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INDHOLD februar 2013
Når foråret kommer

Dagene længes, og vinteren 
strenges, skriver St. St. 
Blicher. Forhåbentlig kom-
mer det sidste ikke til at 
passe. I skrivende stund er det 
tøvejr og sol, men prognoserne frem over 
kunne godt se ud til at give en længere 
frostperiode midt i februar. Det ser dog ikke 
ud til, at der skal komme nedbør i nævnevær-
dige mængder.
  Men på et eller andet tidspunkt bliver det 
forår. Pludselig en dag drypper det fra taget, 
jorden farves igen sort, og pludselig lyder 
stærens særegne stemmeføring fra lærketræet 
i hjørnet af haven. Markerne bliver smattede, 
og bækken risler af sted i munter forårskåd-
hed. Måske er det sådan en dag, hønsene 
parrer ud.
  Øre i hovederne af forelskelse farer de om 
og har slet ikke øje for hverken mennesker 
eller hunde, som kommer over markerne. 
Men efter få dage falder de til ro, og forårs-
træningen kan for alvor begynde.
  Der fi ndes næppe noget skønnere tids-
punkt på året at komme i marken på, end 
når foråret holder sit indtog. Pludselig høres 
højt over vore hoveder lærkens triller. Man 
lægger nakken tilbage, stirrer og stirrer, men 
kan ikke få øje på den lille ”trillefyr” der 
oppe, før den pludselig begynder at dale mod 
jorden på svirrende vinger.
  Fra vest kommer en fl ok viber trækkende 
ind over engene, og oppe i hegnet tager 
fasankokken de første spæde skridt til marke-
ring af territoriet. I en græstot sidder et par 
harekillinger. De holder sig tæt sammen og 
venter blot på, det skal blive aften, hvor mo-
deren indfi nder sig for at lade ungerne die. 
Føde en gang i døgnet. Vær så god.
  Foråret skal opleves i selskab med en stå-
ende hund. Der er ingen vej uden om. Men 
særlig spændende er det selvfølgelig, hvis 
man har en helt ung og uprøvet af slagsen, 
som skal til at opleve og gøre sine første 
erfaringer.
  Jeg mindes for en del år siden netop sådan 
en forårsdag. Hun var ni måneder gammel 
og havde endnu ikke haft sin første fugletag-
ning. Jeg slap hende på en stub. Hurtige slag. 
Der snævredes og i løbet af et par minut-
ter resulterede i stand. Jeg gik roligt op til 
hende. Stod lidt nogle meter bagved, inden 
jeg gav rejseordre. Hun røg frem, drønede 
tværs over et smalt stykke pløj for at kaste 
sig rundt ved kanten til den næste stub. Det 
holdt. På ny rejseordre gik hun direkte på og 
rejste et par høns. Hun fulgte en snes meter, 
så fl øjtede jeg, og hun satte sig. Hjertet sad 
helt oppe i halsen, og nakkehårene rejste sig i 
fryd og begejstring.
  Det var en let gang hjem den dag over 
markerne.
  Jeg håber, at alle vore læsere må få mange 
rigtig gode oplevelser med deres hunde, når 
fåråret kommer.

Med sportslig hilsen
Flemming Østergaard, redaktør.

Jagt med stående hund skal læres

4 og 28
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DE NYE SKAL PRØVE AT FÆLD

Det gælder vores fremtid

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Flemming Østergaard m. fl .

Det er et stort øjeblik for en ny jæger, når han eller hun fælder sin første agerhøne, og den bliver nøje undersøgt og 
beundret af kammeraterne.

De fl este har prøvet at skyde fasaner, men hvor mange ha
har haft stand og efterfølgende rejst den trykkende fugl. D
pludselig noget helt andet. Foto: Kim Henriksen.

Der er stand nede ved bækken. Ruhåren 
står stramt, og to jægere bevæger sig hurtigt 
frem over marken mod hunden. Den ene er 
rutineret. Det er hundeejeren. Den anden er 
novice med nyt jagttegn og lige så ny jagt-
hat.  - Du skal gå lidt ud til siden, forklarer 
”den gamle”, - og når så fuglen kommer, 
skal du lade den trække en snes meter ud, 
inder du tager geværet til skulderen.

Den nye nikker og prøver at forstå den dy-
bere mening. Hans vært har forklaret, at når 
man skyder over stående hund, så går vildtet 
fra jægeren, modsat når man står på post. Er 
man ikke tilstrækkelig tæt på, så er fuglen 
på få sekunder uden for skudafstand. 
  Da han er på plads, går hans læremester 
de sidste meter frem til hunden og kom-

manderer: - Avance! Ruhåren ryger ind i 
brændenælderne og dykker ned mod selve 
bækken. Da basker der stærke vinger, og 
en fasanhøne letter. Hunden sætter sig. Den 
nye lader fuglen fl yve et stykke og kaster 
så geværet til skulderen. Bang! Fasanen 
fl yver videre. Han følger med, får lidt mere 
sving i geværet og trykker på aftrækkeren. 
Underet sker. Hønen pakker sammen og 
ender i rapsen på den anden side. - Apport. 
Det lader ruhåren sig ikke sige to gange, og 
hurtigt og sikkert bringer den det nedlagte 
bytte til jægerne.
  - Det gik jo fi nt. Tillykke med det. Novicen 
er stolt. En helt ny verden har åbnet sig. Det 
her lærte han ikke noget om på jagttegnskur-
set. Og så var det en tilfældighed.
  Han havde mødt ”den gamle” i Brugsen. 

Alt for mange nye jægere har 
aldrig prøvet at gå på jagt og 
skyde fugle for stående hund. 
Hvis de skal have den ople-
velse, må vi tage dem „ved 
hånden“ og muliggøre det.
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DE FUGL OVER STÅENDE HUND

ar fældet en fasan, efter at hunden 
Den efterfølgende apportering bliver 

De nye jægere skal med ud og opleve hundenes søg over marken og den intense stand for en trykkende fl ok høns.

De havde snakket lidt om jagt, og vores 
hovedperson havde fortalt lidt om, hvad han 
havde været med på. En enkelt andejagt og 
så et par drivjagter i plantagen. Og så var 
det invitationen til at følge med et par timer 
den kommende lørdag, pludselig hang i 
luften.

Det kommer ikke af sig selv. De nye 
jægere lærer ikke længere at gå på jagt. De 
vokser op i jagtfremmede miljøer, bliver 
jægere i en sen alder, og på jagttegnskurset 
lærer de om såter, om at tage hatten af, og 
om hvilken kaliber man skal bruge, når man 
vil skyde kronvildt. Ikke et ord om at gå på 
jagt og skyde fugle over stående hund.
  Derfor må vi nødvendigvis selv tage denne 
uddannelse op og lære de nye jægere, at der 

fi ndes en verden ved siden af noget med 
gevir på hovedet og 200 fasaner på paraden.

Mange af vore specialklubber har i den nu 
forgangne jagtsæson haft nye jægere med 
ude på jagt, og lad det være sagt med det 
samme. Det har været en succes. Endda en 
stor succes. De nye jægere har været endda 
overordentlig begejstrede for jagtturene og 
har fået en helt ny vinkel på det at gå på 
jagt. Det er selvfølgelig ikke det samme 
som, at de styrter hen og køber en korthår, 
en setter eller en breton, men frøet er sået, 
så når de en dag står over for at skulle vælge 
en jagthund, så vil rigtig mange af dem 
med garanti huske på de dejlige oplevelser, 
de havde en gang og så vælge en stående 
jagthund.

Jo succesen var i hus, men jeg er overbevist 
om, at succesen kunne blive langt større, 
hvis vi organiserede det i en lidt større 
skala. Hvis vi nu glemte alt om racer og 
klubber, og forestiller os, at det her er noget 
FJD arrangerer på tværs, så var følgende 
model mulig: Vi kunne fi nde 10 gode ter-
ræner i forskellige egne af landet med gode 
fuglebestande, og hvor der blev udført god 
terrænpleje. På den måde kunne man også 
fortælle ”de nye”, at terrænpleje er en vigtig 
del af at være jæger og en nødvendighed, 
hvis man vil have et godt terræn til jagt med 
stående hund.
  Så kunne der sæsonen igennem afholdes 
to-tre nyjægerarrangementer, hvor nye 
jægere for et mindre beløb kunne komme 
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på jagt sammen med rutinerede jægere og 
gode hunde. Det behøver nødvendigvis 
ikke være hønsejagter alt sammen. Nogle 
steder kunne det lige så godt være jagt efter 
fasaner i november eller kokke i januar. Det 
må mulighederne i det enkelte terræn give, 
for oplevelsen kan være lige så stor ved at 
prøve kræfter med januars fasanhaner som 
med fl ygtige agerhøns på gul septemberstub.
  Forestiller man sig, at der kan afvikles to 
nyjægerjagter på hvert terræn ville det blive 
20 jagter om året. Kan man have fi re – fem 
nyjægere med på hver jagt, vil 80 – 100 
nyjægere kunne indføres i jagt med stående 
hund hvert år.
  Hvis hver nyjæger betaler 300 kr. for at 
være med, så vil der på hvert terræn være 
2.500 – 3.000 kr. til udsætning og terræn-
pleje til hvert terræn. Det kan man godt lave 
en del god jagt for, hvis man altså er indstil-
let at være en del af dette set up.

Ved at gå sammen på tværs af klubber og 
racer kan man med garanti også fi nde de 
bedste terræner og de dygtigste hunde og 
instruktører, og man vil være i stand til at 
lave fælles informationsmateriale, som man 
kan uddele på jagttegnskurser og i lokale 
jagtforeninger.
  Man vil også på den måde kunne præsen-
tere de nye jægere for et bredere udsnit af 
hunderacerne, så den nye jæger har noget at 
sammenligne med, så han eller hun bedre 
kan træffe sit valg, når det bliver aktuelt at 
anskaffe sig jagthund.
  Det ville jo være fantastisk, hvis vi kunne 
lave hønsejagt i september. Fasanjagt i ok-
tobers roer og kokkejagt langs hegn, i åben 
skov og i skrub i december og januar. Tænk 
hvad det ville betyde for vores egen overle-
velse, hvis vi hvert år kunne præsentere vore 
hunde og vores jagtform for nyjægerne. 
  Og et eller andet sted behøver det ikke at 
blive ved det. Man kunne jo også forsætte 
eksperimentet og arrangere Hubertusjagter, 
hvor nye medlemmer kunne komme med 
deres hund og få dokumentation for, at de er 
gode jægere. Glem alt om fi ne internationale 
Hubertusregler. Men kunne man få fældet 
en fugl over sin hund, samtidig med at man 
opfører sig jægermæssigt korrekt, så kunne 
man jo få et bevis på, at man havde bestået 
en Hubertusjagt. Det burde være noget, der 
kunne tiltrække mange af de medlemmer, 
der normalt ikke deltager i og interesserer 
sig for vore andre prøveaktiviteter.

Den nye og den gamle jæger fortsætter 
turen ud over et par store brakmarker. Her 
skulle være chancer for fugle og med det 
vejr et oplagt mål for stående jagthund. 
Hunden arbejder energisk, og de to nyder 
solen, der er brudt frem, og slapper lidt af. 
  Et stykke fremme trækker ruhåren an ud 

mod græsmarken. Den føler sig lidt for 
og strammer så helt op. Lærermesteren 
forklarer igen sin elev, at hunden har stand. 
– Avance! og ruhåren ryger frem. Skræp-
pen og vingebasken løfter en fl ok høns op 
i solen. Hunden sætter sig, og ”den gamle” 
forklarer sin elev om værdien af agerhø-
nefl okken, overvintringsmuligheder og de 
parhøns, han håber, det kan give, til foråret.
  Efter et stykke tid er der igen stand. Og 
da hunden går frem, sender den en syv-otte 
fasaner lige i op i den blå himmel. De sky-
der begge. Fjer fl yver i luften, og to kokke 
tumler tilbage i brakken. Den ene ikke helt 
død, men ruhåren sørger for hurtig og sikker 
apportering af de to fugle.
  Nu mener dagens vært, at det må være 
nok. Tre fasaner på et par timers jagt. Det er 
perfekt, og han forklarer, at det ikke gælder 
om at skyde så mange fugle som muligt, når 
man jager med stående hund, men om at få 
de rigtige oplevelser, hvor både jæger og 
hund yder deres bedste.
  De sætter sig på diget og fi nder termo-
fl asken frem. Der er meget at snakke om 
og værten fortæller om hunde, opdragelse 
og træning. Der er mange spørgsmål, som 
lærlingen gerne vil have besvaret. Han får 
ikke svar på det hele, meget må han vente 
med, for der er trods alt et stykke vej, inden 
han er fuldbefaren i jagten med den stående 
hund.

Det var sådan, vi andre lærte at gå på jagt. 
Først traskede vi bag efter og slæbte på det 
vildt, jægerne skød. Vi slugte alle deres 
jagthistorier med åben mund og polypper, 
og vi prøvede at forstå, hvorfor de gjorde, 
som tilfældet var.
  Senere, da man selv fi k jagttegn, vandrede 
man over endeløse stubmarker, gennem 
våde roer eller fi k tonstunge støvler på 
novembers pløjemarker. Man skød, og man 
skød. I begyndelsen ofte mest ved siden af, 
men efterhånden blev man bedre til at høre 
efter de rutinerede jægere og afprøve deres 
”teorier”, og så fi k man pludselig vildt med 
hjem. Agerhøns, et par fasaner, en hare og et 
bundt bekkasiner, og den dag man så i den 
lille skov skød sin første sneppe, da dansede 
man hjem over marken på skyggen af den 
sidste solstråle. Man var blevet jæger.
  Men det er ikke sådan, nye jægere i dag 
lærer at gå på jagt. Man følges ikke med 
sin far, onkel eller bedstefar. Man er ikke i 
mesterlære. Man har det hele fra skolebæn-
ken og dumper lige i det hele og har fået 
killerlicens.
  Det kan vi ikke lave om på, men vi kan 
agere på det og forsøge at sætte gang i en 
anden udvikling, der kan lære nogle af de 
nye om at gå på jagt i det åbne land. 
  Det gælder om at få nye jægere til at 
opfatte jagt med stående hund som en helt 
unik oplevelse, og det skal vi helst have 
givet videre, inden de får skudt buk i Polen 
og kudu i Afrika.Der er meget at snakke om sådan en dag, hvor den 

nye og den erfarne jæger følges ad på jagt.
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Tegner du sygeforsikring til din hvalp inden den bliver 4 måneder, 

får du den lovpligtige hundeansvarsforsikring med i købet.

Værdi 35 kr om måneden.

Ring nu på 70 10 10 65 og få en pris der er skræddersyet til din hund 

og dine ønsker til dækning.

 

Vi giver dig råd, hvis det går galt
Læs mere og tegn forsikring online på www.agria.dk/hvalp.

Unikt tilbud
   Tegn sygeforsikring og få lovpligtig 

      hundeansvar med i købet 

Bidskade

Cykler

Biler

Hofteskade

Tandskader

Glasskår

Hudsygdom

Benbrud

Diarre

Øjenskade

Fremmedlegeme

Labrador fra 75 krom måneden
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Møder om forvaltningsplan for hare og agerhøne

Danmarks Jægerforbund arrangerer følgende møder om 
de kommende forvaltningsplaner for hare og agerhøne

Kreds 1
Sted: LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev.
Dato: den 11. marts

Kreds 2
Sted: Hjerm Sognegård, Engvej 3, 7560 Hjerm
Dato: den 28. februar 

Kreds 3
Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde
Dato: den 11. marts

Kreds 4
Sted: Hotel Kløver Es, Brystrupvej 2, Hellevad, 6230 Rødekro
Dato: den 5. marts

Kreds 4
Sted: Riber Kjærgaard Landbrugsskole, Kjærgårdsvej 31, 6740 Bram-
ming
Dato: den 13. marts

Kreds 5
Sted: Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Dato: den 12. marts 

Kreds 6
Sted: Båres Forsamlingshus, Næstvedvej 53, 4720 Præstø
Dato: den 19. februar

Kreds 6
Sted: Stenlille Jagtforenings klubhus, Plantagevej 1c, Døjringe, 4180 
Sorø
Dato: den 20. februar

Kreds 7
Sted: Hagested Gislinge jagtforening, Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk
Dato: den 18. marts

Jagthunden

Udgivet af de de stående jagthundeklubber  i  Danmark

Nummer 1 februar 2013

Bedste forside 2013
Fotokonkurrence

Forsiderne i 2013 er et led i en fotokonkur-
rence mellem medlemmerne.
  Mange har indsendt billeder, og redak-
tionen har i samarbejde med fotograf Kim 
Henriksen udvalgt seks, der vil pryde 
bladet i dette år.
  Hvem der vinder 1. præmien, en hønse-
jagt, er du med til at afgøre.
  På FJDs hjemmeside kan du stemme på 
den aktuelle forside, hvis du synes billedet 
er godt. Afstemningen er åben fra d. 15.02 
- 15.03.
  Klik ind, hvis du synes dette måneds bil-
lede er godt.
  Vinderen bekendtgøres i Jagthunden, 
februar 2014.

Løst og fast

Næste nummer

Glæd dig til næste nummer af Jagthunden.
  Her vil vi præsentere de inspirationster-
ræner, FJD har landet over, og hvor du kan 
hente ideer til forbedringer af dit jagtter-
ræn.
  Jagthunden har besøgt en hundelytter, for 
at fi nde ud af, hvad vi kan lære af hende.
  Du kan også læse om, hvordan du lærer 
din hund slæb, ligesom der vil være repor-
tager fra Dansk Jagthunde Derby 2013 og 
fl ere af FJDs forårsprøver.

Tilmelding til forårets prøver

Husk at tilmelde din hund rettidigt til 
forårets markprøver.
  Det letter arbejdet meget for prøve-
lederen.
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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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Januarkokke

Tekst: Hundemanden
Foto: Kim Henriksen m. fl .

Jagttiden er forlænget på fasaner, så vi nu 
har hele januar måned at gøre med, og det er 
efterhånden blevet ret almindeligt at arran-
gere såkaldte revisionsjagter på kokke netop 
i denne måned.
  Det er fornøjelige jagter, ikke mindst hvis 
vintervejret viser sig fra sin smukkeste 
side med høj blå himmel, let frost og nogle 
centimeter sne. På gode revirer kan en sådan 
dag godt give et halvt hundrede kokke på 
paraden, men mindre kan bestemt gøre det. 
  Andre vil sikkert mene, at en tur langs 
hegn og i små remiser, et par jægere og en 

hund, er den bedste måde, hvorpå man kan 
tage afsked med jagtsæsonen og fasanerne.

Vi mødes i hytten. Den obligatoriske 
morgenkaffe, rundstykkerne og en lille en til 
næsen. Jens gennemgår dagens program. Vi 
skal have så og så mange såter. Der må sky-
des kokke og ræv. Færdig kl. ca. 14. mange 
har hunde med. En blanding af fl ere forskel-
lige stående racer, der skal få fasanerne på 
vingerne i den midtjyske plantage.
  Så er vi i gang. Straks efter, der er blæst på 
for lader et par stykker råvildt såten længere 

oppe ad sporet. Vi kan høre hundenes klok-
ker og førernes tilråb. Og så kan vi høre 
lyden af stærke vinger, der løfter fasaner op 
mellem træerne.
  Tiro, tiro! Hvor kommer de? Der er de 
første – tre høner. De får lov til at fl yve vi-
dere, men så viser hanerne sig. Med den blå 
himmel som baggrund kommer de susende 
højt over træerne. Skud falder. Jeg skyder, 
men kokke i januar er stærke og fl yver 
hurtigt. De er ikke sådan at hentet ned. Kun 
en enkelt må en tur i sneen, og jeg tager de 
tomme patronhylstre ud af kammeret, me-

Januar giver mange gode muligheder for jagt, hvad enten det drejer sig om revisionsjagter af mere 
selskabelig karakter, eller man blot går en tur for at forsøge at skyde en kok eller to for hunden.

www.fjd.dk
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dens jeg kigger langt efter ”kineserne”.
  Nye såter og fl ere fasaner. Mange haner og 
mange skud. Vi er ganske enkelt ikke nok 
foran, men nogle stykker bliver det da til, 
efterhånden som dagen skrider frem. Efter 
såterne er der arbejde til hundene med at 
fi nde de kokke, der er faldet i træerne bag 
skytterne.
  Humøret er højt, og der bliver naturligvis 
drillet med de forbiere, man nu er vidne til. 
Ingen går ram forbi her, hvor hundefolk af 
skrappeste skuffe er samlet.
  Naturligvis bliver der også snakket hund, 

ikke mindst i frokostpausen. Prøver, regler, 
avl. Det hele får en omgang, og som så ofte 
før er det svært at fi nde enigheden. Det gør 
nu ikke noget, så længe uenigheden bare er 
kvalifi ceret, og i virkeligheden bunder den 
slet ikke så dybt. Det er bare sådan, når en-
tusiasterne samles, at så skal der diskuteres. 
Der er højt til loftet i jagthytten.
  Dagen går på hæld. Vi samles til paraden. 
28 fl otte langhalede haner er pænt lagt op 
og modtager den sidste hilsen. En fi n dag er 
til ende. 
  Vi ved, det er slut, men det er som om, vi 

lige vil holde fast et øjeblik endnu. Derfor 
bliver vi stående og snakker videre. Hvem 
strækker først hånden frem til farvel? 
  Berigede med gode oplevelser og et par 
kokke i bagagerummet er vi om lidt klar til 
at køre hjemad.

Vi ville en tur ud i vinteren. Der var faldet 
godt fem centimeter sne, og termometeret 
stod sådan lige under frysepunktet. Sådan 
bare to gode venner og en hund, en gul-
broget pointer, ud med hegnene, en tre-fi re 
meget små remiser og et par vildtagre. Solen 

Som et lyn var pointeren over den 
fl ygtende fasankok og apporte-
rede sikkert.

www.fjd.dk
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gemte sig lidt og stod og blafrede bag de 
tynde skyer. Vinder var let fra syd. Perfekt 
jagtvejr, og mon ikke fasanerne var at fi nde 
ude i terrænet?
  Her i januar behøver man ikke bede 
hundene om at søge langs hegne, det går 
helt automatisk, og det varede da heller ikke 
længe, før hunden fi k kontakt og stod, men 
pludselig gik den frem først langsomt, så 
hurtigere og nu gik den vilde jagt igen ned 
langs hegnet. Kokken lå nok på den anden 
side og tyede til sit bedste våben, benene. 
Nu gik hunden ned i fart, søget blev mere 
intenst. Den stoppede. Nej, der var heller 
ikke bid denne gang, og atter gik jagten.
  Det var spændende som altid, når hunde 
arbejder. Man glemmer helt, det kan være 
køligt at holde omkring et bøsseløb. I stedet 
er allle sanser rettet mod hunden for at 
kunne være klar, hvis det lykkes.
  Pludselig snurrede pointeren rundt nede for 
enden af hegnet. Den rykkede lige en lille 
meter og gik så helt i stå. Mon ikke den var 
der nu? Der var et godt stykke frem til hun-
den, men standen holdt urokkelig sikkert, til 
vi var på plads.
  - Ja! hunden fi k ordre til at gå frem, og den 
røg, i et spring ind i hegnet, men der kom 
ingen fasan. Hunden om på den anden side, 
snurrede rundt – fasanen var løbet – og så 
ned i bunden ved et par gamle pilebuske. 

Sne og vissent græs eksploderede, og en 
gnistrende rød fasankok med en mægtig 
hale hævede sig til vejrs under skrig og 
skrål. Vingerne arbejdede. Nu hjalp benene 
ikke længere. Den fl øj lavt. Vi kunne ikke 
skyde. Så kom den rundt om hegnet og 
begyndte at stige. Jeg fulgte med. Bang! 
Kokken slog en koldbøtte og tumlede ned 
i sneen, men den havde ikke til sinds sådan 
at give sig, så den pilede af sted mod en 
nærliggende remise. - Apport! Som et lyn 
var pointeren efter kokken, der blev indhen-
tet og indfanget. Det var en stolt hund, der 
afl everede sæsonens sidste fasankok.

Men januar er også fodringstid. Det er 
nok blevet ret udbredt, at ansvarsbevidste 
jægere, der gerne vil have fugle på terrænet 
hele året, også har udvidet fodringssæso-
nen. Men det er i hvert fald sikkert, at når 
vintervejret sætter ind, så skal man sørge 
for, at foderautomater og foderpladser hele 
tiden er fyldt op. Fasaner og agerhøns skal 
ikke gå forgæves.
  Der er ingen vej uden om, man må ud i 
snefoget. Hold på hat, handsker og andre 
løse genstande. Sækken på nakken eller 
spande i hænderne. Det kan være noget af 
et slid at komme rundt, særlig, hvis man har 
mange foderpladser. Men ingen tvivl om, 
at det betaler sig. For det første kan fuglene 

holde sulet på kroppen, når der er adgang 
til majs og hvede, og for det andet undgår 
specielt fasanerne at bevæge sig ud i åbent 
landskab, hvor de kan være et let bytte for 
duehøgen. De kan holde sig i hegnene og gå 
fra foderautomat til foderautomat.
  Jo fl ere fugle, der kommer stærke gen-
nem vinteren, jo fl ere fugle er til rådighed 
som ynglebestand, når foråret sætter ind, og 
hormonerne begynder at stige.
  Ved automaten i den lille trekant sidder 
to høner og en kok. Jeg bliver stående, 
til fuglene bliver urolige og smutter ind i 
hegnet. Der er ingen grund til at få dem til at 
fl yve op i det vejr. Jeg tømmer spandene for 
indhold, og forlader den lille remise igen.   
  Mon kokken sender mig en venlig tanke, 
når han vender tilbage til ”frokosten”?

Med den blå himmel som baggrund kommer kokken strygende lige imod mig.

Uanset, om de skydes på drev eller for stående hund, 
så er januarkokke langhalede og værdige modstan-
dere. Foto: Flemming Østergaard.

Træningsudstyr til jagthundenReferater FJDs bestyrelses-
møde og gruppemøderne

Ved redaktionens slutning, var referaterne fra bestyrelses og 
gruppemøder d. 14.11.12 endnu ikke færdige.

Derfor henvises der til FJDs hjemmeside, hvor man kan læse 
såvel referater fra bestyrelsesmødet som fra de kontinentales 
og de engelskes gruppemøder.

www.fjd.dk
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Faunastriber og vildtagre
det er nu

Såbed skal anlægges omhyggeligt og være så rent 
som muligt. Foto: Svend Erik Jensen.

Så tyndt, så solen kan komme ned og opvarme jorden. 
Så vil insekterne være der. Arkivfoto

Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Werner Beeke m. fl .

Faunastriber må anlægges over alt på dyrkede arealer - dog ikke i marker der er udlagt som permanent afgrøde.
Striberne må højest være 10 m brede og højest udgøre 10% af markens areal. 

være insekter i striben.
  Hvis man sår tilstrækkelig tyndt, vil der 
også være så mange bare pletter i striben, at 
man ikke behøver tænke på barjordsstriber. 
Agerhøns og fasaner skal nok selv lave 
balepladser.

Hvad skal man så? Det er selvfølgelig 
smag og behag og det afhænger også af 
jordbundstypen. Vil man etablere græsstri-
ber, skal man bruge forskellige tuegræsser. 
Det virker bedst.
  I faunastriben kan man så honingurt, hør 
og boghvede. Honningurt vokser hurtigt og 
blomstrer allerede et par måneder efter, den 
er sået. Den er en af de bedste planter til at 
tiltrække bier og sommerfugle. Den har lang 
blomstringstid og er en fi n signalplante med 
sin blå farve.
  Man kan fi nt blande lidt kløver og foder-
marvkål i, så der bliver til bundgrønt og 
nogle grønne overstandere om efteråret.
Få mere inspiration på www.fjd.dk - Tips til 
biotoppleje og udsætning.

Der er ingen tvivl om, at faunastriber, 
vildtagre og insektvolde hjælper hele 
faunaen i agerlandet. Om ikke for andet, så 
skaber det en variation, der giver mulighe-
der for såvel insekter som vilde planter.
  Hvis du påtænker at lave faunastriber på 
dit terræn, så er det nu du skal i gang – det 
skal nemlig planlægges i god tid.

Første trin på stigen er en snak med 
landmanden. Kan det over hovedet lade sig 
gøre? Vil han være med, og hvor kan det 
etableres. Selv om striberne må ligger over 
alt i marken, så vil det rent praktisk nok 
være i kanten, det er bedst.
  Striberne behøver heller ikke være så for-
færdelig brede. De må godt nok være op til 
10 m i bredden, men 2 – 4 m er tilstrække-
lig. Det er meget bedre, de er lange, så dyr 
og fugle kan udnytte effekten af striberne i 
et større område.
  Det næste, man skal spekulere over, er, 
hvad man vil anlægge. Skal det være mere 
permanente striber, der giver dækning og 
redeskjul. Skal det være striber, der kan give 
føde til nyklækkede kyllinger, eller skal 
det være striber, som mere tager sigte på at 
holde på vildtet i efteråret.

  Der er ingen tvivl om, at noget af det 
vigtigste er dækning og redeskjul. Bræmmer 
med gammel græs på et par meters bredde 
langs hegn, giver hønsefuglene mulighed for 
tidligt om foråret at vælge disse til reden. 
På den måde undgår man, at de går ud i 
græsmarker, hvor de med stor sandsynlig-
hed vil blive offer for senere græsslåning. 
Græsbræmmerne kan anlægges om foråret 
eller efter høst.
  Vil man have faunastriber, der skal huse 
insekter fra medio juni, så skal de anlægges 
tidligt. Dvs, samtidig med, at landmanden 
sår vårbyg. Skal striberne først og frem-
mest være med til at holde på eksempelvis 
agerhøns og fasaner i efteråret, så anlægges 
striberne i sidste halvdel af april.

Uanset på hvilket tidspunkt, man anlæg-
ger striberne, så skal såbedet laves ordent-
ligt. Efter pløjning må det gerne harves 
et par gange, så det er rent for det værste 
ukrudt (læs kvikgræs). Det er også meget 
nemmere at så i et veltillavet såbed.
  Det er vigtigt, at man sår tyndt, så tyndt, 
at der bliver luft mellem planterne. På den 
måde kan solen komme til og opvarme 
jorden. Det er en forudsætning for, at der vil 

Det må man
Faunastriber, insektvolde og barjordsstri-
ber må etableres på alle dyrkede marker 
undtagen i permanente afgrøder. Fauna-
striber må være op til 10 m i bredden, 
barjordsstriber 2 m og skal ligge i kanten 
af marken. Insektvolde skal kunne pløjes 
bort.
  De faunavenlige tiltag skal ikke anmeldes 
på EB-skemaet. De tæller ikke i gødnings-
regnskabet. 

www.fjd.dk
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Han er jæger, og han har ført engelske set-
tere på jagt og prøver siden slutningen af 
1960’erne.
  At nævne alle hans topresultater vil føre for 
vidt her. Det levner denne lille artikels ram-
mer simpelthen ikke plads til. Men meget 
kort fortalt: Jørgen Heegaard har vundet, 
hvad der er værd at vinde i Danmark, - og 
han har også gjort det fremragende i de 
øvrige nordiske lande. Danmarksmester-
skaber og derbyvindere fi gurerer på Jørgen 
Heegaards meritliste.

- Egentlig har jeg den holdning, at en 
stående hund ikke skal lære at tage stand. 
Den egenskab skal den være født med, siger 
Jørgen Heegaard som indgangsreplik til 
denne samtale.
  - Nogle hunde tager stand første gang, de 
får mulighed for det, mens andre skal føres 
for vildt et antal gange, før standinstinktet 
vågner, fortsætter han.
  - Når jeg begynder på at gå i marken med 
den helt unge hund, vælger jeg altid nogle 

marker, hvor jeg er sikker på, at der ikke er 
vildt. Jeg vil ikke have, at den unge hund får 
smag for at prelle efter fugle eller piske efter 
harer, fortæller Jørgen Heegaard.
  - Så snart jeg kan se på hunden, at den 
begynder at jagte selvstændigt, indleder jeg 
den egentlige dressur; så er den typisk mel-
lem otte og tolv måneder, siger han.

- Når dressuren er sat fast, indleder jeg 
så den egentlige markdressur. Februar og 
marts, når solen kommer på himlen, og høn-
sene parer ud, er det optimale tidspunkt for 
denne træning. Hønsene holder godt, og ofte 
ved man, hvor parhønsene holder til.
  - Jeg lader altid den unge hund gå med 
lang line i denne fase. Og kniber det med, 
at hunden vil tage stand, vælger jeg måske 
at gå med hunden i den lange line op til 
hønsene. Ofte kan man så støtte hunden til 
den første stand.
  - I august, når det er lovligt at udsætte 
fugle, kan man også lave denne øvelse ved 
udsætningspladser.

  - Jeg træner altid det første markarbejde 
alene; indtil hunden er helt fast i standen, da 
jeg ønsker helt ro omkring hunden.
  - Den unge hund får de første gange lov til 
at stå et godt stykke tid, inden jeg opfordrer 
den til at gå frem. Jeg har godt fat i linen, og 
jeg kan anbefale brug af en solid handske, 
for når fuglen letter, klemmer jeg behersket 
om linen. Men jeg vil understrege, at linen 
ikke bliver brugt til et voldsomt og ublidt 
stop af hunden. Jeg ønsker jo ikke at tage 
rejsningen fra den, siger Jørgen Heegaard 
med overbevisning.

- Sagt meget kort bestræber jeg mig altså 
på, at jeg har fuld kontrol over den unge 
hund, når den kommer for vildt første gang. 
Er det ikke tilfældet, er grunddressuren 
mangelfuld, og så må den styrkes yderli-
gere. 
  - Og så er det naturligvis overordentligt 
vigtigt, at man husker, at rose den unge 
hund, når den gør det rigtige, slutter Jørgen 
Heegaard.

Sådan gør de!

STAND

Under overskriften, Sådan gør de, vil vi her og i efterfølgende numre lade kendte hundeførere fortælle om, 
hvordan de løser et bestemt dressur- eller træningsdisciplin. I denne omgang fortæller Jøegen Heegård Niel-
sen om, hvordan han får standen helt i orden.

Tekst: Harris Jensen
Foto: Privatfoto

www.fjd.dk
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HUNDE ER 

EKSTRAORDINÆRE

– FODR DEM DEREFTER

Er du medlem 
af Eukanuba 

Hunting Team ?

Bliv det og få fordele 
på kvalitetsfoder til din jagthund.

www.eht.dk

www.eht.dk
Er du jæger 

– så kig her

Super Premium ernæring specielt udviklet til 

jagt- og arbejdshunde, hunde på markprøver, 

udstillingshunde eller drægtige tæver. 

30% mere protein og 50% mere fedt for ekstra 

energi og støtte til musklerne.

Working & Endurance

www. .dk
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Fælles for alle prøver gælder: Mødetid: Kl. 
08:00. Undtagen den Bornholmske prøve, her 
er mødetid kl. 09.00 samt Skovprøven her er 
mødetid kl. 08.30. 
  Tilmeldingsfrist: For alle prøver undtagen 
den Bornholmske og Eggerslevmagle er fristen 
fredag den 1. marts 2013. 
  Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for 
alle racer) og åben klasse kr. 350,00. 
  Tilmelding: Sker på hundeweb, her er angivet 
tilmeldingsfrist.
  Oplysninger i øvrigt: Alle FCI/DKK-stam-
bogsførte stående jagthunde er startberetti-
gede. 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 kon-
trollerer, at tilmeldte prøvedeltagere opfylder 
medlemsbetingelserne.
Bent Olsen sekretær.

Engelske racer.
Nordjyske prøve lørdag den 9. marts  2013– 
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
Dommere: Alex Hermansen og Jan Koch.

Midtjyske prøve søndag den 10. marts 2013– 
max 3 hold.2 eng. og 1 kon.
Mødested: Egehytten, Ejstrupvej 6920 Vide-
bæk

Prøveleder: Harry Jensen, Egerisvej 6 Vorgod, 
9620 Videbæk. Tlf. nr. 97175215/ 23307215. 
mail: harry-birte@privat.dk 
Andet: Der kan købes morgenkaffe. Grillpølser 
kan købes til frokost.
Dommere:  Eng.: Brian Hinge Krog og Erik 
Petersen. Kon.: Kirstein Henriksen

Sydjyske prøve lørdag den 9. marts 2013 – 
max 3 hold. 36 hunde.
Mødested: Darum Kultur og Fritidscenter, 
Nørrebyvej 16 A,  ST. Darum, 6740 Bram-
ming.
Prøveleder: H.P. Clausen, Videkærvej 21, 6740 
Bramming. Tlf. nr.:75179442/24855377. E- 
mail: ac-hpc@mail.tele.dk .
Dommere: Erik Petersen, Poul Valdemar Niel-
sen og Allan Nissen

Midtfynske prøve fredag den 8. marts 2013. 
max – 3 hold. 
Mødested: Metrinelund, Ståbyvej 13, 5672 
Broby.
Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13, 
5672 Broby. Tlf. nr.: 50580794, E-mail: metri-
nelund@hotmail.com
Dommere: Harris Jensen mfl .

Østjysk, (Kolding ) prøve lørdag den 9. marts 
2013. max – 1 hold blandet ungd. og åkl. 
Mødested: Jagtstuen på Skovgård, Skovgaards 
Allé 2, 6040 Egtved.
Prøveleder: Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 
6091 Bjert. Tlf. nr.: 22748040. E-mail karlan-
tondahl@gmail.com
Dommer: Frede Nielsen

Sjællandske prøve søndag den 10. marts 2013 
max – 4 hold. 
Mødested: Kaisholm, Bråbyvej 77 4690 
Haslev 
Prøveleder: Christina og John Bak, Magle-
søvej 8, Bromme, 4190 Munke Bjergby, tlf.: 
21496551/40335010,  mail: kennelaeblevan-
gen@gmail.com
Dommere: Kommer senere

Kontinentale- racer.
Nordjyske prøve søndag den 10. marts 2013 
- max  5 hold.
Mødested: Dalbyover Kro, Kronborgvej 41, 
Dalbyover 8970 Havndal.
Prøveleder: Ole Andersen, Kalvevasen 22, 
Sødring 8970 Havndal. Tlf.: 86472199 E-mail: 
strandkantens@yahoo.dk 
Dommere. Se hundeweb.

Østjyske prøve lørdag den 9. marts 2013 – 
max 2 hold.
Mødested: Skakkesholm Grenaa Lystbåde-
havne 8500 Grenaa.
Prøveleder: Mogens Nielsen, Glentevej 5, 
8500 Grenaa. Tlf.: 8632. 1889. E-mail: amm-
nielsen@tdcadsl.dk 
Dommere: Oplyses senere

Sydjyske Prøve søndag den 10. marts 2013. - 
max 2 hold.

6818 Mødested:. Årre Kro, Skolegade13, 6818 
Årre.
Prøveleder: Kurt Pedersen, Varde Landevej 73, 
6800 Varde. Tlf. 75267263/ 21427955 E-mail 
kp.pedersen@mail.tele.dk 
Dommere: Bo Jensen og Bjørn Hemmet.

Fynske kontinentale prøve søndag den 10. 
marts 2013 – max 1 hold 12 hunde
Mødested: SLKs klubhus Ndr. Ringvej 55 
5771 Stenstrup.
Prøveleder: Poul Erik Rasmussen, Åvangen 
25, Kirkeby, 5771 Stenstrup, tlf.: 2223 2362 
Mail: tinamehl@kirkebymail.dk
Dommer: Jørgen Christensen

Sjællandske prøve Ringsted lørdag den 9. 
marts 2013 –max 4 hold. 
Mødested: Ringsteds Jagtforenings klubhus, 
Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted.
Prøveleder: Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 
4174 Jystrup. Tlf. 57601008 E-mail soren@
fredskovs.dk 
Andet: Der kan købes morgenkaffe og brød. 
Eftermiddag Kaffe og kage.
Dommere: Rene Jørgensen m. fl . 

Eggerslevmagle prøven: onsdag den 20. 
marts 2013 – max 3 hold
Mødested: Eggerslevmagle Forsamlingshus, 
Sorø Landevej 241 Eggerslevmagle 4230 
Skælskør. 
Tilmeldingsfrist: onsdag den 13. marts
Prøveleder: Carl Kristian Thomsen, Jellingevej 
11, 4261 Dalmose tlf.: 29270820, mail ckristi-
anthomsen@gmail.com
Der kan købes morgenkaffe.
Dommere: Bjarne Axelsen, John H. Hansen og 
Leif A. Jensen

Sydsjællandske prøve Vordingborg. søndag 
den 10. marts 2013 – 3 hold.
Mødested: Granvej 44 C, 4760 Vordingborg.
Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej 50, 4760 
Vordingborg. Tlf.: 55382815,  E-mail: kajol-
sen@paradis.dk 
Dommere: Jeff Jacobsen, Allan Grundahl

Engelske og Kontinentale racer.
Bornholmske prøve søndag den 14 april  
2013.  1 hold eng. og 1 hold kont. 
Mødested: Klemensker Hallen, mødetid kl. 
09.00.
Prøveleder: Erik Marker, Segnevej 38, 3700 
Rønne. Tlf.: 40353558. E-mail: hvideenge@
mail.dk 
Andet: Tilmeldelsesfrist 4. april.
Dommere: Se hundeweb.
Se også Midtjyske prøve, engelske racer.

Skovprøven. Nordjylland tirsdag den 19. 
marts 2013.
Mødested: Østeropsyn, Skagen klitplantage.
Prøveleder: Ingemann Albrechtsen, Lund-
gårdsvej 5, Uggerby, 9800 Hjørring. Tlf: 
9897.5121
Prøven er for engelske og kontinentale der har 
1. pr. i åben klasse eller brugsklasse. 
Dommer. Endnu ikke fastlagt.
 

FJDs forårsmarkprøver 2012

Foto: Peter Lykke Thomsen.
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Hvad giver du din 
bedste ven før en 
lang arbejdsdag?

Et professionelt 
foder til kvalitets- 
og prisbevidste 
hundeejere.

ON-LINE shop og  
dag-til-dag levering.

www.sportsmans-pride-danmark.dk
Importør: Gilpa.dk

NYHED!

Et velsmagende energiboost 

af laks, kylling og oksekød.

DD!!!!!!!!

tttttt vvvvveeeellllllllltt vvvveelllllllll
EKSTRA ENERGI!

FJD har indstiftet en Markvildtpris, som skal uddeles første 
gang til sommer.
  Kender du en, som du synes skal have prisen, så se her.

Prisens formål er at stimulere interessen for at gøre en 
målrettet indsats til forbedring af markvildtets levesteder. 
Prisen er på 10.000 kr. 

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, eller en grupper perso-
ner, som har ydet en særlig indsats for markvildtet i ager-
landet.
  Det er en forudsætning, at prismodtageren har ydet et 
stykke praktisk arbejde, der forbedrer forholdene for såvel 
jagtbare som ikke jagtbare arter i det åbne land.
Enhver kan indstille kandidater til Markvildtprisen. Indstil-
linger til prisen skal fremsendes til Markvildtudvalget inden 
d. 01.03.13

Indstillingen skal indeholde:
• Beskrivelse af projektet
• Herunder den praktiske indsats.
• Hvorfor forslagsstilleren mener, at projektet er til 
 prisen

FJDs Markvildtduvalg vurderer de indstillede personer/
grupper og videregiver indstillingerne til FJDs bestyrelse i 
prioriteret rækkefølge. Bestyrelsen udpeger prismodtage-
ren på sit møde i maj, og prisen uddeles på vinderens revir/
adresse i juni.

Kender du nogen, som du synes fortjener at modtage FJDs 
Markvildtpris, så lav din indstilling og send den til: FJDs 
Markvildtudvalg, Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum eller på 
e-mail: mail@storaaens.dk.

Markvildtprisen uddeles i samarbejde med 
DLF-Trifolium og Bæredygtigt Landbrug

Hvem skal have Markvildtprisen?
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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 én af DKK’s vin-
derprøver. DJ har i foråret 2013 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).
  Tilmeldingsfristen til samtlige DKK prøver 
er mandag den 4. marts 2013.

Vinderklasse på Sydsjælland for Engelske 
racer 
Prøven afholdes mandag den 25. marts 2013

Mødested: Langøvej 10, 4772 Langebæk
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Bjarne Kleis 22 14 20 76
Dommere: Claus Nielsen (ordf.), Asger 
Stein, Niels Erik Krüger

Vinderklasse ved Bramming for Engelske 
racer
Prøven afholdes onsdag den 27. marts 2013
Mødested: Hallen ved Hunderup Skole, 
Kjærgårdvej 9 a, Hunderup, 6740 Bram-
ming
Mødetid: Kl. 800 
Prøveleder: Erling Clausen, tlf. 23 34 06 35 
Dommere: H.P. Clausen (ordf.), Poul Erik 
Dahl, Brian Hinge Krogh m.fl . 

Vinderklasse ved Vildbjerg for Engelske 
racer
Prøven afholdes tirsdag den 2. april 2013
Mødested: ”Jagthytten” Gilmosevej, 7400 
Herning
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Knud Overgaard, tlf. 30 45 31 
81
Dommere - prøve 1: Allan Nissen, Poul 
Valdemar Nielsen 
Dommere - prøve 2: Flemming Østergaard, 
Erik Petersen

Mesterskabsprøven engelske racer på 
Vestsjælland
Prøven afholdes lørdag d. 13. april 2013
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: Erik Petersen / Jan Lorentzen 
tlf. 20 72 91 90 – 20 14 70 48
Dommere: Sv. Aage Vad (ordf.), Anton 
Dahl, Kristian Frøkjær 

Vinderklasse på Midtsjælland for konti-
nentale racer
Prøven afholdes mandag den 18. marts 2013
Mødested: Ringsted Jagtforenings klubhus, 
Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted 
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Søren Nielsen 57 60 10 08 / 60 
49 11 66
Der kan købes morgenkaffe og brød, samt øl 
og vand. Eftermiddagskaffe og kage.
Dommere: Knud V. Jensen (ordf.), Bjarne 
Akselsen, Claus Søgård Nielsen 

Vinderklasse ved Grenå for kontinentale 
racer
Prøven afholdes mandag den 25. marts 2013
Mødested: Grenå Jagtforenings klubhus, 
Skakkes Holm, Grenå Lystbådehavn, 8500 
Grenå

Invitation til alle DKK’s forårsvinderklasser 2013

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

Foto: Flemming Østergaard

www.fjd.dk
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ADFÆRDSBEHANDLING
 Alene hjemme problemer, gøen, hilser voldsomt, aggression m.m.

KURSER & UDDANNELSE
 Hund i Harmoni  Kursus m. Jan Fennell

FOREDRAG 
 Se datoer på hjemmesiden

Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina

Med venlig hilsen

info@hundesprog.dk eller tlf. 2061 6223
Skandinaviens eneste Jan Fennell Amichien Hundelytter 

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?

HUNDESPROG.DK

Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Mogens Nielsen, 
tlf. 30 59 35 87
Dommere: Erling Pedersen (ordf.), Jacob 
Poulsen, Kristen D. Kjeldsen 

Vinderklasse ved Ribe for kontinentale 
racer
Prøven afholdes tirsdag den 2. april 2013
Mødested:  Højagervej 14, Roager, 6760 
Ribe
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder:  Johan Sandersen tlf. 22 85 41 
09
Dommere: Annette Laursen (ordf.), H.C. 
Clausen, Heine Tirsbæk Jørgensen 

Vinderklasse ved Nørager for kontinen-
tale racer
Prøven afholdes tirsdag den 2. april 2013
Mødested: Nørager Kro, Jernbanegade, 
9610 Nørager
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Jørn Lund Thomsen, tlf. 98 65 
30 82/20 47 33 82
Dommere: Prøve 1: Kirstein Henriksen 
(Ordf.), Gorm Henriksen, Freddy Madsen. 
Prøve 2: Knud Maabjerg (Ordf.), Ole Hilde-
brandt, Bent Hesthaven

FCI prøve kontinentale racer og bretons 
ved Hobro 
Prøven afholdes onsdag den 27. marts 2013
Mødested: Vielshøjen 3, 9500 Hobro
Mødetid: Kl. 8.30
Prøveleder:  Carsten Jacobsen tlf. 40 87 74 
29
Dommere: Valdemar Larsen, m.fl .

Mesterskabsprøven kontinentale racer 
ved Skive
Prøven afholdes søndag d. 14. april 2013
Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene 
kvalifi cerer sig fra specialklubbernes og 
DKK’s/DJ’s forårsvinderprøver.
Mødested:  ”Hytten”, Bjørnevej 25, 7800 
Skive
Mødetid:  Kl. 08.30

Prøveleder:  Anders Laigaard 
(97526864/20923307)
Dommere: Bo Bryndum Jensen (Ordf.), 
Kristen D. Kjeldsen, Uffe Jacobsen
  Tilmeldingsfrist mandag den 4. marts 2013
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 elek-
tronisk 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

FJDs agerhønefond
Fonden er nu oppe på knap 10.000 kr., 
men der er brug for alle de midler, der 
kan skrabes sammen.
  Penge i kassen er en forudsætning for, 
at fonden kan støtte tiltag, der skaber 
gode eller bedre agerhøneterræner.
  Derfor har vi også brug for dit bidrag. 
Stort eller lille. Mange bække små gør 
som bekendt en står å.
  Sæt dit beløb ind på fondens konto. Så 
hjælper du med til at forbedre forholdene 
for agerhønen i Danmark.

Fondens kontonummer er:
9738 - 0002960591

www.fjd.dk
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Med udgangen af marts måned fratræ-
der Finn Møller Jørgensen sin post som 
bestyrelsesmedlem i Dansk Kennel Klub, 
og en lang fl ot bestyrelseskarriere tager 
sin afslutning. Finn blev valgt ind i DKK’s 
bestyrelse primo år 2000 og har således 
siddet i bestyrelsen i mere end 12 år. I den 
periode har Finn ydet en forbilledlig indsats 
for hundesagen generelt og arbejdet med 
den stående jagthund i særdeleshed.
  Nærmere præsentation er overfl ødig, og 
det vil være uoverkommeligt at opremse alle 
hans ”aftryk” i hundesporten – men her et 
par mærkesager alligevel…

Brugsklasserne, der stammer langt tilbage 
i DKK’s historie, var et af de aktivitetsom-
råder, Finn kastede sig over med stor ildhu, 
og han har gennem årene sammen med sine 
dygtige hjælpere i DKK øget denne prø-
veaktivitet væsentligt. Brugsklasserne, der 
nok er en af de fi neste, og sværeste at begå 
sig på, i regi af den stående jagthund, har 
gennem årene fået en betydelig position i 
markprøvesporten, og været med til at højne 
kvaliteten af vore hunde til brug på praktisk 
jagt – noget der ligger Finn meget på sinde.
  Royalt islæt er det også blevet til, idet Finn 
som prøveleder for VM i 2005, på en fi n og 
diskret måde ledsagede prøvens protektor 
HKH Prins Henrik under dennes besøg ved 
arrangementet. 

Ud over sit store arbejde i DKK har Finn 
gennem årene leveret en forbilledlig indsats 
for arbejdet med den stående jagthund. Det 
er således blevet til to bøger om emnet, 
mange års medlemskab af ESK’s bestyrelse, 
hvor han satte et kraftigt aftryk på arbej-
det med bl.a. årbogen – en indsats der har 
betydet at Finn blev udnævnt til æresmed-
lem i Engelsk Setter Klub i Danmark under 
Hovedprøven i år 2011.
  Via sit medlemskab af DKK’s bestyrelse 
har Finn gennem årene haft sæde i DJU’s 
bestyrelse. En opgave han har varetaget på 
samme fornemme vis og med samme omhu 
som de øvrige tillidsposter, han har bestridt. 
For Finn har det altid været vigtigere at 
fokusere på sagen end personerne, hvilket 
har udmøntet sig i en altid reel og saglig 
indstilling til tingene og deres behandling. 
Han har modtaget DJU nålen som bevis for 
sin indsats i DJU og FJD. 
 
En fornem dommergerning sluttede sidste 
år, hvor Finn fyldte 70 år i februar. Han har 
dømt alle vore vigtigste prøver – herunder 
Dansk Jagthunde Derby, DM og et hav af 
vinderklasser, kvalitets- og brugsprøver. 
Også på dette område har Finn altid arbejdet 
omhyggeligt med tingene. Dette sam-
menholdt med en positiv og jagtrelateret 
holdning til prøverne har gjort ham til en 
afholdt og meget benyttet dommer, som har 

holdt de engelske idealer om søg, fart, stil 
og effektivitet i højsædet.
  Fra Finns Kennel Stena er der gennem 
årene kommet velgående hunde, der er nået 
til tops på mange af de større prøver – Der-
byvinderen Stena B. Julius og DKCH Stena 
L. Hambus for blot at nævnte et par af de 
mest markante. 

Finn dyrker stadig jagten med den stående 
hund med lige så stor passion og iver som 
tidligere. Sjældent takker han nej, når der 
indbydes til en dag i marken, hvad enten 
det er til træning, prøve eller jagt. De senere 
år har bukkejagten i de svenske skove fået 
tag i ham, en passion han udøver på samme 
fornemme vis som alle hans øvrige gøremål 
og hobbies.
   Finn er altid godt inde i de emner, han 
arbejder med, og han er altid vel forberedt, 
når disse skal debatteres og bearbejdes. 
Dette sammen med en særdeles stor arbejds-
indsats, imødekommenhed og et roligt og 
velafbalanceret væsen gør, at han er afholdt 
blandt alle, ikke bare vi, der er interesseret i 
jagten med den stående hund.  
  En markant person, der har ydet en forbil-
ledligt indsat for arbejdet med den stående 
jagthund i Danmark takker nu af. Vi hunde-
sportsfolk siger en stor tak for indsatsen, og 
ønsker god vind fremover !

En markant skikkelse takker af
Tekst: Ole Dahl Madsen
Foto: Jens Velling

Efter 12 år i DKKs besty-
relse stopper Finn Møller 
Jørgensen som repræ-
sentant for de stående 
jagthunde. Han har i den 
forløbne tid sat sig varige 
spor ikke mindst med de 
mange brugsprøver lan-
det over.

Det er sådan vi kender Finn. En smilende prøveleder, 
der overrækker præmier. Her ved DKKs Mesterskabs-
prøve for kontinentale racer i 2012.
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Dansk Jagthunde Derby afholdes fredag 
den 15. og lørdag den 16. marts i Nordjyl-
land.
Standkvarter: Luneborg Kro, Luneborgvej 
310, 9382 Tylstrup. Tlf.: 98 26 51 00.
Prøveledere: Ingerlise og Poul Rasmussen 
samt Asger Stein.
Følgende dommere er inviteret til ind-
ledende heat: Flemming Sørensen, H. P. 
Clausen, Bjarne Siig, Anton Dahl og Søren 
Stenhøj. 
2. heat og matchning dømmes af Flem-
ming Sørensen (Ordf.), H. P. Clausen og 
Bjarne Siig.

Derbyprogrammet er som følger:
Fredag den 15. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00. 
Opråb og sammensætning af de enkelte 
hold til indledende heat.
Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00
Frokost i terrænet.

Lørdag den 16. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00
Morgenkaffe serveres fra kl. 7.00   
Frokost i terrænet.

Der henstilles til, at alle møder præcist til 
opråb. Ikke fremmødte hunde kan ikke 
deltage ved senere fremmøde.

For at hunden er startberettiget, skal 2. og 
sidste rate være indbetalt til derbyudvalgets 
sekretariat senest mandag den 25. februar. 
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 hur-
tigst muligt, da undladelse af dette kan have 
indvirkning på sammensætning af holdenes 
størrelse.

Derbymiddag fredag kl. 19.00.
Middag – Buffet.
Pris pr. person kr. 275.-
Madpakker a kr. 75.-.
  Derbymiddag og madpakker skal bestilles 
på tilmeldingsblanketten eller hos sekretæ-
ren.
Bestilling af fortæring er bindende.
Bestilling af værelser foretages ved direkte 
henvendelse til Luneborg Kro.  

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

Dansk Jagthunde Derby er 
sponsoreret af UniQ

Dansk Jagthunde Derby 2013
15. og 16. marts i Nordjylland

Dansk Jagthunde Derby 2014
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2012 til Derby i år 2014, inden den er et år gam-
mel, ellers er det for sent. Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2014 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.: danskjagthundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.

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

Moderne uddannelse
af jagthunde

Bind 1: Det videnskabelige grundlag

Lars H. Ehrensvärd Jensen

Hornbjergvej 51 | 8543 Hornslet
Tlf. 7070 1208 | salg@vildt-jagt.dk

Bogen tager afsæt i hundens måde at lære 
på, nemlig ud fra den seneste videnskabelige 
lærings psykologi, og gør op med tidligere 
tiders straffe metoder, så begreber som dressur 
og lydighed nu er udskiftet med uddannelse 
og undervisning. I 2013 udkommer bind 2 og 3 
omfatten de uddannelseslære og lektions planer. 
Bogserien er målrettet mod alle engagerede 
jagt hunde trænere. kr. 375,-
Køb den på: www.jagtforlaget.dk

Indendørs svømmebassin 
til hundesvømning 

- motion og genoptræning...

Kontakt Johanna Jongstra 
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg 

Tlf. 6062 2435
info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk SI

G
N

A
L 

 8
68

2 
55

00

Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel

Stedet hvor din 
hund og kat holder ferie...

Bogen tager afsæt i hundens måde at lære på, 
nemlig ud fra den seneste videnskabelige lærings-
psykologi, og gør op med tidligere tiders straf-
femetoder, så begreber som dressur og lydighed 
nu er udskiftet med uddannelse og undervisning. 
I 2013 udkommer bind 2 og 3 omfattende uddan-
nelseslære og lektionsplaner.
Bogserien er målrettet mod alle engagerede 
jagthundetrænere.

Bind 1 + forsendelse 
køb den på: www.jagtforlaget.dk

kr. 375,-

Hornbjergvej 51 - 8543 Hornslet
Tlf. 7070 1208 - salg@vildt-jagt.dk
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Asger fi k – 23 år gammel – egen jagthund i 
1970. Og udover jagten med stående hund, 
fi k han meget hurtigt også interesse for 
markprøvesporten.
  En interesse, der for alvor tog fart, da han 
i 1975 købte setterhvalp hos Carl Johan 
Dichmann i Skårup. Det var Dichs Scott, 
og den lille hvalp udviklede sig hurtigt til 
en overordentlig effektiv jagt- og markprø-
vehund, som i de følgende år tog fl ittigt for 
sig af retterne, når præmier og pokaler blev 
uddelt. 
  Det kulminerede med et Danmarksmester-
skab i 1979, som blev vundet overbevisende 
på trods af, at Dichs Scott faktisk havde alle 
odds imod sig i månederne op til netop dette 
års mesterskab.

Scott blev nemlig kørt ned en kold aprilaf-
ten, og Asger fandt ham først langt ud på 
natten liggende med brækket ben og stærkt 
afkølet i en vejgrøft. Men med kyndig dyr-
lægebehandling og montering af skruer og 
metalplade i benet, blev hunden fi t for fi ght 
igen. Og det altså i en grad, der gav den 
format og niveau til at vinde årets fornemste 
titel.   
  Efter Scotts jubelår strejfede den tanke 
Asger, at en sådan hund skulle han nok ikke 
påregne at få fl ere af. Men det holdt ikke 
stik; for på fl ere planer har Asger oplevet, at 
historien har gentaget sig.
  For det første kan han i dag se tilbage på 
en lang række af velgående engelske settere, 
som jævnligt har været placeret på podiet, 

når de store konkurrencer har været afholdt.
Og for det andet oplevede han i 2011 igen, 
at en hund får et fl ot comeback efter en 
voldsom skade.

Det vil føre for vidt at opliste alle Asgers 
meritter med engelske settere. Men 2003 var 
et af hans absolutte glansår: Med Nordvest-
jydens Lady bliver han om foråret 1.-vinder 
på Engelsk Setter Klubs hovedprøve, og på 
samme prøve bliver han 4.-vinder med 
Chjak. Desuden kan det nævnes, at Lady i 
året også kvalifi cerer sig til Danmarksme-
sterskabet og her opnår en 6.-vinderplads. 
  Ikke overraskende bliver Lady i 2003 også 
årets bedste tæve i Engelsk Setter Klub.
  Og der kommer et par glansår igen i 

år historien gentager sigår historien gentager sigN

Asger Mogensen er opvokset med engelske settere og jagt. Hans far var på enkelte markprø-
ver, men det var settere som jagtbrugshunde, der blev holdt i Asger Mogensens sjællandske 
barndomshjem.

Tekst: Harris Jensen
Foto Harris Jensen og Asger Mogensen.

Vintertid er ikke træningstid, 
men hundene skal altså luftes 
uanset vejr og årstid.
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2011/2012. Og som i 1979 var der indlagt 
en ubehagelig forhindring.
  Asger vinder i vanlig fl ot stil med Lam-
mefjordens Lady Engelsk Setter Klubs 
hovedprøve i foråret 2011. Men da succesen 
skal følges op om efteråret går det galt: På 
efterårets vinderklasse må Lady udgå med 
et brækket ben. Og så er det at historien fra 
1979 med Dichs Scott gentager sig: Lady 
kommer naturligvis til dyrlæge, og benet 
bliver sat sammen med ”søm og skruer”.
  De næste mange måneder genoptrænes 
Lady forsigtigt, og i efteråret 2012 præsterer 
hunden at blive 1.-vinder først på Engelsk 
Setter Klubs vinderklasse og fjorten dage 
senere igen 1.-vinder på Dansk Kennel 
Klubs vinderklasse. I tilgift opnår Lady en 
3.-vinderplads på FJD’s sene vinderklasse. 
Resultaterne er så rigeligt tilstrækkelige til, 
at Lammefjordens Lady har erhvervet den 
fornemme titel: Dansk Brugs- og Jagtcham-
pion.
  I foråret 2012 fører Asger Mogensen også 
sin fem år gamle hanhund Lammefjordens 
Schack frem til to x 2.-vinder på Engelsk 
Setter klubs hovedprøve. Og minsandten 
om han ikke med sin ganske unge tæve, 
Lammefjordens Lerche, bliver bedste ung-
hund på Engelsk Setter Klubs hovedprøve 
samtidig med, at han dagen efter gentager 
succesen med Lerche, da den der også vin-
der Ungdomskonkurrenceklassen.
  Og så bør det nævnes, at Asger udover 
ovennævnte præstationer har opnået fi ne 
præmier i kvalitetsklasserne.

Asger Mogensens enkle opskrift på succes: 
Avl på stilrene hunde af stort format (faktisk 
”ruller der blod” fra Dichs Scott i Asgers 
hunde årgang 2012). Masser af kontakt til 
hundene, og tidligt med i marken. 
  Og så sætter Asger en ære i at føre sine 
hunde lydløst: En god hund arbejder uden, 
at føreren skal råbe og fl øjte konstant.
  Det er overordentligt sandsynligt, at vi 
også i årene fremover vil opleve velgående 
og højt præmierede hunde fra Asger Mogen-
sen og Kennel Lammefjorden.

Som det er sket så ofte. Asger Mogensen får overrakt 
vindertrofæet. Her Engelsk Setter Klubs efterårsvin-
derklasse 2012.
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En Weimaraner-opdrætters opskrift på hvordan man forbereder sine 
hvalpe på at blive gode jagthunde!

Tidlig prægning

Tekst og foto: Marietta Foxmar Nielsen

Som de fl este af os er bevidste om, er genetikken af 
afgørende betydning for at videreføre de afgørende 
drifter og instinkter. Og ved forhåbentlig kritisk 
udvælgelse af avlsdyr overvejer vi som oftest udeluk-
kende dem, der har bevist ved diverse prøver, at de 
har, hvad der behøves. Også selvom en højt præmieret 
hund sagtens kan være et produkt af en fænomenal 
hundefører. Men dermed kan vi ikke bare lade 2 og 5 
være lige! Vi er nødt til at præge og forberede hvalpen 
fra fødslen, på en forhåbentlig strålende karriere som 
jagt- og familiehund.

Jeg deler prægningen op i to dele. Den vigtigste er 
den gode tæves primære prægning af hvalpene, som 
indebærer, dels en masse opdragelse, dels en gradvis 
udvidelse af aktionsradius og sidst men ikke mindst, 
et til tider hårdhændet kursus i hundesprog. Den del 
af prægningen blander jeg mig overhovedet ikke i, 
jeg sørger bare for, at hun har plads og rammer for at 
kunne udføre sit job. Altså en hvalpekasse med kun 
ca. 20 cm. høje sider og ingen hvalpegårde eller andre 
former for afspærringer, hvorfra hun ikke kan føre sine 
hvalpe til og fra. 

Min opgave som opdrætter, består først og fremmest 
i at sikre, at hvalpene bliver født og udvikler sig, så 
længe de er i min varetægt, i familiære rammer, altså 
kan færdes frit, hvor vi mennesker opholder os, hvor 
de almindelige dagligdags gøremål foregår, hvorved 
ingen menneskelig aktivitet er dem fremmed, når de 
skal indtage deres nye hjem.

Den første sans, jeg arbejder med er den taktile. Hval-
pene håndteres fra fødslen mange, mange gange om 
dagen. Der nusses, pustes på, der nulres ørelapper og 
små lyserøde trædepuder og der klippes negle.
  Lugtesansen er den næste sans der vækkes. Selvom 
de får øjne 10-12 dage gamle, er synet endnu ikke 
udviklet, så jeg arbejder med deres næser. Fra 16-17 
dagen, hvor de også er kommet, om end lidt vaklende, 
på benene, præsenteres de for den første ræv. Mikkel 

ryger i hvalpekassen og ligger der, indtil alle hvalpe 
spadserer uimponerede rundt på ham. Derefter vil 
jeg hver eneste dag lade dem opleve ræv, de brugte 
klipper jeg halerne af og lader dem være legetøj. Så et 
kuld hvalpe ”koster” gennemsnitlig 8-10 ræve, helst af 
begge køn og i forskellige størrelser. Foruden ræv får 
de som noget af det første også sortfugle, altså de vildt-
typer der ikke nødvendigvis dufter særligt attraktivt.
  Samtidig begynder jeg renlighedstræningen, hvalpene 
bæres ud, så snart der er bevægelse i kassen, og efter 
de har diet. Dette er det eneste tidspunkt, hvor jeg 
overruler min tæve, idet hun aldrig instinktivt ville lade 
dem forlade ”hulen” så tidligt, men jeg vil gerne have 
skabt en rygmarvsrefl eks, som dikterer dem ”natur” 
under poterne inden de letter sig. Og det er ret nemt på 
dette tidspunkt, idet at gøre sig rene, er det første de 
gør når de vågner. 

Synet begynder at blive brugbart, når de er ca. 4 
uger gamle. Foruden ræv og sortfugl får de nu også 
mere velduftende vildtarter. De får fasan, agerhøns, 
ænder og kaniner, og jeg begynder at trække det rundt 
for at skærpe jagtlysten, gøre det underholdende og 
spændende. 
  På dette tidspunkt begynder de også så småt at følge 
både tæven og mig på synet, de forlader og entrer 
hvalpekassen, er stadig ikke hurtige nok til at nå helt 
ud på egne ben, inden tissetrangen overmander dem, 
og skal derfor stadig bæres ud. Men de nærmer sig 
på eget initiativ døren. Hertil skal siges, at jeg aldrig 
bruger aviser eller andet, der gør det legitimt at besørge 
på gulvene, jeg vasker dem bare ca. tusinde gange om 
dagen. 

Fem uger gamle, og benene er stabile, alle sanser 
i brug og tæven fører dem gradvist på længere og 
længere ture. Jeg begynder at bruge fl øjten, der hurtigt 
kommer til at betyde; ”Der bliver delt lækkerier ud!” 
I begyndelsen, når hvalpene alligevel står omkring 
mig, idet der skal proppes kogt kylling i alle munde, så 
snart fl øjten lyder. Gradvist fra større afstand, men de 
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er aldrig længere væk, end godbidderne kan 
tildeles ret prompte. 
  Jeg deltager på de fl este af turene ”ud af 
hulen”, og sikrer at de føres over udfor-
drende terræn, hvor de skal forcere over-
kommelige forhindringer så som vandfyldte 
hjulspor, bakker, grene og krat. Ligesom vi 
spadserer over presenninger, bliktagplader 
og andet ”usædvanligt”. I denne periode 
desensibiliseres de målrettet. 

  Så udover de almindelige daglige lyde 
fra husholdningsapparater, døre der åbnes 
og lukkes, radio og T.V. o.s.v., så larmer 
jeg bevidst med forskellige remedier, lige 
fra plasticfl asker der kastes på gulvet til 
møtrikker der ruskes rundt i en blikdåse. Og 
så køres der bil. Flere småture, hvoraf nogle 
indebærer ”hyggebesøg” hos dyrlægen. 
Fra de var ca. 3 uger gamle har de haft 
besøg af de nye familier, og nu begynder de 
at udvise glæde ved besøg og nysgerrighed i 
forhold til fremmede mennesker. 

Seks uger gamle, og turene ud bliver sta-
digt længere, vildtet ruskes og slæbes med. 
Jeg begynder at hetze med fuglevinger på 
en gammel fi skestang. Og de tager stand for 
første gang. De kan nu nå helt ud inden der 
besørges, så uheld sker primært om natten, 
hvis jeg er fraværende eller tungnem. Ellers 
fortsætter jeg bare som hidtil, hvor de vågne 
stunder bruges på at ”lege” med samtlige 
vildtarter og dannelses udfl ugter i nærmil-
jøet. 
  Tæven er begyndt fravænningen, der som 
oftest er overstået på blot et par dage, men 
da de har fået hvalpefoder fra de kunne 
stå på benene er overgangen smerte- og 
problemfri. Hun bruger nu tid og energi på 
at lede udfl ugter og lege med dem.

Hvad man i ungdommen nem-
mer, man ej i alderdommen 
glemmer.

Tre uger gammel, og godt i gang med en krage.

Flot stand for fasanvinge.
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Fra syvende uge, begynder især fugle og 
kanin at blive opfattet som ”kosttilskud”, og 
jeg nøjes nu med at hetze og lade dem ruske 
ræv. Mod og nysgerrighed overgår på dette 
tidspunkt erfaring og fornuft, så jeg skal 
være opmærksom på alt potentielt farligt, 
søen f.eks., er der tynd is på, så ledes de i 
andre retninger. Og el-hegnet slukkes når 
vi går på marken. Jeg bliver begavet med 

resterne fra kattenes musejagter, selvdøde 
småfugle og andet, som kan være lidt svært 
at være rigtigt begejstret for. Indkaldsfl øj-
tet lystres med stor entusiasme og besøg 
vækker nu stor glæde og virak, alle menne-
sker er nemlig vidunderlige! Og når ”store 
stikkedag” oprinder, hvor der skal chippes 
og vaccineres er der ingen forbehold, det er 
bare en oplevelse mere i rækken.

Otte uger gamle, er de klar til at udvide ter-
ritoriet, klar til at forlade mig og deres mor, 
møde nye udfordringer. Og jeg ved med 
sikkerhed, at både min tæve og jeg har gjort 
alt, hvad der stod i vores magt, for at sikre, 
at alle hvalpe har et bundsolidt fundament at 
arbejde videre med.

Med mor på tur.

5-klub International 
vinderklasse 2013
Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben, 
Dansk Weimaraner Klub, Dansk Drentsche 
Patrijshond Klub og Klubben for Gamle 
Danske Hønsehund afholder international 
vinderklasse søndag den 24. marts 2013
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26, 
Tjørring, 7400 Herning 
Mødetid kl.: 08:00

Dommere: Jørgen Larsen (ordf.) mf.

Prøveleder: Carsten Lawets, Tværtoften 
32, 7400 Herning. Tlf.:  22 20 81 46
E-mail: carsten.lawets@tryg.dk

Tilmelding: Tilmelding og betaling af 
prøven skal 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 apporterings-
prøve 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 prøve-
lederen. Der vil være mulighed for at købe 
øl og vand.

Schweissprøver i 5-klub regi 2013
For Dansk Weimaraner Klub , Langhårsklubben , Dansk Vizsla Klub , Klubben for 
Gamle Danske Hønsehunde og Dansk Drentsche Patrijshond Klub

Søndag d. 5. maj 2013 kl. 9.00 i Pamhule Skov , Haderslev
Mødested : Knagsledvej 3 , 6500 Vojens. Anmeldelsesfrist : 25. april 2013
Deltager : Max 3 hold . Prøven er åben for andre racer , i henhold til schweissprøvereg-
lerne. Der kan tilmeldes i 400/3t , 400/20t ( ingen mulighed for rapportering )
Dommer : Keld Petersen og Niels Grønbæk
Prøveleder : Just Mikkelsen , Hammelev Bygade 9 , 6500 Vojens . Tlf. 74 50 74 85
justm@webspeed.dk . Reg. nr. 1551 konto nr.5701406

Søndag d. 28. april 2013 kl. 9.00 i Tersløse Bøgeskov 4293 Dianalund
Mødested : Bakkevej 14 , 4293 Dianalund. Anmeldelsesfrist : 20. april 2013
Der kan tilmeldes i 400/3t både med klov og sprøjtespor ( ingen mulighed for rapporte-
ring )
Deltager : Max 8 hunde . Prøven er åben for andre racer i henhold til schweissprøvereg-
lerne .
Dommer : Niels Grønbæk
Prøveleder Jørgen Larsen , Bakkevej 14 , 4293 Dianalund . Tlf. 50 44 12 19 , jla51@live.
dk. Reg. nr. 8113 konto nr. 8453731

Oplysningerne om prøven i Nordjylland kommer senere, da den ikke er på plads endnu .
Fælles for alle prøver
Tilmelding skal ske på Dansk Kennel Klubs anmeldelsesblanket , som kan fås ved hen-
vendelse 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 til DKK`s kontor eller ses på DKK`s hjemmeside .
Prøvegebyr : 400m/3t 450 kr. + evt. rapportering 100 kr. ( 400m/20t 500kr. ) Gebyret skal 
være vedlagt anmeldelsen for at være gyldig , eller indsat i banken .
Stambog og vaccinationsattest skal medbringes på prøvedagen , ligeledes resultatbogen 
(Hvis resultatet ønskes indført)
Knæk og Bræk !
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Med refleks
inkl. gravering
af oplysninger

Kr. 150,-

OMTANKE!

Dækker hele hunden, 
perfekt efter svømmetur, 
træning i regnvejr og efter 
jagten i den kolde tid.

Kan vaskes ved 40 gr

Fås i flere  
størrelser. 

Pris: str. 10  
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Danmarks største
udvalg af træningsartikler
til apporteringstræning

Træningsartikler for jagt- og markprøvehunde
til træning konkurrencer & fornøjelse
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Historisk set, har hundeudvalget (efter-
følgende HU) under de tre lokale jagtfor-
eninger Vorgod-Fjelstervang, Nørre-Vium 
Troldhede og Herborg Videbæk Jagtforening 
altid stået stærkt inden for hundearbejdet.
  Træning af jagthunde er en helt grundlæg-
gende aktivitet i for de tre jagtforeninger, 
og i rigtig mange år har HU da også gen-
nemført kurser inden for grundlæggende 
lydighed, apportering, slæb og apportering 
og marktræning samt Schweisstræning, og 
sidste år blev der tilføjet endnu to kurser. Et 
kursus i udvidet lydighed, og et kursus som 
rettede sig direkte mod Jægerforbundets 
udvidede apporteringsprøve. 
  I takt med, at interessen for de stående 
jagthunde og den sport, der er knyttet hertil 
generelt, er aftagende, oplever vi det des-
værre også i HU. Det på trods af, at mark-
prøver i mange år har været gennemført i 
stor stil inden for det geografi ske område, 
som de tre jagtforeninger hører til.
  Dette skal i høj grad også godskrives lo-
kale ildsjæle, der har ydet uvurderlig hjælp, 
ikke mindst ved at stille vildtrige terræner 
til rådighed for disse prøver, og mange hun-
deførere har fået en rigtig god oplevelse på 
markprøver her i området. Derfor glæder vi 
os naturligvis også over, at der fra forskel-
lig side nu er taget initiativ til at promovere 
markjagten med den stående jagthund.
  I jagtforeningsregi er vi forpligtiget til at 
træne de hunde, som jægerne har. At der 
bliver færre stående jagthunde må vi natur-
ligvis tage til efterretning, men i HU vil vi 
rigtig gerne fortsætte den aktivitet der heder 
marktræning, og naturligvis også afvikle 
diverse markprøver sammen med vores 
gode kontakter.

Spørgsmålet er så, hvad kan vi så gøre for 
at det kan lykkes.
  Opgaven går i al sin enkelthed ud på, at vi 
gerne vil tiltrække hundeførere fra et større 

geografi sk område.
  Det første spørgsmål, der melder sig er så, 
hvad skal der til for at få hundeførere til at 
køre langt for at træne hund.
Derfor opstillede vi denne liste.
1. Træningsterrænerne skal være gode og 
    afvekslende.
2. Der skal være en god stemning blandt 
    deltagerne.
3. Der skal være plads til ham der har ambi
    tioner om at blive danmarksmester, men 
    der skal også være plads til ham, der blot  
    ønsker at få sig en god jagthund.
4. Der skal være plads til nybegynderen, 
    men også til den meget erfarne hundefø
    rer.
5. Der skal være gode mødefaciliteter.
6. Der skal være fugle på terrænerne.
7. Der skal være en rigtig god træner.
De fem første punkter mener vi, at vi med 
de nuværende faciliteter at kunne opfylde. 
  Med hensyn til punkt 6, så kunne vi na-
turligvis kunne vi godt ønske fl ere fugle på 
nogle af terrænerne.
  Med hensyn til punkt 7, så var det her, vi 
valgte at ændre på strategien. 
  Ind til nu havde vi på helt traditionelt vis 
gået sammen med den samme træner hele 
kurset, måske endda i fl ere år i træk. Da vi 
evaluerede dette, kom vi frem til, at der var 
for lidt inspiration og for lidt nytænkning, 
og at vi på dette punkt umiddelbart kunne 
ændre, så vi fi k mere input til hvordan for-
skellige personer træner deres hunde.
  Det vi manglede var altså inspiration og 
input fra hundeførere, der virkelig havde 
gjort sig gældende inden for hundesporten. 
Ikke blot med en enkelt hund, men med fl ere 
forskellige som bevis på, at der ikke var 
tale om, at de havde haft en ”heldig” hund, 
men at de virkelig havde styr på det. Det, vi 
ønskede af dem var, at de øste af deres viden 
og erfaring om, hvordan de havde trænet 
deres hunde fra det øjeblik, de fi k hvalpen, 

De lærer om jagt m

Der er ikke længere så mange jægere, der driver 
den traditionelle jagt med stående hund.

Tre lokale jagtforeninger på Videbæk-egnen har taget tyren ved ho
gøre deltagerne klogere på jagt med stående hund. Det specielle v
håber man på at få mange fl ere vinkler på, hvordan man får en go

Tekst: Jens Christian Kjær. Foto: KIm Henriksen m. fl .
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og til det øjeblik hvor de stod på podiet.

Oplægget til de fi re eksterne trænere er, at 
de helt og holdent disponerer den dag, hvor 
de er på, forstået på den måde, at der som 
minimum er et oplæg, kort eller langt, og at 
vi hvis der er tid, og vejret tillader det, går 
i marken, hvor hver enkelt hundefører vil 
blive rådgivet om, hvad han kan forbedre 
både med hensyn til føringen af hunden, 
men også hvad han specifi kt bør træne, og 
måske hvordan.
  I HU har vi valgt kun at se på rekordli-
sterne. Altså har vi ikke vægtet formelle 
uddannelser som hundetrænere eller 
anerkendte markprøvedommere eller anden 
uddannelse inden for hundetræning.
  De fi re hundeførere vi har fået tilsagn om 
at der vil komme er.
19/1 Hans Lau Jensen, 9/2 Erik Peder-
sen,16/2 Orla Didriksen, 23/2 Karl Georg 
Kristensen
Til sammen har de fi re hundeførere mere 
end 135 1. præmier i unghundeklassen, 145 
1. præmier i åben klasse, 155 vinderklasse-
placeringer. 55 1. præmier i brugsklasse og 
8 danmarksmesterskaber.

Den 1. træningsdag er nu overstået. Hans 
Lau fortalte forsamlingen om, hvad han 
mener, der er vigtigt, og for ham er der tre 
ting, der virkelig tæller. Lydighed, lydighed 
og atter lydighed.
  Efter indlægget gik man i marken, hvor 
Hans gennemgik sit foretrukne værktøj, 
duefl usheren. En enkelt unghund fi k sin 
første stand, hvorimod de ældre hunde lige 
skulle fi nde ud af, hvad det gik ud på. Da 
alle hunde havde prøvet duefl usheren fl ere 
gange, gik man over et par timers til almin-
delig træning.
Dagen sluttede med evaluering og debat, og 
alle havde fået noget at spekulere over.Første kursusdag handlede om stand og ro i opfl ugt og 

skud. Her prøvede hunde og hundeførere duefl ushe-
ren som redskab til indlæring af den nødvendige 
respekt. Foto: Flemming Østergaard.

med stående hund

Hunde og hundeførere venter på tur en kold januarlør-
dag. Foto: Flemming Østergaard.

Hans Lau instruerer en hundefører. Foto: Flemming 
Østergaard.

I løbet af de fi re kursuslørdage skulle deltagerne 
gerne blive klogere på jagt med stående hund.
Foto: Jens Chr. Kjær.

ornene og tilbyder et kursus over fi re lørdage, hvor formålet er at 
ved kurset er, at man ikke har en instrukltør, men fi re. På den måde 
od og brugbar jagthund ud af sin lille „vovse“
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Egentlig har vi bare kopieret fuglene. For 
ligesom hos dem trækker det i os, når som-
meren går på hæld. Så må vi sydpå til de tre 
”v’er”: Velebit-reviret, varme og vigtigst af 
alt: vagtler.
  1.500 km sydpå til reunion med hundeven-
nerne fra Slovenien, Kroatien og Italien, og 
en mulighed for at jage fugl med stående 
hund en måneds tid, inden det går løs i 
Danmark. En kærkommen forlængelse af 
jagtårets højdepunkt.
  Et af kendetegnene ved vagteljagten er, at 
der er tid nok.  Dette hænger sammen med, 
at der på grund af den til tider ekstreme 
varme på Balkan i august kun jages morgen 
og aften. Dagen er således til rådighed for 
afslapning og almindeligt socialt samvær, 
hvilket - udover hyggeligt samvær ved 
grillen - også betyder ”klog snak” over en 
velbrygget kop tyrkisk kaffe.
  Og netop i en af de mange kaffepauser 
kom vi til at tale om en efterårstur, og be-
sluttede herefter med stemmerne to mod nul, 
at det var lige netop det, vi ville.

Hvor vagteljagten efterhånden er blevet 
en klassiker, var årets anden tur til gengæld 
noget helt nyt. Fasanjagt kombineret med 
mulighed for at gå i skoven efter snepper og 
et helt nyt sted, hvor ingen af os havde jaget 
fugl før.
  Turen gik til det nordøstlige Kroatien – et 
dejligt område i passende afstand til civili-
sationen, hvilket kan oversættes til landligt, 

afslappet og terræn i rå mængder. Jeg fi k 
faktisk aldrig spurgt om, hvor stort terrænet 
var.  Men denne oplysning har også kun 
teoretisk interesse, når bare der er nok af 
det. Og det var der.
  Det eneste, der ikke var afslappet, var 
optakten til turen. Den udvalgte uge – den 
sidste i november – viste sig at ligge tæt 
på et vejrskifte i retning af vinter, hvilket 
hverken er godt for jagten eller de 17 timers 
kørsel til det udvalgte revir. 
  Så det blev til mange ”clicks” på DMI’s 
verdensvejr hjemmeside og et betragte-
ligt antal opkald for at checke lokalt, om 
vejrudsigten på nettet nu også passede med 
det vejr, som man så, når man kikkede ud af 
vinduet.
  Alt sammen skønne spildte kræfter al den 
stund, at det lovede ”godtvejrshul” holdt. Vi 
havde en række fantastiske dage med pas-
sende vind og temperaturer op til 19 grader.  

De sidste to timer af den 17 timer lange 
køretur foregik i tæt tåge på de kroatiske 
landeveje, hvor retningen var ”stik øst”. 
Tågen gjorde, at det var umuligt at danne 
sig et indtryk ikke alene af landskabet, men 
i det hele taget af, hvor vi var.
  Jeg fornemmede dog, at vi på turens sidste 
kilometer kørte i skov, og pludseligt midt 
inde i skoven lå det fi neste jagthotel. Ende-
ligt fremme !
  Min slovenske hundeven, som havde taget 
sig af det praktiske omkring den lokale 

planlægning, havde nøjagtigt forklaret 
jagtlederen på stedet, hvad vi kom efter. 
Åbne markterræner med god bunddækning 
eventuelt lidt ”bushes”. Og kun jagt med og 
fældning af fugl for stående hund. Og vi fi k 
det hele, og det endda i overmål. Som til-
lægsgevinst fi k vi også mulighed for at jage 
snepper i de dejlige skove lige bag jagthotel-
let, hvor vi boede.

Det kildrer altid lidt i maven, lige inden 
man første gang man slipper hunden på et 
helt nyt revir i et helt ”nyt” land, og det er jo 
herligt, for det betyder, at man er sat op til 
lejligheden. Først den unge hund, og huhej, 
hvor det går.
 Det går faktisk så dynamisk, at den sam-
men med makkerhunden hurtigt får en fl ot 
fasankok på vingerne i noget, der vist bedst 
kan beskrives, som ”free style fi eld work”, 
ligesom den umiddelbart herefter nuppede 
en betuttet hare i sædet sådan lige i forbi-
farten. Godt, at der i Sydeuropa, hvor FCI 
reglerne hersker, gives et ”friminut”.
  Men da der er tale om en unghund, må 
slogan’et være; hellere dynamisk en dorsk, 
så nyt slip, fem minutters velstruktureret 
søg helt rigtigt på vinden og sikker stand i 
udkanten af en brakmark. Op til hunden, rej-
seordre, brutal avancering, opfl øj, fældning 
og apport. Jo, den lange køretur er nu ude af 
kroppen på hunden, således at ben, næse og 
hjerne nu fungerer – endda på samme tid.

Combined Croatian

Jagthundens Balkan-skribent har igen været i Kroatien. Denne gang på en noget anderledes 
tur sidst på efteråret. Men  det blev turen ikke dårligere af. Herlige oplevelser ikke mindst 
med den unge hund.
Tekst og Foto: Ib Jakobsen

Fortsættes på side 65.

En stolt unghund bringer fasanen.
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Klubredaktør:
Lars Hansen, Landsbygaden 4b, st.
Stevnstrup, 8870 Langå, tlf. 20 30 14 20
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

www.ruhaar.dk

- Faaar, har du fundet ud af hvilken hund 
vi skal, nu Buller ikke er her mere?. Der er 
Charlotte på 12 år der spørger sin far Claus, 
der så småt er begyndt overvejelserne om en 
ny hund, efter at have mistet sin tro følge-
svend gennem mange år. Claus mindes ofte 
de mange jagter, hvor Buller gjorde arbejdet 
færdigt. 
  - Rolig nu Charlotte, ikke så utålmodig, 
mor og jeg er jo i fuld gang og har kig på en 
lille ny, svarer Claus sin ivrige datter, mens 
sønnen Jonas på 9 år ihærdigt kæmper med 
at få de sidste klodser sat på sin lego Cloud 
Car. Klar til kamp.
  - Det er ikke så nemt, som du tror søde 
Charlotte, men der er selvfølgelig noget jeg 
godt selv kan gøre . - Jeg har tjekket om 
faren til hunden har været vist på hanhun-
defremstillingen og jeg ved også at opdræt-
teren deltager sammen med andre på møder 
for at blive dygtigere og måske lidt klogere 
og så ved jeg at han har skrevet under på en 
række etiske anbefalinger fra Dansk Ruhår 
Klub”. - Hvad betyder det far? – Claus kløer 
sig lidt i håret.
  Indledningen her er et tænkt eksempel, 
men handler både om virkeligheden og 
ønsker for fremtiden.
  Som formand for en forening som DRK 
vil det være altid været det ypperste at stå 
i spidsen for en fl ok hundeejere, der har 
hunde som fungerer i alle sammenhænge – i 
familien, på jagt og i konkurrence. Og de 
tre ting udelukker på ingen måde hinanden. 
Tværtimod er de hinandens forudsætnin-
ger. For mig vil det altid være målet at 
avle hunde som er i stand til at honorere de 
forskellige krav der er til familie, jagt og 
konkurrence.
  Netop spørgsmålet om avl optager rigtig 
mange både hundeejere og især opdrættere. 
Og det er en kompliceret affære. Fordi der er 
mange hensyn at tage. I bestyrelsen forsøger 
vi med en række tiltag i den bløde ende af 
skalaen. Hanhundefremvisningen. Egentligt 
burde den fremvisning være lige så naturlig 
at deltage i for en hund i avlsregisteret, som 
dronningens nytårstale. Det er en enestående 
chance til at få vist sig frem, få snakket 

med ejeren, få set på og få klappet dyret. 
Og samtidig at få konstatereret om det er 
muligt at være i stue med andre ”testosteron 
bomber”. For i al snak om avl spiller gemyt 
jo en væsentlig rolle. I samme boldgade som 
hanhundefremvisningen er opdrætter semi-
nar. Her kan opdrættere mødes og blive lidt 
klogere på ”den tekniske side” – men også 
drøfte med andre om ”hvad er det jeg kigger 
efter, når jeg skal vælge hanhund? – og det 
er her det både etiske aspekt og elastikken i 
metermål kommer ind i billedet.
  Vi har jo i klubben en række etiske 
anbefalinger som er formuleret af Dansk 
Kennel Klub. Og fordi det er anbefalinger 
og ikke love er det formuleringer med ord 
som bør, vurdere, kan. Det beror på et skøn 
af den enkelte opdrætter. Og det skøn vil 
altid være præget af ens værdier. Værdier er 
forskellige og i øvrigt svært at ændre, fordi 
de ofte er grundlæggende. Og forskellige 
værdier giver ofte basis for uenighed. Så 
derfor handler opdræt af hunde om tillid og 
er derfor at sammenligne med den omtalte 
elastiksælger.
  Den sidste del af bestyrelsens tiltag om-
kring avl er eksteriørbedømmelsen. På et 
seminar i januar vil en række eksteriørdom-
mere prøve kræfter med en udvidet eksteri-
ørbedømmelse, der på 40 forskellige para-
metre med udgangspunkt i FCI-standarden 
vil vurdere hele hunden. Og på den måde 
bliver avlsringen sluttet. Hvis jeg alene 
skulle bestemme, ville jeg stille følgende 
krav til hunde og opdrættere, hvis man vil 
være i klubbens avlsregister og annoncere 
sine hvalpe til salg på klubbens hjemmeside.
1. Hanhunden skal være fremvist på 

klubbens fremvisning (det kunne også 
gælde en tæveudgave af slagsen!)

2. Opdrætteren deltager i klubbens op-
drættermøder og har i øvrigt underskre-
vet klubbens etiske regler.

3. Hundene er eksteriørbedømt efter den 
udvidede model.

  Opfylder man de tre krav modtager man 
Dansk Ruhår Klubs – blå stempel – med 
ret til at bruge det i alle sammenhænge, når 
hvalpe skal sælges. På den måde er vi med 

til at sikre at også Claus og familien får lige 
den hund de har brug for. Og at det selvføl-
gelig er en ruhåret hønsehund.
Torben Mørup

Avl er mere end at sælge elastik i metermål!

” 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
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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

Anden træning
Schweisstræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen 
på 51919439
Fuldbrugstræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen 
på 51919439
Ringtræning kontakt Jesper Kjærulff Hansen på 
51919439

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 
7755 Snedste. Telefon: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk

Marktræning foråret 2013
Søndag den 03.02.2013 kl 10.00 i Vigsø. Tilmel-
ding til Jørgen senest den 01.02.2013 på 51278245.
Søndag den 10.02.2013 kl. 10.00 i Vigsø. Tilmel-
ding til Jørgen senest den 08.02.2013 på 51278245
Søndag den17.02.2013 kl. 10.00 i Vigsø. Tilmel-
ding til Jørgen senest den 15.02.2013 på 51278245
Marktræning i Sevel lørdag den 23.02.2013. kl. 
10.00. Mødested ved Sevel Kirke. tilmelding til 
Poul senest den 20.02.2013 på 81284918
Søndag den 24.02.2013 kl.10.00 i Vigsø. Tilmel-
ding til Jørgen senest den 22.02.2013 på 51278245
Lørdag den 09.03.2013 kl. 10.00 i Vigsø. Tilmel-
ding til Jørgen senest den 06.03.2013 på 51278245
Onsdag den 20.03.2013 Kl. 18.00 i Vigsø.Tilmel-
ding til Jørgen senest den 17.03.2013 på 51278245

Lokal markprøve DRK
Søndag den 03.03.2013 på Mors. Mødetid kl. 08.30 
ved prøveleder Ib Hermansen, Præstbrovej 378, 
7950 Erslev. Tilmelding til Ib på 61301465, senest 
den 26.02.2013
Pris 150kr incl. morgenkaffe.

Schweisstræning i Sevel:
Lørdag den 13.04 kl.10.00 (tilmelding senest den 
10.04.2013) og mandag den 22.04 kl.18.00 (tilmel-
ding senest den 19.04.2013). Mødested aftales ved 
tilmelding til Poul på 81284918
Grunddressur og begyndende apportering. I samar-
bejde med Midtthy Jagtforening 
Træning starter onsdag den 27-03-2013, kl. 19.30 
hos Simon Christensen, Mølbakvej 3, Hørdum, 
7752 Snedsted (uden hund!!) Instruktør Kaj Verner 
Nielsen,
På mødet informeres der bl.a. om træning, metoder, 
holdninger, krav og forventninger.
Derefter trænes der 10 onsdage kl. 19.00. på Irup-
vej 5 ( hos Kaj Verner )
Tilmelding kun på telefon til Kaj Verner på 
27646127, senest søndag den 24-03-2013.

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

Randers området:
Flemming Ransborg, Sanglærkevej 18, Assentoft 
8960 Randers SØ. Telefon: 8648 7204 - 2294 4210
E-mail: randers@ruhaar.dk

• Er du kvinde?
• Har du lyst til at træne med din eller 

familiens Ruhår?
• Har du lyst til at lære andre kvindelig 

hundefører at kende og dele erfaringer 
med dem?

Kan du svare ja til spørgsmålene, så tilmeld 
dig DRK’s weekendkursus for kvindelige 
hundefører d. 3-5. maj 2013
  Kurset afholdes i Randbøl-området, og der 
bliver mulighed for at træne vandarbejde, 
apportering, schweiss, mm. 

Kurset starter med fælles aftensmad (god 
solid kromad!) fredag kl. 19 og slutter 
søndag eftermiddag 
  Fredag aften bliver der holdt et lille 
foredrag. 
  Lørdag aften er der amerikansk lotteri, 
hvor der er mulighed for at vinde fl otte 
præmier.
  Der er overnatning i hytter på Randbøldal 
Camping. Du bestemmer selv, om du vil 
bo (og betale for) 2, 3 eller 4 quinder i hver 
hytte. Medbring sengelinned/sovepose og 
håndklæde.
  Hundene kan også overnatte indendørs, 
men da vi har erfaret, at for mange hunde i 

hytterne kan skabe unødig uro, er der max 
på 2 hunde i hytten pr. nat - øvrige hunde 
kan overnatte i Annettes pension uden 
beregning. Husk tæpper og vandskål.

Prisen, som inkluderer overnatning, mål-
tider, delvis drikkevarer, instruktører og 1 
ruhår pr. quinde, er:
kr. 1300 pr. person v. 4 quinder i hytten
kr. 1450 pr. person v. 3 quinder i hytten
kr. 1600 pr. person v. 2 quinder i hytten
Der er begrænsning på antal deltagere – 
max 35 deltagere. „Først-til-mølle“-princip-
pet gælder.

Tilmelding senest den 15. marts 2013 på 
www.ruhaar.dk
Du får mulighed for at træne på dit og 
hundens niveau, så tøv ikke med at tilmelde 
dig, selvom du er nybegynder.
Vi håber at se mange såvel kendte som 
ukendte ansigter.

Ved spørgsmål kan Tanja Harbo kontaktes 
på tlf. 27624604
Mange venlige hilsner
Planlægningsgruppen  

Quinde træn din Ruhår!

Årbog
Årbogen 2012 Udkommer marts 2013 Har 
du allerede stående ordre modtager du 
årbogen automatisk Ellers bestil årbogen 
hos kassereren nu Årbog 2012 koster 200 
kr. der opkræves til februar sammen med 
kontingentet for 2013

Genneralforsamling 2013
Indkaldelse til Generalforsamling  Lør . 20. 
april 2013 kl. 14, i Tårnborg Forsamlings-
hus, Frølundevej 50, 4220 Korsør, Dags-
orden jf. lovene, følg med på hjemmesiden 
www.ruhaar.dk hvor den kommer.

h
sgruppen

l
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DET ENDELIGE PROGRAM FOR 2013 FOR-
VENTES KLAR FØRST I FEB 2013

Schweisskursus i samarbejde med Hammershøj 
og omegns jagtforening, Weekend kursus 08-09-10 
marts 2013, Tilmelding til Christian Harbo på 
40259116, senest 01 marts 2013 følg med på www.
ruhaar.dk for mere information.

Info:
Almindelig jagthunde dressur og apportering i 
samarbejde med Djursland jagthundeklub, Jagt-
hundeklubben 1970 og Hammershøj jagtforening, 
kontakt en fra udvalget så hjælper vi med kontakt til 
træningsområderne
Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmussen
Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup
Tlf: 8680 2528 - 2781 2528
e-mail: herning@ruhaar.dk

Ræveslæbs træning: Mandag d. 25. Marts 2013 
starter vi ræveslæbstræning, i samarbejde med 
KHK. Det foregår 4 mandage, indtil prøven i april 
2013. Tilmelding til Rasmus Nielsen,
senest d. 20. Marts på tlf.: 25550203. Ved tilmelding 
oplyses mødested, tidspunkt, gebyr m.m. Min. 5 
deltagere.

Forårsmarktræning: Træningen er planlagt at køre 
4 lørdage med start d. 12/1 - 26/1 – 9/2 – 16/2.
Vi mødes 1. gang på Bækdalsvej 17, Rimmerhus kl. 
9.00 v. hundepensionen.
Tilmelding til Annette Rasmussen, tlf.: 27812528. 
Senest d. 10/1-2013 Pris: 300 kr. som er incl. Mor-
genkaffe m. rundstykke hver gang. Der afregnes 1. 
træningsdag.
Såfremt der er plads og an på hvor mange tilmeldte, 
så kan/ vil der blive arrangeret
ekstra træning, for dem der måtte ønske at komme 
ud hver weekend, og det er de lørdage der ikke er 
annonceret her. Dette snakkes der om 1. mødedag.
Vi træner bla. sekundering for stående paphund, 
stand for fugl i bur, marksøg m.m.

Schweiss Træning: I samarbejde med KHK arran-
geres der schweisstræning følgende datoer:
søndage d. 3/2 - 10/2 - 17/2 - 24/2 2013. Mødested: 
Jagthytten Sdr. Klausie kl. 9.00
Deltagere: Max 12 hunde. Gebyr 200,- kr, betales 
ved tilmelding el. senest første 
træningsdag. Tilmelding til: Ebbe Brunsgaard tlf: 
97333335 - Senest d. 27. Januar 2013

Lokal forårs markprøve: BEMÆRK ÆNDRET 
DATO OG MØDESTED.
Lokal forårsmarkprøve afholdes i Højmark, den nye 
dato er: Lørdag d. 2/3 - 2013.
Mødested: Det nye sted er: Adelvej 65, 6940 Lem 
kl. 9.00.
Skriftlig tilmelding til: Rasmus Nielsen, adelvej 65, 
6940 Lem. Tlf: 25550203.Tilmeldingsgebyr: 150,- 
kr. som betales sammen med tilmeldingen, senest d. 
16. feb. 2013. (ung/ åben/ vinderkl.) Max. 2 hold.

Udtagelse til den „Jyske Racedyst Igen i år, bliver 
der udtaget et hold til den jyske racedyst, bestående 
af 3 hunde til hold, og 1. reserve. Det sker til den 
anerkendte apporteringsprøve v. Egeris sidst i Juni.  
Pris og tilmelding, til prøvelederen på prøven, 
(Se DJ´s annonce for prøven, når de kommer i 
jæger). Annette Rasmussen, kontaktperson for omr. 

Herning, er til stede v. afslutningen, og foretager 
udtagelsen v. de 4 bedste hunde på dagen.

Slæb og Apporterings træning v. Ikast:
P.t er der ingen der kan stå for det, men vi arbejder 
på sagen, og håber det bliver til noget.
Hold øje med aktivitetssiden under omr. Herning, 
der vil det blive annonceret, hvis vi fi nder nogen
der kan stå for det.

Fuldbrugstræning:
Hver mandag fra d. 17. Juni 2013 og følgende 
mandage frem til den første fuldbrugsprøve i 
september. Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing kl. 
18.30. Tilmelding til Ole Sørensen, tlf: 40565626, 
senest 10. Juni 2013. Max 12 hunde. Deltagergebyr: 
200,- kr. (betales ved første træningsdag) dertil 
kommer afregning af vildt. Deltagende hunde skal 
have opnået de prøver, der kræves for at stille til en 
fuldbrugsprøve.

Slæb og apporterings træning i Stauning: I samar-
bejde med KHK arrangeres VSA træning.
Træningen starter onsdag d. 12. Juni 2013, og deref-
ter følgende onsdage frem til VSA prøven i 
Stauning/ Dejbjerg primo August 2013. Mødested: 
Pumpestation Nord, Stauning kl. 18.30.
Tilmelding til: Benny Green Jørgensen, tlf: 
20737356 senest d. 1. Juni 2013. Max 20 deltagere. 
Pris 400,- kr. (afregnes første gang.)

Efterårs marktræning: 
Vores nye tiltag med efterårs marktræning sidste år, 
var en succes, så derfor laver vi igen i 2013, 
marktræning for vores nye ruhårs ejere, unge hun-
deførere og andre ruhårsejere, der har interesse i 
markarbejdet med deres stående ruhår. Der er 
plads til max. 12 hunde, hvoraf de nye og unge får 
fortrinsret til de 6 af pladserne. Der bliver mulighed 
for at træne marksøg, stand, opfl øj af fugl for hund 
og sekundering.
Vi træner 3 onsdage i træk omkring Rimmerhus, 
med start onsdag d. 7/8 kl. 18.00 i uge 32, og de 
efterfølgende onsdage i uge 33 og 34. 
Tilmelding til: Annette Rasmussen, tlf: 27812528. 
Sehest d. 1/8-2013 Mødested: Bækdalsvej 17, 
Rimmerhus, 6920 Videbæk. Pris: 300 kr.  for alle 
3 gange, som bruges til indkøb af fugle/ revirpleje. 
Fuglene udsættes på terrænerne, senest d. 13. 
August.  (Der vil blive søgt tilskud fra klubben til 
ekstra fugle.)

Lokal efterårsmarkprøve afholdes søndag d. 25/8 
omkring Timring/ Vildbjerg - Lem
Mødetid: kl. 8.00, mødested oplyses v. tilmelding. 
Pris: 200 kr. incl. morgenkaffe, som betales ved 
tilmelding.Tilmelding til Annette Rasmussen, Fre-
deriksdalvej 71, 8620 Kjellerup. Tlf: 27812528.
Tilmelding senest d. 18. August, skriftligt og til 
tiden. Max. 2 hold. (KHK er inviteret til at deltage.) 

Områdemøde:
Område Hernings årlige område møde 2013, afhol-
des d. 6/11 kl 19.00 i Egeris Hytten, 
ejstrupvej 7a, Egeris, 6920 Videbæk Program for af-
tenen kommer senere på året, her på hjemmesiden.
Som noget nyt vil vi prøve at fi nde en der kan holde 
et foredrag, som kan relateres til  vores hundever-
den. (opslag kommer senere). 
  

Skanderborg området:
Pt. ingen kontaktmand, men der tilbydes følgende 
fra lokal side…

I samarbejde med Højderyggens Jagthundeklub 
tilbydes træningsmuligheder:
Deltagelse i arrangementerne kræver medlems skab 
af Højderyggens Jagthundeklub, pris Kr. 60,00 pr. 
år.

Tilmelding til arrangementerne skal ske til;
Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160  Tørring
7580 1814 – 2527 3375
formand@hojderyggens.dk

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

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

Aktivitets udvalg:
Hans C Clausen 2670 3356 Hans Gregersen 2280 
0081

Aabenraa området:
Pt: Ingen kontaktmand men se nedenfor…
Nyt udvalg der måske vil lave nogle aktiviteter 
meldte sig Johannes Nielsen, Chris Johansen, 
Johnny Johansen, Thomas Thomasen, Herman 
Zauner

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

Debataften.  Onsdag d. 06.03.13 kl. 19.00.
”Mød en Verdensmester”
Mød Markprøvedommer, Instruktør og Verdensme-
ster (og meget mere) Harris Jensen..
 Harris Jensen er kendt og respekteret af samtlige 
hundefolk. Hvis man dyrker hundesport, så er det 
næsten utænkeligt, at man ikke har været ”udsat” 
for Harris’s altid retfærdige og meget rammende 
kritik. Det har frydet en utrolig stor del af hunde-
Verdenen, at Harris i efteråret 2012 vandt VM for 
par for stående jagthunde i Serbien.
 Foredraget deles op i 2 emner.
Hold VM for stående jagthunde.
a.- forberedelse (træning / fodring) før VM.
b.- specielle regler for VM (hvorfor vælger man 
dette udstyr).
c.- afholdelse af VM (særpræg).
d.- high lights fra mesterskabet.
PAUSE
Vildtknaseren (evigt tilbagevendende problem).
a.- hvordan undgår man dette.
b.- hvad kan der afl æses som faresignaler på den 
unge hund.
c.- hvordan kommer man af med problemet.
Pris: 75 kr. Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18, 
Fraugde 5220 Odense SØ Tilmelding til Jørgen 
Madsen – senest 03.03.13  
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Markprøveinstruktion. Søndag d. 24.02.13 kl. 
09.00
Instruktion i markarbejde. Gennemgang af de krav, 
der stilles til en markprøvehund. Er det nok, at hun-
den bare løber stærkt - eller er der rent faktisk andet, 
man også lige skal arbejde på? Husk madpakke – vi 
starter med fælles morgenmad. Pris pr. hund 100 kr. 
Dagens instruktør er Poul-Erik Rasmussen Møde-
sted: Stenstrup Jagtforenings klubhus Ndr. Ringvej 
55 5771 Stenstrup Tilmelding til Jørgen Madsen – 
senest 17.02.13
 
Område Fyn’s forårsmarkprøve. Søndag d. 
03.03.13 kl. 08.30.
Der dystes om Område Fyn’s vandrepræmier. Max. 
24 hunde.Vi starter med fælles morgenmad. Pris: 
150 kr. Mødested: Fraugde Fritidscenter Stat-ene-
vej 18, Fraugde 5220 Odense SØ Dagens terræn-
leder er Jan Poulsen Tilmelding til Jørgen Madsen 
– senest d. 24.02.13 

Ringtræning og trimning. Tirsdag d. 12.03.13  kl. 
19.00
Kom og få kvalifi ceret vejledning i hvordan en 
Ruhår skal trimmes. Se hvordan den ”fårepels”, som 
hundene har tillagt sig gennem vinteren, trimmes 
korrekt. Aftenen vil også omhandle klargøring af 
hundene til kommende udstillinger. Mødested: 
Millinge Ridecenter Assensvej 320 A 5642 Millinge 
Pris: 50 kr. Tilmelding til Jørgen Madsen 
 
Marktræning. Alle dage er for både Åben klasse 
og Unghunde. Husk madpakke hvor det er relevant.
Mandag d. 04.03.13 kl. 09.00. Mødested: v. Svend 
Hansen Sdr. Højrupvejen 100 Søllinge 5750 Ringe 
Max. 6 hunde Pris: 50 kr. Tilmelding til Jørgen 
Madsen 
Lørdag d. 09.03.13 kl. 13.00. Mødested: v. Hanne 
Buhr & Jens Toft Fjellebrovej 11 5750 Ringe Max. 
6 hunde Pris: 50 kr. Unge, uerfarne hunde og – fø-
rere har fortrinsret v. dette arrangement. Tilmelding 
til Jørgen Madse
Søndag d. 10.03.13 kl. 09.00 - ALT OPTAGET 
Mødested: v. Jørgen Madsen Stat-ene-vej 5, 5220 
Odense SØ Max. 6 hunde Pris: 50 kr. Tilmelding til 
Jørgen Madsen
Mandag d. 11.03.13 kl. 09.00. Mødested: v. Svend 
Hansen Sdr. Højrupvejen 100 Søllinge 5750 Ringe 
Max. 6 hunde Pris: 50 kr. Tilmelding til Jørgen 
Madsen 
Lørdag d. 16.03.13 kl. 13.00. - ALT OPTAGET 
Mødested: v. Hanne Buhr & Jens Toft Fjellebrovej 
11 5750 Ringe Max. 6 hunde Pris: 50 kr. Unge, 
uerfarne hunde og – førere har fortrinsret v. dette 
arrangement. Tilmelding til Jørgen Madsen
Mandag d. 18.03.13 kl. 09.00. Mødested: v. Svend 
Hansen Sdr. Højrupvejen 100 Søllinge 5750 Ringe 
Max. 6 hunde Pris: 50 kr. Tilmelding til Jørgen 
Madsen
Onsdag d. 20.03.13 kl. 09.00. Mødested: v. Jørgen 
Madsen Stat-ene-vej 5, 5220 Odense SØ Max. 6 
hunde Pris: 50 kr. Tilmelding til Jørgen Madsen
Søndag d. 24.03.13 kl. 09.00 - ALT OPTAGET 
Mødested: Nordskov – avlsbygningerne Nord-
skovvej 42 5750 Ringe Max. 10 hunde Pris: 50 kr. 
Tilmelding til Jørgen Madsen
Torsdag d. 28.03.13 kl. 09.00. Mødested: Helager-
gård. Helagergårdsvej 39 5700 Svendborg Max. 8 
hunde Pris: 50 kr.Tilmelding til Jørgen Madsen
Lørdag d. 30.03.13 kl. 09.00.- ALT OPTAGET 
Mødested: v. Jørgen Madsen Stat-ene-vej 5, 5220 
Odense SØ Max. 6 hunde Pris: 50 kr. Tilmelding til 
Jørgen Madsen 
Mandag d. 01.04.13 kl. 09.00. Mødested: Nordskov 
– avlsbygningerne Nordskovvej 42 5750 Ringe 
Max. 10 hunde Pris: 50 kr.Tilmelding til Jørgen 
Madsen
 

Schweisshundedag på Ørnfeldt / Østergård. Lørdag 
d. 23.03.13 kl. 09.00
Introduktion til schweissarbejde. Der kræves ingen 
forkundskaber til schweiss for at deltage på denne 
dag. Behandling af blod og lægning af spor. En eller 
fl ere af klubbens schweisshundeførere fortæller 
om emnet og fører os gennem dagen. Afholdes på 
Ørnfeldt / Østergård. Mødested: Ørnfeldt Gods 
Ørnfeldtvej 102 Kølstrup 5300 Kerteminde Husk 
madpakke – vi starter med fælles morgenmad. Pris: 
100 kr. Tilmelding til Jørgen Madsen
Schweisstræning.
Det tilstræbes at en af klubbens schweisshundefø-
rere vejleder og kommenterer hundenes præstatio-
ner. Lørdag d. 06.04.13 kl. 12.30.
 Mødested: Svendborgmotorvejen P-Pladsen v. 
frakørsel 15 (Kirkeby) Derfra kører vi til Hvidkil-
deskoven. Max. 6 hunde Pris: 50 kr. Tilmelding til 
Jørgen Madsen 
Lørdag d. 20.04.13 kl. 12.30 - ALT OPTAGET
Mødested: v. Ole Mogensen Møllerled 15 5400 
Bogense Max. 6 hunde Pris: 50 kr. Tilmelding til 
Jørgen Madsen
Lørdag d. 27.04.13 kl. 12.30 - ALT OPTAGET
Mødested: Svendborgmotorvejen P-Pladsen v. 
frakørsel 15 (Kirkeby) Derfra kører vi til Hvidkil-
deskoven. Max. 6 hunde Pris: 50 kr. Tilmelding til 
Jørgen Madsen 

Dressurtræning / Hvalpemotivation.  Onsdag d. 
27.03.13 – i alt 12 onsdage. Kl. 19.00
Åben klasse – Unghunde – Hvalpe. 
Unghunde / hvalpe  Begyndertræning for hvalpe / 
unghunde i aldersklassen 3 – 12 mdr. Mild opstart 
af grunddressur. Tips og tricks fra trænerens 
værktøjskasse. Opstart af sporarbejde (vi starter m. 
foderslæb). Samvær med andre hundeførere (m. 
samme problemer som en selv).Socialt samvær for 
unghundene (de bliver pludselig en del af en fl ok)
Åben klasse: Grundlæggende dressur – Lydighed – 
Apporteringstræning. Alt i varierende sværhedsgra-
der – tilpasses af træner / hundefører til den enkelte 
hunds trænings niveau. Det er her, at vi gerne 
skulle have grunddressuren på plads – før hundene 
slippes til apportering. Der trænes i fl ere forskellige 
discipliner hver aften. Hver disciplin har sin egen 
placering / bane og det tilstræbes, at der altid er en 
træner v. hver disciplin. Pris: Åben klasse: 350 kr. 
Unghunde / hvalpe: 300 kr. Højstrup Vibelundvej 
5200 Odense V Tilmelding til Jørgen Madsen

Dressurafslutning. Lørdag d. 15.06.13 kl. 08.00.
Lokal prøve, hvor bl.a. hundenes dressurniveau 
bedømmes. Åben klasse og Unghunde. Vi starter 
med fælles morgenmad kl. 08.00, og afslutter med 
spisning af medbragte madpakker og kritik af vores 
hunde. Svennekærgård v. Højstrup Vibelundvej 
5200 Odense V Tilmelding til Jørgen Madsen  – 
senest 12.06.13 

Udtagelse til Racedyst.
Kombineret med anerkendt apporteringsprøve. Lør-
dag d. 22.06.13 kl. 09.00. Sortenkær. Sortenkærvej 

24 5492 Vissenbjerg. Tilmeldingblanket til Jørgen 
Madsen – senest d. 15.06.13.

Slæb og Apporteringstræning.  Onsdag d. 
19.06.13 – i alt 9 onsdage. Kl. 19.00
Åben klasse & Unghunde. Nu er grunddressuren 
nogenlunde på plads. Øvelsernes og discipliner-
nes sværhedsgrader øges. Der arbejdes med de 
discipliner, der indgår i ”Slæb og Apporteringsprø-
ven”. Ræv vil af og til indgå som apporterings- / 
slæbemne. Der er ikke krav om, at den enkelte hun-
defører til sidst tilmelder sig ”Slæb og apporterings-
prøven”. Pris: Åben klasse: 350 kr. Unghunde: 300 
kr. Højstrup Vibelundvej 5200 Odense V Tilmelding 
til Jørgen Madsen 

Hvalpemotivation. Lørdag d. 20.07.13 – i alt 5 
lørdage. Kl. 09.30 – 11.30
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i alders-
klassen 3 – 12 mdr. Mild opstart af grunddressur. 
Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse.Opstart 
af sporarbejde (vi starter m. foderslæb). Samvær 
med andre hundeførere (m. samme problemer som 
en selv). Socialt samvær for unghundene (de bliver 
pludselig en del af en fl ok)  Pris: 150 kr. Højstrup 
Vibelundvej 5200 Odense V Tilmelding til Jørgen 
Madsen

Markprøvetræning. Udvalgte dage i august
Pris: Hunde med tilknytning til DRK – Område 
Fyn:  50 kr. pr. aften. Hunde uden tilknytning til 
DRK – Område Fyn: 100 kr. pr. aften. Hvis en aften 
er overtegnet, har ruhår fortrinsret til disse trænings-
aftener. Tilmelding til Jørgen Madsen

Ræveslæb. Anerkendt ræveslæbsprøve. Lørdag 
13.04.13 kl. 09.00
Mødested: v. Svend Hansen Sdr. Højrupvejen 100 
Søllinge 5750 Ringe Max. 12 hunde Tilmelding til 
Jørgen Madsen – senest d. 06.04.13.
Mødested: Ørnfeldt Gods Torsdag 01.08.13 kl. 
18.00. 
Ørnfeldtvej 102 Kølstrup 5300 Kerteminde. Max. 
14 hunde Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 
25.07.13.

Familiedag 
Inviter familie og venner til en hundedag, hvor vi 
viser, hvad vores hunde har arbejdet med i løbet 
af året. Søndag d. 18.08.13 kl. 14.00. Pris: 75 kr. – 
børn u/ 12 år gratis. Klubhuset Udlodgyden v. Phø-
nix. (Blind vej fra Udlodgyden – tæt på Ørbækvej 
) Tarup-Davinde I/S Tilmelding til Jørgen Madsen 
– senest d. 11.08.13.

Bubbelprøven Vinderklassetræning – lokal prøve 
udelukkende for ruhår. Adgangskrav: bestået ”Slæb 
og Apporteringsprøve” samt deltaget på anerkendt 
markprøve. Max. 10 hunde. Der uddeles pokal til 
1. - 2. - 3. vinder. Lørdag d. 21.09.13 kl. 09.00. 
Pris: Hunde med tilknytning til DRK – Område 
Fyn:  50 kr. pr. aften.Hunde uden tilknytning til 
DRK – Område Fyn: 100 kr. pr. aften. Mødested: 
Søbygård Johan Rantzausvej 7 5610 Assens Dagens 
terrænleder er Anker Madsen Tilmelding til Jørgen 
Madsen – senest d. 14.09.13.

Marktræning for unghunde med fældning af 
fugl.
Marktræning for unghunde 10 – 24 mdr. Max. 10 
hunde. Søndag d. 22.09.13 kl. 09.00. Pris: Hunde 
med tilknytning til DRK – Område Fyn:  50 kr. pr. 
aften. Hunde uden tilknytning til DRK – Område 
Fyn: 100 kr. pr. aften. Mødested: Søbygård Johan 
Rantzausvej 7 5610 Assens Dagens terrænleder 
er Anker Madsen Tilmelding til Jørgen Madsen – 
senest d. 15.09.13.

DANSK RUHÅR KLUB

www.fjd.dk
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Debat-/medlemsmøde om året, der gik.
Hvad skal der ske til næste år? Område Fyn’s mest 
vindende ruhår kåres fra DM 2012 til DM 2013. 
Onsdag d. 23.10.13 kl. 19.00. Fraugde Fritidscenter 
Stat-ene-vej 18, Fraugde 5220 Odense SØ Fri entre. 
Tilmelding til Jørgen Madsen. 

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

Vestsjællandske Markprøve d. 2. Marts 2013
DRK Roskilde område, Slagelse område og Sten-
lille jagtforening afholder markprøve d. 2 Marts 
2013, indskrivning mellem kl.8-til 8.3o, i Stenlille 
Jagtforenings Klubhus på
Plantagevej 1C Døjringen, 4180 Sorø. Tilmelding 
senest 24 Februar 2013, markprøven er åben for 
alle. Kontaktperson og tilmelding til Finn Storm 
Jensen telf.43209014-20725341.
Eller Arne Nielsen 75805082-24690819. Morgen-
kaffe kan købes

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

Apporteringstræning 24.03.2013  Kl. 9.00. 
Mødested Reersøvej, 4990 Sakskøbing Pris: 250,-   
6 gange træning  Tilmelding til Rene Jørgensen: 
30458584
 
Grundkursus markprøve. 24.02.2013 Kl. 9.00. 
Vi tilbyder et “markprøve-intro-kursus” kun for 
nye / uerfarne hundeførere… på Sydsjælland. Max 
8 deltagere. Teori + praktisk træning Mødested: 
Petersgård, Petersgård Alle 3, 4772 Langebæk 
Tilmelding til Kim Nielsen: Tlf.: 21756843 eller 
kim-nielsen@vikima-seed.dk
 

Forårsmarkprøve 02.03.2013 kl. 8.00 på Gre-
vensvængevej 25, 4700 Næstved Max 24 hunde 
fordelt på 3 hold. Pris: Kr. 200,- Tilmelding til 
Kim Nielsen: Tlf.: 21756843 eller kim-nielsen@
vikima-seed.dk
 
Schweisstræning Opstart Søndag d. 03.03.2013 
kl. 14.00 Mødested: Vægterboligen ved Krenkerup 
Pris: Kr. 640,- for 8 gange træning Tilmelding til 
Palle Eriksen: Tlf.: 40180753
 
Ræveslæbstræning Opstart Tirsdag d. 02.04.2013 
kl. 19.00 Mødested: P-pladsen ved Middelal-
dercentret, Ved Hamborgskoven 2, 4800 Nyk. F. 
Tilmelding til Kim Nielsen: Tlf.: 21756843 eller 
kim-nielsen@vikima-seed.dk
 
Skue- og familiedag Søndag d. 02.06.2013 på 
Sjælland Se nærmere info. på hjemmesiden www.
ruhaar.dk eller www.korthaarklubben.dk

Vand-Slæb-Apporteringstræning
4. Juni kl. 19.00 Listrupvej 1, 4863 Eskilstrup
11. Juni kl. 19.00 Listrupvej 1, 4863 Eskilstrup
18. Juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930 Maribo
25. Juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930 Maribo
2. Juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskø-
bing
9. Juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskø-
bing
16. Juli kl. 19.00 Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 
Næstved
23. Juli kl. 19.00 Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 
Næstved
27. Juli kl. 08.00 Nr. Vedby Grusgrav, 4840 Nr. 
Alslev

Marktræning
Der afholdes marktræning på Sydsjælland og på 
Lolland i August og September mdr. Se nærmere 
info. på hjemmesiden www.ruhaar.dk eller www.
korthaarklubben.dk 
Efterårsmarkprøve Lørdag d. 31.08.2013 kl. 08.00 
Mødested: Jagthytten ved Berritsgård, Kogangen, 
4990 Sakskøbing. Pris: kr. 200,- Max 24 hunde på 3 
hold , Tilmelding til Kim Nielse

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

Aktiviteter for 2013 er på trapperne.... : 

Kalender 2013 
Dansk Ruhår Klub:

Her er de arrangementer der er planlagt 
d.d. i 2013, vi følger løbende op med 
informationer på hjemmesiden www.
ruhår.dk 
Her må medlemmerne følge med da Jagt-
hunden har dead lines som gør at arran-
gementer ikke bliver beskrevet i bladet.

2013

Hovedprøven i Ribe. 06-07  April
Generalforsamling i Korsør. 20 April
Quinde Weekend – kend din Ruhår. I 
Randbøl 03-05 Maj
DRK udstilling i Bredsten  03 August
Efterårs vinderklasser 28-29 September

Bestyrelsen.

DANSK RUHÅR KLUB

www.fjd.dk
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Klubredaktør:
Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 4720 
Præstø. Tlf. 56 39 84 96
klubredaktor@korthaarklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

www.fjd.dk

Prøven afholdes lørdag 6. og søndag 7. 
april 2013.
Mødested: Filskov Sognegård, Sognegårds-
vej 7, Filskov, 7200 Grindsted, tlf.75 34 81 
30
Prøveleder: Kristian Møberg, Højgårdvej 8, 
7323 Give. Tlf. 75 73 24 67 /22 905 268. 
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. 55,00 kan bestilles forud på 
mail til prøvelederen eller direkte til Filskov 
Sognegård på tlf. 75 34 81 30. Skal afhentes 
og betales ved betjeningen om morgen. 
  Vi samles som sædvanlig lørdag aften kl. 
18.30 på Filskov Sognegård til festmid-
dagen. Herunder udde-ling af præmier og 
pokaler. Middagen koster kun kr. 45,00, da 

klubben giver et tilskud hertil. Bestillingen 
må gerne sendes på mail til prøvelederen 
eller direkte til Filskov Sognegård på tlf. 75 
34 81 30. 
På grund af ændringer i den sædvanlige 
menu, er tilmeldingen til festmiddagen 
senest d. 30.3.2013.
HUSK!! De bestilte spisebilletter til fest-
middagen lørdag aften skal afhentes om 
morgenen ved betjenin-gen.

International vinderklasse søndag starter 
præcis kl. 8.00. Frokost på Sognegården 
kl. 12.00. Der kan kø-bes Dansk Bøf à kr. 
79,00. Bestilles om morgenen. Madpak-
ker må medbringes, men drikkevarer skal 
kø-bes. 
Afslutning kl. ca. 16.00 på Filskov Sogne-
gård.

Tilmelding. Vær OBS på at tilmeldingen 
til prøven skal ske online via Hundeweb 
(Dansk-Kennel-Klub). Se hjemmesiden 
hvor der er link til Hundeweb. Tilmelding 
senest onsdag den 22. marts 2013. 
Har man ikke mulighed for at anvende 
online tilmelding, evt. ved hjælp af en kam-
merat, kan tilmeldings-blanketten sendes til 
prøvelederen, ligeledes senest den 22. marts 
2013. Betalingen skal følge tilmeldings-
blanketten på check eller indsættes på reg.

nr. 7622 kontonr.0 001 258 395. 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 åbenklasse, 
uanset hvor mange 1. præmier hunden tid-
ligere har opnået i denne klasse. Husk: Re-
sultatbog for unghunde og åbenklasse hunde 
skal, såfremt man ønsker resultatet indført, 
afl everes om morgenen.  For deltagelse på 
international vinderklasse kræves 2 gange 1. 
pr. i åben klasse/brugsprøve/fuldbrugsprøve, 
samt bestået slæb- og apporteringsprøve 
eller DJ’s udvidede apporte-ringsprøve i 
2011-2012 eller 2 gang i alt med mindst 2 
års mellemrum. Beståelse af DJ’s Udvidede 
appor-teringsprøve kan erstatte den ene 
slæb- og apporteringsprøve.

Angående overnatningsmuligheder kan 
bl. a. henvises til følgende: Filskov Kro 
75 348 111, Sdr. Omme Kro 75 341 700, 
Diagonalkroen Give 75 735 544, Billund 
Vandrehjem 75 332 777, Billund Kro 75 332 
633, Grindsted Campingplads 75 321 751, 
Bed & breakfast, Give 75 735 744.
  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 er sponsor til Give prøven.

Dommere:
Unghunde og åben klasse: 
Leif Jensen ordf. Unghunde, Kaj Olsen, 
Gorm Henriksen, Jeff Jacobsen, Allan Grun-
dahl, ordf. åben klasse, Bjarne Axelsen,  og 
John Christensen.
Vinderklasse A: 
John Christensen, ordf., Bent Hesthaven, og 
Kim Schrøder.
Vinderklasse B: Bjarne Axelsen, ordf., Car-
sten Lundhøj, og Niels Korsbæk.

Korthaarklubbens hovedprøve ved Give 2013
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KHK`s Schweissprøver 2013
For tilmelding skal hunden være: DKK 
stambogsført og stambogsnr. angives!

Schweissprøve:  Holbæk, søndag den 21 
april kl. 9.00 8 spor 3 timer/400m. Møde-
sted: På Eriksholm Avlsgård På Eriksholm-
vej, Holbæk Jagthytten bag gården. 
Tilmelding og betaling senest 13. april på 
kontonr. 5356-0510745. Prøveleder Carl 
Kristian Thomsen, tlf. 29 27 08 20. Mail..
ckristianthomsen@gmail.com

Schweissprøve: Tårs, lørdag den 4. maj 
2013, 3 timer/400m og 20 timer/400m.
Mødested: Græsdalsvej 34, Tårs, kl. 9. Prø-
veleder: Per Winther, Græsdalsvej 34, Tårs, 
Tlf. 98 95 83 93. Tilmelding og betaling se-
nest 27. april til kontonr. 7362-20050055-8

Schweissprøve: Torsted, søndag den 
5. maj kl. 9.00. 3t/400 m., 20t/400 m., 
20t/1000 m. og 40t/1000 m. Mødested: 
Jagthytten Sdr. Klausie. Tilmeldingsblanket 
og deltagergebyr sendes til prøveleder:
Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1, Tim. Tlf.: 97 
33 33 35 – senest den 27. april 2013. Kan 
eventuelt
Indsættes på konto nr. 7670-2804172. 

Schweissprøve: Næstved, søndag den 5. 
maj. 3 timer/400m og 20 timer/400.
Mødested og tid kommer senere. Tilmel-
ding og betaling senest 25. april på kontonr. 
5356-0510745
Prøverleder. Carl Kristian Thomsen, tlf. 29 
27 08 20 Mail: Ckristianthomsen@gmail.
com
 
Schweissprøve: Als, lørdag, den 08. 
juni kl. 9.00  3t/ 400 m og 20t/ 400 m. 
Mødested:P. pladsen for enden af Flædbæk-
vej 6430 Nordborg. Sted: Nørreskoven på 
Als. Tilmelding: senest d.31.maj til prøve-
leder, gebyr indbetales på konto 8010 – 1 
776 260. Prøveleder: Chr. Hansen Bakke-
vænget 11, Broager, tlf.23 30 21 46.
 
Schweissprøve: Skive, søndag den 9. juni. 
kl. 08.00. 3 timer/400 meter. Mødested: 
Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. 
Alle hunderacer er velkomne. Arrangør: 
Korthaarklubben og Skive Jagtforening. 
Der kan købes morgenkaffe og middags-
mad. Tilmelding og betaling senest 31. maj 
på  kontonr. 9070-1623678004 Prøvele-
der: Villy Andersen tlf. 98 23 25 92, mail: 
Schweiss@korthaarklubben.dk

Schweissprøve: Torsted, søndag den 21. 
juli kl. 9.00, 3t/400 m., 20t/400 m.,20t/1000 
m. og 40t/1000 m. Mødested: Jagthytten 
Sdr. Klausie. Tilmeldingsblanket og delta-
gergebyr sendes til prøveleder:

Ebbe Brunsgaard, Gejl vej 1, 6980 Tim. 
Tlf.: 97 33 33 35 – senest den 30. juni 
2013. Kan eventuelt
Indsættes på konto nr. 7670-2804172.

Schweissprøve: Skive, søndag den 11. 
august  kl. 08.00. 3, 20 og 40 timer - 400 
og 1000 meter.
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 
Skive. Alle hunderacer er velkomne.
Arrangør: Korthaarklubben og Skive Jagt-
forening. Der kan købes morgenkaffe og 
middagsmad.
Tilmelding og betaling senest 2. august  til 
kontonr. 5532-4384731010. Prøveleder: 
Jens Arne Hald tlf. 20 64 52 46  Mail: jens-
hald@post10.tele.dk

Schweissprøve: Roldskov, lørdag, den 24. 
august  kl. 08.30. 400m/3t. - 400m/20t og 
1000m/20t
Mødested: P-pladsen i Roldskov, Buderup-
holms statsskovsdistrikt ved Skørping.
Max. 3 hold. Prøven er åben for andre ra-
cer. Der er mulighed for rapportering jævn-
før skovdistriktets regelsæt. Tilmelding og 
betaling senest 7. august, til kontonr.  3401 
- 3 401 197 141
Prøveleder: Dan Vestergaard, Langerimsvej 
90, 9560 Hadsund.
Mail: danvestergaard@hotmail.com  

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Vendsyssel
Nyhedsbrev 
Aktivgruppens generalforsamling blev afviklet den 
4. september 2012 i Tårs. 
På generalforsamlingen var der en mindre ud-
skiftning i bestyrelsen. Ole Mikkelsen og Henrik 
Hvarregaard
ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Vi takker for 
deres indsats i bestyrelsen gennem fl ere år.
To nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt. Det blev 
Karsten Højen og Michael Mølholt.
Efterfølgende har bestyrelsen holdt konstituerende 
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen: Formand:Jens Erik Dis-
sing,  Formand@korthaarpaatoppen.dk, tfl  
23446602.   
Næstformand: Grethe Poulsen, naestformand@
korthaarpaatoppen.dk tlf. 3171 9091,  
Kasserer: Kurt Grün, Kasserer@korthaarpaatop-
pen.dk tlf.21780666.
Sekretær: Michael Mølholt, sekretaer@korthaarpa-
atoppen.dk tlf.20249713.
Bestyrelsesmedlem: Karsten 
Højen,bestyrelsesmedlem@korthaarpaatoppen.dk
tlf. 2093 2047.

Hvalpe/unghundetræning:
Primo 2013 vil der i samarbejde med Ruhårsklub-
ben-Vendsyssel blive startet et motiveringshold 
for jagthunde i Vendsyssel. Lokaliteten til denne 
træning vil forhåbentlig komme til at ligge centralt 
i Vendsyssel. Her vil blive arbejdet meget med den 
grundlæggende dressur.
Tilmelding til Kurt Grün eller Bent Bolli Hansen 
fra Ruhårsklubben. (Bent – 4051 9362)
Sted og tidspunkt vil fremgå senere på klubbens 
hjemmeside og bliver også udsendt på mail.

Marktræning:
Lørdag den 9. februar og lørdag den 16. februar. 
Disse dage bliver der mulighed for at få vejledning 
i, hvordan du fører din hund på marken. Du vil 
forhåbentlig samtidig få muligheden for at få fugl, 
for din hund.
Tilmelding til Karsten Højen eller Kurt Grün.
Sted og tidspunkt vil fremgå senere på klubbens 
hjemmeside og bliver også udsendt på mail.

Foredrag ved storvildtjæger Jan Ulrik – Ost og 
vinsmagning:
I februar 2013 vil vi se frem til et foredrag i jagt-
stuen hos Jan Ulrik. Omringet af Jan Ulriks mange 
trofæer
fra næsten hele verdens mange jagtmarker, vil Jan 
Ulrik tage os med på mange af sine jagtrejser. Han 
vil levende fortælle om jagten hjorte, jagten på 
løven, elefanten og andet vildt fra verdens mange 
forskellige jagtmarker. Jan Ulriks egne optagelser 
fra jagten bliver evt. forevist.
Denne aften vil vinekspert Henning Agesen, også 
være til stede. Henning Agesen vil fortælle om de 
vine, 
vi får muligheden for at smage i løbet af aftenen. 
Albert Pedersen fra Skæve Mejeri vil evt. samme 
aften, servere smagsprøver på forskellige oste 
eller lignende. Alle vine/oste m.m. kan med fordel 
købes/bestilles denne aften.
Tilmelding til Michael Mølholt eller Grethe 
Poulsen.
Sted og tidspunkt vil fremgå senere på klubbens 
hjemmeside og bliver også udsendt på mail.

Ringtræning:
Primo maj 2013 vil der blive mulighed for at få 
set/vurderet din hund før den skal fremføres til 
udstilling. Der vurderes om hunden er klar til ud-



38

KORTHAARKLUBBEN

stilling og du får evt. nogle forslag til forbedringer 
ved fremføring af hunden på udstilling. Der vil ikke 
blive givet udtryk for hvilken præmiering hunden 
kan opnå.
Husk tilmelding til dette pga. hygge med kaffe og 
kage efter hunde-fremvisning.
Tilmelding til Jens Erik Dissing
Sted og tidspunkt vil fremgå senere på klubbens 
hjemmeside og bliver også udsendt på mail.

Vedr. udsendelse af information fra klubben.
Bestyrelsen har besluttet at der fremover kun bliver 
udsendt information med post, max to gange årligt.
En gang årligt vil der også komme indkaldelse til 
generalforsamling.
Hvis du kunne tænke dig at deltage i et af forenin-
gens arrangementer, som endnu ikke er helt fastlagt, 
kontakt da et bestyrelsesmedlem og du vil få mere 
information, når arrangementet er helt fastlagt.
Medlemmer der har modtaget dette nyhedsbrev på 
mail, er naturligvis ikke berørt af dette. For disse vil 
der løbende kommer information på mail. Klubbens 
hjemmeside vil løbende blive opdateret.
Har du modtaget dette nyhedsbrev pr. brev og du 
har en mail-adresse bedes du kontakte klubben.
Med venlig hilsen – Aktivgruppen Vendsyssel.
  

Aktivgruppen Aalborg
Marktræning 2013.
Afholdes lørdag d. 16. februar, kl. 9.00. Mødested 
Kjellingbrovej, Grindsted. Tilmelding til Bjarne 
Jacobsen, tlf. 20 28 94 69 eller Jens Arne Hald, tlf. 
20 64 52 46.
Søndag d. 24. februar kl. 9.00. Mødested ved Hen-
ning Skriver, Simestedgårdsvej 1, Barmer.
Tilmelding til Bjarne Jacobsen, tlf. 20 28 94 69 eller 
Jens Arne Hald, tlf. 20 64 52 46.

Aktivgruppe Midt- og Vestjylland.
Program 2013.

Opstart af schweisstræning: 3 feb., 10. feb., 17. 
feb. og den 24. feb. 2013.Mødested: 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. 
97 33 33 35) – senest den 27. januar 2013. 

Vintermøde: Den 19. februar 2013 kl. 19.00 i 
Højmark for- samlingshus afholder Aktivgruppen 
vintermøde. 
Der vil blive en gennemgang af aktiviteterne / re-
sultaterne for 2012 samt uddeling af pokal til bedste 
ung- og åben klasse hund. Opnåede resultater bedes 
venligst fremsendes til: Gorm Henriksen, Ørnevej 6, 
6950 Ringkøbing – senest den 13. februar 2013.

Lokal markprøve: Der afholdes lokal markprøve 
i Højmark, lørdag den 2 marts 2013. Mødested: 
Adelvej 65, 6940 Lem St. kl. 9.00. Tilmelding til 
Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6,
 6940 Lem. Tlf.: 97 34 16 01. Tilmeldingsgebyr: 
150,- kr. Senest den 16. februar 2013.
(Ung/åbenklasse hunde). Max. 2 hold. Prøven er i 
samarbejde med Ruhårsklubbens område 4. 

Ræveslæbstræning: Mandag den 25. marts 2013 
starter vi ræveslæbs-træning som foregår 4 mandage 
indtil prøven i april 2013. Tilmelding til Steen 
Kirk Jensen, senest den 20. marts 2013 på tlf. 97 
34 16 01 eller 6146 7501. Ved tilmelding oplyses 
mødested, tidspunkt, gebyr m.m. Min. 5 deltagere. 
Træningen er i samarbejde med Ruhårsklubbens 
område 4.

Ræveslæbsprøve med diplom: Mandag den 22. 
april 2013. Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. Tid: 
kl. 17.30. Tilmelding på anerkendt anmeldelses-

blanket skal sendes sammen med gebyr (kr. 150,-?) 
til: Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. 
Kan eventuelt indsættes på konto nr. 7670-1788020, 
husk angivelse af stambogsnr. Senest den 15. april 
2013. Min. 5 deltager.

Schweissprøve: Korthårsklubben afholder aner-
kendt (3 timer / 400m), (20 timer / 400 m.), (20 
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 5. maj 2013 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten Sdr. 
Klausie.
Tilmeldingsblanket + deltagergebyr skal sendes til 
prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1, 6980 Tim. 
(Tlf.: 97 33 33 35) – senest den 27. april 2013. Kan 
eventuelt indsættes på konto nr. 7670-2804172, 
husk angivelse af stambogsnr. Hunden skal være 
DKK stambogsført.

Schweissprøve: Korthårsklubben afholder aner-
kendt (3 timer / 400m), (20 timer / 400 m.), (20 
timer / 1000 m.) og (40 timer / 1000 m) schweis-
sprøve i Torsted. Søndag den 21. juli 2013 kl. 9.00. 
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. Tilmeldings-
blanket + deltagergebyr skal sendes til prøveleder: 
Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1, 6980 Tim. (Tlf.: 97 33 
33 35) – senest den 30. juni 2013. Kan eventu-
elt indsættes på konto nr. 7670-2804172, husk 
angivelse af stambogsnr. Hunden skal være DKK 
stambogsført.

Vand og slæbtræning: Onsdag den 12. juni 2013 
(vil køre hver onsdag frem til vand- og slæbsprøven 
i Stauning / Dejbjerg primo august 2013). Møde-
sted: Pumpestation nord, Stauning. Tid: kl. 18.30.
Tilmelding til: Steen Kristiansen (tlf. 97 34 17 18) 
– senest den 7. juni 2013. Max. 20 deltagere. Gebyr: 
kr. 400,- (afregnes første gang). Træningen er i 
samarbejde med Ruhårsklubbens område 4.

Fuldbrugstræning: Mandag den 17. juni 2013 og 
følgende mandage frem til den første fuldbrugs-
prøve i september. Mødested: Hundeskoven, Ring-
købing. Tid: kl. 18.30. Tilmelding til: Steen Kirk 
Jensen (tlf. 97 34 16 01 / 61 467 501) – senest den 
10. juni 2013. Max: 12 deltagere. Deltagergebyr: kr. 
200,- (betales ved første træningsdag) dertil kom-
mer afregning af vildt. Træningen er i samarbejde 
med Ruhårsklubbens område 4
Apporteringsprøve/FamiliedagSøndag den 23. juni 
2013 kl. 9.00 afholdes anerkendt apporterings-
prøve hos Valdemar Thorndahl, Kaasvej 6, Torsted, 
6990 Ulfborg. Tilmelding til Steen Kirk Jensen, 
Kildebakken 6, 6940 Lem senest den 15. juni 2013. 
Tilmeldingsgebyr kr. 225,- bedes indsættes på konto 
nr. 7670 1788020.

Lokal efterårsmarkprøve: Afholdes søndag den 
25. august omkring Timring/Vildbjerg og Lem.  
Mødetid kl. 08.00 og sted oplyses ved tilmelding. 
Pris kr. 200,- incl. morgenkaffe som betales ved 
tilmelding. Tilmelding til Annette Rasmussen, 
Frederiksdalvej 71, 8620  Kjellerup. Tlf: 27 81 25 
28. Tilmelding senest den 18. august, skriftligt og til 
tiden. Max. 2 hold.

Ræveslæbsprøve: Fredag den 11. oktober 2013 i 
Hjelm Plantage. Mødested: Oplyses ved tilmelding. 
Tid: kl. 16.00. Tilmelding på anerkendt anmel-
delsesblanket skal sendes sammen med gebyr (kr. 
150,-??) til: Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 
Lem. Senest den 5. oktober 2013. Kan eventuelt 
indsættes på konto nr. 7670-1788020, husk angi-
velse af stambogsnr. Min. 5 deltagere. 

Aktivgruppen Storstrømmen
Program for 2013.

Opstart dressurtræning:
24.01.2013 Kl. 19.00  Ridehallen hos Jane Buck, 
Steffensmindevej 2, 4840  Nr. Alslev
Pris:  Kr. 350,- 8 gange træning + afslutning.  Max. 
24 hunde.
Tilmelding til Kim Nielsen: Tlf.: 21 75 68 43 eller 
kim-nielsen@vikima-seed.dk

Apporteringstræning:
24.03.2013 Kl. 9.00. Mødested Reersøvej, 4990 
Sakskøbing, Tilmelding til Rene Jørgensen: 30 458 
584, Pris: 250,- 6 gange træning.

Grundkursus markprøve:
24.02.2013  Kl. 9.00. Vi tilbyder et “markprøve-
intro-kursus” for nye / uerfarne hundeførere… på 
Sydsjælland. Max 8 deltagere. Teori + praktisk 
træning. Mødested: Petersgård, Petersgård Alle 3, 
4772  Langebæk. Tilmelding til Kim Nielsen: Tlf.: 
21 75 68 43 eller kim-nielsen@vikima-seed.dk

Forårsmarkprøve:
02.03.2013 kl. 8.00 på Grevensvængevej 25, 4700  
Næstved. Max 24 hunde fordelt på 3 hold. 
Pris: Kr. 200,00. Tilmelding til Kim Nielsen: Tlf.: 
21 75 68 43 eller kim-nielsen@vikima-seed.dk

Schweisstræning:
Opstart Søndag d. 03.03.2013  kl. 14.00. Mødested: 
Vægterboligen ved Krenkerup
Pris: Kr. 640,- for 8 gange træning. Tilmelding til 
Palle Eriksen: Tlf.:40 18 07 53.

Ræveslæbstræning:
Opstart Tirsdag d. 02.04.2013  kl. 19.00. Mødested: 
P-pladsen ved Middelaldercentret, Ved Hamborg-
skoven 2, 4800 Nyk. F. Tilmelding til Kim Nielsen: 
Tlf.: 21 75 68 43 eller kim-nielsen@vikima-seed.dk

Skue- og familiedag: 
Søndag d. 02.06.2013 på Sjælland. Se nærmere 
info. på hjemmesiden www.ruhaar.dk  eller  www.
korthaarklubben.dk 

Vand-Slæb-Apporteringstræning:
4. Juni kl. 19.00, Listrupvej 1,4863 Eskilstrup.11. 
Juni kl. 19.00 Listrupvej 1, 4863  Eskilstrup.
18. Juni kl. 19.00, Bursø, Mallehøjvej, 4930 Ma-
ribo. 25. Juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930  
Maribo. 2. Juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 4990  
Sakskøbing. 9. Juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 
4990  Sakskøbing. 16. Juli kl. 19.00 Mogenstrup, 
Bøgesøvej, 4700  Næstved. 23. Juli kl. 19.00Mo-
genstrup, Bøgesøvej, 4700  Næstved. 27. Juli kl. 
08.00 Nr. Vedby Grusgrav, 4840  Nr. Alslev.

Marktræning:
Der afholdes marktræning på Sydsjælland og på 
Lolland i August og September mdr. 
Se nærmere info. på hjemmesiden www.ruhaar.dk  
eller  www.korthaarklubben.dk 

Efterårsmarkprøve:
Lørdag d. 31.08.2013 kl. 08.00. Mødested: Jagthyt-
ten, Kogangen, 4990  Sakskøbing.
Pris: kr. 200,-  Max 24 hunde på 3 hold.Tilmelding 
til Kim Nielsen: Tlf.: 21756843 eller kim-nielsen@
vikima-seed.dk.

Venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen.
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Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Jens Erik Dissing, Vrejlev Klostervej 84, 9830 
Tårs. Telefon nr: 98961856/31719091.
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
Kontaktperson: 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 Rød-
kærsbro, 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, Fru-
ering, 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 Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22, 
4100 Ringsted, tlf. 23389618, e-mail: leif@tjmf.dk 
eller e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22, 
4990 Sakskøbing, tlf. 54706902 /30458584
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

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

Bestyrelsesmøde 
den 11. november 2012
Dagsorden
1. Underskrivelser af sidste referat.
2. Økonomi (Herunder budgetforslag).
3. Gennemgang af udsendte FJD-DJU-DKK 
skrivelser.
4. Evaluering af efterårsvinderklasse, plan-
lægning af 2013, med forslag til indstilling af 
Dommere.
5. Evaluering af jagtdag for nye medlemmer 
og planlægning af ny.
6. Generalforsamling 2013 (Herunder dagsor-
den til møde med aktivgrupper).
7. Giveprøven og Dommerbesætning.
8. Henvendelse fra medlemmer. 
9. Eventuelt og næste møde.

Referat:
1. Underskrivning af sidste referat
Referat fra møde den 5.09.12 blev underskre-
vet
2. Økonomi (Herunder budgetforslag):
Kassebeholdning pr. 31.10.2012 samt med-
lemsantal blev oplyst. Udkast til budget var 
tilsendt bestyrelsesmedlemmerne forud for 
mødet. Blev gennemgået og justeret. Da FJD 
har besluttet at opkræve 3-5 kr. pr. medlem i 
specialklubberne som tilskud til Agerhønefon-
den blev dette punkt forhøjet med kr. 3.500. 
Ligeledes blev det besluttet at yde telefontil-
skud til alle bestyrelsesmedlemmer ud over 
kasserer og formand, hvorfor dette punkt også 
blev forhøjet med kr. 3.500,-. Budgettet fi n 
justeres når året er gået.
3. Gennemgang af udsendte FJD-DJU-DKK 
skrivelser:
FJD: Mht. antal af ringe ved udstillingen i 
Vissenbjerg vil specialklubberne få besked om 
antal tilmeldte efter tilmeldingsfristens udløb, 
således at dommer, sekretær m.m. kan justeres. 
I tilfælde af kun 1 ring, kan nogle møde ind 
senere. Manglende kritikker på Hundeweb 
var blevet berørt på FJD mødet. Dette vil DJU 
følge op på. Ny reservedommer til DM 2013 
indstilles. Ligeledes dommere til DM 2014.
DJU: Referat fra møde i oktober var tilsendt 
klubberne. Forskellige ting blev drøftet. Lige-
ledes blev drøftet ny indstilling til SAU udval-
get. SAU prøverne fordeles bedre geografi sk 
i 2013. Apporteringsdommere kan dømme 
DJU’s apporteringsprøver og Udvidede appor-
teringsprøver, efter indstilling til DJU evt. også 
Ræveslæb og Slæb og Apporteringsprøver. Der 
lægges op til debat om ændring af fordelings-
nøgle for deltagelse ved DM mht. til deltagelse 
fra specialklubbernes vinderklasser.
DKK: Formandsmøde i januar 2013. Valg til 
DKK 2013. Udstillingsdommer Conni Jacob-
sen indstilles til også at dømme korthår.
4. Evaluering af efterårsvinderklasse, plan-
lægning af 2013, med forslag til indstilling af 
Dommere:
Dejligt at der var så stor tilslutning, så vi 
kunne få 2 vinderklasser. Rigtig fi n og godt til-
rettelagt prøve. Stor tak til Allan Grundahl og 
hans hjælpere for veludført arbejde i 2012. Vi 
glæder os allerede til 2013 som også lægges i 
hænderne på dette team. Vi skal i programmet 
gøre opmærksom på, at klubben er vært ved 

kaffe og kringle ved afslutningen. Dommere til 
2013 blev drøftet.
Det var også en rigtig hyggelig fredag aften 
med stor deltagelse. Stor tak til Frederik Tamer 
og Lærke for lækker mad i form af grillet 
vildsvin med tilbehør. Her var Allan også tov-
holder mht. sted m.m. Dette ønsker vi at ændre 
fra 2013 idet, det er for meget at belaste Allan 
med. Vi har fået et rigtig godt tilbud fra Dan-
hostel Nykøbing Falster med bespisning fredag 
aften, overnatning på x antal værelser og evt. 
morgenkaffe alt afhængig af hvor mødested for 
prøven bliver. Dette arbejdes der videre på.
5. Evaluering af jagtdag for nye medlemmer 
og planlægning af ny:
Et rigtig fi nt arrangement som vi har fået stor 
ros for. Rigtig positive deltagere som fi k en 
virkelig god dag, både i teori og praksis. Stor 
tak til Karl Georg og Mariann for tilrettelæg-
gelse og husrum.
Der foretages igen i år lodtrækning fra 
1.10.2011 til 31.12.2012. Arrangementet afhol-
des igen i 2013 i Hals hos Karl Georg.
6. Generalforsamling 2013 (Herunder dagsor-
den til møde med aktivgrupper):
Indkaldelse er sendt til Jagthunden til of-
fentliggørelse i bladet i december. Forslag fra 
bestyrelsen blev drøftet. Der indkaldes forslag 
fra Aktivgrupperne til Årets Ildsjæl 2012. Li-
geledes inviteres Mest vindende hunde 2012.
Anders fremsender forslag til dagsorden for 
møde med Aktivgrupperne forud for General-
forsamlingen kl. 9.00 til bestyrelsen hurtigst 
muligt og fremsender invitation til Aktivgrup-
perne med opfordring til forslag til dagsorden 
ligeledes hurtigst muligt.
7. Giveprøven og Dommerbesætning:
Giveprøven foregår 6. og 7. april 2013. Dom-
merinvitation blev drøftet. Jubilarer inviteres. 
Der er i 2013, 1 50 års jubilar og 10 25 års 
jubilarer.
Succes’en fra sidste år, med at tilbyde nye 
hundeførere at følge med og se hvad en 
markprøve går ud på, gentages. Karl Georg er 
tovholder og annonce sættes både i Jagthunden 
og på hjemmesiden.
8. Henvendelse fra medlemmer:
På sidste møde havde vi et par henvendelser 
fra medlemmer. Ang. træningskammerater/
steder i Thy området har vedkommende fundet 
sammen med et medlem, hvilket er meget 
glædelig. Vi havde en opfordring på hjemmesi-
den om dette.
Et andet medlem spurgte på sporchampionat. 
Vi har efterfølgende, bedt ham komme med 
sit oplæg, som han, foreslog han gerne ville. 
Dette kommer lige først i det nye år.
9. Eventuelt og næste møde:
Forskellige ting drøftet. Næste bestyrelses-
møde mandag den 11. februar kl. 17.30 i Bil-
lund, så er fristen for indsendelse af forslag til 
generalforsamlingen udløbet.
Referent Ellen Jørgensen.

HUSK
Generalforsamlingen 23.02.13

KORTHAARKLUBBEN
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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

www.dmk-online.dk

Lørdag den 6.april – Unghunde og åben 
klasse
Dommere: Kresten Keldsen - Jes Laulund - 
Kaj Hedegård - Torben Bergsang 
Mødested: Bygholm Landbrugsskole - Hat-
tingvej 49- 8700 Horsens - åbent fra kl. 7.30
Mødetid senest kl. 8.00. afgang til terrænner 
forventes kl. 8.30
Ønskes morgenkaffe og rundstykker 40,- 
kr. skal det bestilles. Frokost i terrænet. 
Evt. madpakker a. 60,- kr.incl.en øl el-
ler vand skal bestilles. Morgenkaffe og 
madpakker skal bestilles på 2062 7002 eller 
C.troejborg@hotmail.com (bestilles senest 
den 25. marts). Eftermiddags kaffe / kage 
25,-kr.kan bestilles på dagen. Priserne er ca. 
til jeg har hørt fra leverandøren.
Matchning ved Bygholm Landbrugsskole 
kl. 15.30. Forplejning betales på dagen, 
begge dage!!  Tilskuere kan selvfølgelig 
også bestille.

Søndag den 7. april: International vinder-
klassse.
Dommere: Jes Laulund – Per H. Olesen – 
Ordf. Kresten Keldsen
Standkvarter: Bygholm Landbrugsskole 
- Hattingvej 49- 8700 Horsens - åbent fra 
kl. 7.30. Mødetid: senest kl. 8.00 afgang til 
terrænet forventes 8.30
Morgenkaffe/rundstykker a. 40,-. Varm mid-
dag 60,-. Dette skal bestilles senest den 25. 
marts ved prøvelederen. Eftermiddags kaffe 
/ kage 25,- kan bestilles på dagen Priserne er 
ca. til jeg har hørt fra leverandøren.
Tilmelding alle klasser på www.hundeweb.
dk  Eller kontakt prøvelederen. Anmel-
delsesfrist den 25. marts 2011. Gebyr alle 
klasser 350,-
Prøveleder Carsten Trøjborg kan træffes på 
20 62 70 02 eller: C.Troejborg@hotmail.
com. 

Dansk Münsterländer Klub’s Forårsmarkprøver 
d. 6. og 7. april ved Horsens

”Krage pral ” 
Alle kender begrebet bukketræf, hvor man 
mødes d.16/5 et eller andet sted i landet 
og har bukken med og selvfølgelig skal 
fortælle alle om morgenens oplevelse. 
  DMK vil starte et nyt koncept ” krage 
pral ” Ja hvad er nu det? 
  Alle ved hvor skidt, det står til med små-
vildtet i Danmark. Bestanden af agerhøns, 
fasaner og harer er drastisk nedadgående, 
her er krager og skader en af de store 
årsager. 
  Konceptet er enkelt: SKYD / FANG 
så mange krager/husskader som muligt, 
klip benene af dem og gem dem. Fuglene 
kan fryses ned og bruges til apporterings 
træning. 
  På vores årlige generalforsamling har vi 
krage/skade ben med til tælling. 
  DMK vil gerne belønne dette med præ-
mier. 

Regler: 
1. Krage/skadeben indleveres på DMK’s 
ordinære general forsamling. Der indleve-
res både højre og venstre ben. De indleve-
rede ben returneres ikke. 
2. Kun ben fra krager/skader nedlagt/ind-
fanget af medlemmet selv kan godtages. 
3. Dansk lovgivnig skal overholdes. 
Særligt jagtloven og ”Bekendtgørelse om 
vildtskader” 
4. Kun medlemmer af DMK der er til stede 
på generalforsamlingen kan deltage. 
5. Der uddeles præmier til de medlemmer 
der har indlevet hhv. fl est, næst fl est og 
tredje fl est par ben. 
6. 1.præmie: 1 års kontingent frit medlem-
skab af DMK, samt gratis deltagelse på en 
af klubbens anerkendte prøver. 2.præmie: 
1 års kontingent frit medlemskab af DMK. 
3.præmie: et stk. DMK merchandise, ek-
sempelvis en T-shirt med DMK-logo. 

STØT op om dette, det vil også gavne 
dig, måske kommer der en fl ok høns på 
markerne. Eller der kommer fl ere ænder i 
mosen.

Pokaler
Så prøver vi igen
Alle der ligger inde med pokaler bedes sende dem til mig.
Dette gælder ikke pokalerne fra DMKs efterårsmarkprøve samt fuldbrugs-
prøverne.
Det er vigtigt så vi kan få et overblik over hvad vi har og ikke har.
Hilsen Lars”Sigurd”Vandborg Rørvigvej 35 4500 Nykøbing sj.
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Schweissprøver
Schweissprøve Sjælland 27. april
Dansk Münsterländer Klub afholder 
schweissprøve lørdag d.27-4-2013 i Konge-
lunden på Amager.
Det er muligt at tilmelde 3 timers og 20 
timers./400 m. Find regler og tilmel-
dingsblanket på www.dansk-kennel-klub.
dk. Brug bjælken ”aktiviteter” dernæst 
”schweissprøver” eller kontakt prøvelede-
ren.
Optagelse på prøven: Bekræftes af prøve-
leder
Max. antal deltagere: 12, medlemmer af 
DMK har fortrinsret
Anmeldelsesfrist: 1-4-2013
Gebyr: 3 t.: 450 kr., 20 t.: 500 kr. – tillæg 
rapportering 100 kr.

Indbetaling : Regn r. 5501 konto nr. 
5080001147
Mødetid og sted: Oplyses af prøvelederen 
ved optagelse på prøven
Prøveleder: Kristian Graversen, Fælledvej 
240, 2791 Dragør, Tlf.: 40 95 89 48

Dansk Münsterländer Klub´s Schweis-
sprøve ved Horsens, Lørdag den 20. april 
kl. 9.00
Anmeldelsesfrist: Senest den 10. april 2013. 
Tilmelding: Skal ske på DKK anmeldelses-
blanket, som fås ved henvendelse til DKK´s 
kontor, 
eller downloades på DKK´s hjemmeside 
(aktiviteter/schweissprøver), hvorfra 
DKK´s prøveregler også kan downloades.
Tilmelding sendes til prøveleder. Gebyr 
sendes til Nordfyns Bank Reg. Nr. 6863 
Konto 1036727.

  Prøvegebyr: Remarbejde 3 timer 400 m, 
400,00 kr. Remarbejde 20 timer 400 m, 
450,00 kr. Rapportering, 100,00 kr
Terræn: Bjerge og Rold skovparter, Skov og 
Naturstyrelsen, Trekantområdet.
Mødested: Den røde barklade ved Bjerge 
skov, kørselsvejledning tilsendes.
Deltagere: maksimum 14 hunde – DMK 
medlemmer fortrinsret indtil 31. marts. Der 
laves 3 timer + evt. rapportering samt 20 
timers spor a 400 m.
Dommere: Bent Jacobsen og Steen P. 
Johansen
Hjælpere: Peter Mortensen, Birger Søren-
sen samt Carsten Trøjborg
Prøveleder: Jens Foldager, Overholm 22 B, 
Hatting, Horsens, 75653502 / 40536963, 
foldager@foldager.com

Vi er et ægtepar i den gode alder, vores 2 
børn er voksne og fl yttet hjemmefra. Og vi 
har forvejen en dejlig hund, en blandings 
race bestående at Grosser Münsterländer 
og Border Collie. Den bliver brugt som en 
familiehund og som jagthund, er en tæve 
som p.t er 8½ år gammel.
  Nu har vi købt en hvalp, en ægte Grosser 
Münsterländer, fra en tysk avler fra Weseke/
Borken og hvorfor en ny hvalp, og så netop 
en Grosser og hvorfor Tyskland? Vi har 
gjort nogle tanker om, at en skønne dag har 
vi ikke den gamle tæve mere, så har vi en 
afl øser klar, og vi tror at den gamle tæve 
måske kunne lære hvalpen nogle noder, men 
har så osse fået fortalt at den bestemt osse 
lærer unoder…..
  Nu er det jo alm. kendt at Kleinere og 
Grosserer er nogle fantastiske familie/
jagt hunde, og så begyndte vi at søge info. 
omkring Grosserer, og var til  landsudstil-

lingen sidste år i Januar ved Grenå, hvor der 
både var Kleineer og Grossere, og vi kom 
i kontakt med en avlsvejleder/formidler, 
Gunnar Bertelsen, som oplyste at vi kunne 
henvende os til Jan Nielsen og få fl ere info/
muligheder, så det var rigtig spændende. Så 
havde vi besluttet os for en Grosser, men 
det var ikke nemt, der var ikke så mange 
at vælge imellem herhjemme og så var der  
Grosser hvalpeformidler, Jan Nielsen, som 
foreslog os at søge i Tyskland, og der var 
faktisk masser af hvalpe, men blev tilrådet 
at søge dem der lå tættest Holland og Bel-
gien, da hunde fra det østlige område var alt 
for hårde mod hårvildt, idet de også bruges 
til at jage vildsvin.
  Vi fi k etableret en kontakt med en tysk 
avler fra Weseke/Borken via hjemmesi-
den: www.vgm-ww.de GM-Landesgruppe 
Westfalen-West, han havde 6 hvalpe tilbage, 
3 tæver og 3 hanner, vi mailede frem og 
tilbage og vi modtog nogle fi ne billeder. Nu 
stod vi i et dilemma, skulle vi køre 650 km 
derned og udpege en hvalp, eller skulle vi 
udpege ud fra billedern, da de var salgsklare 
5 uger efter, så skulle vi alligevel derned 
igen, så vi greb chancen og udpegede den 
hvalp vi ville købe ud fra billederne.
  Så kom dagen hvor vi skulle hente hval-
pen, som på stamtavlen hedder Nele Von 
Hoxfeld, en tur på ca. 650 km, og vi var rig-
tig spændte på hvordan hvalpen ville klare 
den lange tur hjem. Vi havde forberedt os på 
at vi muligvis skulle køre med en køresyg 
hvalp, men det gik ud over alt forventning, 
selvom turen tog over 7 timer, var den rigtig 
godt tilpas oppe i kurven på bagsædet af 
bilen, og konen sad ved siden af. Så i dag 
glæder vi os over en fantastisk hund, vi kal-
der hende Sally, en hund som er smækfuld 
af energi, og hun trives heldigvis godt her 
hjemme med vores gamle hund Mille, og 
har lært at det er Mille som regel, der sætter 

En lille historie om vores Grosser Münsterländer
købt sommeren 2012

dagsorden herhjemme i huset.
  Vi har deltaget i hvalpe træning her i Klub-
ben, og fået masser af gode tips af Nicole, 
som også stod for træning. Desværre var der 
kun én Grosser tilmeldt. Håber vi møder an-
dre hundeejere af Grossere. Sally har delta-
get på 2 hundeudstillinger, stillet op i hvalpe 
klasse og har begge gange fået lyserøde 
rosetter, og en enkelt rød roset – det er vi da 
stolte af. Det er bare ærgerligt at vi faktisk 
var den eneste Grosser som var stillet op, og 
vi håbede på at møde andre Grosser ejere.
  Vi vil gerne gøre Jer opmærksomme på 
at vi begge er hørehandicappede, og det 
gør det svært for os at blande os med andre 
hunde ejere, pga. vi kan ikke høre hvad 
de snakker om, da vi bedst kan tale på to 
mands hånd, fordi vi begge mundafl æser. 
Vi håber og tror på at vi vil få mere ud af 
det når folk efterhånden møder os og lærer 
os at kende, og dermed bliver det osse 
nemmere at kommunikere sammen. Vi har 
sommetider en tegnsprogs tolk med til div. 
Arrangementer, men pga. at spare tider, 
kan vi ikke altid få bevilliget tolke. Så må 
vi klare os med mundafl æsning. Det er en 
udfordring for os som hørehandicappede at 
være sammen med jer andre hundefolk, men 
heldigvis har vi mødt rigtig søde folk og det 
er vi naturligvis meget glade for.
  Jeg har desværre oplevet mange dumme 
episoder, hvor der var en hundeinstruktør 
der sagde at jeg aldrig blev jæger eller kun 
opdrage en hund pga. jeg havde problem 
med at høre og bruge hunde fl øjten, men det 
nægter jeg at tro på, da de fl este hunde, ja 
alle hunde reagerer jo meget på bevægelser, 
mimik og andet, den gamle hund kan vi 
kommandere kun ved hjælp af tegnsprog.
  Vi glæder os at møde jer herude…
  Mvh.
  Carina & Jørgen, Øster Snede.
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DMK-områderne

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

Marktræning 
Afholdes i februar. Henvendelse til Richard A. Møl-
ler på tlf. 43 90 85 24. Gebyr for dette kursus er 50 
kr. pr. gang. Begrænset tilmelding. 

Aktivistvalg 
Lørdag d. 23. februar afholdes aktivistvalg i forbin-
delse med træningen. I forbindelse med dette valg 
vil vi gerne opfordre til, at de der har lysten og in-
teressen for at videregive noget til vores hunderace 
og kursister, melder sig til Richard inden, for evt. at 
indgå i den aktivistgruppe der eksisterer i dag.

Apporteringstræning 
Mandag den 18. marts starter træningen kl. 17.30. 
de efterfølgende 7 mandage starter træningen kl. 
18.00. Bemærk ingen træning d. 1. april. Kurset 
strækker sig over 8 mandage. 
Mandag den 13. maj er sidste træningsdag. Gebyret 
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, 13. 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 

Nye priser
Da der er oprettet en uddannelsesfond under DMK 
hvor der indbetales 10 kr. pr. kursist hæves priserne 
med 10 kr. 

Apporteringstræning
Kurset starter tirsdag den 2. april 2013 og slutter 
tirsdag den 7. maj 2013. Prisen for alle apporte-
ringskurserne er 410 kr. For medlemmer af Hvalsø 
Osted Jagtforening og Dansk Münsterlænder Klub. 
Ikke medlemmer skal betale 510 kr. Ved overteg-
ning på kurserne vil medlemmer af Hvalsø Osted 
Jagtforening og Dansk Münsterlænder Klub have 
fortrinsret.”Tilmelding foretages på www.vesterga-
ard.at – Tilmelding til DMK træning”Der vil være 
følgende niveauer: Begynder – Hunde som ikke kan 
apportere. Max 12 hunde med start kl. 18
Øvede – Hunde som kan apportere vildt uden tøven. 
Max 24 hunde med start kl. 19

Lokal apporteringsprøve
Lørdag den 11. maj 2013 afholdes lokal apporte-
ringsprøve på skydebanen i Hvalsø. Der dømmes 
efter DJU app. Regler. Der er indskrivning fra kl. 9 
til 10.30. Pris 200 kr. pr. hund
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

Marktræning / introduktion den 24/2-2013
Denne træning er for alle.

Marktræning den 3/3-2013
Denne træning er for dem der vil videre med mark-
arbejdet.
Mødested og tidspunkt begge dage: Fynshovedvej 
486A 5390 Martofte kl. 8.30
For begge dage er max antal 10 hunde efter princip-
pet først til mølle.
Tilmelding til: Lars Pedersen. Pris: 75 kr.

Vintermøde onsdag 27/2-2013 kl. 19.00 i Dalum-
hallen.

Dagsorden: 
1. Fremlæggelse af regnskab
2. Valg af aktivister, ( nuværende modtager genvalg 
)
3. Evt.
Info: Der vil komme et indslag om fuldbrugsprøven
DMK FYN giver kaffe / ostemad, så af hensyn til 
forplejning skal der tilmeldes til Birger på tlf. 66 16 
19 70 / 22 19 15 25
ALLE ER VELKOMMEN

Apporteringstræning DJU / DMK. Onsdag den 
3/4_2013 kl. 18.00
Sted oplyses ca. 14 dage før start. 9 gange træning.

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

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

Forårs marktræning
DMK Herning og de 3 jagtforeninger laver fælles 
marktræning.
Træningen starter første gang ved Egehytten d. 5 
januar kl.8.30 til morgenkaffe.
Som gæstetræner har vi overtalt Hans Lau, Flem-
ming Fuglede Jørgensen, Karl Georg Kristensen og 
Orla Didriksen. Datoer med gæstetræner oplyses 1 
træningsdag.

Afslutning / lokal markprøve d. 2 marts. Pris 550 
kr. incl lokal markprøve m. morgenmad.Tilmelding 
eller spørgsmål kontakt Torben Haugaard 22462555

Apporteringstræning
Unghunde klasse = DJU apportering
Åben klasse/øvede hunde = Vand-,slæb- og apporte-
ring, incl. ræv.
Vi starter tirsdag d.09/04. kl. 19.00. De efterføl-
gende træningsdage er d.16/04. d.23/04. d.30/04. 
d.02/05.
d.07/05. d.14/05. d.22/05. d.28/05. 04/06. d.11/06. 
Afslutning d.18/06.

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

Vintertræning, lydighedstræning Søndage kl. 
10-12
3/2 Opstart. Vi mødes i klubhuset Aalborg hunde-
center, Voerbjergvej, 9400 Nørresundby
10/2*, 17/2, 24/2*, 3/3, 10/3*, 17/3, 24/3.... slut for 
vintertræning.
Nyt: På stjernemarkerede søndage laves ekstra 
træning for åben klasse hunde. Er DU interesseret 
så reserver nævnte søndage i tidsrummet kl. 10-14 
(husk madpakke).

Forårstræning: jagt relateret træning. Mandage 
kl.19-21
1/4 Opstart – vi mødes i klubhuset Aalborg hunde-
center, Voerbjergvej, 9400 Nørresundby
8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6 
træningen slutter.

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
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Nyt: For at skabe variation i træningen, vil denne 
foregå forskellige lokationer. 

Lokalprøve : Tidspunkt ikke endeligt fastlagt!

Priser:
Vintertræning: kr. 25 pr. gang
Udvidet vintertræning: kr. 150 -200 pr. gang. Af-
hængig af terræner, fugle m.m.
Forårstræning: kr. 450,- for hele sæsonen
Vinter + forårstræning: kr. 600,- (NB! udv. Vinter-
træning er IKKE inkluderet)

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 10 og 17. februar efter 
dressurtræning, hvis vejret tillader det kører vi ter-
rænerne og træner to tre timer.
2. marts. Lokal markprøve Thy-jagthundeklub
2. April. Opstart af lydighedstræning Thy – Jagt-
hundeklub
Nordvestjysk Flugtskydnings Center Hjardemålvej 
315
Den 11.-18.-25. April 2.-9. Maj Apporterings 
træning i Østerild. DJ Udvidede – D.J.U. Mødested 
hundeskoven kl. 19.00

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

Indendørstræning i ridehuset på Bavnehøjvej 9, 
9541 Suldrup.
Få fi npudset hundens lydighed, efter den endte jagt 
sæsonen.
Den 5. marts - 12. marts - 19. marts. kl. 18.00.
Medbring dummy og godbidder, og varm kaffe/the.
Tilmelding til Tine Broen Nielsen på 24257727.

Område Viborg:
Kontaktperson: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12, 
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07, E-mail:  
peter.madsen17no@viborgskoler.dk

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

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

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

Marktræning
I år vil træningen blive holdt over tre gange: 24. 
februar kl. 12, med fokus på regler og metoder 
til styring af hunden på marken. 10. marts kl. 12, 
opfølgning samt marktræning. 1. april kl. 12, mark-
træning. Mødested mv. oplyses senere, vil blive i 
Horsens området. Pris 150 kr. pr. gang. Bindende 
tilmelding senest 8 dage før de enkelte dage til 
Michael Bjerregaard på s.m.bjerregaard@gmail.
com eller tlf. 40 81 51 33.

Der afholdes schweisstræning og lokal schweis-
sprøve i Nordskoven, Silkeborg. 
På følgende datoer.
Træning 03-03-2013 kl. 10.00 pris 125 kr.
Lokal prøve 30-03-2013 kl. 10.00 pris 150 kr.
Der vil på træningsdagen være gennemgang af 
de forskellige elementer i schweisstræningen, 
prøvemåder og reglerne. Alle der har interesse i at 
lære deres hund at gå schweiss opfordres til at møde 
op, erfaring er BESTEMT ikke et krav. Kort med 
mødested fremsendes ved tilmelding, max 14 hunde 
(Münsterländere har fortrinsret indtil sidste tilmel-
ding), sidste tilmelding til træning d. 24/2 2013, 
tilmelding til lokal prøve vil være på træningsda-
gen. Træner og Dommer Hans Lau.
Tilmelding til Michael Bjerregaard pr mail på 
s.m.bjerregaard@gmail.com Telefon på dagen 40 
81 51 33.

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

Schweiss-træning: Lørdage – i alt 6 gange træning 
+ afslutning pris 300 kr. Februar: D.02.02 - D.09.02 
- D.16.02 - D.23.02. Marts: D.02.03 - D.09.03 - 
Afslutning: D.16 Marts.

Markprøvetræning: Søndage.. max 10 hunde pr 
gang 75 kr. pr gang. Februar: D.10.02 - D.17.02 - 
D.24.02. Marts: D.03.03 - D.10.03.

Apportering: Hver Onsdag aften kl 18.30 i alt 8 
gange - plus afslutning. pris 350 kr
April D.03.04 - D.10.04 - D.17.04 - D.24.04
Maj:D.01.05 - D.08.05 - D.15.05 - D.22.05
Afslutning Onsdag D.29.05 Kl 18,00

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

Invitation til holdapporte-
ring i Blokhus 
(Nordjylland region)

Kære Münsterländer-ejer
Det er os en stor glæde at være med til at 
videreføre traditionen med holdapportering i
Münsterländer-regi, i samme gode ånd som 
Esbjerg sidste år.
Vi håber på stor opbakning til arrangementet 
og glæder os til at modtage deltagere fra 
både nær og fjern.
Tid og sted
Holdapportering fi nder sted lørdag d. 15. 
juni 2013 kl. 09.00. 
Vi står klar til registrering og morgenmad 
fra kl. 8.
Prøven vil fi nde sted i Blokbjerg – vi udsen-
der information om den nøjagtige lokalitet 
senere.
Der vil blive mulighed for ankomst fra 
fredag aften.

Holdopdeling
Der dystes i følgende klasser:
• Unghunde (max 24 mdr)
• Åben klasse (>24 mdr)
Hvert hold består af 4 hunde. Alle 4 hunde 
tæller i konkurrencen.

Discipliner
Holdapporteringskonkurrencen omfatter 
følgende discipliner:
1. 2 duer (40 m)
2. Kanin (30 m)
3. And i vand (30 m)
4. Kanin eller ræv (efter eget valg)
De første 3 discipliner udføres og pointgives 
som DJU apporteringsprøve.
Den fjerde disciplin vil være apportering af 
kanin/kanin eller kanin/ræv, hvor
Apportering af ræv giver højst point.
Prisen bliver 300 kr. pr hold bestående af 4 
hunde. Betaling overføres ved tilmelding af 
hold.

Prøven afholdes i nogle dejlige terræner lige 
omkring Blokhus, hvor skoven er mørkere, 
søerne dybere og havet mere blå end noget 
andet sted i landet.
Der vil være mulighed for overnatning i 
umiddelbar nærhed af prøven, på såvel et 
vandrehjem samt campingplads.

Med Venlig Hilsen 
Aktivisterne i Nordjylland

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE

Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg, 
7860 Spøttrup. tlf. 29 69 62 01
gdhblad@gmail.com 

www.gdh.dk

www.fjd.dk

Der afholdes forårsmarkprøve søndag den 7. april 2013 kl. 8.30

Prøvested:  Grenaa Jagtforenings klubhus
mødested: Skakkesholm, Grenaa Lystbådehavn, 8500 Grenaa, Kør 
mod Kattegatcentret ved havnen, over træbro lige inden P pladsen. 
Drej til højre og i Y kryds til højre igen.

Prøveleder: Marianne Hummelgaard, Tlf./mobil 4219 5307

Anmeldelse: DKK hundeweb (www.hundeweb.dk), se under Ak-
tiviteter: arrangør; Klubben for Gl. Danske hønsehunde. Herefter 
prøvetype: markprøve for stående hunde. Du vil blive guided 
gennem anmeldelsen herefter. Du kan melde i unghundeklasse, 
åbenklasse eller international vinderklasse. Løbske tæver kan IKKE 
deltage.

Betaling: Via www.hundeweb.dk. Bemærk man er først tilmeldt, 
når betaling er gennemført 

Anmeldelsesfrist: mandag den 25/3 2013

Dommere: se nærmere på www.hundeweb.dk

Max antal hunde: 26 hunde,

Andre oplysninger: Der serveres kaffe og rundstykker fra kl. 07.45

Kom og vær med og få en dejlig dag sammen med din hund og 
andre hunde/hundefolk. Det plejer at være en dejlig dag fyldt med 
gode oplevelser.

Hvis du ikke deltager med hund, er der mulighed for at følge prø-
ven som tilskuer.

Forårsmarkprøve for Klubben for Gammel Danske Hønsehunde
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE

En GDH går morgentur med sin ejer langs 
Roskilde Fjord. Det er en kold og grå vin-
termorgen i ugen op til juledagene. Efter en 
længer periode med frost, er det nu lige over 
frysepunktet, men der er stadig is på fjorden. 
Som de plejer, skyder de genvej gennem 
lystbådehavnen for at komme hurtigt hjem 
i varmen. Hundeejeren (der er nyjæger) 
luner sig ved at tænke på efterårets jagter, 
hvor hunden har fundet og apporteret sin 
første and. Så ejeren er vældig tilfreds med 
hunden. 
  Hunden går uden snor, for alle de mange 
både er for længst halet på land, og der er 
ingen mennesker at se i havnen. 
  Da de når hen til kajen ved skibsprovi-
anteringen, hvor der er så dybt, at de store 
både kan lægge til, tager GDHen pludselig 
stand tæt ved kajkanten. Det er ”tom stand”, 
tænker ejeren, for hun ved, at der ikke er 
fugle i havnen, når der er is på vandet - de 
bliver fodret længere oppe ad kysten, hvor 
der er åbent vand. Alligevel går hun hen 
til kanten, og ser ned på isen. Men der står 
sandelig en lille sød and dernede! Den har 
kraftig slagside og slæbende vinge. ”Jamen 
lille and dog, du har det vist ikke så godt”, 
siger hundeejeren med venlig stemme. 

  Hunden mener åbenbart, at den venlige 
tiltale af anden, er en opfordring til at appor-
tere fuglen, så den springer uden tøven de 
2½ meter fra kajen ned på isen i havnebas-
sinet. I første omgang går det godt. Hunden 
lander næsten på alle fi re ben, rejser sig 
hurtigt og begynder at eftersætte anden. Den 
er nu ikke så ”vingeskudt”, som den ser ud 
og løber hen over isen med hunden i halen. 
Så bryder isen under hunden, der forsvinder 
under isen – på 3-4 meter vand. Væk er 
hunden - og hundeejeren skriger. 
  Nødskrigene tilkalder havnefogeden og 
medhjælper, der kommer styrtende ud fra 
havnekontoret. Og så starter den store ef-
tersøgning efter en formodet druknet hund. 
Man kan ikke komme ned i havnebassinet 
- der er ingen stige eller lejder lige her - så 
de fi nder et par lange kæpper og begynder 
at slå isen i stykker oppe fra kajkanten. Men 
hunden fi nder de ikke. 
  Efter nogle minutters desperat eftersøgning 
opdager havnefogeden så hunden. Den står 
på en stensætning nede under en af kajerne, 
der er af træ. Komme ned efter den kan de 
ikke – så nu starter en aktion med at få den 
lokket til at gå på stensætningen, hen til 
et sted, hvor stensætningen bider sig fast i 

land, og den kan komme op. Op kommer 
den, noget chokeret.
  Så går de hjem og tørrer pelsen og får en 
frikadelle. Og hundeejeren får en Gammel 
Dansk til morgenkaffen for at fejre, at hun 
stadig har hund.
  De to helte fi k hver en fl aske god vin til 
juleanden – som de selv kan fange i havne-
bassinet.
  Og moralen er (der er faktisk to):
  GDH, and og usikker is skal holdes adskilt
  Når der er påbud om ”Hund i snor på 
havnen”, så skal men rette sig efter det – om 
ikke andet for hundens skyld. 
God jul fra Elliot - der efter en time i den 
varme kurv, var klar igen

En GDH går gennem isen
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LANGHÅRSKLUBBEN

Klubredaktør:
Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 60 94 16 58,
ju-bir@mail.dk

www.langhaarsklubben.dk

Langhårsklubbens hovedprøve, med inter-
national vinderklasse, afholdes 2. påskedag 
mandag den 1. april ved Roager
Mødested: Johan Sandersen, Højagervej 14 
Roager, 6760 Ribe 
Mødetid kl.: 08:30
Dommere: Erling Pedersen, Knud Adamsen 
og Johnny Johannesen
Prøveleder: Just Mikkelsen, Hammelev 
Bygade 9, 6500 Vojens
E-mail: justm@webspeed.dk
Tlf.:  74 50 74 85 eller 29 26 39 85

Tilmelding: Tilmelding og betaling af 
prøven via www.hundeweb.dk senest den 
25. marts. 
Hvis man ikke har adgang til internettet, kan 
man tilmelde ved prøvelederen og indbetale 
tilmeldingsgebyret på følgende konto: reg. 
nr.: 1551, konto nr.: 5701406. Husk at skrive 
hvem der har indbetalt.

Der kan tilmeldes i unghundeklasse, åben-
klasse og international vinderklasse. Pris kr. 
350,-
Pokaler kan medbringes på dagen efter 
aftale med prøvelederen, ellers skal de være 
fremsendt til prøvelederen, så han har dem i 
hænde senest den 22. marts.
Der kan bestilles morgenkaffe med rund-
stykker, middagsmad og kaffe til afslutning. 
Dette bestilles ved at ringe, eller skrive til 
prøvelederen. Der vil være mulighed for at 
købe øl og vand.
Medbragte drikkevarer må ikke nydes 
indenfor.

På bestyrelsens vegne
Just Mikkelsen

Kreds Midtjylland
Marktræning og Kredsgeneralforsamling 
d. 24/2 2013.
Markprøvetræningen starter kl. 9.00 hos 
Niels Grønbæk, Tjørring hovedgade 97, 
7400 Herning
Pris 50 kr.
Efter marktræningen, ca. kl. 13.00, er der 
suppe i Sinding Ørre Midtpunkt. Pris 20 
kr.
Kredsgeneralforsamling d. 24/2 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: Ulrik Christiansen (modtager 
genvalg)
Jørgen Risum  (modtager genvalg)
6 Evt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest d. 1/2 ’13
Marktræning
Ved generalforsamlingen aftales der nye 
datoer for marktræning forår 2013.
Vi håber, at se mange gamle, som nye 
ansigter til disse aktiviteter.
Venlig hilsen Kreds Midtjylland

Langhårsklubbens Hovedprøve 2013

At gå på markprøve er udover selve afprøvningen af hund også en social sammenkomst for hundefolk, der dyr-
ker en fælles interesse og passion for arbejdet med jagthunde. På en dejlig forårsdag i marken kan man således 
både høste gode erfaringer omkring hundearbejdet og få et par gode røverhistorie fra jagtsæsonen.

www.fjd.dk
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DANSK WEIMARANER KLUB

Klubredaktør:
Marietta Foxmar Nielsen, Råbyvej 29, 
4660 Store Heddinge. Tlf. 21 72 15 69
mail: jagthunden@weimaraner.dk

www.weimaraner.dk

Lige nu, i skrivende stund, er vejret tem-
melig ustabil - nogle gange meget koldt, 
regnfuldt, blæsende og mørkt.
Derfor er en af mine ynglingsbeskæftigel-
ser - hvis ikke der er jagt på programmet 
- at tage hundene med ud at svømme. Både 
for at holde dem i god form på en meget 
skånsom måde, men også for at holde vand 
apporterings træningen lidt ved lige, og for 
at få afveksling i aktiviteter med hundene.
  Både Tessa og Astro elsker at komme 
afsted. De står og piber foran døren indtil 
svømme hallen, når vi ankommer. :)
Jeg har svømmet med hundene i ca 7 år. 
Altså lige siden Tessa var hvalp og jævnligt 
taget afsted om vinteren med hende, Astro 
blev også introduceret, da han var hvalp og 
har svømmet ligesiden.
  Hundene har altid elsket vandopgaver, jeg 
tror, det er vigtigt at hvalpene/hundene får 
en POSITIV oplevelse med vand lige fra 
starten. Så vil svømningen give positiv ef-
fekt på alle måder.
  Svømmehallen vi bruger, hedder Dorthe-
asminde hundesvømmehal (www.dorthe-
asminde.dk), ligger lige uden for Vejle 
nærmere Assendrup. Der kan købes enkelt 
ture (60,- kr.) og 10 turs klippe kort (1 hund 
450,- kr. og 2 hunde 650,- kr.). Man betaler 
for en 1/2 time af gangen og der er on-line 
booking af tider på hjemmesiden. 
Skrevet af 
Hanne Bro Hansen ( huntess.dk) 

Hundesvømning

Sommerferie 2012
Turen går igen til Sverige, nærmere bestemt 
til vores sommerhus i Østre Göinge sko-
vene, 4 timers kørsel fra hjemegnen Jelling.
  Tårnet blev sat op sidste år og foderplads 
blev etableret, hen over foråret blev der 
stigende aktivitet og på vildtkamaraet kunne 
vi se, at der var en delvildsvin. Ud af 340 
billeder var ca 30% vildsvin, især 2 broget 
vildsvin på ca. 90 kilo var svært aktive.
  Så da bilen er pakket ud, og aftensmaden 
er indtaget, er det med spænding, at jeg 
kravler op i tårnet. Der kommer en del 
råvildt ud og esser, men efter en times tid 
ved 21 tiden larmer det bag mig, egentlig er 
det en dårlig vind den vej, men ud i hveden 
dukker der 2 ører op, det er en gris!! Jeg kan 
se, at den har fært af mig, og jeg kan høre, 
at den har en makker med, men den vil ikke 
med ud i marken. Den gris, der er i marken, 
er kommet så langt ud i hveden, at den fort-
sætter mod skoven, som ligger 200 meter fra 
grisen og den stopper op et par gange, for at 
se om den anden kommer med, men nej den 
har lugtet lunten!
  Hveden er så høj, at man kun kan se ørene 
og en gang imellem ryggen, der er kun én 
chance for, at det her skal lykkedes, og det 
er 2 traktorspor, som er ligeud for mig. Jeg 
tager sigte og i 1 spor ser jeg om, det er en 
gris jeg må skyde, det er det!  I andet skal 
den så skydes, men grisen er vinklet lidt af 
og er i fart så jeg holder på øret, skuddet går 
og grisen tegner. Uden jeg kan se, hvor den 

er ramt, damper den af mod skoven. Det kan 
jeg kun hører, for jeg kan ikke se den mere.
  Efter 10 min. kravler jeg ned og kigger, 
og opdager at grisene har så mange veksler 
gennem hveden, at det er svært at se sporet 
igennem kornet, så jeg kan intet schweiss 
se!! Ingen hår eller noget! Så er det jeg 
kommer i tvivl, er dyret ramt? Eller er dyret 
ramt dårlig og ligger og venter!!?
  Så er det så godt, at min lille Weimaraner 
tæve på 14 mdr. er med, som jeg har trænet 
lidt spor med, både på vildsvin og div. hjor-
tevildt, men det er et sats, at jeg ringer hjem 
til sommerhuset og beder om at få hund 
og sele på stedet, da hun ikke har den store 
erfaring og der her er tale om en pæn stor 
gris, som ikke er ufarlig. Hunden har dog 
været i træningshegn og ved, at grise ikke er 
til at spøge med.
  Chilli kommer og er straks med på, at der 
skal ske noget, og da vi når anskudsstedet 
rejser hun sig på bagbenene og prøver lige-
som at sige: her er der sket noget! Samtidig 
brummer og knurrer hun, og så går det mod 
skoven, der er ikke andet end at stol på 
hende, så jeg følger pænt med i linen bag-
ved. Da vi er 15 mtr. fra skovkanten slipper 
jeg hende, da det er små tætte træer og jeg 
skal ikke derind, hvis grisen ligger og ven-
ter!! Der går 5 sekunder, så halser Chilli og 
grisen er fundet, stendød, til stor glæde for 
alle. Jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden 
bringer af spændende trænings- og jagtople-
velser med Chilli.
Mvh René Toft
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DANSK VIZSLA KLUB

Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 44 48 17 25
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk

www.danskvizslaklub.dk

Vi har fornøjelsen at invitere til forårsmarkprøve lørdag den 6. april 
2013.
Mødetid: kl 08.30. Vi starter i marken kl.9.00.
Der er fælles morgenkaffe fra kl. 8.00

Mødested: Humlekrogen 18, 5690 Tommerup 
Prøveleder: Nanna Brændgaard
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 kan ske ved at sende skema pr. alm. post eller e-mail. 
Mærk venligst e-mailen i emnefeltet med ”DVK markprøve”.

OBS!!! Tilmelding kan også ske på DKK’s hjemmeside, også for 
de, der ikke er medlemmer af DKK. Se vejledning på DVK’s hjem-
meside.

Dansk Vizsla Klubs Forårsmarkprøve 2013 på Fyn

www.fjd.dk
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DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB

Klubredaktør:
Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 
8600 Silkeborg. Telf. 20 61 62 92
redaktor@drenteklub.dk

www.drenteklub.dk

Året 2013 er lige startet, alle har lige forladt 
det gamle år, som forhåbentlig har været 
med mange gode hunde/jagt oplevelser. Det 
har det i hvert fald været for mig, lidt travl 
med alt det man nu skal nå på den korte tid 
man har. I har nok hørt, at der er sket en 
del i 2012, næsten hele bestyrelse er skiftet 
ud og vi andre er helt nye og skal fi nde ud 
af meget, når den gamle bestyrelse ikke er 
der, for at hjælpe til, med at komme godt 
i gang. Men jeg tror og håber, at vi klare 
det, selvom vi ikke er så mange. Den gode 
nyhed er, at fl ere er behjælpelig med at få 
tingene til at køre, vores frivillige hjælpere, 
som jo er det vigtigste i klubben, hvis man 
vil overleve, mange tak for jeres hjælp. 
  Vi får meget travlt her til foråret og når, i 
læser det her, har vi allerede afholdt 5 klubs 
udstilling i Jægerspris, hvor Lotte Marborg 
hjælper til og i Uldum, hvor Jesper Greger-
sen hjælper til, tak for jeres hjælp. 

Vores anden store begivenhed, er DDPK 
forårsmarkprøve som i år skal afholdes i 
Sønderjylland, lørdag den 23. marts hos 

John Møller og vi glæde os. John har en del 
erfaring med at afholde markprøve og det 
har han altid gjort rigtigt godt, derfor håber 
vi, at vejret ikke svigter os i år. 
Der skal afholdes 2 schweissprøver, i 5 
klub regi, som er vores samarbejdspartner, 
søndag den 28. april i Dianalund, Sjælland 
og den 5. maj i Pamhule, Sønderjylland, bak 
op om disse prøver.
Der vil også være mulighed for at indskyde 
jeres riffel inden bukkejagten går ind, dog 
ikke i Ulfborg, som vi har gjort i snart 3 år 
men i Ørre, Herning jagtcenter, den 11. maj. 
Her har vi vores hjælpere, som i år er Mor-
ten Overgaard og Ole Sørensen, de sørger 
også for morgenmad og grill til afslutning.
  I Juni har vi planlagt DDPK familieweek-
end, som vi har fl yttet fra august til 7, 8 og 
9. juni til Vissenbjerg. I samme weekend 
bliver der også afholdt apporteringsprøve, 
som i år vil foregå i 5 klubs regi, hvor Jesper 
Langfeldt vil være prøveleder og så er der 
om søndagen FJD udstilling, hvor vi i år har 
inviteret en Hollands dommer: Diana Strie-
gel. Alt det forarbejde med FJD udstillingen, 

bliver leveret af Tommy Neesgaard fra Fyn, 
tak for hjælpen Tommy. 
  Det bliver sikkert en travl weekend, hvor 
vi skal have en del aktiviteter som ringtræ-
ning, hund og barn, generalforsamling og 
selvfølgelig vores grillaften Her mangler vi 
en del frivillige arbejdskraft. Der er langt tid 
til, men I må meget gerne give det en tanke, 
om I vil give en hånd med. 
  Nu er drenten jo meget mere end en kon-
kurrence eller/og udstillingshund! 

Vi skal ikke glemme, hvorfor vi har anskaf-
fet os denne dejlige hund. Ja, på grund af 
dens temperament: Det er den ideelle hund 
til jagt i afvekslende terræn, og den jager 
under gevær, idet den stadig holder kontakt 
med jægeren. En evne, der synes at være 
medfødt og vi altid har hunden hos os når 
jagten er færdig.
  En anden ting, som er karakteristisk for 
mange hunde af vores race er, at de under 
søget bevæger halen i en cirkel, især når 
de får fært af vildtet. Så blive vi altid gjort 
opmærksom på, når vores hund er tæt på 
byttet og venter den på os, at vi skal komme 
nærmere. Og hvis det tager for lang tid, ser 
den sig tilbage efter os. Det er derfor også 
meget spændende at jage med en drente 
og følge den på jagt. Vores hunde har den 
tilpasningsevne, der sætter den i stand til 
at jage al slags vildt på mark og i vand. 
Desuden er den god som apportør og som 
schweisshund. Disse egenskaber er med-
fødte og derfor behøver vores hunde kun lidt 
dressur, men træning skal der til! På grund 
af hundens blide karakter, er det tit ikke 
nødvendig at træne den for hårdt.
  Vores hunde er loyale og intelligente, hvad 
der kombineret med god opdragelse og træ-
ning gør den til en højt værdsat familiehund 
og værdifuld jagtkammerat. Det er selvføl-
gelig noget vi ikke må glemme. Så selvom, I 
ikke deltager i alle vores prøve, udstillinger 
og diverse sammenkomster må I ikke tro 
vi har glemt jer. Vores vigtigste mål er og 
bliver, at formidler sunde og raske hunde 
som er gode jagthunde og fantastiske fami-

Optimistiske, ja det er vi

Vi må formidler sunde og raske hunde.

www.fjd.dk
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liehunde. I familien er det, der hvor hunden 
opholder sig mest og derfor skal den kunne 
fungere der. Det er også derfor vi har brug 
for alle jer som har lyst til at være en del af 
Drenteklubben, del jeres erfaring med os, så 
vi alle kan blive klogere på det vi laver. 

Facebook - Er en ny metode at komme i 
kontakt med vores medlemmer. Jeg har selv 
startet den i juni 2012 og har allerede fået 
mange drentevenner fra forskellige steder i 
verden. Der er folk fra Finland, Norge, Sve-
rige, Holland og America som deler historie 
og billeder med hinanden. En nem og hurtig 
metode, for at komme i kontakt med hinan-
den. Hvis man vil prøve, at fi nde os, skal i 
gå til vores hjemmeside www.drenteklub.dk 
og klikke på Facebook ikon som ligger på 
forsiden. Tak for opmærksomhed.
Med venlig hilsen
Johanna Jongstra

Billedet er fra vores Amerikanske facebook venner.

DDPK’s FORÅRSMARKPRØVE 2013
Klubbens hovedprøve afholdes lørdag d. 23. marts ved Løgumkloster.

Vi mødes kl. 8.30, på Sivkrovej 39, 
Bedsted, 6240 Løgumkloster.
Afgang til marken kl.: 9.00
Prøveleder er John Møller, Tlf.:24 45 40 
99/74 77 73 93
Tilmelding og betaling af prøven via 
www.hundeweb.dk 

Tilmeldingsfrist: 9. marts 2013
Prøvegebyr er på kr. 350,00 for både 
unghund, åben klasse og vinder-
klasse.

Dommer: Allan Bredsgaard.
Max. 12 hunde

Prøven er åben for alle kontinentale 
racer i det omfang der er plads. Da 
prøven er en anerkendt, kan resulta-
tet blive indskrevet i resultatbogen. 
HUSK derfor at medbring resultatbog 
på prøvedagen.

Akrobatiske vendinger i luften efter agerhøne.

Forårstræning
Nu, hvor foråret er på vej og DDPK afholder forårsmarkprøve den 23. marts vil det jo være rart at vi er vedforberedt på alle sider. Lydige 
hunde, stram stand og en hund som går i en god fart og fl ot stil over markene. Der afholdes enkelte steder markprøve træning, 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. 
Vel mødt

DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB

www.fjd.dk
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DANSK BRETON KLUB

Klubredaktør:
Allan Folmer Hansen, Silkeborgvej 80, Alling,
8680 Ry. Tlf. 86 89 19 17 / 26 13 60 71. 
allanloui@hotmail.com

www.breton.dk

Lørdag den 24. november 2012 blev Dansk 
Breton Klubs mesterskabsprøve i apporte-
ring afviklet på en jagt på terrænet hørende 
under Katholm Vildtopdræt vest for Hobro. 

Mesterskabsprøven – eller C-prøven, som 
den også benævnes – var nr. 33 i rækken af 
fi naleprøver for årets apporteringsprøver, 
hvor de dygtigste apportører af racen breton 
skal fi ndes.
  Dagen oprandt med en høj klar himmel og 
en svag brise. Det var med store forvent-
ninger til en spændende jagt- og prøvedag, 
de 12 fi naledeltagere kom kørende frem til 
mødestedet beliggende midt i det smukke 
og lidt kuperede terræn midt i Kronjylland. 
Også blandt de fi re dommere kunne spores 
en stærk koncentration omkring dagens 
opgave. Der bredte sig dog hurtigt en afslap-
pet stemning, da værtsparret Sonja og Niels 
Skytte Sørensen indbød alle til et overdådigt 
morgenbord.
  Da klokken nærmede sig 9, begyndte 
dagens skytter at dukke op, og der blev hilst 
og gensidigt ønsket knæk og bræk.

Dagens første såt var en andesåt. Dommer-
teamet, der bestod af Kell Guldager Petersen 
(ordførende), Søren Stenhøj, Bent Olsen og 
Frede Nielsen fi k hver tildelt 3 apportører, 
som stillede op bag skytterne. Straks efter 
der var blæst på, og det første skud lød, let-
tede fl ere fl okke af krikænder og gråænder, 
hvilket skytterne kvitterede for med serier 
af kanonader. Dette resulterede i masser af 
opgaver til bretonerne. Den senere vinder 
havde i alt 12 apporteringer i denne såt. 
  Sværhedsgraden af apporteringer er ret 
varierende, da noget vildt er forendt i skud-
det, mens andet kun er strejfet, og derfor 
stiller større krav til de enkelte apportørers 
effektivitet. Generelt kunne det konstateres 
dagen igennem, at alt vildt, der var meldt 
ramt, blev samlet op. Nogle gange måtte 
en anden hund dog sættes på opgaven, hvis 
den første ikke havde fundet den meldte 
and eller fasan. Ved dommernes rangering 
bliver der naturligvis prioriteret, om den 
apporteringsopgave, en hund har været 
sat på, er et forendt eller et anskudt stykke 
vildt. Da prøven foregår på en jagt, hvor der 
foregår mange forskellige hændelser i løbet 
af dagen, spiller held og uheld i forhold til 
skytternes træfsikkerhed en vis rolle. 
  Efter første såt fortsatte man med yderli-
gere fi re såter, hvor det var fasanerne, der 
måtte holde for. Det var en fornøjelse at se 
de stærke fugle komme stærkt fl yvende he-
nover skyttekæden. En af de svære ting for 
de deltagende hunde er at blive siddende fri 
ved fod uden piben, når det rigtigt går løs. 
Dette krav kunne alle ikke leve op til, og 
nogen enkelte synes også, at det var sjovere 
at hjælpe til i drivkæden end at sidde pænt 
stille. Det betød naturligvis, at hunden udgik 
af prøven. Men selvom en hund var udgået, 
deltog den fortsat i jagten som apportør og 
viste, at en knaldapportør er effektiv, når det 
gælder om hurtigt at bringe det skudte vildt 
hjem.
  I den sidste såt koncentrerede dommerne 
sig om de 7 hunde, som endnu ikke var 
udgået, men var rangeret øverst i feltet. Fi-
nalen mellem de, der lå allerøverst, blev me-
get tæt. Derfor var det fi nt, at såten bød på 

mange velfl yvende fugle, så der var rigeligt 
af opgaver at bedømme ud fra. De bretons, 
som dommerne tidligere havde smidt ud, 
fi k tilbuddet om at deltage i drivkæden. Det 
passede dem særdeles godt, så de var natur-
ligvis medvirkende til, at der kom mange 
fasaner op at fl yve. 

På vildtparaden lå 60 fasankokke, 29 fasan-
høner og 44 ænder, i alt 133 stykker vildt. Et 
fl ot udbytte af dagens jagt.
  Ordførende dommer Kell Guldager 
Petersen udløste spændingen og placerede 
følgende 4 bretons:
  Mintos blev en suveræn 1. vinder med 
i alt 17 apporteringer, heraf fl ere svære 
bl.a. med en fl ere minutter lang opfølgning 
afsluttende med apportering til ug. Mintos 
præstation var udover at være fejlfri  præget 
af høj effektivitet med ro på post hele dagen. 
Mintos placering betinges også af dens 
dirigérbarhed og særdeles gode samarbejde 
med føreren. 
Efter vildtparaden og præmieoverrækkel-
sen bød værtsparret inden for til et festligt 
måltid.

Mesterskabsprøven i apportering 2012

Arkivfoto.

Ro på post.
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DANSK BRETON KLUB

  Udover det fl otte jagtlige resultat og en 
prøve afviklet på et meget højt niveau, hvad 
angår bretons effektivitet efter skuddet, 
havde dagen også været præget af en sær-
deles god stemning. De deltagende jægere 
og drivere lagde ikke skjul på, at de syntes, 
det var spændende at være med til at afvikle 
denne mesterskabsprøve. Den jalousi, som 
prøvedeltagere af og til møder på disse 
prøver fra de medvirkende hundefolk, som 
normalt står for apporteringen, var der ikke 
antydning af. Derudover gjorde værten 
Niels Skytte Sørensen alt for, at det blev en 
god dag for alle på hans jagtterræn, mens 
hans kone Sonja diskede op med god mad 
og lækkerier indendørs.
  En udførlig kritik af de deltagende hundes 
præstationer og billeder kan ses på Dansk 
Breton Klubs hjemmeside.
1. vinder Mintos ført af Kjeld Kristensen, 
Farsø
2. vinder Richo ført af Harry Jensen, 
Vorgod
3. vinder Djack ført af Oluf Søndergaard, 
Tylstrup
4. vinder Stevnsaaens Delta ført af Jens 
Frost, Ledøje

Program:
Fredag 5. april
Kl. 8.30 Kvalitetsklasser UK og ÅK
Mødested: oplyses i programmet som kan 
downloades fra DBK hjemmeside ca. en 
uge før.
Kl. 19.00 Aftensmad
Kl. 20.00 Generalforsamling

Lørdag 6. april
Kl. 07.30 Morgenmad
Kl. 08.30 Opråb Kvalitetsklasser UK og 
ÅK
Mødested: Videbæk Idræts- og Fritidscen-
ter
Kl. 16.30 Matchning Kvalitetsklasser
Kl. 19.30 Festmiddag og præmieoverræk-
kelser

Søndag 7. april
Kl. 07.30 Morgenmad
Kl. 08.30 Opråb DBK’s Internationale 
forårsvinderklasse for Bretons
Mødested: Videbæk Idræts- og Fritidscen-
ter

Tilmelding og betaling via DKK’s hun-
deweb.
Tilmeldingsfrist 26.marts 

Prøveleder: Peer Bæch-Laursen, 26751614
Peer.b.laursen@gmail.com

Tilmelding og betaling af kost og logi til:

Peer Bæch Laursen
26751614, Peer.b.laursen@gmail.com
Reg.nr.7641 Konto.nr 1019805
Tilmeldingsfrist 26.marts

Pris
pr.
pers.

Antal Total

Fredag 5. april Aftensmad 135,
Aftenskaffe 45,
Overnatning 4 mandsstue
medbring sengelinned

120,

Dobbelt værelse 330,
Lørdag 6. april Morgenmad 85,

Madpakke 80,
Fest middag 220,
Overnatning 4 mandsstue
medbring sengelinned

120,

Dobbelt værelse 330,
Søndag 7. april Morgenmad 85,

Madpakke 80,

Indbydelse til Dansk Breton Klub’s hovedprøve 5.-7. april 2013
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DANSK BRETON KLUB

Annoncering af generalfor-
samling 2013
  Dansk Breton Klub afholder ordinær 
generalforsamling fredag den 5. april 
2013 kl. 20.00 på standkvarteret Videbæk 
Fritids- og Idrætscenter, Videbæk.
  Dagsorden i henhold til klubbens ved-
tægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber 
til godkendelse og meddelelse af ansvars-
frihed 
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand. 
    Formanden er ikke på valg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
      Peer Bæch-Laursen modtager ikke 
      genvalg
      Claus Raahauge (indtrådt december 
      2012) er på valg. 
6.3 Valg af 2 suppleanter
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt (Årets unge hund 2012 og 
    Årets Hund 2012)

  Forslag inkl. forslag til kandidater til 
klubbens tillidshverv skal være formand 
Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hil-
lerød i hænde senest den 15. februar 2013. 
Yderligere information vil blive bragt i 
Jagthunden/februar og på klubbens hjem-
meside.
  Bestyrelsen

Årets Hund og 
Årets Unge hund
Så er det tid til at søge om at blive årets 
hund. Proportionerne for pointgivningen 
kan du fi nde på klubbens hjemmeside under 
Resultater/Pokaler.
  Ansøgningen sendes til Søren Stenhøj – 
gerne på e-mail ssj@gribskovens.dk.

Træningsture – jagt- og 
søgstræning
Se under de forskellige aktivitetsudvalgs 
hjemmesider, hvornår der er træningsture. 
Måske kan du nå at komme med.

Uret ringer kl. 04.00. Jeg farer ud af sengen 
- hvad sker der? Nå ja - vi skal på prøve, vi 
har jo et mesterskab at forsvare! Hvor er det 
henne? spørger jeg. Det er oppe i Jylland, 
ved noget der hedder Hærup. I Jylland? der 
skyder man da kun krager og råger, gør man 
ikke? Og vi skal vel ikke ud og apportere 
krager og råger, spørg jeg. Nej, siger far, vi 
skal apportere fasaner. Der får jeg min tvivl 
– fasaner i Jylland? Hmmm. Men der tog 
jeg grueligt fejl, som jeg gjorde et par gange 
den dag.
  Efter fl ere timers kørsel i regn og tåge (Det 
var godt at far havde taget sin GPS med, for 
ellers havde vi aldrig fundet derop), ankom 
vi til Hærup. De sidste 10 km kørte vi på 
grusvej, sådan føles det i hvert fald! Men 
så sagde den fl inke dame i gps’en pludselig 
”ankommer til destination på venstre side”. 
Jeg rejste mig hurtigt op, for at se hvad der 
skete. Det syn der mødte mig, skal man lede 
længe efter. Solen var lige stået op og vi så 
ud over et pragtfuldt landskab med skove, 
moser og remisser. Så da jeg blev lukket ud 
af bilen glemte jeg helt, at jeg skulle tisse! 
Jeg kunne høre fasanerne gokke ude i mosen 
og ænderne lå fl ere steder og rappede – og 
jeg så ingen krager, så jeg var optimistisk 
igen!
  Vel ankommet til Hærupvej, blev vi budt 
velkommen af Nils og hans søn. Vi blev 
inviteret ind i stuen til kaffe, brød og ost 
mm. og fi k også hilst på Nils’ kone. 50 m fra 
vores morgenbord, lå en af moserne – vi sad 
midt i naturen! Ps. Jeg var altså ikke med 

derinde, men det har min far fortalt mig. 
Men sikke en solopgang!

Efter morgenmaden blev vi kaldt ud til 
briefi ng, hvor der var samlet 50 jægere, 
klappere og hjælpere. Vi blev informeret om 
de forskellige såter vi skulle igennem samt 
sikkerhed osv. Vi blev også informeret om, 
hvad der blev forventet af os hunde samt 
hvilke retningslinjer der var i forbindelse 
med prøven.
  1.såt: Første såt var en andesåt og der ville 
være mange ænder og enkelte fasaner. Der 
faldt en and i højt græs men ingen proble-
mer - blev hentet og afl everet korrekt. På vej 
hjem fi k jeg af vide, at der lå en and ude ved 
et hegn, den hentede jeg også og afl everede 
korrekt.
  2 såt: Vi blev sat på vores plads med ryg-
gen til en mose. Så kom fasanerne og der 
kom mange! Den første fasan blev hentet 
i vand, de 2 næste blev hentet i tæt buskas 
på modsatte bred – så der måtte jeg også 
ud at svømme. Næste fasan faldt i vandet 
tæt ved modsatte bred – på den igen. Så 
gik det stærk, der kommer en høj kok, som 
en kvindelig jæger skød fl ot ned, den faldt 
i mosekanten. Alle fasanerne hentede jeg 
hurtigt og afl everede korrekt til hånd.
  3. såt: Vi gik over marken og bliver sat 
med front til den mose vi lige havde forladt, 
da der var nogle hegn og moser der skulle 
gås igennem. Vi fi k at vide af dommeren, at 
jeg skulle se bredt, da jeg skulle apportere 
for 2-3 skytter. Så kom den store mand ind i 
billedet, jeg så ham på afstand og han kunne 
virkelig ramme fasaner! Han stod til højre 
for mig og ventede på fasanerne. Der kom 
en høne som den store mand skød og den 
faldt nede ved en anden dommer. Jeg fi k or-
dre til at hente den - den blev hentet hurtigt 
og korrekt. Vi skulle være hurtige - når far 
rakte ud efter fasanen og sagde slip – så slap 
jeg den med det samme. Men det var også 
det dommeren sagde til briefi ngen, vi skulle 
ikke stå og fedte med afl everingerne – man 
skulle være klar til næste fugl. Så sådan 
gjorde jeg! Jeg blev sendt ud, for at hente 
en fasan ca. 70 m ude i terrænet, men kunne 
ikke fi nde den. Jeg fi k at vide af en anden 
skytte, at den var hentet af en sort labrador – 
og jeg blev kaldt tilbage igen. 
4. såt: Vi blev stillet bag en skytte mens 
jagtlederen gik et hegn efter. Der lettede en 
kok som jagtlederen skød, den faldt i højt 
græs, hvor jeg kunne se hovedet bevæger 
sig, men jeg blev siddende. Så råbte jagt-
lederen til dommeren, om den fasan ikke 
skulle hentes? Jeg fi k ordre til at hente den - 
og den bliver hentet og afl everet korrekt.
Der blev skudt en kok 100 m fra hvor vi 
stod, men apportøren som stod tættest på 
var koblet. Fasanen løber stærkt over mod 
et stort siv-område, hvorefter en dommer 

Dagbog fra Østfyns Josie
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råber, om jeg ikke kan hente den. Da jeg 
får ordren, er fasanen ca. 150 m ude, men 
den bliver hentet og afl everet til hånd. Efter 
såten er blevet blæst af, kommer skytten 
hen til mig, og siger ”det er godt, at vi har 
så gode hunde, når jeg skyder den så tyndt/
anskyder!”. 
  5. såt: Vi blev placeret 5 m fra en mose og 
den store mand stod til højre for mig, det 
var jeg glad for, for jeg vidste at han skød 
godt og det gjorde han også! Såten var ikke 
ret gammel, før jeg kom på arbejde. Et par 
kokke kom hurtigt i ilden og faldt ude i 
rørskoven. Jeg blev sendt ud og fandt hurtigt 
kokkene. Der blev skudt meget over hele 
linjen. Jeg havde hentet 5 fasaner, da der 
kom en høj høne som den store mand ned-
lagde perfekt. Jeg blev sendt ud efter fuglen 
og fandt den hurtigt - på vej tilbage var der 
skudt en kok ned – og den kunne jeg lige 
så godt tage med tilbage til far. Mens jeg 
pakkede fuglene, hører jeg dommeren sige 
til far ”nu prøver hun at tage begge fugle 
med ind!”.  Jeg troede det var OK, men da 
fars fl øjte lyder, må jeg hellere skynde mig, 
så jeg tager desværre kokken og skynder 
mig tilbage – jeg afl everede den korrekt. 
Derefter blev jeg sendt ud efter den anden 
fasan (hønen), for jeg vidste jo hvor den lå! 
Denne afl everer jeg også korrekt til far. Så 
siger dommeren, at jeg har skiftede fugl???? 
Det høre den store mand og siger ”at jeg jo 
ikke kan lugte forskel på en kok eller høne” 
(fornuftig fyr). 
Jeg tænkte ved mig selv, hvis de bare havde 
lade mig gå på jagt og ikke blandet sig, så 
havde jeg taget begge fugle med ind med 

det samme! 
  Der bliver skudt 5 fugle mere som jeg ikke 
må hente, for dommeren sagde, at det kunne 
være der var en anden hund der havde brug 
for nogle gode apporteringer. Så far og jeg 
troede da at vi fi k en god placering! De 
andre hunde fi nder de fasaner der blev skudt 
ned. 

Vi blev stillet op i nummerorden og hund 
nr. 4 spurgte mig, hvordan det var gået og 
jeg svarede, at jeg i hvert fald bliver blandt 
de 4 bedste. Så blev placering nr. 4 råbt op, 
der var ikke os. Så nr. 3 - det var heller ikke 
os. Så nr. 2 - og der var heller ikke os! Så 
sagde hund nr. 4 til mig, så vinder du sgu 
igen i år – TILLYKKE. 
  Så blev nr. 1 råbt op, og far havde alle-
rede taget et skridt frem, da der bliver sagt 
Mintos og IKKE Josie. Jeg skulle lige til, 
at spørge Far, om der ikke skal siges Josie. 
Men da jeg så op på ham, lignende han en 
der havde spist en spand mørtel! Så var 
jeg klar over, at jeg ikke skulle sige mere. 
Derefter tror jeg, at han gik i sort! Først der 
gik det op for mig, at vi ikke var blandt de 
4 bedste. Vi var åbenbart blevet diskvalifi -
ceret!

Jagtlederen Niels Skytte Sørensen sagde 
til far, at han måtte tage de stykker vildt han 
kunne bruge og han tog 3 fasaner. Det ligner 
ellers ikke ham at være så beskeden, han 
plejer at rage mere til sig! Efter han var gået 
over til bilen med de 3 fasaner, gik han dog 
også tilbage og tog 4 mere - nu var han ved 
at ligne sig selv igen, troede jeg.

  Så gik far lidt rundt og snakkede, før der 
skulle spises. Han kom over til bilen og 
hovsa, jeg havde bidt hovedet af en fasan og 
spist det, og det er da også mange år siden, 
jeg har fået sådan et møgfald uhadada!! Men 
jeg var jo sulten efter en dags hårdt arbejde 
og han plejer aldrig at svigte mig efter en 
jagt eller prøve mht. mad og vand. Derefter 
gik han bare ind og spiste. 
  Efter middagen kom han hurtigt ud til 
bilen igen og ville hjem! Da han åbnede 
bagklappen, var jeg godt klar over, at der 
nu ville komme endnu et møgfald, (jeg 
havde ikke spist et fasanhoved) – NEJ - jeg 
havde brækket mig i bilen, ØV! Men jeg var 
stadigvæk sulten og tørstig – ØV!
  Vi kørte mod Horsens, for vi skulle ind og 
hente mor, men midt på motorvejen, troede 
jeg han ville stoppe helt, men han tog kun 
lidt af farten, tog en dyb indånding og råbte 
LORT – LORT – LORT!!! Der blev han 
sig selv igen, troede jeg. Da vi ankom til 
Horsens tog Far sig et lille hvil, men jeg fi k 
stadigvæk ikke noget mad eller vand – ØV 
igen!
    En stor tak til jagtlederen Niels Skytte Sø-
rensen og familie, vi havde en fantastisk dag 
med meget vildt og godt vejr. Det var mere 
end hvad jeg havde regnet med, da jeg sagde 
den med kragerne – UNDSKYLD!.
 Håber vi ses en anden gang på prøve på 
jeres dejlige område.
Kærlig hilsen Østfyns Josie
P.s. Et forsinket tillykke til de 4 placerede – 
jeg håber vi ses til C prøven i 2013. Også en 
tak til prøveleder og dommere.

Derby/Format/Breton???
Jeg meldte til Derby for første gang i 1986. 
Det var med min 2. breton – Stenhøj Milou, 
som jeg selv syntes var en breton af stort 
format. Vi var med på 2. dagen med gode 
papirer, men Milou gik ”grassat” over mid-
dag på 2. dagen og blev smidt ud. Det kan 
let ske, hvis man har en Breton af stort for-
mat og den ikke har fået så meget dressur, så 
formatet er sænket! (Det er en påstand)
I 2000 blev jeg placeret med Stevnsåens 
Emma, som også var meget rå (udresseret), 
da hun stillede.
I år lykkedes det så igen med Stevnsåens 
Zita. Zita har jeg heller ikke dresseret – 
denne gang fordi hun ikke var hos mig de 
første 1½ år.
  Allan Hansen med Loui var med helt 
fremme på Derbyet i 2004. I matchnin-
gen mødte Loui en hare, og forsvandt fra 
præmierækken. (manglende dressur?) I 2011 
placerede Thomas Klit Loui’s søn, Midtvejs 
Zidane sig på Dansk Jagthunde Derby, med 
Thomas Klit som fører. 
Kan man så ikke stille en veldresseret 
Breton og få den placeret på Derbyet? Jo – i 
ganske få tilfælde. 
  Bretons er fysisk så underlegne vores 

konkurrenter – Pointers og Settere – at hvis 
vi skal vise det, der er Derbyets adels-
mærke; Stort format, så er det svært hvis der 
i forbindelse med dressuren bare er ”faldet 
5 % væk”
  For nogle år siden, da bestyrelsen rejste 
land og rige rundt til vintermøder og jeg 
forsøgte at komme med en ”10-års plan” 
for Bretons, udtalte jeg: ”hvis man vil vinde 
Derby, skal man købe en Pointer eller en 
Setter”. Det mener jeg stadig, men vi kan jo 
blive placeret uden at vinde – og det er også 
spændene.
  Netop vores placeringer på Derby beret-
tiger i højeste grad, at vi konkurrerer med 
de engelske og ikke med de kontinentale i 
Danmark. Vi kan være med, der hvor man 
bedømmer ”format”.
Derfor ny- som gammel bretonejer: ”Meld 
jeres unge Breton til Derby”.
  Hvis du så ser til træningen kort før Der-
byet, at der mangler det vigtige: ”Format”, 
så afmeld din hund og træn videre til de 
alm. kvalitets prøver.

På et Derby bliver de medfødte egenskaber 
bedømt: Fart – søg – stil – vildtfi nderevne 
– stand – rejsning. Mindre betydning har de 
tillærte egenskaber: lydigheden.

  Derfor er det meget spændende at stille på 
et Derby. ”Spiller” hunden for dommeren? 
Kan han se, hvad den hund kan blive til, når 
den er færdig? Har du heldet på dagen?
  Når alt det er sagt, så skal man gå tilbage 
og se, at de dommere, der de sidste mange 
år har dømt Derby, har været rigtig dygtige. 
Selvom de har placeret de hunde, der viste 
det største format, og måske på Derbyet 
ikke havde meget dressur, har det vist sig, 
at det også var de hunde, der få år senere 
gjorde sig på vinderklasser og på Danmarsk-
mesterskaberne. Det er fl ot, at dommere kan 
se på hunde mellem 1 og 2 år, at det er frem-
tidens stjerner. Og det har været tilfældet i 
mange år.
  Nu har Derbyudvalget i samarbejde med 
Danmarks Jægerforbund fået fl yttet Derbyet 
til fredag-lørdag i 3. week-end i marts. 
Det vil alt andet lige betyde et meget mere 
retfærdigt bedømmelses grundlag, hvor der 
er mange fl ere chancer for fugl, end på en 
efterårs prøve. Det er min overbevisning, at 
Breton’s normalt fi ne fuglearbejde vil gøre, 
et endnu fl ere Bretons bliver placeret på 
Derbyet fremover.
Knæk og bræk.
Poul Vestervang.
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DANSK POINTER KLUB

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

www.pointerklub.dk

Dansk Pointer Klub afholder hovedprøve 
ved Herning i dagene 22-23-24 marts 2013 
med Vildbjerg Sportscenter, Sports Allé  6, 
7480 Vildbjerg, som hovedkvarter. 
www.sportscenter.dk 

Bestilling af værelser gøres direkte til Vild-
bjerg Sportscenter +45 96 27 07 00
DPK har reserveret hele Sportscentret, ved 
bestilling af værelser skal det oplyses, at 
værelset bestilles i forbindelse med DPK’s 
hovedprøve. 

Fredag den 22. marts er der mulighed for 
tilmelding i ungdoms- og åben klasse. Som 
dommere er inviteret Alex Røge Herman-
sen, Poul Valdemar Nielsen, Jan Andreas-
sen, Jan Kock, og Allan Diederichsen.
  Fredag eftermiddag er der matchning for 
de pointere som på dagen har opnået 1.pr. i 
ungdomsklasse.
  Fredag aften afholdes klubbens ordinære 
generalforsamling kl. 19.30 på standkvar-
teret.

Lørdag den 23.marts afvikles klubbens 
UKK samt ungdoms- og åben klasse. Poin-
tere der opnår 1.pr. i ungdomsklasse om 
lørdagen, har (naturligvis) ingen mulighed 

for at deltage i matchningen. 
  Som dommere denne dag er inviteret, 
Brian Hinge Krogh, Alex Røge Hermansen 
og Peter Rafaelsen. UKK Fl. Sørensen.
  Lørdag eftermiddag er der matchning i 
åben klasse, for de pointere der som fredag 
eller lørdag har opnået 1.pr. i ÅK.
  Fredag og lørdag er alle engelske racer 
meget velkommen til at deltage i kvalitets-
klasserne. 
  Lørdag aften kl.19.00 afholdes DPK’s 
traditionsrige festmiddag på Vildbjerg 
Sportscenter.

Søndag den 24. marts er der vinderklasse, 
hvor der er mulighed for at tildele 1. vin-
deren CACIT. Som dommere i vinderklas-
sen er inviteret. Brian Hinge Krogh, Poul 
Valdemar Nielsen, Jan Andreassen, Jørgen 
Gordon Andersen, Ordf. Erling Clausen.

Mødetid er hverdag kl. 8.00 på standkvar-
teret, Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg.
Tilmelding af hund via Hundeweb, eller 
gammeldags anmeldelsesblanket kan sen-
des til Anne-Marie Petersen, Viernevej 4, 
5471 Søndersø.  Mail Branebjerg@tdcadsl.
dk 

Betaling kan ske med check eller overføres 
til DPK’s konto 0940 4378127572

Indbetaling fra udlandet.
Danske Bank, Morud afdeling, Rugårdsvej 
749, 5462 Morud
Registreringsnummer: 0940
Kontonummer: 4378127572
Swift/Bic: DABADKKK
Iban nr.:  DK2230004378127572

Forplejning:
Al forplejning skal bestille ved Anne-Marie 
Petersen, branebjerg@tdcadsl.dk
Benyt venligst nedenstående bestillings-
skema. Betaling skal ske til ovennævnte 
konto.

Anmeldelser og bestilling af forplejning 
skal være Anne-Marie i hænde senest 10. 
marts 2013.
Dansk Pointer Klubs bestyrelse håber at 
rigtig mange – fra såvel ind og udland vil 
bakke op om dette arrangement, så vi kan få 
en hyggelig og spændende hovedprøve. 
Med venlig hilsen 
Dansk Pointer Klubs Bestyrelse

Dansk Pointer Klubs hovedprøve 2013

Med hensyn til priser på og bestilling af overnatning og forplej-
ning henvises til DPKs hjemmeside.
  Her fi ndes også en bestillingsliste til samme.
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Dansk Pointer Klubs ordinære generalforsamling 2013
Dansk Pointer Klub afholder klubbens årlige ordinære generalforsamling fredag den 22. 
marts 2013 klokken 19.30 på Vildbjerg Sportscenter, Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg
Dagsorden er ifølge klubbens love og vedtægter:
Punkt 1. Valg af 3 stemmetællere
Punkt 2. Valg af dirigent
Punkt 3. Beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år til beslutning.
Punkt 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Punkt 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år. Flemming Fuglede Jørgensen er på 
valg, opstiller til valg. Kruse Meier er på valg, ønsker ikke genvalg. 
Punkt 6. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg er Hans Kurt Kaas, Arne Lar-
sen og Jan Espersen.
Punkt 7. Valg af repræsentanter til regionerne for 3 år. 
Region 1 på valg er Jacob W. Jacobsen og Jes Krag. 
Region 2 på valg er Martin Mortensen og Erik Aarø.
Region 3 på valg er Allan Diderichsen og Michael Olsen. 
Punkt 8. Valg af 2 revisorer for 1 år. På valg er Jan Rasmussen og Alex Nissen.
Punkt 9. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller klubbens medlemmer. Forslag fra 
medlemmer kommer kun til behandling på generalforsamlingen, hvis de er meddelt for-
manden skriftligt inden 1. februar det pågældende år.
Punkt 10. Eventuelt 
Med venlig hilsen
Dansk Pointer Klubs bestyrelse

Stig Nilsson 70 år.
En af Dansk Pointer klubs medlemmer 
samt gode ven i Sverige runder 70 år. Alle 
hundefolk i Sverige og vi hundefolk i 
Danmark som rejser til Sverige har meget 
at takke Stig og Kirstin for. For når man 
siger Stig må man også nævne hans hustru 
og uadskillelige partner. Skåne er Stigs 
hjemstavn og her lægger han altid terræn til 
når der skal konkurreres. Samtidig er Stig 
og hans hustru altid at fi nde i arbejdstøjet 
på jagthundeprøver i hele Sverige og her 
specielt for Svensk Pointer Klub. Vi ved alle 
hvor stort et arbejde det er at holde styr på 
hundefolk, styr på mængder af pokaler og 
styr på terræner, dommere m.m. Kirstin har 
organisationstalentet og Stigs mandige røst 
får alle til at rette ind.
  På dommerfronten har Stig altid stillet sig 
til rådighed og der fi ndes ikke den prøve i 
Sverige som han ikke har dømt, altid på en 
måde så ingen var i tvivl hvorfor resulta-
tet blev som han besluttede. Trods svær 
sygdom, omfattende operation har han med 
vilje og gå på mod, samt støtte fra familien, 
bragt sig tilbage i forreste række og det var 
med glæde at Dansk Pointerklub for 4 år 
siden kunne benytte Stigs store hunde viden 
som ordførende til vores vinderklasse på 
hovedprøven.
  Vi ved Stig, at din klare røst og sorte 
humor vil berige os på vores markprøver 
i Danmark i mange år fremover og en 
hovedprøve for Dansk Pointer Klub, hvor 
du og din hustru ikke er tilstede, vil være 
mangelfuld.
  Dansk Pointer Klub ønsker dig tillykke 
med dagen og ser frem til mange gode hun-
deprøver fremover. 
  På DPK´s bestyrelsers vegne  F.F.J.

Dødsfald
Den 16. december 2012 afgik Æresmed-
lem af Dansk Pointer Klub, Alfred Olsen 
ved døden 93 år gammel.
  Alfred var kendt for opdræt af smukke 
og effektive jagthunde fra Kennel Kir-
kebjerg, og det har stået på lige siden 2. 
verdenskrig. Især var han interesseret i at 
fremavle pointere med det smukke klas-
siske hoved. Ikke underligt blev det til 
utallige 1. præmier på udstilling, og dertil 
kan lægges udstillingsvindere (verden-
svindere og udstillingschampions). På 
marken gjorde Alfred sig især bemærket 
med nogle effektive jagthunde. Med 
Schneiders Lola opnåede Alfred fl ere 
fl otte placeringer på markprøve og fi k 
tildelt DPK´s fornemste trofæ, „Sølvpi-
sken“, lige som han senere opnåede fi ne 
placeringer på marken - bl.a. ved DM 
- med et af sine hjertebørn Kirkebjergs 
Trold.
  Alfred var almindelig kendt for gå 
på mod, overraskelser, godt humør og 
humor på trods af alderens tiltagen. 
Dog blev det sidste år hårdt på grund af 
sygdom, og deraf følgende manglende 
udfoldelsesmuligheder, som den ivrige 
jæger og udendørsmenneske han var af 
natur.
Vi er mange der har moret os konge-
ligt i Alfreds selskab til markprøver og 
udstillinger eller på jagt, hvor han ofte 
kom med en rammende humoristisk og 
somme tider karsk bemærkning over tin-
genes ikke så sjældent noget skæve gang.
  Æret være Alfred Olsens Minde
  På vegne af Dansk Pointer Klub
  BP - LLH

Forårstræning i regionerne 
DPK og ESK på Fyn afholder træningsdag 
den 23-2-2013 ved Alex og Anna Marie.
Mødested: Blangstrupvej 12, Turup 5610 As-
sens kl. 9,30 
Tilmelding på tlf. 64791742 40434850
Husk madpakke.

DPK region 1
Afholdes søndag den 24.2 2013 kl. 09.30.
Mødested hos Flemming Fuglede, Trudslevvej 
58 9480 Løkken.
Husk madpakke. Tilmelding ved Flemming 
20300003 eller Jes 61603734.
Mvh Jes Krag

DPK. Fælles træning Region 2
Fællestræning omkring Skive 2013.
Der afholdes fællestræning for engelske racer 
omkring Skive Søndag den 3. marts 2013.
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 Tele-
fon: 97 51 11 81 mobil: 20 41 09 30.

Forårstræning Djursland
Lørdag d. 23. februar kl. 9.00. Afholdes fæl-
lestræning for alle engelske racer. Medbring 
madpakke og drikkevarer. 
Mødested Ørsted Kærvej 10. Skydecenter. 
Tilmelding Martin Mortensen 86395045.

Forårstræning i region 3 sydjylland.
Der afholdes fællestræning 2 søndage i februar 
2013. Den 17. og 24.
Søndag den 24. er der traditionen tro spisning 
med guleærter i Kvindely.
Vi mødes kl. 9 30 ved Bent Olsen Grammingt-
often 1 , Sdr. Hygum, 6630 Rødding.
Tilmelding til Bent 21755857 eller Allan 
22389984.

DANSK POINTER KLUB

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

www.engelsksetterklub.dk

Prøven afholdes i weekenden 5.-6.-7. april 
på Midtfyn, med standkvarter på Lunde 
Kursuscenter,
Prøveleder er Anders Varming, Sødingevej 
28, 5750 Ringe. Tlf.: 62 62 44 00 / 40 79 
26 17

Program for weekenden:
Fredag d. 5. april.
Markprøve åben- og ungdomsklasse møde-
tid kl. 08.30. Alle møder i terrænet.
Deltagerne vil få direkte besked vedr. mø-
dested. 
Spisning kl. 18.00.
Ordinær generalforsamling kl. 20.00

Lørdag d. 6. april.
Morgenmad fra kl. 7.00.
Markprøve ungdoms-, åben- og internatio-
nale vinderklasser med uddeling af CACIT, 
med opråb og afgang til terræn kl. 8.30. 
Matchning af ungdoms- og åbenklasse 
hunde som har opnået 1. pr. fredag
og/eller lørdag, kl. 16.00.
Festmiddag kl. 19.00. Under middagen vil 
der være præmieoverrækkelse i kvalitets-
klasserne, samt lodtrækning til UKK og 2. 
heat i vinderklasse. Efter middagen er der 
dans til kl. 1.00.

Søndag d. 7. april.
Morgenmad fra kl. 7.00.
Afvikling af åben-, ungdomsklasse, UKK, 2. 
heat og matchning i vinderklasse. Opråb og 
afgang til terræn kl. 8.30.

Generelt:
Tilmelding af hund til hovedprøven, gøres 
gennem DKK hundeweb 
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 ungdomsklassen. Hvis hunden 
er over 2 år på prøvedagen, skal 1. præmien 
i UK være opnået i foråret 2013.
Tilmelding til UKK sendes på DJU´s tilmel-
dingsblanket til:
Anders Varming, Sødingevej 28, 5750 
Ringe. Tlf.: 62 62 44 00 / 40 79 26 17
Tilmeldingsgebyret indsættes på konto nr. 
0828-0002391783
Sidste frist for tilmelding samt bestilling af 
værelser og forplejning er d. 15-03

Inviterede dommere:
Jan Kock, Valdemar Larsen, Tage Skov, 
Lars Nielsen, Benny Melin, Daniel Gustavs-
son

Tilmelding for overnatning samt alt forplej-
ning bestilles ved Anders Varming

Indkvartering/forplejning:
Alle værelserne er enkelt værelser, ønsker 
man at dele værelse med andre skal man 
selv sørge for madras/opredning. Pris pr 
værelse pr nat: 495 kr.
Aftensmad fredag: Kyllingfi llet med tilbe-
hør samt 1 øl/vand. Pris: 110 kr.
Madpakke lørdag/søndag: 4 halve + 
1ostemad. Pris: 68 kr 
Morgenmad lørdag/søndag: Morgenbuf-
fet.. Pris: 75 kr.
Festmenu lørdag: Forret: Laks med tilbe-
hør. Hovedret: Stegebuffet med okseculotte, 
lam og svineskinke med diverse tilbehør. 
Dessert: Hjemmelavet is. Pris: 225 kr.
Der må ikke være hunde på værelserne på 
standkvarteret, og værelserne skal være ryd-
det inden afgang til terrænet søndag morgen. 

ESK´s Hovedprøve 5.-6. og 7. april 2013

www.fjd.dk
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Poul Thomsen 70 år.
Onsdag d. 23. januar 2013 fylder Poul 
Thomsen 70 år. I midten af halvfemserne 
blev Inge og Poul Thomsen medlem af En-
gelsk Setter Klub, efter i en årrække at have 
Gordon Setter som den foretrukne hund.
  Inge og Poul møder man alle steder på 
markprøver, træningsture og arrangementer, 
hvor de begge spreder liv og glæde med 
deres positive væremåde. 
  Deres første Engelske Setter var Østky-
stens Raide, som de opnåede at få præmi-
eret, 1. pr. i åben klasse. Senere fi k de First 
Base som de også fi k præmieret med en 1. 
præmie og 6. vinder på ESK’s efterårsvin-
derklasse. Sidst på året 2012, havde de den 
store sorg at miste Base mens de var på ferie 
i Schweiz, hos deres søn og svigerdatter. 
Heldigvis har de en ny hund, Chano, som de 
venter sig meget af.
  På Engelsk Setter Klubs vegne ønskes du 
et stort tillykke med dagen, vi glæder os til 
at se dig på vore arrangementer fremover.
Margrethe og Martin Clausen

Poul Aagaard Sørensen 50 år

Torsdag d. 31. januar 2013 fylder Poul 50 år. 
Pouls interesse for jagt startede tidligt, da 
han var barn tog hans far ham ofte med på 
jagt og en jæger blev født. Desværre for den 
”lille” jæger døde Pouls far allerede da han 
var 12 år. Hans store interesse for jagten var 
dog uændret og som 16 årig kom jagttegnet 
i hus.  I begyndelsen var det andejagten 
der havde hans store interesse – med eller 
uden skydepram – for havde man ikke en 
skydepram, ja så lavede Poul bare en selv. 
Pouls første søn, Michael, blev født d. 16. 
september, hvilket betød at den nybagte far 

måtte hentes hjem fra en hønsejagt.
  Jagten med den stående hund blev 
efterhånden vagt hos Poul og i 1985 kom 
Breton Balder til, senere kom Loke (også en 
Breton) til, med hvilken Poul opnåede gode 
resultater med i VK. Bretonerne blev senere 
skiftet ud med Engelsk Setter, og her var 
Senja´s Nemo Pouls første. Nemo og Poul 
havde stor succes, Nemo havde i en alder 
af 2 år opnået 3 x 1. pr. i UK, blev 2. bedste 
han i UK på vores hovedprøve hvor han 
også blev 4. vinder i UKK, 2 x 2. pr. i åben 
klasse, 1. pr. + pokal i brugsklasse og 5. 
vinder på Dansk Jagthunde Derby. Desværre 
døde Nemo – alt for tidligt – den blev kørt 
over på en jagt i efteråret 2008, endda lige 
for øjnene af sin herre. Herefter har Poul 
prøvet med forskellige Engelske Setter og 
har i dag en hvalp og en unghund. 
  Poul har igennem årene været meget aktiv 
i Skive Jagtforenings Hundeudvalg, hvor 
han bl.a. er en meget respekteret hundetræ-
ner. Poul har også gennem mange år været 
prøveleder på DJ´s prøve i Skives baghave. 
  Poul kom ind i Engelsk Setter Klubs besty-
relse i 2009, hvor han har besiddet mange 
poster, i dag er han vores Web-master og 
sekretær. Disse poster bestrider han med 
største omhu og energi, aldrig spørg man 
Poul om hjælp uden han straks går i gang, et 
stor aktiv for Engelsk Setter Klubs besty-
relse.
Kære Poul, Engelsk Setter Klub i Danmark 
ønsker dig hjertelig tillykke med de 50 år, 
håber du og din familie får en rigtig god 
dag. Vi ønsker dig mange gode aktive år 
fremover og glæder os til samarbejdet og 
til at møde dig på prøver, jagt og på vore 
arrangementer.
På bestyrelsens vegne 
Erling Clausen

ESK`s forårs pokaler

Hjemkaldelse af ESK´s forårs pokaler til 
prøverne i 2013. 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 Bram-
ming, Telf. nr. 75179442
Mvh. Pokalforvalteren

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

Bestyrelsen & redaktøren ønsker jer alle held og lykke, med den forestående 
forårssæsson.

www.fjd.dk



59

DANSK GORDON SETTER KLUB

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

www.dgsk.dk

Prøveledelse: Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 
17, 4100 Ringsted, 22 12 52 22
Prøvesekretær: Christina Bak, 40 33 50 10
Standkvarter: Søminestationen, Dragerup 
Skovvej 10, 4300 Holbæk.

Tilmelding kan kun ske til:
Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17, 4100 Ring-
sted.
E-mail: apj@sterna.dk, mob. (+45) 22 12 
52 22.
Værelser og forplejning kan kun bestilles 
ved tilsendelse af tilmeldingsskema.(fore-
fi ndes i nyhedsbrevet eller på hjemmesiden 
www.dgsk.dk)

Sidste frist for tilmelding er lørdag den 23. 
marts 2013.

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 2013. (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 down-

loades på www.fjd.dk under menupunktet 
”aktiviteter” – prøveblanketter ses til højre 
i skærmbilledet. Udenlandske hunde skal 
medsende kopi af stambog.
Bemærk! I år kører 1. heat af vinderklas-
sen om lørdagen sammen med ÅK og UK, 
man kan således stille på samme hold med 
f.eks. en UK hund og en VK hund (eller 3 
hunde om man vil). 2. heat i VK afvikles om 
søndagen, efter lodtrækning foretaget lørdag 
aften. UKK afvikles søndag morgen. Der vil 
være mulighed for at stille i UK eller ÅK 
søndag. Der kan efteranmeldes til kvalitets-
klassen søndag senest lørdag på hovedprø-
ven til prøveledelsen.
Matchning i UK og ÅK foregår som altid 
lørdag sidst på eftermiddagen.

Al anden tilmelding, som værelser og for-
plejning, skal ske på den udsendte blanket, 
som også kan ses på vores hjemmeside 
www.dgsk.dk.

Skulle Søminestationen blive udsolgt med 
værelser kan anbefales at leje hytter på 
Holbæk Fjord Camping, se evt.: http://
www.fdm.dk/fdm-camping/holbaek-fjord-
camping-wellness
I tilfælde af udsolgt betaler klubben for 
taxier til og fra festmiddagen for de personer 
der bor andetsteds i Holbæk. Husk at få en 
kvittering.

Dommere: Jan Espersen, Joakim Skovgaard 
Larsen, Jørgen Gordon Andersen, Flemming 
Fuglede Jørgensen, Ove Steen Petersen og 
Erik Petersen.

Fredag den 5.4.2013
kl. 08:00 Markprøve UK og ÅK. Derefter 
opråb og afgang til terræn. Frokost i terræn.
Mødested på standkvarteret. Udlevering af 
nøgler/værelser i sekretæriatet om  efter-
middagen 
kl. 18:30 Fællesspisning for alle tilmeldte på 
standkvarteret
kl. 20:00  DGSK’s generalforsamling 

Lørdag den 6.4.2013
7:00 - 8:00 Morgenmad. Derefter opråb og 
afgang til terræn. Frokost i terræn.
kl. 08:00 Markprøve UK, ÅK og 1. heat 
VK.
Mødested på Standkvarteret
Ca. kl. 16:00 Matchning UK og ÅK 
Ca. kl. 17,30 Lodtrækning UKK og VK på 
standkvarteret (samt efteranmeldelser)
kl. 19:30 Festmiddag på standkvarteret

Søndag den 7.4.2013
7:30 – 8:30 Morgenmad. Derefter opråb og 
afgang til terræn - husk „check-ud“.
Kl. 08:30 Markprøve UK og ÅK
kl. 08:30 Ungdoms konkurrenceklasse UKK
kl. 11:30 Frokost og præmie overrækkelse 
UKK 
Kl. 12:30 2. Heat VK m. Cacit
Mødested på standkvarteret
kl. 16:00 Præmie overrækkelse VK og UK/
ÅK
Afslutning på hovedprøven

Vigtigt! 
Husk at checke ud fra værelser og fortælle 
om evt. ”uheld” på værelserne samt betaling 
for ekstra rengøring (Kr. 500,00). Hunde må 
ikke tages med på værelserne. Det er tilladt 
at medbringe egne drikkevarer, men der skal 
være ryddet op hver morgen.

Hovedprøve lotteri
Gennem alle dagene sælger vi lodder til vo-
res 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. Vel at mærke 
pæne gevinster, som kan ses ved selvsyn.
  Gevinsterne kan afhentes, mod kontrol af 
lodder, lørdag aften mellem 23:00 og 23:15.
Tag vel imod lotterisælgerne – overskuddet 
går til Gordon Setterens fremme.

Støt vore sponsorer – de støtter os !

Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve ved Holbæk d. 5. – 7. april

www.fjd.dk
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Indkaldelse - 
Generalforsamling 2013
Hermed indkaldes til Generalforsamling 
fredag den 5. april 2013 kl. 20,00 – på 
adressen, Søminestationen, Dragerup Skov-
vej 10, 4300 Holbæk.

Dagsorden (I henhold til vore vedtægter).
1. Valg af Dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning til godkendelse.
5. Forelæggelse og godkendelse af regn-
skab 
    2012.
6. Forelæggelse af budget 2013.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelse og suppleanter.

a. På valg til bestyrelsen er Lorenz 
    Clemmesen (ikke villig til genvalg),
    Niels Erik Krüger (ikke villig til  
    genvalg), Poul Erik Dahl (villig 
    til genvalg) Anton Dahl (villig til 

    genvalg).
Som nye bestyrelsesmedlemmer 
foreslår bestyrelsen Kristian Frøkjær 
(villig til valg) og Lene Knuth (villig 
til valg)

b. Suppleanter.
   For Jylland foreslås Morten Holm 
   og Ole Frank.
   For Sjælland foreslås Michael 
   Olsen.

9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
a. Bestyrelsen foreslår Linda Clem-
    mesen og Christina Petersen samt 
    Bent Simonsen, som suppleant.

10. Eventuelt

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

DGSK Forderby 
lørdag den 23. februar 2013 – ved Bram-
ming.
Hermed indbyder vi de danske Gordon Set-
tere (udenlandske også velkomne) til årets 
Forderby.
Alle hunde, der er startberettigede til Dansk 
Jagthunde Derby i år, eller til næste år, kan 
deltage
Mødetid er kl. 9,00.  Tag selv en kande kaffe 
og en rundstykke med til morgenmad.
Mødestedet er Jagtstuen, Stratvej 9, 6740 
Bramming.
Dommer er Poul Ågård Sørensen.
  Anmeldelse skal ske til prøveleder Kristian 
Frøkjær, mobil 23 83 97 95, senest den 21. 
februar 2012. gerne på mail, kf@troldmar-
kens.dk, oplys hundens navn, ejer og fører. 
Man må gerne, men man behøver ikke, 
anvende DJU’s blanket. 
  Startgebyret er kr. 250,00 – inklusive 
dagens ret til frokost. Beløbet skal betales 
kontant på selve dagen.

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)
Vinterdalens Tillaaens – Tæve, ejer & fører 
Erik Petersen – Opdrætter Kennel Vinterda-
lens, Sverige – 1. vinder på DKK Mester-
skabsprøve - april 2012.

DGSK Tallerken (Point optjent på mark-
prøver) 2 vindere med samme point.
Vinterdalens Tillaaens – Tæve, ejer & fører 
Erik Petersen – Opdrætter Kennel Vinterda-
lens, Sverige – 32 point - samt Østjyllands 
PB Inez – Tæve, ejer & fører Lorenz Clem-
mesen – opdrætter Kennel Østjylland – 32 
point.

Stenmarkens Pointpokal – (Point optjent 
på markprøver)
Vinterdalens Tillaaens – Tæve, ejer & fører 
Erik Petersen – Opdrætter Kennel Vinterda-
lens, Sverige – 71 point.

DGSK’s Opdrætterpris (Årets bedste 
resultater på alt opdrættet)
Kennel Østjylland – ved Poul Erik Dahl, Sø-
ren B. Thygesen og Anton Dahl – 107 point.

Årets Gordon Setter – Gorms Mindebil-
lede 
Vinterdalens Tillaaens – Tæve, ejer & fører 
Erik Petersen – Opdrætter Kennel Vinterda-
lens, Sverige – 102 point.

Årets Unge Gordon Setter – DGSK Pokal. 
(tidl. Honties Mindepokal)
Blacksetter Aldo – Han, ejer og fører Ole 
Halberg – Opdrætter Kennel Blacksetter –
67 point.

Årets Udstillingshund DGSK
Åens Mads – Han, ejer og fører Erik Peter-
sen – Opdrætter Kennel Åens – 25 point.

Årets Vinderklassehund (Troldmarkens 
Vinder Pokal)
Vinterdalens Tillaaens – Tæve, ejer & fører 
Erik Petersen – Opdrætter Kennel Vinterda-
lens, Sverige – 49 point.

Bronzehunden (En helt enestående præsta-
tion – ingen uddelingspligt)
Vinterdalens Tillaaens – Tæve, ejer & fører 
Erik Petersen – Opdrætter Kennel Vinterda-
lens, Sverige – 1. Vinder på Dansk Kennel 
Klubs Mesterskabsprøve i april 2012.

Årets hunde 2012 i Dansk Gordon Setter Klub

Vinterdalens Tilaaens. Den helt store pokalsluger. For 
uden Årets Gordon Setter, tager Tilaaens yderligere 
fem af årets pokaler. 

Åens Mads - årets udstillingshund.

Blacksetter Aldo - Årets unge gordon setter.

DANSK GORDON SETTER KLUB

www.fjd.dk
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DANSK IRSKSETTER KLUB

Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100 Vejle. 
Tlf. 75 83 40 09. 
E-mail: irsksetterklubben@gmail.com - 
hannekrag@ofi r.dk 

www.irsksetterklubben.dk

Dansk Irsksetter-Klub har nu afsluttet 
forhandlinger med Dansk Kennel Klub, 
vedrørende fremtidige avlsrestriktioner og 
avlsanbefalinger, for stambogsregistrering 
af Irsksettere i Dansk Kennel Klub. Re-
sultatet af forhandlingerne blev, at neden-
stående restriktioner og anbefalinger, er 
gældende fra og med den 1. januar 2013.

Avlsrestriktioner:
HD krav: Afkom kan kun stambogsføres, 
såfremt begge forældre før parring har en 
offi ciel HD-status registreret i Dansk Ken-
nel Klub. 
  En hund med HD grad D eller E, kan kun 
undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdræt-

teren vurderer, at hundens samlede bidrag 
til racen vil være positivt. Avlspartneren 
skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A 
eller B).

Det skal på behørig vis dokumenteres, 
at faderen til et hvalpekuld har normale 
testikler på
normal plads. Der henvises herudover til 
DKKs stambogsføringsregler.

Avlsanbefalinger: 
For at få påtegningen, „Denne hund er avlet 
efter Dansk Irsksetter-Klubs og Dansk Ken-
nel Klubs avlsanbefalinger” på stambogen, 
skal følgende være opfyldt: 

1. Begge forældredyr skal før parring have 
HD status A, B eller C registreret i DKK
2. Begge forældredyr skal før parring være 
præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstil-
ling med mindst Very Good.
3. Begge forældredyr skal før parring have 
opnået mindst 3. præmie på en FCI/FJD 
anerkendt markprøve, for stående jagthunde 
i ungdomsklasse, åben klasse, brugsprøve 
eller ved Dansk Jagthunde Derby. For uden-
landske markprøver, skal disse godkendes 
af Dansk Irsksetter-Klub og en godkendelse 
fra klubben skal vedlægges, sammen med 
anmodning om stambogsføring. 
  På bestyrelsens vegne Erik Rimmen.

Nye avlsrestriktioner

Prøveleder: Gunnar Jensen Lyngvej 
18, Hylke, 8660 Skanderborg. Tlf. +45 
51324035 eller +45 86538501 Mail:gj@
kirstinekjaer.dk
Standkvarter: Bygholm Landbrugsskole, 
Hattingvej 49, 8700 Horsens.
Bemærk. Ingen hunde på værelserne RE-
SPEKTER VENLIGST DETTE.

Program:
Fredag den 22. 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 23. 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 eller 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 mid-
dagen offentliggøres startrækkefølgen til 
vinderklassen.

Søndag den 24. marts.
Husk ”check-ud” fra landbrugsskolen
Kl. 8.00 Morgenma
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

Inviterede dommere: 
Udstilling: Erik Petersen.
Markprøve: Poul Erik Dahl, Christian 
Frøkjær, Erik Pedersen og Brian Krog. Ret 
til ændringer i programmet forbeholdes.

Sidste frist for tilmelding er, onsdag den 
13. marts 2013. 
Tilmelding og betaling for markprøve, 
foretages elektronisk via www.hundeweb.
dk , og der modtages en bekræftelse på 
tilmeldingen. Hvis hundeweb ikke kan 
benyttes kan tilmelding og betaling sende til 
prøvelederen, bankkonto 1681 3224146085. 
Seneste anerkendte anmeldelsesblanket 

anvendes. Der sendes ikke bekræftelse på 
tilmelding eller betaling, når denne til-
meldingsmåde anvendes. Husk at oplyse 
navn og adresse, ved overførsel. Gebyr for 
deltagelse i udstilling er. 1. hund kr. 350,00 
2. hund med samme ejer kr. 300,00 3.hund 
med samme ejer kr. 250,00, Markprøve, alle 
klasser kr.350,00. Blanket til bestilling af 
overnatning og forplejning kan hentes på 
DISK´s hjemmeside og sendes til prøvelede-
ren senest d. 13. marts 2013.
  Priser på værelser og fortæring er at fi nde 
på hjemmesiden.
  Vel mødt, Birte og Gunnar Jensen.

DISK´s Hovedprøve i Jylland ved Horsens d. 22. – 24. marts
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Generalforsamling i DISK
Der indkaldes herved til ordinær gene-
ralforsamling i Dansk Irsksetter-Klub i 
forbindelse med hovedprøven, fredag den 
22. marts 2013, kl. 20.00, på 
Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 
8700 Horsens.
Dagsorden i henhold til Love for Dansk 
Irsksetter-Klub § 12.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 medlemmer til underskrivelse 
af protokollen. 
4. Valg af 2 stemmetæller.
5. Fremlæggelse af formandens beretning 
til godkendelse.
6. Fremlæggelse af revideret regnskab til 
godkendelse, samt beretning fra Jubilæ-
umsfonden.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af formand bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter.
På valg formand: Erik Rimmen (modtager 
genvalg) bestyrelse: Erling Juul (modtager 
genvalg) 
Jan Lorentsen (modtager genvalg). 
Valg af Suppleant (nuværende Jane El-
lebæk).
Valg af et nyt bestyrelsesmedlem for 2 år.
Valg af et nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant (nu-
værende Jørgen Jensen – Torben Reese).
10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være Formanden i 
hænde senest 4 uger før generalforsam-
lingen. Kandidatforslag skal være stillet 
af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan 
offentliggøres. Ved valg af bestyrelsesmed-
lemmer skal mindst 2 medlemmer være 
bosiddende i Jylland 1 medlem på Fyn, 
og 2 medlemmer 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.

Pokaler.
Det er for et par år siden besluttet, at det 
store billede, og pistolen, skal medbringes 
til generalforsamlingen, af sidste års vinder. 
Generalforsamlingen afholdes i år fredag 
den 22. marts 2013, i forbindelse med 
hovedprøven, på Bygholm Landbrugsskole, 
Hattingvej 49, 8700 Horsens. Alle andre po-
kaler, skal også medbringes til hovedprøven, 
graverede 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 2013. 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 til 
tiden, betales 200 kr. til klubkassen.
  Endvidere vil det glæde klubben, at 
modtage præmier og gaver til det store 
agerhønse-lotteriet. Aftale om levering kan 
aftales med bestyrelsen eller markprøve ud-
valget, der i år har Gunnar Jensen, Lyngvej 
18, 8600 Skanderborg, i spidsen. (E-mail: 
gj@kirstinekjaer.dk) 
Mvh. Per.

NISK pokalen vindes på Hovedprøven af bedste IS i 
Åben klasse.

Fantastisk efterår
Vilslevs Josefi ne 14625/2008, ved Flem-
ming Vilslev har haft et fantastisk efterår. 
2 x 1. præmie i åben klasse, 2 x 1. præmie 
i brugsklasse. Derefter på DKKs vinder-
klasse ved Vildbjerg, opnåede Josefi ne, at 
blive placeret som 5. vinder, med invita-
tion til deltagelse i Danmarksmesterskabet 
2012 i Sønderjylland. 
  Flemming har selv opdrættet Josefi ne, 
der er efter Chiss 15466/2003 og Nor-
ske Rødrypa´s Riders On The Storm 
20550/2005. Begge forældre er tidligere 
placeret i vinderklasse, Chriss som 1. 
vinder, og faderen Storm blev i 2011 
Jagtchampion. Æblet falder sjældent langt 
fra stammen, så vi håber på, at Josefi ne 
fortsætter med, at leverer store resultater 
med Flemming som fører, på de kom-
mende års Vinderklasser.
  Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke til 
Flemming, som både opdrætter og fører.
Palle Krag.

Træningstur 
på Kongenshus hede 

Der er indbudt til trænings tur på Kon-
genshus hede den 23. og 24. februar 2013. 
Mødetid er kl. 9,00 ved hotellet begge 
dage, prisen er 60 kr. pr. hund pr. dag. Alle 
racer er velkomne til træningen. Der vil 
være mulighed for at købe pølser til mid-
dag. Seneste tilmelding er den 17. februar 
2013, men har du ikke fået dig tilmeldt, så 
prøv alligevel at kontakte Brian Krogh på 
27617091 – 97591991.
Der er helt sikkert også plads til dig.

”Svenskeren”
Red Garlic Onion ”Mix” 03427/2012, ved 
Ole Schmidt har som bekendt opnået 1. 
præmie i unghunde klasse på en efterårs 
markprøve i 2012.  Mix er desværre født i 
januar måned, så den bliver for gammel, til 
at deltage på Hovedprøven i ungdomsklasse 
og klubbens UKK. MIX er opdrættet i Sve-
rige af Agneta Andersson, men har en meget 
international stamtavle, på mor siden er der 

Gammelt Norsk/Dansk blod med iblandet 
et strejf fra kennel ”US”, samt Svenske og 
Tyske aner. Faderen er Fransk opdrættet og 
Tysk ejet, Vesper Du Val De Loue, der fører 
det Irske Mounraud blod i sine årer. Opdræt-
teren er Franske Jean Paul Gotti, formand 
for den Franske Irsksetter klub. Ole Schmidt 
oplyser, at faderen Vesper har fl ere store 
placeringer, og blev blandt andet placeret 
som nummer 7 ved Verdensmesterskabet 
i 2010 med et Exellence, foran 4 Engelsk 
settere og 2 pointere. Det bliver spændende, 
at følge denne hund i fremtiden. Mix´s far, 
Vesper Du Val De Loue, er også morfar til 
den af Jan Justesen, fra Tyskland importe-
rede hanhund, Erin Vom Kapellenpfad, der 
allerede er blevet vinderklasse placeret på 
DKKs efterårs vinderklasse ved Vildbjerg i 
2012.
  Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke med 
præmieringen, og ønsker knæk og bræk for 
fremtiden.
Palle Krag.

Svenske Red Garlic Onion Mix, har Fransk far.

Flemming Vilslevs Josefi ne har en Norsk far.
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Danmarks bedste IS 2012

”Tyskeren”
Jan Justesen har fl ere gange, med meget stor 
succes importeret hunde, der har været med 
til at forbedre de Danske Irske Setteres jagt-
lige niveau. Tydalens H-Thunderboomer og 
Rødrypa´s Riders On The Storm, er et par 
af de sidste hunde, der begge har erhvervet 
titlen som Jagtchampion. Den fra Tyskland 
importerede hanhund, Erin vom Kapel-
lenfad DK00147/2011, er ingen undtagelse, 
og er allerede på vej mod JCH titlen. Som 
unghund på DISKs Hovedprøve i 2011 i 
Vendsyssel, fi k Erin tildelt Mindepokalen 
for Lindballes Dolly, Pernille og Sputnik, 

Lohmann´s Jaffa ved Frank Krøyer, startede 
efteråret markprøver med at blive 1. vinder 
på Dansk Irsksetter-Klubs efterårs vin-
derklasse ved Gl. Toftegaard, og opnåede 
dermed adgang til at deltage i efterårets 
Danmarksmesterskab 2012. Ved DM i 
Sønderjylland fi k Jaffa og Frank en fl ot 
placering som 6. vinder. Når man betænker, 
at det er Danmarks ca. 30 allerbedste hunde 
der deltager på et DM, efter udtagelse, fra 
fl ere forskellige blandede vinderklasser, er 
det, at blive placeret, en fantastisk præsta-
tion. Det er 3´gang, at Jaffa og Frank Krøyer 

bliver placeret på et Danmarksmesterskab. 
I 2012 er Jaffa endda blevet placeret, både 
på DKKs Mesterskabsprøve i april må-
ned (forårs DM), som 3. vinder, og her på 
Danmarksmesterskabet i efteråret, som 6. 
vinder. 
  Har du i øvrigt læs artiklen ”Held eller 
særlige omstændigheder” i august nummeret 
af Jagthunden 2012, på DISKs sider, den 
omhandler Lohmann´s Jaffa.
  Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke til 
Danmarks bedste Irsk Setter i 2012. 
Palle Krag.

der tildeles den unghund, der efter dom-
mernes skøn har det største potentiale blandt 
unghundene på Hovedprøven. Foreløbig 
har Erin opnået 2 x 1. præmie i åben klasse, 
og 2. præmie i brugsklasse. Den 7. oktober 
ved Vildbjerg, blev Erin 4. vinder i DKKs 
efterårs vinderklasse. Den fi ne placering 
indbragte omgående en invitation til at del-
tage i Danmarksmesterskabet 2012, men det 
blev desværre ikke til en placering i denne 
omgang. Dansk Irsksetter-Klub ønsker til-
lykke med resultaterne.
Palle Krag.

Frank Krøyers Lohmann´s Jaffa, har en Tysk far.

 Jan Justesen og ”Tyskeren”.

Efter besøg på fl ere udstillinger i DKK regi, 
har jeg draget den erfaring, at der er meget 
stor forskel på standard og normer i forhold 
til de udstillinger i FJD og lignende, jeg 
plejer at komme på. Jeg ved godt, at emnet 
har været vendt mange gange før, men jeg 
vil nu alligevel gerne give mit besyv med. 
Hvem er egentligt forkert på den, er det os 
brugshunde folk, der giver køb på nogle 
smukke dyder? Eller er der vigtige forskelle, 
der har brugs værdi? 
  Det er svært at argumenterer for skønhed, 
men isoleret set kan jeg da godt se det 
kønne i fl ere af de hunde der har vundet 
DKK udstillinger, det er da betagende, at 
se Irsk Settere let trippende, langlemmede, 
muskelfattige, mørkt rødt langt hår, med 
særdeles smukke øjne, nøjagtigt lige som de 
tynde piger i lingeri reklamerne, i et Daells 
Varehus kataloger. ”Er de til noget” eller 
kun til pynt?
  Hvad er det lige for kvaliteter der er 
vigtige for en brugshund, er den lange tynde 
hals et problem for bevægelserne, de trip-
pende bevægelser, manglende muskelmasse, 
for dyb brystkasse, smal svag ryg - ribbens 
parti uden plads til lunger, og så en meget 
lang pels. Der er sikkert fl ere andre for-
skelle, men et faktum er ”Der er forskel”. 
I øvrigt syntes jeg det ser fjollet ud, at et 
par ”Vel ansatte ører” starter lige omkring, 

der hvor mundvigene slutter, og så hænger 
de 20 cm. ned. Min observation var også, 
at bortset fra størrelsen, var der meget lidt 
køns præg på hanhundene. Jeg er ikke et 
sekund i tvivl om, at DKK vindende Irsk 
Settere, vil have umulige opgaver som jæger 
for mig. Personligt ville jeg ikke have svært 
at skelne, mellem en hund der kan bruges og 
en der ikke kan.

Hvor er det så lige kæden er hoppet af, når 
der bliver dømt som der gør.
  Det første er selvfølgeligt, målet med at 
have hund, og så lidt smag og behag.
Målet med den Irske Setter er jo klart 
defi neret i standarder fra moderlandet, første 
prioritet er brugs egenskaber (jagthund). 
Udstillings standarden kan og vil altid blive 
grad bøjet, men når man bøjer det der hen 
hvor hundene ikke mere er egnet til det 
oprindelige formål, ja så er der lavet så 
graverende fejl, som i andre henseende ville 
være ”Diskvalifi cerende” for de ansvars 
havende. Selvfølgeligt er det ikke lige til at 
pege ud hvem, der har ansvaret i hele det 
store udstillings cirkus, men jeg vil nu al-
ligevel prøve. Hvis vi starter i moderlandet 
så var det jo nemt, at skrive en mere fyldest 
gørende standard, som end ikke en DKK 
dommer kunne tolke forkert. 
  I Irland har de bare valgt at fokuserer på 

brugs egenskaber og ignorerer udstillings 
folket, mange taler om 2 forskellige Irsk 
Setter racer, det var jo også en mulighed, jeg 
syntes bare Irerne hopper lidt for nemt hen 
over ansvaret. FCI har en del af ansvaret ved 
at lade tingene stå til. DKK er som arrangør 
af udstillinger, stort ansvarlig for hvem de 
har til at dømme, foruden den vigtige rolle 
som uddannelse af dommere og formidling 
af etik og budskaber generelt. I DISK har vi 
jo nok også et ansvar, vedrørende formid-
ling og oplysning af normer og etik. 
  Der er lidt i alle 4 klubber (Irske moder-
klub, FCI, DKK, og DISK) der kan gøres 
bedre, men hoved ansvaret ligger som det 
første hos udstillings dommerne, de kan 
med den rette fortolkning af standarden, me-
get hurtigt ændre praksis, det kræver de har 
den rette uddannelse og opfattelse, foruden 
et personligt mod til at gå mod strømmen. 
Der er fl ere gode udstillings dommere, der 
allerede har taget disse skridt, men det er 
lidt min opfattelse, at de så bliver sorteret 
fra til DKK’s store udstillinger.
 Det må være en DISK opgave, at ændre 
og standardiserer normerne og fortolknin-
gerne, jeg syntes man skal starte oppe fra, 
og arbejde sig ned efter, altså i Irland. Vi har 
fuld opbakning fra rigtige Irsk Setter folk i 
hele Europa, så mangler vi bare en, der kan 
skrive på ”IRSK” eller hvad. 

Udstilling standard og normer!

www.fjd.dk



64

Alternativ er, at dele hundene op i fi eld trail 
linie og en udstillings linie, eventuelt helt 
uden om DKK.
  Dette er selvfølgeligt skrevet med en vis 
respekt for ”Udstillings folket” og deres 
søde hunde, de er uheldig vis bare blevet 
fanget i et Cirkus der er kørt helt af sporet, 
ikke kun i Danmark men hele Verden. Der 
fi ndes nu hundrede vis af racer, der ikke har 
noget brugs formål, kast jer dog over dem 
i kære udstillings folk og lad os have vores 
jagthunde, på de vilkår der er tiltænkt, for 
godt hundrede år siden.
MVH Ole Schmidt. Her ses tydelig forskel på jagt- og udstillingstypen. Hvordan kunne det gå så galt?

Valget stod mellem en jagt weekend, eller 
en udstillings ditto. Det blev jagten der 
vandt, fordi hunden, her efter tre-fi re måne-
ders jagt, ser noget slidt ud - især når den 
skal sammenlignes med alle ”udstillings-
hundene”. Det er næsten umuligt, at fjerne 
alle tidsler og andet ukrudt fra pelsen, efter 
en jagtdag, uden at bruge en saks, og så har 
vi skandalen, når ”hunni” bliver vist frem i 
ringen, samtidig med alle ”udstillingshun-
dene” i Deres fl otte pels. 
  Men I skulle ellers bare have været med 
i september, da vi startede efterårets jagt, 
over de gul – grønne stubmarker, i svag 
solskins brise, på jagt efter agerhøns. Da 
var den mahogni røde pels på toppen, og 
ikke et øje tørt, medens hundene svævede 
fra kant til kant over stubbene. På det 
tidspunkt var der endnu pels, der kunne 
vifte i vinden, når ”hunni” fattede stand. Vi 
sugede indtrykket til os, nød synet, og hørte 
suset af hønsene, der tog til vingerne, og 
forlod den del af 
marken. Det vil blive husket.
  Senere i oktober og november kom vi så 
i skoven, og det blev blæst og regnvejrs 
dage. Burrer og andet ”skidt” sad fast 
alle steder i pelsen på hunden, og det var 
umuligt, at få det redt ud med en kam. Der 
skulle en saks til, hvilket fører til det triste 
syn, her efter jagttiden. 
På et tidspunkt, her efter sidste ”kokke 
jagt”, blev resultatet af Kennel Klubbens 
sidste udstilling i Herning studeret. Der 
havde været 14 irsksettere om lørdagen, 
og 13 om søndagen. Det var jo pænt. Det 
pudsige var blot, at 11 hunde gik igen både 
lørdag og søndag. Der har altså kun været 
16 forskellige irsksettere udstillet, over de 
to dage. Af disse 16 var der kun 1 hund 
præmieret på markprøve, og udstillet i 
brugs klasse. SKRÆMMENDE.
  Lørdagens hunde blev bedømt af Dorota 
Witkowska fra Polen. Alle hunde blev 
på første dagen belønnet med Excellent, 
svarende til en ”gammel” 1. præmie med 
pil opad, og derudover fi k alle, undtagen 
tre hunde, også CK kvalitet, svarende til, at 

de stort set alle, havde kvalitet til, at blive 
udstillings Champions – åbenbart en utrolig 
god samling Irske!

Søndagens hunde blev bedømt af danske 
Svend Otto Hansen, der havde en nogen an-
den mening om hundene. Sammenlignings 
grundlaget, er de 11 hunde der går igen fra 
lørdag til søndag.  Alle hunde fi k lørdag 
Excellent, men 5 af disse hunde fi k søndag, 
VG svarende til en ”gammel” 2. præmie. 
Det var forhåbentlig dem, der var for høje, 
tynde og mynde lignende, uden bryst volu-
men, og muskel masse, så de var ubruge-
lige, som almindelige jagthunde. Derudover 
fandt Svend Otto Hansen kun, at 4 hunde 
kunne tildeles CK kvalitet. Sandsynligvis 
meget mere passende.
  For år tilbage var det ”udstillingshunde” 
fra Tyskland, der oversvømmede Kennel 
Klubbens udstillinger herhjemme. I dag er 
det de Svenske ”udstillings ditto” der har 
overtaget, og er endt som racevinder. Ved 
et opslag på DKKs hjemmeside, til listen 
over racevindere, under racen Irsk Setter, 
fremgår det, at alle udstillingsvindere i 
2012 kommer fra Sverige, på nær en Tysk 
hund, og Danske, Dubliner Mac Adima, 
ved Nana Strüwing, Kokkedal, der i 2012, 
kommer ind på en anden plads, i racevinder 
konkurrencen.
  Vi må håbe, at Irsk Setter standarden snart 
får samme nye tilføjelse, som nu er gæl-
dende for Gordon Setter og Engelsk Setter. 
Her kan, som afslutning i afsnittet om 
“fejl” læses, at moderlandet har indskærpet 
noget om, hvad racen er skabt til, og lyder 
således, ”and on its ability to perform its 
traditional work”, (hundens evne til at 
udfører dens traditionelle arbejde). Det vil 
sige, jagt i fl ere dage, på store sletter og 
hede arealer.
  Nu er denne bemærkning således slutbe-
mærkning, i den nyeste FCI standard af 
2011, for Gordon- og Engelsk Setterne, 
hvilket retter fokus tilbage på det oprinde-
lige formål med racerne. 
Denne tilføjelse ønskes også for den Irske 

Setter, så vi kan opdrætte og bevare vor 
race som jagthunde, der stadig kan udføre 
det klassiske arbejde de er skabt til, nemlig 
fl ere dages jagt i tungt terræn.

På den 8. Verdenskongres for Kennel-
klubber i Dublin i 1995, blev problemet 
med forskellige typer af racen Irsk Setter 
taget op. Alle Nordiske lande var repræ-
senteret, fra Danmark deltog Birgit og 
Flemming Jensen, Hirtshals. Konferencen 
slog fast, at man ikke accepterer nogen 
anden type, end den oprindelige Irske type, 
som har kravet ”the dual purpose”. Det 
vil sige, et funktionelt ekstriør, som også 
er racetypisk, forenet med meget gode 
jagtegenskaber. 
  Irsksetteren er en jagthund, det skal den 
også være i fremtiden. 
  Det er da et Nytårs ønske, alle Irske Set-
ter ”jagthundeejere”, kan være enige i.
Vejle i januar 2013.
Palle Krag.

Standardens forståelse.
En racestandard er en beskrivelse af racens 
specielle særkende, det vil sige, det typiske 
ved netop denne hunderace. Man må 
derfor se tilbage i racens oprindelse og ud-
vikling, og følge dens egenskaber, jagtlige 
såvel som ekstriør messige, frem til dagens 
racehund. Standarden er naturligvis et 
idealbillede af racen, og ved bedømmelsen 
må man selvsagt være klar over, at man 
kun kan komme så nært som muligt, til 
dette ideal billede, f.eks. en god jagthund, 
med et smukt ekstriør. Det er vigtigt, at 
være klar over, at ikke alle detaljer ved 
en ekstriør bedømmelse, bør tillægges 
lige stor vægt. Total indtrykket af en race, 
er det helt essentielle i vurderingen af 
racehunden.
Ukendt Norsk forfatter.

Årets sidste Kennel Klub udstilling 2012

www.fjd.dk

DANSK IRSKSETTER KLUB
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Combined Croatian fortsat....  
Efter en tre kvarters tid med rigtig velstruk-
tureret hundearbejde er det tid til at skifte 
hund, ligesom hundeførerne trængte til en 
Congobajer inden en længere gåtur ud i ter-
rænet for at komme i god vind til de næste 
langhårede marker. Denne gang med den 
rutinerede hund, og derfor med en forvent-
ning om et mere forudsigeligt run end det, 
som jeg lige havde haft med unghunden.
  Og det blev det. Vi tog et slip på en halvan-
den time, og havde her fi re gange fasan, som 
alle blev udnyttet på bedste vis. At sætte en 
fugl i en langhåret brakmark under et full 
speed søg er en ting, men noget andet, som 
kendetegner den erfarne hund, er evnen til 
at få en situation ud af en mere marginal 
fuglekontakt. Særlig imponeret var jeg af 
følgende: Løs fasan i en lille majsmark, hvor 
majsen til dels står og til dels er væltet og 
ligger hulter til bulter. 
  Vi prøver. Hund slippes, og går straks 
ind i majsmarken med højt ført hoved. Har 
kontakt med fasan, som er i permanent 
bevægelse. Hunden følger op med højt 
hoved og blafrende næsefl øje, og er hele 
tiden på millimeter klar over, hvor fasanen 
befi nder sig. Selv er jeg tæt på hunden for 
at være i position til at afgive skud, såfremt 
vi ved fælles hjælp kan få en situation ud af 
det. Hunden presser fasanen. Hunden fryser 
i stram stand. Aktionen er lykkes, fuglen 
har sat sig. Avance, rejsning af fugl, bang, 
apport. Hele situationen minder mig om 
opfølgning på en sneppe, der har besluttet 
sig for at tage benene på nakken.

Så er det igen unghunden, Paolo, som 
skal i slip. Og dette slip blev for mig turens 
højdepunkt. Efter pausen i bilen var han på 
en gang både vild og velovervejet. Vild, da 
han blev sluppet, og gik ud i vinden, som 
en sort raket og velovervejet, fordi han 
åbenbart havde brugt den sidste time på at 
gennemtænke, hvad det ville sige, at være 
stående jagthund. Resultatet heraf blev, at 
han mellem kl. 12.10 og kl. 12.50 havde fem 
fi ne situationer på fasan, alle med fældning 
af fugl og med en lethed, som om han aldrig 
havde lavet andet. Beviset for bestået sven-
deprøve kunne overrækkes.
  Standfasthed er vigtig. Det er simpelthen 
hundens pligt ikke alene at sætte fuglen, 
men også at fastholde den, indtil føreren kan 
komme op og afvikle situationen og få sin 
skudchance. Derfor er det vigtigt at tage sig 
tid og skabe ro omkring situationen og lade 
hunden stå og nyde den herlige duft af fugl, 
som fl yder ind gennem næseborene. 
  Første gang blev unghunden stående, 
indtil fasanen ikke ville lege med mere og 
simpelt bare fl øj efter et minuts tid, men i 
næste forsøg gik alt op i en højere enhed, da 
unghunden blev stående som en stenstøtte 
i adskillige minutter. Selv ikke distraktion 
i form af afsyngning af dansktopslagere 
havde nogen som helst indvirkning. Fuglen 

var sat, og hunden stod der bare, og hvis jeg 
ikke var gået op og havde givet rejseordre, 
var vi kommet for sent til aftensmaden.

Forandring fryder, så næste dag tog vi til 
en del af reviret med temmelig meget bu-
skads og krat. På med ”beeper-halsbåndene” 
og slip hundene. Her blev situationerne på 
grund af den tættere vegetation anderledes 
en dagen før, hvor vi gik i klassisk markter-
ræn. Men spændende. Ikke kun på grund af 
fasanerne, men også den udfordring, der lå 
i, at hundene nu kom meget tæt på råvildtet, 
som puttede sig i tykninger og krat.
  Men ellers gode situationer, måske lidt 
”vildere” end det, som vi oplevede på åben 
mark dagen før. Vi kender det vel alle fra 
læhegnssituationerne på danske markprøver. 
Hunden rejser igennem hegnet og afkobles 
herved fra føreren. Ikke sjældent med en 
god gang prelning til følge. Måske ikke helt 
efter bogen, men dog oftest jagtlig effektivt.
  Det er altid en stor jagtlig tilfredsstillende, 
at vide, at der er ryddet op i forbindelse 
med knap så vellykkede skud. Situation ved 
læhegn, god avance, men knap så vellyk-
ket skydning. Fasanen vurderes ramt og 
landende et par hundrede meter længere 
fremme. Jeg sendte unghunden af sted med 
en apport kommando, og min slovenske 
hundeven tændte en smøg og forberedte sig 
på ventetiden med et par mandhaftige sug.
  Nysgerrig, som man vel er, gik jeg efter 
lidt venten i fl ugtretningen, som førte til 
en stor brakmark. Men det kunne jeg have 
sparet mig, da jeg langt ude spottede hunden 
på vej tilbage med fasanen. Jow, hjerne, 
ben og næse virkede stadig – og det endda 
samtidigt.

Vi stoppede i marken først på eftermidda-
gen og kørte tilbage på hotellet, hvor vi hur-
tigt nedsablede fuglejægerens hofret, meat 
and potatoes, hvorefter vi kørte i skoven for 
at prøve på snepper.
  Lad mig sige det med det samme, skovene 
var vidunderlige, og på basis af min erfaring 
særdeles velegnede til snepper, men timin-
gen var ikke med os. Der lå ikke en sneppe 
i hvert buskads. Men lidt har også ret – det 
er kvaliteten af situationen, der igen styres 
af kvaliteten af samarbejdet mellem hund og 
fører, der tæller - og bare spændingen ved at 
jage sneppe i en helt ny skov, der slet ikke 
lignede den derhjemme.
  Skoven var stævningsskov med god 
bunddækning – derfor som standardudstyr: 
signalvest, klokke og beeper, og der var 
med passende mellemrum spor, der både 
kunne bruges af snepperne som lufthavne 
og af jæger og hund som udgangspunkt 
for skovsøget. Egentlig har jeg på fornem-
melsen, at skovene så ud, som de gjorde, på 
grund af vildsvinejagten, der med sikkerhed 
nød større lokal bevågenhed end sneppejag-
ten. Men pyt, bare det virker, er faktorernes 
orden ligegyldig.

  Kommer vi igen på de kanter – og det gør 
vi – skal skoven prøves igen. Tænk, hvis vi 
havde timingen i sneppetrækket med os. 

Afslutningen i marken mindede mest af alt 
om en dansk agerhønsejagt på en dag, hvor 
vejret viste sig fra sin bedste side. Herlig 
solskin og 19 graders varme. Skjorteærmer 
og skydevest. Vandfl asker i baglommen.
  Og for nu at blive ved det med agerhøn-
sene, mødte vi faktisk en meget, meget 
stor fl ok, der dog var så vild, at den lettede, 
inden hundene kom bare i nærheden af den.
  Så vi arbejdede videre på fasaner i det 
samme dejlige markområde, hvor vi var 
startet på førstedagen. Unghunden havde 
efterhånden haft så mange situationer, at 
dens sikkerhedsniveau var på niveau med 
seniorhundens, og føreren var af samme 
grund total lykkelig. Mission accomplished.
  Vi sluttede med en serie rigtig gode situa-
tioner i høj brak for alle hunde. Situationer, 
som man ville have fået plus i bogen for på 
en markprøve.
  Og da det i al hundearbejde gælder om at 
få stoppet med en succes situation – både af 
pædagogiske hensyn overfor hunden og af 
hensyn til førerens velvære - blev hundene 
pakket i bilen til velfortjent afslapning.   
  Tilbage til hotellet. Meat and potatoes - 
hvad ellers ? og herefter nordpå – for øvrigt 
gennem snestorm i  Bayern og helnatsregn 
igennem den østlige del af Tyskland. Men 
pyt. Når hundearbejdet er godt er enden god.

Fuglen er sat. Sådan.

Efter en god dag.
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Resultatbog 
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne 
have en sådan til indførelse af prøve- og 
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal 
du sende kopier af DKK´s 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.

www.fjd.dk

Komplet - klar til familieudsætning

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

Vestfyns
Ager-
høns
Opdræt

Mobil:
40434850

www.agerhons-
opdraet.dk

email:
alexnissen@c.dk

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 

KÆLEDYRS- 
KREMATORIET 
www.dyrekrematorie.dk 
RANDBØL: 75 88 01 23 
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Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213 

www.midtjyskvildtfarm.com 

Forårsmarkprøve
Lolland-Falsters Jagthundeklub søndag d. 3. marts kl. 8.00. 
Tilmelding i åben og unghundeklasse (max. 24 hunde). 
Mødested: Hummingen Camping, Pumpehusvej 1, 4986 
Dannemare. Terræn Rødby Fjord. Pris 175 kr. kontingent 
60 kr. - prøven er åben for alle.Tilmelding på ju-bir@mail.
dk eller Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F. 
tlf. 60941658. Indskud på konto 1551-6115462 (HUSK 
navn, adresse og e-mailadresse!). Matching/frokost ca. 
kl. 14.00,der serveres suppe i terrænet, husk madpakken. 
Efterfølgende ordinær generalforsamling. Bestyrelsen

Nordøstfyns Jagthundeklub

Afholder forårsmarkprøve søndag den 10 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.4. Marts til: Carsten Mogensen 
tlf.25796980 eller Ib Vang Pedersen tlf. 20851240.

Bøger
JAGTHUNDE – familiemedlemmer og 
jagtkammerater
Af Anne Egede. 288 sider, illustreret.
Lindhardt og Rimghof. Pris: 299,95 kr.

Da jeg fi k bogen indenfor døren, tænkte jeg 
med det samme, denne må du sgu læse. På 
Bagsiden står der i punktform:
• Hunderracernes egenskaber – både på 

jagt og som familiehunde
• Den enkeltes race oprindelse og historie 

– internationalt og i Danmark
• Racefakta
• Fantastiske billeder
Bogen er på 287 sider og er generelt godt 
illustreret, i et nemt læsevenligt sprog. For-

fatteren kommer over næsten alle jagthunde-
racer i Danmark i et bredt perspektiv. Med 
udgangspunkt i de stående hunde, synes 
jeg, at bogen giver en god almen viden om 
racernes oprindelse og anvendelse, især 
pointere og korthåret hønsehund bliver 
særdeles godt beskrevet. 
  Men detaljemæssigt synes bogen at halte 
fl ere steder. Jeg er ikke ekspert indenfor alle 
de stående hunderacer, men jeg undre mig 
over fl ere af grupperingerne. Blandt andet 
er kleiner münsterländer beskrevet under 
spaniels og spanieltyper. Mens Ruhåret 
hønsehund er beksrevet under hønsehunde 
og Weimaraner er beskrevet under de konti-
nentale jagthunde. Kleiner münsterländeren 
er beskrevet til at være bedre til at tage stand 
for harer end andre af de stående hunde. I 

min verden tager en hund stand for færten af 
det tryggende vildt, uanset fjer eller pels. 
  Jeg blev skuffet over bogen, jeg synes den 
virker for ”hurtigt” skrevet og for enkel. 
Der er ingen henvisninger til fagpersoner 
indenfor de enkelte racer, men virker ude-
lukkende til at være forberedt af forfatteren 
og dennes viden. Jeg havde også håbet på en 
bedre papirkvalitet med fl ere og bedre bil-
leder, der kunnet have trukket bogen op som 
”bladringsværdig”.  
  Bogen egner sig som et generelt opslags-
værk indenfor hunderacernes oprindelse 
og historie, men mere kan jeg heller ikke 
give. Den mangler simpelthen dybde. For de 
øvrige racer skal jeg ikke udtale mig. 
Den får 1 ”hund” ud af 5.
Rune.

Den 100% vandtætte engelske 
CEDAR HUNTER OILSKINSJAKKE 
er stadig det eneste rigtige når 
du vil være fuldt beskyttet under 
jagt og hundetræning. Hånd-
varmerlommer, sidelommer, ryglomme m. lynlås, 
inderlommer, stormflap, hætte og ærmestormlukke, 
udført i det fineste egyptiske bomuld og i høj kvalitet. 
En jakke der kan blive slidt, men som altid har det rig-
tige country-look og signalerer holdbarhed og gedigen 
kvalitet. Se mere på vores hjemmeside:

Toftevej 50 · Søborg · 3250 Gilleleje
Tlf.: 49717003 · Mail: shop@frijsenvang.dk

EN OILSKINSJAKKE
- er det helt rigtige til 

en hundefører

å

TILBUD 
Kun 995 kr.
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TILBUD 
Kun 995 kr.

www.outdoorandmore.dk
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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%
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PP Danmark

Magasinpost SMP
ld nr: 42438

* Med fjerkrækød

* Høj energi/ydelse

* Omega 3 og 6

* GMO fri

29/24


