 98 25 
44 91 .Pris 70kr.

Marktræning. Omkring Hellum. Søndag den 28. 
februar. Kl. 09.00
Tilmelding Erik Stokbro tlf. 98 83 41 97 - 2949 
4197  . Pris 70 kr.

Marktræning. Omkring Sæby. Søndag den 7. 
marts. Kl. 09.00
Tilmelding Jan Jensen tlf.  28 86 19 48. Pris 70 kr.

Schweiss træning 8. april og 15. april.
Instruktør Schweissdommer Jan Jensen Tilmelding 
Jan Jensen tlf. 28 86 19 48

Familiedag 20. juni Hjallerup
Sæt kryds i kalenderen og  mød op til en hyggelig 
dag med ruhåren

Ræveslæbs prøve 20 juni
Tilmelding Jesper Kjærulff på tlf. 98 25 44 91
Ræveslæbs træning  Kontakt Jesper Kjærulff

OMRÅDE 2
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755 
Snedsted. Tlf. 9793 6119 / 27646127
E-mail: omr2@ruhaar.dk

Spændende aktivitetsaften
fredag den 26.02.2010 kl. 19.00 hos Lise og Jør-
gen, Nørhågårdsvej 8
Aftenens program:
Den kendte opdrætter og hundesportsmand Jens 
Velling holder et spændende foredrag om arbejdet 
med den Ruhårede hønsehund og turene sydpå i 
Autocamper med hundene. Orientering om årets 
gang i område 2.
Uddeling af pokal til områdets mest vindende 
Ruhår og mest vindende på markprøver
Fremlæggelse af områdets aktiviteter. Kaffe, brød 
og socialt samvær.

Marktræning
21-02 kl. 10.00 i Vigsø. Tilmelding til Jørgen på 
51278245
28-02 kl. 09.30 på Mors. Mødested Ib Hermansen, 
Præstbrovej 378, 7950 Erslev. Tilmelding til Ib på 
61301465
20-03 i Sevel. Tidspunkt og mødested oplyses ved 
tilmelding til Poul Sørensen på  4012 9812

Lokal markprøve søndag den 07-03-2010 på 
Mors
Mødetid 08.30  Mødested hos Ib Hermansen, 
Præstbrovej 378, 7950 Erslev 
Tilmelding til IB på 61301465 eller Kaj Verner på 
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27646127 senest 01-03-2010.
Der kan købes kaffe og rundstykker.

Schweisstræning
Hjælp til at komme i gang med schweissarbejdet, 
lørdag den 17 og 24-04 i Sevel. 
Tidspunkt og mødested oplyses ved tilmelding til 
Poul Sørensen på  40129812

Anerkendt Schweissprøve 
i Stenbjerg klitplantage annonceres sammen med 
Ruhårsklubbens øvrige prøver

Unghundetræning
Opstart den 30-03 kl.19.00 hos Kaj Verner
Tilmelding på tlf.27646127 senest den 24-03-2010

OMRÅDE 3
Kontaktperson: Keld Navntoft, Hedevej 24, 9560 
Hadsund. Tlf. 98573681 - 40840254
E-mail: omr3@ruhaar.dk

Marktræning omkring Hadsund
Dato: 21-02 kl.9.30
Mødested: oplyses ved tilmelding
Tilmelding: Jan Bartholomæussen mobil 20837881
 
Marts
Årsmøde/regionsmøde: Dansk ruhår klub område 
3. Dato: 02-03 kl. 19.00
Mødested: Jægerhuset Skydebanevej 9560 Hadsund
Dagsorden: Beretning 2009, samt regnskab m.v.
 
Maj
Lokal Schweissprøve 3 og 20 timers. Dato: 01-05.
Afholdes: omkring Hadsund. Mødested: oplyses vil 
tilmelding eller ved kontakt til prøveleder
Tilmelding: Tilmeldingsblanket skal senest d. 25-04 
sendes til prøveleder Frits Hansen Alsoddevej 25, 
9560 Hadsund evt. spørgsmål ring venligst til Frits 
på 21837748
Husk: Der skal vedlægges check på 125,- kr for 3 
timers og 150 kr. for 20 timers.

Vand og slæb træning hos Thorbjørn og Hardy
Dato: 11/5-18/5-25/5-1/6-8/6-15/6-22/6-29/6-6/7-
2/8
 
August
Ræveslæbstræning i Hadsund
Dato: 2/8-9/8-16/8-23/8. Tilmelding: Jan Bartholo-
mæussen på 20837881
 
Ræveslæbstræning i Urhøj Plantage
Dato: 4/8-11/8-18/8. Tilmelding: Egon W Svenstrup 
på tlf. 98-673330
 
Anderkendt rævelæbsprøve i Urhøj Plantage
Dato: 25-08  kl.18.00. Mødested: Urhøj Plantage
Anmeldelsesblanket : Sendes sammen med 125,- kr. 
til Egon Svenstrup Vægtergade 1A 9670 Løgstør. 
Senest tilmelding 18/8
 
Marktræning omkring Hadsund
Dato: 21-08 kl. 9.30.  Mødested: oplyses ved 
tilmelding
Tilmelding: Jan Bartholomæussen på 20837881
 
Marktræning omkring Støvring
Dato: 22- 08 kl.9.30. Mødested: oplyses ved 
tilmelding
Tilmelding: Thorbjørn Skovdrup på 30423048
 
Ønskes
Unghundetræning kontakt da Thorbjørn på 
30423048
Fuldbrugstræning kontakt Carsten Jakobsen på 
20270370
 Ønskes anden træning kontakt en i styregruppen

OMRÅDE 4
Kontaktperson:  Annette Rasmussen, Skyggevej 81, 
7442 Engesvang
Tlf.: 8686 4260 - 2781 2528 e-mail: omr4@ruhaar.
dk
 
Vinderklasse marktræning:
Prøver vi at få stablet på benene, men pga. mang-
lende terræn i skrivende stund, så er vi indtil videre 
nødt til at sige det er afl yst..Hvis det lykkes os at 
fi nde terræn, så vil træningen blive 
annonceret her. Hvis det lykkes, så bliver det med 
forventet start sidst i februar/
først i marts. 

Schweisstræning:
I samarbejde med Korthårsklubben arrangeres 
schweisstræning  følgende datoer: 14/2 - 21/2 - 28/2 
og 7/3. 
Mødested: Jagthytten i Sdr. Klausie plantage kl. 
9.00. Pris: 200,- kr. der betales første gang. 
Tilmelding: senest d. 1/2 til Ebbe Brunsgaard, tlf. 
9733 3335. Max. Deltagere: 12 hunde.
 
Lokal markprøve (kun for ruhår)
 Afholdes Søndag d. 7/3 kl. 8.00. Mødested: Guld-
forhovedvej 50. Pris: 170,- kr. incl. morgenkaffe.
Tilmelding: Keld Nielsen, Nygårdsalle 8, 7430 
Ikast.
Skriftlig tilmelding på tilmeldingsblanket, vedlagt 
check. Tilmelding senest d. 1/3.       

Ræveslæbs prøve med diplom i Torsted:
Arrangeres af KHK i Torsted d. 20/4 . Mødested 
ved jagthytten Sdr. Klausie kl. 17.30 
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket, 
vedlagt check på kr. 125,- sendes til: Steen Jensen, 
Kildebakken 45, 6940 Lem, tlf: 9734 1601. Tilmel-
dingsfrist: d. 15/4.
 
Schweissprøve:
I samarbejde med Korthårsklubben afholdes der 
anerkendt schweissprøve ved Klausie Plantage 
følgende datoer kl. 9.00 2. Maj og 18 Juli (3T/400m 
- 20T/400m - 20T/1000m - 40T/1000m)
Arrangør: Korthårsklubben. Prøveleder: Ebbe 
Brunsgaard, Gejlvej 1 - Torsted, 6980 Tim. 
Tlf: 9733 3335.
Pris og tilmeldingsfrist: Se annonce for prøven eller 
kontakt prøveleder.
 
Slæb- og apporteringstræning:
Instruktør: Bjørn Barslund Træningssted: Omkring 
Ikast, men endnu ikke fastlagt.
Træningsstart d. 9/6 - 16/6 - 23/6 - 30/6 - 7/7 - 14/7 
- 21/7 - 28/7 Afslutning med lokalprøve fredag d. 
30/7 kl. 18.00.
Tilmelding til: Bjørn Barslund, tlf: 2121 1366 
senest 2/6
Alle hunde SKAL ved træningsstart kunne grund-
læggende apportering fra land og vand, af fugle/
hår vildt.
  
Unghundetræning: 
Der arrangeres unghundetræning følgende datoer: 
lørdage d. 12/6og 26/6, 7/8 og 14/8.
Træningen er kun åben for hunde som vil gennem-
føre DRK´s unghundetest. 
Tilmelding til Kjeld Toft, tlf: 9719 6182/ 4040 
6182, senest d. 31/5.
Pris: kr. 200,- kr. Max. 12 hunde. Mødested: Arn-
borg brugs kl. 13.00. 
 
Udtagelse til den ”Jyske Racedyst”.
Afholdes igen i år ved DJ´s anerkendte apporte-
ringsprøve ved Egeris d. 26/6. 
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket sendes 
til. Prøvelederen: Torben Haugaard, Herborgvej 3, 
6920 Videbæk. Tlf: 9717 8312 / 2246 2555. 

Pris og tilmeldingsfrist: Se DJ’s annonce for 
Prøven.
  
Fuldbrugstræning: 
Hver mandag fra den 14. Juni frem til 13. Sept. Ar-
rangeres der træning i samarbejde med KHK. 
Pris for deltagelsen a´conto kr. 200,- kr. som betales 
første gang. Vildt betales derudover. 
Hunden skal være kvalifi ceret til fuldbrugsprøve. 
(1.pr. 3T Schweiss, 1 pr. mark å/kl. ) 
Tilmelding: Ole Sørensen, tlf: 4056 5626  senest 
6. juni.
  
Slæb- og apporteringstræning:
I samarbejde med KHK arrangeres VSA træning 
som starter onsdag d. 16/6  kl. 18.30 ved Pumpe-
station nord i Stauning. Herefter træning hver 
onsdag frem til prøven i Stauning primo august. 
Pris for deltagelse kr. 350,- som afregnes første 
gang.Tilmelding til: Benny Green Jørgensen tlf. 
2073 7356 senest d. 11/6. Max: 20 deltagere.
 
Efterårsmarkprøve: (kun for ruhår)
Markprøve (ikke anerkendt) afholdes lørdag d. 28/8 
. Mødetid kl. 8.00 Mødested: Smækbjergvej 1, 7480 
Vildbjerg. Pris: 170,- kr. incl. Morgenkaffen.
Tilmelding senest d. 25/8 på tilmeldingsblanket til 
Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920 Videbæk. 
Tlf.: 9717 8312/ 2246 2555.
 
Ræveslæbs prøve med diplom i Dejbjerg: Arrange-
res af KHK i Dejbjerg d. 15/10.
Mødessted ved Bundsbækvej 4, Dejbjerg 6900 
Skjern kl. 16.00
Tilmelding på anerkendt tilmeldingsblanket, vedlagt 
check på kr. 125,- sendes til: Steen Jensen, Kilde-
bakken 45, 6940 Lem, tlf: 9734 1601. Tilmeldings-
frist: d. 8/10. 
 
Områdemøde: 
Områdemødet 2010 i omr. 4, bliver d. 3.11. kl. 
19.30 i Egeris Hytten, Flere informationer senere
 
OMRÅDE 5
Kontaktperson: Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160 
Tørring. Tlf. 75801814 - 25273375
E-mail: omr5@ruhaar.dk

Schweisstræning 
Der bliver 2 træningsdage på lørdage. Første gang 
lørdag den 13. februar kl. 10.00 
Anden gang lørdag den 6. marts kl. 10.00 
Mødested: P-plads først i Gludsted Plantage, lige 
efter rundkørslen til venstre

Lokal schweissprøve lørdag den 24. april kl. 9.00 

Marktræning
Der bliver 2 træningsdage på søndage. d 21. og 28 
Feb. Kl. 10 
Mødested: Parkeringspladsen ved ABC, Torvegade 
100, 7160 Tørring.

Lokal markprøve
søndag den 7. marts afgang i terræn kl. 9.00. Der 
kan købes morgenkaffe fra kl. 8.00 
Mødested: Tørringhus, Jernbanegade 14, 7160 
Tørring.
 
OMRÅDE 6
Kontaktperson: Christian Harbo, Sct. Kjeldsvej 1, 
Ålum, 8900 Randers. Tlf. 86466116 – 40259116 
(tlf.tid 17-19)  E-mail:  omr6@ruhaar.dk

NYT, NYT, NYT
Vi har fået nyt medlem i bestyrelsen. Mogens Niel-
sen fra Grenå og Dan Bach fra Mellerup har sagt ja 
til at give en hånd med i omr. 6, vi hilser Mogens 
og Dan velkommen. 
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Begge vil forstå områdets marktræning, har du 
spørgsmål vedr. dette så tag en snak med dem

Januar 
Hvalpe-unghunde motivation i omr.6 forgår ved 
Vognmand Niels Vinderslev, Viborgvej v/Ø Bjer-
regrav på følgende tirsdage:
12.01 - 19.01 - 26.01 - 02.02 - 09.02 - 16.02 - 23.02 
- 02.03, 
Alle dage med start kl. 19.00, Pris 150, - og der er 
tilmelding til Henning Frandsen på 20802008

Februar
Marktræning i samarbejde med 1970....i forbindelse 
med agerhønseprojekt tilbydes følgende:
Lør. 06.02.10, Nye hunde/førere har første prioritet.
Lør. 13.02.10 Marktræning ved 1970
Lør. 20.02.10 Marktræning ved 1970
Alle dage skal der tilmeldes ved Dan Bach på 
51860200, hvor mødetid og sted oplyses

Marktræning på Djursland/Grenå, i forbindelse 
med agerhønseprojekt tilbydes følgende:
Søn. 14.02.10. Marktræning for Dansk Ruhår Klub 
Søn. 21.02.10 Marktræning for Dansk Ruhår Klub 
Der fyldes op med øvrige, hvis ikke der er nok 
tilmeldte, så dagene skulle blive til noget.
Begge dage skal der tilmeldes til Mogens Nielsen på 
30593587 - 86321889, hvor tid og mødested oplyses

Februar/marts
Schweisskursus
I samarbejde med lokale jagtforeninger kan vi 
tilbyde 6 pladser på følgende dage:
Søn. 28.02.10 kl 09.00 , intro. og spor, start Huset 
Hammershøj
Søn. 07.03.10 kl.09.00 , Sportræning, Mølledam-
men i Fussingø
Søn. 14.03.10 kl 09.00 , Sportræning
Søn. 21.03.10 kl 09.00 , Sportræning.
Søn. 28.03.10 kl 09.00 , Sportræning.
Søn. 11.04.10 kl 09.00 , Aslutning -lokal prøve/
sportræning.
Pris 500,- bindende tilmelding til Lars Hansen 
20301420

 
OMRÅDE 7
Kontaktperson: Torben Mørup, Danmarksgade 27, 
6700 Esbjerg. Tlf. 75139869 - 2138 7515
E-mail: omr7@ruhaar.dk

Ringtræning: 31.maj og 7.juni – tilmelding telefon 
(2947 2447) og eller mail /havbiksen@mail.tele.dk. 
Mødested og mødetidspunkt oplyses ved tilmelding. 
Brugstræning: Start 7.april.kl. 18.30 – 10.gange – 
mød op – betaling første gang 250 kr. Mødested 
HC’s Auto Hostrup.

Schweisstræning: Start 10.april. – tilmelding Søren 
Gejl 2330 1295 – max. 8 deltagere – vi forventer at 
hundene går til schweissprøve. Mødested og møde-
tidspunkt oplyses ved tilmelding. Pris 200 kr.

Ræveslæb: 12 juni 2010 – Prøveleder: HC Clau-
sen– Tilmelding til prøvelederen – pris 125 kr. 
Prøvested oplyses senere.Tilmeldingsblanket sendes 
til HC Clausen, Gåsebakken 3, 6710 Esbjerg V 
senest 5. juni

Markprøvetræning: 21. august 2010 – pris 175 kr. 
– tilmelding til HC Clausen  7526 9155/2670 3356. 
Mødested HC’s Auto Hostrup. Nye medlemmer er 
meget velkomne.
Lokal markprøve: 29. august 2010 – pris 200 kr. 
ungehunde – og åbenklasse – Tilmelding HC Clau-
sen 7526 9155/2670 3356. Mødested HC’s Auto 
Hostrup.

OMRÅDE 8
Kontaktperson: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 
12, Simmersted, 6500 Vojens. Tlf. 74506263 - 
21624612
E-mail: omr8@ruhaar.dk

Årsmøde 2010
Årsmøde afholdes torsdag d. 25. feb. kl. 1900 i Baj-
strup, Bajstrup Bygade 40, 6360 Tinglev – Bajstrup 
gamle brandstation.
Mød op og giv din mening til kende omkring områ-
des aktiviteter og evt. nye ideer.
Vi har inviteret Harris Jensen til at komme og holde 
et foredrag omkring jagthunden. Et foredrag som 
Harris kalder ”Hvad en jagthunds velassorterede 
værktøjskasse skal indeholde, - og det gælder 
også vore stående jagthunde.” Foredraget tager 
udgangspunkt i, at kvalitet i bredeste forstand er en 
forudsætning for god jagt.
Harris Jensen er instruktør på jagthundeinstruktør-
kurser, markprøvedommer, skribent i JÆGER og 
mange andre ting og ved rigtig meget om hunde. 
Af hensyn til fortæring – kaffe og brød – så ring 
eller mail til kontaktmanden for tilmelding.

Marktræning 
Simmersted lørdag d. 27. feb. kl. 0900. Der kan 
tilmeldes i unghunde eller åben klasse. Pris pr. hund 
kr. 175,-.Mødested Sommerstedvej 7, Simmersted, 
6500 Vojens. 
Tilmelding til Jørgen Duus senest torsdag d. 25. feb. 
Der kan købes pølser, øl og vand efter træningen.

Jagthundeskue. 
I samarbejde med jagthundeklubberne i Sønder-
jylland afholdes det traditionsrige jagthundeskue 
påskelørdag d. 3. april i Nr. Hostrup Ridecenter 
- mellem Rødekro og Hellevad. Der er indskriv-
ning fra kl. 0900 og bedømmelsen starter kl. 1000. 
Tilmelding ikke nødvendig - kom og få en bedøm-
melse af din ruhår og en snak med andre hundein-
teresserede.

Ræveslæbstræning
 Broager og Simmersted. I Broager starter trænin-
gen tirsdag d. 6. april og i Simmersted torsdag d. 8. 
april – begge steder kl. 1800. Tilmelding i Broager 
til Thorkild tlf 74468371 og i Simmersted til Jørgen 
tlf. 74506263. Der trænes 4 gange – pris pr. aften 
kr. 40,-

Ræveslæbsprøve
 Lørdag d. 1. maj kl. 0900 – med start på Simmer-
sted Friskole, Simmersted Byvej 6, 6500 Vojens. 
Prøven er åben for alle jagthunderacer. Pris kr. 
125,-. Tilmelding på DJU blanket til Jørgen senest 
29. april. Husk stambog/resultatbog. Der kan købes 
pølser – øl - vand

Schweissprøve
Søndag d. 9. maj kl. 0800 i Årup Skov, Aabenraa, 
Mødested Tinglevvej 50, 6200 Aabenraa – Årup 
Jagtvej. 
Prøven er åben for alle jagthunderacer, men ruhår 
har fortrinsret. Der afprøves i 3 og 20 timers spor. 
Tilmelding til prøveleder Jørgen Duus på schweis-
stilmeldingsblanket. 
Max 4 hold – 28 hunde. Yderligere oplysninger 
Jørgen Duus tlf. 74506263 – 21624612. . 
Pris 3 timer kr. 400,- / 20 timer kr. 450,-. Tillæg for 
rapportering kr. 100,-.
Der kan under og efter prøven købes pølser, øl og 
vand.

Apporteringsprøve – anerkendt – tirsdag d. 15. 
juni kl. 1700 i Ragebøl mose, 6400 Sønderborg. 
Tilmelding på DJU blanket til Stella Elneff, Sand-
marken 9, Nybøl, 6400 Sønderborg, 
tlf. 74468371. Husk stamborg/resultatbog. Pris kr. 

200,- Der kan under prøven købes pølser, øl og 
vand.

Marktræning
 Bajstrup lørdag d. 21. aug. kl. 0900 hos Johannes 
Nielsen, Bajstrup Østermark 20, Bajstrup, 6360 
Tinglev, tlf. 74643958. Tilmelding til Johannes 
senest torsdag d. 19. aug. Der kan tilmeldes i ung-
hunde og åben klasse. Pris pr. hund kr. 175,- Efter 
træningen kan der købes pølser, øl og vand.
Marktræning for unghunde vil blive arrangeret, 
men dato og sted er ikke planlagt endnu. Vil blive 
bekendtgjort her og i Jagthunden.

OMRÅDE 9
Kontaktperson: Jens Abildgård, Krusbjergvej 1C, 
6870 Ølgod. Tlf. 75323556 - 40284222
E-mail: omr9@ruhaar.dk

Forårs marktræning:   Lørdag den 13. + 20. + 27. 
februar - alle dage kl. 09.30:
Vi mødes alle gange på Grindsted Flugtskydnings-
bane til en kort instruktion og inddeling i hold - 
såfremt der er unghunde tages der naturligvis højde 
for dette - evt. et seperat unghundehold såfremt der 
er hunde nok til dette.
Mødested: Grindsted Flugtskydningsbane, Vesterhe-
devej, 7200 Grindsted
Tilmelding senest d. 09. februar til Jens Abildgård 
på omr9@ruhaar.dk eller tlf. 40284222.  
Pris ialt kr. 300,-  for de 3 træningsdage, der afreg-
nes første træningsdag. 

Fællestræning fra medio april 2010:
Der er i skrivende stund tvivl om træningsstedet - 
nærmere info herom så snart dette er afklaret.

OMRÅDE 10
Kontaktperson: Jørgen Madsen, Stat-ene-vej 5, 
Fraugde. 5220 Odense SØ
Tlf. 6597 2215 - 23 29 7959 E-mail: omr10@
ruhaar.dk  

Begyndertræning for hvalpe og unghunde i alders-
klassen 2 – 12 mdr. 
- Mild opstart af grunddressur. 
- Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse. 
- Opstart af sporarbejde (vi starter m. foderslæb). 
- Samvær med andre hundeførere (m. samme pro-
blemer som en selv). 
- Socialt samvær for unghundene (de bliver pludse-
lig en del af en fl ok) 
Kurset er i samarbejde m. KorthårKlubben. Lørdag 
d. 27.02.10 – i alt 5 lørdage. 
Kl. 09.30 – 11.30 Pris : 150 kr. 
Højstrup, Vibelundvej 5200 Odense V 
Tilmelding til Jørgen Madsen, 65 97 22 15 / 23 29 
79 59 eller omr10@ruhaar.dk  

For-Dressurtræning (genopdragelses kursus) 
For-træning til den egentlige Dressurtræning, som 
starter senere. Åbenklasse hunde. 
Få pillet lidt af jagtsæsonens unoder af hundene – 
de fl este af os har nok set lidt gennem fi ngrene med 
dressurmæssige svipsere, når det er gået lidt hektisk 
igennem jagtsæsonen. 
Eller bare kom ud og arbejde med sin hund og 
hygge sig med sine hunde-venner. 
Lørdag d. 27.02.10 – i alt 5 lørdage. Kl. 09.30 – 
11.30 Pris : 150 kr. 
Højstrup ,Vibelundvej 5200 Odense V 
Tilmelding til Jørgen Madsen, 65 97 22 15 / 23 29 
79 59 eller omr10@ruhaar.dk  

Markprøveinstruktion. 
Instruktion i markarbejde. Gennemgang af de krav, 
der stilles til en markprøvehund. 
Er det nok at hunden bare løber stærkt - er der rent 
faktisk andet, man også lige skal arbejde på. ? 
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Husk madpakke og kaffe. Søndag d. 28.02.10 kl. 
09.00 Pris pr. hund 100 kr. instruktør er Poul-Erik 
Rasmussen 
Mødested : Stenstrup Jagtforenings klubhus ,Ndr. 
Ringvej 55 ,5771 Stenstrup 
Tilmelding til Jørgen Madsen – senest 21.02.10 - 
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller omr10@ruhaar.dk

OMRÅDE 11
Kontaktperson: Finn Storm Jensen, Bygaden 11, 
2625 Vallensbæk. Tlf. 43629014 - 20725341
E-mail: omr11@ruhaar.dk

Marktræning.
Der vil blive afholdt marktræning Lørdag 
d.20.02.2010, ved Vallensbæk og Greve, tilmelding 
på Telefon 43642276/26737216, senest Torsdag 
d.18.02.
 
Markprøve: Vestsjællandsprøven.
Lokal markprøve Lørdag d. 6.Marts 2010 ved Sten-
lille. Prøverne afholdes sammen med DRK  område 
11 -og 13, samt Stenlille og Jernløse Jagtforeninger.
Prøverne starter ved Stenlilles 
klubhus,Plantagevej1.C, i Døjringe , indskrivning 
fra 08.00- til 08.30.
Tilmelding senest den 28.02.2010,tl Jens Marcher 
op Telt. 58263103, eller Finn Storm Jensen
på. 43209014-20725341. Prøven er åben for alle.

OMRÅDE 12
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen, Strandha-
ven 6, 3060 Espergærde. Tlf. 49170208
E-mail: omr12@ruhaar.dk

OMRÅDE 13
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen, Skælskør 
Landevej 10A, 4200 Slagelse. Tlf. 58584243
Jørn Torp, Liselundvej 8, 4200 Slagelse. Tlf. 
58501133
E-mail: omr13@ruhaar.dk

OMRÅDE 14
Kontaktperson: Kim Nielsen, Sundby Alle 76, 4800 
Nykøbing F. Tlf. 54826843 - 21756843
E-mail: omr14@ruhaar.dk

Forårsmarkprøve afholdes Lørdag d. 6. Marts 
2010 kl. 8.00
Mødested: Grevensvængevej 25 . 4700  Næstved
Pris: Kr. 200,-  max. 24 hunde. Tilmelding til Kim 
Nielsen 21756843 eller Jesper Hansen 28563526

Schweisstræning starter Søndag d. 7. Marts kl. 14.
Mødested: Vægterboligen ved Krenkerup v/ 
Sakskøbing
Pris: Kr. 550,- Tilmelding til Kim Nielsen 
21756843 eller Jesper Hansen 28563526

Ræveslæbstræning starter Tirsdag d. 30. Marts 
kl. 18.30
Mødested: P-plads Middelaldercentret, Sundby v/ 
Nykøbing F.
Tilmelding til Kim Nielsen 21756843 eller Jesper 
Hansen 28563526

VSA-træning på fl g. dage kl. 19.00:
15. og 22 Juni Borremosen, Listrupvej 1, 
Nykøbing F.
29. Juni og 06 Juli Bursø Grusgrav v/ Maribo
13. og 20. Juli Reersø v/ Sakskøbing
27. Juli og 03 Aug. Bøgesø v/ Mogenstrup
07. August afslutning på Corselitze

OMRÅDE 15
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen, Sandløk-
kegade 14, 3790 Hasle. Tlf. 2030 4735
E-mail: omr15@ruhaar.dk

Deltagere Torben Mørup, Søren Hecht Pe-
tersen, Annette Laursen, Lars Hansen, Eline 
Noiesen (ref.).
  Desuden deltog Børge Møller Jensen (BMJ) 
til punktet om reklamer og sponsering.

Reklamer og sponsering
Bestyrelsen og BMJ udvekslede overvejelser 
og ideer vedr. reklamer på hjemmesiden, i 
prøvekataloger (anerkendte mark- og schweis-
sprøver) og sponsering af forskellige arrange-
menter (fx quinde-weekend, fremvisning af 
avlshanner, Vingsted-udstilling).
  Der vil blive arbejdet for at sikre, at der ikke 
er sammenfald mellem sponsorer til ovenstå-
ende og de sponsorer, som områderne bruger 
til deres lokale arrangementer, og det blev 
besluttet at nedsætte et sponsor-udvalg. 

Råd til opdrættere og hanhundeejere
Bestyrelsen har samlet en række gode råd om 
de forhold, som opdrættere og hanhundeejere 
bør have med i deres overvejelser, når de 
vælger avlsdyr. Overvejelserne bliver lagt ud 
på hjemmesiden nu.

Dansk Ruhår Klub afholder jagthunde-
instruktørkursus den 4. – 7. marts 2010, 
og kursusprogrammet blev gennemgået og 
justeret. Der kan deltage to personer fra hvert 
område. 

Instruktørkursus
Kriterier for at deltage: erfaring fra arbejdet 
med stående hunde, fx dresseret egne hunde, 
samt lyst til at lægge et stykke arbejde i DRK. 
Kurset afholdes på Randbøldal Camping, og 
som undervisere er inviteret Harris Jensen 
og Jens Paaby. Invitationer er sendt ud til 
områderne.

Kontaktmandsmøde 2010
Planerne for kontaktmandsmødet 2010 blev 
gennemgået. Resultaterne af medlemsundersø-
gelsen vil blive præsenteret, og desuden skal 
der arbejdes med emnet: „Hvordan styrker vi 
det lokale arbejde i områderne“.

Fremvisning af avlshanner
Der er udsendt invitationer til de 74 avls-
hanner, der er kvalifi cerede til at deltage i 
fremvisningen.

Økonomiske midler til områderne 
Områderne har de senere år haft mulighed for 
at få udbetalt et beløb til udsætning af ager-
høns, materialer til bure, foder, arealleje mm, 
under forudsætning af at forskellige vilkår blev 
opfyldt. 
  Bestyrelsen drøftede pengene anvendelse, 
herunder bl.a. i hvilken grad vilkårene blev 
opfyldt, og hvorvidt pengene kommer fl est 
mulige medlemmer til gavn.
  Det blev besluttet, at reglerne for udbetaling 
skal indskærpes og overholdes. Det blev også 
besluttet at dele pengene i to puljer fra 2010. 
Den ene pulje kan søges til aktiviteter for nye 
medlemmer/nye ruhårsejere i området, den 
anden til „agerhønseaktiviteter“ som hidtil. 
  Der skal på forhånd ansøges om penge til 
projekterne, og disse skal kort beskrives. 
Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde 
senest 1. marts 2010. Herefter tager bestyrel-
sen stilling til, hvordan pengene skal forde-
les. En ansøgning er således ikke lig med en 
garanti for at få penge. Der vil blive udarbejdet 
et ansøgningsskema, som kan hentes på hjem-
mesiden. 

Betaling af deltagernes indskud på forskel-
lige prøver
Andre klubber har overvejelser om at betale 
deres medlemmers deltagergebyr til fx DM og 
FUME. DRK’s bestyrelse går ikke ind for at 
betale medlemmernes deltagergebyr til disse 
arrangementer. 

Næste møder: 
Den 14. december 2009 – bestyrelsen drøfter 
strategi bl.a. på baggrund af resultaterne fra 
medlemsundersøgelsen
Den 11. januar 2010 – „almindeligt“ bestyrel-
sesmøde

Informationer fra bestyrelsesmøde i Dansk Ruhår Klub 
den 16. november i Fjeldsted

Der rejses fugl.
Foto: Flemming Østergaard.
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Korthaarklubben 

Klubredaktør: 
Jakob Bislev, Danagården 43, 9230 Svenstrup J. 
Mob: 51 90 28 81
klubredaktor@korthaarklubben.dk
 
Formand: 
Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17, 
6360 Tinglev
Tlf: 7464 4721 , Mob: 2571 9148
formand@korthaarklubben.dk
 
Kasserer: 
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund
Tlf: 7533 1760
kasserer@korthaarklubben.dk
 
Webmaster: 
Birte Johansen, Degnsøvej 11, V. Velling, 8860 
Ulstrup
Tlf: 8646 6422, Mob: 5129 7022
web@korthaarklubben.dk 
 
Hvalpeformidling:
John Christensen,  Rishøjgårdsvej 16, Gundsø-
magle, 4000 Roskilde
Tlf. 46 73 03 64
Erik Petermann, Søndergade 44, 6670 Holsted  
Tlf. 75 39 33 38
Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28
9370 Hals
Tlf. 98 25 20 68 / 61 38 65 27

Avlsvejledning
Niels Korsbæk Nielsen, Kettrupvej 92, 9690
Fjerritslev
Tlf. 98 21 20 63
John Christensen, Rishøjgårdsvej 16, Gundsø-
magle, 4000 Roskilde
Tlf. 46 73 03 64
Bestyrelsen v./Hans Martin Christensen
avlsvejleder@korthaarklubben.dk (modtages af
alle 3 avlsvejledere
 

Korthaarklubbens hovedprøve 
ved Give 2010         lørdag d. 10. og søndag d. 11. april

www.korthaarklubben.dk

Husk !
Korthaarklubbens Generalforsamling 

2010 

Årets generelforsamling afholdes lørdag den 
27. februar 2010 kl. 11.00 på Hotel Hedega-
arden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, 
tlf. 75820833. Frakørsel nr.  60 på motorvej 
E45.
Klubben er vært ved lidt bespisning og kaffe i 
forbindelse med generalforsamlingen. 
Dagsorden jf. vedtægterne
Vel mødt.

Mødested: Filskov Sognegård, Sognegårdsvej 
7, Filskov, 7200 Grindsted, tlf. 75 34 81 30
Prøveleder: Kristian Møberg, Højgårdvej 8, 
7323 Give, tlf. 75 73 24 67.
Anmeldelse med gebyr skal være prøvelederen 
i hænde senest mandag d. 22. marts 2010.

Lørdag er forbeholdt afprøvning af unghunde 
og åbenklasse hunde. Unghunde skal være 10 
mdr. og må være til og med 24 mdr. Gebyr kr. 
300,00 for såvel unghunde, åben- og vinder-
klasse. 
Bemærk: Det er muligt at stille i åbenklasse, 
selvom hunden allerede har opnået tre 1. præ-
mier i denne klasse.

Søndag gælder det vinderklasse, der vil 
blive afviklet som 2 sideordnede prøver, hvis 
antallet af tilmeldte hunde opfylder kravene. 
Hunde fra om lørdagen, der kvalifi cerer sig til 
vinderklasse, får også mulighed for at deltage. 
Der kan på vinderklassen uddeles Cacit.

Anmeldelsesblanket kan hentes på DJU´s 
hjemmeside, men kan også rekvireres hos 
prøvelederen eller hentes på hjemmesiden.
Husk: stambog/resultatbog for unghunde og 
åbenklasse hunde skal afl everes om morgenen. 
For deltagelse i vinderklasse kræves 2 gange 
1. pr. i åbenklasse/brugsprøve/fuldbrugsprøve, 
samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller 
DJ udvidet apporteringsprøve i 2008-2009 el-
ler 2 gange i alt med mindst 2 års mellemrum. 
Beståelse af DJ udvidet apporteringsprøve kan 
erstatte den ene slæb- og apporteringsprøve. 
Mødested og tid begge dage: Filskov Sog-
negård kl. 8. Mød i god tid og henvend dig i 
teltet ved indkørslen til Sognegården for at få 
oplyst, hvor du skal parkere. 

Morgenkaffen kan købes begge dag fra kl. 
7.00. Frokost i terrænet lørdag, hvortil mad-

pakker a kr. 48,00 kan bestilles på anmeldel-
sesblanketten. Skal afhentes og betales ved 
betjeningen om morgenen. 
Vi samles som sædvanlig lørdag aften kl. 
18.30 på Filskov Sognegård til festmiddagen. 
Herunder uddeling af præmier og pokaler. 
Middag à kr. 105,00. Bestillingen må gerne 
påføres anmeldelsesblanketten.
HUSK!!! Spisebilletter à kr. 105,00 til festmid-
dagen lørdag aften, skal afhentes om morgenen 
ved betjeningen. Det gælder alle, også for 
dem, der har forudbestilt på anmeldelsesblan-
ketten. 

Vinderklasse søndag starter præcis kl. 8.00. 
Frokost på Sognegården kl. 12.00. Der kan 
købes Dansk Bøf à kr. 70,00. Bestilles om 
morgenen. Madpakker må medbringes, men 
drikkevarer skal købes. 
Afslutning kl. ca. 16.00 på Filskov Sognegård. 

Betalingen skal følge anmeldelsesblanket-
ten på check eller indsættes på reg. nr.: 7622 
kontonr.: 0001258395. Ved bankoverførsel 
skal der skrives samme navn, som der står på 
anmeldelsesblanketten.

Angående overnatningsmuligheder kan bl.a. 
henvises til følgende: Filskov Kro 75348111, 
Sdr. Omme Kro 75341700, Diagonal-
kroen, Give 75735544, Billund Vandrehjem 
75332777, Billund Kro 75332777, Billund 
Kro 75332633, Grindsted Campingplads 
75321751, Bed & Breakfast, Give 75735744. 

Vi håber, at alle såvel hundefører som dom-
mere vil bidrage til, at vi får en god prøve, 
ligeledes forventer vi stor tilslutning til fest-
middagen lørdag aften. 
Vel mødt til klubbens forårsprøve. 
Kristian Møberg, prøveleder
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Invitation til Derby prøve.
Korthaarklubben vil på forsøgsbasis i 2010 
afholde en Derby prøve. Prøven afholdes den 
14. marts i Sønderjylland, og prøvegebyret er 
300,00 kr. Sted og tid samt dommere be-
kendtgøres på hjemmesiden. Prøveregler vil 
ligeledes blive bekendtgjort på hjemmesiden. 
Der kan max. deltage 2. hold med 6 hunde på 
hvert hold. Deltage kan kun hunde, der er født 
efter 1.oktober 2008.
Hundene vil blive afprøvet enkeltvis, dom-
merne kan dog som afslutning vælge at 
afprøve dem parvis. Formålet med denne 
prøve er at se hundens anlæg i brug af 
næsen,udholdenhed og plan i søget, samt at 
tage stand for vildt.
Tilmelding er efter først til mølle princippet, 
og der bruges DJU’s standard tilmeldingsfor-
mular. Tilmeldingen sendes til:
Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17
6360 Tinglev
Senest 1. marts.
NB. Skulle det vise sig, at der er meget stor 
interesse for denne prøve, vil vi forsøge at 
afholde endnu en prøve på Sjælland.
Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand for korthaarklubben

Korthaarklubbens Schweissprøver 
2010

RUGBJERG PLANTAGE. Søndag 25. april.
3 timer/400 m., 20 timer/400 m. Max. 16 
hunde.
Tilmeldingsfrist: 6. april.
Prøveleder: Mogens Tastensen, Krûgersvej 8, 
6541 Bevtoft. Tlf: 74 51 41 38

TORSTED. Søndag 2. maj.
3 timer/400 m. Max 12 hunde., 
20 timer/400 m. Max 6 hunde.
20 timer/1000 m. Max 4 hunde.
Tilmeldingsfrist:19. april.
Prøveleder: Ebbe Brunsgård, Gejlvej 1, 6980 
Tim. Tlf: 97 33 33 35

NØRRESKOVEN/ALS: Torsdag 13. maj., 
3 timer/400 m., 20 timer/400 m.
Tilmeldingsfrist: 3 maj.
Prøveleder: Chr. Hansen, Bakkevænget 11, 
6310 Broager. Tlf: 74 44 21 46

TORSTED. Søndag 18. juli.
3 timer/400 m., 20 timer/400 m., 20 ti-
mer/1000 m., 40 timer/1000 m.
Tilmeldingsfrist: 5. juli.
Prøveleder: Ebbe Brunsgård, Gejlvej 1, 6980 
Tim. Tlf: 97 33 33 35
Flere prøver er under planlægning…

Champions 2009
Med hele 13 championater til korthåren i 2009 
er der absolut grund til at kippe med fl aget. 

Fordelt med 2 danske eksteriørchampionater, 
4 internationale eksteriørchampionater og 
hele 7 jagtchampionater blev 2009 et fl ot år 
for korthåren, og der skal herfra lyde et stort 
tillykke til dem alle. 
  Med så mange fl otte resultater/championater 
er det svært at fremhæve nogen frem for andre 
– og alligevel vil jeg gøre det. 

Et særligt tillykke til Kurt Grün og Søren 
Kronborg, der i 2009 har opnået at gøre deres 
hunde til tredobbelte champions (DKCH + 
INTCH + DKJCH) – for Søren Kronborgs 
vedkommende har han endda opnået det med 
to forskellige hunde – et virkelig fl ot resultat.

Dansk Eksteriørchampion (DKCH) 2009
Henriksens Siri 
12280/2005, 
Ejer: Niels Jørgen
Jørgensen, Grindsted

Mejlby Dina 15445/2005, Ejer: Søren Kron-
borg, Tørring

International Eksteriørchampion (INTCH) 
2009
Nordboen Nelli 11434/2005, Ejer: Birte Johan-
sen, Ulstrup

Mejlby Dina 15445/2005, Ejer: Søren Kron-
borg, Tørring

Odin 09202/2002, Ejer: Søren Kronborg, Tør-
ring

Toes’ Alaska 07137/2005, Ejer: Kurt Grün, 
Tårs

Dansk Jagtchampion (DKJCH) 2009
Bislev’s Ax 
09316/2006,
Ejer: Karl Georg 
Kristensen, Hals

Kluivert 10713/2003, 
Ejer: Leif Hansen,
Mariager

Nordboen Flax 04880/2005, Ejer: Benny B. 
Christensen, Augustenborg
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Toes’ Alaska 07137/2005, Ejer: Kurt Grün, 
Tårs

Bessie 10206/2006, Ejer: Svend Erik Paul-
sen, Vojens

Mejlby Dina 15445/2005, Ejer: Søren Kron-
borg, Tørring

Søborggårds Tess 09630/2005, Ejer: Uffe 
Jacobsen, Ringkøbing

DKK racevinder 2009
DKKV09 DKJCH INTCH DKCH Mejlby 
Dina 15445/2005

Dagsorden 
1. Underskrivelse af sidste referat
2. Økonomi
3. Orientering FJD-DJU-DKK
4. Generalforsamling samt Årets Ildsjæl
5. Møde med aktivgrupperne
6. Stof til Jagthunden, samt årets Ildsjæl 
 
7. Dommere til Give prøven, samt FJD og 
Vingstedudstilling
8. Giveprøven samt Efterårsvinderklasse 2010
9. Derby prøver 2010
10. Uddeling af glas og ærespræmier på prøver 
hvor?
11. Evt. + næste møde.
Referat:
Fraværende: Karl Georg Kristensen
1. Underskrivelse af sidste referat
Referat fra mødet den 14. september 2009 blev 
underskrevet.
2. Økonomi
Der var forud for mødet rundsendt regnskab 
pr. 31.10.2009 og oplæg til budget 2010. Tal-
lene blev gennemgået og budgettet justeret. 
Når regnskabet er endeligt pr. 31.12.2009 vil 
budgettet evt. blive tilrettet. Kassebeholdning 
pr. 31.10.2009 kr. 482.642,63.
3. Orientering FJD-DJU-DKK
FJD: Der er nedsat et udvalg der skal behandle 
et oplæg til ny struktur. Oplægget ser fornuftig 
ud.
DJU: Der har været en del røre omkring FUV. 
Vi håber problemerne falder på plads således 
at udvalget kan fortsætte arbejdet. Der er aftalt 
møde den 2.12.2009 mellem formændene for 
DJU og FJD samt Fuldbrugsprøveudvalget for 
afklaring.
DKK: Der er møde i Schweissudvalget den 
3.12.2009. Prøverne for 2010 er ved at falde på 
plads. Annoncen sendes som hidtil til Anette 
Jensen.
Vi afventer besked om Torben Hjardemål er 
godkendt som dommer. Endnu engang op-
fordring til medlemmerne om at melde sig på 
banen som dommere.
Der har været rundsendt annoncemateriale for 
forskellige ting med opfordring om at tage 
dette med på bl.a. vores hjemmeside. Dette 
er afvist i første omgang af webmaster, og nu 
også af bestyrelsen. Flere klubbers webma-
stere har været kontaktet. Enighed om blandt 
webmasterne, at skal der laves noget fælles 
annoncering skal der laves nogle retningslinier.
4. Generalforsamling samt Årets Ildsjæl
Generalforsamling 27.2.2010 blev gennem-
gået. Afholdes som sidste år i Vejle. Annonce i 
december nummer af Jagthunden. Reminder i 
februar 2010. Mest vindende hunde blev gen-
nemgået. Der er pt. modtaget indstilling af 3 
kandidater til Årets Ildsjæl. Beslutning træffes 
på næste møde.
5. Møde med aktivgrupperne
Mødet fi nder sted i Fredericia den 17.1.2010 
kl. 10.00 – 15.00. Anders fremsender ind-
bydelse til aktivgrupperne først i december 
og beder om punkter til dagsorden. Herefter 
rundsender han oplæg til dagsorden til besty-
relsen. Der vil bl.a. være et indlæg af en kendt 

hundemand.
6. Stof til Jagthunden
Som svar på opfordringen i sidste nummer af 
Jagthunden til medlemmer der ikke har adgang 
til internet og dermed bl.a. vores hjem-meside, 
var der fremkommet liste fra Studiekredsen 
over deres medlemmer. Derudover har nogle 
medlemmer henvendt sig. Vi kan derudfra 
skønne at ca. 10 % af vore medlemmer ikke 
har adgang til internettet. Vi vil derfor fortsat 
kæmpe alt hvad vi kan, for at få så meget stof 
med i bladet som overhovedet muligt. 
7. Dommere til Give prøven, samt FJD og 
Vingstedudstilling
Der blev vedtaget dommerbesætning på Give-
prøven. Kristian Møberg, Give er ny prøvele-
der med hjælp fra Niels Erik & Rie Kromann. 
Værelser bestilles til overnatning når dom-
merne er inviterede. Der er i 2010 10 personer 
der har 25 års jubilæum.
FJD – dommere og sekretærer drøftet
Vingsted – dommere og sekretærer drøftet
8. Giveprøven samt Efterårsvinderklasse 2010
Strøtanker fremsendt af Ellen om lidt ander-
ledes afvikling af Giveprøven. Disse blev 
drøftet. Der var opbakning til at prøve om det 
kan gøres. Drøftes med prøvelederne. Drøftes 
herefter i forskellige fora bl.a. på møde med 
aktivgrupperne, på generalforsamlingen og 
selvfølgelig på Giveprøven. Endelig beslutning 
træffes herefter så det kan prøves i 2011.
Vi havde herefter en lang drøftelse omkring 
afviklingen af Efterårsvinderklassen. Nu har 
man i mange år gået og sagt at vi skulle til 
Sjælland hvor fuglene var. Nu har vi prøvet 
det i 2 år, og det viser sig så at mange ikke 
deltager. Det er for langt og for dyrt. Vi enedes 
om endnu engang at tage til Sjælland, men 
mangler vi igen ca. 30 af vore vinderklasse-
hunde, må vi fl ytte prøven igen.
Vi talte også om evt. at skifte mellem de 
forskellige landsdele. Det ville være optimalt, 
hvis vi kunne skifte mellem 3 steder. Så hvis 
der er nogle der gerne vil være arrangør hvert 
3. år så lad os det vide, så vil det indgå i vore 
overvejelser. 
9. Derby prøver 2010
Der afholdes en forsøgsprøve i Sydjylland hos 
Jonny Petersen 2. weekend i marts 2010. Der 
er pt. stor interesse. Vi ser gerne en tilsva-
rende afholdt på Sjælland. Reglerne lægges på 
hjemmesiden når de er oversat. Max 8 hunde 
pr. hold. Annonce i Jagthunden februar 2010. 
Evaluering efterfølgende.
10. Uddeling af glas og ærespræmier på prøver 
hvor?
Lidt usikkerhed om hvor der skulle uddeles 
hvad. Dette blev gennemgået og justeret, ned-
skrevet på lister hos pokalansvarlig.
Det blev besluttet at indkøbe BIM pokal til 
FJD udstillingen på Fyn af midler fra jubi-
læum.
11. Evt. + næste møde.
Næste møde bliver den 16.02.2010 således af 
vi kan gennemgå evt. fremkomne forslag til 
generalforsamling den 27.02.2010

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2009 i Billund
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Aktivgrupperne
Aktivgruppen Aalborg
Marktræningsdage
Der arrangeres to trænings- og instruktionsdage 
på føring af hund i marken. Alle er velkomne 
både erfarne og nystartede. De to træningsdage er: 
lørdag den 20. februar og søndag den 28. februar. 
Tilmelding nødvendig: Kontakt venligst Villy An-
dersen 98232595 eller Bjarne Jakobsen 98257538 
– 20289469

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Opstart af schweisstræning 
14. feb., 21. feb., 28. feb. og den 7. marts 2010. 
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. Kl. 09.00. Delta-
gere: max 12. gebyr kr. 200,- betales ved tilmelding 
eller senest ved første træningsdag. Tilmelding til: 
Ebbe Brunsgaard (tlf. 97 33 33 35) – senest den 1. 
februar 2010. 

Vintermøde
Den 18. februar 2010 i Højmark Forsamlingshus 
afholder Aktivgruppen vintermøde. Der vil blive 
en gennemgang af aktiviteterne / resultaterne for 
2009 samt uddeling af pokal til bedste ung- og 
åbenklas-se hund. Opnåede resultater bedes venligst 
fremsendes til: Gorm Henriksen, Ørnevej 6, 6950 
Ringkø-bing – senest den 12. februar 2010. Derud-
over vil vi få besøg af den kendte hundesportsmand 
Jørgen Heegaard (engelsk setter), der vil fortælle om 
arbejdet fra hvalp til færdig dresseret hund i marken. 
Der vil eventuelt også blive fremvist fi lm. 

Ræveslæbsprøve med diplom:
Tirsdag den 20. april 2010. Mødested: Jagthytten 
Sdr. Klausie. Tid: kl. 17.30. Tilmelding på anerkendt 
anmeldelsesblanket skal sendes sammen med gebyr 
(kr. 125,-) til: Steen Jensen, Kildebakken 45, 6940 
Lem. Kan eventuelt indsættes på konto nr. 7670-
1788020, husk angivelse af stambogsnr. Senest den 
15. april 2010.

Schweissprøve
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer / 400 
m.), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.) og (40 
timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted, søndag 
den 2. maj 2010 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten Sdr. 
Klausie. Tilmeldingsblanket + deltagergebyr skal 
sendes til prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1, 
6980 Tim (tlf. 97 33 33 35) – senest den 25. april 
2010. Kan eventuelt indsættes på konto nr. 7670-
2804172, husk angivelse af stambogsnr.+ hundens 
navn. Hunden skal være DKK stambogsført.

Schweissprøve
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer / 400 
m.), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.) og (40 
timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. Søndag 
den 18. juli 2010 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten Sdr. 
Klausie. Tilmeldingsblanket + deltagergebyr skal 
sendes til prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 
1, 6980 Tim (tlf. 97 33 33 35) – senest den 10. juli 
2010. Kan eventuelt indsættes på konto nr. 7670-
2804172, husk angivelse af stambogsnr. Hunden 
skal være DKK stambogsført.

Vand- og slæbtræning
Onsdag den 16. juni 2010 (vil køre hver onsdag 
frem til vand- og slæbsprøven i Stauning / Dejbjerg 
primo august 2010). Mødested: Pumpestation nord, 
Stauning. Tid: kl. 18.30. Tilmelding til: Orla Chri-
stensen (tlf. 97 34 11 20) – senest den 11. juni 2010. 
Max. 20 deltagere. Gebyr: kr. 350,- (afregnes før-ste 
gang).

Fuldbrugstræning
Mandag den 14. juni 2010 og følgende mandage 
frem til den første fuldbrugsprøve i september.
Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 
18.30. Tilmelding til: Uffe Jacobsen (tlf. 97 33 50 
32) – senest den 7. juni 2010. Max: 12 deltagere. 
Deltagergebyr: kr. 200,- (betales ved første træ-
ningsdag) dertil kommer afregning af vildt.

Ræveslæbsprøve med diplom
Fredag den 15. oktober 2010. Mødested: P-pladsen 
overfor Bundsbækvej 4, Dejbjerg. Tid: kl. 16.00. 
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket skal 
sendes sammen med gebyr (kr. 125,-) til: Steen Kirk 
Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. Senest den 8. 
oktober 2010. Kan eventuelt indsættes på konto nr. 
7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr.

Aktivgruppen Storstrømmen
Forårsmarkprøve 
Afholdes lørdag d. 6. marts 2010 kl. 8.00. Møde-
sted: Grevensvængevej 25, 4700 Næstved. Pris: Kr. 
200,-  max. 24 hunde. Tilmelding til Kim Nielsen 
21756843 eller Jesper Hansen 28563526

Schweisstræning 
Starter søndag d. 7. marts kl. 14. Mødested: Vægter-
boligen ved Krenkerup v/ Sakskøbing
Pris: Kr. 550,- Tilmelding til Kim Nielsen 21756843 
eller Jesper Hansen 28563526

Ræveslæbstræning
Starter tirsdag d. 30. marts kl. 18.30. Mødested: 
P-plads Middelaldercentret, Sundby v/ Nykøbing F. 
Tilmelding til Kim Nielsen 21756843 eller Jesper 
Hansen 28563526

Aktivgruppernes
kontaktpersoner
Aktivgruppen Vendsyssel
Birger Pedersen, Abildgårdsvej 175, 9740 Jerslev J, 
tlf. 20234049
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk

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

Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5 
mindre områder:

Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13, 
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61741706
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk

Område 2 Viborg og omegn
Kontaktpersoner Morten Bruhn Bertelsen, Sejrshøje 
9, 8831 Løgstrup, tlf. 87260033. 
Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 8831 Løgstrup, 
tlf. 86642104
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

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

Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Kristian Møberg, Højgårdsvej 8, Ul-
lerup, 7323 Give, tlf. 75732467 / 22905268
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktperson John Pedersen, Ørnelunden 24, 8520 
Lystrup, tlf. 86 22 30 58
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 45, 6940 
Lem St., tlf. 97341601
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Ingvardt Jensen, Kløjsvej 3, V. Ved-
sted, 6760 Ribe, tlf. 75445845
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Lisbeth Nielsen, Hagenborgvej 1, 
5871 Frørup, tlf. 21458403 
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk

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

Studiekredsen af 1968
Kontaktperson John Christensen, Rishøjgårdsvej 16, 
Gundsømagle, 4000 Roskilde, 
tlf. 46730364
e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Jesper Hansen, Stovbyvej 58, 4872 
Idestrup, tlf. 54174037
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

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

Klubredaktør: 
John Borup, Helnæs Byvej 76, 5631 Ebberup
Tlf. 6263 2620, Mob. 2326 4820
Email: borup@5000-odense.dk
 
Webmaster: 
Johannes Mørch, web.dmk@mail.dk
 
Formand: 
Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82, Marup, 
4340 Tølløse
Tlf. 59 18 66 65,
E-mail: elverdams@adslhome.dk
 
Næstformand: 
Peter Ringgaard , Solbakken 12, Ræhr, 
7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 51 14,
E-mail: aasepeter@privat.dk
 
Kasserer / Ind og udmeldelser: 
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense.
Tlf. 64 44 11 45, mobil. 22 61 82 79
E-mail: erik.lillesoe@privat.dk
 
Avlsvejledning: 
Gunnar Bertelsen, H. C. Andersensvej 10, 
7000 Fredericia. 
Tlf. 7592 8209.
helgun@os.dk
 
Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing. 
Tlf. 6257 1744 og 6171 5944.
Tina-palle@mail.tele.dk
 
Groser, hvalpeformidling/Avlsvejleder: 
Jan Nielsen, Kobjergvej 1b, 7190 Billund
Tlf. 7671 9076
 
Grosser, kartotek og kasserer: 
Heinrich Andersen, Holstebrovej 117, 6980 Tim
Tlf. 9733 3936
 
Hjemmeside – www.grosser.dk
 

www.dmk-online.dk

Igennem en del år, så har vi jægere vænnet os 
til, at ændringer i jagttiderne altid var ensbety-
dende med forkortede jagttider og forringede 
muligheder for at komme på jagt.
  Afhængig af alder, så kan nogle af os fortælle 
om, dengang der var forårsjagt på snepper, og 
der var jagt på de fl este vadefugle og fl ere gå-
searter. Det kan man så længes efter og græde 
snot over, men de forhold kommer formodent-
lig aldrig tilbage.
  Derfor er der god grund til at kvittere for der, 
hvor mulighederne er blevet bedre. Januar 
måned er ligesom ikke rigtig regnet med i den 
store jagtsæson, bortset fra et par fællesjagter 
på ræv, så har den været mere til hav- end 
landjagt.
  Derfor er det glædeligt, at der nu gives mulig-
hed for nogle fi ne jagter på råvildt, og hvor der 
også i de milde vintre er mulighed for snepper, 
plus skovduer og en enkelt fasankok, så der 
sagtens kan komme en herlig dag ud af det.
  Der er også glæden ved at komme ud i ter-
rænet på en fl ot dag efter snefald og få travet 
noget af al den gode julemad væk igen, og når 
man har mosejagt, så åbnes der nye mulighe-
der for at komme frem for både hund og jæger 
over de tilfrosne våde arealer.
  Der er ikke meget, der slår en kold og klar 
dag, hvor dyresporene i den let frosne og 
jomfruelige sne afslører, hvor meget trafi k der 
egentlig er ude i naturen. Det meste vildt er nu 
også i sin bedste stand og i fl otte vinterdragter, 
og skulle der være et enkelt svagt individ, så 
kan man med sindsro bortskyde det, og der-
med spare det for en kummerlig sultedød.

For mig er kombination kodeordet. Både at 
lade de ruhårede gravhunde gå på drev efter 
dyr og ræv, og samtidigt lade fuglehunden 
søge rundt lidt tættere på efter sneppe og 
fasankok, og med kombivåben, drilling eller 
bockbüsch-fl int, så der er mulighed for skud 
med enten hagl eller kugle, det er faktisk jagt i 
en ret høj kategori.
  For mig er det også rigtig jagt på den måde, 
at man ikke trasker rundet i det dyrkede 
agerland, men går igennem moser, hede og 
krat, og her er det ikke udsat vildt, men rigtigt 
ægte vildt, som ikke er kunstigt udruget og 
udsat fra en voliere, noget som jeg nærer den 
dybeste afsky for og kalder for ’put and take’ 
jagt, med tanke på, at det er ligesom at stå ved 
et kunstigt vandhul og hive udsatte forfodrede 
fi sk op ad vandet.
  Så derfor føler jeg mig også dybt taknem-
melig over, at det stadigvæk er muligt at gå 
på jagt på steder, der endnu ikke er lagt under 
plov her i Danmark, hvor man ellers skal til 
udlandet i vore nabolande for at se uberørt 
natur. Så for jer, der har mulighed for det, så 
tag bøssen på nakken og kom ud med din hund 
også i vintermånederne, det vil I begge blive 
glade for.
Godt Nytår, John Borup

Foto: Flemming Østergaard

Vinterjagtens glæder, 
et lille hjertesuk

Lørdag d. 27.3: Ungdoms- og åben klasse
Som dommere er inviteret: Kim Nielsen, Leif 
A. Jensen, John Christensen og Kaj Olsen 
Mødested: Eggeslevmagle forsamlingshus, 
Sorø Landevej 241 4230 Skælskør 
Mødetid: Kl. 7.30, afgang til terrænerne kl. 
8.15
Madpakker til kr. 68,00 for pakke med 3 
stykker og en ostemad kan bestilles og betales 
sammen med tilmelding. 

Søndag 28.3: Vinderklasse
Som dommere er inviteret: Allan Grundahl 
(ordførende), Vagn Jensen.
Mødested: Eggeslevmagle forsamlingshus, 
Sorø Landevej 241 4230 Skælskør 
Mødetid: Kl. 7.30, afgang til terrænerne kl. 
8.15
Madpakker til kr. 68,00 for pakke med 3 
stykker og en ostemad kan bestilles og betales 

sammen med tilmelding. 
Der vil være mulighed for at købe morgen-
kaffe med morgenbrød fra kl.7.30 på dagen. 

Tilmelding alle klasser: Christian Nøhr 
Hansen, Hyldebjerg 23, 4330 Hvalsø. E-mail 
cnh@post.tele.dk Tlf.nr. på dagen 23 30 36 87. 
Kun den nyeste tilmeldingsblanket accepteres. 
Hent blanketten på www.danskjagthundeud-
valg.dk. 
Anmeldelsesfrist: 13.03 2010 
Gebyr alle klasser: kr. 300,00 
Betaling af gebyrer og madpakker kan ske på 
bankkonto: Reg.nr. 2905 konto 2551 450 840

Overnatning: Der er mulighed for at leje hyt-
ter på Skælskør Camping. Leje af hytter skal 
ske direkte til Skælskør Camping, Kildehusvej 
1, 4230 Skælskør, telefon 58 19 43 84.
Pris for hytte til 4 personer 450 kr. pr. hytte.

Dansk Münsterländer Klubs Forårsmarkprøve 27. og 28. marts på Sjælland
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D.M.K. Thy-Mors. Aktivitetskalender 2010:
Dressurtræning er startet i januar i Kronborg Plan-
tage. Kom og vær med, vi træner under hyggelige 
og venskabelige forhold, hvor vi hjælper hinanden, 
hvis der opstår et problem. Og mon ikke den jagt-
sæson, som er ved at tage sin afslutning har vist, at 
lydigheden måske trænger til en lille opstramning. 
Prisen for dette kursus er 250,00 kr., som betales en 
af de første gange. 

Markprøvetræning: den 14 og 21. februar efter 
dressurtræning. Hvis vejret tillader det kører vi i ter-
rænerne og træner to - tre timer.

Schweiss-instruktion. Hvis der er interesse for den 
del af hundearbejdet vil Peter fortælle om det og 
hjælpe ved opstart. 6. marts Lokal markprøve i Thy-
jagthundeklub. Orienter jer om, hvornår de lokale 
jagthundeklubber starter med lydighedstræning, 
og mød op og støt dem, for hundens og jeres egen 
skyld. ( Husk jo mere vi arbejder med hundene, jo 
bedre skulle det gerne blive ), så vi kan også præ-
sentere vore hunde på bedste vis. 30 marts 

Opstart af lydighedstræning Thy Jagthunde-klub. 
DMK Fra 14 april til 26 maj, App.-træning i Øste-
rild, DJ Udvidede – D.J.U.  

20. juni, FAMILIEDAG. Ved Østerild spejderhus, 
vi gentager succesen fra tidligere år. Kom og vær 
med til en dejlig dag, hvor vi slår gækken løs. Det 
er i år den sekstende sæson vi starter på og det vil 
blive fejret med forskellige tiltag. 15. juni, opstart 
V.S.A. Thy Jagthundeklub. 

Schweiss prøve DMK, Lørdag den 7. august afhol-
der området anerkendt schweiss prøve i
Østerild plantage. Hvis der er spørgsmål eller andre 
ting, så er I velkomne til at kontakte en af aktivi-
sterne. Og HUSK!! når der resultater som I ønsker 
bragt i klubbens medier skal de sendes til Peter, så 
hurtig som muligt. GØR SOM DIN JAGTKAM-
MARAT, VÆR AKTIV ! VI SES.
Peter Ringgaard.

Holstebro Området har planlagt følgende pro-
gram for 2010:
Lydighedstræning er startet i januar og træningen 
fortsætter hver lørdag frem til d. 27. Februar hvor vi 
vil holde afslutning. 

Marktræning. For de der skulle have interesse i at 
træne deres hund til de anerkendte markprøver, er 
der marktræning følgende Søndage: 7, 14, 21. og 
28. Februar.
Mødested: klubhuset på skydebanen Ringkøbingvej, 
Holstebro. 

Tirsdag d. 6 april kl. 18.00 starter vi træningen 
igen. Mødested: Syd terrænet imellem Nr. Felding 

og Hestbjerg. Denne træning er en forsættelse af 
vinterens træning dog med fokus på apportering. 
Der trænes i de samme klasser.
Træningen fortsætter frem til d. 1. juni  hvor vi vil 
holde afslutning. Regionsprøve. Lørdag d. 5 juni vil 
vi forsøge at genoplive regionsprøven. 

Tirsdag d. 3. august starter vi op igen. Mødested: 
Syd terrænet. Der trænes på følgende datoer. 3/8, 
5/8, 10/8, 12/8, 17/8, 19/8, 24/8 og 26/8. Der trænes 
i de samme klasser samt slæb og apportering. 

Marktræning: For de der fi k blod på tanden er der 
marktræning på følgende datoer i August. 8, 15, 
22. og 29. August. Vi vil gerne sig tak for sæsonen 
2009. 
Tillykke med alle de fi ne resultater i har opnået med 
jeres hunde, såvel lokale som anerkendte. Vi glæder 
os alle til at se jer igen i 2010 og husk lige at tage 
jeres nabo eller jagt kammerat med. Hos os er der 
adgang for alle uanset race med eller uden stambog.
Glædelig jul og et godt nytår ønskes af aktivisterne 
i JFU/DMK. 
Lars Elkjær.

Område Horsens
Markprøvetræning og markprøve på Løvenholt 
Gods for aktivområde Horsens:
Datoer: Søndag den 7-2-10 og søndag den 14-2-10. 
Vi mødes ved Ballegaards jagthytte kl 10. Trænere 
vil være Hans Lau og Henning Petersen. Pris 125 
kr. pr. gang. Tilmelding nødvendig til alle arrange-
menter: info@kennelhopkirk.dk
Markprøve på Løvenholt Gods Der afholdes lokal 
markprøve søndag den 14-3-10. Mødetid kl 10.00. 
Pris 150 kr. Schweiss træning i Sondrup Bakker. 
Hans Lau har været så fl ink igen at stå for schweis-
stræning, træningen vil foregå i Sondrup Bakker 
søndag den 21-3-10. Mødetid  kl 10.00. Pris 125 kr. 
Tilmelding nødvendig. 

Lokal Schweissprøve i Sondrup Bakker. Der vil 
blive arrangeret lokal schweissprøve 
søndag den 11-4-10, mødetid kl 10.00, Pris 150 kr.
Venlig hilsen, Bjarne Hopkirk

DMK Ribe, Program for 2010.
Apportering. Vi starter torsdag d. 15/4 kl. 18.30. 
herefter 8 torsdage, inkl. afsluttende prøve.
Følgende klasser: Unghunde/Let øvede/Øvede 
hunde. Pris. 250 kr.

Vand, slæb og apporteringstræning. Tirsdage kl. 
19.00. D. 20/7. - 27/7. - 3/8. -10/8. Pris 250 kr.
Tilmeldinger til div. hold kan ske til aktivist Per. 1. 
Gang medbringes vac. attest samt betaling til div. 
hold. Vi ønsker alle vores medlemmer en rigtig 
glædelig Jul, samt et godt  nytår. Tak for den store 
opbakning i 2009, vi ser frem til 2010. For nærmere 
information, så kontakt aktivist Per på telefon 
75120708. efter kl. 15.00
Ribe Området. www.dmkribe.dk

Schweissprøve Sjælland 17-4-2010 
Dansk Münsterländer Klub afholder schweissprøve 
lørdag d.17-4-2010 i Kongelunden på Amager.
Det er muligt at tilmelde både 3 t. og 20 t./400 m. 
Find regler og tilmeldingsblanket på www.dansk-
kennel-klub.dk. Brug bjælken ”aktiviteter” dernæst 
”schweissprøver” eller kontakt prøvelederen.
Dommere: Kristian Poulsen, Kristian Graversen. 
Optagelse på prøven: Bekræftes af prøveleder
Max. antal deltagere: 12, medlemmer af DMK har 
fortrinsret. Anmeldelsesfrist: 27-3-2010
Gebyr: 3 t.: 400 kr., 20 t.: 450 kr. – tillæg rappor-
tering 100 kr. Indbetaling. Reg nr. 5501 konto nr. 
5080001147. 
Mødetid og sted: Oplyses af prøvelederen ved op-
tagelse på prøven. Prøveleder: Kristian Graversen, 
Fælledvej 240, 2791 Dragør. Tlf.: 40 95 89 48

Træningskammerater søges i Silkeborg.
Hejsa, jeg hedder Finn og er den lykkelige ejer af 
en ny münsterlænder hvalp. Jeg vil høre om der er 
nogle i her i Silkeborg området, der vil træne sam-
men, idet DMK ikke har noget lige i mit område. 
Jeg har en landejendom med 60 ha. til, så der skulle 
nok være mulighed for at fi nde træningsplads. Mvh. 
Finn Thomassen, henvendelse kan ske på 40940159 
eller  dejbjerg.th@mail.dk

Aktivitetskalender for DMK i Odense og på Fyn:
Fordressur: Start d. 30.01.10  kl. 14.00 ved Dalum-
gård. Kurset kører over 8 gange og sidste gang er 
lørdag d.20.03.10 Der afsluttes med en lille prøve 
kl. 10.00. Pris for medl. 250,- og for ikke medl. 
300,- Tilmelding til Birger Weinhold tlf.: 66161970.

VINTERMØDE: Den. 17.02.10  kl. 19.00 i lokale 
i Dalum hallen. Snak om alt det der sker/skal ske i 
klubben. Vi har desuden inviteret en gæst, som vi 
håber kan bidrage til en lille debat. Alle er meget 
velkomne. Arrangementet er gratis. Der serveres 
kaffe og brød. Øl og vand kan købes. Tilmelding til 
Birger Weinhold tlf.: 66161970 

APP.TRÆNING: Start d. 24.03.10 kl. 18.30 ved 
Ravnbjerg/Blommenslyst. Kurset kører over 9 
gange. Pris for medl. 300,- og for ikke medl. 400,- 
Der afholdes App. prøve lørdag d. 22.05.10 kl. 9.00, 
mere herom senere. Tilmelding til Anette H. Hansen 
65942272/28966272 

HVALPEMOTIVATION: Start d. 18.08.10 kl. 
18.30 ved Dalumgård. Kurset kører over 5 gange 
og er for hunde af alle racer ( - Muskel hunde) Pris 
200, Min. 5 hunde, Tilmelding til Søren Friis-Holm 
tlf. 28730027 

MARKPRØVE TRÆNING: Søndag den 14.02.10 
og søndag den 28.02.10 samt Søndag den 07.03.10, 
Max antal hunde 10 stk. efter først til mølle princip-
pet, 100 kr. per gang Tilmelding til Søren Friis-
Holm 28730027

Aktiviteter i DMK-områderne

Festaften lørdag den 27. marts 
Efter lørdagens kvalitetsklasser vil vi gerne lørdag 
aften afholde en festaften. Dette kræver dog, at der 
er en minimumstilmelding på 30 personer.
  Festaften vil blive arrangeret i Eggeslevmagle 
forsamlingshus, Sorø Landevej 241, 4230 Skæl-
skør
  Festaften er for alle medlemmer af DMK, samt 
deres bedre halvdel.
  Der vil blive serveret buffet med fl ere slags kød 
og tilbehør. Prisen vil være 180 kr. pr. person.
  Øl, vin, vand og kaffe købes til rimelige priser.
  wBindende tilmelding skal ske til Christian Nøhr 
Hansen, Hyldebjerg 23, 4330 Hvalsø. Gerne på 
mail cnh@post.tele.dk. Pengene sættes ind på 
konto Reg.nr. 2905 2551 450 840. Sidste frist er 
13.03 2010
På prøveudvalgets vegne
Christian Nøhr Hansen

Lørdag den 17. april, kl. 9,00. 
Anmeldelsesfrist: Senest den 31.marts 2009. 
Tilmelding: Skal ske på DKK anmeldelses-
blanket, som fås ved henvendelse til DKK´s 
kontor, eller downloades på DKK´s hjem-
meside (aktiviteter/schweissprøver), hvorfra 
DKK´s prøveregler også kan downloades. 
Tilmelding sendes til prøveleder. 
Gebyr sendes til Nordfyns Bank Reg. Nr. 6863 
Konto 1036727. 
Prøvegebyr: Remarbejde, 3 timer 400 m 
400,00 kr. Remarbejde, 20 timer 400 m 450,00 
kr. Rapportering 100,00 kr.
Terræn: Bjerge og Rold skovparter, Skov- og 
Naturstyrelsen, Trekantområdet.

Mødested: Den røde barklade ved Bjerge 
skov, kørselsvejledning tilsendes.
Deltagere: Maksimum 14 hunde – DMK med-
lemmer fortrinsret indtil 31. marts.
Kun adgang for DKK/FCI registrerede hunde. 
Der laves 3 timer + evt. rapportering samt 20 
timers spor a 400 m.
Dommere: Bent Jacobsen og Laurids Jonassen
Hjælpere: Peter Mortensen, Birger Sørensen 
samt Carsten Trøjborg
Prøveleder: Jens Foldager, Overholm 22 B, 
Hatting, Horsens, tlf. 75653502 / 40536963
Email: foldager@foldager.com
På klubbens vegne, Carsten Trøjborg

Dansk Münsterländer Klubs Schweissprøve ved Horsens
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Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Klubredaktør: 
Anny Kure, Tværgade 7, 7830 Vinderup. 29 69 
62 01
gdhblad@gmail.com
 
Formand: 
Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug, 
4660 Store Heddinge, 56 50 01 76,
30 25 11 76
FEL@as3.dk 
 
Kasserer: 
Kim Klode, Stenholtvej 14, 7442 Engesvang, 86 
81 30 75,
86 81 60 11 (arb.), 40 16 61 60 (ofte slukket)
kim@klode.dk
 
Sekretrær, næstfmd. (+ udenlandske kontak-
ter): 
Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5, 
3700 Rønne
56 94 19 31, 21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk 
 
Aktivitetsområdet: 
Bente Andersen, Lundvej 10, 7830 Vinderup, tlf. 
97461050
 
Prøveansvarlig (+ FJD, Klub5 og DJU kon-
takt): 
Kenth Lange, 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
 
Udstillingsansvarlig: 
Anny Kure, 
 
Tværgående opgaver: 
Søren Drost,  
60 72 68 86, sdrost@stofanet.dk
 
Web-master: 
Charlotte Scheuer, 
57 52 77 10, 24 23 86 78

Forårsmarkprøve 2010
www.gdh.dk

Forårsaktiviteter fra
Aktivitetsområderne

Nu nærmer foråret sig med hastige skridt. 
Derfor vil vi gerne opfordre alle, til at del-
tage i de arrangementer, der bliver afholdt i 
de enkelte aktivitetsområder.

Arrangementerne vil løbende blive opslået 
på hjemmesiden, så hold øje med dit område 
på www.gdh.dk 

Klubben for GAMLE DANSKE HØNSE-
HUNDE afholder forårsmarkprøve lørdag den 
10. april 2010 kl. 8.30 ved Jægerspris.

Vi mødes på adressen Kignæshallen, Smede-
engen 4, 3630 Jægerspris
Afgang til terræn kl. 9.00.
Afslutning ca. kl 16.00.
Tilmelding senest d. 16. marts 2010 til
Prøveleder: Peter Ramsgård, Fredriksborgvej 
11 3550 Slangerup. 
prj@post9.tele.dk, tlf. 40134739 el. 47381218

Anmeldelsesblanket samt betaling kr. 300,00 
skal være prøvelederen i hænde senest d. 16. 
marts 2008. 
Betaling kan vedlægges i check eller ind-
betales på konto.: Reg.nr. 3168 - konto nr. 
3168146981
Husk at oplyse medlemsnr. og hundens navn.

Frokost indtages i terrænet.
Der er bestilt godt vejr, så vi håber, der møder 
mange op til en god dag i marken.
Med venlig hilsen og på gensyn

Klubben for 
Gammel Danske Hønsehunde

1) Blanketter kan fås hos prøveleder, eller på 
DJU`s hjemmeside www.danskjagthundeud-
valg.dk  og kan sendes pr mail eller pr post.

2) Der er følgende pokaler ”i spil”: Unghun-
depokalen – Unghundeklassens 50 års jubilæ-
umspokal – Flintholmpokalen – Åben klasses 
50 års jubilæumspokal – Vordingborg Banks 
vandrepokal – Jubilæumspokalen – Forårspo-
kalen -  Jack the Ripper mindepokal

Verdensudstilling 2010
Dansk Kennel Klub er den 24.-27. juni 2010 vært for FCI verdensudstillingen. Ifølge pro-
grammet skal de Gamle Danske Hønsehunde bedømmes om lørdagen af Flemming Konnerup, 
som har dømt vores race i mange år. 
  Da det kan være en rigtig god lejlighed til at mødes, og få præsenteret vores race på , så vi 
håber at rigtigt mange af klubbens medlemmer vil benytte denne mulighed, og melde deres 
hund til udstillingen. Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig på www.worlddog-
show2010.dk.
  Klubbens bestyrelse vil forsøge at stable et familiearrangement på benene i forbindelse med 
udstillingen. Der vil blive annonceret nærmere om dette på hjemmesiden i løbet af foråret.
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Langhårsklubben 

Klubredaktør: 
Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 60 94 16 58, ju-bir@mail.dk
 
Formand: 
Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris 
Tlf 47503250, Mob 24633219
formand@langhaarsklubben.dk
 
Næstformand: 
Henning Juul, Tlf 60941658
Ju-bir@mail.dk
 
Kasserer: 
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9 , 
6500 Vojens
Tlf 74507485, Mob 29263985
justm@webspeed.dk
 
Sekretær: 
Jørgen Gram Petersson, Rosenvoldvej 27, 
7140 Stouby
Tlf. 75691031
jpt@gumlink.com
 
5-klub og FJD: 
Carsten Lundhøj, Arnkilmaj 21, Kær, 
6400 Sønderborg
Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk 
 
Svend Due, Tlf. 56578032
svend.due@compaqnet.dk
 
Jens Chr. Jensen, Nørregade 52, 5592 Ejby
Tlf. 51 92 16 01
jensjensen1003@hotmail.dk
 
Avlsudvalg: 
Carsten Lundhøj, Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
 
Hvalpeformidler:
Henning Juul 
60941658, Ju-bir@mail.dk
 

Hovedprøven 2010

www.langhaarsklubben.dk

Hovedprøven afholdes lørdag den 3. april i 
Sønderjylland på de kendte arealer, men med 
et nyt mødested hos:
Johan Sander, Højagervej 14, 6760 Ribe.
Mødetid kl. 8.30 
Tilmelding til Prøveleder: Just Mikkelsen, 
Hammelev Bygade 9, 6500 Vojens (mail: 
justm@webspeed.dk)
Senest 26. marts 2010.

Tilmelding i følgende rækker: Unghunde, åben 
klasse og vinderklasse.
Pris 300 kr. evt. indbetales på konto reg. 1551 
konto 5701406 - husk afsender !

Dommere er følgende:
Ove Nissen Nielsen, Erling Petersen og Bjørn 
Hemme

Hvis i vil have morgenkaffe og rundstykker, 
smørrebrød til middag, kaffe til afslutning skal 
det bestilles sammen med tilmeldingen, ellers 
ingen fortæring.

På bestyrelsens vegne
Just Mikkelsen

Generalforsamling 2010

Klubben afholder ordinær generalforsamling 
søndag d. 21. februar 2010 kl. 13,00 i Ejby 
Hallen, Halvej 5. 5592 Ejby 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
a.1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af Stemmetællere
b. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgs-
beretninger
c. Godkendelse af regnskab og meddelelse 
om ansvarsfrihed
d. Fremlæggelse og vedtagelse af budget, 
herunder fastsættelse af 
kontingent
e. Indkomne forslag

f. Valg til bestyrelsen.: Ved valg til bestyrel-
sen kan der afgives ligeså mange
stemmer, som der ledige poster i bestyrelsen.
På valg er: Jørgen Gram Petersson, Henning 
Juul, Svend Due og Bent Hansen.
Svend Due og Bent Hansen modtager gen-
valg.
Jørgen Gram Petersson og Henning Juul 
modtager ikke genvalg.
Valg af bestyrelsessuppleanter(i alt 2 for et 
år)
g. Valg af revisorer og revisorsuppleant
h. Eventuelt

Hovedprøven afholdes igen i år i Sønderjylland (foto H. Juul)

Der er kommet langhårshvalpe - se under hvalpe/parringer 
på hjemmesiden.
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Indkomne forslag 
til generalforsamlingen 2010

Bestyrelsens forslag nr. 1-3
Forslag nr. 1 Vedr. § 3 stk. 2
Tekst tilføjes: 
Bestyrelsen nedsætter et avlsudvalg

Forslag nr. 1b Vedr. § 6
Fjernelse af pensionistrabat (½ pris) på 
årskontingent.
Sign: Henning Juul, Jørgen Gram Peters-
son, Just Mikkelsen, Carsten Lundhøj og 
Bent Hansen

Forslag nr. 2. Nyt tillæg til §4:
Man skal have gyldigt jagttegn for at 
have tillidsposter LH- klubben.
Sign: Henning Juul, Jørgen Gram 
Petersson, Just Mikkelsen, Kim Lybker, 
Carsten Lundhøj og Bent Hansen

Forslag nr. 3.
Bestyrelsens indstilling af kandidater 
til bestyrelsen ved generalforsamlingen 
2010.
Niels Grønbæk, Kim Lybker, Leif Han-
sen
Ejby 27.11.2009
Sign: Jørgen Gram Petersson, Just Mik-
kelsen, Henning Juul, Carsten Lundhøj 
og Bent Hansen

Forslag nr. 4.
Forslag til bestyrelsesmedlem i Lang-
hårsklubben
Leif Hansen, Skrødstrupvej 13, 9550 
Mariager
sign:
Carsten Lundhøj. Sønderborg 
Holger Pedersen Samsø
Bent Hansen, Jægerspris

Forslag nr. 5.
Jørgen Larsen, Bakkevej 14, 4293 Dia-
nalund,
Arne Engholm Pedersen, Bjørn Lindberg
Johan Svensson

Apporteringsprøve i kreds Sjælland

Afholdes Kristi Himmelfartsdag torsdag den 
13. maj 2010
Ved Kildeskåret, Skuldelev Ås, Østbyvej, 4050 
Skibby

Mødested: Parkeringspladsen ved Kildeskåret
Prøveleder: Bjørn Lindberg (mob.30322978) 
og Johan Svensson
Tilmelding til:
Johan Svensson, Ørbækparken 13, 2970 
Hørsholm 
Tlf. 45865061 / mob. 24661048

Tilmeldingsfrist: 3. maj 2010
Prøven er åben for alle kontinentale racer

Dommer: Sten Lund

Indskud til prøven 200,00 kr. indbetales via 
netbank.
Netbank: Reg.nr. 6160 konto nr. 0004795981 - 
husk at anføre hundens navn
Tilmelding kan ske skriftligt eller via mail: 
jo-il-svensson@post.tele.dk
Tilmeldingsblanket kan rekvireres  på Jæger-
forbundets Hovedkontor telefon 88887500 
eller hentes på DJU’s hjemmeside.
Resultatbog/vaccinationsattest skal medbrin-
ges på selve prøvedagen.

Avlsudvalget
Det er desværre ikke trængt helt ind hos 
alle, så vi tager det lige en gang til.
Det er ikke Langhårsklubbens avlsudvalg 
der laver parringsaftaler for medlemmerne. 
Og det derfor heller ikke avlsudvalget eller 
Langhårsklubben, der har ansvar for at 
sælge avlernes hvalpe.

Derimod tilbyder klubben at rådgive, vej-
lede og oplyse medlemmerne omkring alle 
de relevante forhold man skal overveje når 
man ønsker at benytte sin hund i avl eller 
man står og skal købe sig en hvalp. 

Det betyder at avlsudvalg og hvalpeformid-
ler ud fra de oplysninger der er tilgænge-
lige, objektivt vejleder medlemmerne så 
godt som det er dem muligt. Men det er 
helt op til medlemmerne om de ønsker at 
benytte sig af dette tilbud, for i sidste ende 
er det et personligt valg og et personligt 
ansvar. Et råd herfra, få dine aftaler på skrift 
og underskriv en parringsaftale før en par-
ringen udføres.

Knæk og bræk
Avlsudvalget        

Avlshunde !
Avlslisterne for avlsgodkendte hanhunde og 
tæver nulstilles hvert nytår så der kun står 
hunde, der reelt er til disposition for avlen. 
Alle medlemmer der ønsker, at tilbyde 
deres avlsgodkendte hund til avl, kan helt 
gratis få hunden oprettet på avlslisterne. En 
fyldestgørende avlsliste er både til gavn for 
Langhårsklubben i Danmark, men også et 
tydelig signal til vores samarbejdspartner i 
udlandet, at i Danmark gør vi noget for at 
få vores jagthunde præmieret til fordel for 
racen og dermed jægerne, der ønsker sig en 
god alsidig brugshund.    

Fra redaktøren

Godt nytår til alle og tak til dem der sender 
stof til jagthunden.
En lille bøn vedr. stof: Indsend stoffet som 
almindelig brødtekst i sammen skrifttype og 
størrelse gennem hele teksten uden indryk-
ninger/tabulator, fed og understregninger. 
Og mht. foto send dem venligst i en høj 
opløsning og kvalitet, så de er værd at se for 
læserne af bladet – tak for det !
Henning.

Dommerseminar 2010

Den 16. januar blev der afholdt dom-
merseminar på Fyn i Ejby hallens lokaler. 
Langhårsklubbens bestyrelse havde indbudt 
eksteriørdommere og aspiranter til at deltage i 
et seminar omkring udstillingsbedømmelse af 
den langhårede hønsehund.
  Med udgangspunkt i FCI-standarden og 
den langhårede hønsehunds stamfædre blev 
alle anatomiske forhold diskuteret og belyst 
ved hjælp af en række fotos udsat for power-
point i løbet af formiddagen. Generelle fejl 
og mangler hos racen blev belyst understøttet 
af fotoeksempler. Efter middag blev det mere 
praktisk med højdemåling, bedømmelse og 
diskussion af 6 medbragte langhår. Og her 
viste det sig hurtigt, at et godt øjemål bedst 
understøttes med en reel måling af hundene. 
Selvom der altid vil være en usikkerhed ved 

højdemålinger af hundene så ønsker klubben 
måling af alle udvoksede (højdemæssig) hunde 
på udstilling.
  Under forløbet blev der noteret og rettet til i 
klubbens kommentar til FCI-standarden. Der 
blev besluttet, at reviderer de gamle kommen-
tarer så de enkelte formuleringer ikke skulle 
danne grund for misforståelser ved eksteriør-
bedømmelse.
  Bestyrelsen vil gerne takke alle fremmødte 
dommere for deres positive samarbejde om-
kring racen og håber med seminaret at kunne 
bidrage til så ens bedømmelser af vores hunde 
som det nu engang er muligt. Også tak til de 
medlemmer der støttede op om seminaret og 
bidrog med det det hele drejer sig om deres 
langhårede jagthunde - med gode alsidige 
brugsegenskaber, stærk psyke og et smukt 
udseende. 
Bestyrelsen
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Dansk Weimaraner Klub

Klubredaktør: 
Brian Visby Hansen,  Møllebakken 48, 5560 
Aarup. Tlf. 22326109
formand@weimaraner.dk
 
Formand: 
Brian Visby Hansen, Møllebakken 48, 5560 
Aarup. Tlf. 22 32 61 09
formand@weimaraner.dk

Sekretær: 
Helle Fritzbøger, Kongens Vænge 181, 3400 Hil-
lerød. Tlf. 48 26 81 15
sekretaer@weimaraner.dk

Kasserer: 
Tyge Overbye, Dengsøvej 11, V.Velling, 8860 
lstrup. Tlf. 86 46 64 23
kasserer@weimaraner.dk

Hvalpeanviser: 
Karen Sylvest Hansen,Fruerlundvej 1, Vinderslev, 
8620 Kjellerup. 
Tlf. 86 88 83 32
hvalpeanviser@weimaraner.dk
 

Året der gik – 2009 
ifølge redaktøren

www.weimaraner.dk

Når et nyt år begynder er der tradition for at 
gøre status over det år der gik. Så hvad skete 
der i weimaranerklubben i 2009?
 
Forårsmarkprøven blev i år afholdt på terræ-
ner omkring Ferritslev på Østfyn, og her havde 
vi en dejlig dag, med fugle på terrænet og 
muligheder til alle. Dagen sluttede med at fi re 
hunde var blevet præmieret  i ungdomsklasse 
og åben klasse, og to hunde i vinderklassen var 
blevet placeret.
  Matchningen kom til at stå imellem Kanzi-
gården’s Chance (ungdomsklasse) og Asleik 
(vinder-klasse). Her trak Asleik det længste 
strå, og blev prøvens bedste hund. Ud over 
klubbens egen for-årsmarkprøve kan det ses, 
at weimaraneren har været pænt repræsenteret 
på markprøver både i for-året og i efteråret på 
anerkendte prøver, og det er blevet til passende 
med præmieringer både i ung-domsklasse, 
åbenklasse og brugsklasse.
  Det var godt at se at 5-klubs forårs vinder-
klasse prøve i år blev med en weimaraner som 
1. vinder, idet en ældre dame, Josie, satte sig 
øverst på skamlen ved dagens afslutning.

I udlandet fi k Dansk Weimaraner Klub også 
vist fl aget, da Indabas Sacajawea v. Silverst-
reak (Vicky) blev kåret som Svensk Mester i 
efteråret, i forbindelse med Svensk Weimara-
ner Klubs 30 års jubilæum.
  Desuden bød 2009 på en ny weimaraner i 
vinderklassen, Kanzigården’s Basco, der i 
løbet af året indhentede to 1. præmier på mark 
samt bestod Slæb og apporteringsprøve.

Igen i 2009 har schweissprøverne, som har 
været afholdt rundt omkring i landet, været 
godt besøgt af weimaranere. Og weimara-
nerne har klaret sig rigtigt fl ot på prøverne. En 
enkelt, After Bella’s Tessa, har endda opnået 
1. præmie på 20t 400m. Dejligt at så mange 
stiller med deres hunde på prøverne, og at wei-
maraneren bliver vist frem fra sin bedste side. 
  Apporteringsprøverne i 2009 har, som altid, 
været fl ittigt besøgt og her har weimaraneren 
også klaret sig fl ot. Dette gælder både, alm. 
apporteringsprøve, slæb og apporteringsprøver 
og DJ’s ud-videde apporteringsprøve. Her skal 
i denne forbindelse nævnes at Hot Shoot’s 
Gamma kvalifi cerede sig til deltagelse ved 
forbundsmesterskabet i udvidet apportering, 
og med Hot Shoot’s Hi Yoda som reserve. 

Ny kontaktperson på Sjælland

Det er med stor glæde at vi fra Bestyrelsens 
side kan oplyse at der er fundet en ny kon-
takt person på Sjælland. Jesper Kjelds har 
takket ja til at blive ny kontaktperson, og vi 
byder Jesper velkommen. Vi håber at alle 
vil tage godt imod Jesper, og hjælpe ham på 
plads i hans nye rolle

Falco blev DKCH på FJD-udstillingen i Vissenbjerg i 2009.
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Ærgerligt nok var der ingen af dem der kunne 
deltage i forbundsmesterskabet.
  Lydighedsprøver blev igen en disciplin, 
hvor weimaraneren var repræsenteret. I 2009 
stillede Flair på adskillige prøver i klasse 1 og 
opnåede ad denne vej, som den første weima-
raner, at blive udtaget til Årets hund i Herning, 
hvor hun endnu engang fi k 1. pr. og blev place-
ret som 4. vinder. Endvidere opnåede hun at 
kvalifi cere sig til DM i lydighed, hvor hun fi k 
en 1. pr. og blev placeret som nr. 13.

I 2009 var der også mange weimaranere som 
deltog på udstillinger, rundt omkring i Dan-
mark, og her kunne det konstateres at der var 
høje præmieringer til de fl este af de deltagende 
hunde. Dette kan enten være et tegn på at det 
er gode hunde der bliver avlet, eller at der 
generelt bliver uddelt for høje præmieringer. 
Dette er et punkt som er blevet taget op i FJD 
og som der arbejdes videre på, idet det er en 
generel holdning, at præmieringerne måske 
ligger lidt højere efter indførelsen af det 
nye præmieringssystem end efter det gamle 
system. 
  For at fremhæve nogle af de fi ne resulta-
ter skal det nævnes at Indabas Sacajawea v. 
Silverstreak (Vicky) blev BIR og Hot Shoot’s 
Joker blev BIM ved dette års FJDs udstilling 
i Vissenbjerg. End-videre fi k klubben en ny 
KLBCH, idet Aske sikrede sig denne titel ved 
FJD udstillingen. På udstil-lingssiden blev det 
også til endnu en DKCH, da Hot Shott’s Falco 
i løbet af året fi k sit 3. cert.

Avlen bød på mange hvalpe i 2009 og det 
er for vores bredde glædeligt at se at der blev 
anvendt mange forskellige kombinationer. 
Jeg tror at det er første år at de forskellige 
hanhunde som har væ-ret i avl kun er blevet 
anvendt i en enkelt parring. Dette mener jeg er 
noget af det bedste der kan ske i avlsarbejdet 
for en lille race, som weimaraneren. 
  Når vi får mange forskellige hunde ind i 
avlen kan vi på denne måde minimere risikoen 
for frem-komst af skjulte sygdomme, syg-
domme som ellers ved ensidig avl kan forstær-
kes med tiden. På sigt vil den enkelte tæveejer 
også få fl ere hunde at vælge imellem til avl, da 
ingen er i tæt familie. Jeg må håber nu at 2010 
også bringer mange hvalpe, så vi ikke får en 
fl askehals, hvor det er svært at få weimaraner 
hvalpe. Det bedste vil være hvis de som vælger 
weimaraneren som deres race ikke kommer til 
at vente længe på at der kommer hvalpe.

Året, der gik, har bragt mange fi ne resultater, 
både på jagtlige prøver og på udstillinger, 
men nu skal vi ikke dvæle ved fortiden, men i 
stedet for se fremad. Her skal vi alle håbe på 
at ligeså mange hun-de bliver ført til prøver 
og på udstillinger i 2010, som der er blevet i 
2009. Vi skal alle huske at vi har et ansvar for 
weimaraneren. Som en klog person engang 
sagde til mig: man har pligt til at træne og 
fremvise sin weimaraner på prøver og jagt, for 
en weimaraner kan ikke gemme sig i mæng-
den, der bliver altid lagt mærke til den. 
  Hvad byder 2010 og hvad kan vi byde i 
2010? Her skal vi huske på alle de aktiviteter, 
som bliver planlagt rundt omkring i landet, 

lige fra fællestræning, ikke anerkendte prøver 
og anerkendte prøver i forskellige regi. Vi skal 
også huske på vores egen hovedprøve med 
efterfølgende generalforsam-ling, hvor der er 
fl ere poster som er på valg. Og endelig skal du 
huske at hvis du er interesseret i weimaraneren 
og i klubarbejdet, så er der en mulighed for 
at give din arbejdskraft til gavn og glæde for 
mange. Generalforsamlingen er også stedet 
hvor store og små emner kan tages op, give sin 
enighed eller uenighed til kende. Derfor er det 
mit håb, at se så mange af weimaraner klub-
bens medlemmer denne dag.
  Endelig skal vi ikke glemme 2011, hvor vi 
har vores 50 års jubilæum i Dansk Weimaraner 
Klub. Allerede nu er jubilæumsudvalget i gang 
med at planlægge aktiviteterne, som skal fi nde 
sted det pågældende år, og det bliver ikke ke-
deligt. Jeg håber at rigtig mange er villige til at 
give en hånd med til stort og småt, så vi kan få 
delt opgaverne ud på mange forskellige men-
nesker. Målet er at vi med god planlægning og 
fælles hjælp alle kan få et godt jubilæumsår. 
På gensyn i 2010, rundt omkring i landet.

Tid: Lørdag den 27. marts, kl. 8.00  
 
Indskrivning fra kl. 8.15 opråb og afgang til 
terræn kl. 8.30. 

Mødested: Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej 
82 5863 Ferritslev på Fyn.
Dommer: Oplyses senere

Gebyr: Kr. 300,- for alle klasser, unghunde 
(10-24 mdr.) åben og vinder

Tilmelding: Senest den 17. marts, på DJU 
– blanketten, den kan udskrives fra DJU´s 
Hjemmeside:  www.danskjagthundeudvalg.
dk
Tildmeldingsblanketten samt gebyr, som skal 
medfølge på check, eller kan indsættes på 
Bank Konto. reg.nr. 5959 kontonr. 8011431 
sendes til prøvelederen. 
 Husk: at bestille og betale morgenmad, 
madpakke & middag  ved tilmelding til 
markprøven.

Prøveleder: Dan Siig Svendsen, Vester-
marksvej 10, Frederiks. 7470 Karup J. 
Telefon: 86 66 24 40

Forplejning:  Morgenmad: 35 kr. Madpakke: 
45 kr. og Aftensmad: 145 kr. Skal bestilles og 
betales ved tilmelding, ellers ingen mad.
Frokosten indtages i terrænet. Der er mulig-
hed for, at købe øl & vand.
 Morgenmad fra kl. 7.45. Aftensmad kl. 
ca.17.00. Husk: proviant til hunden..

Resultatbog:  Skal medbringes og afl everes 
inden start.  Resultatbog kan rekvireres (se 
side 5 i bladet)

Vinderklasse: For at deltage i vinderklasse 
kræves to 1. præmier i åben/brugs/fuldbrugs-
prøve, eller en kombination heraf. Desuden 
kræves bestået slæb- og apporteringsprøve, 
indenfor de sidste 2 år eller to gange ialt. 
Hvor den ene dog kan erstattes af bestået 
Udvidet apporteringsprøve.
Vi håber på en god og fair prøve, og rigtig 
mange deltagere. Tilskuere er også meget 
velkommen. 

Evt. spørgsmål til prøven rettes til prøvele-
deren.

Dansk Weimaraner Klubs 
generalforsamling 27. marts 2010 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
lørdag den 27. marts, 2010, efter klubbens for-
årsmarkprøve kl. 18.00 i Ferritslev Fritidshus, 
Ørbækvej 82, 5863 Ferritslev Fyn.
Dagsorden er i henhold til klubbens love af 
den 28. maj 2001
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
6. Godkendelse af budget for 2010
7. Fastsættelse af kontingent for 2011
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af ny kasserer, Tyge Overbye modtager
    ikke genvalg.
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Dan Siig 
      Svendsen modtager ikke genvalg, Gitte
      Marie Kjærgaard, modtager genvalg.
11. Valg af 3 suppleanter.
12. Valg af revisor
13. Valg af revisorsuppleant 
14. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 3 uger før generalforsamlingen. De 
indkomne forslag kan rekvireres ved at ind-
sende frankeret svarkuvert til Helle Fritzbøger, 
Kongens Vænge 181, 3400 Hillerød.
For at opnå stemmeret, skal kontingentet være 
indbetalt senest 4 uger før generalforsamlin-
gen.

DWK´s Forårsmarkprøve - lørdag d. 27. marts 2010
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Dansk Vizsla Klub

Klubredaktør Jagthunden og Vizsla Nyt:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 44 48 17 25
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk
 
Formand: 
Knud Føhns, Valmuehaven 19, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 52 16
e-mail: kf@danskvizslaklub.dk

Næstformand & Sekretær:
Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92, 2800 Kgs. 
Lyngby
Tlf. 28 43 74 75
e-mail: stausgaard@live.dk 
 
Kasserer:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tom-
merup, 
tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.dk

Hvalpeformidler:
Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov
Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com
 
Hjemmeside:
Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov
Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com
 
Hjemmeside Support
Marlene Birkebæk 
apport@falkirks.dk 
 

Rypejagt i Sverige

www.danskvizslaklub.dk

Vi har de sidste år haft fornøjelsen af at 
komme på rypejagt i Sverige og således også 
i år.
  Anders er medlem af et jagtlag i Dalarne og 
har ud over elgjagten lov at tage på fuglejagt 
på terrænet. Vi bor i en primitiv hytte nedenfor 
Store Moberget, som er vores jagtterræn. Med 
dette år har vi været af sted 3 gange med vore 
ruhårede vizslaer Sitta og Wagga.

  Det første år var der meget varmt og tørt og 
hundenes poter blev skåret og slidte i det hårde 
terræn. Det gik noget ud over arealdækningen. 
Næste år var poterne helt i orden, da der var 
regn ind i mellem. Begge hunde fi k lært at 
skovfugle letter hurtigt og skal gås til med for-
sigtighed. Sitta fi k lejlighed til at vise sit værd, 
da hun gik ud i et stort søg efter en rype, som 
Anders slet ikke vidste han havde ramt.
  I år var det Wagga, som dels viste gode evner 
ved at få stand for ryper de mest usandsynlige 
steder og dels viste fl ot hundearbejde efter en 
anskudt tjurhøne, som forsvandt på et stort 
åbent terræn. 
  Hun lagde et ivrigt bredsøg op mod vinden 
på det ujævne og knoldede lyngterræn og 
fandt efter kort tid den nu døde høne. Atter 
engang fi k vi bevist, hvorfor man har hund 
med på jagt. Når man bliver lidt træt i benene 
efter fl ere ture op og ned af bjerget, kan man 
godt gå og drømme lidt om en setter eller en 
pointer, der med sit store søg lige kunne gøre 
alt arbejdet. Men at gå direkte efter en en gps-
stand, det ville da være den halve fornøjelse. 
Mona Lisa.w

Mindeord for Aage Jensen
Dansk Vizsla Klubs æresmedlem Aage Jensen døde fredag den 6. november 2009. 
Aage Jensen, blandt venner kendt som ”Vizsla Aage” har sammen med Lilly opdrættet og 
dresseret vizslaer i Danmark, i mange år, ofte 3-4 hunde ad gangen. Aage var med fra starten 
i Dansk Vizsla Klub. Han har deltaget på adskillige prøver og udstillinger i Danmark. Det 
seneste store år, for ham, var 2008 hvor han sluttede af med at blive 3. vinder på 5-klub efter-
årsvinderprøven på Langeland med Luna. 
  Af mange vizslaer Aage har ført på prøver er Luna én af de helt store, men af fl ere gode 
vizslaer, som Aage har ført kan nævnes Nørredalens Galant, Pilehave Stella og Buster som 
Aage blandt andet deltog på fuldbrugsprøve med, som én af de første med en vizsla i Dan-
mark. Flere af disse hunde kan stadig ses på mange vizsla stamtavler i Danmark og i udlandet.

Aage var altid en person med godt humør. En gang kom han dog til klubbens forårsmarkprøve 
i Ringkøbing lidt nedtrykt. Han var stået op kl. 3 om natten for at være i Ringkøbing kl. 8. 
Han forklarede at turen var lang og han var træt. Han havde været ved at vende om. Men den 
dag blev Pilehave Stella pokalvinder. Det var en stolt Aage der startede på turen hjem til Møn, 
en sjovere hjemtur end udtur, har han senere fortalt. 
  Aage havde fornøjelsen at deltage i Dansk Vizsla Klubs 25 års jubilæumsfest i 2007, hvor 
han hyggede sig meget blandt ligesindede. Han havde været medlem siden klubbens start. 
Han kunne her konstatere at mange er kommet til i klubben, men at mange også er faldet 
fra. Aage talte med alle, men dog på hans stille måde. Han var ikke den frembrusende, men 
var god at lytte til. Den dag hyggede han sig, trods det han havde ønsket der var fl ere af de 
”gamle” tilstede, hvilket skuffede ham lidt. 

På klubbens generalforsamling i 2008 blev Aage og Lilly udnævnt til æresmedlemmer af 
Dansk Vizsla Klub, hvilket glædede ham meget. Dette blev Aage for hans store indsats for 
udbredelsen og kendskabet til vizslaen i Danmark, og for altid at bakke op om klubben og 
klubbens arrangementer. 

Æret være Aages minde.     
Knud Føhns
Fmd. Dansk Vizsla Klub 

Vizsla klubbens forårsmarkprøve 

Vi har fornøjelsen at invitere til forårsmark-
prøve 
10. april 2010 i Næstved
Mødetid kl 08.00 
Mødested: Vejløgården, Vejløvej, 4700 
Næstved
Klasser: unghunde (max 2 år), åben klasse 
og vinderklasse
Der dømmes efter fællesmarkprøve regler
Prøvegebyr DKK 300.- som skal betales ved 
tilmelding på følgende konto:
Reg.nr. 2510 kontonr. 3488587594
Tilmelding senest 1. april til:
Lars Bonnesen, Faunedalen 22, 
700 Næstved
Mobil 40541000. lb@scan-trans.com

Morgenkaffe og rundstykker kan købes.
Madpakker kan bestilles senest 1. april
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Dansk Drentsche Patrijshond Klub

Klubredaktør:
Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 8600 
Silkeborg. Telf. 20 61 62 92
redaktor@drenteklub.dk
 
Formand:
Klaus Jensen, Bjarupgårdvej 20, 8600 Silkeborg. 
Telf. 86 84 12 94
formand@drenteklub.dk 
 
Hvalpeformidling:
Sandie Rosenberg og Morten Overgaard, Sdr. 
Borremosevej 4, 9600 Års. Telf. 25 37 29 61 og 
21 78 14 68
hvalpeformidler@drenteklub.dk 
 
Kasserer:
Gitte Becher, Brusensvej 4, 7500 Holstebro. Telf. 
97 41 39 27
gittebecher@tdcadsl.dk

Formanden har ordet
www.drenteklub.dk

Det er midt i november. En dejlig søndag 
morgen. Min nattesøvn forstyrres pludselig på 
brutal vis, da mit vækkeur ringer. Som for så 
mange andre af jer, nyder jeg ofte i sæsonen 
samværet med jagt-kammerater og deres 
fi rbenede venner, og denne dag skal jeg ud til 
en af mine tidligere konsortie-kammerater, 
som har inviteret mig på en lille jagt. Netop af 
denne grund tilgiver jeg også mit væk-keurs 
ubehøvlede opførsel denne morgen!
  Efter en lille sjat vand i hovedet, og en hurtig 
kop kaffe tager jeg det grønne tøj på. Jeg tager 
det næsten altid på i allersidste øjeblik før jeg 
skal af sted. Hvis der er liv i huset når man 
som jeg har 3 drenter, så bliver det da helt 
tosset når jeg ifører mig jagt tøjet. De 2 gamle 
går helt amok, og Heisei ”den store” (15 mdr.) 
laver sig rive med af ekstasen. En ivrig gøen, 
piven og en hylekoncert er star-tet. En dansen 
omkring mine ben så man er ved at falde hver 
gang man forsøger at tage et skridt. Selv børns 
forventnings glæde lige inden de skal åbne 
julegaverne, synes at blegne i forhold til dette 
cirkus. Alt hvad der hedder disciplin og/eller 
selvdisciplin er for et tidsrum fl øjet med jule-
manden til Grønland. Jo - de skal nok sørge for 
at gøre opmærksom på sig selv, så man ikke 
skulle komme til at glemme dem. 

Efter en gang fælles morgenbrød, noget 
kaffe, hyggesnak og en lille en til at få varmen 
på, går vi ud og gør os klar. I bilen sidder 3 
forventningsfulde drenter, men til formid-
dagen tager jeg kun én med. Og der er ingen 
tvivl… Har jeg kun én med, er det altid Cato. 
Det er som om, at jagtoplevelserne ikke er det 
samme, hvis han ikke er med. Ofte siger jeg, 
og andre, der er ikke noget så dejligt som en 
hvalp. Ikke noget så spændende som at følge 
en ung hunds udvikling. Ikke noget som den 

første stand. Denne dag skal dog påminde mig 
også at værdsætte glæden ved at være på jagt 
med min bedste jagtkammerat.  
  Efter formiddagens såter og en god mid-
dagsmad, gør vi klar til eftermiddagen. Her 
kommer Nikita så også med. Sammen med 
Cato selvfølgelig. Midt i sidste såt, går min 
vens spaniel så næsten suk-kerkold, og jeg må 
gå alene igennem det sidste lille stykke. Da 
vi er færdige med jagten, og jeg har pakket 
sammen, og de andre kørt, spørger Erik (min 
vært) om jeg ikke vil med ned at kigge efter 
en anskudt and, og tage en andejagt inden jeg 
tager hjem. Hans søn vil nemlig gerne have 
andejagten med inden han returnerer til sjæl-
land, og spanielen er ikke helt frisk endnu. Vi 
tager ned til søen, og jeg tager selvfølgelig 
igen Cato med. Efter ca. 1,5 time hvor han har 
søgt rundt i alle sivene, appor-teret 4 ænder, 
samt den anskudte and fra dagens sidste såt, 
går vi tilbage til bilerne, og Cato kan få sig en 
velfortjent lur.

Da vi er kommet hjem igen, springer Cato 
frejdigt ud af bilen, og render hen til hoved-
døren, så han kan kommer ind og få sig noget 
mad. Vel landet på sofaen (og det er så mig…) 
sidder jeg og bliver lidt rørstrømsk. Forsøger 
at knibe mig selv i armen. Hvad var det lige 
der skete i dag? Cato er over 12 år, og kan sta-
dig være med mig på jagt en hel dag. Og fl ere 
dage i træk for dens sags skyld. Han hverken 
piver eller jamrer sig bagefter, og har ikke ondt 
nogen steder. Nuvel, tempoet er ikke som det 
var for 10 år siden, eller for 2 år siden for den 
sags skyld, og han sover ganske tungt aftenen 
derpå. Jeg sidder og tænker på nogen af alle de 
dejlige jagtoplevelser vi har haft sammen, og 
beder en stille bøn, til at vi vil få mange fl ere, 
vel vidende at realiteten jo nok er en anden. 

Klaus og hans jagtkammerater Cato & Nikita. Foto: Baiba Pruse.

Drentejagt på Fyn
Allan og Fie afholdt jagt søndag den 29. 
november på nogle skønne arealer på Fyn. 
Det var et alsi-digt terræn med skov, brak-
mark, mose og mange remiser. Hundene var 
godt gående og fi k masse vildt i næsen, men 
desværre er det ikke alting, som man skyder 
på, falder ned. Der blev skudt 4 fa-saner og 
2 harer. Derudover blev der set fl ere fasaner 
og 5 rådyr. Det var en rigtig hyggelig dag 
med en super god forplejning - Vi vil gerne 
sige Allan og Fie en stor TAK, for at afhol-
der så fi n en dag og samle folk på tværs i 
klubben. 

Schweissprøve i 5 – klub regi

Lørdag den 24. april 2010 Kl. 9.00 i Lindet 
skovdistrikt ved Toftlund. Ttilmeldingsfrist: 
senest d. 3. april 2010. Prøveleder: Georg 
Tronier. For fl ere information se efter vores 
fælles annonce af 5-klubs schweissprøve her 
i bladet.
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  Vel er det spændende at gå på jagt med en 
ung hund, men jeg/vi må ikke glemme at 
værdsætte de oplevelser vi får med vores 
ældre hund, glæde os over hver jagt tur vi får 
lov at få sammen. Jeg har været heldig at min 
gamle hund har så godt helbred, og stadig er 
så mobil. De efterfølgende jagter jeg har været 
på i år, har jeg hver gang vi er taget af sted, 
mindet mig selv om at nyde det. Med den alder 
han har, stiger sandsynligheden for, at hver 
gang kan være sidste gang vi sammen får en 
ople-velse mere. Måske noget vi en gang imel-
lem bør huske os selv på også i andre livets 
henseender.
  Med denne lille historie, ønsker jeg jer alle et 
rigtig godt 2010, og tak for de timer vi har haft 
sammen i det gamle. Jeg håber at vi får nye 
oplevelser sammen i det nye år, og at fl ere vil 
være med til at dele disse oplevelser med os.
På bestyrelsens vegne - Klaus

Resultattavlen
DKK’s internationale hundeudstilling i 
Herning
Blev hold som en dobbelt udstilling den 
7. og 8. november 2009. Bedste hund af 
racen om lørdagen den. 7. november blev 
Nørlunds Sisse 21978/2005, ejes af Jytte 
Nielsen, Læsø, dommer den dag var: Svend 
Løvenkjær, Danmark. Bedste hund af racen 
om søndagen den 8. november blev Mose-
højs Monfro Holger - DK00421/2007, ejes 
af Johanna Jongstra & Ole Sørensen, dom-
mer den dag var: Trygve Heyerdahl, Norge.
DJ. markprøve den 29. oktober ved Terkels-
bøl
Bjergvejen’s Buster -10198/2007, ejer/fører 
John Møller fi k 1. præmie i åbenklasse
DJ markprøve den 3. november ved Sdr.
Hostrup
Bjergvejen’s Buster - DK10198/2007, ejer/
fører John Møller fi k 1. præmie i åben 
klasse
Lillebrusen’s Tessa - 22204/2006, ejer/fører 
Henning Wilstrup fi k 1. præmie i åbenklasse
Vindhøj’s Mottley – DK02204/2007, ejer/
fører Gitte Becher fi k 3. præmie i aben-
klasse. 

Mon ikke John og Henning får travlt med at 
træne til vand og slæb, så de kan deltage på 
vinderklas-seprøverne til efteråret! Tillykke 
med jeres fl otte resultater.

John Møller med Bjergvejens Buster.

DDPK´s forårsmarkprøve 2010

Klubbens hovedprøve afholdes i år lørdag d. 10. april ved Glamsbjerg. 

Vi mødes kl. 8.30, hos Allan Kristensen på Ebberupvej 10, 5620 Glamsbjerg. 
Har i eventuelle spørgsmål kan i ringe til Allan Kristensen, tlf. 21 43 11 61/64 72 12 34. 

Prøveleder er Klaus Jensen, Bjarupgårdvej 20, 8600 Silkeborg, tlf. 86 84 12 94 / 20 85 02 00, 
e-mail formand@drenteklub.dk
Anmeldelse fremsendes på DJU’s tilmeldingsblanket som kan hentes på DJU’s hjemmeside 
www.danskjagthundeudvalg.dk, under punktet ”blanketter”. Er du i tvivl, er du velkommen til at 
ringe til Allan eller Klaus.
Tilmeldingsblanketten skal fremsendes til Klaus, og være ham i hænde senest lørdag d. 3. 
april. Prøvegebyr på kr. 300,00 for både unghund, åben- (over 24 mdr.) og vinderklasse vedlæg-
ges an-meldelsen på check, eller indsættes på konto: Reg.nr. 6190 konto nr. 0004969731 med 
tydelig anfø-relse af indbetaler. 
Max. 24 hunde - Dommere: Bjarne Nürnberg og Povl Bjarne Jensen.

Prøven er åben for alle kontinentale racer i det omfang der er plads. Da prøven er en anerkendt 
prø-ve kan resultatet blive indskrevet i resultatbogen. HUSK derfor at medbringe resultatbog på 
prøve-dagen. Såfremt du ikke har en resultatbog kan en sådan rekvireres ( se side 5 i bladet) Vel 
mødt! Mvh. Allan og Klaus

Præcis rejsning af agerhøns Foto: Rosmarie Alsin, Sverige

Markprøvetræning
Nu, hvor foråret er på vej og DDPK afholder 
forårsmarkprøve den 10. april vil det jo være 
rart at vi er vedforberedt på alle sider. Lydige 
hunden, stramt stand og som gå i en god fart 
og fl ot stil over markene. Derfor afholder vi 
træning på forskellige steder på Fyn og Jyl-
land. Der kan muligvis komme fl ere steder til 
hvor vi afholder marktræning, hold jer selv 
opdateret fra vores hjemmeside. Eller kan i 
tilmelde jer vores nyhedsbrev, så få man den 
direkte besked på e-mail fra webmasterne.

Fyn - Lørdag den 6. marts – der starter vi kl. 
09:00 hos Jesper Jesper Langfeldt, Gestelev-
lundevej 31, 5750 Ringe. Tilmelding skal ske 
direkte til Jesper på tlf. 62 66 14 24 eller mobil 
22 18 11 71.

Østjylland - den 13. marts – der starter vi kl. 
10:00 hos Østjysk hundecenter, Bjarupgårdvej 
14a, Mollerup, 8600 Silkeborg. Tilmelding 
skal ske direkte til Johanna Jongstra på tlf. 20 
61 62 92.

Sønderjylland – lørdag den 20. marts - der 
starter vi kl. 09:00 hos John Møller, Bjergvej 
23, Bed-sted, 6240 Løgumkloster. Tilmelding 
skal ske direkte til John Møller på tlf. 74 77 73 
93 eller e-mail jogi23@it.dk.

Nord/Vestjylland – lørdag den 27. marts 
- der starter vi kl. 09:00 hos Bent Nielsen, 
Kirkebakken 14a, Jegindø, 7790 Thyholm. 
Tilmelding skal ske direkte til Bent Nielsen på 
tlf. 97879362. 

Midtjylland – lørdag den 3. april - der starter 
vi kl. 09:00 hos Henning Wilstrup Dybdalsvej 
19, Lånum 7850 Stoholm. Tilmelding skal ske 
direkte til Henning Wilstrup på tlf. 20 71 91 40 
eller e-mail vindhoejgaard@get2net.dk 
Ved mødt. 



47

Årets DKK racevinder 2009 
I år var der kamp til sidste match om første 
pladsen mellem Nørlunds Sisse og Mosehøjs 
Monfro Holger. Begge hunden havde opnået 
10 point på skalaen da vi havde overstået lør-
dagens udstilling. Det var heldigt for Holger 
og hans ejer at der var en dobbelt udstilling i 
Herning i år. Om søndagen var det fi k Holger 
som fi k trukket det længste strå og blev BIR 
og Sisse blev henvist som BIM, som også 
er en rigtigt god placering. Der blev uddelt 
DKV09 titler om søndagen som begge hunde 
fi k. Den titel som årets hund opnås kun på 
Dansk Kennel klubs udstillinger. Alle andre 

udstillinger som 5-klubs og FJD´s er ikke med 
i DKK resultater. Se også resultater på www.
hundeweb.dk ,under udstilling og så race-
vinder. Her er de opnåede resultater af de 3 
bedste Drentsche Patrijshunde.. 

Nr.1 - Mosehøjs Monfro Holger - 
DK00421/2007 – med i alt 15 point. Den 
18.april.2009, Dkk Kreds 5. Hedensted, BIR, 
5. point, den 2.maj.2009, Ålborg, BIR, 5 point 
og den 8.november.2009, Herning, BIR, 5. 
point.
Nr. 2 - Nørlund Sisse 21978/2005 - i alt 13 
point. Den 20. september, Brøndby, BIR, 5 
point, den 7. november, Herning, BIR, 5 point 
og den 8. november, Herning, BIM, 3 point.

Nr. 3 - Bjergvejen’s Beamer - DK10200/2007 
– i alt 5 point. Den 14. februar, Fredericia, 
BIR, 5 point. 

DKK racevinder 2009, Mosehøjs Monfro Holger

Ja, jeg er den som samler tråde inden alt skal 
sendes til hovedredaktør for FJD, Flemming 
Østergaard. Det ikke altid en nem opgave, 
fordi vi har noget som hedder en deadline. 
Ikke mange tænker over dette begreb. Så når 
jeg så ringe eller e-mailer til bestemte personer 
er det jo næsten allerede for sent.
  Jeg sørger også for at nogle emner ikke kom-
mer for send i bladet, datoer på diverse prøve, 
træning og udstillinger skal jo være sat to 
måneder inden det reelt kommer frem i bladet. 
Men, som jeg plejer at sige, natten er ung. Så 
reelt når jeg at blive færdig kl. 04:00 om nat-
ten. Det er jo kun en gang hver anden måned 
det stå på. Jeg klager ikke, det er jo spænende 
arbejd at kunne følge med helt der hvor 
tingene sker. Derfor nævner jeg også med det 
sammen at jeg også er en af webmasterne, det 
er næsten en naturlig del af det. Alle informa-
tioner gå frem og tilbage mellem jagthunden 

og Drentenes hjemmesiden.
  Jeg har heldigvis en meget stor hjælp i den 
anden webmaster Sandie, hun er altid klar 
på tasterne for mig og er god til at arbejde 
sammen med. Vi er jo også meget mellem 
hundefolk som vi møder til prøve, udstilling 
og diverse. Mange af jer har nok mødt os ude i 
marken. Vi er altid klar til en snak om hundene 
og alle andre verdens godheden og problemer.

Når vi nu kommer til hundearbejd, så er jeg 
nok også med i fronten, jeg har været meget ud 
med min dejlige hund Holger, som er navngi-
vet efter en god ven fa mig. Han er en meget 
nem hund og er næsten ikke ulydig. Det kan jo 
godt ske hvis, når der kommer en hare forbi, at 
ørene er lukket.
  Det er jo også jagthund, plejer vi så at sige. 
Den næste jeg skal i gang med er Malou som 
er unghund og jeg tror vi går en spændende tid 

i møde. Hun er også en rar hund og vil gerne 
arbejde. I alt har vi syv hunde her hjemme. 
Seks drente og en brun labrador som leve i fl ok 
og kan alle enes med hinanden.
  Jeg er vokset op på landet med dyr og har 
haft meget omgang med hunde, gedder, ka-
niner, heste, køer og grise. Det er også blevet 
en naturlig del af mig at jeg arbejde med dyr. 
I dag går jeg helt i hundene, som sagt har jeg 
min egen hundepension og kennel. Avler også 
med mine hunden, som alle skal være dygtige 
jagthunde, fordi jeg skal bruge dem alle til gå 
på jagt med.
  Så kommer vi til det næste emne, ja, jeg er 
også en som holder af at gå på jagt. Har na-
turligvis jagttegn men vil hellere gå med hund 
og lære dem at begå sig. Har været jagthunde 
træner i mange år i Stilling jagtforening, men 
holder en pause nu for at have mere tid til 
mine egne hunde. Jeg er uddannet agrar øko-
nom på Bygholm landbrugsskole.
  Er født og opvokset i Holland og har haft 
kendskab til Drentsche patrijshond hele mit liv. 
Er gift med Ole Sørensen som er en født jæger 
og elsker at gå på jagt sammen med sin hund 
Siko. Til sidst en bøn til medlemmer, skriv selv 
jeres resultater ind til mig eller en hverdags 
historie fra jeres hund, sammen med et billede 
af begivenhed. Jeg takker og vi ses derude. 
Johanna Jongstra

Portræt af klubredaktør
Portræt af…… 
Vil være en ny måde at præsentere 
mange af vores frivillige hjælper 
indenfor drenteklubben. Men-nesker 
bag opgaven. Fortælle lidt om hvad 
vi gå at laver for klubben og hvor-
dan vores drente er en del af vores 
hverdag. En ny måde at få indsigt 
på hvem vi er og når vi så møder 
disse frivillige hjælper kan vi gen-
kende dem og få en snak med dem, 
som en af vores egne. Håber i vil 
tage godt imod dette emne. Denne 
gang kan jeg jo nemt starte med mig 
selv.

Klubredaktør med alle hendes hunde
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Dansk Breton Klub

Klubredaktør og formand: 
Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 4824 7030 / 2025 7430, ssj@gribskovens.dk
 
Kasserer: 
Lissi Rasmussen, Rørdalen 5,
4690 Haslev. Tlf. 2344 5604, 
lissi@breton.dk.
Reg.nr: 0575, Konto nr. 3701503031
 
Sekretær: 
Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9, 
7430 Ikast. 2022 8566 eller 9725 0659,
 jonna-peer@mvb.net
 
Bestyrelsesmedlemmer:
Allan Nissen, Povlskrovej 2, Uge Mark, 
6360 Tinglev. Tlf. 7464 2356, 
Allan.Nissen@fl ygt.com
 
Poul Vestervang, Køgevej 58, St. Tårnby, 
4652 Hårlev. Tlf. 5626 6651.
stevnsaaens@mail.tele.dk
 
Torben Andreasen, Jydekrogen 1, Føns, 
5580 Nr. Åby. Tlf. 6442 3353/2048 8690
mtal@mail.tdcadsl.dk
 
Avlsrådsformand: 
Winnie Larsen, Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved. 
Tlf: 7586 3703, 
beuchert@larsen.mail.dk
 
Hjemmeside/Bretons´:
Lene Mortensen, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 48247030, lemo@gribskovens.dk

Dansk Breton Klubs 
Forårsmarkprøve 2010

www.breton.dk

Standkvarter er Si-centret, Øbeningvej 3-7, 
6230 Rødekro. Tlf. 74669697
Dommere og priser for overnatning m.m. 
oplyses i Bretons´ og på DBK´s hjemmeside 
www.breton.dk.

Programmet ser således ud:
Fredag den 2 april 2010
Markprøve for ungdoms- og åben klasse
Mødetid: Kl. 9,00. Mødested i terrænet. Sted 
oplyses af prøvelederen. Frokost spises i ter-
ræn.

Indkvartering kl. 16 og kl.18 Si-centret, 
Øbeningvej 3-7, 6230 Rødekro.
 Aftensmad for tilmeldte deltagere kl 18.30 på 
Si-centret.

Generalforsamling kl. 20.00 på Si-centret, 
Øbeningvej 3-7, 6230 Rødekro. Dagsorden 
ifølge vedtægter.

Lørdag den 3. april 2010
Markrøve for ungdoms- og åben klasse
Morgenmad på standkvarter kl. 7,30
Opråb og afgang til terræn kl. 8,30
Frokost spises i terræn. På tilmeldingskuponen 
kan der bestilles madpakker, som man selv 
smører.
Matchning for de hunde, der har opnået en 1. 
præmie fredag og lørdag. Der henvises dog til 
Bretons´ og hjemmesiden for endeligt program 
og mødested.
Festmiddag kl. 20. På Si-centret, Øbeningvej 
3-7, 6230 Rødekro. Under middagen er der 
præmieuddeling til de præmierede hunde fra 
fredagens og lørdagens prøver. 

Søndag den 4. april 2010
Markprøve for vinderklasse
Morgenmad på standkvarter fra kl. 7,30
Opråb og afgang til terræn kl. 8,30

Dommere: Oplyses senere
Frokost. På tilmeldingskuponen kan der bestil-
les madpakker.
2. heat, matchning og præmieuddeling. Ikke 
afklaret endnu.

Tilmelding og Betaling 
Af hensyn indkvartering og forplejning skal:
Tilmeldingskupon være fremme med posten 
eller pr mail senest fredag 12. marts.
Prøvekoordinator: Peer Bæch-Laursen, Hejre-
vej 9, 7430 Ikast. eller på e-mail: jonna-peer@
mvb.net
DJU´s tilmeldingsblanket skal være fremme 
med posten senest mandag 22. Marts
Prøvekoordinator: Peer Bæch-Laursen, Hejre-
vej 9, 7430 Ikast.
Betaling, den samlede betaling skal være 
vedlagt DJU tilmeldingsblanket eller indsat 
på DBK´s Konto: reg.nr. 1551, konto nr. 
3701503031, for at tilmeldingen er gyldig. Ved 
indbetaling på bankkonto eller ved overførsel 
fra egen konto skal du huske at opgive dit 
navn.
Priser: Tilmeldingsgebyr for alle klasser er 
300 kr. pr. start.
Forplejning: Priser for morgenmad, madpak-
ker og spisning m.m. på Si-centret fremgår 
af tilmeldingskuponen annonceret i Bretons´ 
februar/marts og på hjemmesiden.
Terrænerne der bruges til afprøvning ligger 
om fredagen langs Kolding-Esbjerg Motorve-
jen. Lørdag og søndag vil afprøvningen pri-
mært foregå i Sønderjylland Tinglev-Tønder. 
Alle terrænledere er erfarne markprøvefolk og 
terræner er nøje udvalgte efter fuglebestanden. 

På gensyn og med venlig hilsen
Allan Nissen Mob. 20149620
Prøveleder
Peer Bæch-Laursen Mob. 42123240
Prøvekoordinator

Hermed indbydes til Dansk Breton Klubs hovedprøve, der i år afholdes i Søn-
derjylland i dagene fredag den 2. april til søndag den 4. april 2010.

Kontingent 2010 og Årbog 2009
Betal dit kontingent til tiden. Bestyrelsen har, 
som tidligere oplyst, besluttet, at kontingentet 
skal stige med kr. 25,00 her i det nye år. Samtidig 
skal bestyrelsen opfordre til, familien overvejer 
at udskifte medlemskabet med et hustandsmed-
lemskab. 
  Ligeledes skal bestyrelsen opfordre dig til at be-
stille en årbog for 2009, hvis du ikke allerede har 
gjort det. Årbogen koster beskedne kr. 100,00, og 
kan rekvireres hos Søren Stenhøj på ssj@gribsko-
vens.dk eller på telefon 2025 7430.

Fælles initiativ på Sjælland -
foredragsaftener
De engelske racer på Sjælland er gået sammen 
om at arrangere 3 foredragsaftener. Emnerne er 
Fælles Markprøve Regler, at tage vare på sin hund 
i en spændende debataften med tidl. formand for 
Danmarks Jægerforbund, Kristian Raunkjær, der 
vil indlede om hans bud på den stående jagthunds 
fremtid i Danmark. Se mere andet steds i bladet
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Mesterskabsprøve i høj sol
Kalundborg fjord viste sig fra sin bedste side 
med næsten ingen vind, da DBK´s mester-
skabsprøve i apportering blev afholdt på Ler-
chenborg Gods lørdag den 19. december 2009. 
På grund af uheldige omstændigheder havde 
forskellige ekvipager desværre måtte melde 
afbud, så kun 9 mødte til start.
  På paraden lå 1 sneppe, 171 fasankokke, 7 
fasanhøner(af den mørke slags) og 3 duer, og 
ved opsamlingen kunne dagens dommere kon-
statere, at det ikke havde været de mest lydige 
hunde, der havde deltaget, og der havde været 
alt for megen fl øjten og dirigering under prø-

ven. Derfor havde det i sidste ende været nemt 
at udskille de 3 hunde, som skulle placeres:
1. vinder Bimudos Pil v. Claus Nielsen (for 2. 
år i træk)
2. vinder Østfyns Josie v. Jørn Brænder (4. 
vinder i 2008)
3. vinder Bindesbøl´s Bessie v. Carsten Gun-
dersen (debutant
De tre vindere ønskes tillykke, og de andre må 
hjem og træne ro på plads samt opstramme 
den almene lydighed. Den ”professionelle” 
apportør skal arbejde usynligt bag jagtens 
prominente gæster.
Søren Stenhøj

3 stolte vinder. Fra højre Claus Nielsen, Jørn Brænder og Carsten Gundersen

Generalforsamling 
og valg til DBK´s bestyrelse

Som tidligere annonceret afholdes DBK´s 
generalforsamling fredag den 2. april 2010 
kl. 20.00 på standkvarteret SI-Centret, Øbe-
ningvej 3-7, 6230 Rødekro.
  Forslag inkl. forslag til kandidater til klub-
bens tillidshverv skal være formand Søren 
Stenhøj, Gribskovvejvej 19, 3400 Hillerød 
hænde senest den 15. februar 2010.
  For en god ordens skyld skal det oplyses, 
at der skal vælges ny formand. Bestyrelsen 
indstiller Søren Stenhøj. Poul Vestervang 
modtager valg som ordinært bestyrelses-
medlem. Allan Nissen ønsker at træde ud, og 
bestyrelsen indstiller Allan Folmer Hansen 
til valg. Endelig indstiller bestyrelsen Torben 
Andreasen til valg for en etårig periode. 
Torben indtrådte i sommeren 2009 i stedet 
for Jan Nielsen, hvis valgperiode udløber i 
2011.
  Bestyrelsen indstiller Asger Bak og Claus 
Raahauge som suppleanter. Ivan Hansen 
genopstiller som revisor, og Mogens Lang-
vad er fortsat villig til at være revisorsup-
pleant.

Dagsorden ifølge vedtægter:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Udvalgenes beretning
 4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til
     godkendelse og meddelelse af ansvars
     frihed 
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg
 7. Eventuelt 

Som tidligere annonceret skulle indkomne 
forslag være formanden i hænde senest den 
15. februar 2010. Der henvises til DBK´s 
vedtægter.

Søren Stenhøj stiller op til formandsvalg.

Breton vinder VM 2009
Det var lige før, at det gik helt upåagtet 
hen, men rent faktisk vandt en breton VM 
for kontinentale hunde i 2009 i Græken-
land. 
  Vico, som hunden hedder, kommer ikke 
fra en af de kendte kenneler, og den var 
den eneste breton på det franske hold. 
Vico er åbenbart ikke et resultat af direkte 
kendte linier, men lidt kendskab har man 
til én Vandyk de Keranlouarn (4. led på 
mors side), som også er far til Fanch de 
St. Lubin, og så endte vi jo rent faktisk 
indirekte i Danmark ! Informationerne 
er indhentet via det norske hundeblad 
Fuglehunden.

Bretonvin på vej
Bestyrelsen har efter en meget omhyggelig 
prøvesmagning udvalgt en excellent rødvin, 
som vi ser frem til at lancere, som de næste 
mange års bretonvin. De sidste detaljer 
mangler at falde på plads, men vi glæder os 
til at offentliggøre vin og etikette på hjem-
mesiden og i Bretons´ marts-nummer.
  Har du gået og  ventet på den rigtige rødvin 
til et større arrangement, og er du meget 
nysgerrig, er du velkommen til at ringe til 
Torben Andreasen på 2048 8690 for yderli-
gere oplysninger.
Bestyrelsen

Markprøvetræning på NORDFYN.
Søndag d.21-02-10. Vi mødes vi på Gyldens-
teens Avlsgaard kl.9.00
Tilmelding 64861009/20864715
Venlig hilsen Søren A. Refsgaard

Jagt- og søgstræning -
Måske kan det nås endnu !
Fik du tilmeldt din hund til jagt- og søgstræ-
ning ? Måske er der ledige pladser søndag 
den 21. og lørdag den 27. februar på Sjælland. 
Ring Claus Nielsen på 4059 7074 eller 4826 
2642. 
  I det Midtjyske kan man måske snige med på 
Kongenshus Hede lørdag den 20. og søndag 
den 21. februar. Prøv Brian Krogh på 9759 
1919 eller 2761 7091..
  I det Nordjyske er der også planlagt et par 
gode dage – 20., 27. og 28. februar og den 7. 
marts. Kontakt Lene Kaufmann for yderligere 
oplysninger på 6122 7699.
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Dansk Pointer Klub

Klubredaktør Jagthunden: 
Lars Bæk-Nielsen, Siltoftevej 8, 6280 Højer
Tlf. + 45 87 74 06 86, Mob. +45 29 21 49 86
E-mail pointer@virkholm.dk
 
Formand: 
Flemming Fuglede Jørgensen, Trudslevvej 58, 
9480 Løkken
Tlf. +45 98 88 30 03, Mob. + 45 20 30 00 03
E-mail  borupgaard@mail.tele.dk
 
Kasserer: 
Anne-Marie Petersen, Viemevej 4, 5471 Søndersø
Tlf. +45 63 83 50 00, Mob. +45 20 48 52 92
E-mail  branebjerg@tdcadsl.dk
 
Hvalpeformidling: 
Jørgen Gordon Andersen, Flyvesandsvej 6, 5450 
Otterup
Tlf. +45 64 87 10 30
E-mail  jgordon@dlgmail.dk

DPK´s hovedprøve 2010

www.pointerklub.dk

Dansk Pointer Klubs hovedprøve 2010 af-
vikles i det midtjyske på terrænerne omkring 
Vildbjerg, hvor Knud Overgaard og de mange 
dygtige hjælpere stiller deres velkendte ter-
ræner til rådighed.
Prøven afvikles i dagene 26. – 27. og 28.marts 
med standkvarter på: 
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Sports Alle` 
6, 7480 Vildbjerg. 
Telefon:96 27 07 00, mail:vildbjerg@sports-
center.dk, hjemmeside:www.sportscenter.dk
Centeret har faciliteter som svømmehal, moti-
onscenter, billiard og bortennis m.v.

Programmet for hovedprøven er således:

Fredag den 26.marts
Markprøve for ungdoms- og åben klasse.
08.00 Mødetid på standkvarteret og senere 
afgang til terrænet.
Frokost spises i terrænet – mulighed for at 
bestille madpakke
Ca 16.00 Matchning i unghundeklassen
18.00 spisning på standkvarteret for de der har 
forud bestilt dagens ret
19.30 Klubbens ordinære generalforsamling 
afvikles på standkvarteret (se særskilt indkal-
delse)

Lørdag den 27.marts
Markprøve i åbenklasse og UKK
08.00 Mødetid på standkvarteret og senere lod-
trækning til UKK samt afgang til terrænet
Frokost spises i terrænet – mulighed for at 
bestille madpakke
Ca 16.00 Matchning i åbenklasse
19.00 Festmiddag på standkvarteret – husk 
tilmelding.

Søndag den 28.marts
Markprøve i vinderklasse
09.00 (sommertid) mødetid på standkvarteret
Frokost og afslutning holdes på Gilmosegaard 
– mulighed for at bestille madpakke.

Som dommere til prøven er inviteret: Finn 
Møller Jørgensen (Ordf.vk), Jørgen Gordon 
Andersen (Ordf. UKK), Tage Skov, Ulrik Sta-
delhofer, Joakim Skovgaard, Bent Olsen, Ove 
Steen Pedersen mfl .
Der kan tildeles CACIT til 1.vinderen i sønda-
gens vinderklasse.

Tilmelding
Anmeldelsesblanketter og betaling skal 
sendes til Anne-Marie Pedersen, Viernevej 4, 
5471 Søndersø. Dette skal være Anne-Marie 
Pedersen i hænde senest den 13.marts 2010. 
Betalingen må meget gerne ske via indbeta-
ling på klubbens konto i Fionia Bank (kon-
tonr.0745-0122998398), men beløbet kan også 
betales via check.
Anmeldelsesgebyr i alle klasser er 300.- DKK 
kroner/hund.

Forplejning
Priserne på forplejningen er som følger:
Morgenmad alle dage 50.- DKK
Madpakke alle dage 40.- DKK
Dagens ret fredag 90.- DKK
Festmiddag lørdag 160.- DKK
Det er muligt at hente et samlet bestillings-
skema på klubbens hjemmeside www.pointer-
klub.dk 

Bestilling af værelser på standkvarteret, skal 
ske direkte til Vildbjerg Sports- og kulturcen-
ter. Husk at oplyse i deltager i Dansk Pointer 
Klubs arrangement. Pris pr. person for overnat-
ning pr.nat:
Køjerum 100.- DKK
4-sengs værelse 170.- DKK
3-sengs værelse 220.- DKK
Dobbeltværelse 290.- DKK
Enkeltværelse 415.- DKK
Sengelinned er ikke inkluderet i prisen, men 
kan lejes og koster 60.- DKK pr. sæt

På bestyrelsens vegne
Flemming Sørensen

Foto: Niels M. Ovesen

Indkaldelse til Dansk Pointer Klubs 
generalforsamling 2010

Dansk Pointer Klubs ordinære general-
forsamling afholdes fredag den 26.marts 
2010 klokken 19.30 på Vildbjerg Sports-og 
kulturcenter, Sports Alle`6, 7480 Vildbjerg.

Dagsorden ifølge klubbens love og ved-
tægter.

 1)  valg af stemmetællere
 2)  valg af dirigent
 3)  formandens beretning
 4)  fremlæggelse af klubbens regnskab
 5)  valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg 
    er Flemming Fuglede og Joakim   
    Skovgaard
 6)  valg af bestyrelsessuppleanter. På valg
    er Lars Bæk Nielsen, Arne Larsen og 
    Hans Kurt Hansen
 7)  valg af regionsrepræsentanter i Jylland
 8)  valg af revisorer. På valg er Alex Nis-
    sen og Elsebeth Lovèn
 9)  indkomne forslag
 10) eventuelt

På bestyrelsens vegne
Flemming Sørensen
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Da jeg for snart 30 år siden blev interesseret 
i hundesport og pointere var noget af det, jeg 
bed mærke i, at man ikke vægtede fotografe-
ring særligt højt, hvilket da også afspejlede 
sig i kvaliteten af de billeder, der blev bragt 
i diverse blade og bøger. Her var noget, jeg 
kunne fi nde ud af, så jeg fotograferede på livet 
løs i sort/hvidt i mange år og fremkaldte selv 
fi lmene, men lavede kun en brøkdel af de bil-
leder, jeg knipsede. Også den gang gjaldt det – 
tag mange billeder og vælg så kun de bedste.

Billedsiden har i dag fået et gevaldigt løft i 
nærværende blad, hvor er det en nydelse at 
læse et så velredigeret skrift.
  Vi er blevet digitaliserede og dermed har alle 
muligheder for at tage mange billeder uden 
at det koster en formue. Jeg savner dog mere 
fantasi i hundebilleder, en større lyst til at 
eksperimentere.

At fotografere en hund i stand er ikke så svært, 
men ofte fylder hunden meget lidt på billedet. 
– Gå tættere på og ned i knæ, hold øje med 
solretningen.

Billede 02. Vælger man at fotografere hunden 
skråt forfra, får man mere dynamik i billedet. 
Diagonale billeder bliver ikke så ”fl ade.”
  Man må endelig også huske at fotografere 
mennesker og hunde på fx prøver. Sådanne 
billeder liver gevaldigt op i Årbøger, hvor de 
snart bliver til historie.

Billede 03. Meget kan man planlægge sig til, 
når man vil have et godt billede af en hund, 
men nedenstående billede kan aldeles ikke 
planlægges. Her har Pia Steffensen knipset i 
det brøkdel af et sekund, hvor Jantor’s Freja er 
i frit svæv i begejstret beruselse over at blive 
sluppet i sne. Et vidunderligt billede.

Nærværende 3 billeder fylder alle over 1 MB
Nå, husk nu at tage kameraet med, når du og 
hunden er ude at muntre jer. 

Tag mange billeder og sorter hårdt, når du læg-
ger dem ind i mapper på computeren.
God fornøjelse
NMO

Om fotografering af hunde og deres mennesker

1 2

3

Jagt forbi
Det er med stor sorg at vi modtog meddelel-
sen om Klaus Kastrup`s alt for tidlige død.

Klaus var af alle kendt som en rigtig gut-
termand, hans rolige væsen, lune og gode 
humør, var gang på gang smittende på sine 
omgivelser.
  Klaus var altid villig til at give en hjæl-
pende hånd med, især når der  skulle foregå 
noget på Fyn og specielt Vestfyn, her kunne 
man altid regne med Klaus’s velvillighed til 
at være terrænleder samt stille terræner til 
rådighed ved forskellige markprøver såvel 
anerkendte som lokale, og Klaus har endvi-
dere været  meget aktiv som bl.a. bestyrel-
sesmedlem i Jægerklubben Hindevad, som 
skattemester.
  Der er ingen tvivl om at Klaus værdsatte 
Pointeren over alle, som både familie og 
jagthund, Klaus elskede sine hunde og 
brugte sine hunde til alle former for jagt, 
han har opnået mange fornemme resultater 
på markprøver specielt har Klaus sammen 
med Bogas Schela og Hesselhøjs Flush 
fejret mange fl otte triumfer.
  I hundesporten vil Klaus blive husket som 
en ærekær dressør og der altid udøvede en 
god sportsånd.
  Klaus var Jæger og levede meget for dette, 
dog var højdepunktet hvert år når vi nær-
mede os agerhønsejagten, og i de seneste år 
har Klaus endvidere været meget aktiv mht. 
til at lave biotoppleje, udsætning og fodring 
af vildt, dette har sammen med hans gode 
og venlige gemyt været medvirkende til at 
give Klaus et godt renomme i og omkring 
Torø Huse/Assens, hvor han var en vellidt 
person blandt lokalbefolkningen, lodsejere 
og jægere. 
  Desværre var Klaus her til sidst plaget af 
en depression, depressionen har været så 
dyb at han søndag d. 3 januar valgte at få 
fred.
  Vores medfølelse samler sig om hans hu-
stru Helle og hans 2 dejlige børn Morten og 
Marianne, samt hans øvrige familie, som i 
den kommende tid vil blive plaget af denne 
frygtelige tragedie.

Æret være Klaus’s Minde
Pva.
Dansk Pointer Klub
AN - LN 

Forårstræning 2010
Ikke alle regioner har afviklet deres forårstræning, 
så derfor lige en lille reminder.

Region I
Traditionen tro afholdes der sidste søndag i februar, 
den 28. februar, træningsdag på Borupgård.
Vi spiser morgenmad fra kl. 9.00. 

Afgang til terræn kl. 10.00. 
Medbring madpakke.
Tilmelding til Flemming på tlf. 2030 0003

Region II
Forårstræning omkring Skive 2010.
Der afholdes fællestræning for engelske racer 
omkring Skive Lørdag den 6. marts 2010.
Vi mødes på P - Pladsen bag Højslev Kro, ved 
Højslev Station 7840 Højslev. Kl. 9.00.

Medbring madpakke og drikkevarer. Tilmelding til 
Erik Aarø efter kl. 19 på tlf.  9751 1181
Forårstræning Djursland
Der afholdes fællestræning for engelske racer 
lørdag d. 27. februar kl. 8.30. 
Mødested Ørsted Skydecenter Kærvej 10. 
Tilmelding senest mandag d. 22. februar til Martin 
tlf. 8639 5045. 
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Forårstræning fortsat
Region III 
Søndag den 28. februar 2010 afholdes fællestræ-
ning omkring Sdr. Hygum og Harreby. 
Mødested hos Bent Olsen, Grammingtoften 1, 
Sdr. Hygum, 6630 Rødding.
Mødetid kl. 09.30.
Efter træningen serveres gule ærter med en øl og 
en dram for 50 kr. Derfor er tilmelding bindende.
Agerhønsekassen kan betænkes ligeledes med 
en 50er. 
Tilmeldingsfrist: onsdag den 24. februar til Kruse 
tlf. 7543 1768 / mobil 3063 8106 eller Bent 
Olsen tlf. 7484 5109 / mobil 2175 5857.

Region IV
Vintertræning
Pointerklubben og Engelsk Setter Klub afholder 
træningstur d. 28. februar kl. 9.00.
Henvendelse og tilmelding til Alex Nissen tlf. 
6479 1742 – 4043 4850

Region V
Vintertræning Sjælland
Søndag, den 21. februar. Mødetid 9.00 - Fyrrevej 
7 4571 Grevinge
Tilmelding Hans Kurt 4041 3686 eller Jørgen 
Rodieger 5926 4245
Vintertræning Syd Sjælland
Lørdag, den 27. Februar. Mødetid: kl. 9.00 - Faxe 
Jagt Forening`s klubhus, Jyderupvej - 4683 Røn-
nede. Tag selv kaffe med, så drikker vi den og 
sludrer lidt om .....
Tilmelding: Niels Pedersen tlf. 2264 5522, senest 
tilmelding 20. februar.

Jeg har lige fra jeg kan huske, været omgivet 
af hunde altid jagthunde, far havde Engelske 
Settere, og omkring 1950 begynder far at 
interessere sig for markprøver, det betyder jo 
at der skulle arbejdes noget mere med dressur, 
for at det kunne blive til præmieringer og det 
blev det.
  Om det var det der inspirerede mig ved jeg 
ikke, men det eneste jeg ønskede mig, var at 
få en hund som var min egen. På et tidspunkt 
fi k vi ofte besøg af cykelhandlerens hanhund, 
måske har Bella været i løbetid, for far fortalte 
mig at jeg ikke måtte snakke med den, for så 
havde vi bare den rendende altid.
  Det var jo ikke særlig klog af den gode Henry 
Nørtoft, for det gav nemlig mig en ide, det 
kunne jo være at Swabak måske kunne ende 
med at blive min hund. Det endte nok med at 
far bad cykelhandleren om at binde sin hund, i 
de kritiske perioder.

Zenta. I 1952 forærer Johs Grensten, vores 
nabo mig en pointerhvalp, jeg er 6 år gammel 
og kunne ikke få noget jeg kunne blive mere 
glad for. Så skulle der leges og dresseres hund, 
og det blev der. Året efter stillede jeg som 
Danmarks yngste hundefører på markprøve, 
hvor det lykkedes at få Zenta præmieret to 
gange. 
  Der er to ting jeg husker fra den gang. Zenta 
havde stand og jeg stavrede op til hende, og da 
dommer Børge Fusager sagde at jeg måtte lade 
hunden rejse, hvad den også gjorde var det  
desværre lærker, hvorefter Fusager sagde, -  ja 
de var jo ikke for store de fugle!! senere fandt 
hun høns og fi k en 3. pr. Det var lokal prøve 
i Munklinde og afslutningen var i Munklinde 
Mejerisal  i præmie fi k jeg en franskbrøds kniv 
med brun benskaft.
  Det andet jeg husker var at, jeg jo nok havde 
set lidt trædt ud hen sidst på dagen, for på et 
tidspunkt sad jeg oppe på store stærke Karl 
Winthers skuldre, jeg tror nu ikke det var 
medens jeg førte hund. 

Hubertus Jett. I 1961 får jeg en parringshvalp 
efter Derbyvinder Hyldalens Dorrit og Mari-

enlunds Paw. Så har jeg skiftet race nemlig til 
Engelsk Setter. Hvalpen får navnet Hubertus 
Jett, og viser sig at blive en god hund, i 1963 
vinder hun ungdomsklassen på setter klubbens 
hovedprøve, i hård konkurrence med 4 andre 
der havde fået 1. pr. Faderen Marienlunds Paw 
med far som ejer og fører vinder samme dag 
Åben klasse, og om søndagen bliver Paw 2. 
vinder i vinderklassen. En af Kennel Marien-
lunds største dage

Alsbjergs Tot. Min første pointer som voksen 
var Tot. I 1981 skifter jeg erhverv og får mere 
tid til at arbejde med hundesporten, og efter 
et besøg hos Kennel Alsbjerg, havde jeg to 
hanhvalpe med hjem i bilen, den ene fi k navnet 
Tot og den anden hed Knold. Tot havde alle de 
kvaliteter man ønsker hos en stående engelsk 
hund.
  De hårde vintre først i fi rserne, havde næsten 
udryddet vores agerhønse bestand, jeg havde 
kun et par, og dem havde Tot fundet og taget 
stand for tre gange, den fjerde stand Tot havde 
var på Landsjagtforeningen af 1923 kreds 13 
Kredsprøven, det betød 1. pr. og pokalvinder 
i UK. 
  Laurids Nielsen Kennel Mørups stifter var 
med med i UK med Topsy, som det ikke lykke-
des at fi nde en fugl, jeg tror ikke Laurids var 
helt tilfreds med at Tot blev pokalvinder på 
trods af en ret alvorlig haretur sidst på dagen. 
Det er jo bare sjusk ikke at få så god en hund 
gjort hareren. 
  Tot lærte mig en del om hvordan man skal 
håndtere dressur, en dag Tot var gået efter en 
hare, og efterfølgende var noget ulydig, det 
lykkedes mig at fl øjte ham i dæk, hvorefter jeg 
gik ud til ham og gav ham en røvfuld, og gik 
fra ham vel ca. 200 m. Tot blev pænt liggende, 
og efter ca. 10 min. ville jeg kalde ham ind. Til 
min store forbavselse blev Tot bare liggende, 
lige meget hvor fl ink jeg forsøgte at se ud, 
han blev bare liggende. Jeg blev klar over at 
jeg havde overskredet en grænse, og der var 
kun et at gøre, det var at gå ud til Tot og sige 
undskyld, og give ham en krammer og love at 
det gjorde jeg aldrig mere.
  En anden gang hvor jeg havde forsøgt at 
fortælle Tot at han ikke måtte prelle, skete der 
noget jeg ikke havde regnet med. Han tager 
stand og jeg går op til ham, da jeg er ca. 50 
m. fra ham ser han mod mig og går derefter 
hønsene op, han er ikke rolig men preller hel-
ler ikke, men nærmest fjoller omkring, ligesom 
om han ikke rigtig ved hvad han skal gøre af 
sig selv.
    Tot blev en fremragende hund, desværre 
blev han kun tre år, allerede som to årig fi k 
han nogle knuder eller hævelser under huden 
på bringen, dyrlægen fjernede knuderne, men 
vidste ikke hvad der var årsagen, kun at det 
ikke var cancer. Tot blev meget syg og måtte 
afl ives som tre årig. Senere fandt man ud af at 
sygdommen skyldtes, at årsagen var at græsfrø 
er kommet ind i åndedrætssystemet og som 
vandrede videre ud i kroppen.
/Carlo 

Læs mere i Jagthunden nr. 2

Mine hunde 1/2 - Oplevelser jeg aldrig glemmer

Zenta og Danmarks yngste hundefører, 1959.

Kære medlemmer
Godt Nytår til alle.
Mine små sure opstød over manglende 
materiale til vores sider ser ud til at hjælpe,
således er der både indlæg fra Niels Ovesen
og Carlo Nørtoft i denne udgave af Jagthun-
den. Tak for det.
  Jeg håber dette kan inspirere andre til at føl-
ge trop, så vi hver gang har noget spændende 
at tilbyde egne såvel som FJD´s medlemmer.
I håbet om.....og et succesrigt Pointer forår.
Lars Bæk-Nielsen

Jens Rasmussen 75 år
Den 06-04-2010.
Kan et af DPK mangeårigt og trofaste med-
lemmer fejrer sin 75 års fødselsdag,
og se tilbage på et langt hundeliv med 
pointeren.
Jens har været medlem af DPK i ca.40 år, og 
op i gennem tiderne avlet og
fremført mange rigtige gode pointere, og 
opnået fl otte resultater, ikke kun i
Danmark men også uden for landets grænser.
  Jens har i avlen lagt stor vægt på at avle 
effektive og selvstændige hunde,
og til fulde opnået dette. Hvem husker ikke 
DPK forårs vinderklasse i
Herning 1989 hvor du i fornem stil blev 1. 
Vinder med Bimse, og i 2001
på DPK forårs vinderklasse blev 6. Vinder 
med Haj, og fortjenstfuld
modtog sølvpisken.
  Vi i pointerklubben ønsker dig tillykke på 
dagen, og håber at vi må se
dig og dine hunde, mange år fremover.
  På Dansk Pointer Klub Vegne.
Jan Koch
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Engelsk Setter Klub i Danmark

Klubredaktør:
Marianne Weichenfeld Frostvej 13 A, Egense, 
9280 Storevorde. Tlf.: 98 16 04 03/40 56 49 69
Email: engelsksetterklub@gmail.com

Formand:
 Erling Clausen, Stratvej 11, 6740 Bramming.
Tlf. 75 17 36 05, mob.23 34 06 35
Email:  minna.clausen@get2net.dk
 
Næstformand:
Tage Skov, Klintholmvej 4, 7400 Herning
Tlf: 97 26 93 37, 
Email: tskov@privat.dk
 
Kasserer:
Peer Vinding Clausen, Ravnsøvej 6, 7200 Grind-
sted
Tlf.: arb. 75 31 02 11. Privat: 75 31 02 21. Mob. 
40 55 27 23
Email: pvc@vindingetco.dk
 
Sekretær:
Lars Nielsen, Udsigten 13, 5560 Aarup
Tlf. 64 43 27 47, mob. 21 64 51 88
Email: ln@nof.dk
 
Hvalpeformidling: 
Ulrik Knaack Nielsen, Alstedvej 71, 4173 Fjen-
neslev. 
Tlf.: 54648666. Mob.: 27 26 86 66
Email: post@alstedlund.dk
 
Webmaster:
Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 26, 7800 
Skive.
Tlf.: 97 52 36 86, Mob.: 28 67 81 90
Email: asbak@youmail.dk

I bestyrelsen:
Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød
Tlf. 72 32 23 12, 
Email: oygr@hillerod.dk

ESK´s hovedprøve 2010
www.engelsksetterklub.dk

ESK’s hovedprøve afholdes i weekenden 
9. – 11. april ved Haslev med standkvarter på 
Danhostel Køge Vandrerhjem, Vamdrupvej 1, 
4600 Køge. Tlf.: 56 67 66 50
Prøveleder: Asger Stein, Ved Gadekæret 21, 
Hørup, 3550 Slangerup, tlf. 47 38 10 36, mobil 
40 33 10 37.
Mødested: Opråb hver morgen foregår på 
Kaisholm, Bråbyvej 77, 4690 Haslev, hvor der 
kan købes kaffe og franskbrød fra kl. 7.30 hver 
morgen. .

Fredag d. 9. april.
Markprøve ungdoms- og åben klasse med op-
råb på Kaisholm og afgang til terræn kl. 9.00.
Spisning kl. 18.30 på standkvarteret. 
Ordinær generalforsamling kl. 20.00 på stand-
kvarteret.
Lørdag d. 10. april.
Markprøve ungdoms- åben- og vinderklasse 
med opråb på Kaisholm og afgang til terræn 
kl. 8.30. Matchning af ungdoms- og åben-
klasse hunde, som har opnået 1. pr. fredag og/
eller lørdag ca. kl. 16.00.
Festmiddag på standkvarteret kl. 19.00. Under 
middagen vil der være præmieoverrækkelse i 
kvalitetsklasser samt lodtrækning til 2. heat i 
vinderklasse og UKK. Efter middagen er der 
musik og dans til kl. 1.00.
Søndag d. 11. april.
Afvikling af UKK og vinderklasse. Opråb på 
Kaisholm og afgang til terræn kl. 8.30. Kritik 
og præmieoverrækkelse i UKK efter frokost. 
Kritik og præmieoverrækkelse i vinderklasse 
foregår umiddelart efter prøven. 
Frokost alle dage i terrænet.

Dommere: Knud Overgaard, Joakim Skovga-
ard Larsen, Anders Varming, Ulrik Stadelho-
fer, Mogens Vestergaard Hansen m. fl .

Generelt:
DJU´s tilmeldingsblanketter SKAL anvendes.
Anmeldelsesgebyr ung-, åben- og vinderklasse 
kr. 300,-.
Anmeldelsesgebyr UKK kr. 125,-.
UKK er åben for unghunde, der har opnået 1. 
præmie i ungdomsklasse.
Sidste frist for tilmelding til prøvelederen er 
lørdag d. 27. marts 2010.

Danhostel, Køge Vandrerhjem’s tilbud.
Priser pr. værelse pr. nat m. fælles bad/toilet:
Kr. 380,- for enkelt/dobbelt
Kr. 500,- for 3-4 personer
Priser pr. værelse pr. nat m. eget bad/toilet:
Kr. 480,- for enkelt/dobbelt
Kr. 580,- for 3-4 personer
Kr. 625,- for 5 personer
Kr. 700,- for 6 personer
Morgencomplet lør/søn: Kr. 50,- (pr. dag)

Alle Danhostels 4-sengs- og familieværelser 
kan naturligvis bookes som enkelt- og dob-
beltværelse.
  Alle værelser er excl. morgenmad og uden 
sengelinned samt håndklæder. Dette kan lejes 
for: Kr. 50,- pr. pers. Dette kan naturligvis selv 
medbringes. Vi gør venligst opmærksom på, 
at det ikke er tilladt at medbringe soveposer 
på danske vandrerhjem Ønsker man at spise 
morgenmad på standkvarteret, bestilles det i 
forbindelse med bookning af værelse. 
  Der må ikke være hunde på værelserne på 
standkvarteret, og værelserne skal være ryddet 
og rengjorte inden afgang til terrænet søndag 
morgen. 
  Alle forespørgelser vedr. indkvartering 
m.v. skal rettes til Danhostel. Bestilling og 
afregning for værelser, skal ske direkte til 
Danhostel.

Forplejning pr. pers.:
2 retters menu fredag: Kr. 115,-  
Festmiddag lørdag: Suppe, nakkekam og is, 
samt kaffe/te m. småkager. Kr. 235,-
Madpakke  kr. 50,-.

Anmeldelsen til markprøve samt bestilling af 
madpakker og festmiddag sendes til prøve-
lederen. Bestillingskupon til forplejning kan 
downloads på ESKs hjemmeside. For dem 
der ikke har mulighed for dette, kan man rette 
henvendelse til et at bestyrelsesmedlemmerne 
og få en tilsendt. 
  Betaling kan ske ved check eller indbetaling 
på konto nr. 5479-0000258498.
HUSK at mærke betalingen med navn.
På ESK´s vegne
Lars Nielsen

Ny klubredaktør.
Marianne Weichenfeld har indvilget i at 
tage en tørn som ny klubredaktør fra og 
med det kommende nummer af Jagthun-
den. 
Jeg håber i alle vil støtte Marianne 
fremover og sender en masse indlæg om 
vores dejlige jagthunde. Indlæg sendes til 
engelsksetterklub@gmail.com 
Mvh. Øystein
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Engelsk Setter Klubs 
generalforsamling
ESK afholder ordinært generalforsamling på 
Danhostel Køge Vandrerhjem, Vamdrupvej 1, 
4600 Køge,  fredag d. 9. april kl. 20.00, med 
dagsorden ifølge vedtægternes § 11:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om klubbens virke i det 
forløbne år til godkendelse
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år 
til godkendelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lars 
Nielsen og Tage Skov. Begge villig til genvalg.
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Behandling af indkomne forslag (Sendes til 
klubbens sekretær inden 1. marts 2010)
Eventuelt
Lars Nielsen
ESK´s sekretær 

Træning på Sjælland
Træningsture på marken er programsat til 
søndagene d. 14. og d. 21. februar. Her vil 
alle nye som gamle medlemmer af ESK være 
velkomne til en frisk tur i marken. Mødested 
er ved  Kaisholm ved Haslev kl. 8.30. Der vil 
være mulighed for at købe lidt kaffe, pølser og 
brød.
Tilmelding til Asger Stein tlf. 40 33 10 37 eller 
Ulrik Nielsen tlf. 54 64 86 66.

Træning på heden ved Kongenshus Minde-
park
Vi har igen i år fået tilladelse til træning på 
Kongenshus hedeareal.
Det bliver weekenden 13. og 14. februar. 
Begge dage mødes vi kl.09.00 ved rasteplad-
sen mellem Kongens Hus og Sjørup.
Som noget nyt holder vi vores vintermøde 

om eftermiddagen om lørdagen. kl. 14.00 på 
Gilmosegård , Gilmosevej 26, 7400 Herning. 
Medbring madpakke til frokost.
Tilmelding til Tage Skov 97269337 el-
ler 21285651 eller Poul Aagaard Sørensen 
97523686 eller 27648190 senest den 10.fe-
bruar.
Entre til området ved Kongens Hus: Bil og 
fører er 30.00 kr. Voksne 15.00 kr. 
Mvh
Tage Skov

Træningsture i Sydjylland 2010
Træningsture i det sydjyske vil foregå lørdag 
d. 20. og 27. februar. Nærmere information, 
kontakt til: Gert Clausen tlf. 75178017 / 
51204645, Erling Clausen tlf. 75173605 / 
23340635.

Træningsture rundt om i landet

Foto: Flemming Østergaard

Ny Udstillingschampion
På Dansk Kennel Klub International udstilling 
i Herning søndag d. 8.11.09 opnåede Lamme-
fjorden Sannie ved Søren og Marit Stærkjær 
sit 3. CACIB og blev hermed Dansk Eksteri-
øchampion. 
Der skal fra ESK lyde et stort tillykke med den 
fornemme titel

Opfordring!!

Som ny klubredaktør vil jeg gerne opfordre 
alle til at fortælle, om jeres oplevelser med 
den Engelske Setter store som små, alle 
indlæg er velkommen så hold jer endelig 
ikke tilbage, vores side vil kun blive godt 
læsestof, hvis I alle bidrager. 
Marianne Weichenfeld

Vintermøde Sjælland.
Vintermødet på Sjælland vil i år foregå hos 
Ulrik Knaack Nielsen, torsdag d. 25. februar 
kl. 19.00. Adressen er Alstedvej 71, 4173 
Fjenneslev. Aftenens indhold er endnu ikke 
fastlagt, men vil kunne ses på hjemmesiden i 
god tid. Tilmelding til arrangementet skal ske 
senest d. 23. februar på tlf.  54 64 86 66  eller 
Mob: 27 26 86 66 .
Ulrik

Fælles initiativ på Sjælland -
foredragsaftener
De engelske racer på Sjælland er gået sam-
men om at arrangere 3 foredragsaftener. Em-
nerne er Fælles Markprøve Regler, at tage 
vare på sin hund i en spændende debataften 
med tidl. formand for Danmarks Jægerfor-
bund, Kristian Raunkjær, der vil indlede om 
hans bud på den stående jagthunds fremtid i 
Danmark. Se mere andet steds i bladet

ESKs forårs pokaler.

Hjemkaldelse af ESKs forårs pokaler til prø-
verne i 2010. 
De skal, i nypudset tilstand, sendes til Steen 
Boilesen, Vestre alle’ 44, 8600 Silkeborg.
Skal der ikke graveres i pokalen, kan den 
sendes til HP Clausen.
Mvh. pokalforvalteren
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Dansk Gordon Setter Klub
DGSK’s Hovedprøve 2010
9. - 11. april

www.dgsk.dk

Klubredaktør:
John Bak, Østrupvej 8, DK 4400 Kalundborg
Tlf. 21 49 65 51
e-mail : kennel@aeblevangen.com
 
Formand: 
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, DK 6091 Bjert
Tlf. 22 74 80 40
e-mail : antondahl@tdcadsl.dk
 
Kasserer: 
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, DK 4370 Store 
Merløse
Tlf. 23 63 42 45
e-mail : lauge.stiig.larsen@papyrus.com
 
Hvalpe-formidling: 
Anton Dahl, Tlf. 22 74 80 40
e-mail : antondahl@tdcadsl.dk

DGSK’s Hovedprøve afholdes i år på Sjælland 
på de kendte terræner ved Holbæk, Kundby, 
Tuse Næs mm. under kyndig terrænledelse af 
Hans Kurt Kaas Hansen, Jan Lorentzen, Kim 
Jacobsen med følge.

Standkvarter: Hotel Hørby Færgekro, Strand-
vejen 1, Hørby, 4300 Holbæk, tlf. 59 46 01 31
Hotel Hørby Færgekro har hjemmeside på 
adressen: www.hoerby-faergekro.dk
På kroens hjemmeside fi ndes der udførlige 
oplysninger om stedet.
Bemærk: Respekter venligst at hunde ikke må 
komme indenfor på Hotel Hørby Færgekro.
  Nedenunder følger prøvens program. Dette 
kan være genstand for ændringer som i givet 
fald vil blive orienteret om på DGSK’s hjem-
meside (www.dgsk.dk). Her vil man til enhver 
tid kunne fi nde opdateret program. Hvis man 
ikke har internetadgang kan man altid kontakte 
prøvelederen for en opdatering!

Hovedprøvens program: 
Fredag d. 9/4/2010 Markprøve ungdoms- og 
åben klasse. 
Som dommere er inviteret: Claus Nielsen, 
Søren Stenhøj og Jørgen Jensen 
Mødested: Hotel Hørby Færgekro, Strandve-
jen 1, Hørby, 4300 Holbæk 
Morgenmad (60 kr.) og madpakke (50 kr.) 
kan købes på Færgekroen alle prøvedage, 
ved bestilling og betaling til denne senest den 
18. marts.  (se bestillingsskema andetsteds i 
bladet)
kl. 08:00: Opråb og afgang til terræn. Frokost 
i terrænet.
kl. 18:30: Fællesspisning Hotel Hørby Fær-
gekro 
Dagens ret inkl. Kaffe og kage: kr.:115,00.
”Ikke spisende” kan købe kaffe og kage til 
generalforsamlingen til kr. 30,00 
kl. 20:00: DGSK´s generalforsamling - 
Indkaldelse og dagsorden kan ses andetsteds i 
bladet.
Regnskabet for året 2009 kan ses på klubbens 
hjemmeside.
 
Lørdag d. 10/4/2010 Markprøve ungdoms- og 
åben klasse. 
Som dommere er inviteret: Claus Nielsen, 
Søren Stenhøj, Jørgen Jensen, Jørgen Gordon 
Andersen og Flemming Sørensen 
Mødested: Hotel Hørby Færgekro, Strandve-
jen 1, Hørby, 4300 Holbæk 
Morgenmad /indskrivning: 8:00 - 8:30
kl. 08:30: Opråb og afgang til terræn. Frokost 
i terrænet.
ca kl. 16:00: Matchning UK og ÅK.
kl. 19:30: Festmiddag
Tre retters menu til kr. 170,00. Drikkevarer 
købes på stedet til rimelige priser. 

Under festmiddagen vil der være kritik samt 
præmieoverrækkelse af præmierede hunde - 
desuden fi nder uddeling af årspokaler sted. 
Efter middagen vil der være lodtrækning til 
vinderklassen samt UKK. 

Søndag d. 11/04/2010 Ungdoms konkurrence-
klasse og Vinderklasse
Som dommere er inviteret: 
VK Flemming Sørensen (ordf.) og Jørgen 
Gordon Andersen
UKK: Jørgen Jensen 
Startberettiget til UKK er unge Gordon Settere 
der har opnået 1. UK mellem denne og sidste 
års hovedprøve. Hunde der har overskredet 
24 mdr. på prøvedagen, kan deltage i UKK, 
såfremt de har været startberettiget i ungdoms-
klasse indeværende forår! 
Tilmelding til UKK kan fortages pr. tlf. til 
prøvelederen. 
kl. 08:00; Morgenmad; husk „check-ud“ fra 
Færgekroen!
kl. 09:00: Opråb og afgang til terræn.
kl. 12:00: Frokost (i terræn)
Præmieoverrækkelse / UKK
kl. 16:00: Præmieoverrækkelse / VK og Af-
slutning på hovedprøven  

Tilmeldinger til markprøver, UKK og VK 
skal sendes til: Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17 
Allindemagle Ø, 4100 Ringsted. tlf: 5760 1912
email: apj@sterna.dk 
  Sidste frist for tilmelding og betaling er den 
torsdag d. 18. marts med posten.
Tilmelding af hunde der kvalifi cerer sig til 
UKK eller VK efter tilmeldingsfristens udløb 
modtages gerne.
  Tilmeldingsgebyr til alle klasser på mark-
prøve er kr.: 300,00.
Betaling kan overføres til bankkonto. I så fald: 
Husk at identifi cere betalingen!  
Kontooplysninger: Reg. nr: 2263 Kontonr.: 
8895 937 046 
Ved tilmelding skal DJU’s seneste anerkendte 
anmeldelsesblanket anvendes. 
Anmeldelsesblanket kan fi ndes i Jagthunden 
samt på FJD’s hjemmeside. Den kan også 
downloades på DGSK’s hjemmeside. 
 
Bestilling og betaling af overnatning og 
fortæring sker ved at udfylde skema på næste 
side.
Skemaet sammen med betaling sendes direkte 
til Hotel Hørby Færgekro. Bestillingen er først 
gældende ved betaling. Torsdag d. 18. marts er 
absolut deadline for bestilling af overnatning 
og fortæring på Hørby Færgekro. Og husk; 
ingen hunde på værelserne…!
På DGSK’s vegne
Ásgeir Páll Júlíusson
Prøveleder

Kontingentbetaling 2010.
Kontingent satserne for 2010 er de samme 
som sidste år. Se nedenstående.

Kontingentet for 2010 udgør Kr. 475,00
Familie medlemskab (Ekstra personer i hus-
standen) kr. 100,00.

B medlemskab (hvis du er ordinært medlem 
i en anden FJD klub) kr. 350,00).
For udenlandske medlemmer er prisen også 
Dkr. 475,00
Husk at den fl otte årbog er inkluderet ved 
både A og B medlemskaber.

Beløbet skal indsættes på følgende konto
Nordea Bank, Reg.Nr. 2470 – Kontonr. 5499 
663 368  
For udland:  IBAN: DK4620005499663368  
-  Swiftadress: NDEADKKK
(Husk at angive dit fulde navn på indbeta-
lingen)
Sidste frist for rettidig indbetaling er den 1. 
marts 2009

Vi opfordrer stadig så mange som muligt til 
at tegne familiemedlemskab, det koster kun 
kr. 100,00 ekstra pr. person i husstanden.
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Indkaldelse - 
Generalforsamling 2010

Hermed indkaldes til Generalforsamling fre-
dag den 9. april 2010 kl. 20,00 – på adres-
sen, Færgekroen, Strandvejen 1, Hørby, 
4300 Holbæk.
Dagsorden (I henhold til vore vedtægter)
1.  Valg af Dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning til godkendelse.
5.  Forelæggelse og godkendelse af regn-

skab  2009.
6. Forelæggelse af budget 2010.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelse og suppleanter. 
•  På valg til bestyrelsen er Michael 

Strømberg, som ikke ønsker genvalg 
grundet fl ytning til Norge, samt Ásgeir 
Páll Juliusson og Lauge Larsen, som 
begge er villige til genvalg.

• Bestyrelsen foreslår nyvalg til bestyrel-
sen af den hidtidige suppleant Robert 
Paulsen og foreslår derfor følgende 
2 suppleanter i Jylland, Karl Jensen 
og Ulrik Stadelhofer, som begge har 
erklæret sig villige til valg. Som sjæl-
lands suppleant foreslår vi John Bak, 
som også har erklæret sig villig til valg.

9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
• Bestyrelsen foreslår Linda Clemme-

sen og Christina Petersen samt Bent 
Simonsen, som suppleant.

10. Eventuelt
( Bemærk at yderligere kandidater til besty-
relsen skal være klubbens formand eller se-
kretær i hænde senest 2 uger før generalfor-
samlingen jvnf. § 7 stk. 6 i vore vedtægter. 
Øvrige forslag skal være de samme i hænde 
senest 3 uger før generalforsamlingen jvnf. 
§ 10 stk. 3 i vedtægterne, som fi ndes på 
www.dgsk.dk)

Bestillingsskema for forplejning og overnatning
DGSK’s Hovedprøve 2010 
Navn:    ____________________________________ 
Adresse:   ____________________________________ 
Postnr. By.:   ____________________________________ 
Telf. nr.:   ____________________________________ 
E-mail:   ____________________________________ 

bestiller hermed følgende:   

Forplejning og overnatning Antal Pris i alt

Fredag
Madpakke (kr. 50,-)   
Fællesspisning inkl
kaffe og kage (kr. 115,-) 
Kaffe og kage til  
generalforsamling (kr. 30,-) 

Lørdag
Morgenmad (kr. 60,-) 
(morgenmad er inkl. i overnat-
ning på Færgekroen) 
Madpakke (kr. 50,-)   
Festmiddag    (kr. 170,-)    

Søndag   
Morgenmad (kr. 60,-) 
(morgenmad er inkl. i overnat-
ning på Færgekroen) 
Madpakke (kr. 50,-)   
OVERNATNING
Pr. person i dobbeltværelse 
300 kr. pr nat  
Torsdag  til Fredag   
Fredag til Lørdag   
Lørdag til Søndag   

I alt til betaling 

Det samlede beløb kr:   __  Vedlægges i check. 
 __  Er indsat på bankkonto nr. Reg. Nr: 0520 Konto nr. 0000 12 25 87 
  (Husk at identificere betalingen)  

Sendes til Hotel Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk senest torsdag d. 18. 
marts.

Hermed offentliggøres årets hunde. Vi ønsker 
ejere, førere og opdrættere rigtig hjertelig til-
lykke de fl otte resultater, bag hvilke vi ved der 
ligger stor fl id og ihærdighed.

Holmbompokalen (Bedste placering på høje-
ste markprøve)
Storåens Cap – Han (Entangens B Boss / 
Troldmarkens Abelone) ejer & fører Kristian 
Frøkjær – Opdrætter Flemming Østergård - 1. 
Vinder DGSK efterårsvinderklasse 2009.

DGSK Tallerken (Point optjent på markprø-
ver)
Vinterdalens Tillaaen – Tæve (Finnvolas Kid / 
Åshøjdens Vivi), ejer & fører Erik Petersen – 
Opdrætter Carola & Johan Vedholm - 23 point.

Stenmarkens Pointpokal – (Point optjent på 
markprøver)
Rana – Tæve (Gordvalls Hunter / Grensefjel-
lets Irma) ejer & fører Lorenz Clemmesen – 
Opdrætter Sofi a Palmkvist – 54 point.

Årets Hunde 2009 i Dansk Gordon Setter Klub

Storåens Cap

Vinterdalens Tillaaen
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DGSK’s Opdrætterpris (Årets bedste resul-
tater 
på alt opdrættet)
Kennel Åens ved Erik Petersen – 85 point.

Årets Gordon Setter – Gorms Mindebillede 
Nymarkens Hopper – Han (Entangens B Boss 
/ Troldmarkens Deluxe) ejer og fører Lauge 
Larsen – Opdrætter Frits Friberg – 76 point.

Årets Gordon Setter nr. 2 – Åens Årspokal
Rana – Tæve (Gordvalls Hunter / Grensefjel-
lets Irma) ejer & fører Lorenz Clemmesen – 
Opdrætter Sofi a Palmkvist.

Årets Unge Gordon Setter – Honties Minde-
pokal.
Rana - Tæve (Gordvalls Hunter / Grensefjel-
lets Irma) ejer & fører Lorenz Clemmesen – 
Opdrætter Sofi a Palmkvist – 62 point.

Årets Udstillingshund DGSK
Åens Fenris – Han (Gordvals Charm / Åens 
Odine) ejer og fører Preben Pedersen – Op-
drætter Erik Petersen.

Årets Vinderklassehund (Troldmarkens 
Vinder Pokal)
Nymarkens Hopper – Han (Entangens B Boss 
/ Troldmarkens Deluxe) ejer og fører Lauge 
Larsen – Opdrætter Frits Friberg.

Bronzehunden (En helt enestående præstation 
– ingen uddelingspligt)
Bestyrelsen har besluttet ikke at uddele denne 
for året 2009.

Med venlig hilsen,
DGSK Bestyrelse

Rana

Nymarkens Hopper

Åens Fenris

Vinterdalens Tillaaens blev 6 vinder på 
Svensk Derby og opnåede samtidigt en ny 1. 
UK (hendes femte 1. UK).
Hun er efter Finvolas Kid (Åens Outlaw - 
Finnvolas Tiri II) og Åshöjdens Vivi (Flint-
heias Falk -  Åhöjdens Tracy).  
Opdrætter er Carola Hedlund og Johan Ved-
holm i Sverige.
Det var lidt historisk, da det kun var fjerde 
gang en GSér blev placeret på svensk Derby.
DGSK ønsker opdrætter, ejer og fører hjerte-
lig tillykke!

6. V Svensk Derby

Fælles initiativ på Sjælland -
foredragsaftener

De engelske racer på Sjælland er gået sam-
men om at arrangere 3 foredragsaftener i 
marts. Sæt derfor kryds i kalenderen den: 
2. marts, Gennemgang af Fælles Markprøve 
Regler, 
11. marts, at tage vare på sin hund 
25. marts, en spændende debataften med tidl. 
Formand for Danmarks Jægerforbund, Kri-
stian Raunkjær, der vil indlede om hans bud 
på den stående jagthunds fremtid i Danmark.
Se mere andet steds i bladet og på www.
dgsk.dk 

Er du klar?

Er du klar til forårsprøverne?
Hvis sneen er borte, er det med at komme 
ud og træne, så ikke mindst unghundene kan 
samle sig erfaring nok, inden det går løs med 
prøverne.

Foto: Flemming Østergaard.
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Dansk Irsksetter Klub
DISK’s Hovedprøve 2010

www.irsksetterklubben.dk

Klubredaktør: 
Palle Krag, Venusvej 36, 7100 Vejle. 
Telf. 75834009, E-mail: hannekrag@ofi r.dk
 
Formand & hvalpeformidling: 
Flemming Vilslev, Tjæreborg Stationsvej 15, 
6731 Tjæreborg.
Telf. 75175200 - 40384693, E-mail: 
fl emming.v@esenet.dk
 
Kasserer: 
Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj, 4070 Kirke 
Hyllinge.
Telf. 46404587 - 24647270, E-mail: juuls@mail.
dk

DISK afholder Hovedprøve på Fyn den 26 – 
27 – 28 marts 2010.
Prøveleder: Helge Knudsen, Radbyvej 27, 
5792 Årslev. Tlf. 65901831 / 25609331.
Mail: yobbo@dlgtele.dk 
Standkvarter: Sortekilde Kur og Kultur, Hyr-
devej 11, 5300 Kerteminde.

Program:
Fredag den 26 marts. 
Kl. 7.00 Morgenmad
Kl. 8.00 Opråb til markprøve åben - og ung-
domskl.
Kl. 16.00 Certifi katudstilling
Kl. 18.30 Fællesspisning
Kl. 20.00 Disk’s ordinære generalforsamling 
Der regnes med 3 hold til markprøven, ung-
hunde har første ret.
Udstillingen afholdes ved standkvarter.
Fællesspisning 150,00 kr. incl. Kaffe til gene-
ralforsamlingen.
Morgenmad 60.00 kr. Madpakke 60.00 kr.

Lørdag den 27 marts.
Kl. 7.00 Morgenmad
Kl. 8.00 Opråb til markprøve Åk. og ung-
domskl.  
Kl. 16.00 Matchning af ungdoms og åbenkl. 
Hunde som har opnået 1.pr. fredag og/eller 
lørdag.
Kl. 19.00 Festmiddag.
Under middagen vil der være kritik og præ-
mieoverrækkelse, samt uddeling af årspokaler.
Efter middagen offentliggøres startrækkefølge 
til vinderklassen samt UKK.
Morgenmad 60.00 kr. Madpakke 60.00 kr. 

Festmiddag 225,00 kr.

Søndag den 28 marts.
Kl. 8.00 Morgenmad
Kl. 9.00 Opråb og afgang til terræn, hvor 
vinderklassen afvikles.
Kl. 12.30 Frokost på standkvarter.
Kl. 13.00 UKK afvikles. 
Efter UKK. 2. heat i vinderklasse
Kl. ? Afslutning og præmieoverrækkelse på 
standkvarter.
Morgenmad 60.00 kr. Madpakke 60.00 kr. 
Kaffe og kage til afslutningen 40.00 kr.  

Information: Overnatning i campinghytter ca. 
200 m. fra standkvarter, priser vil komme på 
hjemmesiden.
Inviterede dommere: Udstilling: Erling Kjær 
Pedersen
Markprøve: Frede Nielsen, Valdemar Larsen 
og Kristian Frøkjær.
Tilmelding og betaling sendes til prøvelederen, 
der kan benyttes bankkonto: regnr. 4692 
kontonr. 9070259130, husk venligst navn og 
adresse ved overførelse. 
Gebyr: Udstilling v. 1 hund 305,00 kr., v 2 
hunde med samme ejer 265,00 kr. , v 3 hunde 
225,00 
Markprøve: alle klasser 300,00 kr.  DJU’s 
anmeldelsesblanket anvendes.
Ved bestilling af forplejning og overnatning, 
benyt da venligst bestillingsliste.
DJU´s anmeldelsesblanket og bestillingslisten 
kan printes fra DISKs hjemmeside.
Sidste frist for tilmelding er, mandag den 8. 
marts 2010.

Der indkaldes herved til ordinær generalfor-
samling i Dansk Irsksetter-Klub i forbindelse 
med hovedprøven 2010, fredag d. 26. marts 
2010 kl. 20.00 på Sortekilde Kur og Kultur, 
Hyrdevej 11, 5300 Kerteminde.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 medlemmer til underskrivelse 

af protokollen.
4. Valg af 2 stemmetællere.
5. Fremlæggelse af formandens beretning 

til godkendelse.
6. Fremlæggelses af det reviderede regn-

skab til godkendelse, samt beretning fra 
Jubilæumsfonden.

7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på 

valg er Per Pedersen, Erik Rimmen og 
Jan Carlsen, Jan Carlsen modtager ikke 
genvalg.

9. Valg af suppleant til bestyrelsen, nuvæ-

rende Flemming Jensen
10. Valg af revisor og revisorsuppleant, nu-

værende Torben Reese – Jørgen Jensen
11. Eventuelt.
12. 
Forslag der ønskes behandlet på general-
forsamlingen skal være formanden i hænde 
senest 4 uger før generalforsamlingen.
Skriftlige forslag af kandidater til bestyrelsen 
skal ligeledes være formanden i hænde senest 
4 uger før generalforsamlingen.
Kandidatforslag skal være stillet af mindst 3 
medlemmer, hvis navne kan offentliggøres.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal 
mindst 2 medlemmer være bosiddende i Jyl-
land, 1 medlem på Fyn, og 2 medlemmer på 
Sjælland. Såfremt der ikke fra en eller fl ere af 
landsdelene bringes kandidater i forslag, væl-
ges bestyrelsesmedlemmer blandt de øvrige 
foreslåede kandidater.

P.b.v.
Brian H. Krog.

Ordinær generalforsamling i Dansk Irsksetter-Klub
Markprøvetræning Nordjylland.
Der afholdes markprøvetræning søndag den 
14. februar 2010 i det nordjyske.
Tilmelding, mødested og tid aftales med Erik 
Rimmen, 41224071.

Markprøvetræning og vintermøde Kongens 
Hus hede.
Brian Krog og Erik Rimmen har igen i år 
skaffet adgang til en trænings weekend på 
Kongens Hus. Derfor indbydes til mark-
prøvetræning den 27 – 28. februar 2010. I 
samme forbindelse afholdes vintermøde. 
Mødested, tilmelding, tid og pris, kan læses på 
WWW.irsksetterklubben.dk eller telefon Erik 
41224071. Brian 27610791.

Marktræning Ruds Vedby.
Lørdag den 6.marts 2010 afholder vi trænings-
dag på ”FRIHEDSLUND” Sæbyvej 58, 4291 
Ruds Vedby. Vi mødes til en kop kaffe kl. 9,00 
husk frokost pakke samt evt. drikkevarer. Max 
antal hunde ca. 10, unghunde har fortrinsret, 
derefter evt. ”udlændinge” (jyder og fynboer). 
Tilmelding inden 1.3.10 på telf. 20471140.
Hilsen Torben Reese.

Marktræning

Marktræning efterår 2009, Frihedslund.
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Offi ciel boykot af DKKs udstillinger kan 
Dansk Irsksetter-Klub ikke opfordre til, men 
medlemmerne kan jo blive væk fra udstil-
lingerne. Det kommer nu helt af sig selv, 
efterhånden som udstillerne bliver diskvalifi -
ceret, eller sendt hjem med væsentlig lavere 
præmiering, end jagthunden berettiger til, som 
nu her sidst på DKKs november udstilling i 
Herning. 
  ”Årets sidste udstilling”, var overskriften på 
en artikel i Jagthunden nr. 1, februar 2006. 
Hvor en håbløs høj ranglet smalbrystet hund, 
fi k 1. præmie, og blev bedste hund. Jagthun-
den der manglede et udstillings certifi kat fi k 2. 
præmie. En tredje hund fi k 3´ præmie, for på 
sin næste udstilling, at få 1. præmie og prædi-
katet ”bedst i modsatte køn”. Der var dengang, 
klart tale om en dommer, der ikke sædvan-
ligvis dømte Engelske stående jagthunde. 
Både Gordon Setterne og Engelsk Setterne fi k 
samme behandling, af den Svenske dommer. 
Læs artiklen.

Det er klart, at en jagthund der har været 
meget på jagt i efteråret, kan være lidt slidt. 
Fanerne kan være delvist bortklippet, for at 
slippe af med tidsler og andet der har sat sig 
fast under jagten. Det er ikke det optimale 
tidspunkt, for en skønhedskonkurrence blandt 
jagthunde. Det er stuehundenes store chance, 
med den lange fi ne pels, der aldrig har været 
våd. Men kroppen, størrelsen, og vinklerne 
på hunden skal være i orden. Alt det der skal, 
til for at hunden kan bruges som jagthund, 
skal altid have første prioritet, når vi bedøm-

mer vore hunde på udstilling. Vi må kunne 
forlange, at dommerne kan skelne mellem 
jagthunde og sofahunde, mellem atleter og 
mannequiner.   
  Forsøg på at dele racen, i en jagttype og en 
udstillingstype, kan ikke lade sig gøre. FCI vil 
aldrig kunne acceptere, at have to standarter 
for samme race. Der fi ndes kun en standard, 
og den er for brugshunde. De hundeejere der 
taler for deling af racen, gør det kun for at 
kunne opnå udstillings certifi kater, med hunde 
der ikke er brugshunde. Læs jagthunde.
  Jeg vil håbe at antallet af tillagte hvalpe kan 
blive på nuværende niveau. I 2008 blev der 
født 55 irsk setter hvalpe i Danmark. Det er 
måske endda for mange, det skulle gerne være 
sådan, at der til stadighed bliver importeret et 
lille antal gode jagthunde udefra. 

Efterskrift.
Her midt i december måned, har vores kvikke 
hjemmeside redaktør Erik Pedersen, så lagt ny 
FCI standard på hjemmesiden, gældende for 
Engelsk setter, Gordon setter og Pointer. Her 
står klart, at hundene skal kunne ”udføre sit 
traditionelle arbejde”. Læs artiklen på hjem-
mesiden under ”sidste nyt” dateret den 16.12. 
Nu må vi håbe at alle Nordiske Irsk setter 
klubber vil lægge optimalt pres på den Irske 
irsk setter klub, for at skrive samme formule-
ring ind i standarden for Irsk setter. Så vi kan 
bevare racen som en god jagthund.

Palle Krag.

Boykot DKK´s udstillinger

Den diskvalifi cerede hund fra udstillingen i Herning.

Om at tage mink
Artiklen i Jagthunden omkring „hunde der vil 
tage mink“ kræver en lille forklaring.
  Når Tony skriver ”kan tage mink” stammer 
det fra en generalforsamling, hvor jeg i min 
egenskab af formand for Avlsvejledningen 
fremkom med nogle personlige betragtninger, 
omkring vore hundes psyke og jagtlyst. 
  Jeg er jo så heldig, at jeg i det daglige har 
mulighed for at sammenligne jagthunde af 
2 forskellige racer, herunder også psyke og 
jagtlyst. Jeg er så heldig, at jeg kan tage alle 
mine hunde med på arbejde, skulle det ske, 
at en mink slap ud af buret på farmen har jeg 
kunnet observere hvilken race der havde den 
bedste psyke den største jagtlyst, d.v.s. hvem 
var i forreste række og hvem holdt sig tilbage.
  Det har noget med skarphed over for vildt at 
gøre, noget med mod, lyst, forstand, kold-
blodighed, selvstændighed, beslutsomhed, 
troen på sig selv, alt det som jeg kalder for en 
god psyke, en her kommer jeg attitude, noget 
hunden har brug for når den konkurrerer med 
andre. Den fugl der er her på marken, den skal 
jeg nok fi nde, så kan du spille anden violin 
makker.
  Med hele denne snak mener jeg, at vore 
røde hunde i mange tilfælde kunne ønskes, 
at have en bedre psyke, og en større jagtlyst, 
lyst og evne til at tage kampen op mod en 
konkurrent, evnen til at bringe sig i fugl (læse 
sin mark) og en præcis fugletagning. Stille 
ved fod, og når snoren bliver sluppet drejer 
det sig kun om  at fi nde den fugl der er på 
marken foran den. Skarphed overfor vildt er 
ikke det samme som at være aggressiv, det er 
to vidt forskellige ting, vore hunde er og skal 
vedblive at være venlige af sind og gode fa-
miliehunde, omgængelige overfor såvel børn 
som voksne, og en drøm at gå med i marken.
  En lille forklaring på Tonys krydderier, og 
mine tanker om drømmehunden.

Flemming Vilslev.

Tom Juhl og Flemming Vilslev på jagt, med hunde der vil 
tage mink.



60

Pokaler.
Det er besluttet, at det store billede, og pisto-
len, skal medbringes til generalforsamlingen.
Se dato andet sted under DISKs spalte.
  Alle andre pokaler skal medbringes til Ho-
vedprøven, graverede og pænt pudsede.
Kommer du ikke til Hovedprøven skal poka-
lerne sendes til Per Pedersen, Lykkesvej 34, 
7700 Thisted. Graveret og pudset, senest 1. 
marts 2010. Afl everes eller modtages poka-
lerne ikke, betales 200 kr. til klubkassen. 
På udvalgets vegne,
Per Pedersen.

Rødrypa`s Riders On The 
Storm, 20550/2005.

Storm og Jan Justesen har haft et “stormende” 
efterår. 3 stk. 1. præmier i brugsklasse, og 
ved FJD vinderklasse på Gl. Toftegård blev 
det til en 4´ vinder. I Storms unge dage var 
præmielisten også lang. Det blev dengang i 
2007 til 5 stk. 1. præmier, og en 2. præmie i 
ungdomsklasse, og en 1. præmie åben klasse. 
Storm er opdrættet i Norge, Frank Gjerde, ef-
ter Norske forældre, men har tilbage i slægten, 
dansk blod efter Rosendales Laf 20564/69, 
opdrættet af Edvard Holm, Egeskov.                                                                                  
DISK ønsker stort tillykke til Jan, med det 
fl otte resultat.
Palle Krag.

Storm I stand for danske forårs høns.

Irsk rød/hvid setter med 1. præmie 
Norge.
Irsk rød og hvid setter Toboggas Amazing 
Skadi, har den 15.11.2009 fået 1. præmie i 
åben klasse på skovprøve i Norge. Dermed er 
Skadi den første rød/hvide, der kan deltage i 
Vinderklasse i Norge. Skadi har en 3. præmie 
fra september 2008, og en 2. præmie fra okto-
ber 2009 på Kongsvold.
Skadi er opdrættet af Thor Erik Pap, ejet og 
ført af Thomas Ottesen. Toboggas Amazing 
Skadi blev årets rød/hvide irsk setter 2008 i 
Norge.
De Danske rød/hvide ”fans” ønsker stort til-
lykke.
Palle Krag.

Skadi 1´ pr. i Norge

En irsk setter, der i foråret virkelig har gjort sig 
bemærket er Krageredens Fenja. Hun kunne 
nærmest ”løbe solen sort” som man siger. 
Pludselig ved opstart til efterårets marktræning 
starter hun OK, men efter meget kort tid går 
hun væsentligt ned i kadence og virker meget 
uinspireret på marken.
  Hun har ikke den intensitet og jagtiver som vi 
kendte fra foråret.
Havde hun fået lungeorm eller endnu værre 
hjerteorm. Noget der breder sig hastigt fra 
Sjælland til Jylland.
  Eller hvad med en sygdom overført fra 
skovfl åter?
  Da dette spørgsmål stilles til Dyrlæge Peter 
Kierk, Bygholm Dyreklinik siger han at der 
er fl ere sygdomme som kan overføres af fl åter 
og disse sygdomme også er blevet hyppigt 
diagnosticeret hos hunde de sidste år.
Peter Kierk har skrevet artikler, der er blevet 
offentliggjort på Netdyredoktor.dk som beskri-
ver problematikken.

Symptomerne på fl åtbid varierer fra ingen 
symptomer til en udvikling af udtalt rødme og 
irritation. Der fi ndes en teori om, at hvis der 
er rødme ved fl åtbid, er der større mulighed 
for, at der kan ske infektion og en eventuel 
overførsel af borreliabakterier.

Behandling af fl åter går i sin enkelhed ud på 
at fjerne fl åten. Flåten kan fjernes med en tæ-
getang, med fi ngrene eller med en pincet. Det 
gøres ved at dreje fl åtens krop rundt om sig 
selv, indtil fl åten slipper sit greb. Derefter kan 
man fjerne den. Endnu nemmere er det med et 
Safecard, som er et plastikkort med riller til at 
fjerne tægen med, også på mennesker. Kan kø-
bes bl.a. på apoteket. Hvis hunden har udviklet 
rødme, bør man søge dyrlæge, da hunden 
muligvis skal behandles med antibiotika.
  Det nemmeste er imidlertid at forebygge, at 
dyrene overhovedet får fl åter. Til hunde fi ndes 
tre midler: Ex-Spot ® pour-on vet, Frontline® 
og Bayvantic.
  Borreliose eller lyme´s disease er første gang 
beskrevet som sygdom i begyndelsen af det 
20. århundrede, men bakterien Borrelia, der 
forårsager sygdommen, blev først isoleret fra 
mennesker i 1982 og fra hunde i 1984.
Der fi ndes fl ere forskellige typer af borrelia-
bakterier. Den type, der fi ndes i Danmark, 
giver forstyrrelser i hundens nervesystem 
(neuroborreliose).
Efter at en skovfl åt med borreliabakterier i sin 
spytkirtel er hoppet på en hund, vil smitten 
blive overført i løbet af 12-48 timer. Sygdom-
men vil så udvikle sig efter 2 - 18 uger.

Symptomerne hos hunden er feber, træthed, 
hævede lymfeknuder, ømhed i led og musk-
ler, evt. lammelse af specielt ansigtsnerven 
og ændringer i hundens normale adfærd. Ved 
bakterieangreb på nervesystemet, vil der også 
kunne ses epileptiske anfald og forstyrrelser i 
hjertets funktion.

  Diagnosen borreliose er meget vanskelig at 
stille. 
  Dyrlægen kan nærme sig diagnosen ved 
hjælp af forskellige laboratorieprøver og 
udelukkelser. En hund kan godt have haft 
borreliabakterier i kroppen uden at være blevet 
syg. Hos ca. 17 % af danske hunde har man 
fundet antistoffer mod borrelia, hvilket vil 
sige, at hundene har haft borreliabakterier i 
kroppen. Andre undersøgelser viser, at der er 
fundet borreliabakterier i kroppen hos ca. 7 % 
af undersøgte raske hunde. 

Borreliose behandles med antibiotika. Dyr-
lægen giver råd og vejledning, så den medicin, 
der bliver brugt, virker bedst muligt. Normalt 
vil man se et resultat af behandlingen i løbet 
af et døgn, men selv om man ser et hurtigt 
resultat, skal man alligevel fortsætte antibioti-
kabahandlingen i lang tid.

Hunde som får stillet den rigtige diagnose 
og derfor kommer i antibiotikabehandling vil 
ofte komme sig hurtigt. Da sygdommen har 
et snigende forløb, får hunden det ofte bedre 
end den har haft i længere tid. Det kan dog 
vare mange måneder før lammelsen af f. eks 
ansigtsnerven forsvinder.
  Sygdommen opdages ofte hos jagt- og 
brugs-hunde da de jo i sagens natur ofte er i 
områder hvor der er mange fl åter og dermed 
har stor risiko for at få fl åter på sig. Desuden 
vil en jagthundeejer jo nok lægge mærke til at 
hans hund i løbet af kort tid går væsentlig ned 
i arbejdsevne.
  Krageredens Fenja har fået konstateret bor-
reliose viser laboratorieprøverne der netop er 
blevet færdige og skal have en længere kur 
med antibiotika.
  Så derfor er der al mulig grund til at kigge 
din hund efter for fl åter og få dem fjernet så 
hurtigt som muligt og ellers kontakte dyrlæge 
hvis du oplever at hunden går væsentlig ned i 
ydeevne.
  Det med ydeevnen kan selvfølgelig også 
skyldes at du har ligget for meget på sofaen.
Per Nissen, Odense.

Kan jagthunden få overført syg-
domme fra skovflåt?

Skovfl åt.
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Da vi i 1963 byggede hus, viste det sig, at der 
på vejen boede en utilregnelig mand, som de 
unge kvinder ikke kunne føle sig trygge ved. 
Jeg besluttede derfor, at jeg ville anskaffe 
mig en stor hund, og eftersom jeg gik på jagt, 
skulle det selvfølgelig være en jagthund.
  Min far havde haft pointere, som jeg imidler-
tid huskede som nogle sarte hunde, og ruhåren 
kendte jeg desværre kun som en noget aggres-
siv type, så valget faldt på den korthårede høn-
sehund, hvilket viste sig at være den rigtige 
beslutning for hele familien.
  Hunden fandt vi hos en hundehandler i 
Engesvang ved Silkeborg. Han havde en 
hvalp og en unghund. Da vi ankom til stedet, 
var manden ikke hjemme, men en ung pige 
viste os hundegårdene, hvor forholdene var 
særdeles gode. Lidt senere kom manden hjem, 
trækkende med to voksne fl otte korthår. – Det 
var et syn, der gjorde et stort indtryk på os.
  Han viste os, at unghunden var dæklydig og 
ville gå i vand, og den var jo fristende for mig, 
der ikke havde begreb om at dressere en hund, 
men økonomien bød os at tage den billigere 
hvalp, der dog også tiltalte os med sit søde 
væsen og blikket i dens dejlige øjne.
  Om hundens udseende var korrekt, gjorde 
vi os ingen tanker om, og dens afstamning 
spekulerede vi heller ikke på, men en stam-
bog, vidste vi dog, var en vigtig ting. Hvalpen 
vi kom hjem med, var en stor hanhvalp, fem 
måneder gammel. Moderen var vist ikke 
præmieret, men faderen, Pamhules Pay, havde 
1.-præmie i åben klasse og var blevet 2.-vin-
der i Give. Vi gav den navnet, Trold efter min 
fars sidste pointer.

Jeg var så usandsynlig heldig, at hunden 
var et naturtalent. Han lærte mig at gå på jagt 
med stående hund, og han var så lærenem og 
samarbejdsvillig, at jeg kunne lære ham alle 
de detaljer, der er nødvendige for at kunne 

Trold, - et tilbageblik på en 
svunden tid. Og en historie 
om en prima jagthund. Skre-
vet af Ole Svendsen, respekte-
ret markprøvedommer gen-
nem mange år og i en lang 
årrække medlem af dommer-
udvalget.

TROLD

Tekst: Ole Svendsen
Arkivfoto

vinde på markprøve.
  Trold var en enestående vildtfi nder. I al slags 
vejr og al slags terræn fandt han faktisk, hvad 
der var at fi nde, og hvis der var fugle, som 
ikke ville lade sig sætte, kunne han fodfølge 
dem, så de til sidst måtte på vingerne.
  Denne evne var naturligvis grunden til, at 
han blev en meget sikker apportør af anskudt 
vildt, men dertil kom, at han havde en enorm 
lyst og vilje til at fi nde, hvad jeg bad ham om. 
Det fandt jeg tidligt ud af.
  Jeg havde en morgen skudt en and, der faldt i 
tagrørene. Jeg stagede båden over til stedet og 
sendte Trold af sted. Han kom hurtigt tilbage 
med fuglen og ville naturligvis op i båden, 
men jeg mente, at han godt kunne svømme 
med anden tilbage til vores plads. Det passede 
ham absolut ikke. I stedet gik han ind i tagrø-
rene og kom tilbage uden anden. Selvfølgelig 
fi k jeg ham til at hente den igen, og denne 
gang tog jeg hunden op i erkendelse af, at han 
jo egentlig havde reageret fornuftigt.

Et andet eksempel på, at en hund tilsynela-
dende er i stand til at vurdere en situation, fi k 
jeg noget senere. Trold havde korrekt bragt tre 
fasaner for bøssen og apporteret dem. Da jeg 
kom hjem, kastede jeg en af fuglene i haven 
og bad ham om at apportere den. Det nægtede 
han i første omgang, men han blev naturligvis 
tvunget til at gøre det. Men jeg gentog ikke 
øvelsen senere. Man må jo respektere, at en 
hund kan have sin egen mening, når denne er 
fornuftig.
  Min manglende viden om markprøve gjorde, 
at Trold ikke kom til at deltage på prøve som 
unghund. Nogle få ubetydelige fejl, som han 
lavede under træningen, fi k mig til at mene, 
at sådan en hund kunne man ikke komme 
med på en prøve, men den opfattelse fi k jeg 
da heldigvis ændret, og på den første prøve 
på Korthårklubbens forårsprøve i Give i 1965 

blev han bedste hund i åben klasse. Da ingen 
havde fortalt mig, at man ikke kunne sætte 
1.-præmien over styr i matchningen, holdt jeg 
ham her lidt i søget, men som den fi ghter han 
var, gik han alligevel ud og fandt et par høns, 
som han behandlede korrekt.
  Om foråret kunne jeg altid træne optimalt, 
og i 1966 og 1967 blev Trold henholdsvis 
2.-vinder og 1.-vinder i Give. Det var nok en 
fordel for en hund af Trolds format, at der 
skulle arbejdes for at fi nde fugl. Hans kondi-
tion var altid i orden. Hvis jeg ikke selv havde 
tid, trænede min bror ham, og jeg fi k altid et 
fyldigt referat af, hvad der var sket. Da han 
blev 1.-vinder havde han haft 16 stand uden at 
lave fejl – nummer 17 tog han, da jeg luftede 
ham på vej til prøven, og nummer 18 gav 
ham sejren. Det nærmeste, jeg kom på det tal, 
var med min dobbeltchampion Vorrevangens 
Goss. Han nåede 14 i træk.   
  Om efteråret var mine træningsmuligheder 
begrænset af mangel på roemarker og fasaner. 
Det var jo før, det blev almindeligt at købe 
fugle at sætte ud. Alligevel præsterede Trold 
to år at tage en 1.-præmie i brugsklasse og 
seks placeringer i vinderklasse, heraf de to på 
Danmarksmesterskabet.

Trold blev den komplette jagthund. Han 
beherskede alle discipliner til fuldkommen-
hed, men han blev også brugt meget, og han 
fi k derfor stor rutine. Min søn, Søren, min far 
og min bror kunne låne ham – ikke andre – og 
for dem arbejdede han ufortrødent. Hjemme 
var Trold afslappet og velafbalanceret, men 
alligevel en god vagthund, stor og stærk som 
han var. 
  Trold lavede rigtigt mange imponerende 
præstationer. En af dem, som jeg aldrig glem-
mer, var, da han apporterede en krikand, som 
en kammerat havde skudt. Da jeg kom frem til 
stedet, var anden drevet 100 meter ud på søen, 
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og den var temmelig vanskelig at se. Alligevel 
lykkedes det mig at dirigere hunden så tæt på 
anden, at han fi k kontakt med fuglen og kunne 
løse opgaven.
  En anden mindeværdig begivenhed skete ved 
juletid med sne og kulde. Søen, hvor vi havde 
nogle udsatte ænder, var frosset, så der kun 
var en lille våge, hvor ænderne havde samlet 
sig. Vi havde vel forestillet os, at vi kunne 
drive dem sammen og fange dem, men isen 
kunne ikke bære, så gode råd var dyre. – Mens 
vi diskuterede, hvad vi skulle gøre, tog Trold 
imidlertid affære. Han begav sig ud på isen, 
ganske vist under min protest på grund af ri-
sikoen, sprang ud i vågen og apporterede som 
den største selvfølge en af ænderne. Derefter 
hentede han de andre 16, som vi så kunne 
bringe uskadte i husly, indtil foråret kom.

Desværre kunne Trold ikke opnå mere 
end en 2.-præmie på udstilling. Det var jeg i 
begyndelsen ret ligeglad med, men efter mit 
skøn, og også et par meget rutinerede hundefø-
reres, blev han på et par vinderklasser placeret 
lavere, end hans præstation berettigede ham 
til, og jeg mener, at det var helt bevidst på 
grund af hans eksteriør, hvilket jeg faktisk blev 
overbevist om på et møde, hvor samme dom-
mer i et indlæg bemærkede noget, der gav mig 
lejlighed til at spørge, om det virkelig kunne 
tænkes, at man på en markprøve ville vælge 
at placere en smuk hund foran en mindre pæn, 
der havde lavet en bedre præstation.
  Efter lidt snak om avl mundede svaret ud i 
noget, som kun kunne tolkes som et ja. Det var 
egentlig også, hvad jeg havde forventet, men 
det var dog en skuffelse, for det bør jo være en 
selvfølge i al sport, at den bedste skal vinde.
  Da jeg fi k Trold, læste jeg al den litteratur 
om dressur, jeg kunne få fat i. Alligevel opstod 
der naturligvis undervejs i dressuren uoverens-
stemmelser, men heldigvis var Trolds karakter 
så robust, at de fejl, jeg lavede, ikke hæmmede 
ham efterfølgende.
  Den erfaring jeg fi k ved at arbejde med Trold, 
kunne jeg selvfølgelige bruge til de næste 
hunde, men jeg opdagede hurtigt, at hunde 
er lige så forskellige, som de mange elever, 
jeg har haft i skolen, var, og at de derfor skal 
behandles forskelligt for at få det bedste ud af 
deres evner. 
  De resultater, jeg efterhånden opnåede med 
mine hunde, medførte, at jeg ofte blev inviteret 
til at holde foredrag om dressur, og om hvor-
dan man fører hund på markprøver. Det gav 
både min kone Alice og mig selv rigtigt mange 
gode og interessante oplevelser.
  Hvervet som dommer og senere arbejdet i 
Dommerudvalget i tyve år gav os bekendte 
og gode venner overalt i Danmark, så vi har 
virkelig meget at takke vores første hund Trold 
for.

Fasaner og agerhøns

samt konsulentbistand
Skytte Ole Urskov. Tilf.: 61 78 18 59 

www.vildtfyn.dk 

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

Markprøve - Nordjylland.
Alliancen markprøve 6 marts kl. 09.00 
Arrangør: Hjallerup Jagtforening, Kærsga-
ard Engvej 15, 9320 Hjallerup
Prøveleder: Bjarne Jakobsen, tlf.: 98257538 
/ 20289469
Sidste tilmelding: 1 marts pr. tlf. 
Pris pr. hund: 175,00 kr.
Max. 3 hold
Der kan købes morgenkaffe & rundstykker, 
samt øl, vand og pølser.

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kom-
mer man i kontakt med de mest entusia-
stiske 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 Jagthun-
dens annonceredaktør:
Rune Riishøj, Tlf. 22 84 83 65: 
email: ajagthund@hotmail.com

Nye regler
En hel del i dette nummer
af Jagthunden handler om 
nye regler og nye metoder.
Det er ikke alle de nye regler,
der set med vore øjne er lige praktiske. Men 
hvis vi fortsat ønsker at have mulighed for at 
udsætte fugle til jagt og prøver og mulighe-
den for en øget indsat mod prædatorerne, så 
bliver vi nødt til at sætte os ind i reglerne og 
overholde dem.
  For langt de fl este jægere bliver der ingen 
problemer med udsætningsreglerne. 100 
fugle pr. ejendom dækker så rigeligt de 
fl estes behov, og man kan bare køre løs, blot 
man husker at notere udsætningssted og 
gemme papirerne.
  Der, hvor vi skal passe på, er reglerne for 
transport af fuglevildtet. Så længe det er 
til ejet brug, er der ingen problemer, men 
mange af os koordinerer også udsætninger 
for jagtforeninger og hundeorganisationer, 
og her kan vi komme i klemme. Nu er der 
nemlig penge i det i form af kontingentkro-
ner, prøveindskud og lignende, og så klapper 
fælden.
  Her skal man have gennemgået et trans-
portkursus, for at fragte fugle til sådanne 
formål, og mit bedste råd lige nu er, at man 
skal få opdrætteren til at leve fuglene. Der er 
et hav af regler, så snart det er til andet end 
privat forbrug, og dem har de fl este af os 
ikke en jordisk chance for at overholde, men 
det kan blive overordentlig kostbart, hvis vi 
bliver stoppet i en kontrol.

Der er også nye regler for regulering af 
krager og skader, og de fl este af os fi k med 
garanti julelys i øjnene, da vi fi k mulighed 
for igen at anvende skydevåben til forårsre-
guleringen. Men desværre sejrede bureau-
kratiet, så vore modstandere fi k gjort det så 
besværligt for os som over hovedet muligt. 
Vores eneste modtræk er at overholde reg-
lerne og indsende et hav af ansøgninger, så 
de drukner i papirer og dermed forhåbentlig 
selv kan se, at reglerne er tåbelige.

I skrivende stund er det hård vinter. 
Fuglevildtet trænger til hjælp, så husk nu at 
komme ud med fodersækken, og husk så at 
blive ved med at fodre rundt om i det åbne 
terræn helt frem til Sct. Hans.
 Fodring ude i marken har for længst vist sig 
som et effektivt vildtplejemiddel. Det giver 
ynglesucces.
  Vi kan naturligvis også glæde os over, at 
afskydningstallene for agerhøne igen viste 
fremgang efter fl ere års tilbagegang. Lad os 
håbe, de bliver ved i den retning, men det 
gør de kun, hvis vi alle husker at indberette 
hver eneste agerhøne, vi har skudt.
Godt forår til alle.

Med sportslig hilsen
Flemming Østergaard, redaktør.
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