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Jagthunden er medlemsblad for specialklub-
ber tilsluttet FJD. Bladet udkommer i d. 15. i 
månederne: februar, april, juni, august, oktober 
og december. Oplaget er p.t. 5.500 og omdeles 
af Post Danmark.
 
Ansvarshavende redaktør: Flemming Øster-
gaard, Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum. Tlf. 
97 47 24 93. Mobil. 24 82 10 93. (Redaktion og 
layout). e-mail: jagthunden@fjd.dk

I redaktionen med særligt ansvar for annon-
cer og hjemmeside mm: Rune Riishøj, Over 
Spangen 6, Kisum, 7800 Skive. Tlf. 22 84 83 
65: e-mail: ajagthund@hotmail.com
 
Tekst og billeder, læserindlæg mm (ikke 
specialklubstof) optages ved henvendelse til 
redaktøren Teksten leves på CD eller mail. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i 
indlæggene.
Deadline for stof til bladet er d. 1/1, 1/3, 1/5, 
1/7, 1/9 og 1/11.
Alt klubrelateret stof sendes til redaktøren for 
den pågældende specialklub

Adresseændringer skal ske til kassereren for 
din specialklub.
 
Udebliver Jagthunden, så skal du rette hen-
vendelse til kassereren for din specialklub.

Tryk: Johansen Grafi sk, Holstebro

Fællesrepræsentationen for 
Specialklubber for Stående 
Jagthunde i Danmark
 
FJDs formand: Henrik Raae Andersen , Lun-
derødvej 82, Marup, 4340 Tølløse. Tlf. 59 18 
66 65. e-mail: elverdams@adslhome.dk
 
FJDs sekretær : Bent Olsen, Grammingtoften 
1, 6630 Rødding. Tlf. 74 84 51 09, 21 75 58 57. 
e-mail: bento@dbmail.dk
 
FJDs kasserer: Minna B. Clausen, Stratvej 11, 
6740 Bramming. Tlf.: 75 17 36 05. 
Mobil: 30 52 52 68. e-mail: kasserer@fjd.dk
 
FJDs hjemmeside: www.fjd.dk

Dansk Jagthundeudvalg
DJUs sekretariat: Højnæsvej 56, 2610 Rødovre. 
Tlf. 36 72 50 80 (mandag og onsdag). E-mail: 
dju@tiscali.dk. Fax. 36 72 09 11. att. DJU. 
Giro 1 64 70 16.

DJUs hjemmeside: www.danskjagthundeud-
valg.dk
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INDHOLD februar 2012
Midt i en krisetid
Man kan ikke åbne en avis, 
uden der står krise på hver 
anden side. Man kan ikke 
lukke op for radio eller TV, 
uden at de taler om krise, 
og vi kan godt mærke krisen 
på Jagthundens redaktion. Annoncekronerne 
sidder ikke længere så løst hos annoncørerne.
  Andet steds i bladet kan man også se en 
statistik over antal registreringer de sidste 17 
år. Det er ikke spændende læsning. I 1995 
blev der registreret 4.294 stående jagthunde 
og i 2011 blot 1.713. Det er en tilbagegang 
på 60 %. Det er så sandelig tal, som taler sit 
tydelige, klare sprog. 
  Men hvad så, skal vi sætte os hen og 
begræde krisen, eller skal vi prøve at gøre 
noget ved den? Løsningen afhænger nok 
først og fremmest af de muligheder, der er.
  Lige nu kan man måske vejre morgenluft. 
Danmarks Jægerforbund melder sig kraftigt 
på banen med, at nu skal der gøres noget for 
faunaen i det åbne landskab, og fødevaremi-
nisteren er af den klare opfattelse, at der skal 
kobles naturforbedringer på de kommende 
landbrugsstøtteordninger.
  Det er sød musik i ørerne på en redaktør 
for hvem, der ikke fi ndes noget større end 
at skyde en agerhøne eller en fasan for 
stående hund. Tænk om, vi virkelig fi k vendt 
bøtten, så forholdene for agerlandets fauna 
ville blive mærkbart forbedret. Tænk om 
alle naturbrugere kunne gå hånd i hånd med 
landbruget og politikerne og skabe varige 
forbedringer for dyr og fugle.
  Det burde kunne lade sig gøre, for uenighe-
den synes ikke at være ret stor de forskellige 
grupper imellem, og i en krisetid rykker man 
normalt lidt tættere sammen, så hvis viljen er 
til stede, burde resultatet kunne nås.
  Man kan også konstatere, at fl ere unge igen 
vil være jægere. Det er her vi skal tage fat, 
for det er dem, vi kan præge. Det er dem, 
vi kan lære at gå på jagt. Det er dem, vi kan 
give glæden ved at skyde to agerhøns og en 
hare en lørdag formiddag på efterårsgule 
stubmarker.
  I de kommende måneder vil man opleve, at 
FJD vil markere i forsøget på at skabe bedre 
muligheder for vildt og jagt i det åbne land, 
og jeg vil også håbe, at vi alle sammen vil 
rykke lidt tættere sammen for at gøre noget 
ved krisen i fællesskab. Vi kunne jo starte 
med at få fat i nogle af de mange tusinde jæ-
gere, der har en stående hund, men som ikke 
er medlem af en af vore 13 specialklubber. 
Og vi kunne starte med at være helt oppe på 
dupperne for at få fat i så mange af de nye og 
ikke mindst unge jægere som over hovedet 
muligt.
  Dagene bliver længere. Snart parrer høn-
sene ud, og vi skal på marken for at træne 
hunde eller deltage i prøver. Men jeg håber 
virkelig, at al den kraft, der er i foråret vil 
forplante sig til hver enkelt, så man får 
lyst til på møder og generalforsamlinger at 
drøfte, hvordan vi kommer ud af krisen.
Knæk og bræk i foråret
Flemming Østergaard, redaktør.

22 Du skal tænke i nye baner, 
når du anlægger vildtstriber.

21 Hvad er det vi vil med vore 
markprøver. Læs debatten.

8 Sender du de forkerte signaler 
til din hund?

12 Det kræver både sin mand og sin hund, at jage tjur og urfugl i de svenske skove.
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FJDs forårsprøver 2012
På DJUs bestyrelsesmøde den 15. oktober 
2011 blev det besluttet, at samtlige mark-
prøver fra og med forårsmarkprøverne 2012 
skal administreres efter det nye Web – mark-
prøvesystem. Det betyder, at tilmeldingspro-
ceduren skal ske over internettet. Prøverne 
vil blive oprettet i systemet, således at 
man kan gå ind under den prøve, som man 
ønsker at deltage på og tilmelde sig. Der vil 
blive givet den fornødne hjælp til udfyldelse 
af anmeldelsesskemaet og betalingsmulig-
heder, således at man kan få tilmeldt sin 
hund. Det forventes ligeledes, at klubbernes 
og FJDs Webmaster vil oploade de manua-
ler, der givet vis vil blive udsendt at DJU i 
god tid før anmeldelsesfristerne til forårets 
prøver. Skulle man ikke være i besiddelse 
af en computer, kan man alliere sig med en 
god hundeven og derigennem få tilmeldt sin 
hund. I yderste nød, kan det lade sig gøre 
at sende en tilmeldelsesblanket på gammel 
maner til de respektive prøveledere.
  De anførte kontonumre gælder kun i 
tilfælde af og skal kun anvendes, hvis man 
ikke er i stand til at tilmelde via hundeweb.
  Der gøres ligeledes opmærksom på, at reg-
len om at samme hund kun må deltage på en 
af FJDs henholdsvis forårs – og efterårsprø-
ver, er ophævet.

ENGELSKE RACER
FJDs Nordjyske prøve lørdag den 10. 
marts 2012 – max 2 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: Anton Dahl og Svend Aage Vad.
Andet: Der kan købes kaffe og rundstykker.

Midtjyske prøve søndag den 11. marts 
2012 – 2 hold engelske og 1 hold kontinen-
tale.
Mødested: Egehytten, Ejstrupvej, Egeris 
6920 Videbæk
Prøveleder: Harry Jensen, Egerisvej 6 
Vorgod, 9620 Videbæk. Tlf. nr. 97175215/ 
23307215. Mail: harry.birte@skylinemail.dk 
Bankkonto: 5997- 8008 452. 
Dommere: Engelske Jan Nielsen, Bjarne 
Siig og Kirstein Henriksen
Andet: Der kan købes morgenkaffe. Grill-
pølser kan købes til frokost.

Sydjyske prøve lørdag den 10. marts 2012 
– max 3 hold.
Mødested: Darum Fritidscenter, Nørrelund-
vej 16, 6740 Bramming.
Prøveleder: H.P. Clausen, Vidærvej 21, 6740 
Bramming. Tlf. nr.:75179442/24855377. 
E- mail: ac-hpc@mail.tele.dk . Bankkonto: 
4630-142091 

Dommere: Poul Erik Dahl, Kristian Frøkjær, 
m. fl .
Andet : Der kan bestilles madpakker om 
morgenen i Fritidscentret.

Midtfynske prøve fredag den 9. marts 
2012. 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: Endnu ikke på plads. 

Koldingprøven fredag den 16. marts 2012. 
max – 1 hold blandet ungd. og Å.kl. 
Mødested: Jagtstuen på Skovgård, Skovga-
ard Allé 20, 6040 Egtved. Fra Ammitsbølvej 
drejes ned ad grusvejen ved den store sten 
(over for Aagaard Maskinstation), følg vejen 
til slut.
Mødetid: kl. 09.00.
Prøveleder: Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 
6091 Bjert. tlf. nr.: 22748040. E-mail 
karlantondahl@gmail.com 
Bankkonto: 2470- 6871 314 991. 
Dommer: Oplyses senere.
Andet: Frokost og afslutning i terrænet.

Sjællandske prøve søndag den 11. marts 
2012 max – 4 hold.
Mødested: Skovbo Jagtforening, Regne-
marksværket 2, 4631 Bjæverskov.
Prøveleder: Christina og John Bak, Mag-
lesøvej 8, 4190 Munkebjergby. Tlf.: 
40335010/21496551 Mail: kennel@
aeblevangen.com 
Bankkonto: 6610- 0010025370. 
Dommere: Asger Stein, Claus Nielsen, Peter 
Rafelsen, m.fl 

KONTINENTALE- RACER
Nordjyske prøve søndag den 11. marts 
2012 - max  5 hold.
Mødested: Dalbyover Kro, Kronborgvej 41, 
Dalbyover 8970 Havndal.
Prøveleder: Ole Andersen, Kalveva-
sen 22, Sødring 8970 Havndal. Tlf.: 
86472199/51982054,  Mail: Strandkan-
tens@yahoo.dk 
Bankkonto: 9329 - 3955600222
Dommere: Oplyses senere.

Østjyske prøve lørdag den 10. marts 2012 
– max 2 hold.
Mødested: Skakkesholm Grenaa Lystbåde-
havne 8500 Grenaa.
Prøveleder: Mogens Nielsen, Glentevej 5, 
8500 Grenaa. Tlf.: 8632 1889.
Bankkonto: 8113- 000 862 9015 
Dommere: Oplyses senere

Sydjyske Prøve søndag den 11. marts 2012. 
- max 2 hold.
6818 Mødested: Årre Kro, Skolegade 13 
Årre.

Prøveleder: Kurt Pedersen, Varde Landevej 
73, 6800 Varde. Tlf.: 75267263/ 21427955 
E-mail kp.pedersen@hotmail.dk 
Bankkonto: 5982- 8000295. 
Dommere: Bo Jensen og Ingvardt Jensen

Fynske forårsprøve søndag den 11. marts 
2012 -  max 1 hold.
Mødested: SLK´s klubhus Ndr. Ringvej 55, 
5771 Stenstrup.
Prøveleder: Poul Erik Rasmussen Åvangen 
25, Kirkeby 5771 Stenstrup. Tlf.: 6226 
1053/ 2223 2362 E-mail tinamehl@kirkeby-
mail.dk. Bankkonto: 5378- 0000 306 491.
Dommer: Jørgen Christensen

Sjællandske prøve Ringsted søndag den 11. 
marts 2012 –max 4 hold. 
Mødested: Ringsteds Jagtforenings klubhus, 
Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted.
Prøveleder: Søren Nielsen, Svalmstrupvej 
30, 4174 Jyderup. tlf.:  5760 1008 E-mail 
soren@fredskov.dk 
Bankkonto: 9888- 0000 291 707. Husk ved 
indbetaling på Homebanking bedes kopi af 
indbetaling følge anmeldelsen.
Andet: Der kan købes morgenkaffe og brød, 
samt øl og vand. Eftermiddag Kaffe og 
kage.
Dommere: Jens K. Hansen, Knud V. Jensen, 
m. fl ..

Sydsjællandske prøve Vordingborg. lørdag 
den 10. marts 2012 – 3 hold.
Mødested: Granvej 44 C  4760 Vordingborg.
Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedø-
vej50A, 4760 Vordingborg. Tlf.: 5538 
2815/20224384.
E-mail: kajolsen@paradis.dk 
Bankkonto: 2650- 6272 672 227. 
Dommere: Rene Jensen, Claus Søgaard og 
John Christensen.

Eggerslevmagle prøven onsdag den 28. 
marts 2012 max 2 hold.
Mødested: Eggerslevmagle Forsamlingshus, 
Sorølandevej 241, Eggerslevmagle, 4230 
Skælskør.
Prøveleder: Tonny Nielsen, Ørmarksvej 
77, 4100 Ringsted. Tlf.: 61869583 Mail: 
tnivvs@emal.dk . Konto: 2905-2551608304 
Dommere: René Jørgensen m.fl . 
Tilmeldelsesfrist: Onsdag den 14. marts.

ENGELSKE OG KONTINENTALE 
RACER
Bornholmske prøve søndag den 15. april 
2012. Max 1 hold eng. og 1 hold kont. 
Mødested: Klemensker Hallen, mødetid kl. 
09.00.
Prøveleder: Erik Marker, Segenvej 38, 3700 
Rønne. tlf. 4035 3558. E-mail: hvideenge@
mail.dk. Bankkonto: 9541- 7695636479
Dommer: Søren Stenhøj m. fl .
Andet: Tilmeldelsesfrist mandag den 2. 
april. 2012
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Se også midtjyske prøve for engelske 
racer.

Fælles for alle prøver gælder: Mødetid: 
Kl. 08:00. Undtagen den Bornholmske 
prøve og Koldingprøven, her er mødetid kl. 
09.00. 
  Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. 
for alle racer) og åben klasse kr. 350,00.
  Tilmelding: Tilmelding skal ske senest 
mandag den 27. februar 2012, undtagen den 
Bornholmske prøve, her er tilmelding man-
dag den 2. april 2012. og Eggerslevmagle-
prøven, her er tilmelding senest onsdag den 
14. marts 2012, begge på Web – prøvesy-
stemet. Har man ikke internetmulighed, kan 
tilmelding ske på gammeldags maner på 
anmeldelsesblanket til prøvelederen – med 
samme tidsfrister. 

Oplysninger i øvrigt: Alle FCI/DKK- 
stambogsførte stående jagthunde er 
startberettigede. Det er en betingelse, at 
ejeren er medlem af den specialklub 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 medlems-
betingelserne. Stambog/ vaccinationsattest 
skal medbringes for eventuel kontrol. På 
forlangende kan resultatbogen få indført 
eventuel præmiegrad.  Frokost afholdes 
på de fl este prøver i terrænet. Kritik af 
ikke-præmierede hunde gives i terrænet. 
Morgenkaffe kan købes på de fl este møde-
steder. Det er ikke tilladt at medtage egne 
drikkevarer inkl. kaffe de steder, hvor der 
spises frokost indendørs i restauration, ca-
feteria eller lign., hvis dette ikke meddeles 
særskilt. 
Henrik Raae Andersen formand 
Bent Olsen, sekretær 

Anerkendt Skovprøven 2012
FJD  afholder igen i år skovprøve i 
Nordjylland torsdag d.22 marts kl. 
8.30, med Ingemann Albrechtsen som 
prøveleder
Mødested : Østeropsyn Skagen Klit-
plantage
Tilmelding til Ingemann Albrechtsen 
Lundgårdsvej 5, Uggerby 9800 Hjør-
ring TLF.: 98975121
Prøven er for Engelske og Kontinen-
tale racer
Aggangskrav: 1. pr. ÅK eller BK. Se i 
øvrigt regler for skovprøver på www.
danskjagthundeudvalg.dk
Dommer. Ikke fastsat.  Se senere på  
FJDs hjemmesiden.

Dansk Jagthunde Derby 
2012

Dansk Jagthunde Derby afholdes tirsdag 
den 20. og onsdag den 21. marts på Sjæl-
land.
Standkvarter: Danhostel Køge, Vamdrup-
vej 1, 4600 Køge. TLF.: 56676650.
Prøveledere: Poul Vestervang og Asger 
Stein.
  Følgende dommere er inviteret til indle-
dende heat: Joakim Skovgaard, Sv. Aage 
Vad, Jan Nielsen, Anton Dahl og Claus 
Nielsen. 
  2. heat og matchning dømmes af Joakim 
Skovgaard (ordf.), Sv. Aage Vad og Jan 
Nielsen.

Derbyprogrammet er som følger:

Tirsdag den 20. 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.

Onsdag den 21. marts:
Mødested og tid: Kaisholm, Bråbyvej 77, 
4690 kl. 8.15, hvor der kan købes kaffe og 
franskbrød fra kl. 7.15.
Morgenkaffe serveres også fra kl. 7.00 på 
Danhostel i Køge.  
Frokost i terrænet.

  Der henstilles til, at alle møder præcist 
til opråb. Ikke fremmødte hunde kan ikke 
deltage ved senere fremmøde.
  For at hunden er startberettiget, skal 2. 
og sidste rate være indbetalt til derbyud-
valgets sekretariat senest 1. marts 2012. 
Tilmelding og betaling af 2. og sidste rate 
foretages elektronisk ved at gå ind på 
Derbyudvalgets hjemmeside www.jagthun-
dederby.dk under ”tilmelding” eller ved 
henvendelse til Derbyudvalgets kontor.
Derbyudvalget anmoder om, at evt. afbud 
til årets Derby meddeles sekretæren 
hurtigst muligt, da undladelse af dette kan 
have indvirkning på sammensætning af 
holdenes størrelse.

Derbymiddag tirsdag kl. 19.00.
Middag – 3 retters menu.
Pris pr. person kr. 250.-
Madpakker a kr. 70.-.
  Derbymiddag og madpakker skal bestil-
les på tilmeldingsblanketten eller hos 
sekretæren.
Bestilling af fortæring er bindende.
  Bestilling af værelser foretages ved 
direkte henvendelse til Danhostel Køge tlf. 
56676650  

For Derbyudvalget: Asger Stein, Ved 
Gadekæret 21, Hørup, 3550  Slangerup. 
Tlf. 47381036.

Dansk Jagthunde Derby 
er sponsoreret af UniQ 

Har den stående jagthund en fremtid
i Danmark?

Husk at tilmelde dig FJDs spændende debatmøde i Ving-
stedcentret tirsdag d. 28. februar kl. 19.30.

Tilmelding via mail på vintermode@storaaens.dk senest d. 
25.02

Pris: 75 kr. inkl. servering. - lotteri på billetnumre
Se mere om programmet for den spændende aften på www.
fjd.dk

          Sponsor
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Invitation til alle DKK’s 
forårsvinderklasser 2012

DKK’s vinderklasser: for ejer/fører med 
stående jagthunde der er medlem af DKK 
og med DKK anerkendt stambog og i øvrigt 
opfylder reglerne for at stille i vinderklasse. 
Der kan kun tilmeldes til en af DKK’s vin-
derprøver. DJ har i foråret 2012 dispensation 
til at afholde 2 vinderprøver for engelske- 
og 2 for kontinentale racer. Man kan starte 
på alle tre forårsvinderprøver (Specialklub-
bens, DKK’s og DJ’s). Tiltaget evalueres 
efterfølgende. 
  Tilmeldingsfristen til samtlige DKK prøver 
er mandag den 5. marts 2012.

Vinderklasse på Sjælland i Hornsherred 
for Engelske racer 
Prøven afholdes mandag den 19. marts 2012
Mødested: Kignæshallen, Smedeengen 4, 
3630 Jægerspris
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Tonny Ventrup, tlf. 47 50 30 52
Dommere: Se: www.dansk-kennel-klub.dk

Vinderklasse ved Vildbjerg for Engelske 
racer
Prøven afholdes onsdag den 21. marts 2012
Mødested: ”Jagthytten” Gilmosevej, 7400 
Herning
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Knud Overgaard, tlf. 30 45 31 
81
Dommere: Se: www.dansk-kennel-klub.dk

Vinderklasse ved Bramming for Engelske 
racer
Prøven afholdes mandag den 26. marts 2012
Mødested: Hallen ved Hunderup Skole, 
Kjærgårdvej 9 a, Hunderup, 6740 Bram-
ming
Mødetid: Kl. 800 
Prøveleder: Erling Clausen, tlf. 23 34 06 35 
Dommere: Se: www.dansk-kennel-klub.dk

Mesterskabsprøven engelske racer på 
Vestsjælland
Prøven afholdes lørdag d. 14. april 2012
Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene 
kvalifi cerer sig fra specialklubbernes og 

DKK’s/DJ’s forårsvinderprøver.
Mødested: Hørby Færgekro, Strandvejen 1, 
Hørby, 4300 Holbæk, 59 46 01 31
Mødetid: Kl. 8:30
Prøveleder: Finn Møller Jørgensen / Jan 
Lorentzen tlf. 29 27 73 41 – 20 14 70 48
Dommere: Se: www.dansk-kennel-klub.dk 

Vinderklasse ved Grenå for kontinentale 
racer
Prøven afholdes fredag den 23. marts 2012
Mødested: Grenå Jagtforenings klubhus, 
Skakkes Holm, Grenå Lystbådehavn,     
8500 Grenå
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Mogens Nielsen, tlf. 30 59 35 
87
Dommere: Se: www.dansk-kennel-klub.dk 

Vinderklasse på Sydsjælland for konti-
nentale racer
Prøven afholdes mandag den 26. marts 2012
Mødested: Stadion, Gammelsøvej 21, 4760 
Vordingborg 
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Peder Jacobsen, tlf. 40 36 52 08
Dommere: Se: www.dansk-kennel-klub.dk 

Vinderklasse ved Ribe for kontinentale racer
Prøven afholdes mandag den 2. april 2012
Mødested: Højagervej 14, Roager, 6760 
Ribe
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Johan Sandersen tlf. 22 85 41 
09
Dommere: Se: www.dansk-kennel-klub.dk 

Vinderklasse ved Nørager for kontinen-
tale racer
Prøven afholdes mandag den 2. april 2012
Mødested: Nørager Kro, Jernbanegade, 
9610 Nørager
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Jørn Lund Thomsen, tlf. 98 65 
30 82/20 47 33 82
Dommere: Se: www.dansk-kennel-klub.
dk  
 
Mesterskabsprøven kontinentale racer 
ved Skive
Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene 
kvalifi cerer sig fra specialklubbernes og 

DKK’s/DJ’s forårsvinderprøver.
Prøven afholdes søndag d. 15. april 2012
Mødested: ”Hytten”, Bjørnevej 25, 7800 
Skive
Mødetid:  Kl. 08.30
Prøveleder: Finn Møller Jørgensen / Anders 
Laigaard (97526864/20923307)
Dommere:Se: www.dansk-kennel-klub.
dk 

Tilmeldingsfrist mandag den 5. marts 2012
Tilmelding og betaling til de enkelte prøver 
foretages elektronisk via www.hundeweb.dk 

DJU’s tilmeldingsblanket kan fortsat benyt-
tes. Tilmeldingsgebyr er kr. 350,00 som kan 
betales med check.
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. 350,00
Tilmelding og betaling foretages elektronisk 
via www.hundeweb.dk, og der modtages en 
bekræftelse på tilmeldingen. Se vejledning 
på www.dansk-kennel-klub.dk – Aktiviteter 
– markprøver – manualer.

Ved benyttelse af Dansk Jagthundeudvalgs 
tilmeldingsblanketter fremsendes ikke kvit-
tering for modtaget betaling/tilmelding . 
Tilmeldingsblanketten kan fi ndes på DKK’s 
hjemmeside: www.dansk-kennel-klub.dk 
  Der dømmes efter gældende ”Fælles Mark-
prøveregler”.
  Der konkurreres om de sædvanlige pokaler 
og DKK’s ærespræmier. 
  Til førstevinderen kan uddeles CACIT.
  For samtlige racer gælder, at de skal være 
vaccineret 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 
vaccinationen højst må være 4 år gammel.
  Dokumentation for vaccination skal med-
bringes på prøven.
Elektronisk tilmelding/tilmeldingsgebyr 
og blanket skal være DKK i hænde inden 
tilmeldingsfristen udløber.
DKK’s udvalg for stående jagthunde.

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

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

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

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

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

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

konsulent om gældende “hunde ret.”

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

En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 410 kr. til en god investering:

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

www.fjd.dk
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WWW.HIKE.DK

HIKE
ALT I HUNDE OG JAGTARTIKLER

HIKE
KVALITETS FODER & UDSTYR

TIL JÆGEREN OG JAGT HUNDEN

BESTIL FODER OG UDSTYR PÅ

Ønsker du forhandler-  eller kennel aftale ring

 86 64 73 39
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Kan du tale 
med din hund?

Vi kender til fulde betydningen af korrekt kommunikation mellem mennesker. Men hvad sker 
der, hvis vi sender de forkerte signaler og beskeder til hunden? Rigtig kommunikation mellem 
menneske og hund er en forudsætning for succesfuld opdragelse.

Tekst: Flemming Østergaard
foto: Jens Velling m. fl .

Forstår din jagthund dig? Det var over-
skriften på en artikelserie, vi bragte her 
i bladet i 2009-10. Med udgangspunkt i 
nogle konkredte problemstillinger, forsøgte 
artikelforfatteren at forklare vigtigheden af 
at meddele sig rigtigt til sin hund.
  Når jeg tænker tilbage på mine mange år 
med jagthunde (i år er det 54 år siden, min 
fader gav mig den første engelske setter), 
så er jeg kommet til den erkendelse, at det 
vanskeligste ved hundeopdragelse er præcist 
at meddele hunden, hvad det er, man gerne 
vil have den til at gøre, og hvad det er, man 
ikke vil have, den gør. Jeg tror også, det 
er sådan for alle andre, der skal opdrage, 
dressere og træne en jagthund. Det er her, vi 
gør fejl. Det er her, vi kommer til at sende 
det forkerte signal, så hunden fuldstændig 
misforstår vore hensigter.
  I naturen er det ikke noget problem. Her 
kører ulvene på instinkterne, og reagerer på 
helt bestemte måder. De tænker ikke over 
det. De retter øjeblikkeligt uhensigtsmæssig 
adfærd og giver ”ros”, når hvalpen gør det 
rigtige.
  På det område tror jeg, vi kan blive meget 
bedre, og det er en problemstilling, jeg i 
hvert fald har arbejdet meget bevidst med 
gennem de sidste mange år.

Forårstræningen står for døren. Man er i 
marken med unghunden, og så sker det. Den 
fi nder et par høns og tager smuk stand, og så 
er det, at ejeren begynder at løbe op til sin 
hund. Med et udtryk fra en sketch i Live fra 
Bremen vil jeg sige: - Så lad dog være!
  Hvornår var det, ejeren sidst løb efter sin 
hund? Det var, da den ikke lige respekterede 
dækfl øjten på det hjemlige træningsareal. 
Og hvad bliver resultatet. Hunden tror, den 
har gjort noget forkert. Den bliver urolig, og 
hønsene kommer på vingerne. Gå roligt op 

Tryghed er et af nøgleordene i hundeopdragel-
sen, som begynder, fra hvalpene er ganske små.

www.fjd.dk
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til hunden, medens man roser den. Den skal 
vide, det er rigtigt, og at man er meget be-
gejstret. Hunden bliver tryg, holder standen. 
I får en fi n win win situiation ud af det.
  Det er helt fra begyndelsen, det går galt. 
En hundehvalp på otte uger er ingen baby. 
Den er som et barn på seks år. Den kan spise 
selv, den kan selv gå på toilettet, den kan 
vaske sig selv, og den er klar til at lære.
  Og den lærer hele tiden. Alt, hvad man 
foretager sig med hunden, går ind på den 
lille computer, den har mellem ørerne. 
Derfor er dressur heller ikke et spørgsmål 
om en halv time hver dag efter arbejde. Det 
er et spørgsmål om at tænke i de rigtige 
baner i hvert eneste minut, man er sammen 
med hunden. Det er besværligt, men det gør 
også arbejdet lettere, for det betyder, at man 
kan bruge alle de dagligdags situationer til 
hundeopdragelse.

  For en del år siden sad jeg en eftermiddag 
sammen med en ung ven og drak kaffe og 
snakkede hund. Han havde fået en ny hvalp 
og ville gerne have lidt hjælp. Han synes 
han havde lidt lydighedsproblemer. Jeg 
lyttede og spurgte så: - Hvad har du bedt 
din hund om tre gange, medens vi har siddet 
her? At gå hen i sin kurv. - Hvor ligger den? 
Under bordet. Og så spurgte jeg: - Hvad 
har din hvalp lært de sidste 10 min? Den 
har lært, at den ikke behøver at gå hen i sin 
kurv, når du siger det. - Men det var jo ikke 
det, du ville lære den.
  Det samme gælder indkaldning. Man skal 
ikke kalde/fl øjte på hunden, med mindre 
man mener sig i stand til at gennemføre det. 
Ellers er det bedre at lade være med at fl øjte 
på hunden og så blot gå i en anden retning, 
for kommer den ikke, så har den lært, at den 
ikke behøver at rette sig efter fl øjten.

Vi er tilbage på marken og forårstrænin-
gen. Unghunden bringer sig i kontakt med 
fugle. De kommer på vingerne og unghun-
den preller. Ejeren griber ikke ind – den skal 

have lov til at være ung. Ja, men er det det, 
han/hun vil have den til at gøre? I naturen 
vil uhensigtsmæssig adfærd altid blive straf-
fet med det samme, men sådan tænker vi 
mennesker ikke, og hvad har hunden lært? 
Den har lært, at den gerne må løbe efter 
fuglene.
  Når den så nærmer sig to år, skal den 
deltage i noget fi nt, som kaldes åben klasse, 
og så må den ikke løbe efter fuglene. Der 
opstår nu i langt de fl este tilfælde et ge-
valdigt slagsmål mellem hund og ejer, ofte 
med det resultat til følge, at hunden bliver 
meget træg i rejsningen. Forståeligt nok, 
for hunden tænker med garanti: - Du kan 
selv gå frem og rejse de fugle. Jeg skal ikke 
have bank. Hunden bliver i øvrigt i mange 
tilfælde ved med at prelle. Det har den jo 
lært, den godt må. Alt sammen som et resul-
tat af, at man ikke har kommunikeret rigtigt 
med hunden. Hvorfor ikke lige så godt lære 
den helt fra lille af, at den ikke skal løbe 
efter fugle. Hver gang den ser en krage, due, 
skade, vibe mm, så sig: - Sit! Og hvalpen får 
lært det rigtige. - Jeg vil ikke have du løber 
efter fuglen.
  Når vi så når til fuglesituationen, og 
fuglene kommer i luften, så løber hunden 
et lille stykke, og vi råber: - Sit! - Nå, ja, 
tænker hunden. Jeg må jo ikke løbe efter 
fugle. Den vender tilbage til ”far” og får ros. 
I løbet af ganske få situationer har man en 
sikker hund, der rejser villigt og forholder 
sig rolig i opfl ugt. Den er nemlig tryg ved 
situationen, fordi den præcis ved, hvad den 
skal, og hvad den ikke skal.
  Jeg er helt overbevist om, at bare hunden 
er tryg og præcis ved, hvad det er, den skal 
gøre, så vil den lære meget hurtigere, end 
hvis den er usikker på opgaven.

Gennem årene har jeg set rigtig mange 
forkerte signaler til den fi rbenede. Et af de 
områder, hvor jeg har set fl est fejl er ved 
indlæring af apport. Ofte glemmer ejeren, at 
hunden lige skal vide, hvad den skal gøre, 
før han/hun kan forlange det, så det bliver 
ikke så sjældent med både bøs stemme og 
ryk i ørerne. Hvad tænker hunden? - Far 
er meget vred. Det må være en væmmelig 
pind. Den vil jeg ikke have i munden, og så 
begynder slagsmålet. Tænk, hvis man nu var 
lidt venlig og glad, så var situationen straks 
en anden. Det er en god pind. Det er bl.a. 
det, man kalder motivation. Forestiller man 
sig, at dyret ikke er en jagthund, men en 
sibirisk tiger, så er det måske mere indly-
sende. Her hjælper det nok ikke at give et 
ryk i pighalsbåndet.
  Og hvad når hunden skal afl evere? Over-
dreven ros og klap evt. med en godbid efter 
afl evering sender det helt forkerte signal, for 
hunden tænker: - Far bliver glad, og jeg får 
en godbid, når jeg spytter ud. Altså jo før jeg 
spytter ud, jo før bliver far glad, og jo før får 
jeg en godbid, og så har vi balladen.
  Det er godt, hunden har apportemnet og 

sidder med det. Her roser man og klapper 
sin hund. Hunden bliver glad og stolt – den 
har løst opgaven. Flokføreren er tilfreds. Så 
siger man: - Tak, tager emnet og gør ikke 
mere. Afl everingen er blot en afslutning.
  I det hele taget er godbidder i træningen 
en uskik. Hunden skal ikke løse opgaver 
for at få en godbid. Den skal løse opgaver, 
fordi den gerne vil samarbejde og behage 
sin herre. Et par venlige ord og et klap er 
tilstrækkelig belønning.

Jeg kunne egentlig blive ved i et væk med 
at fi nde eksempler på forkert kommunika-
tion, lige fra daglige situationer i hjemmet 
over træningsbanen i den lokale jagtforening 
til situationer under marktræning. Hvorfor 
er det, at en stor, stærk ruhårshan pludselig 
ikke kommer hjem med ræven? Hvorfor vil 
hvalpen ikke komme helt hen til sin ejer? 
Hvorfor løber hunden væk? I en ulvefl ok er 
det utænkeligt, at et individ løber væk fra 
fl okken. Hvorfor tygger hunden på apport- 
emnet? Jo, eksempler er der nok af.
 Og hvad vil jeg så sige med det her? For 
det første, vil jeg gerne være med til at fl ere 
måske får øjnene op for vigtigheden af rigtig 
kommunikation. Hunden forstår jo ikke 
vore ord som sådan, men forsøger at afl æse 
tonefald og kropssprog, og siger ordene 
et og kropssproget noget andet, så får vi 
problemer. 
  Jeg vil også gerne slå et slag for, at hunde-
ejerne bliver mere bevidste om, at opdra-
gelsen begynder fra det sekund, hvalpen 
ankommer til matriklen, og at den lærer 
hele tiden, positivt som negativt. Det gør 
opdragelse mere besværligt, fordi man er 
tvunget til hele tiden at tænke sig om, men 
det gør også opdragelsen lettere, fordi det 
bliver en naturlig del af det daglige samvær 
med hunden.

Gå roligt frem til unghunden, når den har stand.
Foto: Peter Lykke Thomsen.

Når „far“ er glad, er det et godt apportemne, 
og hunden vil gerne hente det: Foto: Anders L. 
Nørgaard.

www.fjd.dk
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FJD
orienterer

www.fjd.dk

  FJDs engelske 
  gruppemøde 
 onsdag den 16. november 2011
  kl.16.30 til ca. 19.30 i Vejle

Til stede var:
Anton Dahl (AD) DGSK Næstformand   
Erling Clausen (EC) ESK
Erik Rimmen (ER) DISK
Flemming Sørensen (FS) DPK
Torben Andreasen (TA) DBK
Bent Olsen (BO) sekretær

Referat
Anton Dahl bød Velkommen til Torben Andreasen 
og Flemming Sørensen, han forklarede lidt om grup-
pens arbejde og de forpligtigelser, det selvfølgelig 
medfører. 

1. Godkendelse af referat fra gruppemødet den 
18. maj 2011. 
Godkendt og underskrevet.

2. FJDs markprøveaktiviteter. 
a. Afholdte prøver i 2011 andet halvår. (BO)
* Kvalitetsprøver: 
Som alle ved, så afholdt FJD 2 ekstra kvalitetsprøver 
for engelske hunde, i den weekend, hvor DJ normalt 
afholder prøve i h.h.t. Markprøvekalenderen. En 
prøve ved Bramming og en ved Kolding. Begge 
prøver var fuldt tegnet, så behovet var til stede. Bag-
grunden for prøverne var, at DJs tilbud for engelske 
hunde kun omfattede få hold i hele Jylland. FJDs 
egne prøver blev afviklet uden bemærkninger..
*Ordinære vinderklasser: 
Evaluering FJD afviklede en engelsk og en konti-
nental vinderklasse i 2011. Med hensyn til den en-
gelske, så deltog jeg selv, og kan sige, at prøven blev 
afviklet på bedste vis. Vedrørende den kontinentale, 
har jeg forhørt mig hos ordførende dommer Carsten 
Lundhøj. Han udtalte, at prøven var veltilrettelagt 
med gode terræner velbesat med fugle.
* Ekstra engelske vinderklasser efter DM. Evalu-
ering 
Ifølge referatet fra DJUs møde den 1. februar 
2011, skal der ske en evaluering af prøvernes form 
(to dommersystem), prøvens afvikling generelt, 
økonomi og behov. Eftersom fl ere af gruppens med-
lemmer deltog i en eller begge prøver, vil det være 
en ide, at gruppen har evalueret prøverne og har en 
udtalelse klar, til den endelige evaluering. 
  Fra deltagende hundeførere var det generelt mange 
positive tilkendegivelser.
Tekst ligger i bilag. EC Som dommer, måske skulle 
man tænke på at undlade lodtrækning til andet heat 
og gå direkte til matchning.  Antallet med 16 hunde 
er ok. 
*Ny dommer til DM 2011
Der blev indstillet en ny dommer plus en reserve.

3. Status Vedr.: Forårsprøver 2012(BO)
Der er udsendt datoskemaer med deadline den 10. 
dec.. Ifølge DJUs referat pkt.9, skal alle prøver 
benytte det nye Web-prøvesystem ved tilmelding, 
betaling, udskrivning af kataloger, kritikskrivning 
m.m.. Mere herom under dagorden pkt. 10.

4. Status vedr.: FJDs vinderklasser 2012.(BO)
FJD afholder 2 ordinære vinderklasser i 2012. Begge 
afholdes i Nordjylland. Den engelsk på Gl. Toftega-
ard med Ingerlise Rasmussen som prøveleder. Den 
kontinentale ved  Hjallerup, med Leif Bach som 
prøveleder. Normalt er denne prøve på 4 hold, men 
Leif kan kun overkomme 3 hold.

5. Evaluering af Hubertus – fremtidige afvikling
Kvalifi ceringsprøverne og den afsluttende prøve, var 
begge velorganiserede prøver. Som deltager var det 

utroligt lærerigt og sjovt. Opfordrer til at bibeholde 
prøverne. Kravene til prøverne må bl.a. være, ter-
ræner der er godt besat med fugle. Der opfordres 
til, at FJD og DJ som organisationer, støtter op om 
prøverne. Der var et ønske om en revidering af 
regelsættet. Ideen med to kvalitetsprøve og en afslut-
tende prøve virkede udmærket. Der gøres opmærk-
som på at resultaterne ikke kan bruges i forbindelse 
med championater eller til Cacit. 
  Gruppen nedsatte et udvalg til udarbejdelse at op-
læg til reviderede regler (EC, FS og TA.) Udvalgets 
arbejde skal være færdigt til 15. jan. 2012, således at 
klubberne kan drøfte oplægget på deres vintermøder. 

6. Koordinering af hovedprøver og efterårsvin-
derklasser. Husk datoer
ESK: Hovedprøve 5.- 6. og 7. april 2012. efterårs-
vinderklasse.  23. sep. 2012. Hovedprøve i 2013: 
29., 30. og 31. marts Fyn.
DPK: Hovedprøve 23.- 24. og 25 marts 2012 
Holbæk. Efterårsvinderklasse 22. sep. Hovedprøve 
2013: Dato kommer senere.
DGSK: Hovedprøve 28marts til 1. april 2012. Efter-
årsvinderklasse 29. sep. 2012. Hovedprøve i 2013: 
5. – 6. og 7. april Sjælland
DISK: Hovedprøve 29. og 30. marts samt 1. april 
2012. Efterårsvinderklasse 29. sep. 2012. Ved Hol-
bæk. Hovedprøve i 2013: Dato kommer senere.
DBK: Dato for hovedprøve 2012 kommer senere. 
Efterårsvinderklasse 29. eller 30. sep. 2012 Sydsjæl-
land. Hovedprøve i 2013: Dato kommer senere.

7. Ophævelse af reglen om, at samme hund kun 
må deltage i en af FJDs henholdsvis forårs-og ef-
terårsprøver. Med virkning fra og med forårsprø-
verne 2012. (BO)
Jeg har fremsat forslaget idet jeg mener at reglen 
ikke er tidssvarende Vi er den eneste organisation, 
der har denne regel. Hos DJ kan man tilmelde sig 
lige så mange prøver man vil.  Gruppen vedtog 
forslaget.

8. Elever/ Aspiranter/ fremtidige godkendelses 
procedure.
ESK indstiller en elev, Vi omtalte nogle personer, 
der kunne komme på tale, som elever. 13 nye ap-
portdommere. Efter en drøftelse tog gruppen de 
vedtagne godkendelsesprocedurer til efterretning. 

9. Information fra dommerudvalget – bl.a. Vedr. 
ny dommeruddannelse.
EC kunne konstatere, at de synspunkter, der var 
fremkommet under pkt. 9, ikke gav anledning til 
yderligere drøftelser. Han gjorde opmærksom på 
ændringerne i DJUs apporteringsregler, mht. vand-
apporteringsreglerne, hvor start- og afl everingslinien 
fremover bliver sammenfaldende. Vedr. indstilling af 
elever - pt. aspiranter m.m. blev dette drøftet under 
pkt. 9. 

10. Fra DJU
AD kommenterede de forskellige dagsordenpunkter 
i referatet bl.a. 
Fra Norge er der sendt en opfordring til et Nordisk 
mesterskab. FJD er positiv, vil se oplæg.
 DGSK har fået godkendt en jubilæumsbrugsprøve. 
a.Markprøvedatoer for 2012 – 2013 – 2014.
EC mente, at det havde været taktisk bedre at vente 
på evalueringen fra Derbyudvalget, med hensyn til 
prøvens placering i 2013, før man tog beslutningen. 
Taget til efterretning.
b.Web-Prøvesystemet
Årbogsredaktørernes problemer blev diskuteret, der 
opfordres til at der sendes et brev til DJU..  
Der blev talt om sponsorrater.

11. Fra DKK 
a. Formandsmødet
Mødet blev drøftet, man besluttede at holde sig 
ajour med udviklingen i DKK vedr. reglerne for de 

stående jagthunde.
12. Eventuelt. Hvor alle forhold vedr. FJD og 
specialklubberne kan debatteres, men hvor intet 
kan besluttes  
Problematisk med at udlændinge ikke må deltag 
på DM. Adgangsbetingelser til DM efterår ønskes 
ændret til det samme som DKK mesterskabsprøve 
forår. Ændringen er kun for udenlandske hunde.
TA Opfordrer til at slutte op omkring FJDs udstil-
ling. AD Hvordan bibeholder vi vore gode terræner? 
evt. en markprøvefond for engelske hunde med 
støtte fra Derbykassen. 
  AD skitserer et forslag til næste Derby udvalgs-
møde.  
  Markvildtudvalget søger penge. Vi skal bruge 
penge vi vil søge penge hos klubberne. medlemmer.

Mødet sluttede kl. 19.30.

FJDs kontinentale gruppemøde 
tirsdag den 29. november 2011 kl. 16.30 
i Vejle

Følgende deltog i mødet:
Henrik Raae Andersen (HRA) DMK For-
mand 
Hans Martin Christensen (HMC) KHK
Carsten Lundhøj (CL) LH  
Knud Føhns (KF) DVK
Anete Lauersen (AL) DRK
Johanna Jongstra (JJ) DDPH
Robert Thrane (RT) GDH
Bent Olsen (BO) sekretær 
Som gæst: Kim Geisler Kristensen (KGK)  KJS.
Afbud:  Brian Visby Hansen (BVH) DWK
HRA bød velkommen til de to stedfortrædere Anette 
Lauersen (DRH) og Robert Thrane (GDH), og 
forklarede lidt om grubbens arbejdsform. Johanna 
Jongstra (DDPK), indgår som nyt fast medlem af 
gruppen. En særlig velkomst til Kim Geisler Kristen-
sen, der repræsenterer Hunde uden specialklub.

Referat
Fastlæggelse af dagsorden.  Følges

Godkendelse af referat fra 18. maj 2011.
Eftergodtages

1.  FJD
FJDs markprøveaktiviteter (Afholdte prøver i 2011, 
andet halvår)

Kvalitetsprøver 
FJD afholdt 2 ekstra kvalitetsprøver for engelske 
hunde, i den weekend, hvor DJ normalt afholder 
prøve i h.h.t. Markprøvekalenderen. En prøve ved 
Bramming og en ved Kolding. Begge prøver var 
fuldt tegnet, så behovet var til stede. Baggrunden for 
prøverne var, at DJs tilbud for engelske hunde kun 
omfattede få hold i hele Jylland. FJDs egne prøver 
blev afviklet uden bemærkninger.. Alvorligt med 
udsætning. CL. Omkring penge til udsætning.  Tages 
op på Øko. På næste møde.

Vinderklasser 
Evaluering FJD afviklede en engelsk og en kontinen-
tal vinderklasse i 2011 Vedrørende den kontinentale, 
har jeg forhørt mig hos ordførende dommer Carsten 
Lundhøj. Han udtalte, at prøven var veltilrettelagt 
med gode terræner velbesat med fugle. En artikkel 
om en kommende prøv. 
Med hensyn til den engelske, så deltog jeg selv, og 
kan sige, at prøven blev afviklet på bedste vis.
  Kort orientering vedr. ekstra engelske vinderklas-
ser.
Ifølge referatet fra DJUs møde den 1. februar 2011, 
skal der ske en evaluering af prøvernes form (to 
dommersystem), prøvens afvikling generelt, øko-
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nomi og behov. 
Ud fra hundeførrnes tilkendegivelse har prøverne 
været en succes. 
HMC  foreslog, at de kontnentale slutter op om for-
søget, og arrangere lignende prøver i efteråret 2012. 
Flertal for at tage det op i DJU. 

Markprøvekalender for 2012 – 2013 – 2014.
1.og 2. sep. Bliver prøvedage for DJ.  HMC omtalte 
KHs hovedprøve. 
  Status vedr. forårsprøver 2012.
Der er udsendt datoskemaer med deadline den 10. 
dec.. Ifølge DJUs referat pkt.9, skal alle prøver 
benytte det nye Web-prøvesystem ved tilmelding, 
betaling, udskrivning af kataloger, kritikskrivning 
m.m.. Mere herom under dagorden pkt. 4 
  Status vedr. FJDs vinderklasser 2012.
FJD afholder 2 ordinære vinderklasser i 2012. Begge 
afholdes i Nordjylland. Den kontinentale ved  Hjal-
lerup, med Leif Bach som prøveleder. Normalt er 
denne prøve på 4 hold, men Leif kan kun over-
komme 3 hold. Den engelsk på Gl. Toftegaard med 
Ingerlise Rasmussen som prøveleder.
Den kontinentale gr. Ønsker fi re hold. Der arbejdes 
på sagen.

KJS
Kim Geisler vil fortælle om KJS, planlægning af 
markprøve 2012 samt ønsket om et evt. samarbejde 
med FJD
  Kim takkede for indbydelsen til at deltage i mødet. 
Han gav en fyldelstgørende mundlig orientering 
om arbejdet i KJS. Kim Geislers indlæg kan ses i 
vedhæftede bilag. 

Generel orientering v. HRA/BO
HRA havde en hilsen med fra Bent Hansen (formand 
for Langhårsklubben), med tak for opmærksomhe-
den i forbindelse med hans sygdom.
  HRA: Jeg synes, at samarbejdet imellem grupperne 
i FJD har stået sin prøve. Jeg oplever i dag en større 
respekt og forståelse for hinandens interesser og 
synspunkter. Ligesom AD og jeg har et godt samar-
bejde. Et samarbejde, vi i høj grad bærer med os i 
vores arbejde i DJU samt i vores relationer til FJDs 
samarbejdspartnere.
  Jeg ved, at Den Engelske Gruppe har holdt møde 
i sidste uge. Der foreligger endnu ikke et ref. fra 
mødet, men jeg har fået en mundtlig orientering 
af AD om bl.a. erfaringerne med de engelske vk 
afholdt på forsøgsbasis efter DM, samt et forslag til 
en Markprøvefond. BO supplerede

Mødeaktiviteter
HRA ønsker en disskussion om antallet af fælles- og 
gruppemøder, planlægning af datoer tilpasset DJUs 
mødedatoer etc.
  HRA: Jeg fi nder det formålstjeneligt, at vi i højere 
grad i fremtiden planlægger vores møder således 
at de afholdes kort tid før møder i DJU, før f.eks. 
Formandsmøder og Repræsentantskabsmøder i 
DKK. LIgsom en række formalia f.eks. i DJU (ind-
tillinger: Udvalg, dommere DM etc.) ville få større 
fokus ved en bedre planlægning enten i form af fl ere 
møder end i dag el. måske ved en systematisering 
af tilgået data, der kræver vores opmærksomhed og 
evt. respons.
  Punktet blev grundig drøftet. Vi skal udmelde vores 
racer selvbestemmelses ret., med FJDs fællesskab, 
der gør os stærke. Måske fl ere møder.  faste dagsord-
ner. Til  fællesmøder. 

Udvalg
Status fra Udvalget vedr. de tyske avlsprøver, herun-
der vicepræsident i JGHV, Wolf Schmidt – Körbys 
foredrag i Ejbyhallen, Fyn onsdag den 18. jan. 2012.
  CL orienterede om aktiviterne i 2011 og om det 
kommende foredrag med Wolf Schmidt-Körby. 
HRA: Prøveregler m.m. skal ”tilhøre” og administre-
res af FJDs kontinentale klubber for at sikre disse 

som avlsprøver. Prøverne kan afholdes af samar-
bejdspartnere. DJ bør ligesom os have en særlig 
interesse i HZP’en som en jagtduelighedsprøve, der 
f.eks. på sigt kan imødegå politiske krav om vores 
hundes duelighed til jagt – og dermed etisk korrekt 
jagtudøvelse. HRA ønskede en tilkendegivelse fra 
klubberne, om man er klar til godkende prøverne 
som grundlag for bl.a. klubbernes avlsarbejde. CL 
sender indbydelse ud. Til mødet. pris 50,00 kr. Prø-
verne skal administreres i FJDs kontinentale gruppe. 
FJD udstikker reglerne.  Klubberne er overvejende 
positive, men enkelte klubber ville gerne have 
prøverne udarbejdet til danske forhold. Efter mødet 
i Ejby, evalueres mødet, og der bestemmes endeligt 
prøverne som grundlag for avlsarbejdet. Der arbej-
des hårdt på en dansl oversættelse. Peter Jögensens 
oversættelse.

2.  Fra/til DJU.
• Referat fra sidste møde
HRA gennemgik enkelte punkter i referatet, der er 
udsendt til klubberne 7.11 2011
Referatet er udsendt til alle formænd
• DJs rolle
Vi drøftede samarbejdet mllem DJ og FJD, på for-
skellige områder. Punktet tages op på et fællesmøde.
• Dommere DM 2012 (beslutning fra sidste 

møde i DJU)
DJUs bestyrelse har ikke godkendt en af de indstil-
lede dommere, hvorfor vi skal fi nde en ny. Der blev 
indstillet en ny, samt en reserve, hvis førstindstillede 
takker nej,
  Indstillingen af dommere til DM sker i dag på bag-
grund af meriter, der er halvandet år ”gamle” (som 
de nyeste meriter). Jeg foreslår derfor, at vi løfter fl g. 
foreslag på vores fælles møde i maj med det formål 
at fremme det på efterfølgende møde i DJU. Forslag: 
ForslagIndstilling af dommere til DM fremsendes til 
DJU senest 15. januar i det år DM afvikles. Formalia 
tilknyttet forslaget: Opdaterede meritlister for 
markprøvedommere fremsendes til specialklubberne 
fra DJU senest 1.1. i det kalenderår DM afvikles. 
Motivation: Forslaget sikre, at kandidater til at 
dømme DM i et givent kalenderår altid vurderes på 
seneste meritter.
• Ophævelse af reglen om, at samme hund 

kun må deltage på en af FJDs henholdsvis 
forårs- og efterårsprøver i kvalitetsklas-
serne. Med virkning fra og med forårsprø-
verne 2012. 

Forslaget blev vedtaget i enighed. 
• Elever/ aspiranter - fremtidige godkendel-

sesprocedure. 
Behandlet under pkt. 4. DJU. DUVs uddannelses 
forslag taget til efterretning.
• Gruppens indstilling af elever (og aspiran-

ter).
Pt. ingen 
• Prøvelederseminar 2012 
 HRA: Der er fra DJUs side arrangeret en række 
orienteringsaftner om det nye web-baserede prøve-
ledersystem. Jeg mener, at vi, hvis det er praktisk 
muligt, skal foreslå at fl g. punkter tilføjes do: Kor-
rekt regnskabsafl æggelse og korrekt udsætning af 
fuglevildt
• Efteruddannelse af markprøvedommere i 

henhold til majmødet.
Forslag: Efteruddannelse skal være regelmæssig – 
f.eks. hvert 4. år. Efteruddannelse er en pligt – den 
personlige autorisation er afhængig af deltagelse. 
Der etableres et uddannelsesudvalg, der i samar-
bejde med DUV planlægger og løbende revurderer 
efteruddannelsen. Kontinentale dommere, der ikke 
har dømt fuldbrugsprøver, skal snarest uddannes til 
at kunne dømme disse. Nuværende dommere (samt 
nuværende og fremtidige elever/aspiranter) skal 
uddannes i fl erdommersystemer. DUV kan straks 
indkalde en dommer til efteruddannelse, hvis det 
skønnes nødvendigt. Det bør overvejes om efterud-
dannelsen skal afholdes (geografi sk) decentralt el. 

centralt. 
  Ensartethed i bedømmelsen synes at mangle i 
samtlige prøveformer. 

3.  DKK 
• Formandsmødet den 2. oktober 2011.
HRA: Formandsmødet åbnede efter min opfattelse 
op for en betydelig breddere dialog med DKK om 
bl.a. avlsarbejdet i vore klubber. Jeg beklager dybt, 
at DRK ikke var repræsenteret. 
• input til HRAs møde med DKKs forret-

ningsudvalg 5.12 2011
Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 7.1 2012

4.  Status på adgang til statsskovene (se punkt på 
dagsordenen fra nov. 2010)
Vi efterlyser tiltag . sagen er nu tre år gammel.. 
Rykker for svar. 

5.  Eventuelt
AL: Kan man ændre på fordelingen af terrænerne på 
markprøverne ? Eksempelvis: Man laver  holdene 
som man plejer, og trækkers på dagen lod om ter-
rænerne .
  AL : Fælles instruktørkursus, hvad sker der. HRA: 
Vi har det i mente. Der er muduler i DKK og DJ. 
Der blev nedsat et lille udvalg : AL,Robert, Johanna. 
Indkaldelsansvarlig Robert.
Dommerlister med e-mail.

6.  Næste møde(planlagt til onsdag den 9. maj 2012 
ifølge referat fra 18. maj 2011). 

- 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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I de store skove
Det kræver en indsats af såvel jægere som hunde, når man vil bide skeer med tjur og urfugl i 
de store svenske skove.

Tekst og foto: Kim Henriksen

Turen ind til området, hvor vi forventer at 
få kontakt med urfugle og tjur, har væ-
ret hård. Siden vi efterlod bilerne, har vi 
vandret i en time og er nu endelig fremme 
og kan starte jagten. Her midt i den svenske 
storskov står vi nu fi re mand med hunde og 
er klar til at begynde på dette års ”Skovfug-
lejagt”. Vi er forventningsfulde, og hundene 
er meget ivrige, de ved, hvad der skal ske.
  Rejsen og turen har været planlagt længe 
og er kommet i stand via en god svensk 
kammerat, der har modtaget invitationen fra 
vores vært og guide, Håkon. Vi befi nder os 
tæt på Sveriges geografi ske midtpunkt – i 
byen Ljungaverk mod Sundsvall i øst, med 
direkte udsigt til Bottenhavet. 
  Årstiden er slutningen af august, og vi er 
   beriget med et 30.000 hektar stort jagtom- 
    råde, der foruden fuglene tilby-
    der elg og bjørn. Bjørnene er et  
    kapitel for sig, for alene det at
  vide at risikoen for at møde en 
           bjørn midt i ” ødemarken” er muligt, 
      giver det hele en ekstra forståelse af, 

hvor stor og langt fra hjemlig jagt denne 
jagtform er.

Vi er ankommet til Håkons hyggelig hus 
med tilhørende anneks, lige op af skoven 
aftenen forinden, og sidder nu efter et dej-
ligt måltid mad og planlægger de næste da-
ges ture ind i skovområdet. Håkon er et rent 
naturmenneske med rigtig mange skovdage 
i benene. Han har tidligere været ramt af 
alvorlig sygdom, men er heldigvis kommet 
tilbage og virker stærk og optimistisk.
  Kortene bliver lagt på bordet, og de bedste 
områder, hvor årets yngel af fl ere gange 
er blevet observeret, bliver anvist. Det 
forlyder at ynglesæsonen har været perfekt, 
godt vejr i forbindelse med klækningen, 
stabil periode efterfølgende med masser af 
fødemulighed og så et år med stor vækst af 
lemminger, så rovtøjet har haft let tilgang 
til føde og dermed de bedste betingelser 
for skovfuglenes yngel  – strategien er klar, 
så nu er det tid til en kort nats søvn, inden 
dagen kommer.
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Inden vi slipper hundene, skal vi lige 
ændre lidt på vores påklædning, turen ind til 
området har været varm og her er rygsæk-
ken uundværlig. Jagten i skoven er intensiv 
og strækker sig over en dag på seks - syv 
timer, så rygsækken indeholder de nødven-
digheder, der kan blive brug for, herunder 
mad og drikke, energi til hundene samt lidt 
skiftetøj i tilfældet af, det bliver nødvendigt, 
men alligevel ikke mere end højst nødven-
digt, da der kun er en selv til at bære.
  Højmosen eller myrmarken, som sven-
skerne kalder det, ligger for vores fødder, 
og første hund slippes. Vi følger kanten af 
højskoven og nyder synet af hunden, der 
arbejder energisk. Mosen er våd som en 
svamp, og for hver trin vi tager, pibler van-
det op omkring vores støvler. Det her terræn 
er ikke som en dansk mose, her mødes 
udfordringerne for hvert trin og kravet til 
udstyr er højt. Tætte støvler og gaiters 
     kommer til sin ret, åndbart beklædning i 
        let stof gør gavn.
  Området er perfekt til Urfugl, de 
 spredte plantninger, små holme 
       med bevoksning og højskoven, 
                     der giver mulighed for sikker 
       overnatning – en typisk blan-
         dingsskov der er den optimale 
         biotop.
                  Vi bevæger os næsten lyd-
         løst igennem området, kun 
      klokken fra den arbejdende 
    hund høres. Her er der sjældent
        behov for de store anvis-
          ninger til hundene. De 
  fi nder hurtigt et fornuftigt 
    moment 

og  tilpasser deres søg efter vinden. Terrænet 
gør det ofte svært at anlægge et regelmæs-
sigt søg, og det betyder intet, for det her 
handler om jagt og kun jagt. Vigtigst af alt 
er hundens evne til at holde kontakten og 
forstå spillets regler.
  Skovfuglene er hurtige løbere, og det får 
vi snart at føle, da hunden tydeligt viser 
interesse og er i kontakt med noget inde i en 
granholm. Efter en kortvarig stand udløser 
hun selv og tager foden op. Hurtigt er vi to 
mand på ydersiderne af hunden og føreren 
bag. Det går stærkt, så det gælder bare om at 
følge med og undgå de store våde områder 
der ligger ret foran – udfordrende, ja meget 
og utrolig spændende. Der løfter fugle 
længere fremme i terrænet. Først en enkelt, 
så tre og en enkelt igen – alle ungfugle, og 
pludselig sker det. Urkokken løfter fra den 
tætte skovbund og fl yver med hurtige vinge-
slag mod højre, uden chancen for skud.  
  Imponerende oplevelse og meget intenst at 
følge hunden fl ere 100 meter igennem det 
uberørte område og opleve, hvordan fuglene 
på behørig afstand forstår at udnytte situa-
tionen til deres fordel. Kræftanstrengelsen 
får lungerne til at pibe lidt ekstra, og smilet 
er fremme hos alle, da vi kort samles for at 
vende hændelsen.
  Vi fortsætter og har i løbet af formiddagen 
kontakt med fl ere spredte kuld og ældre 
enlige fugle, og det lykkes da også at fælde 
fl ere urfugle for hundene.
  En af oplevelserne står endnu ganske ty-
deligt. Min tævehund er sluppet, og hun har 
arbejdet fornuftigt og bliver på et tidspunkt 
meget aggressiv i sit søg – der er kontakt. 
Standen kommer, men kort efter udløser hun 
og virker en smule forvirret. Jeg presser for-
sigtigt på, og kort efter følger vi fod, og jeg 

må virkelig sætte det lange ben forrest for 
at følge med i det tunge og våde område, vi 
er kommet ind i. Ikke langt fremme ophører 
granholmen, og højmosen er igen tydelig, 
og da jeg næsten har opgivet håbet, løfter 
der to urkokke side om side. 
  Som så ofte før går det hele bare meget 
stærkt, og skud nr. to bliver desværre en 
ren forbier til den lavt fl yvende kok, men 
de sorte fjer fra den første fugl svæver stille 
i luften, da jeg ivrigt sender hunden frem 
efter fuglen.
  Urfuglen er en utrolig smuk og meget 
fascinerende fugl, især kokken der er sort 
blå – med en metalskinnende fjerdragt, 
lyreformet hale og med rød kam hen over 
øjnene.

På en lang jagtdag er der behov for natur-
lige pauser, Nescafé og de sammenklappede 
håndmadder smager bare så meget bedre, 
når de nydes under den åbne himmel.
  Vandet er rent og nemt tilgængeligt, så et 
hurtigt bål og det hele er klart på ganske 
kort tid. Restituering har vi alle brug for, så 
hundene får påfyldt hurtig energi og udnyt-
ter straks pausen til afslapning i deres egen 
søvn.
  Oplevelserne står stadig i frisk erindring 
og vendes under måltidet, der efterfølges af 
enigheden om en hurtig og naturlig ”mor-
far”. Med ryggen mod jorden og næsen 
mod himlen indtræder der hurtigt ro 
og en total afslappet tilstand, hvor 
muligheden for at mærke sig selv 
gør jagtture som denne til den 
helt rigtige medicin for kroppens 
ve og vel.
  Alting har en ende også 
pauser, så efter et kort men 

Her regerer tjuren.
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tiltrængt hvil skal vi i gang igen. Ret for 
vores fødder ligger der en kolossal stor myr-
mark, med små holme med spredt bevoks-
ning, som vi vil forsøge at søge af.
  Terrænets størrelse gør, at vi spreder os og 
slipper to hunde, så vi kan få det ordentlig 
dækket af. Hundene har haft godt af hvilet, 
og de arbejder hårdt og målrettet. 
  Trods den meget våde bund kommer de 
godt omkring, og inden længe ser jeg ud 
af øjenkrogen at ”kollegaerne” lang ude på 
fl øjen, springer efter hunden, der har opnået 
stand langt fremme i terrænet. Alt stopper, 
og vi følger situationen på afstand, og efter 
en tur, der minder om hurtig løb på vandet, 
er de fremme ved hunden, der står 100% 
fast. Vi ser hunden rykke frem, og en fl ok 
ryper løfter fra en lille granholm. Der lyder 

skud men vi ser ingen fugle, der falder, men 
da hunden bliver sendt i søg, viser det sig ret 
hurtigt, at en rype ikke nåede i sikkerhed.
  På disse kanter sker det ikke så sjældent 
at dalrypen trækker ned i den lavere del af 
området, og ofte fi ndes i de små holme, der 
er omkranset af de våde områder.
  De mange timer i naturen mærkes på 
kroppen, og de hyggelige aftener i det gode 
selskab, med veltilberedt mad er et indslag, 
som passer perfekt til dagens strabadser.

Tjuren er kongen og en yderst ligeværdig 
modstander. Den gamle kok kender sit revir, 
og der skal virkelig arbejdes hårdt for at få 
ham på skudhold. Tjurens foretrukne op-
holdssted er i den gamle del af skoven, der 
ofte er tæt, men den kan også træffes i de lys 
åbne skovområder med fugtig bund. 
  På mine jagter til Sverige har jeg endnu 
ikke oplevet standen med efterfølgende 
rejsning af Tjuren, men fodfølgningen og 
det efterfølgende løb på siden af hunden, 

hvor opgaven er at forudse tjurkokkens lø-
bebane, og hvorfra den vælger at fl ygte med 
vingernes hjælp. Typisk vælger kokken at 
fl ygte op af i terrænet og ved fl ugten udnytte 
niveauforskellen, så den hurtigt får luft 
under vingerne og sin store krop i svæv.
  Efterårets fremskredne gyldne og røde 
farver er dominerende i landskabet, og når 
der startes tidligt ud med jagten, og tågen 
hænger lav i landskabet, opstår der de mest 
fantastiske billeder, der gør oplevelsen af 
at jage midt i den vilde natur endnu mere 
storslået.
  Naturens vilde bær, områderne med kan-
tareller der hjembragt passer perfekt til de 
mørke urfugle bryster – gør det hele til at 
sandt skattekammer for øjne og mund.
  På disse kanter passer naturen sig selv, og 
der er ingen menneskelig indgriben. Eneste 
tegn på aktivitet er elgpassene, der bliver 
vedligeholdt og sporene efter de moderne 
minibæltekøretøjer, der bringer de store 
elgkroppe ud fra de øde områder.
  Nogle steder er der passager over vandløb, 
der også bliver vedligeholdt, da de er eneste 
mulighed for at krydse den våde bund. Her 
færdes bjørnene også, og deres fodaftryk 
i den bløde mose ses tydeligt og minder 
os endnu engang om, at vi ikke er alene i 
skoven.
  Trods vores værts mange skovdage igen-
nem næsten et helt liv, har han endnu ikke 
haft oplevelsen af bjørnene på tæt hold, men 
er trods det, meget bevist om deres tilstede-
værelse.
  Inden vi får set os om, er jagtdagene brugt 
op og endnu et af årets højdepunkter har 
indskrevet sig i hukommelsens historiebog. 
Tiden til afsked er kommet, og dagsrejsen 
hjem til det danske er afslutningen på endnu 
en formidabel jagtoplevelse hos og sammen 
med vores gode svenske naboer.  

Stand på toppen. Hvad mon der ligger ret foran?

Fuld fart gennem mosen. Kaffekedlen koger. En gammel urkok et smukt og værdigt jagtbytte.

www.fjd.dk
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Spørg dyrlægen v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Har du et spørgsmål om sygdom, sundhed, skader, ernæring og lignende, så send det 
til Jagthundens redaktion.
  Vores dyrlæge vil svare på dit spørgsmål snarest muligt. Er der fl ere spørgsmål, en 
rubrikken giver plads for, vil sprøgsmålene blive udvalgt efter hvilket der ud fra en 
veterinærfaglig synsvinkel har størst almen interesse.                    jagthunden@fjd.dk

Så ser det ud som om, der er afklaring i reg-
lerne for indrejse til Norge med hund og kat.
  Det er 01.12.2011 fastsat ændringer i regler 
for privat indførsel af hund, kat og ilder til 
Norge. Fra 1. januar 2012 vil reglerne for 
indførsel af kæledyr til Norge fra et EU 
medlemsland og tredjeland ændres. Alle 
kæledyr skal fortsat vaccineres mod rabies. 

  For kæledyr som indføres fra EU og fra 
listeførte tredjeland, kan dyret indføres 21 
dage efter vaccineringen, og kravet om 
rabies antistofkontrol vil ophøre. 
  For kæledyr som kommer fra ikke liste-
førte tredjelande vil kravet om karantæne 
erstattes af strenge krav som forsikrer, at 
dyrene er beskyttet mod rabies. Disse krav 
inkluderer blandt andet rabies antistofkon-
trol 30 dage efter vaccinering, samt yderli-
gere 3 måneders ventetid før de kan indføres 
til Norge. 
  Kravene vedrørende behandling mod ræ-
vens dværgbændelorm opretholdes.
  De grundliggende krav om dokumentation, 
pas og grænsekontrol ændres ikke. Det vil 
kun være muligt at indføre maksimum fem 
dyr per gang. 
  Der er ingen ændringer for indførelse af 
uvaccinerede hvalpe under tre måneder. Her 
skal man som tidligere ansøge Mattilsynet 
om tilladelse til indførelse.

Vi kan fortsat sælge hvalpe til Norge
Det vil fortsat være muligt, at 
sælge hvalpe til Norge, og vi slip-
per for blodprøvning efter rabies-
vaccination.

Foto: Flemming Østergaard

Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 
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Han kom til verden en junidag, medens so-
len skinnede og bierne summede. Sammen 
med 16 søskende brød han gennem skal-
len og plumpede ud i en mørk, men varm 
verden. Han var lidt fortumlet og våd efter 
de mange dages ophold i ægget, men da han 
var blevet tør, begyndte han at pippe, og 
straks efter hørte han andre lignende pippe-
lyde i mørket. Han bevægede sig, kravlede 
fremad, skubbede til bløde og varme fjer, og 
pludselig blev alt lyst omkring ham. Han var 
ude i verden.
  Nogle af de andre søskende ville også se 
verden og pippede og kravlede lige som 
Frederik, stak hovedet frem, blev ramt af 
lyset og undrede sig. Nu så Frederik også, 
hvad det var, han havde været gemt under - 
sin mor. Hun så godt nok lidt anderledes ud, 
end han havde forestillet sig, men hun kluk-
kede venligt, når Frederik og hans søskende 
pippede.
  Efter et stykke tid kom der et underligt 
væsen hen til verden. Det var kæmpestort 
på to lange ben, men det smed noget ind til 
Frederik, som han mor straks gav sig til at 
samle op, medens hun klukkede på en helt 
særlig måde. Frederik og han søskende gav 
sig også til at samle det op, og det smagte 
dejligt, så de proppede i sig, det bedste 
de kunne, samtidig med, at de udforskede 
verden.
  Verden var nu til at overse. Et par meter på 
den ene led og en enkelt på den anden, og 
så var der tråd, så man ikke kunne komme 
længere. Det var en underlig verden, syntes 
Frederik, men pludselig blev han søvnig, 
søgte mod sin mors beskyttende vinger og 
faldt snart i søvn.

Verden var nu betydelig større end først 
antaget. Frederik og hans søskende fi k snart 
lov til at løbe rundt i det lange græs uden 
for tråden. Det var rigtig dejligt. Her kunne 
man lege gemme, og her kunne man fange 
insekter, som smagte vidunderligt og langt 
bedre end det foder, manden med de lange 
ben kom med hver dag.
  Men friheden har sin pris. En dag eksplo-
derede brændenælderne i et inferno af hår 
og klør. Naboens sorte kat havde bestilt 
fasankylling til frokost. Den sorte høne 
galede op, og alle kyllingerne inklusiv Fre-
derik skyndte sig ind i buret, men en af hans 
søstre nåede ikke med. Den endte i gabet 
på katten, som veltilfreds spankulerede bort 
med sit bytte, som katte nu en gang kan gøre 
det.
  Da Frederik var fem uger gammel, blev 
hele familien fl yttet ned i mosen. Her var 
også andre fasankyllinger med deres hønse-
mødre, så der var et løben og pippen overalt. 
Til at begynde med gik de inde i en stor ind-
hegning, men det varede ikke mange dage, 
før Frederik fandt ud af, at der var huller i 
hegnet. Her kunne han og de andre smutte 
helt ud i den store vilde natur, og trængte 
de til lidt ekstra foder, smuttede de lige ind 
igen. De gjorde de nu altid hver aften, hvor 
de fl øj op i et af de mange træer for at fi nde 
et godt sted for natten.

Der skete noget grusomt en dag. Det var 
ellers sådan en dejlig morgen, hvor so-
len skinnede, og insekterne summede om 
gederamsene, som stod i fuldt fl or. Som et 
lyn fra en klar himmel, fuldstændigt ud af 
ingen ting kom en kæmpe stor fugl susende 
og brasede lige ned mellem Frederik og 

hans søskende. Den sorte høne galede op, 
og alle fasankyllingerne løb forvirrede rundt 
efter skjul. Heldigvis lå Frederik og nød det 
mellem nogle hindbærstokke, så han var 
ikke i fare, men en af hans søstre endte i 
kløerne på den store fugl. Det var gyseligt at 
se på, hvordan hun blev plukket, og hvordan 
brystkødet stykke for stykke forsvandt ned i 
det store næb.
  Den dag lærte Frederik at tage sig i agt for 
duehøgen, og da manden kom for at fodre 
og opdagede den døde fasankylling, klip-
pede han en masse grene af og lagde dem 
rundt om på jorden, så Frederik og alle de 
andre fasaner kunne færdes under dem og 
være i skjul for høgen.
  Duehøgen var nu ikke den eneste fare, som 
lurede i mosen. Oppe i bakkerne var der en 
rævegrav, og hvalpene her fra syntes, det 
var rigtig morsomt at jage de store fasankyl-
linger. Det var nu sjældent, de fi k fat i en 

Frederik Frederik 
FasanFasan

Tekst: Hundemanden
Fotografi k: Flemming Østergaard

Brudstykker af en dagbog, hvor Verden ses gennem en fasans 
øjne.

www.fjd.dk
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kylling, men det var irriterende hele tiden 
at skulle være på vagt og blive forstyr-
ret, enten når man balede eller ledte efter 
insekter i det lange græs. Frederik fandt 
nu hurtigt ud af, at blot man var tæt nok på 
indhegningen, kunne man være i fred. Der 
var nemlig strøm om indhegningen, og det 
kunne rævene ikke lide. Han havde en dag 
set en rævehvalp komme for tæt på, og den 
hylede og streg længe efter mødet med den 
glatte tråd.
  Mærkeligt hvad det var med den tråd, for 
Frederik kunne ikke mærke noget særligt, 
hverken når han trådte på den eller gik 
under den.

Det var ved at blive efterår, og der var sket 
en forandring med Frederik. Han havde fået 
en masse røde og brune fjer over hele krop-
pen, og hans hale var blevet meget længere 
end hans søstres, som også havde beholdt 

den grålige fjerdragt. De andre ”drenge” i 
fl okken havde det på samme måde, og i takt 
med at halerne voksede, vovede de sig hver 
dag længere og længere bort fra mosen. Tid-
ligt om morgenen begav de sig over engen, 
fulgte bækken med de skærmende bræn-
denælder og så videre med det tykke hegn 
op til en mark, hvor dejlige gule blomster 
dækkede det meste af jorden.
  Flere steder under vejs var der beholdere 
med korn, så man blot skulle prikke til en 
underlig metaldims for at få foder. Frederik 
kendte dem godt fra mosen, så føden var 
ikke noget problem, men det var nu den gule 
mark, som trak.
  Her kunne man spankulere omkring, nyde 
solen, fi nde orme og insekter og lidt rester 
af det korn, som maskinerne havde spildt 
en gang samtidig med, at man var i god 
dækning for høgen og de andre rovfugle. 
Her var også uanede mængder af grønt, 

som fasaner nu en gang godt kan lide, og så 
duftede de gule blomster så dejligt.
  Men en dag skete der noget mærkeligt. 
Manden med de lange ben og en af hans 
venner kom gående gennem marken sam-
men med en hund. Sammen med var nu så 
meget sagt, for det så ikke ud til, at hunden 
var sammen med mændene. De løb mest 
alle de steder, hvor mændene ikke var.
  Pludselig styrede hunden lige i den retning, 
hvor Frederik og hans venner opholdt sig. 
Frederik og de andre tog benene på nakken 
og benede af sted, som fasaner nu en gang 
kan, men hunden var hurtigere. Den afskar 
dem vejen mod mosen, og så var der ikke 
andet for fasanerne at gøre end at lægge sig 
ned og gøre sig meget små. Men så stop-
pede hunden og stod helt stille og nærmest 
stirrede på Frederik. Han blev meget bange, 
men lå alligevel helt stille.
  Nu kom mændene nærmere, og Frederik 
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så, at de havde taget nogle mærkelige rør 
frem. Så sagde de et ord til hunden, som 
Frederik aldrig havde hørt, men det havde 
hunden tilsyneladende. Den sprang i hvert 
fald frem lige i hovedet på Frederik og de 
andre, som under stort rabalder og skrål tog 
til vingerne og kastede sig i alle retninger. 
Frederik var så bange, at han slap en klat, og 
så kastede han sig til siden samtidig med, at 
der lød et vældigt brag, og noget voldsomt 
susede lige forbi ham. Så lød endnu et brag, 
og en af de andre haner tumlede til jorden i 
en sky af fjer. På stive vinger nåede Frederik 
i sikkerhed ved bækken tids nok til lige at se 
hunden komme bærende på han ven, som så 
meget livløs ud.

Der var mange mænd i mosen. Nogle stod 
uden for på række, medens andre gik inde 
i selve mosen, og så havde de fl ere hunde 
med. Hidtil havde her været så fredeligt, 
men nu var det åbenbart slut. Mændene 
råbte og dirigerede med hundene, som drø-
nede rundt mellem pilebuskene. Fasanerne 
forsøgte at gemme sig så godt som muligt, 
men det hjalp ikke, og hundene fandt dem 
en efter en, så de måtte i luften og søge dæk-
ning i nabokrattet. Hver gang råbte mæn-
dene: - Tiro..tiro! Og uden for mosen stod 
andre med rør og lavede spektakel. Mange 
af fasanerne faldt ned og blev samlet op af 
hundene.
  Frederik ventede så længe som over hove-
det muligt. Først gemte han sig i hindbær-
risene, så løb han videre til rosenkrattet, og 
da hunden også fandt ham der, drønede han 
ud i pilebuskene, hvor vandet stod højt. Her 
satte han sig på en gren lige i vandoverfl a-
den og trykkede sig ind til stammen. – Puh, 
det var strengt. Men endnu en gang blev 
han opdaget af en hund, og så var der ikke 
andre muligheder tilbage end vingerne. Han 
skruede sig op mellem pilebuskene, højt 
op, fandt vinden og tog så al den medvind, 

han kunne få, inden han satte kursen mod 
nabomosen. For fuld fart drønede han af 
sted højt over mændene med rørene. – Bang, 
bang, bang, bang. Frederik ænsede det 
næppe, for der var kun et, der gjaldt. Væk, 
væk. Træt og udaset kastede han sig under 
en tæt gran, hvor han sad helt stille i meget 
lang tid, ja helt til mændene og hundene 
havde forladt mosen. Den dag forsvandt 
mange af hans venner i mosen.

Mosen var blevet hvid. Et tykt pudder 
havde lagt sig over det hele, og det gjorde 
det meget besværligt at færdes. Det var også 
farligt, for fasanernes naturlige camoufl age 
var borte med et trylleslag, så Frederik og 
hans venner vovede sig sjældent ret langt 
bort fra mosen eller de skærmende hegn. 
Det var heller ikke nødvendigt, for behol-
derne med foder blev til stadighed fyldt op 
af manden med de lange ben, og der var 
mange af dem både i mosen og i hegn og 
småkrat. 
  Han færdedes mest sammen med de andre 
haner, og et par gange havde de vovet sig ud 
på marken for at fi nde korn, men som et lyn 
fra en klar himmel havde duehøgen været 
der og snuppet en af dem. Man lærer som 
regel af egne fejltagelser, men man kan også 
godt lære af andres.
  Det værste var at få vand. Det hvide pulver 
kunne godt spises, men det gav ikke megen 
væske, og så var det meget koldt. Heldigvis 
var der bækken. Den var endnu ikke blevet 
stiv som mosevandet, så her kunne Frederik 
smutte ned og hente den daglige ration.
  Om natten sad han oppe i en af de store sit-
kagraner og pustede sig op for at holde var-
men. Han kunne høre ræven pusle omkring 
nede mellem buskene, og en gang imellem 
gøede den, så det kunne høres langt om-
kring, og så svarede andre ræve i bakkerne 
eller plantagen. En dag var en af hønerne 
kommet til skade med vingen, så den ikke 

kunne fl yve op for natten. Den havde søgt 
ly under de lavt hængende grangrene, men 
Frederik havde hørt et vældigt rabalder midt 
om natten, og næste morgen var der kun 
rævespor og en bunke fjer under grantræet.

Der var sket en forandring med Frederik. 
I takt med at dagene var blevet lysere, var 
fjerdragten blevet mere farvestrålende, og 
pludselig syntes han heller ikke så godt om 
sine venner i ”drengeklubben”. Ja, faktisk 
brød han sig slet ikke om dem og forsøgte at 
jage dem bort fra mosen og engen. Hver dag 
patruljerede han langs med bækken, rundt 
om mosen og op langs hegnet. Med jævne 
mellemrum stoppede han op, galede ud 
over landskabet og baskede voldsomt med 
vingerne. Her herskede Frederik – det skulle 
ingen være i tvivl om.
  Efterhånden, som vejret blev lunere, 
trak hønerne også ud fra mosen. Nogle af 
hønerne blev i Frederiks område, og dem 
gjorde han voldsomme haneben til, når de 
var i nærheden. Det var noget helt andet, 
end når han somme tider mødte en anden 
hane, så blev der et vældigt påstyr. Frederik 
pustede sig voldsomt op og røg lige i hove-
det på den anden. – Var han ikke klar over, 
hvem der havde dette territorium?
  Hvis den anden ikke fortrak med det 
samme, røg de begge op i luften, hakkede 
med næbbene, spjættede med benene og 
baskede med vingerne. Det kunne godt blive 
ved i lang tid, indtil Frederik havde overbe-
vist den anden om, hvem der var stærkest. 
Og sådan blev det ved i lang tid.
  Men da rævehvalpene viste sig for første 
gang på bakken sammen med den gamle 
tæveræv, var der faldet lidt mere ro over det 
hele. Frederik beherskede sit område, og 
han havde været på ryggen af de fl este af 
hønerne. Nu lå de rundt om i det lange græs 
og varmede æggene. Det var ved at blive 
sommer……
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DJU
orienterer  NU SKAL ALLE 
  BRUGE WEB-PRØ 
  VESYSTEMET
Fra og med 2012 indføres der et nyt system til hånd-
tering af samtlige prøver for stående jagthunde. Der 
startes først op med alle markprøverne, hvorefter de 
øvrige prøvetyper kommer senere.
Tilmelding til alle prøver vil fremover foregå ved via 
internettet, ligesom administration af prøverne før og 
efter arrangementet med præmielister og dommer-
kritikker bliver internetbaseret.
  Når prøvelederne for vores markprøver i dag mod-
tager tilmeldingsblanketterne til markprøverne, så er 
mere end fi re femtedele sendt via e-mail. Det samme 
gælder betalingerne, som indgår via Netbank, da 
færre og færre har en checkkonto.
  Der er således ikke tale om noget helt nyt, når 
hundeførerne fra 2012 skal tilmelde deres hunde via 
Dansk Kennel Klubs (DKK) WEB-prøvesystem.
  Det er der til gengæld for prøvelederne, som nu 
skal benytte dette system til modtagelse af tilmeldin-
ger og betalinger, til lodtrækning, til katalogopstil-
ling og til sidst til udskrivning af præmielisten.
  Dommerne skal også skrive deres kritikker i det 
nye system. Her er dog ikke tale om noget uvant, da 
98% af dommerne i dag skriver deres kritikker ind 
på den digitale skabelon, og videresender dette til de 
prøvearrangerende organisationer m.fl .
  Hvad er det nye for disse tre grupper?

Hundeførerne
Når man skal tilmelde sig til en markprøve, går man 
ind på web-adressen www.hundeweb.dk. Her kan 
man få et overblik over samtlige prøver for stående 
hunde i hele landet uanset arrangerende organisa-
tion. Man behøver ikke at være medlem af DKK for 
at tilmelde via DKKs Hundeweb.

Efterhånden som organisationerne opretter deres 
prøver, vil de dukke op i den liste, der vises her. 
Fra listen vælger man den aktivitet man ønsker at 
deltage i - prøvedato og sted mm. er anført - og 
indtaster sin hunds stambogsnummer.
  Vupti – så står alle hundens stamdata der pludselig 
samt forældre og ejers navn og adresse, idet 
der er direkte forbindelse til DKKs hundeweb. 
Hundeføreren skal så angive, hvilken klasse man 
starter i, om man evt. er dobbeltfører samt sit 
medlemsnummer. Derefter er det bare at trykke på 
knappen og sende tilmeldingen. Til slut går man 
ind via Netbank (kunder i Danske Bank og Nordea) 
eller med Dankort og sender tilmeldingsgebyret til 
den angivne bankkonto i DKKs regi. Efterfølgende 
modtager man via e-mail en bekræftelse på sin 
tilmelding.

  Det skal understreges, at hunden først er tilmeldt 
prøven, når betalingen er gennemført. Når 
man tilmelder via www.hundeweb.dk kan man 
ikke tilmelde hunden og efterfølgende lave en 
”manuel” overførsel til DKKs bankkonto. Man skal 
gennemføre betalingen som en del af tilmeldingen.
  Hvad så med den hundefører, der ikke råder over 
en computer? Kan han/hun ikke mere stille på en 
markprøve?
  Naturligvis kan man det. Man sender en 
tilmeldingsblanket med posten til prøvelederen, evt. 
med en check eller betaler via Netbank (måske via 
naboens Netbank) eller med Dankort. Det bliver så 
prøvelederens opgave at taste denne tilmelding ind i 
WEB-prøvesystemet. 
  Når prøven er slut, og dommeren har skrevet 
kritikkerne, kan man gå ind i prøvesystemet og se 
kritikken. Man behøver ikke være medlem af DKK 
for at se kritikkerne. Man skal blot lede efter den 
pågældende prøve og det pågældende hold. Der vil 
således ikke mere blive sendt en skriftlig kritik med 
posten. Man kan printe sin hunds kritik ud til at 
sætte den i scrapbogen. 
  Hundeførere, der ikke råder over en computer, må 
alliere sig med en person, der har en sådan. Evt. kan 
man mod betaling få den arrangerende organisation 
til at sende en kopi af kritikken.
  Fordelene for hundeførerne ved det nye 
prøvesystem er bl.a.:
- Hundens stamdata på tilmeldingen er altid korrekte
- Hundeføreren får bekræftelse på, at hunden er 
tilmeldt
- Kritikken kan ses, lige så snart dommeren har 
sendt den
  Der henvises til ”Manual for hundeførere” på DJUs 
hjemmeside. 

Prøvelederne
Når tilmeldingsfristen for en markprøve er slut, 
lukkes der automatisk for tilmelding via hundeweb. 
Prøvelederen henter selv alle web-tilmeldingerne 
på prøven, ligesom de indbetalte tilmeldingsgebyrer 
overføres til en aftalt bankkonto. Prøvelederen skal 
som oven for nævnt supplere op med de hunde, som 
er tilmeldt direkte til ham via Postvæsenet samt evt. 
eftertilmeldinger.
  Prøvesystemet giver mulighed for at lave 
lodtrækning og opdele på hold, sætte dommer på 
holdene og dermed udarbejde et katalog for prøven. 
Der er mulighed for at mikse unghunde og åben 
klasse hunde, tage hensyn til dobbeltførere m.m. i 
lodtrækningsmodulet. Oplysningerne kan sendes via 
e-mail til de indbudte dommere og andre involverede 
i prøven. Til slut udskrives præmielisten, som 
afl everes til dommeren. Sker der på dagen ændringer 
i forhold til den udskrevne præmieliste, skal 
dommeren rette det i hånden. 
  Når prøven er slut, sørger prøvelederen får at evt. 
rettelser bliver indført på præmielisten og indtaster 
derefter resultaterne i prøvesystemet. Når dette er 
gjort, og DKK har fået besked herom, overfører 
DKK alle resultaterne til hundedatabasen, hvorefter 
hundenes stamkort i DKKs hundeweb er ført a jour.. 
  De ønskede kvalifi kationer hos en prøveleder 
har hidtil været, at vedkommende disponerede 
over nogle gode terræner, at man har et godt 
overblik, og man samarbejder godt med lokale 
jagtforeningsmedlemmer og hundefolk. Derudover 
er det afslappende, hvis man har en effektiv 
sekretær, der tager sig af skrivearbejdet og det 
administrative arbejde.
  Inden nogle af vores dygtige prøveledere melder 
fra i protest over dette nymodens væsen, kan det 
oplyses, at der arrangeres kursusaftener opdelt på 
landsdele i slutningen af januar. De prøveledere, der 
ikke ønsker at gøre brug af dette tilbud, kan i stedet 
for fi nde en medhjælper, der vil hjælpe prøvelederen 
med denne opgave. Inden da er der uddannet nogle 
superbrugere, som danner et netværk ud over landet, 
hvis opgave det er at træde hjælpende til, når der er 

brug for vejledning m.m. 
  Fordelene for prøvelederne ved det nye 
prøvesystem er bl.a.:
- Prøvelederen får hurtigt et godt overblik over 
tilmeldte hunde
- Alle stamdata for hundene er korrekte
- Systemet gør det nemt at lave lodtrækning, skrive 
katalog og præmieliste
- Præmielisten registreres direkte ind på DKKs 
hundeweb uden forsinkelser  
  Der henvises til ”Manual for prøveledere” på DJUs 
hjemmeside.

Dommerne
Som oven for beskrevet har vores dommere 
allerede vænnet sig til at bruge Edb-teknikken ved 
skrivningen af deres kritikker. 
  Fremover bliver det endnu nemmere, idet den 
direkte linie til DKKs hundeweb sikrer, at det er de 
rigtige data, der står for hunden. På fi ktive prøver 
og en forsøgsprøve har nogle af vores dommere 
testet systemet, og der er kun ros til det. Det bliver 
afgjort nemmere. Det er slut med at sende en mere 
eller mindre krøllet tilmeldingsblanket gennem sin 
printer og håbe på, at skabelonen er indstillet rigtig. 
Heller ikke noget med at klistre, hvis printeren og 
tilmeldingsblanketten ikke kan forliges. Når man 
har skrevet kritikkerne, ladet dem overnatte og lige 
kontrolleret dem, så er det blot at trykke på godkend, 
og hermed er de synlige for alle.
  Instruktion af dommerne vil foregå via ERFA-
grupperne.
  Fordelene for dommerne ved det nye prøvesystem 
er bl.a.:
- Skrivning af kritikker foregår 100% digitalt – ingen 
problemer med overførsel til papir
- Når den endelige kritik er skrevet, sendes 
den direkte til DKKs hundeweb og er dermed 
offentliggjort uden forsinkelse   
  Der henvises til ”Manual for dommere” på DJUs 
hjemmeside.

Specialklubberne og organisationerne
Som nævnt slipper specialklubberne og organisati- 
onerne for det store arbejde med at fotokopiere 
kritikkerne, putte dem i kuverter og sende dem. Man 
sparer tid og porto. Årbogsredaktørerne får det hele 
foræret.

Konklusion
Når Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse nu har 
besluttet, at det nye WEB-prøvesystem skal i gang 
fra og med de første anerkendte markprøver i 2012, 
er det naturligvis i tillid til, at det kan fungere 
tilfredsstillende for alle parter.
  Systemet har gennem et år været brugt i forbindelse 
med DKKs udstillinger, ligesom Dansk Retriever 
Klub har benyttet det i forbindelse med deres 
markprøver. DKK har så udviklet et særligt modul til 
de stående jagthundes prøver, som er blevet testet på 
forskellig måde. På længere sigt er det meningen, at 
systemet skal benyttes til alle former for prøver for 
de stående jagthunde.
  Uanset hvor grundigt man tester et Edb-system, så 
vil der altid vise sig én eller anden form for fejl, når 
det skal stå sin prøve i praksis. Vi håber naturligvis, 
at der kun bliver tale om små fejl, og vi håber på, 
at alle involverede brugere vil vise den fornødne 
tålmodighed og overbærenhed, indtil etv. fejl bliver 
rettet.
  Men spændende er det at begive sig ind i denne 
fagre nye verden.
Med venlig hilsen
DJUs ad hoc udvalg for indførelse af WEB-
prøvesystemet  
Finn Møller Jørgensen, Ásgeir Páll Júlíússon, 
Kristian Møller og Aage Stenhøj

www.fjd.dk
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DJU-nålen
DJU-nålen tildelt følgende:
Dansk Jagthunde Udvalgs hæderstegn 
DJU-nålen er i 2011 tildelt følgende 
personer som en anerkendelse af veludført 
arbejde enten som markprøvedommere el-
ler som udvalgsmedlem i DJU-regi:
  Svend Buchhave, Uffe Jacobsen, Chri-
stian Johansen, Bent Olsen, Knud Overga-
ard, Kristian Thomsen og Per Thorstensen.

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse 

Dansk Vizsla Klub, Langhårsklub-
ben, Dansk Weimaraner Klub, Dansk 
Drentsche Patrijshond Klub og Klubben 
for Gamle Danske Hønsehunde afholder 
international vinderklasse mandag den 9. 
april 2012
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26, 
Tjørring, 7400 Herning 
Mødetid kl.: 08:00
Dommere: Just Mikkelsen (ordf.) og An-
ders Wanstrup
Prøveleder: Carsten Lawets, Tværtoften 32, 
7400 Herning 
E-mail: carsten.lawets@tryg.dk
Tlf.:  22 20 81 46

Tilmelding: Tilmelding og betaling af prø-
ven skal i år foregå via www.hundeweb.dk. 
Adgangskrav: 2 x 1. præmie i åbenklasse 
og/eller brugsklasse og/eller Fuldbrugs-
prøve, samt bestået slæb- og apporterings-
prøve eller DJ´s udvidede apporteringsprøve 
jvf. Fælles Markprøve Regler.
  Der kan på prøven uddeles CACIT til 1. 
vinderen.
  Der kan bestilles morgenkaffe til kl.7.45 
á kr. 35,- og/eller frokost á kr. 75,-. Dette 
bestilles ved at ringe eller skrive til prøvele-
deren. Der vil være mulighed for at købe øl 
og vand.

International vinderklasse i 5-klub regi 2012

Træningsartikler for jagt og markprøvehunde
til træning konkurrencer & fornøjelse
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Fodertyvene
Bent Bjerre fra Holstebro fi k opstillet et 
vildtkamera ved en fodertønde på jagten ved 
Storåen, hvor der forsvandt uforholdsmæs-
sig meget af kornet.
  Stor var forundringen, da en fi n lille fi lm 
afslørede hele tre grævlinge, der guffede i 
sig af hveden.
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DEBAT
Er det det vi vil?.......................eller?
I fælles markprøve regler (FMR) §1. står bl.a. 
”vurdere og fastslå de deltagende hundes jagtlige 
egenskaber og dress’erbarhed til vejledning for 
avlsarbejdet”, hvilket vi så gør efter det foreliggende 
regelsæt. På efterårets Brugs- og Vinderklasser 
kommer vi tættest praktisk jagt ved fældning af fugl. 
Ifb. m. fældning af fugl får vi især mulighed for at 
efterprøve dresserbarhed og ikke mindst nervefast-
hed, idet vi forlanger at hunden efter på ordre at 
have rejst fugl, skal forholde sig rolig til ny ordre 
gives. Såfrem fuglen ikke fældes kan dommeren, 
hvis hundens øvrige kvaliteter på dagen er iorden, 
vælge at lade hunden apportere en kastet fugl efter 
reglerne i FMR. 
  Jeg føler anledning til at rejse debat, da jeg med 
bekymring har måttet konstatere, at på efterårets 
Brugsprøver er gjort brug af ”kastet” fugl i stor ud-
strækning. Ved at skimme tilgængelige kritikker fra 
DKK’s brugsklasser kommer jeg frem til følgende:
  På 30 hold eng.+kont. hold omhandlende 345 
hunde er 153 hunde præmieret, hvoraf 67 præmierin-
ger baserer sig på en ”kastet fugl”.
  Det beror i overvejende grad på forbiskud, i sjæld-
nere tilfælde sikkerhed og fredede fasanhøner.
  Det fi nder jeg ikke tilfredsstillende, da resultatet 
efter min mening ikke svarer til de intentioner der er 
med prøven. Er vi på vej til at gøre undtagelsen til en 
regel? I så fald devaluerer vi prøvens værdi. 
  Ved årets DM for stående hunde baseredes place-
ringen af de engelske 2.-3.-4.V, og de kontinentale 
1.-2.-4.-6.V på ”kastet fugl”. Har vi i dag brugs- og 
jagtchampions der ikke har haft en fuglesituation 
afsluttet med fældning af fugl?
  Da samtlige deltagende hunde på Brugs- og Vin-
derklasse har vist apportering ifb.m. kvalifi cering 
til deltagelse, er det i grunden en ganske overfl ødig 
eksercits vi foranstalter når vi ”kaster fugl”.
  Hvis en hund i åbenklasse ikke har vist selvstændig 
rejsning af fugl, kan den højst opnå 2.pr. I en sådan 
situation, hvor hundens øvrige kvaliteter på dagen er 
iorden, vil vi som dommere typisk give yderligere 
muligheder i håb om en situation, hvor hunden på 
ordre kan vise rejsning og blive færdigbedømt.
  Skal vi have indført samme restriktioner ifb.m. 
fældning af fugl, så vi kan sikre os, at præmieringen 
lever op til formålsparagraffen?
  Alternativt kan vi sløjfe de dyre efterårsprøver, og 
kaste en fugl ifb.m. fuglesituationer på forårsprø-
verne, hvad jeg dog ikke vil anbefale.
Mvh
Thomas Moltesen Hansen

Ekstra vinderklasser – hvorfor det ?
Frank Krøyer har i Jagthunden/december giver 
et kort og udmærket referat fra den ene af de to 
forsøgsvinderklasser, som DJU åbnede op for, at de 
engelske racer kunne gennemføre i efteråret 2011. 
Frank har i sit indlæg gennemgået dagen på Lange-
bæk på udmærket vis. De to prøver i henholdsvis 
Bramming og på Sydsjælland skal nu evalueres 
i foråret, og må forventes at blive drøftet på de 
respektive engelske klubbers generalforsamlinger, 
således at input herfra kan indgå i DJU´s endelige 
vurdering. Hvad er det så, der skal drøftes ?
  Jeg skal her kort genopfriske fakta for forsøgsprø-
verne:
1 hold med 16 hunde (maks.)
2 dommere og 2 skytter
1. heat afvikles som normal vinderklasse - blot med 
1 hold og med 2 x 8 slip i første afprøvning mod 
normalt fl ere hold og 2 x 4 slip pr. hold.
2. heat og matchning afvikles som normal vinder-
klasse.
Forsøgsprøven er anerkendt som vinderklasse – regi-

streres i DKK. Der kan uddeles Cacit.
Placering på forsøgsprøverne tæller med til jagt- og 
brugschampionat.
Forsøgsprøverne er placeret efter Danmarksmester-
skabet.
Pt. kun de engelske klubber, som har lagt billet ind 
på forsøget.
  Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at alle deltagere 
inklusiv undertegnede og de 32 hunde havde en god 
dag på de to dage, som endte med 2 og 5 place-
rede vinderhunde. De 2 prøver kastede samtidig 
3 jagtchampionater af sig. Så det handler især om 
principper og dermed politik. Jeg skal her forsøge 
at påpege enkelte væsentlige problemstillinger i for-
hold til at gøre forsøgsprøverne alment anerkendte.
  Når adgangen til championater bliver lettere, må 
det også være tilladt at konstatere, at man har ac-
cepteret, at titlernes værdi helt naturligt nedgraderes/
devalueres. De kendte prøver, som tæller i dag, har 
deltagelse af alle hundesportsudøvere, som ved, at 
det netop er på specialklubbens efterårsvinderklasse 
og på én af de fælles efterårsvinderklasser, at point 
til hædersbevisningen skal hentes i konkurrence med 
de bedste hunde inden for sporten. Over 200 starter 
er der på vinderklasserne op til DM. Flere prøver 
med reducerede antal starter giver alt andet lige 
adgang til fl ere point. Det kan og skal selvfølgelig 
drøftes, om de nuværende krav er for stramme ? 
Men, hvad opnår hundesporten (de engelske racer) 
ved at fremtrylle fl ere championater ? Kan det fx 
forbedre markedsføringen af vores racer over for den 
danske jæger ? Eller, kan vi bruge tiden bedre ?
  I ideoplægget til disse prøver er det en klar 
forudsætning, at prøverne - for ikke at karambolere 
med de ”rigtige” vinderklasser - afholdes efter DM. 
Altså i højsæsonen for vores jagtudøvelse. Er det 
foreneligt med grundideen for at afholde prøver, 
som beskrevet i Fælles Markprøve Regler, at vi nu 
vægter prøver, som afholdes, mens vores kunder går 
på rigtig jagt i nabosognet ? Kan det tolkes, som om 
jagten nedprioriteres på bekostning af et formaliseret 
prøvesystem ? Er det ikke jagthunde, som vi skal 
avle ?
  I sidste ende kan det jo være, at prøveformen, som 
nu er blevet testet, skal afl øse den nuværende vinder-
klassestruktur, og dermed gå hen og blive fremti-
dens vinderklasse ! Vælger man, ikke at sidestille 
forsøgsvinderklassen med de ”gamle” vinderklasser, 
afholder det selvfølgelig ingen fra, at fortsætte denne 
type prøver. 
  Men, inden man ser sig blind på vinderklasser-
nes prøveform og betydning, skal jeg dog venligst 
erindre om, at vinderklasser ”bare” er konkurrence, 
hvorimod kvalitetsklasserne netop er målrettet avl 
med de stående jagthunde, og dermed har toppriori-
tet. Det glemmer enkelte hundesportsfolk af og til !
  I ønskes alle en god hovedprøve og en god general-
forsamling med konstruktive debatter.
Søren Stenhøj

Avlsristrektioner
Mandag den 9. januar 2012 bortfaldt kravet om, 
at forældredyr i forbindelse med stambogsføring i 
DKK minimum skal have en Very good på udstil-
ling. En beslutning som har betydning for en del 
specialklubber under FJD. Forslaget blev vedtaget 
med et markant fl ertal på et ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde i Dansk Kennel Klub lørdag den 7. 
januar 2012. Dermed kan hvalpe efter forældredyr, 
som ikke har været på udstilling, fremover stambog-
føres. Hanhunden skal dog via lægeerklæring kunne 
dokumentere, at den har begge sine testikler.
  Det skal her fremhæves, at såfremt der pt. forelig-
ger sunhedsmæssige avlsrestriktioner for racen, fx 
kendt HD-status eller blodprøve for Von Wille-
brandts, så er disse restriktioner fortsat gældende 
frem til og med 31. december 2012. Det skyldes, 
at DKK i samarbejde med den enkelte specialklub 
skal genenmgå de nuværende restriktioner for den 

enkelte specialklub, herunder aftale hvilke restrik-
tioner, som skal gælde fra den 1. januar 2013. Her 
må det formodes, at væsentlige sundhedsproblemer 
fortsat forsøges imødegået ved brug af restriktioner. 
Der vil således fortsat være specifi kke restriktioner 
for enkelte specialklubber.
  Kennelklubbens tiltag bunder i, at antallet af stam-
bogsførte hunde med DKK-stambog har været i frit 
fald over en del år. Ud af 70.000 hunde registreret i 
Dansk Hunderegister pr. år er kun ca. 20.000 - mod 
tidligere 42.000 - af dem med stambog fra DKK. Og, 
faldet ser ud til at fortsætte. Denne udvikling er ka-
tastrofal, idet historikken vedrørende avlslinjer stille 
og roligt vil forsvinde inden for de enkelte racer, 
og “varedeklarationen” vil blive udvandet. Det skal 
altså være nemneme at opdrætte hvalpe i Danmark. 
DKK har samtidig skævet til bl.a. Sverige, som på 
dette område på ingen måde er forbudsland!
  Heldigvis er problemet knap så udtalt hos de 
stående jagthunderacer, hvor ca. 80 % af samtlige 
hunde fødes med DKK-stambog. Dette hænger selv-
følgelig sammen med, at størstedelen af parringer 
(og importer) tager udgangspunkt i, at specialklub, 
opdrætter og ikke mindst køber ønsker velfunge-
rende jagthunde, hvor hundenes duelighed kan 
dokumenteres via faktiske resultater lagret i vores 
prøvesystem.
  Ovennævnte vedtagelse gav samtidig anledning til 
forskellige konsekvensrettelser i stambogføringsreg-
lerne og kennelmærkereglerne.
  Det bærende princip er fremover, at det er 
OPDRÆTTERENS (og HANHUNDEEJERENS) 
ansvar, at sikre fornuftig avl i Danmark. Dette prin-
cip forsøges indarbejdet i de etiske retningslinier for 
avl, som er et vejledende dokument for opdrættere, 
hanhundeejere, købere, specialklubbers bestyrelse og 
DKK. På baggrund af input fra bla. repræsentantska-
bet vil DKK´s bestyrelse udarbejde nye retningslin-
jer. Under alle omstændigheder droppes betegnelsen 
“regler”. Et ord som blev smuglet ind ved udgangen 
af 2010.
  DKK´s bestyrelse har i forbindelse med denne 
proces foreslået, at det overvejes at kvalitetspåtegne 
stambøger, hvis parringerne er sket med udgangs-
punkt i specialklubbernes egne retningslinjer tiltrådt 
af DKK. Det blev oplyst, at et markant fl ertal af de 
fremmødte medlemmer på DKK´s høringsmøder i 
efteråret var meget skeptiske. Den afsluttende debat 
på repræsentantskabsmødet omkring dette forslag 
viste med al tydelighed, at det er en farlig vej at gå 
med indførelse af A- og B-stambøger. Her skal det 
blot konstateres, at såfremt en race har særlige behov 
for at kunne dokumentere specifi kke forhold, så kan 
det nok klares ved brug af særligt udstedte diplomer/
certifi kater udarbejdet i samarbejde mellem den 
pågældende specialklub og DKK. Det er under alle 
omstændigheder uklogt (og uacceptabelt), hvis en 
hund via forældredyrenes status sættes i bås. 
  Opdrættere og hanhundeejere opfordres dog fortsat 
til at rette henvendelse til de enkelte klubbers avlsan-
svarlige, så misforståelser ikke opstår.
Søren Stenhøj, formand DBK
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Planlæg vildtplejen nu
Februar er en god måned for planlægning. 
Jagtsæsonen er ovre, og forårstræningen 
med hundene er endnu ikke rigtig begyndt. 
Derfor er det en god idé at bruge et par 
aftener eller en søndag på at planlægge de 
vildtplejetiltag, du regner med at sætte i 
værk på dit terræn.
  Har du tænkt nærmere over de muligheder, 
du har for at gøre noget for markvildtet på 
dit jagtterræn? Ellers er det med at komme 
i gang. Hvor kan der laves faunazoner? Og 
hvordan ser det ud med foderautomater?
  Her i februar har landmændene god tid, så 
det er bare med at komme ud og få en snak, 
og hvis han ikke er inde i tingene (det kan 
man ikke forlange) så kan du jo præsentere 
ham for de regler der fi ndes på området. 
Du fi nder dem på www.fjd.dk – vildtpleje – 
Hjælp til markens dyr og fugle.

Når det gælder faunazoner og vildtstriber, 
så er det imidlertid en god idé at tænke i nye 
baner, for der er stor forskel på plantevalg 
og såtidspunkt alt efter, om vildtstriben skal 
bruges som fodermark i efteråret eller som 
spisekammer for agerhøne- og fasankyllin-
ger i juni.
  Traditionelt har vi anlagt vildtstriberne 
meget sent, både fordi vi først og fremmest 

mente de skulle give dækning og føde i ef-
teråret, når vi skal på jagt, og fordi en række 
af de planter, der traditionelt anvendes, skal 
sås sent. Hvis det forsat er formålet med de 
etablerede faunazoner, så kan man roligt 
fortsætte med den hidtidige fremgangsmåde, 
men hvis formålet er at sikre kyllingerne et 
godt spisekammer omkring Sct. Hans, så må 
der nytænkning til.
  Ifølge Ana Bodil Hald, naturkonsulent ved 
Natur & Landbrug er det vigtigt, at fauna-
zonerne etableres så tidligt, at de tiltrækker 
insekter i juni. Det betyder, at de skal etab-
leres samtidig med, at landmanden pløjer og 
sår sin vårsæd. På den måde vil planterne 
være i en sådan vækst i juni, at de trækker 
insekter til.
   Det kan så betyde, at man skal fravælge 
nogle af de plantearter, man tidligere har 
sået, men det sker der heller ikke noget ved. 
Udvalget er rigeligt. Der er heller ikke noget 
i vejen for, at man kombinerer sommerspis-
ekammer og efterårsdækning. Blander man 
eksempelvis en lille smule fodermarvkål 
i, vil disse gro til i løbet af sommeren og 
danne et skærmende tag hele efteråret og 
hen på vinteren.
  Har man ikke mulighed for at anlægge sin 
faunastribe i det tidlige forår, så kan den 

også anlægges i september. Her er det ret 
indlysende, at planterne vil trække insekter 
til den følgende sommer.
  En anden vigtig faktor er ifølge Ana Bodil 
Hald udsædsmængden. Den største fejl er, 
at der sås alt for tæt. Der skal være så åbent 
mellem planterne, at solen kan komme ned 
og varme jorden. Ellers vil insekterne nem-
lig ikke være det. Derfor kan man roligt gå 
ned på 30 – 40 % af normal udsædsmængde. 
Det giver også bedre plads til de vilde plan-
ter, af hvilke mange er særdeles attraktive 
for vort markvildt.
  Og så må man ikke glemme signalplan-
terne. Når man etablerer sine faunazoner, 
bør der være en lille smule honnmingurt, gul 
sennep eller anden iøjenfaldende blomster-
plante imellem. 

Måske skal du til at tænke i lidt andre baner, når du etablerer dine vildtstriber, hvis altså agerhøne- 
og fasankyllinger skal kunne bruge dem som spiselkammer. Og husk så at blive ved med at fodre.

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Svend Erik Jensen m. fl .

Planterne skal så tyndt, at der kan komme sol til 
jorden, så insekterne vil være der.

Skal din vildtstribe bruges 
som spisekammer for kyl-
lingerne i juni eller som en 
efterårsbiotop?

www.fjd.dk
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Træningsudstyr til jagthunden

Schweissprøver i 5 
– klub regi 2012
For Dansk Weimaraner Klub, Langhårs-
klubben, Dansk Vizsla Klub
 Klubben for Gamle Danske Hønsehunde 
og Dansk Drentsche Patrijshond Klub

Lørdag den 5. Maj 2012 Kl. 9.00 i Vin-
tersbølle Skov
Mødested: Kørselsvejledning fremsendes 
efter tilmelding.
Anmeldelsesfrist: 25. April 2012
Der kan tilmeldes i 400m/3t, 400m/20t 
både med klov og sprøjtespor
Ingen mulighed for rapportering
Deltager: Max. 2 hold. Prøven er åben for 
andre racer, i henhold til schweissprøvereg-
lerne.
Dommer: Tilgår senere .
Prøveleder: Johnny Bastian, Ahornvej 20, 
4390 Vipperød. Tlf. 29 93 49 33.
johnny@bastian.dk    Reg. nr. 5037 konto 
nr. 3009625  

Lørdag den 5. Maj 2012 Kl. 9.00 i Pam-
hule Skov, Haderslev 
Mødested: Knagsledvej 3, 6500 Vojens.
Anmeldelsesfrist: 25. april 2012 
Deltager:Max 3 hold. Prøven er åben for 
andre racer, i henhold til schweissprøvereg-
lerne.
400m/3t, 400m/20t ( Ingen mulighed for 
rapportering ) 
Dommer: Keld Petersen og Hans Martin 
Christensen 
Prøveleder: Just Mikkelsen, Hammelev 
Bygade 9, 6500 Vojens. Tlf. 74 50 74 85. 
justm@webspeed.dk Reg. nr. 1551 konto 
nr. 5701406

Lørdag den 25. August 2012 Kl. 9.00 i
Rold Skov, Buderupholm statsskovdi-
strikt ved Skørping
Mødested: P-pladsen, Buderupholmvej, 
Skørping.
Anmeldelsesfrist:11. august 2012. 
Deltager: Max. 3 hold. Prøven er åben for 
andre racer, i henhold til schweissprøve-
regler.

400m/3t og 400m/20t, der vil ikke være 
mulighed for rapportering pga. statsskovens
reglement.
Dommer: Tilgår senere.
Prøveleder: Dan Vestergaard, Langerimsvej 
90, 9560 Hadsund.
danvestergaard@hotmail.com Reg. nr. 9231 
konto nr. 0002480700 

Fælles for alle prøver
Tilmelding: Skal ske på Dansk Kennel 
Klubs anmeldelsesblanket, som kan fås 
ved henvendelse til DKK’s kontor, eller 
downloades på www.dansk-kennel-klub.dk  
Aktiviteter/ Schweissprøver
Regelsæt: Adgangskrav og bedømmelse 
efter DKK’s regelsæt, der kan rekvireres 
ved henvendelse DKK’s kontor eller se på 
DKK´s hjemmeside.
Prøvegebyr: 400m/3t 450 kr. + evt. rappor-
tering 100 kr. (400m/20t 500 kr.) Gebyret 
skal være vedlagt anmeldelsen for at være 
gyldig eller indsat i banken.
Stambogen: Eller resultatbogen ( Hvis re-
sultatet ønskes indført ) og vaccinationsat-
test skal medbringes på prøvedagen .

Knæk & Bræk!      

Sportsman’s sætter fokus på rådgivning
Fra 1. februar 2012 byder Sportsman’s Pet Food velkommen til et 
nyt medlem af teamet - Per Brommann, som skal hjælpe med at 
styrke serviceringen af hundeejere, kenneler og forhandlere med 
yderst professionel rådgivning og kundeservice. Med 6 års erfaring 
som rådgiver for opdrættere, butikspersonale og slutbrugere in-
denfor ernæring af hunde, er Per Brommann et velkendt ansigt in-
denfor hundeverdenen, og vil med sin store erfaring og viden være 
med til at sætte kunden endnu mere i fokus. Derudover har han en 
baggrund som jæger, tjenestehundefører, opdrætter af brugshunde, 
og er hundeejer af en Westie og en Labrador. 
  Per Brommann kan fra ovennævnte dato kontaktes på tlf. 
30870028 eller pb@sportsmans.dk . Velkommen!

  Disse planter retter sig ikke først og frem-
mest mod fasaner og agerhøns, men i kraft 
af, at de kan ses på lang afstand sender de et 
signal til forbipasserende og andre natur-
brugere om, at her gør man noget. Det er et 
vigtigt budskab.

Med den viden vi har i dag, er det også 
vigtigt, at der på terrænet er etableret et 
netværk af foderautomater for såvel fasaner 
som agerhøns. Hønsefuglene har brug for 
fedt for at kunne klare ynglesæsonen. Det 
kan de få gennem det tilskud, vi som jægere 
kan give dem via automaterne. Engelske un-
dersøgelser har for længst vist vigtigheden 
af at fodre ude i terrænet. Fuglene får større 
ynglesucces, og de er bedre forældre. I 
fi lmen Agerhønen og det moderne landbrug 
(kan ses på www.fjd.dk – vildtpleje) ses det 
tydeligt at de enkelte par knytter sig til en 
foderautomat. Det er iagttagelser, mange 
danske jægere også har gjort.
  I det hele taget er det vigtigt at forstå, at 
hvis vi skal hjælpe agerhøns og fasaner om 
foråret, så skal vi fodre, der hvor fuglene 
færdes. Man kan hente inspiration og vejled-
ning i at fremstille automater mm på www.
fjd.dk – vildtpleje – Helårsfodring af hønse-
fugle. Vi er kun i februar, så man kan nemt 
nå at lave en stak automater og få dem sat 
op i tide. Og husk så. Bliv ved med at fodre 
helt frem til Sct. Hans.

Bliv ved med at fodre helt frem til Sct. Hans.

www.fjd.dk

Anna Bodil Hald stod bl.a. sammen med 
Jens Reddersen for rapporten: Fugleføde 
i kornmarker – insekter og vilde planter. 
Miljøprojekt nr. 125 (1990) for Miljømi-
nisteriet.
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  Dansk Kennel Klub 
  på kursændring
  
Dansk Kennel Klub har de seneste år oplevet 
et markant fald af stambogsførte hunde. Det 
er ikke mange år siden der blev stambogført 
omkring 30.000 hunde om året, hvor vi i 
2011 måtte konstatere, at vi er på vej under 
20.000 hunde. Afspejlede disse forhold blot, at 
antallet af hunde i Danmark er faldende, men 
kendsgerningen er at antallet er stigende og 
at DKK kun står for en lille del af registrerin-
gerne. Det ved vi fordi alle hunde bliver regi-
streret i det lovpligtige Dansk Hunderegister. 

I 2010 blev der registreret 72.567 hunde i 
Dansk Hunderegister, hvor DKK registrerede 
21.648 hunde. Kaster vi blikket 30-35 år 
tilbage stambogførte DKK godt halvdelen af 
alle hunde i Danmark. 
En stadig stigende gruppe vælger at opdrætte 
hvalpene uden stambøger, og en kendsgerning 
er, at der i nogle racer registreres 5-10 gange 
så mange hvalpe i Dansk Hunderegister end 
i DKK.
  Det er af mange årsager et alvorligt problem 
for DKK. Færre hunde i den organiserede, 
seriøse avl forøger risikoen for indsnævring 
af den genetiske variation. Hos fl ere racer, der 
i forvejen er antalsmæssig små, er det meget 
alvorligt at fl ere og fl ere hvalpe avles uden 
stambog. Betydelig genetisk variation går tabt, 
og selve det at racerne bliver for små medfører 
en indsnævring af populationerne i de enkelte 
racer og er en alvorlig trussel mod sundheden 
– uanset hvor mange sundhedsundersøgelser 
der udføres.
  På længere sigt vil denne reduktion også 
medføre et fald i medlemstallet og de mange 
aktiviteter hundene deltager i – ikke blot for 
DKK men også specialklubberne.  Man kan 
også forudse, at denne udvikling medfører, at 
DKK ikke vil være den slagkraftige forening, 

som tilfældet er i dag.
  Mange års bevidst strategi ligger bag vor 
avlspolitik, hvor 145 racer i dag har en avls-
restriktion vedrørende sundhed, fl ere racer 
endog fl ere. Over 90 % af disse restriktioner 
er blevet til på foranledning og ønske fra de 
pågældende specialklubber. En kritisk gen-
nemgang af disse restriktioner vil givetvis 
vise, at en del er tiden løbet fra, medens andre 
restriktioner kan ændres til anbefalinger.

DKK har gennem sidste halvdel af 2011 
analyseret og bearbejdet årsagerne til denne 
tilbagegang i stambogsføringerne. En række 
bidrag fra medlemmerne om årsagerne og for-
slag til løsninger blev bearbejdet af bestyrel-
sen på et heldagsmøde sammen med DKK’s 
sundhedsudvalg.
  Vi har naturligvis også skelet til, hvad man 
gør i andre lande, og her især vore søsterorga-
nisationer i de øvrige nordiske lande. Sundhed 
er en mærkesag for DKK, og DKK og Svensk 
Kennel Klub var i slutningen af 90’erne de 
første til at tage spørgsmålet om racehundenes 
sundhed alvorligt. Lige siden har vi arbejdet 
seriøst med dette, svenskerne primært gen-
nem anbefalinger, hvor vi i DKK har valgt 
reglernes vej. Ved en sammenligning kan vi 
ikke seriøst påstå, at de danske hunde i dag er 
bedre, og bestyrelsens oplæg har også været at 
nærme os den ”svenske model”. 
  I begyndelsen af oktober måned blev der 
afholdt et ekstraordinært formandsmøde, hvor 
problemerne og baggrunden og de forskellige 
scenarier og strategier blev drøftet. Senere 
blev der afholdt tre medlemsmøder rundt i 
landet med deltagelse af over 800 medlemmer. 

DKK’s ekstraordinære repræsentantskabs-
møde
På DKK’s ekstraordinære repræsentantskabs-
møde den 9. januar 2012 – i øvrigt det første 
i 33 år – blev bestyrelsens forslag til ændring 

af præmieringskrav og avlsgodkendelsesar-
rangementer vedtaget med mere end 75 % af 
stemmerne og bestyrelsens øvrige forslag blev 
vedtaget enstemmigt af repræsentantskabet.
Præmieringskrav
Kravet om, at en hund skal være præmieret på 
en udstilling eller avlsgodkendt på et avlsgod-
kendelsesarrangement, før den anvendes i avl, 
bortfalder hermed pr. 9. januar 2012. (Godt 
2/3 af samtlige racer var omfattet af denne 
regel).
  De øvrige avlsrestriktioner, der typisk 
omhandler fysisk og mental sundhed er fortsat 
gældende og skal være opfyldt ved stambogs-
føring.
  DKK og de enkelte specialklubber vil i løbet 
af året drøfte i hvilket omfang de nuværende 
avlsrestriktioner skal ændres. Ikrafttrædelsen 
af ændringerne vil derfor være forskellig fra 
race til race i takt med gennemførelse af for-
handlingerne, som skal være afsluttet senest 
ved årets udgang. 

Kennelmærkebestemmelser
Kravet om, hvornår man skal erhverve ken-
nelmærke har hidtil været ved opdræt af 
mere end 3 kuld på 5 år. Kravet er nu bragt i 
overensstemmelse med lovgivningens krav 
om gennemførelse af uddannelse for erhvervs-
mæssigt hundehold og er fremover max. 2 
kuld pr. løbende 12 mdr. 

Etiske regler
De etiske regler får igen status af anbefalinger.
  Som det ses er ansvaret nu i langt højere grad 
lagt over på opdrætteren. Det er jo også op-
drætteren der hæfter for fejl og mangler over 
for hvalpekøberne, som kan indbringe ham/
hende for Forbrugerklagenævnet eller DKK’s 
klagenævn.
fmj

  
  

DKK
orienterer

www.fjd.dk

                                     STAMBOGSREGISTRERINGER AF STÅENDE JAGTHUNDE 1995-2011
RACE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
POINTER 163 114 125 116 114 89 95 107 105 116 96 119 89 85 87 78 87
ENGELSK SETTER 199 150 132 100 72 72 88 100 115 71 103 43 75 103 71 50 71
IRSK SETTER 150 114 115 109 63 109 61 92 47 79 36 34 95 64 56 49 50
IRSK RØD/HVID SETTER 7 6 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
GORDON SETTER 98 84 83 64 83 100 75 92 85 91 40 75 102 64 67 57 67
BRETON 347 320 299 259 201 147 227 175 214 166 160 141 157 147 147 140 113
RUHÅRET HØNSEHUND 1592 1198 1182 919 889 749 769 835 788 890 629 753 640 679 686 597 549
KORTHÅRET HØNSEHUND 870 571 607 470 344 486 428 387 414 381 373 286 344 281 266 256 189
LANGHÅRET HØNSEHUND 80 105 47 58 85 35 57 63 88 69 51 37 68 67 31 56 61
GL. DANSK HØNSEHUND 189 213 175 135 148 110 126 73 113 152 115 123 142 81 78 131 126
KLEINER MÜNSTERLÄNDER 460 436 338 317 296 158 230 304 234 299 236 276 205 236 288 248 224
GROSSER MÜNSTRELÄNDER 60 47 25 23 17 24 10 14 19 21 7 20 25 13 7 17 15
WEIMARANER 33 58 24 67 55 20 39 55 84 73 65 63 53 33 65 28 33
WEIMARANER, LANGHÅR 0 0 0 1 2 9 7 9 0 9 0 12 8 0
VIZSLA, KORTHÅRET 53 47 49 23 33 40 29 22 36 15 55 59 83 64 58 69 44
VIZSLA, RUHÅRET 0 2 1 1 10 0 7 0 18 7 25 10 32 8 9
DRENT. PATRIJS 12 9 8 16 17 35 30 58 30 39 40 25 41 24 16
PUDELPOINTER 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0
SPINONE 7 10 0 0 3 11 1 11 0 14 7 12 6 21 2
STABYHOUN 1 8 1 11 7 16 19 21 38 34 59 49 71 48 57
STÅENDE HUNDE I ALT 4294 3457 3228 2695 2412 2169 2274 2390 2399 2528 2061 2123 2220 2013 2071 1887 1713

Tabellen viser udviklingen i stambogsføringerne af stående jagthunde fra 1995 til 2011. Selv om udviklingen i stambogsføringerne hos de 
stående jagthunde følger de øvrige racer, skiller de sig dog markant ud ved at der praktisk talt ikke opdrættes hunde uden stambog. Tilbage-
gangen her skyldes primært, at jagten med stående hund er i tilbagegang i Danmark.



25

KRAGBORG RÅFODER
DANSK BARF - når det er bedst!

www.kragborg-raafoder.dk
kragtborg.raafoder@gmail.com

v/Allan Rønsholt, Lottrupvej 7, 7130 Julsminde - +4526747327
Foto: Vicky Bjerring

JENS BANG
Strandgade 19 . 5610 Assens . Tlf. 64 71 10 61 . Fax 64 71 32 61

Biltlf. 40 26 70 61 . CVR nr. 61 30 40 10
E-mail: adv.jensbang@mail.tele.dk
www.advokatfirmaetjensbang.dk

Nye hundefi lm
Goid instruktionsfi lm
Den stående hund på marken
Kragborgs nye træningsfi lm ”Den stående 
hund på marken” er en komplet træningsfi lm 
til praktisk brug for den stående hund og som 
formidling. Filmen indleder med en stærk 
introduktion til de forskellige markprøvety-
per, samt krav og forventninger med fokus på 
danske prøver og FCI prøver.
  Træningsfi lmen er bygget op omkring 
træningen af den stående hund på marken, 
fra unghund til jagten og træningen i skov 
og fjeld. Filmen kommer lærerigt igennem 
spændende punkter som stand, rejsning, se-
kundering, fældning af fugl og ro i opfl ugt af 
skud. Lidt kritik af fi lmen skulle være af den 
af og til bliver lidt monoton og der savnes lidt 
”lyd” af natur og træning. Billedkvaliteten 
er generelt god, men der er scener der bliver 
lidt grå. 
  Uanset synes jeg, at det er en spændende 
fi lm med rigtig mange lærerige scener for 
den uerfarne og erfarne hundefører, og jeg 
kan rigtig godt lide at fi lmen repræsentere 
både engelske og kontinentale racer. Kan man 
generelt god lide gode scener med stående 
hunde, er det også en seværdig fi lm. 
  Filmen kan bestilles på www.kragborg.dk
Red.

For lidt jagt
Med Jægers ”decembernummer” fulgte en 
DVD om fuglejagt på Lyngnesta Gård i Sve-
rige. Den indeholder tre fi lm nemlig andejagt, 
agerhønejagt og fasanjagt. Meget smart for 
foretagenet, skulle man indbetale 69 kr/fi lm 
på nettet. På redaktionen indløste vi ager-
høne- og fasanjagt.
  I fi lmene følger vi hundetræneren Amir 
Zand samt kokken og jægeren Anders Levin, 
der guider os gennem handlingen.  Vi oplever 
jagtsituationer med fl ere forskellige fugle-
hunde, og Amir Zand giver anvisning på for-
skellige træningsmetoder. Nogle af disse vil 
nok give rynker i panden hos danske jægere, 
bl.a. den simple grund, at de ikke er tilladt her 
i landet.
  Et eller andet sted har jeg nok også lidt 
svært ved at forstå, at hunden først får lov til 
at løbe efter fuglen for derefter at lære, at den 
ikke må, selv om grunden er, at hunden skal 
fi nde ud af, at den ikke kan fange fuglen (i 
dette tilfælde en due).
  Begge fi lm afsluttes med, at der laves mad 
af det skudte vildt.
  Fasanfi lmen er klart bedst, bl.a. fordi vi 
kommer på vinterjagt på stærke fasankokke 
– det virker rigtigt. I agerhønefi lmen er der 
ganske enkelt for lidt jagt, og det, der vises, 
er helt tydeligt jagt på ny udsat fugl. Det har 
ikke meget med jagt at gøre og kan højest ses 
som hundetræning med ro i opfl ugt og skud 
og efterfølgende apport. Her burde der være 
nogle ordentlige jagtscener med stand og 
sekundering for stærke hønsefl okke.
  Hver fi lm er på ca. 30 min. og koster nor-
malt 149 kr./stk.
Red. 

www.fjd.dk

Markprøver
Se oversigten over samtlige forårets prøver 
på FJDs hjemmeside: www.fjd.dk
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29
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POINTERS

01 March
WORLD

CHAMPIONSHIP  
FOR 

EPAGNEUL 
BRETON

02 March
WORLD

CHAMPIONSHIP  
FOR 

EPAGNEUL 
BRETON

FEBRUARY 2012
CROATIAN KENNEL CLUB

NY DATO 
TIL Europa Cup for kon-
tinentale racer 2012

Europa Cup for kontinentale racer afholdes 
den 26. og 27. februar 2012, der forventes 
Jubilæumsprøve i samme periode, begge 
prøver afholdes i Croatien med standkvar-
ter i byen ”Zadar”.
  Der kan tilmeldes 4 hunde samt 2 reserver. 
  Udtagelseskriterier kan ses på DKK’s 
hjemmeside.  
  Oplysninger og ny tilmeldingsfrist:
Interesserede bedes sende tilmeldingsblan-
ket og kopi af resultatbog snarest og senest 
15. februar 2012 til:
Valdemar Larsen Kogtvedparken 86, 5700 
Svendborg.
Tlf. 6220 8562, mobil 4025 8262, e-mail: 
danskefm@gmail.com 
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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

Hvalpekonsulent:
Berit Mikaelsen, tlf. 2758 4710 - efter kl. 17
email: hvalpe@ruhaar.dk
  

www.ruhaar.dk

Nye vinde blæser

” Træffetid ”
Er der noget, du ønsker at drøfte med 
bestyrelsen, så er du velkommen på et af 
vores bestyrelses møder. Vi har afsat den 
første time af hvert møde til ”træffetid”, 
men fortrækker du et andet tidspunkt, så 
kan det naturligvis aftales. Kontakt en fra 
bestyrelsen og meld din ankomst.
Fre. 3-2-2012 kl. 16 på Fjeldsted skovkro
Man. 5-3-2012 kl. 17 på Fjeldsted skov-
kro
Fre. 6-4-2012   kl. 17 , Ribe ifb med 
Hovedprøven

Redaktøren har ordet
Et nyt år er startet og når du sidder med 
Jagthunden er træningen i gang og et prøve 
forløb skal planlægges.
  Som noget nyt vil man i 2012 starte med 
elektronisk tilmelding til prøver, i første om-
gang kun markprøver, men resten kommer 
hurtigt der efter. Vi kan lide det eller lade 
være, men vinden ” Læs fremtiden” blæser 
den vej og det er tid til at ” Knække den 
sidste Viking blyant ” og starte jeres PC op.
  Ingen bliver ladt i stikken, der udd. folk 
som kan hjælpe, og skulle en enkelt ikke 
have muligheden, kan en kammerat måske 
hjælpe, ellers kan prøveleder kontaktes for 
tilmelding. Jeg anbefaler at du tager dig tid 
til at læse om det på klubbens hjemmeside.

Vinden blæser….. ind i fremtiden og det 
betyder bl.a. at ”Tordenskjolds soldater” 
bliver ældre og vi  kan ikke regne med de 
holder evigt, så ude lokalt vil jeg opfordre 
til at videreføre deres enorme arbejde ved at 
trække nye spændende kræfter ind i arbejdet 
og går du rundt med lyst til at deltage i 
træner – hjælpe gerningen så meld dig på 
banen, der er brug for dig.

Også på dommersiden bliver vi mødt af 
de samme igen – igen ” Sagt med et smil” 
de har stadig et glimt i øjet og stor lyst til 
at arbejde med den stående jagthund, men 
håret er blevet gråt eller helt væk, inkl. mit 
eget, så kære hundefører de holder hel-
ler ikke evigt og har du lyst til dommer 
gerningen, det være sig Eksteriør – Mark – 
App. – Schweiss gerningen så meld dig på 
banen ved bestyrelsen, så kan vi i fællesskab 

trække på disse dygtige folks viden.

Vinden blæser…. Og vi skal alle som har 
den Ruhåret hønsehund som passion ” Passe 
på det ikke bliver til en storm” så mange års 
arbejde blev borte med blæsten…
  Fremtiden bygger på de ældres arbejde og 
erfaring, men der skal forandringsvillighed 
til, de nye hundefører skal fi ndes lokalt, her 
skal vi styrke det opsøgende arbejde for at 
få dem til at vælge en Ruhår, og at de kan se 
dem selv i vores klub

Kære alle, bestyrelsen kan det ikke alene, 
her skal vi også stå sammen for at styrke 
fremtiden for vores passion den Ruhåret 
hønsehund, så opfordringen skal lyde til alle 
” Har jeg gjort min Ruhår´s gerning for i 
dag ”
  Med et ønske om en god trænings og prøve 
sæson, 
Knæk og bræk.
Lars Hansen

DRK´s generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær general-
forsamling i Dansk Ruhår Klub Lørdag d. 
21.04.2012, kl 14.00 på Hotel Hedegår-
den Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af tre stemmetællere
3. Afl æggelse af årsberetning
4. Fremlæggelse og godkendelse af 
revideret
årsregnskab 
5. Valg af bestyrelse og to suppleanter
 Søren Hecht (Kasserer)  modtager 
genvalg. 
 Eline Noiesen  modtager genvalg
 Annette Laursen modtager genvalg
6. Valg af to revisorer og en suppleant
7. Valg af medlem til FJD

8. Indkomne forslag
9. Evt. 

Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 3 uger inden generalfor-
samlingen. Indkomne forslag fremlægges 
på klubbens hjemmeside,  Dansk Ruhår 
Klub er vært ved et fælles kaffebord.

Overrækkelse af pokaler
Husk at indsende resultater (og evt. point-
beregning) hvis du og din hund er kvalifi -
ceret til en af de pokaler, der overrækkes 
på generalforsamlingen. Resultatliste på 
aktuelle hunde bedes sendt
til pokaladministrator: Ebbe Madsen, 
Stubberupvej 11, 4140 Borup, 4649 6150, 
pokaler@ruhaar.dk - senest den 16. Marts 
2012

Nedenstående pokaler uddeles:
Chr. Stilling-Andersens vandrepokal af 
1938, til den ruhår der har opnået højest 
antal point på fuldbrugsprøve i 2011
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 
avls klasser. Mest vindende på udstilling.
Olaf Paulsens mindetallerken (klubårsvin-
der), 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 2010  - og husk at re-
turnere pokalerne senest 16 Marts 2012.

www.fjd.dk
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Vi vil nævne det igen så man kan forbe-
rede sig til en god Påske i selskab med den 
Ruhåret og alle dine kammerater.
  Som tidligere beskrevet har der været fl ere 
steder som bestyrelsen har kunnet vælge 
imellem, rigtige gode terræner og dygtige 
folk havde tilbudt sig.
  Hvor og hvem skulle vi nu vælge, for 
bestyrelsen var det et positivt problem at 
der var valg muligheder, men desværre gør 
det jo også at nogle bliver skuffet.

Men valget er faldet på Ribe og omegen 
hvor en stor stab af dygtige hjælper står 
klar og i spidsen som Prøveleder er Johan 

Sandersen, og vi glæder os til komme til 
Ribe i 2012.
  Som udgangs punkt har de fundet et dej-
ligt sted der kan fi ndes på denne web adr. 
www.skovly.nu
Her bliver der udgangs pkt, spisning – 
overnatning m.m
  Bestyrelsen glæder sig meget til de nye 
områder, men vil her gerne takke alle de 
øvrige som også bød ind.

Følg med på www.ruhaar.dk hvor vi 
løbende kommer med oplysninger om 
tilmelding – mødested . tid ol.

Forårsprøven 07 og 08 april 2012

Bestyrelsen informerer
Informationer fra bestyrelsesmøde mandag d. 31. 
oktober 2011 kl. 17.00 -22.00 på Fjelsted Skovkro
Deltagere: Torben Mørup, Søren Hecht Petersen, 
Lars Hansen, Annette Laursen, Elin Noiesen(ref.)

Økonomi
Økonomien ser stadig fornuftig ud. Vi har købt en 
anhænger til vores udstillingsgrej; derved sparer 
vi penge på leje af lagerrum. Anhængeren står hos 
Annette Laursen.
  For at sikre at DRK til stadighed har det nødven-
dige råderum,besluttedes det at forhøje kontingentet 
med kr. 10 til næste år. Kontingentsatserne bliver i 
2012:
A-medlemmer kr. 390, B-medlemmer kr. 290, fami-
liemedlemmer kr. 180, pensionister kr. 180

Nyt fra Dansk Kennel Klub
Antallet af stambogsføringer i DKK er faldet siden 
1994. Derfor arbejdes der på markedsføring af 
DKK og på at gøre lempe på mulighederne for 
stambogsføringer. Det betyder helt konkret, at DKK 
arbejder på at gøre fl ere racers avls-restriktioner til 
avls-anbefalinger.

Priser på hvalpelisten
Opdrættere og sælgere af lidt ældre ruhår er generelt 
ikke fl inke til at forlænge deres annoncer, mens de 
endnu er på internettet. Det blev derfor besluttet 
at nedsætte priserne for forlængelse, hvis forlæn-
gelsen sker, mens kuldet stadig er på internettet. 
Forlængelse i 8 uger (med mulighed for forlængelse 
i yderligere 4 uger) koster fremover kr. 175, mens 
forlængelse i 4 uger koster kr. 75.
  Er kuldet/hunden blevet slettet fra nettet, betragtes 
forlængelsen som en ny annoncering og det koster 
fortsat kr. 250 for 8 uger (med mulighed for yderli-
gere 4 ugers forlængelse) og kr. 125 for 4 uger.

Webshoppen
Webshoppen er langt om længe kommet på nettet, og 
hele varelageret er fl yttet over til DRK’s nye
merchandise-administrator Tanja Harbo. Vi har 
bestilt nogle mindre varer med logo, som skal sælges 
i webshoppen, og som vil egne sig godt til julegaver 
til dig selv eller til andre ruhårsfolk.
  De røde og grønne jakker udgår af vores sortiment 
og sælges derfor til nedsat pris. Der er bestilt fl eece-
jakker med broderet logo.

Det lokale arbejde
Der skal i fl ere af klubbens områder fi ndes afl øsere 
for kontaktfolkene.
Årbog 2011
Årbogsudvalget er godt i gang med arbejdet og 
trykning af årbogen er afklaret.

Sundhedsudvalg
Der er nu nedsat et sundhedsudvalg. Det består af 
dyrlægerne Hanne Buhr, Jens Esmann og Lars
Christoffersen. Fra bestyrelsen indgår Eline Noiesen. 
Første møde afholdes i januar 2012. Kommissoriet 
for sundhedsudvalget offentliggøres på hjemmesi-
den.

Udstillingsudvalg
Der er nedsat et udstillingsudvalg bestående af Anne 
Palmelund og Palle Christensen. Udvalgets
”jobbeskrivelse” offentliggøres på hjemmesiden.

Opdrætterseminar
Medlemmerne har stillet fl ere forskellige forslag til 
emner til det næste opdrættersemninar:
mentalbeskrivelse, hanhundeejerens ansvar, „Kun-
sten at sælge elastik i metermål“ - etik og moral i
opdræt, hvorfor vælger jeg hanner/tæver som jeg 
gør?, hvordan ønsker vi vores ruhårede jagthund skal 
være i fremtiden? Bestyrelsen takker alle, der har 

bidraget med forslag.
Det er imidlertid vanskeligt at fi nde et egnet tids-
punkt til afholdelse af seminaret i 2012, hvorfor det
udskydes og afholdes 2013 i forbindelse med frem-
visningen af avlshanner.

Unghundetest
Som tidligere nævnt arbejdes der i FJD-regi på ind-
førelse af unghundeprøver fælles for de kontinentale
racer. Dansk Ruhår Klub deltager stadig i arbejdet, 
men vi har nogle krav til prøverne, før vi helt kan 
tilslutte os dem. FJD holder møde den 18. januar 
2012 mhp. på det videre forløb.

Vigtige datoer 2012
Kontaktmandsmøde: fredag den 3. – lørdag den 4. 
februar 2012 på Fjelsted Skovkro
Dommerseminar (eksteriørdommerne): den 11. 
februar 2012 på Fjelsted Skovkro.
Hovedprøven: den 7. – 8. april 2012 ved Ribe. 
Prøveleder Johan Sandersen.
Standplads se www.skovly.nu
Generalforsamling: lørdag den 21. april kl. 13.00

Kommende bestyrelsesmøder
Husk at bestyrelsen har ”Træffetid” i forbindelse 
med vores bestyrelsesmøder. Er der noget, du ønsker 
atdrøfte med bestyrelsen, så er du velkommen til at 
melde din ankomst til en fra bestyrelsen og aftale et 
tidspunkt.

Referat bestyrelsesmøde - ekstern
Mandag d.28. november 2011 
Tilstede: LH, EN, AL, SH og TM(ref.)
0. Åbent hus
Besøg af Palle Christensen. Vi drøfter hvordan vi 
kan øge interessen til vore udstillinger.
1. Underskrivelse af referat
2. Godkendelse af dagsorden
Ad.2 Godkendt

3. Nyt fra formanden
Ad. 3
Sagen om fonden i Nordjylland. Kontoen er nu gjort 
op og pengene fordelt til de to områder. Børge Møl-
ler Jensen har endnu ikke afsluttet regnskabet trods 
aftale om, at det skulle ske i august. Bestyrelsen 
beslutter, at give Børge Møller Jensen en misbil-
ligelse i henhold til §6 stk. 1a. i vedtægterne (med 
begrundelse at trække sagen langdrag og et endnu 
ikke afsluttet regnskab). Vi
betragter sagen som afsluttet.

4. Økonomi
Ad. 4 – regnskabet for 2011 tegner positivt.

5. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
Ad.5
Opfølgning på følgende emner:
Årbog
Sundhedsudvalg
Kontaktmandsmøde
Eksteriørdommer seminar
Generalforsamling 2012 i Vejle – herunder dirigent-
opgaven.
Den planlagte nye prøveledermanual afventer den 
elektroniske DJU udgave

6. Udstillingen i Bredsten
Ad.4.
 Dato er d. 4. August 2012, Dommere : Sharon Pin-
kerton – Knud V. Jensen  Fælles spisearrangement 
med de 2 øvrige klubber

7. Eksteriørseminar
Ad.7
Vi fastholder datoen d. 11.2. – planlægningen af 
indholdet fortsætter.

www.fjd.dk
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Hirtshals området:
Jesper Kjærulff Hansen, Rimmervej 50, Ulsted, 
9350 Hals. Telefon: 9825 4491 - 3037 8035
E-mail: hirtshals@ruhaar.dk

Hvalpe- og unghundetræning følgende datoer 
kl.19.00 :
Onsdag d 7/12 2011
Onsdag d 11/1 2012
Onsdag d 25/1 2012
Onsdag d 8/2 2012
Onsdag d 22/2 2012
På adressen Vestervangsvej 1, Tornby 9850 Hirts-
hals Tilmelding til Bent Hansen på 40 51 93 62 25.- 
pr hund pr gang

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755 
Snedsted. Telefon: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
 
Marktræning 
Søndag den 12.02.2012, kl. 10.00 i Vigsø. Tilmel-
ding til Jørgen,51278245, senest den 10.02.2012 
Lørdag den 18.02.2012 på Mors. Tilmelding til 
Ib, 61301465, senest d. 16.02.12 Lørdag den 
25.02.2012 i Sevel. Tilmelding til Poul, 97448303, 
senest d. 23.02.12
Søndag den 18.03 Mors/Thy. (Sted oplyses ved 
tilmelding) Tilmelding til Kaj Verner 27646127 
senest d. 15.03.12

Lokal Markprøve lørdag den 03.03.2012 på 
Mors : Mødetid kl.08.30 hos Ib Hermansen. Tilmel-
ding til Ib, 61301465, eller Kaj Verner 27646127, 
senest d 26.02.2012 Vi starter med kaffe og rund-
stykker 08.30

Schweisstræning
Mandag den 02.04.2012 KL.18.00 i Sevel. Tilmel-
ding til Poul, 97448303, senest den 30.03.2012
Lørdag den 21.04.2012 kl.10.00 i Sevel. Tilmelding 
til Poul, 97448303, senest den 18.04.2012

Hobro området:
Carsten Jacobsen, Vielshøjen 3, 9500 Hobro.
tlf.: 2327 0370
e-mail: hobro@ruhaar.dk

Marktræning: 
For samtlige marktræning gælder følgende: Møde 
tid er kl.9.00 pris for deltagelse 150 kr.
Marktræning Hadsund d.18-03-2012 :Mødested 
Dyrskue pladsen Hadsund Tilmelding til Jan Bart-
holomæussen tlf.: 2083 7881

 Marktræning Terndrup d.24-03-2012: Mødested 
Terndrup Kro Tilmelding Niels Erik Nielsen tlf.: 
2022 9088

Lokal Schweissprøve. 28-04-2012
Tilmeldingen skal ske på Tilmeldingsblanketter og 
sendes til: Frits Hansen Als Oddevej 25 Helberskov 
9560 Hadsund tlf.: 2183 7748 Tilmeldingsblanket-
ter skal modtages d.21-04- 2012 senest onsdag med 
posten. Gebyr: 3 Timer 125 Kr. – 20 Timer 150 Kr.

Randers området:
Kontaktperson: Tue Iversen, Gl. Viborgvej 382, 
8920 Ålum. Telefon: 2386 8086
 E-mail: randers@ruhaar.dk.

Marktræning: Søndag 19/2-26/2
Tilmelding og nærmere info til Mogens Nielsen 
30593587 Såfremt der er plads nok, er der åbent for 
andre racer.

Schweiss Weekend kursus:
I samarbejde med HOJF tilbydes schweisskursus for 
hunde og fører med henblik på at føre hunden frem 
til Schweisprøve 400 meter, 3 timer samt 400 meter, 
20 timer. Man må forvente, at man selv skal arbejde 
med spor og udlægning sammen med instruktøren 

på terræner i Fussingø – Hammershøj området. 
Kurset er koncentreret over 3 dage som en samlet 
pakke, hvor der undervises i træningsmetoder så 
man kan gå fra kurset med et redskab der giver ind-
sigt og mulighed for at træne frem mod kommende 
opgaver.
* Vi underviser i grundlæggende principper så som 
at planlægge træning
* Sporlægning/at færdes i skoven med overskud til 
din hund
* Rigtigt udstyr
* Lære hundens signaler på sporet og udrede disse.
Efter kurset bliver der aftalt en dato for opfølgning 
senere på foråret
Med hensyn til tidspunkt og tilmelding for træning 
se venligst HOJF’s hjemmeside http://www.hojf.
dk/ eller Danmarks Jægerforbunds jagtblad under 
foreningsmeddelelser. Man kan også kontakte 
Christian Harbo på tlf. 40259116. Prisen bliver ca. 
800 kr. for kurset. Max. 16 hunde. Først til mølle 
princip.

Ræveslæbs træning v. Tirstrup  29/7, 5/8, 12/8
Tilmelding til Tommy Hougaard 22447188 Aner-
kendt prøve vil blive enten 18 eller 19 august.

Marktræning i roer 24/8 kl 14 Tilmelding til 
Mogens Nielsen 30593587

Lokal Fuldbrugsprøve 25-26 august Nærmere info 
følger.

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

Ræveslæbstræning: Instruktør: Bjørn Barslund
Mødested: Første gang v. shell, Tjørring hovedgade 
39, Herning Startsdato: Lørdag d. 4/2 og derefter 3 
lørdage frem d. 11/2 - 18/2 - 25/2. Afslutning med 
anerkendt prøve( Se nærmere på hjemmesiden).
Tilmelding til Bjørn Barslund på tlf: 21211366 
senest d. 28/1 Hunden skal være villig tage ræv. 
Pris kr. 150,- pr. hund, der betales første trænings-
dag. Max. 10 hunde på holdet.

Forårsmarktræning:
Træningen er planlagt til hver 14. dag, med i alt 3 
gange. Vi mødes den
første træningsdag d. 14/1 kl. 8.30 i Egehytten, 

Web shoppen
Klubbens Web shop er nu åbnet på hjem-
mesiden, der er allerede stor aktivitet og 
der vil løbende dukke ny ting op som en 
rigtig Ruhår nørd må eje…

8. Henvendelser fra medlemmer
Ad.8
 drøftelse henvendelse fra Kim Nielsen vedr. udsæt-
ning af agerhøns Vi beslutter at drøfte problemstil-
lingen på kontaktmandsmødet.
Vi drøfter:
- overholdelsen af gældende lov på området.
- kvaliteten af fuglene
Kontrollen af vores egen støtte til agerhøns – herun-
der krav til regnskab og dokumentation.
• Klubchampionat
Vi drøfter henvendelse fra medlem Jørgen Lund 
Thomsen om muligheden for klubchampionat 
indenfor eksteriør og schweiss. Vi er positive overfor 
muligheden og beslutter at drøfte emnet på kontakt-
mandsmødet.
• Henvendelse fra Jørgen Lund Thomsen klubjagt 
for at vise ruhårens fortræffeligheder – ideen bringes 
videre på kontaktmandsmødet som en god lokal 
aktivitet.
• Henvendelse fra Svend Otto vedrørende alderskri-
teriet og avlsregistret. De skal afmeldes i den takt de 
afgår ved døden.
• Ekstraordinært rep.møde i DKK – vi kan stille med 
tre personer.

9. Julequiz
Ad.9 Julequizzen udgår pga. af arbejdspres.

10. Kontaktmandsmødet
Ad.10
Program:
Fredag aften:
18.30-19.00 Indkvartering
19.00-20.00 Spisning
20.00- 21.00 Muligheder på hjemmesiden
21.00 – Social samvær
Lørdag
8.00 – 9.00 Morgenmad
9.00 -12.00 Drøftelser med de lokale formænd
• Udsætning af agerhøns
• Støtte til udsætning af agerhøns
• Klubchampionater
• Nyt prøveadministrationsprogram
• Klubjagter
• Hvordan får vi fl ere på vores udstillinger?
• Det lokale arbejde – hvordan går det?
• Nyt fra sundhedsudvalget
• Udvidet eksteriørbedømmelse
• Gode ideer i øvrigt
Frokostpause 12.00-13.00
Afslutning og kaffe kl. 15.00

11. Drøftelse af FJD-mødet
Ad.11. Dagsorden til FJD –mødet gennemgået. AL 
deltager i mødet

12. Fra DJ
Ad.12.
Vi skal fi nde en superbruger til oprettelse af DRK’s 
markprøver forår og efterår i det nye websystem. Vi 
drøfter kandidater og TM – kontakter kandidaterne.
Dommerkandidater til DM 2012 på baggrund af 
henvendelse fra FJD drøftet.

13. Evt.
Næste møder : 3.2. kl. 16.00, 5.3. og 6.4
Nyhedsbrev – emner drøftet.
Ref. TM 05122011

www.fjd.dk
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Ejstrupvej - Egeris til instruktion og morgenkaffe.
Derefter er mødestedet for de resterende trænings-
dage 28/1 - 11/2 på Bækdalsvej 17, Rimmerhus kl. 
9.00. Max. 12 hunde. Tilmelding senest d. 12/1, til 
Annette Rasmussen tlf: 27812528. Pris: 200,- kr. pr. 
hund, der afregnes første træningsdag. Såfremt der 
er plads, åbnes træningen for andre racer.

Schweiss Træning: 
I samarbejde med Korthårsklubben arrangeres 
schweisstræning  følgende datoer: 5/2 - 12/2 - 19/2 
- 26/2 2012. Mødested: Jaagthytten sdr. Klausie. kl. 
09.00. Deltagere: max. 12 hunde, gebyr 200,- kr. 
som betales ved tilmelding el.  første træningsdag.
Tilmelding til: Ebbe Brunsgaard tlf. 97333335- se-
nest d. 1. febuar 2012.

Lokal forårsmarkprøve: 
Lokal markprøve afholdes i Højmark, lørdag d. 25. 
februar 2012. Mødested: Højmark forsamlingshus 
kl. 9.00. Tilmelding til Rasmus Nielsen, adelvej 65, 
6940 Lem. Tlf. 25550203.
Skriftlig tilmelding på anmeldelsesblanket, vedlagt 
check på 150,- kr.  senest d. 18. februar 2012. ( 
Ung/ åben / vinderklasse hunde) Max. 2 hold.

Udtagelse til den „Jyske Racedyst“. Afholdes igen 
i år ved DJ’s anerkendte apporteringsprøve ved
Egeris d. 30. Juni,  Tilmelding på anerkendt anmel-
delses blanket sendes til prøvelederen:
Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920 Videbæk. Tlf: 
97178312/ 22462555.
Pris og tilmeldingsfrist: Se DJ’s annonce for prøven.

Slæb og Apporterings træning: Instruktør: Bjørn 
Barslund
Træningssted: Omkring Ikast, oplyses v. tilmelding.
Træningsstart: Onsdage d. 6/6 - 13/6 - 20/6 - 27/6 - 
4/7 - 11/7 - 18/7 - 25/7 kl. 19.00
Afslutning med lokal prøve fredag d. 27/7 kl. 18.00. 
Tilmelding til Bjørn Barslund, Tlf. 21211366 senest 
d. 1/6. Alle hunde SKAL ved træningsstart kunne 
grundlæggende 
apportering fra land og vand, af fugle/hår vildt. Pris: 
400,- kr. pr. hund.

Fuldbrugstræning: 
Hver mandag fra d. 18. Juni og følgende mandage 
frem til den første fuldbrugsprøve i september.
Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing kl. 18.30. Er 
arrangeret i samarbejde med korthårsklubben. Pris: 
200,- kr. pr. hund,  som betales første træningsdag, 
derudover kommer afregning til vildt.
Tilmeldning til: Ole Sørensen, tlf. 40565626 senest 
10. Juni 2012. Max. 12. deltagere.

Vand og slæb træning i Stauning: I samarbejde 
med KHK arrangeres VSA træning.
Træningen starter onsdag d. 13. juni 2012, og deref-
ter følgende onsdage frem til vand- og slæbsprøven 
i Stauning/ Dejbjerg primo august 2012. Mødested. 
Pumpestation Nord, Stauning kl. 18.30. Tilmelding 
til: Benny Green Jørgensen, tlf: 20737356 senest d. 
8. Juni 2012.
Max. 20 deltagere. Pris: 350,- kr. ( afregnes første 
gang).

Lokal efterårsmarkprøve afholdes søndag d. 26/8 
omkring Vildbjerg.
Mødetid kl. 8.00 på Smækbjergvej 1, 7480 Vild-
bjerg. Pris 170,- kr. incl. morgenkaffe.
Tilmelding til Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920 
Videbæk. Tlf: 22462555. Tilmelding senest d. 23/8 
på anmeldelses blanket.

Områdemøde: 
Årlig område møde 2012 for område Herning, 
bliver d. 7/11 kl. 19.30 i Egeris Hytten, ejstrupvej, 
Egeris. Program for aftenen kommer senere på året 
på hjemmesiden. 
  

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

Der holdes marktræning 18/2 og 4/3 i Egtved 
hvor vi mødes kl. 9.00 ved klubhuset, Søndergade 
26.6040 Egtved husk madpakke der er 20 pladser 
hver gang så tilmelding på
www.egtved-jagt.dk eller Egtved.jagtforening@
gmail.com eller tlf 23454232 v/ Johnny

Esbjerg området:
Kontaktperson: 
Pt ingen valgt, men kontakt en fra træner gruppen 
hvis du har spørgsmål. Se www.ruhaar.dk

Aabenraa området:
Kontaktperson: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12, 
Simmersted, 6500 Vojens. 7450 6263 - 2162 4612 
e-mail: aabenraa@ruhaar.dk 

Markprøvetræning i Bajstrup lørdag d. 19.3. 
kl. 0900 hos Johs. Nielsen tlf. 40163958 - husk 
tilmelding

Ræveslæbstræning i Broager og Simmersted.
Broager start tirsdag d. 3.4. kl. 1830 og derefter 
hver tirsdag i april, tilmelding til Thorkild tlf 
74468371 Simmersted start onsdag d. 4.4. kl. 1830 
og derefter hver onsdag i april, tilmeld. til Jørgen 
tlf. 21624612

Ræveslæbprøve lørdag d. 28.4 kl. 0900 i Simmer-
sted. Mødested Simmersted Friskole, Simmersted 
Byvej 6, 6500 Vojens. Tilmelding på DJU anmeldel-
sesblanket til prøveleder Jørgen Duus, Simmersted 
Byvej 12, 6500 Vojens senest d. 26.4. Yderligere 
oplysninger på tlf. 21624612.

Schweissprøve søndag d. 3.6. kl. 0900 i Årup og 
Torp skov, Aabenraa. Tilmelding på DKK tilmel-
dingsblanket senest d. 21.5. Max 18 hunde på 3 
timer og max 6 hunde på 20 timer. Alle jagthunde-
racer er velkomne, men ved for mange tilmeldte har 
ruhår fortrinsret.

Markprøvetræning lørdag d. 25.8. kl. 0900 i 
Simmersted hos Jørgen - tilmeldling på 21624612 
eller mail.
Ved alle fællesarrangementer vil der være tændt op 
i grillen og der kan derfor købes pølser samt øl og 
vand.
Der vil muligvis komme fl ere arrangement, så hold 
øje med aktivitessiden.

Fyn området:
Kontaktperson: Jørgen Madsen, Stat-ene-vej 5, 
5220 Odense SØ. Tlf.: 6597 2215 - 2329 7959
E-mail: odense@ruhaar.dk

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

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

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen, Skælskør Lan-
devej 10 A, 4200 Slagelse. Telefon 5858 4243
Jørn Torp Liselundvej 8, 4200 Slagelse. 
Telefon 5850 1133
e-mail: slagelse@ruhaar.dk

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Kim Nielsen, Vadebrovej 35, 
Nagelsti, 4800 Nykøbing F. Telefon: 5482 6843 / 
2175 6843
E-mail: nykobing@ruhaar.dk

Bornholm området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen, Sandløk-
kegade 14, 3790 Hasle. Telefon: 6026 5223
e-mail: hasle@ruhaar.dk

www.fjd.dk
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Korthaarklubben 

Klubredaktør: 
Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 4720 Præstø
Tlf. 56 39 84 96
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
Leif Anker Jensen, Hjelmsømaglevej 22, Hjelm-
sømagle, 4100 Ringsted
Tlf. 57 66 11 33 / 23 38 96 18
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
Bestyrelsen v./Hans Martin Christensen
avlsvejleder@korthaarklubben.dk

Korthaarklubbens hoved-
prøve ved Give 2012

www.korthaarklubben.dk

Prøven afholdes lørdag 14. og søndag 15. 
april 2012.
Mødested: Filskov Sognegård, Sogne-
gårdsvej 7, Filskov, 7200 Grindsted, tlf. 
75348130.
Prøveleder: Kristian Møberg, Højgårdsvej 8, 
7323 Give. Tlf. 75732467 /22905268. 
E-mail: give@korthaarklubben.dk

Lørdag er forbeholdt afprøvning af ung-
hunde og åben klasse hunde.

Søndag gælder det international vinder-
klasse, der vil blive afviklet som 2 sideord-
nede prøver, hvis antal-let af hunde er på 
50 eller derover. Hunde fra om lørdagen, 
der kvalifi cerer sig til vinderklasse, får også 
mulighed for at deltage.

Mødested og tid begge dage: Filskov Sog-
negård kl. 8.00. Mød i god tid og henvend 
dig i teltet ved ind-kørslen til Sognegården 
for at få oplyst, hvor du skal parkere.
  Morgenkaffe kan købes begge dage fra 
kl. 7.00. Frokost i terrænet lørdag, hvortil 
madpakker à kr. 52,00 kan bestilles forud 
på mail til prøvelederen. Skal afhentes og 
betales ved betjeningen om morgenen. 
Vi samles som sædvanlig lørdag aften kl. 
18.30 på Filskov Sognegård til festmidda-
gen. Herunder udde-ling af præmier og po-
kaler. Middagen koster i år kun kr. 29,00, da 
klubben giver et tilskud hertil. Bestillingen 
må gerne sendes på mail til prøvelederen. 
  HUSK!!! Spisebilletterne til festmiddagen 
lørdag aften skal afhentes om morgenen ved 
betjeningen. Det gælder alle, også de der har 
forudbestilt på mail.
International vinderklasse søndag starter 
præcis kl. 8.00. Frokost på Sognegården kl. 
12.00. Der kan købes Dansk Bøf à kr. 78,00. 
Bestilles om morgenen. Madpakker må 
medbringes, men drikkevarer skal købes. 
Afslutning kl. ca. 16.00 på Filskov Sogne-
gård.

Tilmelding. Vær OBS på at der fra 2012 
skal ske online tilmelding til prøven via 
Hundeweb (Dansk-Kennel-Klub). Annonce 
herom i Jagthunden februar 2012 idet, 
det gælder for alle markprøver fremover. 
Se også hjemmesiden hvor der er link til 
Hundeweb.
Tilmelding senest onsdag den 21. marts 
2012.
  Har man ikke mulighed for at anvende 
online tilmelding, evt. ved hjælp af en kam-

merat, kan tilmel-dingsblanketten sendes 
til prøvelederen, ligeledes senest den 21. 
marts 2012. Betalingen skal følge tilmel-
dingsblanketten på check eller indsættes på 
reg.nr. 7622 kontonr.0001258395. Ved ban-
koverførsel skal der skrives samme navn, 
som der står på tilmeldingsblanketten.

Bemærk: Unghunde skal være 10 mdr. og 
må være til og med 24 mdr. Gebyr kr. 350,- 
for såvel unghun-deklasse, åbenklasse og 
international vinderklasse.
  Bemærk: Det er muligt at stille i åben-
klasse, uanset hvor mange 1. præmier hun-
den tidligere har opnået i denne klasse.
  Husk: Resultatbog for unghunde og åben-
klasse hunde skal, såfremt man ønsker resul-
tatet indført, afl eve-res om morgenen.
For deltagelse på international vinderklasse 
kræves 2 gange 1. pr. i åben klas-se/brugs-
prøve/fuldbrugsprøve, samt bestået slæb- 
og apporteringsprøve eller DJ’s udvidede 
apporterings-prøve i 2010-2011 eller 2 gang 
i alt med mindst 2 års mellemrum. Beståelse 
af DJ’s Udvidede apporte-ringsprøve kan 
erstatte den ene slæb- og apporteringsprøve.

Angående overnatningsmuligheder kan 
bl.a. henvises til følgende: Filskov Kro 
75348111, Sdr. Omme Kro 75341700, Dia-
gonalkroen Give 75735544, Billund Van-
drehjem 75332777, Billund Kro 75332633, 
Grindsted Campingplads 75321751, Bed & 
breakfast, Give 75735744.

Vi håber, at alle, såvel hundeførere som 
dommere, vil bidrage til, at vi får en god 
prøve og ligeledes håber vi på stor tilslut-
ning til festmiddagen lørdag aften. 
Vel mødt til klubbens forårsprøve.
Kristian Møberg
Prøveleder.

Kromix Hundefoder er sponsor 
til Give prøven.

Dommerbesætning til Giveprøven 
Unghunde og åben klasse: 
Jørgen Christensen
Uffe Jacobsen
Arne Nielsen, ordf. unghunde
Allan Grundahl
John Christensen
Knud Roslin
Kaj Hedegård
Heine Jørgensen, ordf. åben klasse.

Vinderklasse A:
Jørgen Christensen, ordf.
Kaj Hedegård.
Knud Roslin.
Vinderklasse B:
Anders Wanstrup, ordf.
Arne Nielsen.
Carsten Lundhøj.

www.fjd.dk
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Korthaarklubbens Generalforsamling, 
lørdag den 28. april 2012 kl. 11.00 på 
Hotel Hedegaarden, Vejle.

Generalforsamlingen afholdes i 2012 på 
Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 
4, 7100 Vejle, tlf. 7582 0833. Frakørsel nr.  
60 på motorvej E45.
Klubben er vært ved lidt bespisning og 
kaffe i forbindelse med generalforsamlin-
gen. 
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling 
den 28. april 2012 kl. 11.00.
1. Velkomst ved formand Hans Martin   
    Christensen.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Fremlæggelse og godkendelse af for-
    mandens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det 
    reviderede årsregnskab 2011.
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget 
    for 2012, fastsættelse af kontingent 
2012.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg 
    er: Karl Georg Kristensen modtager 
    genvalg. Anders Wanstrup modtager 
    genvalg
8. Valg af suppleant, på valg er: Alice 
    Kiholm,  modtager genvalg
9. Behandling af indkomne forslag: For
    slag skal være formanden i hænde senest 
    14 dage før generalforsamlingen.
10. Eventuelt.

Det reviderede regnskab 2011, budget 
2012 vil være fremlagt på årsmødet, og 
offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 
8 dage før årsmødet. Kan rekvireres hos 
kassereren.

Ny tysk avlstæve
Blanka KS Vom Tatemeer.
Ny avlstæve fra Tyskland kommet til Dan-
mark. Købt af Uffe Søndergaard og Otto 
Brunhøj Jensen.

Blanka KS Vom Tatemeer.  Blanka har 
følgende præmieringer fra Tyskland: 
Derby1. VJP 75 Pkt. Armbrust Haltezei-
chen. Solms 1. Fuldbrugsprøve VGP 1. 
334 Pkt. Verlorenbringer, Bringtreueprü-
fung. 20 timer 1000 m Schweiss 1. 40 
timer 1000 m Schweiss 1. Skraphedsbevis. 
CACIB,CAC,IKP 1. Max. Point – vand 
arbejde 4h. BOB, Bundessieger. Vormwert: 
Vorzüglich
Blanka er, HD fri A2. Blanka har i Tyskland, 
haft et kuld hvalpe, hvoraf de 2 allerede er 
avls godkendte

DØDSFALD.
Den 17. december modtog vi meddelelsen 
om Else Gordon Knudsens død. Else blev 
93 år, et langt og virksomt liv er endt. 
Else var en personlighed også inden for 
korthårklubbens medlemmer, hun fulgte 
med til det sidste i klubbens arbejde, som 
hun sammen med Gordon havde gjort i 
mange år. Hun var altid med ved klub-
bens arrangementer bl.a. Giveprøven og 
udstillingen i Odense m. m.. Så længe 
helbredet slog til, førte hun ofte hund på 
prøven. Elsa havde et lyst sind og ved 
møderne tog hun gerne ordet, med alvor 
og humor tolkede hun sine meninger. På 
en rejse til U.S.A. fandt hun et smykke 
som var en korthåret hønsehund, hun 

forelagde den korthårklubbens bestyrelse 
og foreslog det skulle være et mærke 
i lighed med vores emblem. Den blev 
velmodtaget og senere lod bestyrelsen 
den også forgylde og tildeles personer, 
der har ydet en særlig indsats for klubben. 
Else Gordon blev medlem af klubben i 
1967 og i 1985 blev hun æresmedlem og 
fi k tildelt guldhunden. Korthårklubben 
har mistet en personlighed. Else Gordon 
Knudsen og Gordon Knudsen vil altid 
være navne, der er forankret i korthår-
klubbens historie. 
Ære være Elses minde.

Henning Kromann.

KORTHÅRKLUBBEN`S 
SCHWEISSPRØVER 2012 
 
TORSTED :Søndag den 6. maj .PRØVE-
LEDER: Ebbe Brunsgård. Gejlvej 1, 6980 
Tim, Tlf 97333335.3 timer/400 m, 20 ti-
mer/400 m. 20 timer/1000 m. 40 timer/1000 
m
Tilmeldingsfrist: 28 april.
Mødested er Sdr. Klausig Plantages 
Jagthytte.
Prøvegebyr kan overføres til konto 7670-
0002804172 - husk at angive stambogsnr.
 
NØRRESKOVEN / ALS: Lørdag den 19 
maj. PRØVELEDER: Chr. Hansen, Bak-
kevænget 11, 6310 Broager, Tlf: 74442146. 
Mail: kedde.h@stofanet.dk. 3 timer/400 m. 
20 timer/400  m Tilmeldingsfrist: 7. maj. 
Mødested for enden af Flædbækvej,  6430 
Nordborg.
Mødetid kl. 9.
 
SKIVE KHK/Skive jagtforening, Søndag 
den 10 juni. PRØVELEDER: Villy Ander-
sen, Gl. Kongevej 16, Halvrimmen, 9460 
Brovst, Tlf: 98232595. 3 timer/400 m. 20 
timer/400m.
Tilmeldingsfrist: 25. maj. Mødested Jagthyt-

ten Bjørnevej 25, 7800  Skive.
Mødetid kl. 9. Morgenmad kan købes fra kl. 
8 og mad efter prøven til rimelige priser.
Tilmeldingen sendes til prøvelederen senest 
25. maj.
Prøvegebyr kan overføres til kontonr. 9070-
1680128193 – husk stamborgsnr. 

TÅRS: Lørdag den 5 maj. PRØVELEDER: 
Per Winther, Græsdalsvej 34, 9830 Tårs, Tlf 
98958393.
3 timer/400 m. 20 timer/400 m.
Tilmeldingsfrist:  27. april. Efteranmeldelse 
modtages ikke.
Mødested Græsdalsvej 34, Tårs, kl. 9.
 
TORSTED:  Søndag den 22 juli.PRØVE-
LEDER: Ebbe Brunsgård, Gejlvej 1, 6980 
Tim, Tlf: 97333335. 3 timer/400 m. 20 ti-
mer/400 m. 20 timer/1000 m. 40 timer/1000 
m.
Tilmeldingsfrist: 30. juni. Mødested er Sdr. 
Klausig Plantages Jagthytte.
Prøvegebyr kan overføres til konto 7670-
0002804172 - husk at angive stambogsnr.

Den sjællandske schweissprøve er under 
planlægning – se nærmere på Korthårklub-
bens hjemmeside og i ”Jagthunden”.

www.fjd.dk
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Aktivgrupperne

Aktivgruppen Midt- og 
Vestjylland
Program 2012.
Opstart af schweisstræning:
5. feb., 12. feb., 19. feb. og den 26. feb. 2012. Mø-
dested: Jagthytten Sdr. Klausie. Kl. 09.00.
Deltagere: max 12. gebyr kr. 200,- betales 
ved,tilmelding eller senest ved første træningsdag.
Tilmelding til: Ebbe Brunsgaard (tlf. 97333335) – 
senest den 1. februar 2012. 

Vintermøde:  
Den 15. februar 2012 kl. 19.00 i Højmark forsam-
lingshus afholder Aktivgruppen vintermøde.
Der vil blive en gennemgang af aktiviteterne / re-
sultaterne for 2011 samt uddeling af pokal til bedste 
ung- og åben klasse hund. 
Opnåede resultater bedes venligst fremsendes til: 
Gorm Henriksen, Ørnevej 6, 6950 Ringkøbing – se-
nest den 10. februar 2012. Derudover vil vi få besøg 
af den kendte kortshårsmand Kai Tørnqvist.

Lokal markprøve: 
Der afholdes lokal markprøve i Højmark, lørdag 
den 25. februar 2012. Mødested: Højmark forsam-
lingshus kl. 9.00. Tilmelding til Steen Kirk Jensen 
Kildebakken 6, 6940 Lem. Tlf.: 97341601. 
Tilmeldingsgebyr: 150,- kr. Senest den 18. februar 
2012. (Ung/åbenklasse hunde). Max. 2 hold. 

Ræveslæbsprøve med diplom:
Onsdag den 25. april 2012. Mødested: Jagthytten 
Sdr. Klausie. Tid: kl. 17.30. 
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket skal 
sendes sammen med gebyr (kr. 150,-) til: Steen Kirk 
Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. Kan eventuelt 
indsættes på konto nr. 7670-1788020, husk angi-
velse af stambogsnr. Senest den 20. april 2012. Min. 
5 deltagere.

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 6. maj 2012 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten Sdr. 
Klausie. 
Tilmeldingsblanket + deltagergebyr skal sendes til 
prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1, 6980 Tim. 
(Tlf.: 9733 3335) – senest den 28. april 2012. Kan 
eventuelt indsættes på konto nr. 7670-2804172, 
husk angivelse af stambogsnr. 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 22. juli 2012 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten Sdr. 
Klausie. 
Tilmeldingsblanket + deltagergebyr skal sendes til 
prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1, 6980 Tim. 
(Tlf.: 9733 3335) – senest den 30. juni 2012. Kan 
eventuelt indsættes på konto nr. 7670-2804172, 
husk angivelse af stambogsnr. Hunden skal være 
DKK stambogsført.

Vand og slæbtræning:
Onsdag den 13. juni 2012 (vil køre hver onsdag 
frem til vand- og slæbsprøven i Stauning / Dejbjerg 
primo august 2012). Mødested: Pumpestation nord, 
Stauning. Tid: kl. 18.30.
Tilmelding til: Uffe Jacobsen (tlf. 61285032) – se-
nest den 8. juni 2012. Max. 20 deltagere. Gebyr: kr. 
350,- (afregnes første gang).

Fuldbrugstræning:
Mandag den 18. juni 2012 og følgende mandage 
frem til den første fuldbrugsprøve i september. Mø-
dested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 18.30. 
Tilmelding til: Steen Kirk Jensen (tlf. 97341601 / 
61467501) – senest den 10. juni 2012. Max: 12 del-
tagere. Deltagergebyr: kr. 200,- (betales ved første 
træningsdag) dertil kommer afregning af vildt.

Ræveslæbsprøve med diplom:
Fredag den 12. oktober 2012 i Hjelm Plantage. 
Mødested: Oplyses ved tilmelding. Tid: kl. 16.00. 
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket skal 
sendes sammen med gebyr (kr. 150,-) til: Steen Kirk 
Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. Senest den 8. 
oktober 2012. Kan eventuelt indsættes på konto nr. 
7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr. Min. 
5 deltagere.

Aktivgruppen Storstrømmen
Dressur træning starter den 18/1-2012. Pris for 8 
gange 350,00 kr.
Ring for fl ere informationer enten til Kim Nielsen 
på telefon nr: 54826843 / 21756843
Eller Rene´ Jørgensen på telefon nr: 54706902.

Markprøve-info-kursus for nye og uerfarne 
hundefører. Der vil både være teori og praktisk 
træning.1 gang den 25/2 2012 eller den 26/2 2012. 2 
gang i forbindelse med agerhøns tælling. Max 8 del-
tager. kontakt Kim Nielsen på telefon nr: 54826843 
/ 21756843 eller Rene´ Jørgensen på telefon nr: 
54706902 for fl ere informationer.

Lokal Markprøve den 3/3 2012. Max 24 hunde. 
OBS informationer på hjemmesiden eller kontakte 
Kim Nielsen på telefon nr: 54826843 / 21756843 
eller Rene´ Jørgensen på telefon nr:54706902 for 
fl ere informationer.

Schweisstræning starter den 4/3 2012. Pris for 8 
gange 550,00 kr. Mødested Vægterboligen Krenke-
rupvej, 4990 Sakskøbing.Kontakt Palle Eriksen på 
telefon nr.: 54704719 /40180753.

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, Virk-
sundvej 99, 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 Jan Rasmussen, Nymarksvej 180, 
7000 Fredericia, tlf. 75921809 / 21269308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24, 
8520 Lystrup, tlf. 86223058
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering, 
8660 Skanderborg, 60814506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Høj-
bjerg, 86271889.
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940 
Lem St., tlf. 97341601
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534 
Agerskov, tlf. 25524212
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330 
Munkebo, tlf. 22122303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk

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

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

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22, 
4990 Sakskøbing, tlf. 54706902 / 40159779
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

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

www.fjd.dk
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Aktivgruppen fra Kø-

benhavn var i efter-

året en tur på Lolland. 

Marktræning med 

fældning af fugl.

  Det kom der denne 

billedreportage ud af.
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Dansk Münsterländer Klub

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

Webmaster: 
Johannes Mørch, Pindstrupvej 19, Hedeskov 
8410 Rønde
Tlf. 86 33 93 78 
E-mail: 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. 75 92 82 09.
helgun@os.dk
 
Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing. 
Tlf. 62 57 17 44 og 61 71 59 44.
Tina-palle@mail.tele.dk
 
Groser, hvalpeformidling/Avlsvejleder: 
Jan Nielsen, Kobjergvej 1b, 7190 Billund
Tlf. 76 71 90 76
 
Grosser, kartotek og kasserer: 
Heinrich Andersen, Holstebrovej 117, 6980 Tim
Tlf. 97 33 39 36

Fælles mailadresse til alle DMK’s medier: 
dmk@fl aadevej.dk

DMKs forårsmarkprøve

www.dmk-online.dk

Lørdag d. 24 marts – Unghund- og åben 
klasse
Dommere: Rene Jørgensen, Allan Grundahl, 
Arne Nielsen og Kim Nielsen

Søndag d. 25 marts - Vinderklasse
Dommere: Jens Jørgen Nielsen ordførende, 
Kaj Olsen, og John Christensen

Mødested begge dage: Ringsted Jagtfor-
ening, Tolstrupvej 23 b, 4100 Ringsted
Afgang til terrænet begge dage kl. 8,30.

Tilmelding på DKK web-tilmelding 
Hvis man ikke har mulighed for at melde til 
elektronisk så kontakt prøvelederen
Prøvegebyr udgør 350,00 kr. for alle klasser 
og betales via netbank når du melder til hos 
DKK.

Anmeldelsesfrist mandag d. 12 marts
Forplejning se mere på hjemmesiden
Prøveleder Lars”Sigurd”Vandborg, Rørvig-
vej 35, 4500 Nykøbing sj. 
Tlf. 24633387, mail: sigurd@nyka.dk

d. 24. og 25. marts på Sjælland

Lørdag d. 2. juni 2012 afholdes DMKs sjæl-
landske anerkendte apporteringsprøve, på 
Terrænerne ved Nykøbing SJ.
  Vi mødes på Trundholmvejen 9 (Højby/Vig 
jagtforening) 4573 Højby 
kl. 9.00 til indskrivning.
  Tilmelding til prøveleder, på gældende 
DJU anmeldelsesblanket,senest fredag d. 26. 
maj med post eller mail.
  Betaling for deltagelse på DMK prøven 
er 325,00 kr. som kan indsættes på Konto 
3565-5470437326

Der er mulighed for at købe morgenkaffe og 
brød fra kl. 9.00. Prøven starter ca. kl. 10.00.                                                                        
Til frokost vil grillen blive tændt og der kan 
købes pølser, øl og vand. Det hele sælges til 
rimelige priser.
  Det er nødvendigt at bestille morgen-
kaffe og pølser til frokost. Bestillingen kan 
vedlægges tilmeldingen eller ringes ind på 
telefon: 25 17 60 74
Vel mødt.

Prøveleder: Michael Pedersen, Gårdvejen 2, 
4500 Nykøbing SJ. Tlf.: 25 17 60 74, Mail: 
michael.j@pedersen.mail.dk

DMKs Sjællandske Apporteringsprøve

www.fjd.dk
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Nu var beslutningen taget, jeg ville prøve 
at lave et kuld hvalpe, så min tæve havde 
termin den 3. nov. 2011. Nøj jeg var spændt, 
hvalperummet var klar, så nu kunne de 
hvalpe bare komme, men lidt usikker er 
man jo altid når det er den første gang, så 
der var gået mange timer lyttende i mobi-
len eller over kaffe bordet. Tine lyttede og 
lyttede. Regel nummer 1 er temperatur, når 
den falder, er det tæt på,  og spørg lige og 
min Mettevons var træt af det termometer. 
Det andet gode tegn, er når tæven begynder 
at grave, hyle, skrabe mm., så er det tæt 
på, men der går i hvert fald 24 timer inden 
fødslen begynder.
  Så da jeg om morgen den 29.oktober drog 
af sted med min hanhund til en træningsdag 
i Midtjylland, var der ingen bekymring om 
fødsel, da Mettevons havde haft en stille 
nat, og nu bare stod roligt og kikkede på 
mig, da jeg satte mig i bilen kl. 8.30. Der 
skulle så lige samles en hundeveninde op i 
Århus. Bilen osede af hvalpe snak, da hun 
havde fået 11 hvalpe 10 dage forinden, så 
endnu engang lapper jeg de gode råd i mig. 
Pludselig ringer min mobil, det er min mand 
Peter (som overhovedet ikke har forstand 
på hunde og fødsler). lidt bekymrende siger 
han, at Mette er begyndt at pibe, fi nt siger 
jeg, så er det begyndt, så hun føder om 24 
timer, så der er ikke noget at være bange 
for. Så vi forsætter, min veninde spørger 
om jeg stadig er frisk til at fortsætte, jo jo 
det er udblokningen så der er masser af tid. 
Kort efter ringer min mobil igen, endnu 
engang er det Peter i røret, nu piber hun 
altså meget, ja ja siger jeg, helt tryg, med 
de gode råd, rolig nu. Pludselig siger Peter: 
nej nu kommer der sgu vand ud af Mette, 

hvorefter han så udbryder, nej nu kommer 
der sgu noget ud.  Kl. 10.00 blev lille Ajs 
født. Min veninde og mig kikkede lige på 
hinanden, og så kom bilen af motorvejen, 
og vi kørte nordpå igen. Jeg nåede lige hjem 
da nummer to blev født. Fødslen blev ved 
til midnat. Mettevons fødte 7 hanhvalpe, en 
overlevede desværre ikke, men ellers var det 
en fi n fødsel. Heldigvis nåede min veninde 
at komme til træningdag.
  Tak til alle jer som kom med gode råd og 
vejledning om fødsel og hvalpe pasning, 
men i kunne godt lige havet orienteret mig 
om hvor meget der kommer ud af sådan 
nogle små størrelser, men det var det hele 
værd, de dejlige grin det er blevet til igen-
nem de sidste 8 uger. Nu har alle hvalpene 
fået nye hjem og nye udfordringer, glæder 
mig til at følge dem i forhåbentlig mange år. 
Kleiner Münsterländer er for livet, har man 
først fået en, hænger racen fast i en.
Med venlig hilsen 
Kennel Trehøjens

Hvalpedebutanten DMK-områderne
Aktiviteter i DMK-områderne:

Område Bornholm:
Kontaktperson: Niels Kraemer, Blykobbervej 37, 
3700 Rønne, Tlf. 44 98 93 05 / 20 70 85 75, E-
mail: nik@bornholmstrafi kken.dk

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

Marktræning 
Afholdes i februar. Henvendelse til Richard A. 
Møller på tlf. 43 90 85 24. Gebyr for dette kursus 
er 50 kr. pr. gang. Begrænset tilmelding. 
 
Aktivistvalg 
Lørdag den, 25. februar afholdes aktivistvalg i 
forbindelse med træningen. I forbindelse med dette 
valg vil vi gerne opfordre til, at de der har lysten 
og interessen for at videregive noget til vores hun-
derace og kursister, melder sig til Richard inden, 
for evt. at indgå i den aktivistgruppe der eksisterer 
i dag. 
 
Apporteringstræning 
Mandag den, 19. marts starter træningen kl. 17.30. 
de efterfølgende 7 mandage starter træningen kl. 
18.00. Bemærk ingen træning den 8. april. Kurset 
strækker sig over 8 mandage. 
Mandag den 14. maj er sidste træningsdag. Geby-
ret for dette kursus er 300 kr. for medlemmer og 
400 kr. for ikke-medlemmer. Betales første gang. 
Sted: Hvidovre Jagtforening Gl. Køge landevej 
576 (den lille indkørsel til volden) 
Mandag den 14. maj påtænker vi at grille og lave 
en lille familie aften, efter træningen. 
Husk gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis, 
hvis du ikke har deltaget i lydighedskurset. 

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: John Hilmer Hansen, Fanøvej 7, 
4060 Kr. Såby, Tlf. 26 20 17 07,E-mail: hilmer@
mail.dk 

Apporteringstræning
Første træning på skydebanen er tirsdag den 27. 
marts 2012. Kurset kører over 6 gange med sidste 
træning tirsdag den 1. maj 2011. Begynder: Max. 
Deltager antal er 12 hunde
Start kl. 17.45 Slut kl. 18.30
Øvede hunde: Max. Deltager antal er 12 hunde. 
Start kl. 18.45 Slut kl. 19.30
  Efterhånden som det bliver lysere justeres tids-
punkterne.
  Defi nition af øvede hunde: Hunden SKAL kunne 
apportere dummy fra hånd. Samt være dæk lydig 
inden for 30 m.
Pris: kr. 400 pr. hund for medlemmer og kr. 600 for 
ikke medlemmer.
  Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted 
Jagtforening og Dansk Münsterländer Klub. I 
tilfælde af overtegning har de der har deltaget i 
dressur kurset fortrinsret.
Tilmelding foretages på www.vestergaard.at – 
Tilmelding til DMK træning

Lokal apporteringsprøve
Søndag den 6. maj 2012. Der dømmer efter DJU-
regler.
Prøveleder: Christian Nøhr Hansen
Tilmelding på dagen. Indskrivning mellem 9 og 10
Prøven er gældende for udtagelse områdets repræ-
sentanter til racedystens udtagelsesprøve.
Pris: kr. 175

www.fjd.dk
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Område Storstrøm: 
Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fens-
marksvej 21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27 
/ 20 24 01 45, E-mail: kragh.christiansen@mail.
tele.dk

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

Lydigheds træning lørdag den 4. februar 2012 kl. 
13.00
2 hold. Unge hunde/øvede hunde. Pris medlem 
DMK 250 kr. Pris ikke medlem DMK 350kr
Afsluttende prøve 24/3 kl. 13.00
Kontakt Birger tlf. 66 16 19 70/22 19 15 25.
 
Vintermøde onsdag 23/2 kl. 19.00. Sted : Dalum 
Hallen. DMK-fyn giver kaffe/oste mad
Tilmelding ved Birger så vi ved hvor meget kaffe/
brød vi skal bestille
Tlf. 66 16 19 70/22 19 15 25
ALLE ER VELKOMMEN.

Apporteringstræning
Onsdag 4/4-2012 kl. 18.00. Sted: Ravnebjerg, 9 
gange træning.
Apporterings prøve LØRDAG DEN 2/6-2012 kl. 
9.00
Pris medlem dmk 400 kr. Pris ikke medlem dmk 
500 kr.
Kontakt Birger tlf. 66161970/22191525.

Område Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefi onsvej 78, 
3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31, 
E-mail: nll@bygfs.dk

Der vil i året 2012 være mulighed for følgende 
træning i område Nordsjælland:
Januar-marts
Hvalpe motivation, Grundlæggende lydighed og 
lydighedstræning. Samt informationsaften omkring 
apporteringstræning, prøvesystem, markarbejde 
mm. 

Marts
Apporteringstræning, både for begyndere, let øvede 
og øvede hunde

Område Herning:
Kontaktperson: Verner Vestergaard, Nørholmvej 11, 
Hoven 6880 Tarm, Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09, 
E-mail: akerstedt@mail.dk

Apporteringstræning
Unghunde klasse = DJU apportering
Åben klasse / øvede hunde = Vand-,slæb- og ap-
portering, incl. ræv.
Vi starter tirsdag d.10/4 kl. 19.00. De efterfølgende 
træningsdage er d.17/4. d.24/4. d.1/5. d.8/5. d.15/5. 

d.22/5. d.29/5. d.6/6. d.12/6
Afslutning d.19/6.

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

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammer-
svej 71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail: 
thorkildh@ofi r.dk

Vi har de seneste år trænet lydighedstræning og jagt 
/ apporteringstræning kun for Münsterländere. End-
videre schweisstræning og markprøvetræning for 
dem der har lyst dertil. Har du lyst til at se om det er 
noget for dig, møder du blot op en søndag formid-
dag, eller mandag aften jf. nedenstående program, 
og træner sammen med os. Første træningsdag er 
som altid kvit og frit.

Lydighedstræning
Opstart søndag den 5. februar 2012 kl.10.00
Trænger din hund til en prima grunddressur så kom 
og vær med!
Alle er velkomne!
 
Jagtrelateret træning
Jagtrelateret træning starter mandag den 5 marts 
2012 kl. 19.00
Træning kun åben for Münsterländere 
   Adresse for ovennævnte aktiviteter: Aalborg Hun-
decenter, Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby
Tilmelding: Mød op eller kontakt Thorkild tlf. 21 21 
59 90, mail thorkildh@ofi r.dk

Dirigeringskursus
Der tilbydes et dirigeringskursus i foråret 2012. Det 
vil foregå over 4 gange, og fi nde sted i marts–april 
måned på en hverdagsaften – nærmere info senere, 
eller kontakt Jens tlf. 20 93 16 96.

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Peter Ringgaard, Solbakken 12, 
Ræhr, 7730 Hanstholm, Tlf. 97 96 51 14-40 47 84 
22, E-mail: aasepeter@privat.dk

Markprøvetræning: den 12 og 19. februar efter 
dressurtræning. Hvis vejret tillader det kører vi 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.
Den 22. og 29. januar mødes vi på træningspladsen 
kl. 9.00 hvor vi lægger spor og efter dressurtrænin-
gen skal vi prøve at udrede dem.

Lokal markprøve Thy-jagthundeklub 10 marts.
Orienter jer om, hvornår de lokale jagthundeklub-
ber 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 præsentere vore hunde 
på bedste vis.

Opstart af lydighedstræning Thy–Jagthundeklub 
3 April
Nordvestjysk Flugtskydnings Center Hjardemålvej 
315

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

Indendørs lydighedstræning.
20/3 – 27/3 – 3/4 – 10/4 – kl. 19.00
Få lige fi npudset din hunds lydighed efter den 
afsluttede jagt sæson.
Træningsted: Ridehuset på Bavnehøjvej 19 – 9540 
Suldrup
Pris for kurset: 150.00 kr. Medbring: dummi’s og 
godbidder.
Max. 10 hunde, først til mølle princip.
Tilmelding til Tine Broen Nielsen – 24 25 77 27
 
Indformations og indskrivningsmøde for uden-
dørs træning af hvalpe/unghund og åben klasse. 
Den. 2. april kl. 19.00
Instruktørerne vil være til stede denne aften, til at 
besvarer spørgsmål.
Der vil blive serveret kaffe og kage.  Medbring 
hundens vaccinationskort.
Mødested: Dueslaget i Arden, Mejerivej nr.? (ved 
siden af natur lege pladsen) – 9510 Arden 

Hvalpetræning.
17/4 – 24/4 – 1/5 – 8/5 – 15/5 – 22/5 – 29/5 – 5/6 – 
kl. 17.15 til 18.15 (Afslutning d. 9/6.) Er din hund 
mellem 8 uger og 6 måneder. så kom godt i gang 
med din nye hund på dette kursus.
Træningssted: Hos Kenneth på Lille Ardenvej 1 – 
9510 Arden
Max: 10 hvalpe, først til mølle princip.
Pris for kurset: 300.00 (inkl. drikkevarer og god 
middag på afslutningsdagen)
Tilmelding til Søren Winther Karlsen - 22606600

Udendørs jagthundetræning.
17/4 – 24/4 – 1/5 – 8/5 – 15/5 – 22/5 – 29/5 – 5/6 – 
kl. 18.30
Der vil være to hold, et unghunde- og et åben/vete-
ran hold.
Der trænes: lydighed – apportering – slæb – vand-
arbejde.
Den 9/6 er der afslutning, vi slutter af med en lille 
prøve, med udtagelses til Rold skov match.
Træningssted: Hos Kenneth på Lille Ardenvej 1 – 
9510 Arden
Pris for kurset: 600.00 kr.(inkl drikkevare og god 
middag på afslutningsdagen)

Område Viborg:
Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12, 
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Henrik Nielsen, Trige Møllevej 40, 
8380 Trige, Tlf. 86 23 07 67, E-mail: hnitrige@
mail.dk

Området henviser til aktiviteterne i Djurslands 
Jagthundeklub. Se mere på www.djurslandsjagthun-
deklub.dk

www.fjd.dk
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Lokal forårsmarkprøve: 
Lørdag den 3. marts kl. 8.30. Klubhuset Skakkes-
holm, Grenå Havn.
Prøveleder: Tommy Hougaard tlf. 22 44 71 88. 

Dressurintroduktion:    
Onsdag den 21. marts kl. 19.30. Vildtforvaltnings-
skolen Kalø, Molsvej 34, Rønde.

Unghunde Grenå:      
Mandag den 26. marts kl. 19.00 Dalsgårdevej, 
Grenå enge. 
Trænere: Marianne Hummelgaard 86 32 01 22 og 
Henning Mørk

Åbenklasse Grenå: 
Mandag den 26. marts kl. 19.00 Dalsgårdevej, 
Grenå enge. 
Trænere: Lars Kristensen 20 26 69 66 og Erik Falk 
Hansen

Unghunde Nimtofte:  
Tirsdag den 27. marts kl. 19.00 Elholtvej 8, Nim-
tofte.        
Trænere: Tommy Hougaard. 22 44 71 88 og Mi-
chael Rasmussen

Åbenklasse Nimtofte:
Mandag den 28. marts kl. 19.00 Sjørupgårdvej 1, 
Nimtofte.
Trænere: Anne Marie og Carsten Sørensen 86 33 
14 15

Vand & Slæb:
Tirsdag den 27. marts kl. 18.30 Mødested 
Trænere: Johannes Mørch 86 37 93 78, Christian 
Holm Pedersen 

Vinderklassetræning: 
Onsdag den 28. marts kl. 19.00 Dalsgårdevej, Grenå 
Enge.  

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris, 
8660 Skanderborg, Tlf.: 22 79 75 18, E-mail: jens.
kongaa@tryg.dk

Marktræning og lokal markprøve
Marktræning søndag d. 26/2 2012 kl. 9.30 pris 150 
kr.
Lokal markprøve søndag d. 4/3 2012 kl. 9.00 pris 
150 kr.

  På træningsdagen vil deltagere blive opdelt 
således, at der kan bygges videre på de hvalpe (og 
andre)der deltog i efterårstræningen. 

  Der er bindende tilmelding, ved manglende frem-
møde vil der blive fremsendt girokort.
  Tilmelding med egne og hundens oplysninger 
(herunder telefonnummer), foretages pr. mail til 
Michael Bjerregaard s.m.bjerregaard@gmail.com
Mødested: Peterslyst, Højkolvej 14, Salten, 8653 
Them.
  Telefoner på dagene: Michael Bjerregaard: 4081 
5133 / Jesper Boldsen: 2217 6702

Der afholdes schweisstræning og lokal schweis-
sprøve i Nordskoven, Silkeborg på følgende datoer.
Træning 10-03-2012 kl. 10.00 pris 125 kr.
Lokal prøve 31-03-2012 kl. 10.00 pris 150 kr.
  Der vil på træningsdagen være gennemgang af de 
forskellige elementer i schweisstræningen, prøve-
måder og reglerne.
  Alle der har interesse i at lære deres hund at gå 
schweiss opfordres til at møde op, erfaring er BE-
STEMT ikke et krav.
  Kort med mødested fremsendes ved tilmelding, 
max. 14 hunde (Münsterländere har fortrinsret indtil 
sidste tilmelding), sidste tilmelding til træning d. 
1/3 2012, tilmelding til lokal prøve vil være på 
træningsdagen.
Træner og Dommer Hans Lau.
  Tilmelding til Michael Bjerregaard pr mail på 
s.m.bjerregaard@gmail.com
Telefon på dagen 40 81 51 33.

Apporteringstræningstræning
Der afholdes Apporteringstræning Vrønningvej 7 
Horsens.
D. 12/03-2012, 19/03 kl. 18.30, D. 26/03,  02/04,  
09/04,  16/04,  23/04 kl. 19.00. 
Pris 350 kr.

Vand og slæb træning
Vand og slæb træning starter op d. 26/03 kl. 19.00 
pris 350 kr.

Lokal vand og slæb prøve d. 29/04 kl. 10.00 

Anerkendt DJU prøve
D. 29/04-2012 afholdes der anerkendt DJU prøve 
kl. 10.00. pris 225 kr.
Dommer: Ole Hildebrandt
Prøveleder: Jens Kongaa.
Tilmelding til anerkendt DJU prøve på Dansk 
jagthunde udvalgs tilmeldingsblanket senest d. 16-
04-2012, skal sendes til Jens Kongaa Tåningvej 14 
8660 Skanderborg ( med prøve gebyr )

Område Esbjerg og omegn:
Kontaktperson: Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0, 
6700 Esbjerg, tlf.: 23 27 71 90, E-mail. jp.madsen@
esenet.dk

Herunder fi nder du det foreløbige program for 2012. 

Datoerne kan blive ændret, så følg med på www.
dmk-esbjerg.dk for opdateringer og kontaktoplys-
ninger. Tilmelding til Per Madsen på jp.madsen@
esenet.dk

Schweiss-træning
Lørdage – i alt 7 gange træning + afslutning
Datoer: 11.-18.- 25. februar. – 3.-10.-17.-24. marts – 
31. marts (afslutning)
Pris for alle gange: 300 kr.
Max. 10 hunde. Primært for Kleiner Münsterlän-
dere. Andre racer kan tilmeldes, hvis der er pladser 
tilbage. Nærmere information om tidspunkt og sted 
ved tilmelding.

Markprøvetræning
Søndage 
Datoer: 12.-19.-26. februar. 4.-11.-18. marts
Da vi endnu ikke kender datoerne på forårets 
markprøver kan der opstå behov for at fl ytte nogle 
af træningsdagene.
Max. 8-10 hunde. Pris: 75 kr. pr gang. Hunde fra 
alle DMK-områder er velkomne. Nærmere informa-
tion om tid og sted ved tilmelding.

Apportering
Onsdag aften – i alt 8 gange + afslutning
Datoer: 4. april – 11. april – 18. april – 25. april – 2. 
maj – 9. maj – 23. maj – 30. maj. Afslutning bliver 
d. 3. eller 9. juni 2012

Område Sønderjylland:
Kontaktperson: Tage Lassen, Alssundvej 17, 6400 
Sønderborg, Tlf.: 74 48 69 31/40 94 53 08, E-mail: 
tcl@dyb-net.dk

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

www.fjd.dk
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Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Klubredaktør: 
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg, 
7860 Spøttrup
gdhblad@gmail.com
 
Formand (Mediekoordinator og DKK kontakt)
Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug, 4660 
Store Heddinge, tlf. 56 50 01 76/30 25 11 76
FEL@as3.dk 

Kasserer 
Kenth Lange,Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg, 
tlf. 65 96 77 47
kmlange@mail.dk

Sekretær og Næstformand (Internationale 
kontakter)
Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5, 3700 
Rønne, 56 94 19 31/21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk 

Prøver og Jagt (praktik)(5 Klub)
Robert Thrane, Frisholtvej 81, 8850 Bjerringbro, 
tlf. 86 62 46 31/20 13 69 31
jaegerhorn.rt@gmail.com

Prøver og Jagt (FJD og 5 Klub) 
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissen-
bjerg, tlf. 65 96 77 47
kmlange@mail.dk

Aktivitetskontakt og -Koordinator
Bente Møldrup Andersen, Lundvej 10, Hand-
bjerg, 7830 Vinderup, tlf. 41 23 52 52
abanhjem@gmail.com

Aktivitetskontakt og -Koordinator (Materiale-
ansvarlig)
Louise Thestrup Nielsen, Heden 23, 5450 Ot-
terup, tlf. 26 66 07 61
louisethestrup.heden@gmail.com

Udstillingsansvarlig (Klub 4)
Anny Kure, Kløvermarken 13, 7860 Spøttrup, tlf. 
29 69 62 01
gdhblad@gmail.com

Web-master
Charlotte Scheuer, tlf. 57 52 77 10/24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk

Avlsråd:
Lisbeth Strunk (avlskoordiator), tlf. 41 81 62 
10/96 10 21 28
bullerstrunk@mvbmail.dk
Rene Hansen, tlf. 86 87 77 78/60 67 77 76
rene@ahm-hansen.dk
Marianne Harrild Sørensen, 48 28 82 80/24 20 
35 12
hms@dr.dk
Søren Borup, tlf. 23 72 85 19
lmo@pc.dk

Forårmakprøve for GDH
www.gdh.dk

Der indbydes til klubbens årlige forårsmark-
prøve Søndag den 1. april 2012 kl. 8.00 ved 
Holbæk
Afgang til terrænerne kl. 9.00

Klubbens hovedprøve bliver i år afholdt 
på Sjælland, på terræner omkring Holbæk. 
Arealerne er en del af Danmarks Jægerfor-
bunds projekt med optælling af agerhøns, og 
der skulle være godt besat med høns.
  Ligeledes kender terrænlederne deres 
områder særdeles godt, så der er alle mulig-
heder for en god dag med mange fugle.  Så 
sørg for at reservere dagen allerede nu.

Mødested: Hagsted- Gislinge jagtforening`s 
klubhus,  Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk
Prøveleder: Jesper Pedersen, tlf. 56 28 99 
75, mail. zp@dbmail.dk
Dommere:?

Tilmelding: På hundeweb. Hvis dette ikke 
kan lade sig gøre, så til Kenth Lange, Tom-
merupvej 43, 5492 Vissenbjerg, Tlf. 65 96 
77 47,    Mail. kmlange@mail.dk
Anmeldesblanket + tilmeldingsgebyr skal 
være Kenth Lange i hænde senest mandag 
den 19. marts 2012 .
Husk at oplyse medlems nr. samt hundens 
navn.

Betaling: Kr.350,00 på Reg. Nr.6880 konto 
nr. 0002992179

Tilmelding skal ske på DJU tilmeldings-
blankettet (kan fi ndes på www.danskjagt-
hundeudvalg.dk). Der kan tilmeldes i 
klasserne Unghunde, åbenklassehunde og 
vinderklassehunde.

Aktiviveter i 
Aktivitetsområde Fyn
Marktræningen: 
Lørdag d. 3. Marts 2012 kl. 10 starter vi 
marktræning ved Kenth Lange, Tommerup-
vej 43, 5492 Vissenbjerg. 
Denne træning er for alle. Dem der vil lære 
det, dem der vil holde jagtformen ved lige 
og dem der vil træne op til vores hoved-
prøve. Kort sagt for alle på alle niveauer.        
Vi træner: 
Lørdag d. 10. marts kl. 10 
Lørdag d. 17. marts kl. 10
Lørdag d. 24. marts kl. 10 
Evt. lørdag d. 31. marts kl. 10 
Træningsarealer aftales fra gang til gang, 
og tilmelding sker via. maillisten. Har man 
lyst til at deltage så send en mail til ole@
grundtlarsen.dk. 

Apporteringstræning: 
Apporteringstræningen starter mandag d. 
16. april kl. 18.30 ved Ole Grundt, Skære-
vej 12, 5260 Odense S. 
  Vi starter som altid vores træning med lidt 
fælles lydighed. Derefter vil vi i år prøve at 
dele os i to hold. Et for de unge hunde med 
lydighed og begynde apportering. Et hold 
for de ældre med forskellige baner inden 
for lydighed og apportering.
Træningstider: 
D. 23. april kl. 18.30 
D. 30. april kl. 19.00
D. 7. maj kl. 19.00

D. 14. maj kl. 19.00
Afslutning er d. 21. Maj. Tid og sted aftales 
nærmere.    
  Vi arbejder på at en af disse dage, bliver 
til dag med sportræning af schweisshunde-
føre Kim Bennedsen. 
  Træningsarealer aftales fra gang til gang, 
og tilmelding sker via. maillisten. Har man 
lyst til at deltage så send en mail til ole@
grundtlarsen.dk

www.fjd.dk
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Jeg havde aldrig været på jagt før, så da jeg 
sidst på sommeren blev inviteret på min 
første agerhønsejagt af min onkel, var jeg 
ikke i tvivl; det skulle jeg prøve. 
Der var et par måneder til, men jeg glædede 
mig allerede og gjorde mig da også mine 
tanker. Jeg har ikke jagttegn, og skulle 
derfor blot observere, men med en opvækst 
på stenbroen, hvor det at nedlægge et bytte 
typisk blot omfattede en tur i den nærmeste 
shawarmabiks, forventede jeg en spændende 
og lærerig oplevelse. 
  For der har ikke været megen brug for 
primale overlevelsesinstinkter i mit liv. 
Det tætteste jeg har været på bare den 
mindste snert af jagt er da også, når jeg 
har kokkereret æblefl æsk til min onkels 
lerdueskydninger, eller da jeg for mange år 
siden, og på sikker afstand, overværede en 
tyrefægtning i Madrid. 
  Politisk ukorrekt, og måske direkte umo-
ralsk, mindes jeg dog stadig, hvordan denne 
spanske maskerade af en kamp dog alligevel 
fi k noget hengemt, men kraftfuldt, til at 
boble i mig. En trang til at lægge arm med 
naturen. Til at stå overfor den, erobre den og 
dermed overleve.
  Og selvom der er langt fra en støvet arena i 
Madrid til en mudret mark på Lolland, følte 
jeg den igen. En paradoksal længsel efter en 
jagt der praktisk talt ikke er nødvendig i vo-
res moderne og strømlinede samfund. Men 
vi gør det alligevel, og at jeg tillige ville få 
chancen for at opleve forbindelsen mellem 
min onkel og hans jagthund, var endnu et 
element af denne oldgamle disciplin jeg 
glædede mig til. 
  Jeg har i de sidste femten år oplevet adskil-
lige Gamle Danske Hønsehunde, som de 
fantastisk nysgerrige og energiske fami-
liehunde de også er. Men at se hunden i sit 

rette element, at få et glimt af de dybtlig-
gende instinkter som i nogen grad tilpasses 
og dæmpes i dens normale hverdag, var en 
oplevelse, jeg længe havde ønsket.    
Så ja; jeg glædede mig. 

Da dagen endelig oprandt, begyndte den 
nærmest om natten. Altså for en bybo som 
ikke er vant til at stå op med hønsene. 
  Lidt vand i hovedet, og en enkel tår kaffe, 
gav dog energi nok til, at jeg kunne kæmpe 
mig ud i bilen, hvor min onkel gav lidt gode 
råd om opførsel og sikkerhed på en jagt. 
Fremmedordene var mange, men som jeg 
fi k dem forklaret på køreturen mod Lol-
land, begyndte den spændte fornemmelse af 
forventning igen at krible i mig.
  Da vi ankom til jagthytten, havde den jag-
tansvarlige allerede dækket op til det store 
morgenbord, så lige så snart hundene havde 
fået en chance for at snusse hinanden an, 
satte vi os til bords. 
Efter lidt kort sludren, og en enkelt brænde-
vin til at tvinge den sidste søvn ud af øjnene, 
fortalte den jagtansvarlige så, hvordan 
jagten helt specifi kt skulle foregå. 
  Der blev givet dessiner, delt hold, fordelt 
ansvar, og ikke mindst repeteret sikkerhed, 
inden formanden endelig tog ordet, og 
redegjorde for hvad der skulle visse sig at 
være morgenens vigtigste punkt; alle skulle 
give deres bud på dagens samlede bytte og 
bedste skytte.  

Formaliteterne veloverståede, satte vi os 
igen ind bag rattet og kørte imod dagens før-
ste såt, hvor det gik op for mig at agerhøns 
ikke gemmer sig i skovens træer, men deri-
mod mellem roemarkens regntunge blade. 
Jeg troede dog i første omgang, at det blot 
var en historie de mere garvede deltagere 

prøvede at binde mig på ærmet, for efter 
en lille times ihærdig vandring, havde jeg 
stadigvæk ikke set skyggen af en fugl. 
  Hvor jeg kunne høre massere af skud fra 
en gruppe lidt længere fremme i såtten, 
afsøgte vores holds hunde, under entusia-
stisk vejledning af deres ejere, én efter én 
terrænet, men uden held.
  Havde de forangående jægere skræmt 
dyrene i en anden retning? Eller løb vores 
hunde måske for lige op imod vinden?
  Teorierne var mange, men bedst som jeg 
tænkte, at jeg måske skulle komme med et 
radikalt foreslag om, at vi rettede fokuset 
mod nogle nærliggende trækroner, skete det 
pludselig. 
  En situation, præcis som dem jeg var ble-
vet lovet, var begyndt. En hund stod stand. 
Stiv som en statue havde den pejlet sig ind 
på en agerhøne, og stod nu lænket i et usyn-
ligt bånd af instinkt, samtidig med at dens 
ejer placerede sig og tog sigte. Så hørte jeg 
en komando, derefter en opskræmt skræp-
pen og et skud. Efterfulgt af et andet.
  På trods af at situationen var udført fl ot, 
faldt ingen fugl til jorden, men jeg havde i 
det mindste set et af kræene, og da det kort 
efter blev frokosttid, havde vores gruppe da 
også fået ram på to. Et lavt antal blev jeg 
fortalt, som vi indtog den medbragte mad i 
jagthytten, men humøret var højt, og vi blev 
hurtigt enige om, at så måtte sigtet da også 
værre skudt på plads.

Efter den velfortjente frokost begav vi 
os mod jagtens anden såt, hvor samarbej-
det mellem menneske og hund stod mig 
endnu tydligere. Komandoerne gjaldede og 
hundene tog deres tørn på skift. Lange løb 
på tværs af vinden, efterfulgt af fl otte stande 
og succesfulde aporter, og da dagens jagt 

Agerhønsejagtens ABC for en bybo

Tekst og foto: Sebastian Abel
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var omme, var antallet af nedlagte agerhøns 
rigtigt nok steget til tolv for det samlede 
jagtselskab. Et udmærket udbytte, og da der 
som dagens sidste punkt var blevet uddelt 
præmier til den bedste skytte, hundefører, 
situation og meget andet, blev fuglene lagt 
frem, og hver jæger tilbudt at tage et eksem-
plar med hjem til kødgryderne.
  Alt i alt en spændende og interessant dag, 
men da næsten alle, på nær mig selv, min 
onkel og jagtlederen, var kørt, så jeg til min 
overraskelse at alle hønsene lå tilbage på det 
våde græs foran jagthytten. I glæden over 
fællesskabet med andre mennesker, sam-
hørigheden med hundene, konkurrencen, 
røverhistorierne, naturen, og i glæden ved 
jagten, havde folk glemt dens oprindelige 
årsag. At skaffe mad på bordet. At overleve.

Som et menneske der er vokset op langt 
fra naturen og dens daglige kamp om liv og 
død, kan det virke forkert at vi dræber dyret 
blot for sportens skyld. Som tyren der lang-
somt bliver slagtet i arenaen i Madrid. 
  Samtidig mindes jeg dog stadig, da en 
stadig varm høne, et uanseeligt væsen, blev 
lagt i min hånd, og jeg følte en ren og skær 
glæde. En lille sørgelig triumf for mig og 
mine. Et instinkt for at overleve som er 
blevet gemt væk i vores moderne og strøm-
linede hverdag, og som så let kan blive mis-
forstået som ondskab eller ligegyldighed.
  Det tror jeg dog ikke er tilfældet, men at 
jagten derimod er en integreret del, af det 
at være menneske. En del som er vigtig at 
anerkende og bruge. Så jeg takker for turen 
- og håber at der en anden gang skulle blive 
en ekstra plads i bilen, ved frokostbordet og 
på marken, til en morgentræt bybo.
   

Tillykke 
Marianne Hummelgaard og Sony
Sony opnåede sit 3.ie certifi kat på DKK´s 
Internationale udstilling i Herning den 5. 
november,  han har  dermed opnået  titlen 
som WJW10,markpr. og DKCH. Det 
er første gang Marianne har en exteri-
ørchamp.
Derudover nåede de deres mål, da han kom 
i vinderklasse på mark i 2011, så trænin-
gen har givet pote.

Lone Fabricius og Laura 02868/2005 
DKCH Laura
På SKK’s Nordisk Vinder udstilling i 
Stockholm 11/12-2011 fi k Laura bedøm-
melsen Excellent, CK, Cert, 1.CHK, 
1.BTK, CACIB, BIR og blev dermed, 
Svensk- og International Champion samt 
Nordisk Vinder 2011

5-klub arrangementer

Se annoncerne for 5-klub vinderklas-
sen og 5-klub schweissprøverne 
andet steds i bladet.

Årets DKK-Racevinder 
Med 20 point og 4 placeringer som BIR 
på DKK’s udstillinger i 2011 blev årets 
racevinder blandt de Gamle Danske 
Hønsehunde DDK16222/2008 Charletan’s 
Diktat, som er ejet og opdrættet af Niels 
Bertram Mikkelsen.
  Titlen som racevinder er afslutningen på 
et fl ot 2011, hvor det også blev til en ræk-
ker andre fl otte resultater og et DKCH.

www.fjd.dk

Aktivitetsområde Sjælland

Marktræning søndag den 26. februar og 
søndag den 4. marts kl. 09.00
Sted: Midtsjælland/Nordsjælland. Nærmere 
adresse oplyses ved tilmelding. 
Der bliver mulighed for at få sin hund jagt-
ligt vurderet begge dage.
Pris: 50 kr. per gang.

Apporteringstræning.  
Start: April. Dato oplyses ved tilmelding.
Sted:  Oplyses ved tilmelding. 
Pris: 300 kr.
Alle GDH´er er velkomne til arrangemen-
terne uanset alder og kunnen.
Tilmelding: Jesper på mobil: 20 43 35 52, 
eller mail: zp@dbmail.dk
Marianne på tlf: 48 28 82 80 eller mail: 
tycho_hjorth@adslhome.dk 

Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalg Sjælland

 Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
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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
bent.blik@mail.dk
 
Næstformand: 
Jens Chr. Jensen, Nørregade 52, 5592 Ejby
Tlf. 51921601
jensjensen1003@hotmail.com

Kasserer: 
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9 ,
6500 Vojens
Tlf 74507485, Mob 29263985
justm@webspeed.dk
 
Sekretær: 
Kim Lybker, Gosmervej 98, Halling, 8300 Odder
Tlf. 86556754
lybker@mail.dk

5-klub og FJD: 
Carsten Lundhøj, Arnkilmaj 21, Kær, 
6400 Sønderborg
Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk 
 
Niels Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg
Tlf. 97131413
moseholm@mail.mira.dk

Leif Hansen, Skødstrupvej 13, 9550 Mariager
Tlf. 21920148
jh-89@dlgtele.dk
 
Avlsudvalg: 
Carsten Lundhøj, Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
 
Hvalpeformidler:
Henning Juul 
60941658, Ju-bir@mail.dk

Hovedprøve 2012

www.langhaarsklubben.dk

www.fjd.dk

Afholdes søndag den 1. april.

Roager stiller igen i år arealer til 
rådighed. Mødested er ved Johan 
Sander, Højagervej 14, 6760 Ribe.
Mødetid kl. 8.30 

Prøveleder: Just Mikkelsen, Ham-
melev Bygade 9, 6500 Vojens 
(mail: justm@webspeed.dk) tlf. 
29263985. 
Tilmelding i følgende rækker: 
Unghunde, åben klasse og inter-
national vinderklasse. Pris 350 kr. 
Tilmelding på hundeweb senest 
26. marts 2012.
Hvis du ikke har adgang til inter-
net da tilmelding til prøvelederen 
og indbetaling på konto reg. 1551 
konto 5701406  husk at skrive 
hvem der har indbetalt.

Unghunde der opnår 1. præmie får 
indskud tilbagebetalt.
Pokaler skal afl everes til prøve-
leder en uge før prøven p.g.a. 
der skal laves bøger som følger 
pokalen, så de fremover ikke skal 
graveres.
Prøveleder er Just Mikkelsen.

Dommere er følgende:
Bjørn Hemm
Kristen Kjeldsen
Per Hugener Ohlesen

Hvis i vil have morgenkaffe og 
rundstykker, middagsmad, og kaffe 
til afslutning skal det bestilles sam-
men med tilmeldingen, ellers ingen 
fortæring, medbragte drikkevarer 
må ikke nydes indenfor.
På bestyrelsens vegne
Just Mikkelsen

Kreds Midtjylland arrangerer: 

Marktræning og Kredsgeneralforsamling 
d. 26/2 2012.
Markprøvetræningen starter kl. 9.00 hos 
Niels Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 
Vildbjerg. 
Tilmelding til Niels senest 21/2 på 40 37 97 
13. Pris 50 kr.
Efter marktræningen, ca. kl. 13.00, er der 
suppe i Sinding Ørre Midtpunkt. Pris 20 kr.
Kredsgeneralforsamling d. 26/2 kl.14.00 
i Sinding Ørre Midtpunkt, Skoletoften 7, 
7400 Herning.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Niels 

Grønbæk (modtager genvalg). Andreas 
Langpapp (modtager genvalg)

6. Evt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest d. 1/2 ’12

Marktræning
Marktræning d. 4/3 kl. 9.00 hos Niels 
Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg. 
Tilmelding senest d. 1/3 på 40 37 97 13. Pris 
50 kr.
Vi håber, at se mange gamle, som nye ansig-
ter til disse aktiviteter.
Venlig hilsen Kreds Midtjylland

5-klub arrangementer

Se annoncerne for 5-klub vinder-
klassen og 5-klub schweissprø-
verne andet steds i bladet.

Husk generalforsamling 
søndag den 19. februar i Ejby.
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Dansk Weimaraner Klub

Klubredaktør: 
Marietta Foxmar Nielsen
Råbyvej 29, 4660 Store Heddinge
Tlf. 21721569
mail: jagthunden@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: 
Jesper Kjelds, Hesselbjergvej 2, 3200 Helsinge
Tlf. 48 70 89 00
kasserer@weimaraner.dk

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

DWKs forårsprøve 2012

www.weimaraner.dk

Tid: Lørdag den 31. marts 2012
Morgenkaffe fra kl. 0800, opråb og afgang 
til terræn kl. 0900
Sted: Eggerslevmagle Forsamlingshus, Sorø 
Landevej 241, 4230 Skælskør
Dommere: Rene Jørgensen og Ernst Jensen
Kritik / Præmier:  I forsamlingshuset efter 
endt prøvning af alle deltagende hunde
Gebyr: 350 kr. inkl. Morgenkaffe
  Tilmelding: Senest den 16. marts 2012, 
på DJU tilmeldingsblanket, der kan udskri-
ves fra DJU’s hjemmeside: www.danskjagt-
hundeudvalg.dk
  Tilmeldingsblanketten skal mailes til Jes-
per Kjelds på kasserer@weimaraner.dk
Gebyr ( tilmelding og aftensmad), skal 
indsættes på klubbens konto, regnr. 7187 
kontonr. 1162781

Prøveleder: Carl Kristian Thomsen, mail. 
bestyrelsesmedlem1@weimaraner.dk tlf. 
2927 0820

Forplejning: Morgenmad, inkluderet i 
tilmeldingsgebyret
  Frokost, bestilles på dagen og betales 

samme dags morgen, pris 75 kr. Frokosten 
indtages i terrænet
  Der er mulighed for køb af øl og vand på 
prøven
  Kaffe / kringle kl. 1530 i forsamlingshuset, 
inkluderet i tilmeldingsgebyret
  Aftensmad kl. 1700 i forsamlingshuset, 
pris 110 kr - tilmelding og betaling til kas-
serer

Generalforsamling : Efter aftensmaden, 
med start kl. 1745, invitation med dagsorden 
annonceret særskilt
Resultatbog: Skal afl everes inden start, hvis 
der skal indskrives resultater, resultatbog 
frivilligt.

5-klub arrangementer

Se annoncerne for 5-klub vinderklas-
sen og 5-klub schweissprøverne 
andet steds i bladet.

www.fjd.dk
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Dansk Weimaraner Klubs 
generalforsamling 
31. marts 2012. 

Der indkaldes hermed til ordinær gene-
ralforsamling lørdag den 31. marts 2012, 
efter forårsmarkprøven kl. 17.30 i Egge-
slevmagle Forsamlingshus, Sorø Landevej 
241, 4230 Skælskør. 
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 godken-

delse
6. Godkendelse af budget for 2012
7. Fastsættelse af kontingent for 2013
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af kasserer, Jesper Kjelds modta-

ger genvalg.
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 

Anne Merete Hedegaard og Carl 
Kristian Thomsen modtager begge 
genvalg.

11. Valg af 3 suppleanter.
12. Valg af revisor
13. Valg af revisorsuppleant
14. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 3 uger før generalforsamlin-
gen. De indkomne forslag kan rekvireres 
ved at indsende frankeret svarkuvert til 
Helle Alstrup Fritzbøger, Kongens Vænge 
181, 3400 Hillerød.
For at opnå stemmeret, skal kontingentet 
være indbetalt senest 4 uger før generalfor-
samlingen.

Nyt design på 
www.weimaraner.dk
Som de fl ittige brugere af vores hjemmeside 
allerede har opdaget er der ved årsskiftet 
kommet et nyt design på www.weimaraner.
dk. Det har også medført en omstrukturering 
af indholdet, hvor det overordnede mål har 
været, at det skulle blive lettere for medlem-
merne, og især for nye medlemmer, at fi nde 
rundt på siden. Hjemmesiden er blevet over-
fl yttet til en ny teknisk platform, hvilket har 
gjort opdatering og vedligeholdelse af siden 
lettere. På sigt vil det komme til at betyde at 
fl ere brugere, fx kredsformænd, hvalpeanvi-
ser og resultatansvarlige vil få mulighed for 
selv at indtaste indhold på hjemmesiden.
Arbejdet med at lave siden er endnu ikke 

helt færdigt, så derfor vil der i løbet af 
de næste par måneder ske tilretninger og 
forbedringer af siden og dens design, lige-
som mere indhold vil blive ført ind. Disse 
ændringer vil måske betyde at hjemmesiden 
her i opstartsperioden er mere ustabil end 
ønsket, men jeg vil naturligvis gøre mit 
bedste for at reparere evt. problemer hurtigst 
muligt. Jeg håber også at modtage hjælp 
fra alle jer som bruger Dansk Weimaraner 
Klubs hjemmeside, i form af rettelser og 
forslag til ændringer og forbedringer, både 
til det tekniske såvel som det indholds-
mæssige. Dette er lettest at gøre via web@
weimaraner.dk.   
Med venlig hilsen
Line Visby Hansen

Ny Dansk Eksteriørchampion 
og DKK racevinder 2011

Nordgården’s Mossa dk09393/2007
Er blevet Dansk Eksteriørchampion på 
følgende resultater
1. pr. markprøve DWK den 02-04-2011, Nr. 
Hostrup
Bestået Slæb- og apporteringsprøve den 03-
08-2010, Hjulby Mose
Excellent BK Plac 1. CK 1. BTK CERT 
CACIB BIR, DKK udstilling i Bjerringbro 
den 18-09-2011
Excellent BK Plac 1. CK 1. BTK CERT 
CACIB BIM, DKK udstilling i Herning den 
05-11-2011
Excellent BK Plac 1. CK 1. BTK CERT 
CACIB BIR, DKK udstilling i Herning den 
06-11-2011

Nordgården´s Mossa kandiderer selvfølgelig 
desuden til at modtage ”Jagtpokalen” og 
erhverver sig derved titlen KLBV 2011.
Tillykke til Kristian og Mossa (Lady)

www.fjd.dk

 Dansk Weimaraner Klub
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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: 
Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92, 2800 Kgs. 
Lyngby
Tlf. 28 43 74 75
e-mail: stausgaard@live.dk 

Næstformand & Sekretær:
Knud Føhns, Valmuehaven 19, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 52 16
e-mail: kf@danskvizslaklub.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:
Majbritt Holgersen: 
holgersen.majbritt@gmail.com

DVKs Forårsmarkpøve 2012

www.danskvizslaklub.dk

Vi har fornøjelsen at invitere til forårs-
markprøve lørdag den 31. marts 2012 ved 
Næstved
Mødetid: kl 08.30
Mødested: Overmosegården, Hammervej 
27, Lov, 4700 Næstved
Klasser: unghunde (max 2 år), åben klasse 
og vinderklasse
Der dømmes efter fællesmarkprøve regler.
Prøvegebyr DKK 350. som skal betales ved 
tilmelding på følgende konto: Reg.nr. 1551 
kontonr. 1758284
Tilmelding senest 18. marts til:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18
5690 Tommerup
Tel. 64751743 
knissen@post10.tele.dk

Tilmelding skal foretages på hundeweb. 
Kan man ikke det, kan det ske ved at sende 
skema pr. alm. post eller e-mail. Mærk 
venligst e-mailen i emnefeltet med ”DVK 
markprøve”.

Morgenkaffe og rundstykker kan købes.
Madpakker kan bestilles senest 18. marts

5-klub arrangementer

Se annoncerne for 5-klub vinderklassen og 5-klub schweissprøverne andet 
steds i bladet.

Jeg har beholdt en af mine hvalpe fra kuld J, 
der blev født den 21august.
Jeg var til Billes foredrag ved Randers og 
har anvendt noget af hans teorier med stort 
held, synes jeg selv.
  Nå men til selve historien.
Jeg blev ringet op i onsdags ved halv ti 
tiden. Det var Jan min tidligere svigersøn. 
Han var taget på jagt for at skyde et dyr, 
som han havde en idé om ville komme forbi, 
der hvor han nu satte sig i en stige ved et 
læhegn, med vinden ind i ansigtet.
  Skydetid var kl. 8.57 og kl. 9.05 kom der 
2 ræve ret ind imod ham. Da afstanden var 
passende skød han på den første ræv. Den 
gav et gevaldigt hop op i luften, han syntes 
at han havde afgivet en god kugle, så det 
var kringeling. Så kunne han jo ligesågodt 
skyde den anden også. Den fi k han i 2. skud 
godt ude på marken, og den var stendød. Nu 
var problemet blot at han ikke umiddelbart 
kunne se den første ræv han havde skudt. 

Stol på din hund 
siger Bille

www.fjd.dk



45

Den sorte samvittighed dukker op, er den 
anskudt? Hvor løb den hen? Jeg skulle ikke 
have skudt igen.
  Jan har sin hund bag i bilen og den prøver 
han at lukke ud, for hvis ræven ligger i nær-
heden burde den da hurtigt kunne fi nde den. 
Han har dog det problem at hans hund ikke 
er så meget for nærved oplevelser. Efter 
den er sluppet ser han den ikke i 3 kvarter 
(en langbenet Pointer han, uden den store 
respekt for dressur). Det er så inden for de 3 
kvarter at han ringer til mig og spørger, om 
jeg har noget ”hundværk” der kan gå lidt 
schweiss. For det første har jeg ikke for godt 
tid og for det andet har jeg kun Joice fra mit 
kuld J født i august. Jeg har også Bebe, men 
den skulle føde i samme uge(har nu født 11 
hvalpe). Nå men jeg havde Joice med på ar-
bejde og den skulle jo luftes alligevel, så jeg 
gik med til at prøve. Jeg kunne først komme 
afsted ved 12 tiden, så det blev aftalt at vi 
skulle mødes på anskudsstedet. Da vi skulle 

afsted var det begyndt at regne ret voldsomt 
og det var meget tæt på at vi havde afl yst 
vores forehavende.

Vi mødtes ved anskudsstedet og det reg-
nede og blæste kraftigt.  Det vi havde givet 
os i lag med syntes at være nytteløst. Nå 
men hunden skulle jo luftes og Bille havde 
fortalt, at når hunden skal gå et spor, skal 
den tilvendes det miljø den skal søge i. Så 
jeg steg ud af bilen og lod bare Joice løbe 
lidt rundt mens jeg stod i læ bag bilen. Der 
gik ikke lang tid inden jeg var gennemblødt 
og Joice stod ved min side helt skrutrygget 
af vand og kulde. Heldigvis holdt Jan sin 
aftale, så nogenlunde, og han forklarede 
hvor han havde skudt på ræven.
  Vi kunne begge se at Joice var interes-
seret og hun begyndte at søge. Jeg spurgte 
Jan om det kunne passe så nogenlunde med 
den retning, og han nikkede. Der var skrå 
medvind og jeg kunne se at Joice søgte fi nt 

60-70 m. ude i samme retning. Derfra tog 
hun et 90 graders sving til venstre og løb 
ca. det samme udad. Der stoppede hun op 
og begyndte at rode i noget harelort, troede 
vi. Man skal jo stole på sin hund siger Bille, 
så jeg gik ud til hende, og der lå ræven i 
en lille lavning så den ikke kunne ses. Det 
kan nok være at jeg blev glad, for hverken 
Jan eller jeg havde drømt om at det kunne 
lykkes.
  En oplevelse som denne opvejer mange ti-
mers sur træning, hvor man synes at hunden 
bare er for umulig.
  Start bare sporarbejdet op fra 8 ugersalde-
ren, de lærer åbenbart rigtig godt i den alder.
  ps. Hvis i får mulighed for et foredrag 
med Bille så tag endelig til det, det er både 
lærerigt og underholdende.
Venlig hilsen og Godt Nytår
Erik Spanggaard

Schweisshundearbejde
Vizslaen er ikke den mest almindelige 
blandt schweisshunde. Min første Vizsla 
havde en far, der var schweisshund. Siden 
har der vist ikke været nogen, før Jens Ras-
mussen fra Mern kom med med Jalte.

25. oktober havde Ekstrabladet en kort 
historie om Jens Rasmussen og Jalte.
  I en have i Rødby bliver der observeret 
et rådyr, der er hårdt såret i højre bagløbet. 
Ekstrabladets historie beskriver drama-
tikken omkring hendelsesforløbet. Først 
antages det, at dyret er blevet skambidt af 
en hund, hvilket heldigvis viser sig ikke at 
være tilfældet. Den der har set dyret forsø-
ger forgæves at fi nde ud af, hvem der kan 
hjælpe med at fi nde og afl ive det lidende 
dyr. Alle mulige synes at blive kontaktet, 
(dyrlæge, jægere) men nok ikke de rigtige. 
Til sidst tilkaldes Falck. Selv om Falck har 
erfarne jægere, der kan hjælpe, tilkalder 
Falck’s jæger schweisshunden, fordi dyret 
ikke umiddelbart er at se i haven. Falckjæ-
geren vil ikke lede videre, da han er bange 
for deved at stresse dyret, hvilket ikke 
er ønskeligt. Dyret lider nok i forvejen. 

Schweisshundefører Jens Rasmussen med 
Jalte kommer hurtigt på sporet. Efter kort 
tid, er dyret fundet og skudt. Det viser sig at 
dyret var skadet ved en påkørsel.
  En ganske almindelig hendelse for Jens 
Rasmussen og Jalte, der i jagtsæsonnen ofte 

bliver kaldt ud fl ere gange i døgnet. Jens 
oplyser at han typisk har mellem 150 og 
200 opkald om året.

www.fjd.dk
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Flash billeder
På forsiden af klubbens hjemmeside ligger 
der en fl ash billeder som kommer frem som 
første billeder inden man nå videre til den 
øvrige info af klubbens hjemmeside. Tema 
i år vil være ”jagt forbi” eller i memorar. 
Send gerne din billeder af din afdøde hund i 
jagtsituation og fortæl lidt om det. Billeder 
vil også blive vist i jagthunden med den 
historie du tilføje til ære af din hund.
Denne måneds Flash billeder er lavet af 
undertegnede og er et billeder fra mine kære 
hunde, sammen med min mand på jagt i 

Norge for mange år siden. Mosehøjs Monty, 
som blev 11 år og Sientje Astha v´t Oalde 
Neel blev 13 år. Med venlig hilsen fra jeres 
webmaster/redaktør Johanna Jongstra

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 
 
Kasserer:
Morten Overgaard, Sdr. Borremosevej 4, 9600 
Aars, tlf.: 21 78 14 68, 
kasserer@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 
 
Hjemmeside:
webmaster@drenteklub.dk

DDPK marktræning
www.drenteklub.dk

Nu, hvor foråret er på vej og DDPK afhol-
der forårsmarkprøve den 1. 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 
Sjælland, Fyn og Jylland. Der kan mulig-
vis 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.

Der vil blive holdt marktræning på Vest-
sjælland i det omfang der er behov for det 
og efter hvad vind og vejr tillader. Trænin-
gen vil foregå i området omkring Slagelse 
og er for såvel rutinerede som nye hunde og 
førere. Den første gang starter vi med mor-
genkaffe og mulighed for lidt “teori” hvis 
der er helt nye hundeførere med. Første træ-
ningsgang bliver den 12. februar, hvis vejret 
er til det. Herefter aftaler vi nye datoer fra 
gang til gang. Er du interesseret i at deltage, 

kan du skrive til rikkeoganders@os.dk . 
Skriv navn, adresse, email og telefonnum-
mer. Navn og alder på hund, samt et par 
ord om hund og førers behov og erfaringer.  
Med venlig hilsen Anders og Rikke Hansen

Der vil blive afhold marktræning i det 
Midtjyske omkring Mollerup ved Sil-
keborg, lørdag den 25. februar, for såvel 
rutinerede som nye hunde og deres førere. 
Tidspunktet for at starte afhænger af hvor 
mange deltager vi bliver. Tilmelding til 
marktræning: Johanna Jongstra på tlf. 20 
61 62 92 eller sendt en e-mail til redaktor@
drenteklub.dk. Med venlig hilsen Johanna, 
ved mødt.

5-klub arrangementer
Se annoncerne for 5-klub vinderklas-
sen og 5-klub schweissprøverne 
andet steds i bladet.

DDPK’s FORÅRSMARKPRØVE 
2012 

Klubbens hovedprøve afholdes i år søndag 
den 1. april. Stedet hvor markprøven skal 
afholdes er endnu ikke bestemt. Nærmere 
information om tid, sted og tilmelding vil 
være at fi nde på klubbens hjemmeside. 
M.v.h. Allan Kristensen 

Sket siden sidst
Bent Nielsen er tråd ud af bestyrelse og 1. 
suppleant Christen Christensen har overta-
get hans plads.
  Morten Overgaard har også forladt 
bestyrelsen, fordi han har overtaget posten 
som kasserer og dermed er der blevet 
plads til 2. suppleant Niels Peter Jakobsen 
i bestyrelsen. Med disse ændringer er der 
ikke lavet om på den nuværende position 
i bestyrelsen. Vi håber at kunne laver en 
portræt af disse to nye bestyrelses medlem-
mer til vores næste nummer i Jagthunden. 
Red.

Ny Dansk Champion

Et rigtigt dejlig begivenhedsrigt år for 
Mosehøjs Bufri Eros. Kun 2,5 år gammel 
da han kunne kalde sig Dansk eksteriør 
Champion.
Her er resultater fra udstillinger og mark-

prøver. 
15. august 2010 - Vejen DKK, Exc. BK 
Plac.1. 2. BHK CERT R.CACIB 
5. februar 2010 - Uldum 5 Klub Regi. Exc. 
BK Plac.1 CK 1. BHK CERT BIM 
13. februar 2010 - Fredericia DKK. Exc. 
BK Plac.1 CK 1. BHK CERT CACIB BIM 
og den sidste 6. november 2011 - Her-
ning DKK. Exc. BK Plac.1 CK 2. BHK 
R.CACIB 
10. september 2011 - DJ markprøve på 
samsø, Åben klasse 1. præmie MARKPR
  Ikke alene er han blevet dansk champion, 
Eros har også mange andre gode kvaliteter 
som gjort at han blev årets drente i 2011, 
har vundet schweisspokalen, apporterings-
pokalen og fordi han ikke er så gammel fi k 
han også titlen årets unghund, som først 
skal uddeles til familieweekend i august. 
Red.
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Klubredaktør:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, Alling,
8680 Ry. Tlf. 86 89 19 17 / 26 13 60 71. 
allanloui@hotmail.com

Formand: 
Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 4824 7030 / 2025 7430, ssj@gribskovens.dk
 
Kasserer: 
Marianne Poulsen, Arnakkegårds Allé 13, 
4390 Vipperød 
Tlf. 2564 2464 / 5911 9775
e-mail: marianne@breton.dk
Reg.nr: 1551, Konto nr. 3701503031
 
Sekretær: 
Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9, 7430 Ikast. 
Tlf. 26 75 16 14 / 21 60 10 78
peer.b.laursen@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlemmer:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, 8680 Ry
Tlf. 8689 1917 / 2613 6071
allanloui@hotmail.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

DBKs forårsmarkprøve

www.breton.dk

Indbydelse til Dansk Breton Klubs Forårs-
markprøve 2012 
  Hermed indbydes til Dansk Breton Klubs 
hovedprøve, der afholdes i trekantområdet 
(med omdrejningspunkt Horsens) i dagene 
fredag den 30. april til søndag den 1. april 
2012.
  Standkvarter er Bygholm Landbrugs-
skole, Hattingvej 49, 8700 Horsens.  Tlf. 
75621799
  Dommere og priser for overnatning m.m. 
oplyses på DBK´s hjemmeside www.
breton.dk.

Programmet ser således ud:
Fredag den 30. marts
  Markprøve for ungdoms- og åben klasse. 
Mødetid og -sted: Oplyses direkte til del-
tagerne
Frokost spises i terræn.
  Indkvartering kl. 16 og kl. 18 på Byg-
holm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 
Horsens.
  Jægermiddag for tilmeldte deltagere på 
Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 
8700 Horsens.

Generalforsamling på Bygholm Land-
brugsskole. Dagsorden ifølge vedtægter.

Lørdag den 31. marts
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 tilmeldingskupo-
nen kan der bestilles madpakker, som man 
selv smører.
Matchning afholdes på Bygholm kl. 16 for 
de hunde, der har opnået en 1. præmie fre-
dag og lørdag. Der henvises dog til hjem-
mesiden for endeligt program og mødested.

Festmiddag på Bygholm Landbrugsskole 
kl. 20. Under middagen er der præmieudde-
ling til de præmierede hunde fra fredagens 
og lørdagens prøver. 

Søndag den 1. april 
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 
bestilles madpakker.

2. heat, matchning og præmieuddeling. 
Ikke afklaret endnu.

Tilmelding: Skal fortages på hundeweb.
Har man ikke adgang til internet, skal 
tilmeldingsblanketter og tilmeldingskupon 
skal være fremme med posten senest tirs-
dag den 20. marts til prøvelederen, Flem-
ming Sørensen, Eriknauervej 53, Hatting, 
8700 Horsens

Betaling skal være vedlagt tilmeldingen 
eller indsat på DBK´s bankkonto 0575, 
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 
350 kr. pr. start.

Forplejning: Priser for morgenmad, 
madpakker og spisning m.m. på landbrugs-
skolen fremgår af tilmeldingskuponen 
annonceret på hjemmesiden.
Overnatning skal bestilles i forvejen.

Terrænerne der bruges til afprøvning ligger 
om fredagen nord for Horsens. Lørdag og 
søndag vil afprøvningen primært foregå 
i Bjerre Herred. Lørdag vil et enkelt hold 
dog gå på et terræn nær Egtved. Alle ter-
rænledere er erfarne markprøvefolk og ter-
ræner er nøje udvalgte efter fuglebestanden. 

På gensyn og med venlig hilsen
Flemming Sørensen Mob. 24852473 (Prø-
veleder),
Jens Stenhøj Mob. 40261172 (Prøvekoor-
dinator)

Søren med hvalp.
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Der indkaldes til Dansk Breton Klubs gene-
ralforsamling fredag den 30. marts 2012 på 
Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 
8700 Horsens kl. 20.00.
Dagsorden i henhold til klubbens vedtæg-
ter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber 
    til godkendelse og meddelelse af an
    svarsfrihed 
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand 
      Formand Søren Stenhøj er på valg og 
     modtager genvalg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
      Poul Vestervang modtager genvalg
      Allan Folmer Hansen modtager ikke 
     genvalg.
6.3 Valg af 2 suppleanter
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt 

Forslag skal være formanden i hænde 
senest den 15. februar 2012.

Med venlig hilsen
Søren Stenhøj
Formand

Særlige forhold til behandling på gene-
ralforsamlingen
Eksterne påvirkninger

 

 På generalforsamlingen skal klubbens 
medlemmer bl.a. drøfte hvorledes DER-
BYET skal afvikles fremover. Den 3-årige 
forsøgsprøve slutter med afviklingen af 
årets derby i dagene den 20. og 21. marts. 
Skal derbyet fortsat placeres om foråret ? 
Forsøgsvinderklasserne afholdt i efteråret 
2011 skal også evalueres. Hvad kan vi 
bruge dem til ?
  Dernæst vil Dansk Kennel Klubs ekstra-
ordinære repræsentantskabsgeneralforsam-
ling den 7. januar også få indfl ydelse på 
klubbens generalforsamling. DKK har lagt 
op til, at stort set samtlige avlsrestriktioner 
trækkes tilbage, hvorefter DKK i samar-
bejde med specialklubberne skal drøfte 
”nødvendige” restriktioner for avlen med 
den enkelte race med udgangspunkt i bl.a. 
racens sundhedsmæssige status.
Interne forhold 
Bestyrelsen har drøftet konditioner for 
klubbens Hubertusprøve, nyudviklingen 
for nyjægere m.m. Det er et stort ønske for 
bestyrelsen, at vi drøfter, hvorledes klubben 
kan udnytte de positive elementer fra disse 
aktiviteter. Og, uanset DKK kommer vi til 
at drøfte lidt avlspolitik m.m.
Generelt
Hvor vidt ovennævnte kommer til udtryk i 
form af faktiske forslag fra bestyrelsen er 
for tidligt at udtale sig om. Men, forholdene 
skal under alle omstændigheder drøftes på 
generalforsamlingen.
Søren Stenhøj

Indkaldelse til generalforsamling 2012

Stor frustration og gyldne 
øjeblikke. Annes Dagbog 4
Sommeren sluttede næsten inden den kom 
i gang og jeg nåede hverken apporterings-
prøven eller mange andre ting som var 
planlagte, men heldigvis var det da snart 
tid til hønsejagten. Jeg havde jo godt nok 
et hængeparti med Zuma’s prellelyst fra 
foråret, så nu skulle der vist kigges på det. 
Det var tydeligt at problemet ikke er blevet 
mindre og jeg har en breton som i den grad 
tænder på fugl. Skønt i den forstand at det 
også har medført at han nu arbejder betyde-
ligt bedre i marken og han er vågnet noget 
op. Han er også blevet mere hanhund, så 
jeg kan nu tillade mig at stramme noget op 
og det meste af august står på dressur. Der 
trænes ”dæk”, ”bliv” og generel lydighed. 
Det blev til nogle kilometer på græsplænen 
og rundt i byen inden jeg ligesom synes at 
det begyndte at ligne noget og så var det tid 
til en lille test.
  Jeg besluttede mig for at gå en tur på en 
frøgræs mark i fornuftig vind, men der kom 
ikke så meget fart på at det gjorde noget, 
men der var nogle gode slag ind imellem. 
Siden intensiteten manglede blev han kaldt 

ind efter 5 min. og koblet og så måtte en lidt 
skuffet Zuma traske ved siden af klapvog-
nen hvor vores datter sad og holdt øje med 
arbejdet. Efter en gå tur ned over marken 
og ud på markvejen skal jeg da love for 
Zuma blev vågen – han trak godt i snoren 
og sluttede så i stand da jeg tog snoren af 
og han listede ned i korn markens første 
sprøjtespor. Jeg listede væk fra klap vognen, 
så jeg kom næsten op på siden af ham og 
med kommandoen ”ja” ryger han frem og 
rejser en lille fl ok agerhøns. Zuma følger 
med, men stopper heldigvis efter et brøl fra 
mig og kommer hjem til ros. Yes, heldigvis 
kom han ikke mere end ca. 50-60 meter 
væk, så de sidste tre ugers træning viser sig 
da at hjælpe.
  Så blev det september og træningen 
fortsatte, men takterne i marken så bedre 
ud, så en dag i strålende solskin og med lidt 
god vind ville jeg altså af sted, så manden 
måtte passe barn. Vi startede på en stubmark 
hvor jeg tidligere har fundet høns, men den 
var tom, dog gik Zuma i et højt tempo og 
snuden var helt oppe for at fange fært, så 
det tegnede meget godt. Han strækker godt 
ud og arbejder fi nt i vinden og for første 
gang er der ingen kovendinger. Vi skifter 

Aktiviteter i DBK
DBK fælles marktræning på Kongens 
Hus Hede.
Lørdag den 18. februar og søndag den 19. 
februar i uge 7 mødes vi begge dage kl. 
9.00  ved p-pladsen. Det koster 50 kr. pr. 
hund pr. dag at deltage. Tilmelding senest 
de. 16. februar ved Brian Krog: 97591919 
/ 27617091

Aktivitetsudvalget Sjælland forår 2012. 
Jagt- og søgstræning på Sjælland 2012. 
Afholdes i dagene lørdag den 11. februar, 
søndag den 19. februar og lørdag den 25. 
februar.  Alle dage er der mødetid kl. 9.00. 
Prisen er 150 kr. som betales første gang, 
hvor mødestedet er parkeringspladsen ved 
Skuldelev Kro, Østergade
2B, 4050 Skibby. Forhåndstilmelding til 
Claus Nielsen på 4059 7074 eller via mail
claus@breton.dk

Aktivitetsudvalget Nordjylland Forår 
2012.
5 x Forårsmarkprøvetræning, reserver al-
lerede nu følgende datoer: 4/2, 11/2, 25/2 
& 4/3 fordelt på fl ere steder i det smukke 
Nordjylland. D. 4/3 vil sandsynligvis blive 
en lokalprøve.

Aktivitetsudvalget Midtjylland Forår 
2012. 
Mødetid alle dage kl.9.00. Mødested afta-
les ved tilmelding. Nye hundefører samt 
unghunde har fortrinsret. Det koster 100 
kr.pr. hund . – pengene går til terræn- og 
vildtpleje.
Søn. den. 12/2  Langå v/ Thomas Klit tlf. 
2393011 (speciel arrangement hvor Tho-
mas Klit vil videregive sin erfaring mht. at 
føre hund på prøver), Lør. den. 25/2 Langå 
tlf. 23930110, Søn. den. 26/2 Blåhøjen 
tlf. 22132815, Lør. den. 3/3 Videbæk v/ 
Harry Jensen tlf. 97175215, Søn. den. 4/3 
Stouby (tilmelding kun via mail: jsj@
forstlilmiljoe.dk)

Aktivitetsudvalget Sydjylland-Fyn 
forår 2012.   
25. feb. Marktræning Steensgaard, 
Langeland (Thomas Rebsdorf), 4. marts 
marktræning Fredsted, Egtved (Win-
nie Larsen), 5. april opstart forårssæson: 
Let apport-, lyddighed- og ring træning 
kl. 18.30 Fredsted Skovvej, Egtved hos 
Winnie, 19 april træning kl. 18.30 hos ??? 
, 3. maj træning + ringtræning kl. 18.30 
Fredsted Skovvej 7, Egtved, hos Winnie,  
17. maj kl. 18.30 træning + ringtræning 
hos/?, 31. maj træning + ringtræning kl. 
18.30  hos ???, og 15. juni afslutning hos 
Lone & Steen.

www.fjd.dk
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så mark og i rapsen slår han et godt slag 
og på vej forbi mig sker det som gør det så 
fantastisk at gå med og se på stående hund. 
Han bremser og står i en stram stand med 
en pote løftet højt. Jeg kan så komme helt 
tæt på inden jeg giver rejse ordre og dermed 
håbe at kunne holde ham fra at prelle. På 
kommando fl yver han frem og splitter en 
fl ok agerhøns hvor han går målrettet efter 
den ene. Et pift i fl øjten og et solidt brøl 
stopper ham dog efter ca. 20 meter hvor han 
dog ser en af de andre fugle som han lige 
vil smutte efter, men han kaldes til ro og jeg 
kan rose ham. Det er meget svært ikke at 
smile stort efter sådan et gyldent øjeblik og 
smilet bliver ikke mindre da Zuma efter-
følgende skummer marken fra kant til kant. 
Jeg kan da heller ikke dy mig for at dele 
oplevelsen med andre breton entusiaster og 
skriver en lille tråd på breton forum af bare 
lykke. Så nu ser vi bare frem til at der bliver 
lidt mere lys, så træningen kan fortsætte 
gennem foråret og lykkes det sidste bliver 
der nok også tid til en prøve eller to sammen 
med alle de gæve folk som bare venter på at 
foråret kommer, så vi igen får skønne dage 
med vores hunde nu hvor jagtsæsonen lak-
ker mod enden for denne gang.

Markprøver – hvorfor nu det?

”Jeg skal bare bruge min Breton på almin-
delig jagt så jeg tror ikke, at det der med 
markprøver er noget for mig”
  En ofte hørt sætning blandt nye hundejere 
og intet er, efter min mening, mere forkert.
Der er rigtig mange gode grunde til at del-
tage i foreningens mange gode tilbud rundt 
om i landet med marktræning – også selv 
om man som udgangspunkt blot skal bruge 
en jagthund. 
Og der er absolut også god grund til at stille 
sin unghund på nogle markprøver. 
  Den første og mest indlysende grund, er at 
man forlænger arbejdssæsonen for sin hund 

betragteligt. De fl este almindelige jægere 
har vel et sted mellem 10-20 jagtdage årligt 
fra sept. Til dec/jan. Det er ikke meget for 
aktiv hund som bretonen. Når man træner 
til markprøver, er man på ”jagt uden bøsse” 
med sin hund ca. 10 -30 dage ekstra om året 
– afhængig af tid, lyst, netværk og tilgæn-
gelighed af træningsarealer. 
  Den anden gode grund er, at den jagt-
træning der foregår i marken, i allerhøjeste 
grad handler om dressur, kontakt, og samar-
bejde med sin hund. Nødvendige egenska-
ber for jagthunden uanset hvilken jagtform 
man praktiserer.
  Den tredje gode grund er risikoen for at 
bliver ”bidt” af markprøve sporten, som 

værende en sund, spændende og konkurren-
cepræget fritidsinteresse på lige fod med så 
meget andet: Golf, sejlsport, agility, ridning 
m.m. Chancen for at blive ”bidt af mark-
prøve sporten” stiger proportionelt med 
kvaliteten af den hund man (m/k) går med 
og ens evner som dressør og hundefører. I 
værste fald kan der erhverves megen hæder, 
ære og sølvtøj.
  Foruden disse tre helt oplagte grunde er 
der en række sidegevinster:
• Masser af frisk luft 
• Masser af motion
• Nye bekendtskaber
• Hyggeligt samvær
Allan Folmer Hansen

Det hele startede egentlig i 2005 med at jeg 
skulle have ny hund. Det blev en breton 
fordi jeg året forinden havde set Bretonklub-
bens vinderklasse på Gl. Toftegård ,og blev 
vildt fascineret af den smukke lille hund 
og det den kunne præsterer - og ja, også 
fordi min bror,  bretonejer gennem mange 
år,  sagde at når det skulle være, så kunne 
jeg ligeså godt få en ordentlig hund. Jeg 
ville egentlig have haft to med det samme 
(uvidende om den tid, det tager at træne 
hund), men min mand sagde, at jeg kunne få 
to, hvis jeg kunne håndtere den første - altså 
få ham (hunden og ikke manden,((red.)) 1. 
præmieret på mark, apportering, udstilling, 
og hvis hans HD var i orden. En udfordring, 
specielt for en, der aldrig havde gået på jagt 
og aldrig havde dresseret andet end heste - 
og til dels børn.

Hønen eller ægget...?

Hund & kvinde i vand.

Af: Lene Kaufmann
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Det gik godt. Jeg har nu to skønne breto-
ner og efterhånden er jagten blevet næ-
sten lige så vigtig som prøverne. Jeg ved 
godt, at der nu er nogle garvede og gamle 
jægere, der rynker på næsen - for de fl este 
bretonfolk er jagten det vigtige og hunden 
et middel til det. Det siger de i hvert fald.                                       
For mig var prøverne altså det vigtige. I 
første omgang fordi det var adgangen til 
hund 2, men selvfølgelig også fordi det var 
en enorm udfordring. Det var en kæmpe sejr 
for mig at opnå 1. præmie med min hund 
eftersom jeg ikke kunne kende fuglene fra 
hinanden (kniber stadig) og intet anede om 
hvor der kunne sidde fugl, eller hvordan 
de kunne jages mest optimalt - jeg havde 
aldrig prøvet det. Sideløbende med nye gode 
„hunde“venners hjælp og støtte virkede det 
også ansporende på mig, at andre så tydeligt 
afskrev mig og min hund - vi var på en 
måde ikke værdige fordi vi ikke var jægere - 
sådan kunne det føles. 

Mødet med bretonverdenen har introduce-
ret mig til en fantastisk ny verden og heldig-
vis også til mange skønne, hjælpsomme og 
dejlige mennesker. Men også i bretonverde-
nen, som jeg nu betragter som min egen, er 
der nogen, som er intolerante overfor alt an-
det end netop deres syn på hund, på jagt og 
på avl - og de formår ikke at favne bredere. 
De kan ikke glædes over, at andre kan nyde 
den skønne lille hund på en anden måde end 
de selv, og de giver tydeligt udtryk for det.
  For eksempel oplevede jeg på en af de 
første prøver jeg var på, at dommeren i løbet 
af frokosten højlydt konstaterede, at han 
ikke mente, at deltagere uden jagttegn skulle 
kunne være med - lige efter, at han hørte, at 
jeg ikke har jagttegn. Var jeg ikke så ved-
holdende som jeg nu er af natur, kunne jeg 
sagtens forestille mig, at det ville have fået 
mig til at stoppe med at gå på prøver... For 
en ting er andre“ meniges“ mening, noget 
andet er når „de tunge drenge“ indenfor 
sporten også udtrykker deres intolerance 
offentligt.
  Jeg forstår godt, at vi alle har hver vores 
synspunkter, det er naturligt. Jeg mener 
bare, at vi bør blive bedre til at forsøge at 
forstå andre, eller som  minimum, acceptere 
andres måder at have hund på. 

Men som sagt, efterhånden fylder selve 
jagten med hunden mere og mere, og jeg 
har fået lyst til at prøve mere end det egne 
marker kan byde på... Så da vi blev inviteret 
til Norge til jagt på tjur og urfugl i Pellesko-
ven var det lige tilpas for mig. Måske havde 
jeg været mere usikker, hvis jeg og min 
mand skulle alene af sted, men med os var 
storebror Per, der efterhånden har jaget de 
fl este steder i verden og har en vis rutine.
  Ved hans side var Dorte, der udover at se 
naturen og det den kan byde på med helt 
andre øjne end jægere, også laver fantastisk 
mad. Således i gode hænder tog vi af sted 

nordpå,  og endte i en jagthytte en lille times 
tid nord for Oslo. 
  Pelle havde lånt os sin jagthytte, der på 
ingen måde er beskeden. Der var alt man 
kunne ønske sig i et hjem, 7 soverum, 2 
badeværelser, stort køkken, brændeovn, 
fl adskærmstv osv, osv. Omkring os var Pel-
leskovens 2500 ha skov og alle de mulig-
heder det gav for at jage tjur og urfuglen, vi 
havde mere end rigeligt lækkert mad med og 
der var ingen mobilkontakt... Altså et ideelt 
sted til en rigtig ferie med hund. Vi glædede 
os alle meget til ugen, hvor vi fi k et tiltrængt 
break fra dagligdagens pligter og ansvar, og 
i stedet bare skulle være, og hvor alt drejede 
sig om jagt og om socialt samvær – også 
med hundene. 

Pelle og hans skovarbejdere havde obser-
veret en kæmpe tjurkok, der boede lige ved 
hytten, så vi gik ud den første dag, fulde af 
forventning og i et pragtfuldt solskinsvejr. 
Vi gik, som når vi hjemme går efter fasan/
agerhøne og det startede også helt vildt 
godt. Efter 2 minutter tager Petit stand og 
rejser på ordre en lille fugl - sneppe måske? 
Vi skyder ikke til den, men går glade videre.
  Denne dag ser vi rådyr og hare, og Luna 
har stand for en tjurhøne med stor kylling 
- men de er 20 meter foran hende og rejses 
ind i skov, uden skudmulighed. Senere på 
dagen ser jeg urkok på vejen - fantastisk stor 
og smuk fugl.
  Fra 2. dag regnede det og selvom det 
regnede urimeligt meget på 2. dagen, var 
vi ude i nogle timer, og jagede den store 
tjurkok, der nærmest drillende lettede lige 
over vores hoveder - regnen fi k dem på 
grenene. Det var begyndelsen på regnfyldte 
dage, der var kendetegnet ved, at vi får mere 
og mere erfaring i hvor og hvordan vi skulle 
håndterer norske skovfugle. Vi hører ofte 
de tunge vingeslag foran os, og det er helt 
åbenlyst, at hundene lige skal have duften 
på plads og have lært hvordan disse kæmpe 
fugle tackles.
  Men hundene går fantastisk, over stok og 
sten - søget er smukt foran os - det er en 
fornøjelse af se. Vi har mange „nej, det var 
fan`me ærgerligt“-situationer, men på 4. 
dagen fi nder vi en stor hugstfl ade, og her er 
hundene meget interesserede.
  Det regner stadig, men alligevel holder 
fuglene til her, pludselig strammer Pers 
Emma op i smuk stand - ca 40 meter foran 
os. Per løber derhen og det lyder meget 
lettere end det var - der er vand og huller 
overalt. Men han kommer op til hende og 
på rejseordre letter en tjurhøne nogle meter 
foran Emma. Per skyder og hønen falder 
uden dog at være helt død. Petit følger op og 
apporterer den nu helt døde og lidt plukkede 
høne. Han forsøger i første omgang at liste 
forbi skytten og hen til mor, men Per fanger 
ham og ... yes … Endelig succes!
  Vi er alle helt urimeligt glade for situa-
tionen og for at det nu, efter rigtigt mange 

„lige ved og næsten-situationer“,  endeligt 
er lykkes - vi fejrer det resten af dagen med 
at gå endnu mere på jagt og om aftenen 
spise(igen) godt; helt perfekt!

5. dagen er sidste jagtdag, og vi er også 
ved at være lidt slidte - nok i virkeligheden 
mest vi mennesker. Men solen skinner og 
vi vil ud, ud, ud! Vi mener nu at have luret 
hvor fuglene er, men ak nej - ikke på hugst-
fl aden, det var åbenbart kun i regnvejr.
  Vi har imidlertid stadig fi ne situationer, bl.a 
følger Luna op på en urkok, der har løbet 
foran hende og hun når lige at tage stand før 
den fl ygter på vingerne - og hun respektere. 
Men de medbragte bøsser er håbløst bagud, 
det er svært at bevæge sig, og umuligt at 
bevæge sig hurtigt i skoven.
  Heldigvis er det en anden sag langs vejen, 
og det er lige her, på vej tilbage, at vi støder 
på en urkok, som Michael får bevæget sig 
ind på og fældet. Luna fi nder kokken og 
nu vil glæden da ingen ende tage. Vi får 
lige lidt mere energi til den sidste tur med 
hundene i de fantastisk smukke omgivelser, 
vi snakker og griner og er bare rigtigt glade 
og tilfredse.
  Herhjemme ville sådan et forholdsvis ma-
ger jagtbytte nok ikke ha’ begejstret, men vi 
har haft en fantastisk tur, vi har set tjur, ur-
fugl, sneppe mere end 50 gange tilsammen 
og vi har nydt hvert et sekund. Vi har pluk-
ket kantareller og fået Dortes nylavede tyt-
tebærmarmelade og nydt den fossende bæk 
bag huset... Og jeg tænker på vejen hjem, 
at det her skal jeg prøve igen - at være af 
sted og kun skulle tænke på hvor vi går hen 
næste gang, hvordan vi griber denne dag an 
jagtmæssigt afhængig af vejr og vind samt 
pleje og forkælelse af en selv og ens hund, 
så vi kan komme af sted igen i morgen. Og 
det sammen med ligesindede, hvor vi kan 
spille og drille og lege, men også bare være 
stille eller lige lave hver sit, når det bliver 
aften og varmt i hytten og trætheden lister 
sig ind i kroppen sammen med følelsen af, 
at vi er SÅ heldige at opleve, at livet også 
kan være så helt utroligt gavmildt.

For mig var introduktionen til jagt og til det 
umådeligt spændende og givende øjeblik, 
hvor hunden fryser i stand, på kommando 
rejser en fugl og bagefter dirrende enten ser 
den fl yve videre eller venter på at få lov at 
hente den, når den falder ned - ja, det var 
altså prøverne. Og efter en fantastisk tur 
med kun jagt og hunde på programmet er 
jeg umådeligt taknemmelig for det, og glad 
for, at jeg ikke blev skræmt væk af de, der 
mener at have patent på at ha’ Breton. 

www.fjd.dkwww.fjd.dk

 Dansk Breton Klub
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Dansk Pointer Klub

Klubredaktør Jagthunden: 
Jan Rasmussen, Bårdesøvej 87, 5450 Otterup.
Tlf. 64871665, mobil. 20455133
E-mail. jantor87@gmail.com
 
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, Viernevej 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

DPKs hovedprøve 2012

www.pointerklub.dk

Dansk Pointer Klub afholder hovedprøve på 
Sjælland i dagene 23.24. og 25. marts 2012.
Standkvarteret bliver Hotel Strandparken, 
Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk, telefon: 
+45 59430616  Mail: hotelstrandparken@
vilcon.dk, web-site: www.hotelstrandpar-
ken.dk
Reservering af værelser skal ske direkte til 
Hotel Strandparken!
Priserne for overnatning (incl. morgenmad)
Dobbeltværelse pr. nat ved min. 2 nætter kr. 
800,- inkl. Morgenbuffet
Dobbeltværelse pr. nat ved min. 1 nat kr. 
1145,- inkl. Morgenbuffet
Enkeltværelse pr. nat kr. 800,- inkl. Morgen-
buffet

Fredag den 23.marts er der mulighed for 
tilmelding i ungdoms- og åben klasse. Som 
dommere er inviteret: Joakim Skovgaard, 
Peter Rafaelsen, Kjell Gustavsson, Daniel 
Gustavsson og Thore Larsson. Fredag ef-
termiddag er der matchning for de pointere 
som på dagen har opnået 1.pr.i ungdoms-
klasse.

Fredag aften afholdes klubbens ordinære 
generalforsamling klokken 19.30 på stand-
kvarteret.

Lørdag den 24.marts afvikles klubbens 
UKK samt ungdoms- og åben klasse. 
Pointere der opnår 1.pr. i ungdomsklasse om 
lørdagen, har (naturligvis) ingen mulighed 
for at deltage i matchningen! Som dommere 
denne dag er inviteret: Daniel Gustavsson 
(Ordf.UKK), Joakim Skovgaard (sekretær 
UKK), Poul Erik Dahl, Anton Dahl, Kjell 
Gustavsson og Thore Larsson. Lørdag 
eftermiddag er der matchning i åben klasse, 
for de pointere som fredag eller lørdag har 
opnået 1.pr. ÅK.
  Fredag og lørdag er alle engelske racer 
meget velkomne til at deltage i kvalitets-
klasserne.

Lørdag aften klokken 19.00 afholdes 
klubbens traditionsrige festmiddag på Hotel 
Strandparken.

Søndag den 25.marts er der vinderklasse, 
hvor der er mulighed for at tildele 1.vinde-
ren CACIT. Som dommere i vinderklassen 
er inviteret Thore Larsson, Daniel Gustavs-
son, Anton Dahl, Poul Erik Dahl, Kjell 
Gustavsson og Ole Dahl Madsen (Ordf.)
Mødetid er hver dag klokken 08.00. Fredag 
morgen bliver der mødesteder på de forskel-
lige terræner (informationer om hvor man 
skal møde fredag morgen fi ndes på www.
pointerklub.dk i ugen op til hovedprøven). 
Lørdag og søndag er mødestedet Hotel 
Strandparken

Anmeldelsesblanketter skal indtastes i 
Dansk Kennel Klubs (DKK) WEB-prøvesy-
stem. www.Hundeweb.dk Betalingen sker 
samtidig med tilmelding. Vejledning i brug 
af hundeweb fi ndes på DPK’s hjemmeside.
Råder man ikke over en computer, sendes en 
almindelige Anmeldelsesblanket + start-
gebyr kr. 350,- vedlagt i check til kasserer 
Anne-Marie Petersen.
Ved bestilling af forplejning, bedes man 
benytte nedenstående bestillingsliste, som 
sendes til Anne-Marie Petersen, Viernevej 4, 
5471 Søndersø, eller på Mail: branebjerg@
tdcadsl.dk Betalingen bedes overført til 
konto 0940 4378127572. Eller i check.
Husk at notere navn på betalingen! An-
meldelser samt bestilling af forplejning, 
skal være Anne-Marie i hænde senest den 
10.marts 2012

Dansk Pointer Klubs bestyrelse håbet at 
rigtig mange – fra såvel ind- og udland – vil 
bakke op om dette arrangement, så vi kan 
få en hyggelig og spændende hovedprøve 
2012.
Vel mødt til nogle gode dage på Sjælland.
Med venlig hilsen
Dansk Pointer Klubs bestyrelse

Dansk Pointer Klubs ordinære 
generalforsamling
Dansk Pointer Klub afholder klubbens 
årlige ordinære generalforsamling fredag 
den 23.marts 2012 klokken 19.30 på Hotel 
Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 
Holbæk.

Dagsorden er ifølge klubbens love og ved-
tægter:
• Valg af stemmetællere.
• Valg af dirigent.
• Beretning om klubbens forhold og virk-

somhed i det forløbne år til beslutning.
• Fremlæggelse af det reviderede regn-

skab til godkendelse.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer.
• På valg er: Villy Loven, modtager 

genvalg. Flemming Sørensen, modtager 
ikke genvalg.

• Valg af bestyrelsessuppleanter.
• Valg af repræsentanter til regionerne.
• Valg af 2 revisorer.
• Behandling af forslag fra bestyrelsen 

eller klubbens medlemmer. Forslag fra 
medlemmer kommer kun til behand-
ling på generalforsamlingen, hvis de er 
meddelt formanden skriftligt inden 1. 
februar det pågældende år.

• Eventuelt.

Med venlig hilsen
Dansk Pointer Klubs bestyrelse
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Vintermødet havde god tilslutning, ca.45 
medlemmer var mødt op.
  Efter at formanden havde budt velkom-
men, var der indlæg af Flemming Sørensen, 
han kom med lidt statistik omkring vinder-
klasser og placeringer og pointerens fremtid.
  Derbyets fremtid og afvikling var også til 
debat.
  Derefter var Anton Dahl indbudt til at 
holde et foredrag omkring den engelske 
hunds fremtid. Især fi k pointerfolket en let-
tere overhaling, absolut på den gode måde. 
Begge indlæg gav anledning til en del debat. 
Herom senere i referat fra mødet.
  Formanden sluttede mødet med at takke 
Flemming og Anton for deres gode indlæg, 
og medlemmerne for deres opbakning til 
mødet.

Jan Rasmussen  

Bestillingsskema Dansk Pointer Klubs hovedprøve 
Bestilling Pris Antal Pris i alt 

Madpakke fredag 65.-   
Aftensmad fredag 135.-   
Tilmelding hund i UK eller ÅK fredag 350.-/hund   
Madpakke lørdag 65.-   
Festmiddag lørdag aften, 2-retters festmenu 270.-   
Tilmelding hund i UK, ÅK, UKK lørdag 350.-/hund   
Madpakke søndag 65.-   
Tilmelding vinderklasse søndag 350.-/hund   
Total at betale…    

Forårstræning i Regionerne

Forårstræning Region 1 
Træningsdag afholdes Søndag den 4. Marts 2012. hos Flemming 
Fuglede og Jes Krag.
Mødested: ved Flemming Fuglede, Borupgaard, 9480 Løkken. kl. 
09.00. Husk madpakke.
Tilmelding senest torsdag den 1. marts 2012. til Flemming på 
20300003 eller Jes 61603734.

Forårstræning i region 3 sydjylland.
Der afholdes fællestræning tre søndage i februar 2012. Den 12. – 
19. og 26.
Søndag den 26. er der traditionen tro spisning med guleærter i 
Kvindely.
Vi mødes kl. 9 30 ved Bent Olsen Grammingtoften 1 , Sdr. Hy-
gum, 6630 Rødding.
Tilmelding til Bent 21755857 eller Allan 22389984.

Forårstræning Djursland
Lørdag d. 25. februar kl. 9.00. Medbring madpakke og drikkeva-
rer.
Mødested Ørsted Kærvej 10. Skydecenter. Tilmelding Martin 
Mortensen 86395045.

Fællestræning omkring Skive 2012.
Der afholdes fællestræning for engelske racer omkring Skive 
Lørdag den 3. Marts 2012.
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 Telefon: 97 51 11 81 mobil: 20 41 09 30.

Fællestræning Fyn
To træningsture for alle Engelske racer i 2012.
Søndag d.12.2 omkring Ringe - tilmelding til Anders Varming på 
tlf. 4079 2617
Lørdag d. 25.2 omkring Assens - tilmelding til Alex Nissen på tlf. 
4043 4850
Mødested oplyses ved tilmelding.

Forårstræning på Sjælland 2012 
Alle søndage i februar: d. 5., d. 12., d. 19., og d. 26.
Der kan købes morgenmad kl. 9, afgang til terræn kl. 9.30
Mødested: Fyrrevej 7, 4571 Grevinge
Tilmelding SKAL ske til Hans Kurt tlf. 4041 3686
OBS – der kan max. deltage 12. Alle er velkomne 
Lørdag d. 4. samt d. 18. februar 2012 er der træning omkring Røn-
nede
Tilmelding og yderligere oplysninger: Niels Ekholm Petersen tlf. 
2264 5522 Alle er velkomne 

Dansk Pointer Klub´s 
vintermøde i Vissenbjerg

Foto: Erik Petersen

www.fjd.dk
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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:  erlingclausen@live.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 og webmaster:
Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Skive.
Tlf.: 97 52 36 86, Mob.: 28 67 81 90
Email: asbak@youmail.dk
 
Hvalpeformidling: 
Ulrik Knaack Nielsen, Alstedvej 71, 4173 Fjen-
neslev. 
Tlf.: 54648666. Mob.: 27 26 86 66
Email: post@alstedlund.dk
 
I bestyrelsen:
Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød
Tlf. 72 32 23 12, 
Email: oygr@hillerod.dk

Lars Nielsen, Vestmosen 15, 5400 Bogense
Tlf. 21 64 51 88
Email: ln@nof.dk

ESK´s Hovedprøve 2012
www.engelsksetterklub.dk

Prøven afholdes i påskedagene 5.-6.-7. april 
ved Vildbjerg, med standkvarter på Vild-
bjerg Hotel, Bredgade 1, 7480 Vildbjerg, tlf. 
97 13 11 00.
Prøveleder er Knud Overgård, Lysgårdvej 
17, 7480 Vildbjerg, tlf. 97 13 11 40 / 30 45 
31 81.

Program for weekenden:
Alle aktiviteter foregår fra/på standkvarteret.

Torsdag d. 5. april.
Morgenmad fra kl. 7.00.
Markprøve åben- og ungdomsklasse, med 
opråb og afgang til terræn kl. 8.30

Spisning kl. 18.00.
Ordinær generalforsamling kl. 20.00

Fredag d. 6 april.
Morgenmad fra kl. 7.00.
Markprøve ungdoms-, åben- og vinderklas-
ser, med opråb og afgang til terræn kl. 8.00. 
Matchning af ungdoms- og åbenklasse 
hunde som har opnået 1. pr. torsdag og/eller 
fredag, kl. 16.00.
  Festmiddag  kl. 19.00. Under middagen vil 
der være præmieoverrækkelse i kvalitets- og 
vinderklasser samt lodtrækning til UKK og 
matchning i vinderklasse. Efter middagen er 
der dans til kl. 1.00.

Klubredaktør 
Nu er et nyt år gået i gang, og der venter 
mange spændende timer forude med vorer 
dejlige hunde, husk nu at sende jeres 
oplevelser  ind store som små og gerne 
med foto´s
Mvh.
Marianne Weichenfeld 

Bestyrelsen & redaktøren ønsker alle held 
og lykke, med den forstående forårssæson
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Engelsk Setter Klubs 
generalforsamling
 ESK afholder ordinært generalforsamling 
på Vildbjerg Hotel 
 torsdag  d. 5. april 2012 kl. 20.00, med 
dagsorden ifølge vedtægternes § 13:
 - Valg af dirigent
 - Bestyrelsens beretning om klubbens 
virke i det forløbne år til godkendelse
 - Fremlæggelse af regnskab for det for-
løbne   
   år til godkendelse
 - Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg 
   er Erling Clausen, Poul Sørensen og 
Ulrik 
   Nielsen. Alle villig til genvalg.
 - Valg af bestyrelsessuppleanter
 - Valg af revisor
 - Valg af revisorsuppleant
 - Behandling af indkomne forslag (Sendes 
   til klubbens sekretær inden 1. marts 
2012)
 - Eventuelt
  ESK´s sekretær Poul Aagaard Sørensen

Ny sekretær 
Lars Nielsen har pga. stor arbejdspres 
valgt at fratræde som sekretær, men for-
sætter i bestyrelsen.
Ny sekretær er Poul Aagaard Sørensen.
Mvh.
Erling Clausen

ESK`s forårspokaler
Hjemkaldelse af ESK´s forårs pokaler 
til prøverne i 2012. De skal i nypudset 
tilstand, sendes til Steen Boilesen, Vestre 
Allé 44, 8600 Silkeborg. Skal der ikke 
graveres i pokalen, kan den sendes direkte 
til Astrid og HP Clausen, Videkærvej 21, 
6740 Bramming, Telf. nr. 75179442
Mvh. Pokalforvalteren

Lørdag d. 6. april.
Morgenmad fra kl. 7.00.
Afvikling af UKK og matchning i vinder-
klasse. Opråb og afgang til terræn kl. 8.00.
Frokost ved Gildmosegaard, (Herning 
Jagtforening), Gildmosevej, Tjørring, 7400 
Herning. Her kan købes pølser, kaffe, øl og 
vand. Kritik og præmieoverrækkelse i UKK 
og vinderklasse ved Gilmosegaard umiddel-
bart efter prøven.

Generelt:
Tilmelding af hund til hovedprøven, gøres 
gennem DKK´s nye web prøvesystem
Anmeldelsesgebyr ung-, åben- og vinder-
klasse kr. 350 kr.
Anmeldelsesgebyr UKK kr. 125 kr.
UKK er åben for unghunde, der har opnået 
1. præmie i ungdomsklasse.
Tilmelding til UKK sendes på DJU´s tilmel-
dingsblanket til: Poul Aagaard Sørensen, 
Baldersvej 26, 7800 Skive. Mail: asbak@
youmail.dk
Tilmeldingsgebyret indsættes på konto 
nr.8502-2685629685
  Fredag afholdes der to vinderklasseprøver, 
hvor de placerede hunde fra de to prøver 
matcher om lørdagen. Det betyder at hun-
defører der fører hund i vinderklasse ikke 
samtidig kan fører hund i ungdoms eller 
åbenklasse. 

Sidste frist for tilmelding samt bestilling 
af værelser og forplejning er onsdag d. 28. 
marts 2012

Inviterede dommere:
Offentliggøres på hjemmesiden 

Tilmelding for overnatning samt alt for-
plejning bestilles direkte på Hotel Vildbjerg, 
Bredgade 1, 7480 Vildbjerg, tlf. 97 13 11 00 
Mail: info@hotelvildbjerg.dk
Indkvartering / forplejning
Dobbeltværelse: 500,00 kr.
Enkelt værelse: 400,00 kr.
Opredning: 200,00 kr.
Morgen complet: 75,00 kr.
Varm mad torsdag aften (Dansk Bøf): 118 
kr.
Festmiddag, fredag aften: 168 kr.
Madpakke: 60 kr.

Sidste frist for tilmelding samt bestilling 
af værelser og forplejning er onsdag d. 28. 
marts 2012
  Der må ikke være hunde på værelserne på 
standkvarteret, og værelserne skal være ryd-
det inden afgang til terrænet lørdag morgen. 
  Eventuelle spørgsmål vedr. prøven rettes til 
Knud Overgaard, tlf. 97 13 11 90 / 30 45 31 
81 eller Poul Aagaard Sørensen tlf. 97 52 36 
86 / 27 64 81 90

www.fjd.dk

Tid til forandring.
Hundesporten i Danmark, er et sted hvor 
gamle traditioner er svære at forandre. I 
de senere år er der dog kommet nye tiltag, 
så som Hubertus og skovprøven. Senest 
lancerede FJD en ny prøveform, en vin-
derklasse med 16 deltager på et hold og 2 
dommere, en prøveform som er blevet taget 
meget godt i mod af både hundefører og de 
indvoldverede dommere, samtidig er det en 
prøveform som økonomiske også et ranta-
bel. Når prøvetiden på 3 år for disse prøver 
er gået, skal vi måske overveje at omlægge 
alle vinderklasser efter denne model. 
  Engelsk Setter Klub lancere til hovedprø-
ven i år en ny prøveform for vores vinder-
klasse, som ellers traditionel har været en 
to-dags prøve, med en kvalifi kation/udta-
gelsesprøve på første dagen og med anden 
heat og matchningen på anden dagen. Hvor 
vi i alt maximalt kunne placerer 6 hunde. 
Den nye form bliver 2 vinderklasser på 
første dagen, hvor der kan placeres op til 6 
hunde på hver vinderklasse, der kan også 
tildeles Cacit på begge hold. De placerede 
hunde overgår derefter til anden dagens 
matchning, hvor prøvens bedste hund og 
udeling af vore pokaler vil foregå. Anden 
dagens prøve er ikke en anderkendt, men 
kun en matchning for at fi nde de bedste 
hunde på hovedprøven. Det vil samtidig 
gøre at alle hundefører og publikum får 
mulighed for at overvære vores UKK og 
derefter følge med i matchningen i vinder-
klassen. 
  Denne prøveform, i Engelsk Setter Klub 
regi, kører i en prøveperiode på 3 år, vi skal 

derefter evaluere. Det, der taler for denne 
prøveform, er, at vi har mulighed for at få 
fl ere hunde placeret og at vi gør det mere 
publikumsvenlig. Det negative ved denne 
prøveform vil være, at vi mister nogle til-
meldinger, idet der har varet tradition for at 
man har kunnet stille med ung/åben klasse 
hund samtidig med at man stillede med sin 
vinderklasse hund. Det vil ikke kunne lade 
sig gøre ved denne form, så vil man stille 
med sin ung/åben klasse hund skal det ske 
på hovedprøvens første dag og vinderklasse 
hunden på hovedprøvens anden dag. 
  Samtidig med, er der igennem Dansk Ken-
nel Klub, introduceret en ny tilmeldings 
form til markprøver, denne er meget lig den 
tilmeldingsform som Dansk Kennel Klub 
selv har haft som elektronisk tilmelding 
til deres udstillingere de senere år. Denne 
tilmeldingsform vil nok i starten volde lidt 
problemmer, men jeg er sikker på at vi om 
et til to år ikke kunne forestille os andet. De 
medlemmer i ESK der ikke har mulighed 
for at online tilmelde, skal ikke gå i panik, 
man skal blot ringe til prøvelederen og 
anmelde som hidtidig, så vil han sørge for 
tilmeldingen.
  Jeg håber at alle vi tage godt i mod de nye 
tiltag, vi hører gerne ros/ris om disse. Vi vil 
også gerne høre om nye forslag til andre 
former for tiltag.
Erling Clausen
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Dansk Gordon Setter Klub
Årets Hunde 2011 

www.dgsk.dk

Klubredaktør:
Ole Frank, Danevej 61, 9990 Skagen
Tlf. 61 46 10 69
E-mail: ole@fyrbakkens.dk 
  
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

Hermed offentliggøres årets hunde. Vi øn-
sker ejere, førere og opdrættere rigtig hjerte-
lig tillykke de fl otte resultater, bag hvilke vi 
ved der ligger stor fl id og ihærdighed.

Holmbompokalen (Bedste placering på 
højeste markprøve)
Nørre Løgums Carloo – Han, ejer & fører 
Gorm Petersen – Opdrætter Kennel Nørre 
Løgum – 4. vinder på DKK Mesterskabs-
prøve - april 2011.

DGSK Tallerken (Point optjent på mark-
prøver)
Storåens Cash – Han, ejer & fører Poul Erik 
Dahl – Opdrætter Kennel Storåens – 21 
point.

Stenmarkens Pointpokal – (Point optjent 
på markprøver)
Østjyllands rbz Sandy – Tæve – Søren B. 
Thygesen – Opdrætter Kennel Østjylland  – 
52 point.

Årets Gordon Setter – Gorms Mindebil-
lede 
Østjyllands rbz Sandy – Tæve, ejer & fører 
Søren B. Thygesen – Opdrætter Kennel 
Østjylland – 57 point.

Årets Gordon Setter nr. 2 – Åens Årspokal
Ikke uddelt

DGSK’s Opdrætterpris (Årets bedste 
resultater på alt opdrættet)
Kennel Østjylland – ved Poul Erik Dahl, Sø-
ren B. Thygesen og Anton Dahl – 67 point.

Årets Unge Gordon Setter – DGSK Pokal. 
(tidl. Honties Mindepokal)
Østjyllands rbz Sandy– Tæve, ejer & fører 
Søren B. Thygesen – Opdrætter Kennel 
Østjylland – 55 point.

Årets Udstillingshund DGSK
Åens Mads – Han, ejer og fører Erik Peter-
sen – Opdrætter Kennel Åens – 17 point.

Årets Vinderklassehund (Troldmarkens 
Vinder Pokal)
Nørre Løgums Carloo – Han, ejer & fører 
Gorm Petersen – Opdrætter kennel Nørre 
Løgum – 21 point.

Bronzehunden (En helt enestående præsta-
tion – ingen uddelingspligt)
Østjyllands RB Liv – Tæve, ejer og fører 
Anton Dahl – Opdrætter Kennel Østjyl-
land – 1. Vinder på FJD efterårsvinderklasse 
oktober 2011.

Nørre Løgums Carloo

Storåens Cash 

Østjyllands rbz Sandy 

Åens Mads

Østjyllands RB Liv

Kontingentbetaling 2012
Det er nu tid for indbetaling af det kom-
mende års medlemskab. Satserne for 2012 
er, for 3 år i træk, uændrede. Husk at et 
ekstra familiemedlemskab giver fulde 
medlems rettigheder, både i vores klub, 
men øger også vores stemmemæssige 
indfl ydelse i bl.a. FJD samarbejdet.
  Indeholdt i kontingentet er 6 årlige numre 
af bladet Jagthunden samt DGSK Årbog, 
som udkommer hvert år i april måned.

Kontingentet for 2012 udgør Kr. 475,00
Familie medlemskab (Pr. ekstra person i 
husstanden) kr. 100,00.
B medlemskab (kun hvis du er ordinært 
medlem i en anden FJD klub) kr. 350,00).
Prisen for udenlandske medlemmer er den 
samme DKK 475,00.

Beløbet skal indsættes på følgende konto
Nordea Bank, Reg.Nr. 2470 – Kontonr. 
5499 663 368
IBAN: DK4620005499663368 – Swift-
adresse: NDEADKKK 
(Husk at angive dit fulde navn og gerne tlf.
nummer)

Sidste frist for rettidig indbetaling er den 
28. februar 2012
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Prøveledelse: Anton Dahl, Vesterskovvej 
34, 6091 Bjert mob. (+45) 22 74 80 40, 
Kristian Frøkjær mob. (+45) 23 83 97 95
Prøvesekretær: Christina Bak mob. (+45) 
40 33 50 10
Standkvarter: SI Centret, Øbeningvej 3 – 
7, 6340 Rødekro.

Tilmelding kan kun ske til: Anton Dahl, 
Vesterskovvej 34, DK 6091 Bjert, 
E-mail: karlantondahl@gmail.com, mob. 
(+45) 22 74 80 40.
Værelser og forplejning kan kun bestilles 
ved tilsendelse af tilmeldingsskema.
Sidste frist for tilmelding er lørdag den 10. 
marts 2012.

Markprøve:Hunde med 3 x 1. præmier i 
åben klasse kan også deltage i hovedprøven.
Prisen for deltagelse på markprøve er i UK / 
ÅK / VK kr. 350,00 pr. hund. 
  UKK er åben for unghunde, der har opnået 
1. præmie i ungdomsklassen, hvis hunden 
er over 2 år på prøvedagen, skal 1. præmien 
være opnået i foråret 2011. (UKK intet 
startgebyr).
  Tilmelding af hunde, samt betaling herfor, 
skal ske direkte via www.hundeweb.dk 
  Såfremt dette ikke er muligt bruges DJU’s 
tilmeldingsblanket, som derefter sendes 
eller mailes til prøveleder. Blanketten kan 
downloades på www.fjd.dk under menu-
punktet ”aktiviteter” – prøveblanketter 
ses til højre i skærmbilledet. Udenlandske 
hunde skal medsende kopi af stambog.
Alt andet tilmelding skal ske på den ud-
sendte blanket, som også kan ses på vores 
hjemmeside www.dgsk.dk.
Dommere: Flemming Sørensen, Erling 
Clausen, Svend Åge Vad, Kristian Frøkjær, 
Thore Larsson, Tom Erik Øygard.

Udstilling:
Prisen for deltagelse i udstilling er ved TIL-
MELDING OG BETALING ON-LINE via 
hjemmesiden www.hundeweb.dk følgende: 
Udstilling 1. hund (samme ejer): DKK 
350,00

Udstilling 2. hund (samme ejer): DKK 
295,00
Udstilling 3. og efterfølgende hund (samme 
ejer): DKK 250,00
Hvalpeklasse: DKK 240,00.Ved manuel 
tilmelding er prisen kr. 265,00 i hvalpe-
klasse og 385,00 pr. hund i alle øvrige 
klasser Der kan tilmeldes i følgende 
klasser:Hvalpeklasse - alder: 6-9 måneder 
- (uoffi ciel klasse)Juniorklasse - alder: 9-18 
måneder
(Hunde tilmeldt i juniorklasse konkurrerer 
ikke om CACIB)Mellemklasse - alder: 15-
24 måneder
Åben klasse - alder: fra 15 månederBrugs-
hundeklasse - alder: fra 15 måneder:
Danskejede hunde skal have bestået en 
DKK-anerkendt prøve for racen.
For udenlandsk ejede hunde skal FCI’s 
brugsprøvecertifi kat vedlægges.
Danske champions SKAL anmeldes i 
championklasse, brugshundeklasse eller 
veteranklasse.
Championklasse - alder: fra 15 måneder:For 
udenlandske hunde gælder, at dokumenta-
tion for nationalt eller internationalt cham-
pionat skal vedlægges.
Danske champions SKAL anmeldes i 
championklasse, brugshundeklasse eller 
veteranklasse.
Veteranklasse - alder: fra 8 år:Hunde fra ve-
teranklassen konkurrerer ikke om CACIB.
Danske champions SKAL anmeldes i 
championklasse, brugshundeklasse eller 
veteranklasse.
Dommer: Marianne Weichenfeldt.

Program: 
Onsdag den 28.3.2012
kl. 08:00 Nordisk landskamp. Mødested i 
terrænet – oplyses senere
Morgenmad kl.:7:00 - kl.8:00. Frokost i 
terræn.
kl. 19:00 Fællesspisning for alle tilmeldte på 
standkvarteret

Torsdag den 29.3.2012
kl. 10:00 Certifi kat udstilling. Ringtræning/

Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve 28. marts – 1. april 2012
opvarmning kl. 9:00 afholdes på standkvar-
teret
Morgenmad kl. 7:00 – kl. 8:00. Frokost/
Madpakker kan indtages på standkvarterets 
område
Eftermiddag - Hvis interesse – Indkøbstur til 
Tyskland.
kl. 19:00 Fællesspisning for alle tilmeldte på 
standkvarteret

Fredag den 30.3.2012
kl. 08:00 Markprøve ungdoms- og åben 
klasse. Mødested i terrænet – oplyses senere
Morgenmad kl.:7:00 - kl.8:00. Derefter op-
råb og afgang til terræn. Frokost i terræn.
kl. 18:30 Fællesspisning for alle tilmeldte på 
standkvarteret
kl. 20:00 DGSK’s generalforsamling 

Lørdag den 31.3.2012
kl. 08:00 Markprøve ungdoms- og åben 
klasse. Mødested på Standkvarteret
Morgenmad 7:00 - 8:00. Derefter opråb og 
afgang til terræn. Frokost i terræn.
Ca. kl. 16:00 Matchning UK og ÅK 
Ca. kl. 17,30 Lodtrækning UKK og VK på 
standkvarteret.
kl. 19:30 Jubilæumsmiddag på standkvar-
teret

Søndag den 01.4.2012
kl. 08:00 Ungdoms konkurrenceklasse og 
International Vinderklasse med CACIT. 
Mødested på standkvarteret
Morgenmad/indskrivning 7:00 – 7:45. 
Derefter opråb og afgang til terræn - husk 
„check-ud“.
kl. 12:00 Frokost og præmie overrækkelse 
UKK 
kl. 16:00 Præmie overrækkelse VK . Afslut-
ning på hovedprøven 

Vigtigt! 
På alle SI Centrets offentlige indendørs 
områder, er det strengt forbudt at nyde 
medbragt mad og drikkevarer. Drikkevarer 
skal naturligvis købes hos Centret. Venligst 
respekter dette.
Husk at checke ud fra værelser og betale 
eventuelle ekstra regninger inden hotellet 
forlades.
De der har haft hunde med på værelserne, 
bedes få personalet til at sige god for den til-
stand værelserne forlades i – ellers risikerer 
man at få ekstra regning for rengøring.
Jubilæums lotteri
Gennem alle dagene sælger vi lodder til 
vores lotteri – 20 kr. pr. lod – 6 lodder for 
100.  Se straks om der er gevinst – hvis der 
er et tal på loddet er der gevinst.
Tag vel imod lotterisælgerne – overskuddet 
går til Gordon Setterens fremme.

Støt vore sponsorer – de støtter os !

www.fjd.dk
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Tilmeldingsskema - DGSK Hovedprøve den 28.3 – 1.4.2012 – 90 års jubilæum. 

Hovedkvarter: SI Centret, Øbeningvej 3-7, 6230 Rødekro 
Bestillingsskemaet skal sendes/ mailes til prøveleder: Anton Dahl, Vesterskovvej 34, DK 6091 Bjert, E-mail: karlantondahl@gmail.com , 

telefon (+45) 22 74 80 40. 
Sidste frist for tilmelding er onsdag den 15. marts 2012 

Tilmelding af hunde, samt betaling herfor, skal ske direkte via www.hundeweb.dk  
Såfremt dette ikke er muligt bruges DJU’s tilmeldingsblanket, som derefter sendes eller mailes til prøveleder. Blanketten kan downloades på 

www.fjd.dk. 
Udenlandske hunde skal ligeledes medsende en kopi af stambogen. 

Husk at indsætte start gebyret (udstilling kr. 340,00 – markprøver kr. 350,00) på prøveleders konto – se nederst på skemaet. 
Husk også at mærke indbetalingen med hundens navn og stambogsnummer. 

 
Navn   

Beløbet skal indsættes på reg.nr. 2470 – konto 6871 314 991 – 
Husk at skrive navn. 

(Udenlandske: IBAN: DK1720006871314991 – Swiftadress: 
NDEADKKK) 

Vej  

Postnr. / By  

Telefon  
 

Type 

Pris pr. person 
kr. 

(Overnatning 
 pr. nat) 

Bestilling 
Antal 

personer 

Tirsdag 
27.3. 

Onsdag 
28.3 

Torsdag 
29.3 

Fredag
30.3 

Lørdag
31.3 

Søndag
1.4 

Pris i 
alt 

Overnat.-3 mandsværelse 225,00         
Overnat.-4 mandsværelse 275,00         
Overnat.-Dobbeltværelse 325,00         
Overnat.-Enkeltværelse 425,00         
Hunde må medbringes på værelser, hvis de er renlige, ellers beregner vi ekstra for rengøring - Overnatningspriser er inkl. sengetøj. 
Morgenmad 70,00         
Aftensmad 100,00         
Madpakker 70,00         
Festmiddag lørdag inkl. 
kaffe 225,00         

Beløb til indsættelse - i alt    

 

Grethe Strømkjær – 80 år – 
søndag den 11.12.2011.
Dansk Gordon Setter Klubs dygtige og 
kære æresmedlem Grethe Strømkjær 
fylder, utroligt hvor end det måtte lyde, 80 
år.Grethe har om nogen, det meste af livet 
sammen med sin nu bortgange mand Ernst 
Strømkjær, levet et liv fyldt med Gordon 
Settere.At Grethe stadig nærer hengivenhed 
for racen er der ingen tvivl om. Det er ikke 
mange år siden, hun endnu engang stod som 
udstillingsdommer på FJD udstillingen i 
Vissenbjerg. Et hverv hun gennem mange 
år, med stor dygtighed og omhyggelighed, 
har varetaget. Det er heller ikke så længe 
siden Grethe dømte den store fællesudstil-
ling i Norge, med rigtig mange deltagende 
hunde.Grethe har i år bedt DKK om at blive 
fritaget fra hvervet, som udstillingsdommer 
fremover.
  DGSK håber stadig at se vort æresmedlem 
til de større begivenheder, som hovedprøver 
og klubweekends. 
  Grethe Strømkjær er vidt omkring respek-
teret for sine meningers mod. Har Grethe 
noget på sinde, skal folk ikke være i tvivl 
om hendes holdninger.Sammen med Ernst 
har Grethe, gennem deres kennel Øens, 
opdrættet mange gode hunde, og har dermed 
et stor del af æren for, at standarden i Dan-
mark blandt Gordon Setterne er ganske høj.

ønsker slutteligt et rigtigt hjerteligt tillykke 
på dagen.

Kennel Øens navnet videreføres heldigvis af 
Ásgeir og Ann, fra Allindemagle.
  Vi håber at Grethe bevarer sit gode helbred 
og ungdommelige sind i mange år endnu og 
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Aktivitetsoversigt – DGSK 2012 
Hermed bringes en oversigt over DGSK righoldige tilbud af aktiviteter gennem året 2012 – Evt. spørgsmål kan afklares 
ved henvendelse til de forskellige tovholdere eller til bestyrelsen. 
 
Dato Aktivitetsbeskrivelse 

 
Vintermøde Sjælland den 17. januar 2012 Vintermøde i samarbejde med DPK og DISK på Sjælland. 

Mødested: Øvej 17, Allindemagle Ø, Emner. Nyt fra klubberne, 
kommende aktiviteter, gennemgang nyt tilmeldingssystem. 
Tilmelding senest 12/1 til Ásgeir på telefon 5760 1912 eller 
apj@sterna.dk  

Vintermøde Jylland den 21.januar 2012 Vintermødet afholdes i samarbejde med ESK og DISK. 
Mødested: Bramdrupdamhallen, 6000 Kolding, Kl. 9,00 
Emner: Derby, Vinderklasse, m.m.. Tilmelding senest den 14.1.12 
til Anton på 22 74 80 40 – karlantondahl@gmail.com 

Forårs marktræning Sjælland 2012 Kontakt Lauge Larsen på 23 63 42 45 for oplysninger 
 

Forårs marktræning Sønderjylland 2012 Kontakt Robert Paulsen på 51 26 66 30 for oplysninger 
 

Forårs marktræning øvrige Jylland 2012 Kontakt Anton Dahl på 22 74 80 40 for oplysninger 
 

Forderby – lørdag den 3. marts 2012 Nordjylland Brønderslev – Tovholder Anton Linnet – tilmelding til 
Anton 22 74 80 40 – karlantondahl@gmail.com Startgebyr kr. 
200,00. 

90 Års Jubilæums Hovedprøve 
den 28, 29, 30, 31. marts og 1. april, 2012 
 

Hovedkvarter bliver S I Centret, Øbeningvej 3-7, Nr. Hostrup, 6230 
Rødekro, www.si-centret.dk 
Inviterede dommere, Flemming Sørensen, Erling Clausen, Svend 
Åge Vad, Thore Larsen, Tom Erik Øygard, m. flere. 
Prøveledelse Kristian Frøkjær / Anton Dahl – benyt udsendte 
tilmeldingsskema, eller download fra hjemmesiden. 

FJD Udstilling Søndag 10. juni 2012 Ved Vissenbjerg – DGSK ansvarlig, Christina Bak 
 

DGSK Sjælland Apportprøve lørdag 30.6.2012 Ved Gislinge – Tovholder Ásgeir P. Juliusson. 
 

DGSK Jysk Apportprøve Søndag 1.7.2012             Ved Kolding – Tovholder Anton Dahl. 
 

Klubdag 17, 18, 19. august 2012 
Stor Jubilæums-udstilling på Egeskov Slot 

Afholdes med udgangspunkt fra Fyn – I nærheden af Egeskov slot 
– Jubilæums udstilling for Gordon settere – På selve Egeskov Slot - 
DGSK Apport Mesterskab – Tovholder Anton Dahl 22 74 80 40 – 
karlantondahl@gmail.com  

Efterårs træning 1 – Sept. 2012 
 

Med fældning af fugl – krav om bestået app.prøve - ved 
overtegning har VK hunde fortrinsret. 
Tilmelding og oplysning, Anton Dahl på 22 74 80 40 

Efterårs træning 2 – Sept. 2012 Med fældning af fugl – krav om bestået app.prøve - ved 
overtegning har VK hunde fortrinsret. 
Tilmelding og oplysning, Anton Dahl på 22 74 80 40 

Svensk Gordon Setter Klubs Hovedprøve 
22., 23., sept. 2012 

Prøven foregår i år på Fält (lavland) så her er der gode muligheder 
for de danske Gordon Settere til at vise flaget. Følg med på 
www.sgsk.se  

DGSK Jubilæums Brugsprøve / Racedyst 
Fredag den 28. sept. 2012 på Lolland. 

Brugsprøve/ Racedyst for de 5 engelske racer.  
Prøveleder Ásgeir Páll Júliússon 22 12 22 52 Terrænleder er Ole 
Smith 

DGSK Efterårs VK Lørdag. 29.sept.2012 Langebæk, Sjælland – Terrænansvarlig Bjarne Kleis 
 

Hubertus udtagelse 2012 – Jylland 
Hubertus udtagelse 2012– Sjælland 

Se markprøvekalenderen for alle de engelske racer. 
 

Indkaldelse - 
Generalforsamling 2012
Hermed indkaldes til Generalforsamling 
fredag den 30. marts 2012 kl. 20,00 – på 
adressen,  S I Centret, Øbeningvej 3 – 7, 
6340 Rødekro.Dagsorden (I henhold til 
vore vedtægter).

1. Valg af Dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning til godken-

delse.
5. Forelæggelse og godkendelse af regn-

skab 2011.
6. Forelæggelse af budget 2010.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelse og suppleanter. 
• På valg til bestyrelsen er Ásgeir Páll 

Júliússon, Lauge Larsen, og Robert 
Paulsen, som alle er villige til gen-
valg. 

• Suppleanterne i Jylland, Karl Jensen 
og Ulrik Stadelhofer har 

• erklæret sig villige til genvalg. Sup-
pleanten for Sjælland, John Bak, har 
erklæret sig villig til genvalg.

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 
bestyrelsen skal være klubbens formand 
eller sekretær i hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen jvnf. § 7 stk. 6 i vore 
vedtægter. Øvrige forslag skal være de 
samme i hænde senest 3 uger før general-
forsamlingen jvnf. § 10 stk. 3 i vedtæg-
terne, som fi ndes på www.dgsk.dk)

Stopper som dommer
„Kristian Thomsen, Jerup, medlem af 
DGSK har i 2011 efter eget ønske, afsluttet 
sit hverv som markprøvedommer, et hverv 
han gennem årene dygtigt har udført og altid 

med det jagtlige moment i forreste række“.
På forhånd tak.
Mvh.Anton

www.fjd.dk

 Dansk Gordon Setter Klub
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Dansk Irsksetter Klub
DISK´s Hovedprøve på 
Sjælland den. 30 - 31 marts og 1. april 2012

www.irsksetterklubben.dk

Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100 
Vejle. Tlf. 75834009. 
E-mail: irsksetterklubben@gmail.com - hanne-
krag@ofi r.dk 

Formand: 
Erik Rimmen, Havhusvej 5, Lønstrup, 9800 Hjør-
ring. Tlf. 98960368 – 30960368. 
E-mail: fam.rimmen@has.dk

Kasserer:
Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj, 4070 Kirke 
Hyllinge. Tlf. 46404587 – 24647270, 
E-mail: juuls@mail.dk 

Hvalpeformidler, og Avlsregister:
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8600 Skanderborg. 
Tlf. 86538501 – 51324035, 
E-mail: kirstinekjaer@privat.dk

Prøveleder: Erling Juul, Fasanvej 15, Gers-
høj 4070 Kirke Hyllinge
46 40 45 87/ 24 64 72 70. Mail: juuls@mail.
dk
Standkvarter: Hørby Færgekro Strandvejen 
1, 4300 Holbæk
Hjemmeside: www.hoerby-faergekro.dk 
Bemærk. Ingen hunde indenfor på kroen. 
RESPEKTER VENLIGST DETTE.

Program.
Fredag den 30. marts.
Kl. 7.00 Morgenmad
Kl. 8.00 Markprøve, åben – ungdomskl. 
med opråb og afgang til terræn 
Kl. 16.00 Certifi katudstilling 
Kl. 18.30 Fællesspisning
Kl. 20.00 DISK´s ordinære generalforsam-
ling.

Lørdag den 31. marts.
Kl. 7.00 Morgenmad
Kl. 8.00 Markprøve Åben – Ungdomskl. 
Opråb og afgang til terræn
Kl. 16.00 Matchning af ungdoms og åben-
klasse, hunde som har opnået 1. pr fredag 
og/eller lørdag.
Matchning i UKK for unghunde, der før el-
ler på hovedprøven har opnået 1. pr. UK.
Kl. 19.00 Festmiddag.
  Under festmiddagen vil der være kritik og 
præmieoverrækkelse, samt uddeling af års 
pokaler.
Efter middagen offentliggøres startrækkeføl-
gen til vinderklassen.

Søndag den 1. april.
Husk ”check-ud” fra kroen.
Kl. 8.00 Morgenmad 
Kl. 9.00 Opråb og afgang til terræn, hvor 

der afvikles vinderklasse
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.00. 2. heat vinderklassen.
Kl. ?? Afslutning og præmieoverrækkelse.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Sidste frist for tilmelding er, onsdag den 
21. marts 2012. 
  Tilmelding og betaling for markprøve, 
foretages elektronisk via www.hundeweb.
dk, og der modtages en bekræftelse på 
tilmeldingen. Se vejledning på DISKs hjem-
meside, under ”sidste nyt” den 8.1.2012, 
manual for hundeførere.
  Hvis hundeweb ikke kan benyttes kan 
tilmelding og betaling, sendes til prøvelede-
ren, Erling Juul 
bankkonto.: 0333 - 2551271407
  Husk at oplyse navn og adresse, ved over-
førelse.

Gebyr for deltagelse i udstilling er. 1. hund 
350,00 kr. 2. hund med samme ejer, 295,00 
kr.  3. hund med samme ejer 250,00 kr.  
Markprøve, alle klasser 350,00 kr.
  Ved tilmelding til Prøvelederen, skal 
seneste anerkendte anmeldelsesblanket 
anvendes. Der sendes ikke bekræftelse på 
tilmelding eller betaling, når denne tilmel-
dingsmåde anvendes.
  Blanket til bestilling af forplejning og 
overnatning kan hentes DISKs hjemme-
side, og sendes til Prøvelederen senest den 
21.3.2012.
  Priser på værelser og fortæring er at fi nde 
på hjemmesiden. 
Vel mødt.
Erling Juul og Jan Lorentsen.
Prøveleder.

Generalforsamling i DISK.
Der indkaldes herved til ordinær generalfor-
samling i Dansk Irsksetter-Klub, i forbin-
delse med hovedprøven 2012, fredag den 
30. marts 2012 kl. 20.00. på Hørby Færge 
Kro, Strandvejen 1, 4300 Holbæk. Hjem-
meside: www.hoerby-faergekro.dk
Dagsorden i henhold til § 12
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 medlemmer til underskrivelse 
    af protokollen 
4. Valg af stemmetæller
5. Fremlæggelse af formandens beretning 
    til godkendelse

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til 
godkendelse, samt beretning fra jubilæums-
fonden
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af formand bestyrelsesmedlemmer 
    og suppleanter
    På valg er Per Pedersen (Modtager gen
    valg) Flemming Jensen (Modtager valg)
    samt valg af et nyt bestyrelsesmedlem 
    for 2 år.
    og valg af et nyt bestyrelsesmedlem for 
    1 år.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant (Nu
    værende Torben Reese – Jørgen Jensen)
10. Eventuelt.
    Forslag der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal være Formanden i 
hænde senest 4 uger før generalforsamlin-
gen.
  Kandidatforslag skal være stillet af mindst 
3 medlemmer, hvis navne kan offentlig-
gøres.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal 
mindst 2 medlemmer være bosiddende i 
Jylland, 1 medlem på Fyn, og 2 medlem-
mer på Sjælland. Såfremt der ikke fra en 
eller fl ere af landsdelene bringes kandidater 
i forslag, vælges bestyrelsesmedlemmerne 
blandt de øvrige forslåede kandidater. 
På bestyrelsens vegne 
Erik Rimmen.
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Dødsfald.
Søndag d. 13. november 2011 afgik Kim 
ved døden.
Hundesporten i Danmark har mistet en 
markant skikkelse, som var respekteret i 
blandt alle aktive hundefolk uanset race.
  Jeg tror vi alle godt ved, at rigtige venner, 
dem har vi kun et par stykker af hver. Kim 
var min bedste ven. Det er med et stort hul i 
hjertet, at jeg skriver disse linjer.
Kim Lærte jeg at kende for ca. 20 år siden 
på en jagt, hvor han var med sin irsk setter, 
vi havde en hyggelig dag og Kim fortalte, 
at han var begyndt, at gå på markprøver, 
han inviterede på en træningstur og på sin 
vanlige ydmyge facon, påpegede Kim, at 
han havde altså ikke så meget terræn, at 
træne på. Jeg har aldrig trænet, så meget 
som den dag, hundene var slidt op, Kim 
havde jo halvdelen af Tuse Næs at træne 
på.
  Jeg husker engang jeg sad i køkkenet hos 
Kim, der var nogle venner på besøg og de 
havde deres datter på en 6-7 år med, hun 
kiggede noget betuttet på Kim, som hun jo 
kunne se kun havde en arm, og spurgte om 
han så kun havde en arm??  Kim sagde nej 
jeg har 4 og åbnede døre til klædeskabet, 
der hang de 3 andre, man skulle ikke havde 
medlidenhed med Kim.
  Vi gav hinanden øgenavne, Kim var jo i 
starten i bedre i stand en mig, så jeg døbte 
Kim den fede, siden hen kom jeg jo noget 
efter det, og Kim mente jeg skulle hedde 
den smækfede. Kim elskede vores små 
drillerier.
  Det udviklede sig hurtigt og igennem de 
næste 20 år, så trænede vi 3-5 gange om 
ugen i sæsonen, vi hyggede os sammen 
med vores hunde, men samtidig konkur-
rerede vi benhårdt, hver gang hundene blev 
sluppet, det var her vi sammen opfandt 

begrebet Tuse Næs Mesterskabet, vi duel-
lerede benhårdt om, at blive 1.vinner og 
jeg forsøgte hver gang jeg tabte, at sige 
til Kim det her var jo kun en lokal prøve. 
Kim vandt mange gange og han nød sejrens 
sødme, med en bajer på bænken, foran hans 
landsted. Men det at vi også til træning 
havde konkurrence imellem os gjorde jo, at 
hundene og os selv altid var skarpe.
  Kim har haft mange store hunde, Thess 
som bl.a. blev 2. vinder på Dansk Jagt-
hunde Derby.
(på Derbyet havde hun sin første stand) og 
blev Jagtchampion i 1995.
  Dertil kommer Candy-Flanny-Donna-
Tsunami-Unika.
  Alle Kim´s hunde havde følgende til fæl-
les ... format - stil - søg var i top.
  De var ikke lige lydige alle sammen, men 
Kim nød at se en stortgående hund uanset 
race. Kim var et natur menneske, dem som 
har været på markprøver eller træningsture 
hos Kim, nød godt af vildtplejen, som han 
gjorde meget ud af, Kim havde plantet 
remiser rundt om ejendommen, gravet et 
andehul, lavet en lille sø foran huset med 
karper. Der var styr på detaljerne, Kim 
havde bygget et lille slagtehus, og havde en 
røgeovn i den ene længe af ejendommen, 
her kom alle forbi med deres vildt og Kim 
hjalp altid med at ryge en kølle eller partere 
et stykke vildt.
  Kim var meget aktiv som terrænleder og 
han satte altid en ære i, at der var masser af 
fugle.
  Der var gode terræner, uansete om det var 
Forårs Mesterskabet, eller det var en lokal 
prøve, så var han perfektionist. Der var 
ikke et sted, hvor det rodede hos Kim, han 
var perfektionist med hensyn til orden.
  Kim havde fundet kærligheden i sit liv 
i Helle, som var meget delagtigt i Kim 
jægerliv og hundeliv, de havde været i 

Afrika sammen, men det som tændte både 
Kim og Helle var hjortejagten i Kapaterne. 
Det nød de sammen. De havde netop købt 
landejendom nummer 2 sammen. Kim var 
stolt af Helle og hendes karriere, men man 
mærkede tydeligt, at han nu glædede sig til, 
at hun nu kom hjem fra Hviderusland til jul 
og de nu skulle være mere sammen.
  Vore tanker går til Helle og Kim´s familie, 
som har mistet en fast klippe i hverdagen.
Ære være Kim’s minde.
På vegne af Dansk Irsksetter-Klub. 
Kent Madsen.

Kim som vi kendte ham, altid med et smil 
og en god hund.

Hubertusmesterskab 2011.
Dagen efter afholdelsen af Danmarksme-
sterskabet i Nordjylland lagde Gl. Toftegård 
ved Aabybro terræner til, da de fem engel-
ske specialklubber afviklede ”Hubertusme-
sterskab 2011”. 
  Prøven blev dygtigt dømt af den erfarne 
jæger og hundesportsmand Flemming 
Sørensen, der havde en lang og hård ar-
bejdsdag i felten, idet prøveformen sætter 
store krav til bedømmelse af såvel hunde 
og førere samt til dokumentation i form af 
omfattende pointskemaer. 
  På prøven deltog to ekvipager fra hver spe-
cialklub, og der blev dystet i solosøg, hvil-
ket er noget anderledes end de prøveformer, 
vi er vante med. De fl este af de deltagende 
hunde havde på udtagelsesprøver, tidligere 
på efteråret kvalifi ceret sig til mesterskabet, 
heriblandt IS Erica ved opdrætter, ejer og 
fører Ulrik Kjærsgaard, Sulsted. 
Selv havde jeg ikke haft lejlighed til at 

deltage i udtagelsesprøverne, men pga. 
afbud og prøvestedets decentrale placering i 
landet, fi k jeg dagen før prøven et wildcard 
af klubbens bestyrelse til at repræsentere de 
røde farver på prøven med min unge han-
hund IS Ginkgo, som i øvrigt er en kuldbror 
til ovennævnte Erica. 

Lad os komme til sagen med det samme. 
Det lykkedes ikke for nogen af os, at gøre 
os gældende i topstriden, men med en god 
fugletagning i første slip og efterfølgende 
fl ot apportering af en stangskudt agerhøne, 
lykkedes det Erica og Ulrik at holde os væk 
fra de nederste trin på rangstigen som hold. 
Lad os også bare konstatere, at vi individu-
elt holdt os lidt væk fra bunden i et i øvrigt 
ganske solidt felt.
  Med lidt mere rutine i prøveformen, og 
lidt mere held på dagen havde det nok været 
muligt for undertegnede, at fælde en ager-
høne i første slip, da en singlehøne lettede 
inden jeg kom helt på plads bag hunden, 

hvilket måske havde gjort en ikke ubetyde-
lig forskel i slutresultatet.
  Hubertusprøven er i modsætning til de 
traditionelle markprøver en prøveform, hvor 
både hund og fører bedømmes i forhold 
til deres evner på praktisk jagt. Det er en 
prøveform, hvor føreren, foruden alt det vi 
ellers plejer at gå op i omkring hundenes 
søg, fart, stil, vildtfi nderevner, afvikling 
af stand samt apportering m.v., tillige skal 
mestre den disciplin at skyde sikkert og 
velovervejet over sin egen hund – akkurat 
som på fuglejagt.
Mange hundesportsfolk kender sikkert Gl. 
Toftegård fra et utal af markprøver, men et 
fåtal af os har nok haft muligheden for at 
fælde fugl over egen hund på de fantastiske 
terræner, som blev stillet til rådighed af 
Arnold Klovborg – ”Nold”. Det har igen-
nem mange år været en drøm for mig at jage 
på disse arealer, så derfor var det i sig selv 
en fornøjelse at have geværet med under 
armen.

www.fjd.dk
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  Arealerne, bestående af store stubmar-
ker, var for mig at se helt ideelle til denne 
jagtform og endvidere ganske velbesatte 
med agerhøns. Hertil kommer at der fi ndes 
en del hegn, brakarealer og småbiotoper, der 
huser godt med fasaner. Det er derfor yderst 
sjældent, at det ikke lykkes, at bringe sig i 
kontakt med fugl på Gl. Toftegård. 
  Også på denne prøvedag levede terrænet 
helt op til forventningerne. Jeg erindrer 
ikke mange slip uden fugl, om end nogen af 

ekvipagerne var heldigere og dygtigere med 
udnyttelsen af fuglene end andre.
  Generelt så vi meget fl ot marksøg for de 
fl este hundes vedkommende, med alt hvad 
vi vægter højt ved de engelske racer af fart, 
søg og stil. Dette blev fulgt godt og effekti-
vitet op, af såvel hunde som førere i forbin-
delse med fugletagninger, hvor det lykkedes 
fl ere at fælde fugl og vise sikker apport.

Der var spænding om resultatet til sidste 
øjeblik, men med et meget stærkt 2. slip og 
fl ot fuglearbejde i en lille remisse, lykkedes 
det Kenneth Schultz med breton Engbjerg-
vejs Abelone at vinde prøven over Erling 
Clausen med engelsk setter Martallans Iasy. 
Bretonerne vandt også holdmesterskabet, og 
viste sig ganske effektive på dagen.
  Jeg må på det kraftigste opfordre klub-
bens medlemmer, til at støtte op om eller 
overvære denne ”nye” prøveform. Det er for 
mig at se det tætteste, vi kommer på ”rigtig” 
jagt med vores hunde, og det er en fantastisk 
reklame for jagten med stående hund. Det 
giver, om ikke andet, muligheden for at jage 
med egen hund på jagtterræner, som ellers 
er lukket land for de fl este.
  Jeg regner bestemt med at stille med egen 
hund i denne prøveform til efteråret igen. 
Jeg håber blot, at kampen om de to pladser 
på IS - holdet bliver så tilpas hård, at vi 
næste gang har to hunde med, som begge 
har kvalifi ceret sig til mesterskabet. I så fald 
vil det være mig en ære at stille op endnu en 
gang som repræsentant for racen.
Godt nytår til alle hundesportsfolk fra Alex 
Røge Hermansen, Tårs.

På den fælles udtagelsesprøve til årets Huber-
tusmesterskab øst, den 22.9.2011 på Lolland, 
blev Jan Lorentsen placeret med Kiwilines Kokus 
som 1. vinder. Kiwilines Critus blev sammen med 
GS Nymarkens Hopper, ført af Lauge S. Larsen, 
placeret som 4. vinder.
  Desværre blev Jan Lorentsen forhindret i at 
deltage i årets Hubertusmesterskab.
  Redaktionen iler med, at ønske Jan Lorentsen 
tillykke med den fl otte præstation.

Jan Lorentsen og Citrus som 1. VK
Billede fra vinderklassen, der blev afholdt som en ”anderledes vinderklasse”.
  Har du læst Frank Krøyers artikel, i Jagthunden nummer 6, december 2011, på side 27.
Fra venstre: Dommerne Joakim Skovgaard, Jørgen Gordon, prøveleder Bjarne Kleist, 1. vinder Jan 
Lorentsen med Kiwiline`s Citrus, 2. vinder Kent H. Jensen og Åens Gangster.

Pokaler
Det er for et par år siden besluttet, at det 
store billede, og pistolen, skal medbrin-
ges til generalforsamlingen, af sidste års 
vinder. Generalforsamlingen afholdes i år 
fredag den  30. marts 2012, i forbindelse 
med hovedprøven. Alle andre pokaler, skal 
også medbringes til hovedprøven, grave-
rede og pænt pudsede.  Kommer du ikke 
til hovedprøven, skal pokalerne sendes til 
Per Pedersen, Lykkevej 34, 7700 Thisted, 
telefon, 97926857, 51532155. Graveret 
og pudset, senest den 1. marts 2012. Få 
dem nu sendt eller afl everet, så evt. nye 
vindere, kan få dem udleveret, og klubben 
have glæde af, at udleverer dem. 
  Afl everes eller modtages pokalerne ikke, 
betales 200 kr. til klubkassen.
Endvidere vil det glæde klubben, at mod-
tage præmier og gaver til det agerhønse-
lotteriet. Aftale om levering kan foretages 
til bestyrelsen eller markprøve udvalget. 
Mvh. Per.

Er din hund Elite 
Brugshund?

For at blive optaget på listen over Avls-
hunde, og efterfølgende få eventuelle 
hvalpe optaget på hvalpelisten som 
”hvalpe efter Elite Brugshunde”, skal 
følgende kriterier være opfyldt:
  Minimum 2 præmieringer på FCI 
anerkendt markprøve, heraf skal mindst 
den ene være en 1. præmie på markprøve 
i åben- eller brugs klasse, samt bestået 
apporteringsprøve. Mindst Very Good på 
udstilling. HD fri, med status A eller B, og 
ikke kendt bærer af PRA – CLAD, eller 
Dværgvækst.
  Opfylder din hund disse kriterier, så få 
den tilmeldt hos Gunnar Jensen, 86 538 
501, kirstinekjaer@privat.dk. Se også 
DISKs hjemmeside under Avlsvejledning 
og Hvalpe.
Palle Krag.



62

Resultatbog 
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne 
have en sådan til indførelse af prøve- og 
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal 
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsat-
test (ikke stambog) og Dansk Hunderegi-
sters registreringsattest (senest 14 dage 
før brug) til: Kirse Overgaard, Søbreden 47, 
st.tv. 2820 Gentofte. Mrk. Resultatbog. Tlf.: 
3965 4790 - Mobil: 2710 4797
 Resultatbogen koster 50 kr., der vedlægges 
i check, eller overføres via netbank til konto 
0225-0016792667.

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer 
man i kontakt med de mest entusiastiske 
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
  Disse mennesker er samtidig nogle af dem, 
der er allermest optaget af og engageret i 
bevarelsen af et stort og varieret dyreliv i det 
åbne landskab.
  Derfor er din annonce i Jagthunden en 
meget målrettet annonce.
   For priser og tilbud, kontakt Jagthundens 
annonceredaktør:
Rune Riishøj, Tlf. 22 84 83 65: 
email: ajagthund@hotmail.com  
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Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213 

www.midtjyskvildtfarm.com 

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

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 

Agerhøns - Familie
få større succes med din udsætning (et par + 20 kyllinger, 14 dage gamle) 

Bestilling modtages på udsætningsklare fugle til senere levering
Alex Nissen, Blangstrupvej 12, 5610 Assens. Mobil; 40 43 48 50

Agerhøns Sælges
Best. modtages på æg, dag-
gamle, 6/8 ugers og familier.

Katholt’s vildtopdræt
v/ Niels Skytte Sørensen

Tlf. 6013 2000

Kombiner med den
bedste silo, der findes: DRP 120 liter jægergrøn silo 
med silobund. Samles uden skruer: KUN 440 kr. 
Alle priser er uden fragt 95 kr. og moms.

Komplet foderstation med Accufeed 
automat og silo med ben KUN 840 kr.

Eks. fragt og moms.

www.vildtfodermaskiner.dk
Konsulent Per-Ole Larsson · Toftevej 50, Søborg · 3250 Gilleleje
Tlf.: 49717003 mail: kontakt@vildtfodermaskiner.dk

Danmarks 
mest solgte 
Vildtfoder-
automater!

Accufeed · Feedmatic · Feedmaster                  
   400 kr.        364 kr.          700 kr.

Forårsmarkprøve
Lolland-Falster Jagthundeklub søndag d. 
4. marts kl. 08.00. Tilmelding i åben- og 
unghundeklasse (max. 24 hunde). Mødested 
Western Camp, Noret 2, Kramnitze, 4970 
Rødby. Pris 175,00 kr. Medlemskontigent 
60,00 kr.Terræn Rødby Fjord.
  Tilmelding senest 27. Feb. til Henning Juul, 
Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F. tlf.60941658. 
Ju-bir@mail.dk ell. tilmeldingsblanket. Ind-
skud konto No. 1551 6115462 (husk at opgive 
navn og adresse samt mail-adresse!). Ikke 
medlemmer har også mulighed for at deltage. 
Matchning/frokost ca. kl. 14.00, Efterfølgende 
afholdes ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen

Nordøstfyns Jagthundeklub
Afholder forårsmarkprøve søndag d.11.marts 
kl.8.00 med start fra Drigstrup sognegård.
Der dystes om fl ere pokaler samt 1.,2. og 3. 
præmier. Pris 150 kr. pr. hund incl. suppe efter 
præmieuddeling.
 
Tilmelding senest d. 5. Marts til: Carsten Mo-
gensen tlf. 25796980 eller Ib Vang Pedersen 
tlf. 20851240

Ruhårshvalpe
Super markprøve og jagthunde.Avlet specielt 
til toppræstationer på mark og brugsprøver. 
Bøgeskovens Mille, fl ere gange placeret i 
vinderklasse er parret med DKJCH Frøjbæks 
Thor – bla.vinder af DKK’s mesterskabs-
prøve 2011. Vi forventer stort gående hunde, 
der søger i høj fart med en prima stil, med 
ekstrem udholdenhed. Stort potentiale til 
fuldbrugsprøve.
Henvendelse Morten Kaas  tlf:+4520408822  
eller www.ruhaar-nr1.dk

www.fjd.dk

Dansk Jagthunde Derby 2013

Husk at tilmelde din hund, der er født i 2011 til Derby i år 2013, 
inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2013 er kr. 200.-
  Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse skal 
benyttes.
  Husk altid at udfylde anmeldelsen med hundens data, ejers navn 
og tlf. nr.
  Mangelfulde oplysninger vil blive returneret mod betaling af 
ekstra gebyr.

  Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes 
på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk, hvor 
man også kan tilmelde elektronisk.
  Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske på hverdage mellem 
kl. 18.00-19.30. 
  Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthunde-
derby@gmail.com
  Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.

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

Garanteret!Garanteret!Garanteret!

Garanteret!Garanteret!

Garanteret!Garanteret!

 UniQ START  
Fedt 17% - Proteiner 27%

 UniQ BASIC 
Fedt 14,5% - Proteiner 21%

 UniQ POWER  
Fedt 27% - Proteiner 25%

 UniQ LIGHT  
Fedt 9% - Proteiner 17%



64

PP Danmark

Magasinpost SMP
ld nr: 42438

KROMIX - Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk

NaturkostNaturkost

 laver
KVALITETS 
brændstof 

til din hund!

KROMIX


