
Jagthunden

Udgives af klubberne for de stående jagthunde i Danmark

Nummer 1 februar 2017

Fokus på fodring
Mere viden er vejen frem, hvis 
man vil have det optimale ud af 
foderbudgettet.

Hvor skal vi hen du?
Hvordan er det, vi vil gå på jagt?
Er standen ligegyldig eller en 
uvurderlig egenskab? 
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opbakning og køb i vores webshop.
Vi glæder os gevaldigt til, også at servicere 
dig og din hund i det nye år!
Vær’ velkommen!
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Leder
Hvorfor går jeg på jagt?
Spørgsmålet kunne jeg egentlig besvare 
meget kort. Det er fordi, jeg ikke kan lade 
være. Og sådan er det egentlig, men den dy-
bereliggende grund til, at jeg tager spørgs-
målet op i denne leder, er en udsendelse på 
DR2 d. 10. december, hvor man satte fokus 
på jagt – danskernes nye hobby.
  Journalisten, der lavede programmet, vid-
ste ikke meget om jagt, og det er sådan set 
fi nt nok, hvis man vil have svar på alt det, 
man ikke ved noget om. Og der var også 
interview med fl ere interessante personer, 
der kunne belyse forskellige sider af jagtens 
væsen.
  Men det, det fi k mig op af stolen, og 
som efterlod et slutindtryk af en elendig 
udsendelse, var en fl ok unge mennesker 
som skulle holde en jagt. For dem, der ikke 
så det, kan jeg kun sige, at det ikke havde 
noget som helst med jagt at gøre, og at 
de unge mennesker trods killerlicens ikke 
havde noget med jægere at gøre.
  Det var tant og fjas. Det var high fi ve, det 
var råben og grinen. Det var fest og ballade, 
det hele gik op i, og det var, hvordan man 
åbner champagne med en sabel. Det var kun  
billig søndagsunderholdning for gruppen, 
og de burde efter min bedste overbevisning 
aldrig nogensinde have haft lov til at blive 
sluppet løs i naturen med et skydevåben.
  Og hvorfor så alt dette? Fordi det er 
så langt fra det, vore klubber og deres 
medlemmer står for, og fordi vi har en 

kæmpe opgave i at være med til at præge 
kommende jægergenerationer i den rigtige 
retning.
  Hvis jagt fortsat skal accepteres i et sam-
fund, hvor det at slå dyr ihjel ligger meget 
fjernt for de fl este, så må der en meget høj 
moral og etik til hos dem, der har den ret at 
måtte skyde dyr og fugle. Når vi går på jagt 
med vore hunde, er det ofte for at skyde et 
par enkelte fugle eller en hare sammen med 
en god kammerat eller to, eller vi anvender 
dem til at rive vildtet frem mod posterede 
jægere, der i hvert fald på mine breddegra-
der kun nedlægger nogle få stykker vildt i 
løbet af en jagtdag.
  Ikke et ondt ord om store fasanklapjagter 
og trykjagter på klovbærende vildt, hvor 
paraden tælles i antal x 10, men jeg er 
overbevist om, at der i den brede befolk-
ning er langt større accept af jægeren, der 
går en tur i terrænet med sin hund og skyder 
en hare og et par fugle. Det er i hvert fald 
meget lettere at forklare naturoplevelsen, og 
grundene til at man går på jagt.
  Men hvordan får vi det proppet ind i ho-
vederne på kommende jægergenerationer? 
Først og fremmest ved at gøre det meget 
vanskeligere at blive jæger. Se mod Tysk-
land og Polen. Er det ikke på tide, at man, 
før man kan få sit jagttegn, har gennemgået 
et kursus i terrænpleje såvel i teori som 
praksis, og man har gennemført et grund-
kursus i jagthundens røgt og opdragelse.
  Jer er overbevist om, at kun et fåtal af 
føromtalte unge mennesker, ville have løst 
jagttegn, hvis ovenstående var kravet. 

Og dem der ville, 
havde med garanti 
fået en anden ind-
stilling til at gå ud 
og slå dyr ihjel.
  Vi har en enestå-
ende mulighed for 
at lære kommende jægere om jagtoplevelse 
på højeste plan. Vi bør tage kontakt med DJ 
for at afsøge mulighederne for at få gjort 
noget ved jagtprøven og kriterierne for at få 
jagttegn. Det må kunne lade sig gøre. Man 
kan som bekendt ikke få kørekort uden at 
have været på glatførekursus, have kørt på 
motorvej og prøvet natkørsel.
  Og så vil der straks være dem, der hyler 
op om, at det et meget vanskeligere for jagt-
tegnsaspiranter i København end for ditto, 
ude på landet, hvor jeg bor. Men her må jeg 
så i alt stilhed gøre opmærksom på, at det 
også er vanskeligere for køreskoleelever at 
komme på motorvej, hvis de bor i Thisted, 
end hvis de f. eks. bor i København, Odense 
eller Herning.
  Og så er jeg tilbage ved mit indledende 
spørgsmål. Hvorfor går jeg på jagt? Det er 
fordi, det er en drift. Det er fordi, der stadig 
sidder en rest mig fra stenaldermanden eller 
indianeren. Det er fordi jeg som medle-
ver i naturen vil have naturoplevelser fra 
højeste hylde. Men så skal det også være fra 
øverste hylde og ikke billig søndagsunder-
holdning.
  Knæk og bræk i foråret
  Flemming Østergaard
  Redaktør 

www.fjd.dk

Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Alle opdrættere kan få et antal eksempla-
rer af bladet til uddeling (seneste num-
mer) ved at sende en mail til redaktionen, 
jagthunden@fjd.dk.
  Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelses-
porto. Det vil typisk beløbe sig til 150 kr. 
for et kuld hvalpe.
  Red.

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

Mand og kone på samme prøve
I sidste nummer bragte vi under reporta-
gen fra DM en lille historie om, at det var 
første gang, at mand og kone førte hund på 
samme DM.
  Niels Erik Krüger gør os opmærksom på, 
at han og hustruen Karin i 1995 var med på 
DM med hver sin hund. Parret var dog ikke 
gift den gang, og Karin hed Gundersen til 
efternavn.
  Red.

Nisserne havde været på spil
På redaktionskontoret var der mange 
julenisser, og de havde blandet sig lidt i 
opsætning af forsiden.
  Derfor udskrev vi en konkurrence på 
FJDs hjemmeside om at fi nde fejlen.
  Fejlen var naturligvis, at der manglede 
et l i vil.
  Blandt de rigtige indsendte løsninger 
blev der trukket lod om tre fl . rødvin. Den 
heldige blev Lorenz Clemmensen, som 
har fået vinen tilsendt.
  Red. 

Hvis „Jagthunden“ udebliver
Kommer „Jagthunden“ ikke som 
ventet i din postkasse, så skal du 
gå ind på FJDs hjemmeside www.
fjd.dk.
  Her fi ndes et link, hvor du kan 

gøre opmærksom på mangelen, 
og du vil så modtage bladet.
  Er du nyt medlem, bør du nok 
først kontakte din klubkasserer for 
at sikre dig, at du er kommet på 
distributionslisten.
  Red.

Referater
Referater fra FJDs bestyrelsesmøde og 
gruppemøderen for de engelske og kon-
tinale grupper i november kan fi ndes på 
FJDs hjemmeside.
http://www.fjd.dk/referater/

Løst og fast
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F I R E H J UL S TR ÆK O G O P T I L  2 .0 0 0  KG .  PÅ  K RO GE N
Subaru giver dig permanent firehjulstræk, afbalancerede boxermotorer og legendarisk 
driftssikkerhed. Alle modeller har et højt udstyrsniveau, komfort og kraftoverskud. Kort 
sagt: Alt det der giver værdi og ejerglæde i hverdagen. Og som Subaru Van får du både en 
skarp pris og endnu mere plads til din livsstil. Se mere på subaru.dk

SUBARU VAN 

  ER DEN ÆGTE VARE 
TIL EN STÆRK PRIS

2017-model,  

Eyesight m.m.
Eye g

od

mt m.m.

(+ moms kr. 50.513)(+ moms kr. 39.006) (+ moms kr. 45.659) (+ moms kr. 34.528)

XV VAN AWD
FRA 209.900 

LEVORG VAN AWD
FRA 289.900

OUTBACK VAN AWD
FRA 314.900

FORESTER VAN AWD
FRA 239.900
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Det er nok ikke ligegyldigt, om det er et kvalitetsfoder 
eller ugens tilbud fra det lokale supermarked, der er i 
madskålen.
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Fight, 
fysik og fodring

Uden mad og drikke dur helten ikke. 
Det er et gammelt mundheld, der også gælder for vore jagthunde.

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

For at en hund skal kunne yde optimalt, er 
det vigtigt, at der indtages fornuftigt foder. 
Og foderverdenen er en jungle at fi nde 
rundt i – selv for fagpersoner. Kvalitet og 
pris hænger dog ofte sammen, men ikke 
altid.
  Der er andre faktorer, der spiller ind på en 
hunds præstationsevne og velbefi ndende, 
end lige foderet. Hvordan er hunden trænet 
i løbet af året? Er hunden overvægtig det 
meste af året, for så at tabe sig i løbet af 
jagtsæsonen? Hvordan ”holder man hund”: 
i hundegård året rundt? Indendørs? Etc..
  Der er mange ting, som sammen og hver 
for sig kan være bestemmende for, hvorvidt 
en hund trives eller ej. Men naturligvis er 
foder en ikke uvæsentlig ting, for som med 
andre (top-)atleter, så er det vigtigt, hvad 
der indtages for at kunne præstere.
  Enhver brugshund udsætter kroppen for 
intens brug på et eller andet tidspunkt. 
Muskler, knogler, sener, ligamenter og led 
udsættes for maksimal ydelse, træk og tryk 
på en jagtdag og under træning.

Skelet
Skelettet skal ses som værende rammen i 
hundens krop. Rygraden er den fl eksible 
overlinje, hvorpå hoved, forben og bagben 
er ”sat på”. Hovedets fastgørelse til nak-
kehvirvlerne giver en stor rotations- og bøj/
stræk-mulighed. Brysthulen er omgivet af 
13 par ribben, og forbenene er placeret på 
siden af brysthulen med skulderblad, skul-
derled og tilhørende muskulatur. Bagbenene 
er forbundet med bækkenet via hofteled 
og meget stærke ligamenter og omgivende 
muskulatur.
  Skelettet er beskyttende for vitale organer 
og spiller en afgørende rolle for hundens 
bevægelsesmønster og –muligheder. 

Kraniet beskytter hjernen, ribben beskytter 
hjerte og lunger, mens rygsøjlen beskytter 
rygraden.

Led 
Hvert led er kompliceret opbygget. Nogle 
led har en kapsel omkring sig, hvori der be-
fi nder sig væske (synovialvæske), som smø-
rer leddet og samtidig er knogleoverfl aden, 
hvor knogleenderne mødes, beklædt med 
brusk. Denne type led kaldes synovialled. 
Brusk sammen med ledvæske sikrer, at stød 
og slag absorberes, og knoglerne derved 
beskyttes. Ligamenter mellem knoglerne 
styrker ledkapslen og mindsker risikoen for 
overdreven eller unormal bevægelighed af 
leddet. Eksempler på synovialled er albue-
led, hofteled og knæled.
  Andre led er helt eller delvis immobile, og 
knogler er forbundet via brusk eller fi brøst 
væv.
  Eksempelvis kan ryghvirvlerne kun 
bevæge sig lidt i forhold til hinanden. Det 
giver en vis fl eksibilitet, men alligevel en 
beskyttelse af rygraden. Derimod er skul-
derled og hofteled kugleled, som giver en 
stor bevægelighed i mange retninger.
  Når man taler om led og bevægelighed, 
kender vi nok alle betegnelsen ”gigt”. 
Bevægeligheden nedsættes i leddet. Det kan 
være som følge af en fortykket ledkapsel 
og/eller på grund af smerte i leddet, når 
hunden kommer i en yderposition. Ledbru-
sken på knogleenderne kan slides ned eller 
helt forsvinde. Derved er ”støddæmperen” 
skadet, og der opstår smerte. Kroppen kan 
kompensere ved at pålejre mere knoglesub-
stans rundt om leddet. Herved reduceres 
bevægeligheden, og smerterne aftager 
noget, men er dog tilstede. En hund, der 
halter, lyver aldrig! Den halter, fordi noget 

gør ondt, og det skal man som hundeejer 
reagere på.

Muskler
De forskellige bevægelser, som kroppen 
er i stand til at lave, muliggøres af musku-
laturen. Musklerne er i forskellig form og 
størrelse, alt efter hvor de sidder, og hvad 
de bruges til.
  Der er tre typer muskulatur:
  - skeletmuskulatur (tværstribet muskula-
     tur)
  - hjertemuskulatur
  - glat muskulatur (eksempelvis i organer
    og spiserør, mave, tarm, bronkier, blære 
    og blodårer).
  Hjertemuskulatur og glat muskulatur sty-
res ikke af os selv, og deres funktion er nød-
vendig for overlevelse. Skeletmuskulaturen 
er derimod ”frivillige muskler”, og de fl este 
muskler er forankret til knogler via sener. 
Musklerne modtager impulser fra nerver, 
som igen modtager impulser fra central-
nervesystemet (hjerne og rygmarv). Der 
sættes gang i en masse kemiske processer, 
og det ender ud i en muskelsammentræk-
ning. Knoglernes bevægelighed i forhold 
til hinanden kontrolleres gennem led, som 
beskrevet ovenfor.
  Hvis en hund har gigt, kan dette resultere 
i forandret muskulatur og overbelastning 
af et eller fl ere led. Dette skyldes forkerte 
belastningsforhold i kroppen. Muskelsmer-
ter er derfor en almindelig komplikation 
til gigt, og denne muskelsmerte kan være 
mindst lige så smertefuld som gigten i sig 
selv. Tænk på dig selv – har du eksempelvis 
smerter i en fod, kan du pludselig have ondt 
i ryggen eller have hovedpine. Et resultat 
af forkert belastning af kroppen, idet der 
kompenseres for en fod, der gør ondt. Det 
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samme gør sig gældende hos hundene. 
Forskellen er blot, at de ikke kan fortælle 
os det! 

Træning året rundt
Der er ikke tal på, hvor ofte man hører 
sætningen: - Ja, min hund er lidt for tyk 
udenfor (jagt)sæsonen – så har den nemlig 
noget at tære på!
  Faktum er, at din hund vil trives bedst med 
at have en grundform hele året og ikke være 
tyk på noget tidspunkt. Drager du parallel-
ler til vores egen verden, så ser du heller 
ikke toptrænede idrætsmænd og –kvinder 
være overvægtige på noget tidspunkt. 
  Deres formkurve kan svinge i løbet af 
året, og dette af den simple grund, at ingen 
organisme kan holde til at være på toppen 
året rundt. Nøjagtig det samme bør vi som 
hundeejere tænke på med vores jagthunde: 
hundene skal holdes i træning hele året, 
men den træning kan jo varieres efter 
årstiden – apportering, mark, schweiss eller 
hvad man nu har brug for at hunden skal 
blive bedre til, og det vil samtidig være en 
motivationsfaktor for hunden, at træningen 
varieres.
  Vender vi tilbage til fodringen, så er 
hundens behov for energiindtag ikke ens 
over året. I jagt- og prøvesæson har hunden 
naturligvis større krav til energiindtag end i 
sommerperioder med eksempelvis apporte-
ring og dressur.

Energikilder og –behov, fodertyper
Mange faktorer har indfl ydelse på det 
energibehov, som din hund har. Her kan 

nævnes: størrelse, race, vægt, intensitet 
og varighed af fysisk udfoldelse, hundens 
stressniveau, årstid, sygdom, m.v.. Det er 
altså en ganske kompliceret ting, og som 
det nok måske fremgår, så er der ikke en 
tabel, man kan benytte sig af og sige, at 
denne engelske setter skal have – bla-bla-
bla. 
  Det er derfor vigtigt, at man har øjnene 
med sig og observerer sin hund. Er den for 
tyk, for tynd, er den sløv, er den hyperaktiv, 
er den stresset, hvordan er dens fysiske 
grundform.
  Energi i foder består af fedt, protein og 
fordøjelige kulhydrater. Hvordan fordelin-
gen af disse tre grupper bør være, afhænger 
af ovennævnte faktorer.
  En tommelfi ngerregel lyder ifølge Pascale 
Pibot: arbejder hunden hårdt i 10-20 graders 
varme så øges foderbehovet 10 % pr. time. 
Dvs., at hvis en hund arbejder fem timer, så 
bør foderrationen sættes 50 % op. Samtidig 
bør man holde sig for øje, at såfremt foder-
mængden over tid skal sættes mere end 30 
% op for almindelig vedligehold, så er det 
at foretrække at vælge et høj-energi-foder 
som giver fl ere kalorier pr. enhed, i stedet 
for bare at sætte det almindelig foder op i 
mængde.
  Hundens alder har betydning for hvilket 
foder, der kan anses for at være det opti-
male i den pågældende periode af hundens 
liv. 
  Så længe hunden vokser, er det umådelig 
vigtigt at bruge penge på et kvalitetsfoder, 
således at kroppen får de rette byggesten. 
Det menes bl.a., at en ubalance i forholdet 

mellem calcium og fosfor hos den unge 
hund kan være medvirkende årsag til udvik-
ling af HD, AD samt OCD.
  Hvalpefoder er sammensat således, at der 
tages højde for den voksende (ikke voksne!) 
hunds behov. Samtidig har miljøet en 
væsentlig rolle (for lidt motion, for meget 
motion, belastningsgrad) for udviklingen 
af hundens led. Hvalpen/unghunden skal 
naturligvis holdes slank og fodres ”med 
øjnene” i stedet for blot at læse på foder-
sækken, hvor meget foder der bør tildeles 
dagligt. Ofte er den anbefalede daglige 
fodermængde for høj, og derfor skal man 
tilpasse foderrationen til hver enkelt hund.
  Når hunden er udvokset skiftes til et ved-
ligeholdelsesfoder til voksen hund. Her kan 
som tidligere nævnt reguleres op og ned 
i energiindhold alt efter hundens aktuelle 
behov. I spidsbelastningsperioder gives 
højenergifoder eksempelvis.
  Den aldrende hund kan have fordel af et 
seniorfoder, som via sin sammensætning 
skåner de indre organer så meget som 
muligt.
  Der forskes meget i fodertyper og –sam-
mensætning i relation til hundes specielle 
behov f.eks. ved sygdom. En sygdom eller 
en tilstand kan ofte forhales, såfremt der 
skiftes til et specialfoder. Det kan til eksem-
pel være begyndende gigt. Her kan et spe-
cialfoder i de tidlige stadier af sygdommen 
være nok til, at hunden holdes symptomfri.
  Kosttilskud (Chondroitin/Glucosamin 
– medvirker til dannelse af ledbrusk), og 
gigtmedicin kan senere i forløbet være en 
nødvendighed. At hunden holdes i gang 
og motionerer, forsinker udviklingen af 
sygdommen. Muskelstyrken opretholdes og 
leddene holdes i gang, hvorfor udviklingen 
forsinkes væsentlig. Hunden bør absolut 
ikke blive overvægtig.

Foder og vand – hvornår?
Der er delte meninger om, hvor vidt hunden 
skal have foder om morgenen, før man 
tager til en prøve eller på jagt.
  Det er tilrådeligt at fodre hunden, men dog 
ikke lige før den skal på arbejde - og samti-
dig bør rationen deles op i fl ere småportio-
ner i løbet af dagen.
  En fremgangsmåde kunne være denne:
  Giv hunden ca. 1/3 af den daglige foder-
ration tre timer før aktivitet. Foderet gives 
med vand på, og her skal vandmængden 
være 3-4 gange mere end fodermængden. 
Dette sikrer hunden en vandreserve samt 
den energi, som hunden har brug for, når 
arbejdet påbegyndes! 
  Lige efter dagens arbejde skal hunden 
tilbydes rigelig med vand, og en til to timer 
efter endt arbejde bør hunden have sit ho-
vedmåltid. Således kan energilagrene fyldes 
igen til næste dag.
  I løbet af dagen kan hunden tilbydes små 
foderrationer.

Skal hunden kunne klare fysisk krævende opgaver, må den være trænet og fodret rigtigt. Foto: Kim Henriksen.
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9side
HUNDEN

GORDON SETTER
Standarden er naturligvis et idealbillede af 
en Gordon Setter, og ved bedømmelsen må 
man selvsagt være klar over, at man ofte 
kun kommer så tæt som muligt på dette 
idealbillede, nemlig en god og effektiv jagt-
hund med et smukt eksteriør. Det er vigtigt 
at være klar over, at ikke alle detaljer ved 
en eksteriørbedømmelse bør tillægges lige 
stor betydning.
  Totalindtrykket af en Gordon setter er helt 
essentielt i vurderingen af hunden. I prak-
tisk bedømmelse betyder det, at graduere de 
fejl som fi ndes, ud fra hvor stor afvigelsen 
er i relation til racestandarden – akkurat 
som afsnittet ”FEJL” i standarden beskriver. 
  Helhedsindtryk: ”Elegant hund, hvis linjer 
giver indtryk af fart. Hele dens skikkelse 
har et præg af fuldblod. Den er gennemført 
harmonisk i sin bygning over alt.” 
  En GS bør ikke være stor og tung – be-
mærk at en Engelsk setters max. højde er 2 
cm. højere end Gordon setterens idealhøjde 
på 66. cm (hanner). Racen beskrives ofte 
som den største af setteracerne, men det 
betyder ikke, at den er stor. En standard 
Gravhund er den største af Gravhundene, 
men den er jo ikke stor af den grund… 
faktisk er det en lille hund.
  GSéren skal have regelmæssige, frie og 
effektive bevægelser med godt fraskub fra 
bagparten. Korte og snævre bagbensbevæ-
gelser trækker ned. Store tunge ”dorske” 
hunde med tunge Blodhunde prægede hove-
der, alt for løse øjne og halshud a la pelikan, 
er uønsket.
  Mange af den nyere tids overpelsede euro-
pæiske Showdog typer er kraftigt overbyg-
gede og overvinklet bagtil - ofte i en grad, 
så det påvirker deres bevægelser. Dertil en 
ryg der er tydeligt længere en moderat!

  Disse typer er ikke bygget iht. racens helt 
overordnede målsætning og lever ikke op 
til standardens ord om at kunne honorere…  
”the dogs ability to perform its traditional 
work”.
  Ligeså må man vogte sig for små atypi-
ske nordiske typer, med lette og for spidse 
hoveder med manglende stop, benstammer 
med for lidt knoglesubstans samt ringe pels. 
Nogle med størrelse på og under de over 
100 år gamle vejledende nordiske højde-
mål! Disse hunde må typemæssigt være i 
absolut top for ikke at måtte deklasseres.
  Temperament: ”Intelligent, kompetent og 
værdig. Den er dristig og frimodig, med et 
venligt og afbalanceret gemyt.” Dette afsnit 
i standarden er klar og tydelig tale og bør 
blot efterleves.
  For jagthundens vedkommende må kravet 
til eksteriøret i fremtrædende grad bestem-
mes af, hvad der betinger de bedst mulige 
brugsegenskaber, samtidig med at æstetiske 
hensyn ikke tilsidesættes.
  Standarden må have en detaljeret beskri-
velse af hundens ydre, men vi bør ikke 
fortabe os i detaljer, og detaljer må heller 
ikke tillægges ens betydning.
  Visse eksteriørkrav, som de anatomiske/
fysiologiske, har en ganske anden betyd-
ning for hundens brugsværdi end f. eks 
farve, haleføring, pelslængde osv., som 
udelukkende er dikteret af æstetiske hensyn. 
Der er ingen tvivl om, at
  Gordon Setteren er bedst tjent med, at vi 
prioriterer totalindtrykket og temperamentet 
op.

Farvekravet har til alle tider givet opdræt-
terne grå hår i hovedet. Når de rød/brune 
aftegninger går over i en gullig eller ræve-

rød farve, må der reageres - det samme mod 
hunde som er overtegnet i hovedet og på 
benene. Det er bedre at aftegningerne er for 
knappe, ja til og med som urene, med sorte 
hår ind i mellem, når ellers farvetonen i det 
brune fi ndes, er varm og dyb. 
  Kendere af racen vil i nogle tilfælde præ-
miere en næsten helsort Gordon setter rela-
tivt højt, dersom dens fortrin er så oplagte, 
at den bør bringes ind i avlen.
  I den senere tid kan det virke som om nye 
dommere er meget fokuseret på de helt 
specielle farvekrav og at disse tillægges for 
stor betydning. I mange tilfælde bliver de 
gamle kendte begreber som ”thumbmark” 
(sort plet på forpote) og ”pencilling” (sort 
oppe på tæerne) beskrevet som sodet – hvil-
ket det ikke er! 
  En Gordon Setter, som er fuldstændig brun 
på poterne uden et sort hår, er ofte overteg-
net andre steder (rigeligt tan) og kan som 
seks - syvårig få et rustbrunt skær over sig.
  Fra tid til anden fødes der Gordon Settere 
med relativt meget hvidt på brystet, tær 
og poter. Disse hunde skal, alene på denne 
baggrund, ikke diskvalifi ceres og tildeles 0. 
præmie - de bør tildeles sekundære præmi-
eringer.
  For yderligere at understrege betydningen 
af en formålstjenlig bedømmelse refereres 
til den tidligere formand for DKK’s eksteri-
ørdommerudvalg Ole Staunskjær, som fandt 
det både – korrekt og logisk – at prioritere 
funktion foran kosmetiske detaljer på Gor-
don Setteren.
  Racen kan mental beskrives med et ord… 
hengiven ! 

En racestandard er en be-
skrivelse af en races specielle 
træk. Man må derfor se tilbage 
på racens oprindelse og ud-
vikling og følge dens jagtlige 
egenskaber samt eksteriør 
frem til dagens racehund. 

Tekst og foto: Erik Petersen
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Viden på bordet
Hvad skal man vælge, ugens tilbud i det lokale supermarked eller et højt profile-
ret men også dyrt foder? Det kan der ikke svares præcist på, men måske skal man 
begynde med at tilegne sig noget mere viden om foder og fodring.

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

Der er ingen facitliste på fodring, og det er 
der mange årsager til. En støre undersøgelse 
af 12 forskellige hundefoderprodukter frem-
lagt i Fuglehunden 2/04 af Øjstein Ahlstrøm 
og Anders Skrede fra Institut for husdyr- og 
akvakulturvitenskap, Norges Landbruks-
høgskole samt Åskild Krogdahl fra Institut 
for basalfag og akvamedisin, Norges 
veterinærhøgskole gør det ikke lettere. Kon-
klusionen er nemlig, at man ikke altid kan 
regne med, at det dyreste foder er det bedste 
og det billigste det dårligste. Der er bl. a. 

meget store forskelle på fordøjeligheden og 
dermed næringsværdierne i de forskellige 
foderprodukter.
  Vil man fodre rigtigt, er der kun en vej, og 
det er at lære noget om hundens ernæring, 
dens behov under arbejde, og så bruge den 
viden i forbindelse med fodringen.
  Desværre fi ndes der ikke så meget tilgæn-
gelig litteratur om fodring af jagthunde, 
men så må man ty til andre kilder, der kan 
give en et fi ngerpeg.
  Hver vinter følger jeg intenst det store 

Finmarksløb, hvor slædehundespandene i 
løbet af en uge kører omkring 1000 km i 
ekstremt terræn og under ekstreme vejrfor-
hold. Det er utrolig spændende, og det er 
virkelig interessant at se, hvordan kørerne 
og deres hjælper behandler hundene, for at 
de kan holde til de store udfordringer. I år 
begynder løbet d. 11. marts og vil kunne 
følges på NRK1.
  Modsat jagthundene, så er der lavet mange 
undersøgelser og forsøg med slædehunde, 
og der fi ndes ligefrem en sammenslutning 

Vil man være dygtigere til at opdrage og dressere sin 
hund eller til at føre den på prøve, så er der kun en 
vej frem - det er viden. Det samme gælder, hvis man 
vil optimere virkningen af sin fodring.
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Skema 2.

Type af arbejde for siberian 
husky, 20 kg 

 
Energibe-
hov, kJ/dag 

 
Normalt hvileforbrug 

 
 4200-5000 

 
Træning, 5-8 km pr. dag 

 
 5450-5900 

 
Træning 10-20 km pr. dag 

 
 7100-7500 

 
Træning 30 km pr. dag 

 
 8400-10 000 

 
Hastighedstræning 

 
 5900-7500 

 
Langdistanceløb, alpirod 

 
 10500-12600 

 
Langdistanceløb, iditarod 

 
29300-33500 

Tabellen viser, at energibehovet til såvel termore-
gulering som til arbejde øges betydeligt under de 
ekstreme forhold, som slædehunde ofte udsættes for.
Derfor skal slædehunde fodres med foderblandinger, 
der har et meget højt fedtindhold og dermed høj 
energikoncentration. 
  Det indebær, at der kan tilføres tilstrækkelig med 
energi med forholdsvis lidt foder.

af dyrlæger, der har slædekørsel som hobby 
og som arbejder intenst på at øge viden om 
hundes fysiske formåen.

Gratis arbejde og temperaturafhængig
Det er klart, at øget arbejde betyder øget 
energiforbrug, men hvor meget? Forsøg 
med Border Collie belyser sammenhængen 
mellem energiforbrug og arbejde 
(Skema 1). 

 Det fremgår af tabellen, at aktiviteten 
påvirker energibehovet, men det er også 
interessant, at der skal betydeligt arbejde til, 
før energibehovet øges væsentligt i forhold 
til de 525 kJ/kg, som man må anse for at 
være det normale foderbehov.
  Det kunne se ud som om, hunden fra 
naturens hånd er udstyret med et stofskifte, 
der tager højde for en passende mængde 
motion.
  Men er der andre faktorer, der gør, at 
jagthunde og slædehunde kan holde ud 
til at arbejde i timevis uden at blive rigtig 
træt? Undersøgelser i USA fra slutningen af 
90-erne viser måske en ny side af hundens 
fysiologi, som også kan være med til at for-
klare det tilsyneladende misforhold mellem 
arbejde og energibehov.

  Dr. David Carrier og hans kolleger på 
Utahs universitet fandt ud af, at hunde un-
der løb betjener sig af såkaldt dynamic gea-
ring. Det vil populært forklaret sige, at fl ere 
af hundens benmuskler er sådan indrettet, 
at en stor del af forkortningen er mere eller 
mindre gratis. Det fungerer næsten som en 
elastik. Der skal bruges kræfter til at trække 
den ud, men den smutter tilbage i udgangs-
stilling af sig selv.
  For jagthunde og slædehundes vedkom-
mende er der ofte tale om fl ere timers hårdt 
arbejde pr. dag, og det stiller selvfølgelig 
betydelige krav til energiforsyningen. 
  Desværre fi ndes der som sagt næsten 
ingen undersøgelser på jagthundes behov, 
men der er lavet en del på slædehunde. 

  Grandjean og Paragon lavede i 1993 un-
dersøgelse på Siberian Huskys. Resultatet 
kan ses i skema 2.
  Hunden skal bruge mere energi, hvis tem-
peraturen falder. Den skal slet og ret bruge 
noget for at holde varmen. Der skal også 
bruges mere energi, hvis præstationen ud-
føres i lave temperaturer, som man komme 
ud for under vinterens jagtture. Der er lavet 
en del undersøgelser af energiforbruget i 
forhold til temperaturen i omgivelserne. 
Undersøgelser af slædehunde viser, at under 
ekstremt lave temperaturer bruges over tre 
gange så mange kalorier til termoregulering 
som under mere normale temperaturforhold 
(Skema 3).

En slædehund vil fra et foder med denne sammensætning hente 26% af sin energi fra protein, 10% fra kulhydrat 
og hele 64% fra fedt. En hund i Alpirod (se skema 3) vil skulle bruge 625g tørsubstans fra et sådant foder, me-
dens den i Iditarod skal bruge 1550g. (Den angivne fodermodel er for langdistance slædehunde).
  S. fedt = simpelt opbyggede fedtstoffer. K. fedt = kompliceret opbyggede fedtstoffer. E. fedt = essentielle 
(nødvendige) fedtsyrer.

Figur 1: Sammensætning af foder til slædehunde.

Mange af hundens benmuskler er indrerret således at en stor del af forkortningen er mere eller mindre gratis. 
(dynamic gearing). På den måde skal hunden ikke bruge så meget energi på at løbe som f.eks. mennesket 
behøver. Foto: Annette Laursen.

Aktivitets indfl ydelse på hundens energibehov. Data 
fra upubliceret undersøgelse med arbejdende Border 
Collies. (Burger 1994).
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Skema 4. 
Fedtets betydning som energiforsyning..
Skemaet illustrerer fedtets betydning som brændstof for
hunden. Når kulhydrat erstattes af fedt øges energiindholdet,
og hunden henter en større del af sin energi fra fedt.
Anvendeligt næringsstof
g/kg

Lavt
fedt

Middel
fedt

Højt
fedt

Protein 200 200 200
Fedt 50 100 150
Kulhydrat 550 500 450
Energiindhold kj/kg 15.350 16.460 17.570
Andel energi
fra næringsstof i % i % i %

Protein 24 22 21
Fedt 13 24 34
Kulhydrat 63 53 45
Efter ”Energi og næringsbehov hos hund”, A.-H. Tauson, 1996 
  

Skema 3.
Energibehov for slædehunde under forskellig temperaturpåvirkning og
belastning (Grandjean & Paragon 1993)

Iditarod (-50  C, 12 
timers løb pr. dag) 

 
Alpirod (0  C, 2 
timers løb pr. dag) 

 
Hvilebehov 

 
 5200 

 
 5200 

 
Termoregulering 

 
 8380 

 
 2390 

 
Arbejde 

 
 20950 

 
 6285 

 
Totalbehov i kJ 

 
 34530 

 
 13875 

 
 

Vand og samme foder
For en del år siden havde jeg lejlighed til 
at snakke fodring med den daværende em-
bedsdyrlæge i Grønland, Ken Leisner. Han 
vidste utrolig meget om fodring af hårdt 
arbejdende hunde, da han havde trækhunde-
kørsel som hobby. Han vandt bl.a. et norske 
mesterskab for 8-spand i 1999.
  Han forklarede, at det vigtigt, at foderet 
har en høj omsættelighed. Netop på dette 
felt er der meget stor forskel på de forskel-
lige fabrikater, og man kan ikke på varede-
klarationen direkte afl æse den biologiske 
værdi. En brugbar tommelfi ngerregel, når 
det drejer sig om tørfoderprodukter, er, at 

iagttage hvor meget der kommer ud af den 
anden ende.
  Ken Leisner pointerer over for mig også 
vigtigheden af, at man fodrer med det 
samme foder hele året rundt, blot ikke i 
samme mængde. 
  Han forklarede, at hvis man laver om på 
foderet, og f. eks. skifter mellem et vedli-
geholdelsesfoder og et præstationsfoder, 
tager det hundens organisme mellem fi re og 
syv uger at omstille sig til at skulle hente 
en større del af enegimængden fra fedt. For 
midaldrende tæver kan det endda være di-
rekte farligt, idet der er en ikke ringe risiko 
for akut bugspytkirtelbetændelse.

 Jeg lærte meget gennem de samtaler og 
fandt bl.a. ud af, at det, man skal se efter 
på varedeklarationerne, er energiindholdet 
(kilojoule), og det er ikke ligegyldigt, hvor 
fedtet kommer fra. Oksefedt har lav biolo-
gisk værdi for hunden, medens kyllingefedt 
og sojaolie har høj værdi. Man skal dog hu-
ske på, at for meget vegetabilsk fedt virker 
afførende. (Sojaolie har intet med sojapro-
tein og kinesisk madsoja at gøre, red.).
  Sprint-, slæde- og jagthunde skal i fl g. det, 
Leisner fortalte mig, have omkring 50% af 
deres energimængde fra fedt, men behøver 
ikke mere end 52%. (se skema 4).
  En anden faktor, jeg blev gjort opmærk-

På en jagtdag som denne skal der bruges meget energi, og der er der næppe meget vand at hente i naturen. Sne er ikke den bedste måse at slukke tørsten på. Derfor 
skal hundens vanddepoter være fyldt op, hvis den skal holde intensiteten. Foto: Kim Henriksen.

www.fjd.dk
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Foder behøver ikke
være en videnskab
- et bredt udvalg af foder til
den energiske jagthund

HJEMMESIDE
Vi har opdateret vores hjem-
meside, med meget mere info 
om vores produkter.

Klik ind på www.happydog.dk

www.happydog.dk



14 www.fjd.dk

som på, er indholdet af E-vitamin. En hund 
i træning skal have 100-200 mg eller IE/dag 
ud over, hvad der normalt fi ndes i foderet. 
På spørgsmålet om C-vitaminets betyd-
ning, forklarede han, at C-vitaminet først 
og fremmest har betydning for den fysio-
logiske stress, som hunden udsættes for i 
konkurrencemiljøet og under hård jagt. C-
vitaminet er desværre ikke særlig holdbart 
og kan næppe bevares intakt i foderet i hele 
holdbarhedsperioden. Man kan i stresssitua-
tioner giver et tilskud af C-vitaminer.
   En af de vigtigste ting, jeg synes, jeg 
lærte af samtalerne med Ken Leisner, var 
vandets betydning. Leisner forklarede mig 
den gang, at han mente jægere burde lære 
deres hunde at drikke vand, lige som de læ-
rer dem dæk og apport. 2 % væskemangel 
kan ifølge Ken Leisner give en præstations-
nedsættelse på 20 %.
  Netop det at vande hunde har jeg mødt hos 
fl ere andre hundekørere, og deres pointe har 
altid været, at vandepoterne i cellerne skal 
være fyldt op, hvis hunden skal præstere 
optimalt.
  Vi ved godt, hundene ikke gider drikke 
rent postevand, derfor skal den vandes. Det 
kan man gøre dels ved at hælde vand over 
tørfoderet og dels ved, at give den vand om 
morgenen. Man kan opslemme lidt lever-
postej i en liter vand, eller man kan gemme 
suppe osv. Det vigtigste er, at vandet sma-
ger af noget, så hunden vil drikke det. 
  Denne fremgangsmåde har jeg anvendt 
i mange år, så jeg længe før en prøve- el-
ler jagtperiode vander mine hunde hver 
morgen.

Rigtigt foder giver effektivitet
For godt en halv snes år siden gennemførte 
Gary M. Davenport, PhD, et forsøg med 
pointere i vagteljagtsæsonen på en jagtfarm 
i det sydvestlige Georgia, USA. Over to på 
hinanden følgende år indgik henholdsvis 
23 og 22 pointere i forsøget. Hundene blev 
fodret med tre forskellige anerkendte hun-
defoderprodukter (Foderets sammensætning 
fremgår af skema 6.) Begge år blev halvde-
len af hundene fodret med foder 1, medens 
den resterende halvdel blev fodret med 
henholdsvis foder 2 i den første forsøgs-
sæson og foder 3 i den anden forsøgssæson. 
Hundene blev passet og ført af to professio-
nelle hundetrænere, der ikke vidste, hvilket 
foder, deres hunde fi k.
  Det var nemt at måle ting som kropsvægt 
og legemstemperatur, og her viste det sig, at 
hundene i langt højere grad var i stand til at 
holde legemsvægten på fodertype 1 end på 
de to andre. Ligeledes var varmeregulerin-
gen hos hundene bedre, for de hunde, som 
blev fodret med foder 1 end for dem, som 
blev fodret med foder 2 og 3.
  Men hvad med præstationen. Har foderet 
indvirkning på hundens effektivitet? Det 
ville man også gerne undersøge, og her 
viste det sig, at de pointere, som var fodret 

med foder 1 fandt betydeligt fl ere vagtler 
under jagten end de, der var fodret med 
foder 2 og 3. (fi gur 2 og 3). For de hunde, 
som var fodret med foder 1, var præstatio-
nerne markant bedre (50 %) end for hunde 
fodret med foder 2. men også for de to næ-
sten identiske produkter var der en forbed-
ring på 20 % i det andet år, hvor effekten af 
foder 1 og 3 blev holdt op mod hinanden. 
  Hvad kan man uddrage af forsøget? For 
det første er læren, at foderet har indvirk-
ning på hundens præstation, og at foder 
med højt og rigtigt energiindhold giver hø-
jere præstationsniveau end foder med lavere 
energiindhold. Det andet, forsøget viser, er, 
at to tilsyneladende næstens ens produkter 
alligevel giver en forskel i præstationsni-
veauet. Det betyder, at man tilsyneladende 
ikke kan læse sig til alt på posen, men 
må afprøve forskellige foderprodukter på 
hunden, hvis man vil udnytte foderfaktoren 
optimalt.
  Derfor. Hvis man vil have optimalt 

udbytte af fodring set i forhold til hundens 
præstationsevne, så er vejen frem viden, 
mere viden og endnu mere viden.

Kilder:
Energi- og näringsbehov hos hund, un-
dervisningsmateriale (Anne-Helene Tauson, 
Institut for husdyrbrug og husdyrsundhed, 
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 
København, 1996)
Nutrition of Racing and Working Dogs 
(Dominique Grandjean, Manual of Compa-
nion Animal Nutrition & Feeding, British 
Small Animal Veterinary Association 1996.
Dynamic gearing in running dogs, (David 
R. Carrier, Colin S. Gregersen og Natalie 
AQ. Silverton, Department of Biology, 
University of Utah 1998). 
Fuglehunden nr. 2, 2004.
Davenport GM, Kelley RL, Altom EK, 
Lepine AJ: Effect of Diet on Hunting Per-
formance of English Pointers; Vet Thera-
peutics Winter, 2001

Skema 5.

Dagligt energibehov for en jagthund på 25 kg
I følge dyrlæge Ken Leisner
Utrænet hund 5000 kj
Hårdtarbejdende, veltrænet, hvile og arbejdsdage 7 9000 kj
Ved temperaturer på over + 10o 100 %
Ved temperaturer på ca. 0o + 10 %
Ved temperaturer på ca. – 10o + 20 %

Indhold Foder 1 Foder 2 Foder 3
Protein % 31,2 26,1 31,9
Fedt % 21,4 17,2 21,3
Fibre 2,1 3,7 2,0
Fugtighed % 6,7 8,3 7,7
Askestof % 6,6 6,7 5,6
Kulhydrat % 31,9 38,0 31,6
Calcium % 1,2 1,5 1,3
Fosfor % 1,0 1,1 0,9
Energi (kcal/kg) 5120 4660 5139
Anvendelig energi (av kcal/kg) 4220 3899 4224
Protein (% af av calorier) 28,1 25,4 28,7
Fedt (% af av calorier) 43,1 37,6 42,9
Kulhydrat (% af av calorier) 28,8 37,0 28,4

Foderets sammensætning for foder anvendt i forsøget
Skema 6

Forskellen i foderprodukterne skal først og fremmest ses i fordelingen af fedt, protein og kulhydrat samt den så-
kaldte anvendelige energi. Der er synlig forskel på sammensætningen af foder 1 og 2, medens 1 og 3 er meget 
lig hinanden. (Efter Gary Davenport)

Den arbejdende hund får altså samme fodermængde på arbejdsdage som på hviledage. Der må tages 
hensyn til temperaturen, hvis hunden er meget ude.
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Figur 2

Figur 3

Søjlerne viser det gennemsnitlige antal situationer for de anvendte pointere på de anførte jagtdage fodret med 
henholdsvis foder 1 og foder 3.
  Forskellen er knap så markant, alt efter om hundene er fodret med foder 1 eller foder 3. Set over alle de
anførte jagtdage er hundene, som er fodret med foder 1, ca. 20 % mere effektive end hundene fodret med
foder 3. (Efter Gary Davenport).-

Søjlerne viser det gennemsnitlige antal situationer for de anvendte pointere/time på de anførte jagtdage fodret 
med henholdsvis foder 1 og foder 2.
 Der ses en markant forskel i effektiviteten, alt efter om hundene er fodret med foder 1 eller 2. Set over alle de
anførte jagtdage er hundene, som er fodret med foder 1, ca. 50 % mere effektive end hundene fodret med
foder 2. (Efter Gary Davenport).

Tilsyneladende har foderet altså indfl ydelse på, hvor mange fugle hunden bringer for bøssen.

Indendørs svømmebassin 
til hundesvømning 

- motion og genoptræning...

Kontakt Johanna Jongstra 
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg 

Tlf. 6062 2435
info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk SI
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Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel

Stedet hvor din 
hund og kat holder ferie...

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

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

VINTERUDSTILLING
Husk!

De engelske klubbes vinterudstilling 
i Frederiks fredag d. 24..02.

17.00 Fælles spisning
18.00 Udstilling

Dagen efter lørdag d. 25.02 er der 
træning på heden.

Se hele programmet på 
http://www.fjd.dk/wp-content/
uploads/nyudsteng2017.pdf
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Tanker og eftertanker -
om jagt- og markprøvekulturen

I dette nummer af Jagthunden annonceres forårets mange markprøver. Udbuddet 
er stort og forskelligartet. De næste to måneder er en travl tid for prøveentusiaster 
med stående jagthunde.

Der er sket meget, siden Dansk Jagtfor-
ening i 1893 afholdt den første danske 
markprøve på Brahetrolleborg på Fyn. Seks 
hunde – to pointere, en engelsk setter og tre 
irske settere deltog.
  De stående jagthundes talmæssige stor-
hedstid i prøvesammenhæng var i sidste 
halvdel af 1900-tallet, hvor de store konti-

Tekst: Harris Jensen
Foto: Flemming Østergaard og Harris Jensen

En håndfuld agerhøns skudt for stående hund, - et 
herligt udbytte af en jagt. Foto: Harris Jensen.

nentale raceklubber på deres hovedprøver 
kunne præsentere kataloger, der indeholdt 
langt over 100 startende hunde. Flere klub-
ber har i dag langt over 100 katalognumre 
på deres hovedprøver, men det skyldes, at 
rigtig mange starter både to og tre dage.
  De ældre læsere af dette blad vil også 
kunne huske, at der i mange år kun var 
mulighed for at stille på fi re anerkendte prø-
ver om foråret (FJD, Dansk Jagtforening, 
Landsjagtforeningen og racens specialklub). 
Om efteråret fi k man så to chancer igen, 
når de to jagtforeninger afviklede deres 
kvalitetsklasser; typisk den anden weekend 
i september.
  I øvrigt havde prøverne frem til ca. 1970 
næsten kun deltagelse af ruhår, korthår, 
pointere og settere.
  I dag er der fl ere end det dobbelte antal 
racer, prøveudbuddet er stort, og nye prøve-
former er kommet på programmet.

En god oplevelse
Mon ikke de fl este markprøvefolk deltager 
på diverse prøver af den enkle årsag, at de 
får en god oplevelse, når de er afsted med 
deres fi rbenede jagtkammerat. Samværet 
med andre og velkendte hundefolk, adgang 
til smuk natur og ukendte terræner og 
spændingen ved at få afprøvet hundens og 
egne færdigheder er faktorer, der danner 
grundlaget for en god prøvedag.
  Chancen for, at man vender hjem uden 
en præmie, er ganske vist oftest større end 
chancen for, at præmier og pokaler er med i 
bagagen på hjemturen. Men det er vel netop 
også en del af fascinationen ved markprø-
velivet: Det er ikke bare et ”tag selv bord”. 
(Og folk der ikke kan acceptere dette vilkår, 
får en kort karriere i markprøveverdenen).

Det reelle formål
Men egentlig er formålet med markprøver 
ikke kun, at give hundefolk en god ople-
velse. 
  I henhold til Fælles Markprøveregler er 
formålet: ”- at fremme interessen for jagten 
med den stående hønsehund, at vurdere 
og fastslå de deltagende hundes jagtlige 

egenskaber og dressérbarhed til vejledning 
for avlsarbejdet samt at stimulere interessen 
for veldresserede jagthunde for derigennem 
at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og 
jagtens anseelse”.
  Se dét er fl otte og væsentlige ord. De skal 
ikke overskygge glæden hos den menige 
markprøvedeltager ved ”bare” at være på 
prøve. Men i forhold til raceklubbernes 
bestyrelser og eventuelle avlsvejledninger 
og ikke mindst i forhold til opdrætterne er 
det af nærmest afgørende betydning for den 
stående jagthunds fremtid, at man husker på 
formålsparagraffens ord.

Det handler altså om jagthunde.
I denne artikel skal der ikke lægges op 
til den ufrugtbare og håbløse debat om, 
hvorvidt vi går på markprøver af hensyn til 
jagten eller sporten. For det er med syvtom-
mersøm jo fastslået i ovennævnte formåls-
paragraf. 
  Lad os i stedet blot konstatere, at et 
betragteligt antal af os, som en tillægsge-
vinst til arbejdet med vore jagthunde, nyder 
glæden og spændingen ved markprøvernes 
sportslige dimension. 
  Alligevel kan det godt vække forundring, 
at en gennemlæsning af formålsparagra-
ferne for FJDs tolv specialklubber viser, at 
ordet JAGT blot optræder hos halvdelen 
af klubberne. Der omtales ganske vist ofte 
brugsegenskaber; men ikke i forhold til 
hvad? 
  Måske vil nogen synes, at vi nu bevæger 
os i afdelingen for petitesser. Men vore 
jagthunderacers brugbarhed på jagt er 
altså afgørende for de stående jagthundes 
fremtid. Skal vore stående jagthunde have 
en fremtid blandt Danmarks jægere, så skal 
de altså opleves på danske jagter af danske 
jægere.

Nye prøveformer.
Det er givet et ærligt forsøg på at forbedre 
racernes jagtbrugsmæssige anlæg/egen-
skaber, når nye prøveformer i de senere 
år er blevet præsenteret i fl ere af FJDs 
specialklubber. Nogle af de nye prøver er 
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Det er standen, der fascinerer os. Det er lige før. 
Spændingen er på sit højeste. Foto: Flemming 
Østergaard.
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tydeligvis kreeret efter markant inspiration 
fra udlandet, og andre bygger på et koncept, 
der ganske enkelt tager udgangspunkt i 
”rigtig jagt”.
  Det er prisværdige tiltag. Som alt andet i 
en hastigt foranderlig verden er jagtkulturen 
heller ikke bare et statisk fænomen.  Men 
vi bør huske, at vi arbejder med stående 
jagthunde, der har den vidunderlige evne, 
at de tager stand for vildtet. Faktisk er det 
vel hovedårsagen til, at vi netop har valgt 
den type jagthund. Derfor skal vi værne om 
denne evne.
  En stående hunds stand er et komplekst 
fænomen. Enhver hund kan lære at stoppe 
op og tage stand for en udsat agerhøne eller 
en kanin. 
  Men det handler ikke om at lære en 
hund at tage stand. Det handler om, at vi 
tilstræber efter at avle hunde, der har den 
medfødte vidunderlige evne at tage en 
præcis stand, som indebærer, at den vilde 
fugl kontant nagles, at den evner at følge op 
og på ny ”sætte” fuglen, hvis den forsøger 
at undvige.
  Endvidere har vores idealhund en ufor-
klarlig evne til at nagle fuglene på en måde, 
som medfører, at de stort set aldrig letter 
uden hundens skyld. Og for resten er en 
”tom stand” et sjældent begreb for den 
erfarne stående jagthund.
  Ovennævnte bør være ”en rød” tråd i klub-
bernes prøvepolitik. 
 
Unghundeklassen
Det er herligt at føre hund i unghundeklas-
sen. Og i grunden er det vel her, at hundens 
anlæg bedst bedømmes? Derfor er det også 
af afgørende betydning, at vore dommere 
evner at bedømme om unghundene har de 
anlæg, der er nødvendige for at gøre dem til 

de jagthunde, vi ønsker.
  Lad os i den forbindelse  slå fast, at denne 
test af unghundene naturligvis bør fi nde 
sted inden for hundens to første leveår. 
Hunde på næsten tre år hører ikke hjemme 
i en unghundeklasse. Så ender det med at 
blive søndagsunderholdning for folk i røde 
gummistøvler.
  
Hvad er det lige, vi skal ændre?
Der tales så meget om, at vi skal tilpasse 
vore jagthunderacer til nutidens jagt. Mener 
vi virkelig det?
  Skal vi bare lave hunde, der sammen med 
et sammensurium af forskellige køtere, dri-
ver skove og moser af? Mens en skyttekæde 
af bøssebærere er posteret omkring såten. 
Til tider næsten skulder ved skulder.
  Måske skulle vi i højere grad rette fokus 
mod at ændre den dominerende nutidige 
jagtkultur. Som langt hen ad vejen kende-
tegnes ved personer, der i en moden alder 
har besluttet, at de vil begynde at gå på jagt. 
  Efter erhvervet jagttegn anskaffer de 
fi rehjulstrækker, dyrt jagttøj og kostbare 
bøsser. Og deltager herefter i jagter, hvor 
jagtdagens vildtparade skal tælles i trecif-
rede eller fi recifrede antal.
  Fuglene sendes i passende buketter frem 
til skyttekæden af småtgående hunde og 
fodfolk, der endelig ikke må gå for hurtigt 
frem. Det handler nemlig ikke om at fi nde 
vildtet. Fuglene er der jo i massevis. Det 
handler blot om, at skytterne kan nå at lade 
og følge med. Skulle det knibe med skyt-
ternes fi ngerfærdighed, får de nogle steder 
bistand af en ”lader”, som hele tiden er klar 
med to nye patroner.
  Apporteringerne udføres af højtuddannede 
ligbærere. I øvrigt er prisen for disse jagter 
så høj, at det er nødvendigt for jægere med 

gennemsnitsindkomster, at de samles i tal-
stærke konsortier, for at skaffe den nødven-
dige kapital til jagtlejen.
  Det er vel heller ikke vor foretrukne 
jagtkultur, når et par stående hunde sammen 
med et par labradorer i fællesskab afsø-
ger en mark med roer eller efterafgrøder 
for fuglevildt? Det er ganske vist oftest 
de stående hunde, de fi nder fuglene, men 
labradorerne hjælper dem lige så ofte med 
at rejse fuglene. Og apporteringerne er en 
fælles kaotisk opgave for fl ere hunde. 

Lad os præge jagtkulturen. 
Alle der har prøvet at jage bag en veldres-
seret stående jagthund – og dem er der 
heldigvis mange af blandt dette blads læsere 
– har erfaret, hvor vidunderlig en jagtform 
det er. Hundens og jægerens fælles evner 
og indsats er afgørende for jagtens udfald. 
Udbyttet kan ofte tælles på en hånd eller to, 
men jægeren husker hvert eneste skud og 
forbiskud, når jagtdagen er slut. For resten 
huskes ligeså tydeligt hundens effektive søg 
og præcise fuglearbejde. 
  Det er ikke sjældent netop det sidste 
moment, han eller hun stolt beretter om, til 
alle der gider (og ikke gider) høre om det i 
dagene efter jagten.
  Netop denne jagtform kunne blive virke-
lighed for mange. Til en pris, der er langt 
billigere end deltagelse i et stort konsortium 
eller på en købejagt. For den samme pris, 
som det koster at skyde én fasan på en 
købejagt, kan du købe en agerhønsefami-
lie, og for den samme pris, som det koster 
at nedlægge ti fasaner kan du anlægge en 
super naturstribe eller vildtremisse.
  Og disse tiltag kan måske laves på marker, 
hvor der i dag måske slet ikke dyrkes jagt. 
Det kræver en indsats med fodring og 

Vi husker hver eneste situation, hver eneste fugl, som hunden bringer på tasken. Foto: Harris Jensen.

www.fjd.dk
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Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 

 
 
 
 

Slidstærke signalveste 
til din bedste ven.  

Jæger og Hund

www.jageroghund.dk 

vildtpleje året rundt. Og du kan ikke jage 
på arealerne hver weekend. Men du får 
oplevelser af høj kvalitet.

Medlemstal
Det er nærmest et mantra i specialklubber 
og jagtforeninger, at medlemstallet skal 
øges. Det skal det måske også i visse sam-
menhænge; i hvert fald er det rigtigt, at den 
aldersmæssige fordeling i nogle special-
klubbers medlemsskare helt klart bør vække 
bekymring. Men mon ikke medlemstallet 
helt naturligt ville øges, hvis langt fl ere jæ-
gere netop fi k smag for den ovenfor nævnte 
kvalitetsjagt?
  Hvis ikke jægerne kan se den oplagte 
mening, fordel og kvalitet ved at købe en 
stående jagthund, hvorfor skal de så gøre 
det? 
  Lad os bare indrømme det: Det er altså 
nemmere at gøre en labrador nogenlunde 
anvendelig til en jagt med fyrre deltagere, 
end det er at træne og skole en jagtglad 
stående jagthund.
  Vi skal selvfølgelig forsøge at organisere 
fl est muligt af jægere med stående hunde i 
de relevante 
  Men skal vi absolut være mange? Hvorfor 
er jagtkulturen i mange egne blevet som den 
er? Er det fordi, at vi er for mange? Hvor 
mange jægere med stående jagthunde er der 
i grunden plads til i sognet, hvis hundene 
skal være bare nogenlunde veltrænede?
  Og gad vide om der var markprøveter-
ræner nok, hvis specialklubbernes med-

lemstal blev fordoblet (af markprøveaktive 
medlemmer)?
  Så kunne man selvfølgelig sætte loft over 
det antal nuller en hund i åben klasse havde 
ret til opnå på anerkendt prøve? Avlsvær-
dien af nul nummer tyve i resultatbogen er 
vist begrænset. Så er det vel netop søndags-
underholdning?    
  I de fl este sammenhænge gælder princip-
pet om ”kvalitet fremfor kvantitet”. Det gør 
det altså også, når vi taler om jægere og 

hundefolk, - eller rettere jagt og markprø-
ver.

Efterskrift
Da artiklens forfatter efter arbejdet med at 
skrive artiklen gennemlæste den, fi k han 
den tanke, at nogen ville blive stødt over 
dele af indholdet. Det har bestemt ikke 
været hensigten. I så fald undskyld.
  Han glæder sig til at møde mange af jer på 
forårets prøver.
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Markvildtprisen
2017

Hvem skal have FJDs markvildtpris på 10.000 kr. i 2017?
  Måske kender du en eller fl ere, der fortjener prisen, der gives for en 
særlig praktisk indsats for agerlandets fauna. 
  Måske kender du nogen, der har bevaret og udbygget de små 
naturlige biotoper, som fi ndes rundt om i vort landskab. De er af 
uvurderlig betydning for småvildtet såvel det jagtbare som det ikke 
jagtbare. Det er her, vildtet kan fi nde skjul. Det er her, der er basis 
for redepladser, og det er i høj grad her, at en række insekter har 
overvintringsbiotop op opformeringssted.
  Måske kender nu nogen, der har lavet vandhuller, udlagt stendyn-
ger eller anlagt faunastriber og billebanker, alt sammen noget, der 
tilgodeser en lang række arter i det åbne land og er med til at øge 
mangfoldigheden.
  Kender du nogen, så send din indstilling til FJDs Markvildtudvalg 
på mail@storaaens.dk senest d. 1. marts 2017. du kan læse meget 
mere om prisen på FJDs hjemmeside: http://www.fjd.dk/agerhoene-
fond-og-markvildtpris/.
  Prisen uddeles i samarbejde med Landbrug og Fødevarer og DLF.

Vort fuglevildt færdes ofte i og i kanten af de naturlige småbiotoper. 
Foto: Annette Laursen.

Anlægstest 2017
DMK, LH, DDPK, DVK og DWK Indbyder til forårs anlægstest 
UT – 2017
  På prøverne kan deltage, unghunde fra alle stående racer som 
er født fra den 1. oktober 2015. 
På prøverne har medlemmer af de arrangerede klubber fortrins-
ret. Medlemmer af andre specialklubber  optages på prøverne, 
hvis det er muligt. På prøverne skal medbringes stambog og 
dokumentation for gyldige vaccinationer. Uden disse ingen start.
  Tilmelding igennem hundeweb.dk under type: jagtbrugshunde.
dk
UT lørdag den 11. marts, Sjælland (Tølløse)
UT lørdag den 18. marts, Langeland (Rudkøbing)
UT lørdag den 25. marts, Hjarnø
UT søndag den 26. marts, Fyn (Søndersø)
UT lørdag den 1. april, Østjylland, (Gosmer)

For mere information: 
http://www.jagtbrugshunde.dk/unghundetest-ut.html

Vildtafgrøder
2017

OVERSIGT OVER AFGRØDER

Navn .................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................

Postnr. .........................  By ..............................................................................................................

Medlemsnr.  ..........................................Tlf. nr.  ...............................................................................

CVR nr.  .............................................................................................................................................

E-mail (til faktura)  .........................................................................................................................

AFGRØDE HJORTE- 
VILDT

MARK-
VILDT

FUGLE- 
VILDT

KG 
UDSÆD 

PR. 
1.000M2

PAK-
NING, 

KG

PRIS 
KR./KG BESTILLING, 

ANTAL KG

VILDTBLANDINGER

Sommermix til hjortevildt ••• •• •• 8,5 10 51,05

Helårsmix til hjortevildt ••• •• •• 3,5 2 & 10 **67,15

Skoveng og vildtager •• •• • 3,5 10 53,37

Kyllingemix (forårssåning) •• ••• ••• 4,0 10 29,96

Markvildt, dækning og føde •• ••• ••• 3,6 10 71,03

Insektvold/redeskjul • ••• ••• 1,6 2 74,58

Pollen- og nektar blanding • •• ••• 1,5 2 182,43

Traditional Game Cover Mixture •• ••• ••• 2,5 10 60,23

Decoy Game Mixture •• ••• ••• 2,0 10 47,85

Late Cover Mixture •• ••• ••• 1,3 5 57,80

Boost Mixture •• ••• ••• 0,6 5 168,30

Millgame Millet Mix • • ••• 1,3 10 48,73

ENÅRIGE AFGRØDER

Vildtmajs RAPID FIRE, bejdset •• • ••• 3,0 9-14 Pk/478,50

Boghvede ••• •• ••• 10,0 2 & 10 **27,23

Quinoa • ••• 1,0 1 236,00

Honningurt • • •• 1,0 2 & 10 **104,17

Gul sennep • ••• 0,8 2 & 25 **16,00

Oliehør • ••• 8,0 15 39,60

Solsikke, ubejdset • •• 2,0 2 54,50

Hamp (husk ansøgning) •• • ••• 3,0 2 & 10 107,25

Sorghum DWARF PENN 110 •• •• ••• 3,0 10 47,52

Gul lupin* MISTER ••• ••• 16,0 10 24,92

OVERVINTRENDE AFGRØDER

Fodermarvkål, GRÜNER ANGEL. ••• ••• •• 0,5 1 123,97

Foderraps, LICAPO ••• ••• •• 0,7 2 71,17

Stubturnips BARKANT (rodtype) •• •• •• 0,4 1 101,99

Rødkløver* ••• ••• •• 1,0 2 & 10 **92,00

Hvidkløver* ••• ••• •• 1,0 2 & 10 **67,25

Lucerne* •• ••• • 3,0 2 & 10 **78,80

Cikorie SPADONA ••• ••• 1,0 1 170,00

Alm. rajgræs •• •• •• 2,0 10 34,25

Rørgræs •• •• •• 2,0 2 237,25

Stauderug ••• ••• • 10,0 2 & 10 **24,75

Jordskokker •• • • 250 20 Pk/216,75

Majskolbegranulat, Rehofix 
MK1500

Til opblanding af frø til  
præcis udsåning 20 15,00

•  Egnet,   ••  Velegnet,   •••  Meget velegnet* Bælgplante

** Pristillæg på 5,00 kr. pr. kg. ved køb af pakninger á 2 kg.

Se mere på www.dlf.dk - vildtafgrøder

OVER

Få 10 % rabat

som medlem
af FJD

Bestilling af frø
Alle priser er eksklusive moms og levering.. Ved ordre over 7.000 kr. ekskl. moms  
leveres fragtfrit. Ved ordre under 250 kr. tillægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.  
Bestilling foretages ved at udfylde kuponen på FJDs hjemmeside (udfyldes og sendes  
elektronisk) eller ved at sende eller faxe denne kupon til:

DLF • Højmevej 12 • 5250 Odense SV, 
faxnr.: 63 17 16 19 • e-mail: agro@dlf.dk
Som medlem af FJD får du 10 % rabat på ovenstående sortiment. 
Husk at anføre medlemsnummer nedenfor.
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Dansk Jagthunde Derby 2018
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2016 til Derby i år 2018, 
inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2018 er kr. 250.- For udenlandske hunde er 
gebyret dkr. 300.-
  Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes 
på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk, hvor 
man også kan tilmelde elektronisk.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes: danskjagthundederby@
gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.

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

F.eks. kanvasdummyer i 12 farvevarianter
Masser af mulighed for god træning 

RABAT VED KØB AF FLERE VARER

Køb minimum 5 dummyer og vi giver dig gratis navn på.  
Det gælder på alle kanvasdummyer, også hvis du køber 
en taske eller vest, bare du køber minimum 5 styks i alt.

FÅ GRATIS NAVN PÅ DIN DUMMY! 

Kronborgvej 3 - 8381 Tilst - 87 45 09 02

Masser af mulighed for god træning
TRÆNING I FARVER

Flere farver!

    Ekstra energi f.eks. ved
jagt
prøver
agillity

Tube med 120g. - lige til at have med!

Absoberer 80% af fugten fra pelsen
inden for 10 minutte

Dansk Jagthunde Derby afholdes fredag den 17. og lørdag den 18. 
marts i Sønderjylland.
Standkvarter: Vejen Idrætscenter og Danhostel, Petersmindevej 1, 
6600 Vejen, Tlf. 75360500.
Prøveledere: Erling Clausen og Asger Stein.
  Følgende dommere er inviteret til indledende heat: Ole Dahl Mad-
sen, Jan Koch, Erik Rimmen, Erik Petersen, Kristian Frøkjær og Poul 
Vestervang Ambirk. 
  2. heat og matchning dømmes af Ole Dahl Madsen (Ordf.), Erik 
Rimmen og Jan Koch.
  Derbyprogrammet er som følger:
Fredag den 17. 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 18. 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 indbe-
talt 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.jagthundederby.dk under 
”tilmelding”.
  Derbyudvalget anmoder om, at evt. afbud til årets Derby meddeles 
sekretæren hurtigst muligt, da undladelse af dette kan have indvirk-
ning på sammensætning af holdenes størrelse.

Derbymiddag fredag kl. 19.00.
Buffet samt te og kaffe. Pris pr. person kr. 275.- Madpakker a kr. 70.-.
  Derbymiddag og madpakker skal bestilles på tilmeldingsblanketten 
eller hos sekretæren.
Bestilling af fortæring er bindende.
  Bestilling af værelser foretages ved direkte henvendelse til Vejen 
Idrætscenter og Danhostel,
Petersmindevej 1, 6600 Vejen. Tlf. 7536 0500.  
  For Derbyudvalget: Asger Stein, Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550  
Slangerup. Tlf. 47381036.
  
Dansk Jagthunde Derby er sponsoreret af Prof. Dog

Dansk Jagthunde Derby 2017
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Rovvildtbekæmpelse – 
et must

Vil man have succes med agerhøns og andet markvildt, er man nødt til at have 
stor fokus på prædatorkontrol.

”Jagthunden” har gennem årene offentlig-
gjort en række artikler, som tilsammen 
giver et billede af, hvordan du får agerhøns 
og andet småvildt på dit terræn: Du skal 
fodre året rundt, du skal sørge for fornuftige 
biotoper (ynglebiotoper, fødebiotoper og 
biotoper som fuglene kan skjule sig i) og du 
skal afpasse din afskydning efter bestanden. 
I denne artikel vil vi føje endnu et vigtigt 
punkt til succesmodellen nemlig rovvildtbe-
grænsning.
.

Biotopforbedring og prædatorkontrol
Hvis man i udgangspunktet har for få høns 
(dvs. under to par pr. kvadratkilometer på 
mindst fi re kvadratkilometer = 400 ha), så 
er det bedste, man som almindelig jæger 
kan gøre at satse på biotopforbedringer 
og vente på, at agerhønen indvandrer fra 
naboterrænerne. Flere undersøgelser viser 
jo med al ønskelig tydelighed, hvor langt 
agerhønen fl ytter sig. (Flemming Østerga-
ard, Jagt på Hønsefugle 1987 s. 49, Carsten 
Riis Olesen, ”Jæger” 10/2016 s. 86).

  Min erfaring siger mig, at udsætninger 
af kunstigt opdrættede høns godt kan give 
mindre fl okke høns, men succesraten er 
ofte for lav. Og hvorfor? Først og fremmest, 
fordi prædationsraten er alt for overvæl-
dende høj. Den viden støtter sig heldigvis 
ikke bare på min erfaring, men har en bred 
forskningsbaseret sokkel at stå på. 
  Jeg er helt overbevist om, at man anvender 
sin tid bedre på rovvildtbekæmpelse end 
alene på udsætning af fx dværghøneopdræt-
tede agerhøns eller familiefl okke uden rov-

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

Kunstgrave er et effektivt middel til at  holde rævebe-
standen på et passende niveau.

www.fjd.dk
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vildtbekæmpelse. Så har man tid til at vente 
på indvandring af agerhønen fra naboter-
rænerne, så brug den indledende opskrift i 
kombination med rovvildtbekæmpelse.
  Videnskabelige undersøgelser har for 
længst med tørre tal gjort det fuldstændigt 
tydeligt, hvor altafgørende rovvildtbekæm-
pelse er, og gammel fejlagtig lærdom er 
blevet korrigeret. På et vist tidspunkt doce-
redes det alle steder i fx England, at antallet 
af fx vilde agerhøns og fasaner bestemte 
mængden af rovvildt, og at rovvildtbe-
kæmpelse alene infl uerede på det jagtbare 
overskud, men ellers ingen betydning havde 
på bestanden. 
  Begrebet kaldes vikarierende dødsårsager.
  I dag ved man, at det forholder sig ganske 
anderledes: Antallet af prædatorer er i høj 
grad medbestemmende på mængden af fx 
vilde agerhøns og fasaner i det hele taget. 
(Se bl.a. ”Jæger” nr. 4/2016 s. 56 og ”Jæ-
ger” nr. 5/2016 s. 78).
  Denne artikel beskæftiger sig kun med 
den vidensbaserede effekt af prædatorbe-
kæmpelse. Med hensyn til, hvordan man 
får rovvildtet i fælden henvises til artikel i 
”Jagthunden“ februar 2015 s. 12. Man kan 
fi nde det på dette link: http://www.fjd.dk/
wp-content/uploads/februar15.pdf

Engelske erfaringer 
Det er derfor, at rovvildtbekæmpelse er så 
helt afgørende vigtig. Det er ikke nok, at 
man fodrer året rundt, sørger for fornuftige 
biotoper (ynglebiotoper, fødebiotoper og 
skjulesteder) og beskyder sine agerhøns 
nænsomt. Ligesom man er nødt til at have 
et netværk af fodersteder, så er man også 
nødt til systematisk at drive rovvildtbe-
kæmpelse. Man skal have et net af fælder, 
kunstgrave og kragehytter akkurat, ligesom 
man skal have et net af fodersteder. 
  Også når det kommer til forskning i effek-
ten af prædatorbekæmpelse trænger forsker-
navnet G.R. Potts sig på. Det er ham med 
agerhønebiblen ”Partridges. A Countryside 
Barometer” (2012). Se ”Jagthunden”, 
oktober 2016. 
  I årene 1984 – 1990 var han sammen med 
to andre forskere med til at gennemføre et 
særdeles spændende videnskabeligt studium 
på to engelske lokaliteter, hvor man ville 
undersøge effekten af prædatorkontrol. 
  Tidligere erfaringer fra Sussex i 1970-erne 
havde antydet, at prædation spillede en stor 
rolle for antallet af vilde agerhøns. Det ville 
Potts undersøge nærmere. 
  Hvad gjorde man så i Potts’ forsøg, og 
hvad fandt man ud af? Jo i al sin gribende 
enkelhed fandt man to omtrent lige store 
lokaliteter i England, nemlig Collingbourne 
og Milston i Salisbury. Begge områder var 
på ca. 500 ha og var i alt det væsentlige helt 
sammenlignelige. Denne vigtige undersø-
gelse, der lige har fejret 20 års jubilæum går 
under navnet ”The Salisbury Plain Study”. 
  Der var i udgangspunktet omtrent samme 

bestand af vilde agerhøns i de to områder. 
Nu foretog man så i årene 1985 til 1987 
(tre år) intensiv prædatorbekæmpelse først i 
Collingbourne, mens man lod Milston passe 
sig selv. Herefter lavede man et ”switch 
over”, hvor man lod Collingbourne passe 
sig selv og i årene 88-90 satte prædatorbe-
kæmpelsen ind i Milston i samme omfang, 
som man havde gjort i Collingbourne.    
  Forsøget blev gennemført på fuldt viden-
skabeligt grundlag med nøje tællinger og 
opgørelser.
  Hvad fandt man ud af? Se lige på tabel til 
højre.

Øget bestand
Det bemærkelsesværdige er jo bestandsud-
viklingen og det deraf følgende øgede jagt-
udbytte. Først drev man prædatorbekæm-
pelse i Collingbourne med øget bestand og 
jagtudbytte til følge. Så switchede man i 88 
bekæmpelsen over til Milston, og straks be-
gyndte bestanden og udbyttet at vokse her. 
Og hvad skete der i Collingbourne, hvor 
rovvildtbekæmpelsen var ophørt? Tallene 
taler sådan set for sig selv. Og selvfølgelig 
var der ikke tale om nogen som helst form 
for udsætning. 
Studiet viste interessante detaljer:
   1. Rovvildtbekæmpelse førte til, at fl ere 
       agerhøns rugede med succes og den 
       gennemsnitlige kuldstørrelse voksede 
       også, således at kyllingeproduktionen 
       påvirkedes meget positivt
  2. Eksperimentet viste, at helt almindeligt 
forekommende rovvildt (ræv, husmår, krage 
og skade) spiller en nøglerolle i at begrænse 
kyllingeproduktionen i et år og derfor også 
i det følgende år begrænser antallet af yng-
lende fugle. 
  Det er jo ikke svært at se, hvad vi kan 
lære af dette grundigt gennemførte viden-
skabelige forsøg med deltagelse af Verdens 
agerhøneprofessor par exellence: Intensiv 
fældefangst er et must

År bestand  Antal skudt 
Collingbourne     
1984 213 65 
1985 311 116
1986 372 135
1987 318 27
1988 184 47 
1989 112 21 
1990 128 25 
      
Milston     
1984 233 22 
1985 200 11 
1986 182 16 
1987 79 1 
1988 189 19
1989 295 35
1990 399 105

Årlig bestand og afskydning. ”Fede tal”  = 
periode med intensiv rovvildtbekæmpelse

I 85, 86 og 87 steg bestanden i Collingbourne fra 
213 til maximalt 372 fugle og jagtudbyttet steg fra 
65 fugle til maximalt 135. Man fortsatte altså også 
med at drive jagt på agerhønen på de to områder 
gennem alle årene, som det ses af tabellen. 

  Den intensive rovvildtbekæmpelse er den 
pris, vi må betale, bl.a. fordi vores land-
brug både strukturelt og hvad angår brugen 
af pesticider og herbicider har ændret sig 
så drastisk, siden de ældre i blandt os var 
drenge og vores bedstefar kom hjem med 
18 vilde agerhøns på tasken og et par død-
trætte stående hunde. 
  Sandheden er, at der ikke er nogen objek-
tiv forskning, der tyder på, at vi kan springe 
over hvor gærdet er lavest og fx bare sætte 
agerhøns ud og så se bort fra den arbejds-

Kragen er gået i fælden. Nu tager den ikke fl ere kyllinger eller harekillinger. Foto: Annette Laursen.

www.fjd.dk
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krævende rovvildtbekæmpelse.
  Den ræv, mårhund, husmår eller andet rov-
vildt, der lovligt er ryddet af vejen ødelæg-
ger ikke fl ere agerhønereder eller vilde 
agerhønekuld. Men fem familiefl okke ager-
høns, som man har slidt med en hel sæson, 
er stadigvæk et lidt for let og uerfarent bytte 
for den ræv, mårhund eller husmår, der ikke 
er ryddet af vejen. 
  Og husk at opgaven altid er at nå det 
punkt, hvor den vilde agerhøne rigtig får 
fat. Så kommer dén eksplosive tilvækst af 
agerhønebestanden, som man drømmer om 
mere eller mindre af sig selv.
  Man skal også huske, at det naturligvis 
ikke kun er agerhøns, der får gavn af ind-
satsen. En lang række andre arter såvel jagt-
bare som ikke jagtbare har lige så stor gavn 
af den lavere bestand af rovvildt først og 
fremmest alle jordrugende fugle og haren.
  Selvfølgelig skal vi ikke tilbage til de 
victorianske eller edwardianske herregårds-
jægeres nogle gange bestialske efterstræ-
belse af rovvildtet. Det har lovgivningen jo 
heldigvis også sørget for, ikke sker. Som 
ansvarlige jægere må vi aldrig fristes til at 
overtræde loven på bare det mindste punkt,- 
og tag altid hensyn til naboerne og deres 
tamkatte.
  Men det går ikke at ligge på den lade side 
og ikke foretage os noget mod rovvildtet.
Det er nemt at gøre en ung jæger glad ved 
at lade hende eller ham skyde krager og 
skader, og det er ikke svært at fi nde en 
ældre jæger, som vil hjælpe med at passe 
fælder. Og der er jo i vore dage organiseret 
sagkyndig hjælp at få til alle former for rov-

vildtbekæmpelse. Det gælder både praktisk 
og lovgivningsmæssigt. 

Indsatserne går hånd i hånd
På Eskjær Hovedgaard nord for Skive har 
vi siden 2012 arbejdet med et agerhøne- og 
biodiversitetsprojekt økonomisk støttet af 
FJD, godsejer Birger Schütte, og fra 2017 
forhåbentlig også af Skive Kommune efter 
Herning-Ikast-Brande-modellen. 
 Vores projekt hviler på fi re søjler: Fodring 
hele året rundt fra ca. 70 fodringsenheder 
(tønder), varierede biotopforbedringer 
iværksat om foråret og i fremtiden også i 
efteråret, rovvildtbekæmpelse strikte inden 
for lovens rammer og fredning af agerhø-
nen. 
Vi administrerer p.t. seks fælder i markerne 
og har en udbygningsplan, hvor vi hvert 
år skal øge med to - tre gode fælder, ind 
til vi har et veludbygget netværk af fælder 
på passende steder på markjagten. Vi er så 
heldige, at mindst en af vore nabojægere 
også driver fældefangst, så vi kan minimere 
den årlige indvandring af rovvildt. 
  Herregårdsskytte Alex Pedersen på 
Eskjær, som vi har et glimrende samar-
bejde med, har en række kunstgrave rundt 
omkring i markterrænet. Han har ruhåret 
gravhund, og sammen med en jagtkam-
merat passer han disse kunstgrave. På den 
måde bliver der hvert år skudt slet ikke så 
få ræve på Eskjær. Vi har lovet Alex, at vi 
også vil anlægge et par ekstra kunstgrave i 
markerne, som han så vil passe. I sæsonen 
er det ikke sjældent, at der på ”Skyttehu-
sets” vildtkrog hænger både tre og fi re fl otte 

røde ræve. 
  Vi skyder også nu og da en ræv, når vi går 
med de stående hunde. I år tog dette års 
danske mester hos de engelske irsk setter 
Pepper stram stand i sukkerroer. Brian 
Krogh lod rejse - - - en stor fl ot hanræv 
sprang i roerne og blev skudt af en af vore 
dygtige haglskytter. 
  P.t. freder vi vores høns. Det er vores håb, 
at denne fredning efterhånden vil glide over 
i, at vi kan høste nænsomt af vores ager-
høns. Akkurat som det er sket i Sussex (se 
”Jagthunden“ nr. 5, 2016), hvor man bruger 
samme model og hvert år har et overskud 
af agerhøns, der uden betænkeligheder kan 
høstes.
  Den fornemste opgave, vildtforvalterne 
i Sussex-projektet har, er rovvildtbekæm-
pelse inden for lovens rammer. 

Links til videre læsning:
Jeg kan især anbefale 1. og 3. link. Heraf 
fremgår detaljer, som der ikke har været 
plads til ovenfor. Skriv linket i dit browser-
felt. 
http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/projek-
ter/praedationsprojektet/
http://www.gwct.org.uk/game/research/
predation-control/salisbury-plain-study/
http://www.gwct.org.uk/blogs/news/2016/
september/marking-20-years-since-the-
salisbury-plain-predation-experiment/
http://www.jaegerforbundet.dk/media/1642/
faeldefangstny-4.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/
R0710.aspx?id=183664

Mink kan være særdeles grådig prædator på vort markvildt. Foto: Kim Henriksen. Man skal aldrig forsømme en mulighed for at skyde en ræv. Foto: Hugo Jensen.

www.fjd.dk
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Kornfrit hundemad med And og Kanin
Eksklusivt kvalitetsfoder og særdeles velsmagende • Op til 83% af proteinerne kommer fra kød

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

Kornfrit . Allergivenligt

First Buddy er specialudviklet af Gilpa.dk · Kontakt info@gilpa.dk for nærmeste forhandler

NYHED
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Omtanke og lidt 
knofedt

Mange vil rigtig gerne øge naturværdien på jagterræ-
net, og det er en af de sikre veje til mere vildt og bedre 
jagt. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan det gribes 
an.

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

Den, der har plantet et træ, har ikke levet forgæves. 
Kinesisk ordsprog.

Udgangspunktet for vildtplejeindsatsen bør være de 
naturlige småbiotoper, der er i terrænet. Her er der 
anlagt et „kyllingebed“ op ad lille remise med tæt 
kantvegetation.
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I dette nummer af Jagthunden fortæller vi 
også om effekten af intensiv prædatorkon-
trol. Hvis den indsats går hånd i hånd med 
forbedring af biotopen, vil småvildtbestan-
dene med garanti blomstre op. Men hvor er 
det, man skal begynde, hvis man vil gøre sit 
terræn mere tillokkende for såvel jagtbare 
som ikke jagtbare arter?

Eksisterende muligheder
 Man bør altid begynde med det, der er der 
i forvejen, og så tage udgangspunkt i det. 
Hvad er der af naturlige småbiotoper på ter-
rænet? Er der hegn, vandhuller, grøftekanter 
eller små udyrkede hjørner og markveje? 
  Det er her, man skal begynde sin indsats 
og i samarbejde med lodsejeren sikre sig, 
at de bevares og ikke nedlægges i det in-
dustrialiserede landbrugs hellige navn. Det 
er nemlig ikke nødvendigt. Det kan mange 
effektivt producerende landmænd skrive 
under på. Der er plads til både produktion 
og natur i det åbne land.
  Det næste, man skal kigge på, er vildtet. 
Når nu forårsarbejdet går i gang, hvor søger 
agerhøneparrene og fasanerne hen? Ingen er 
bedre til at forklare, hvor de bedste yngle-
biotoper er, end vildtet selv. Det er her, man 
skal sætte ind, hvis terrænet skal forbedres.
  Et hegn er måske lidt tyndt, en remise 
trænger til at blive tyndet ud, og i et ubenyt-
tet markhjørne kunne der måske stå nogle 
buske. Ud til den nærmeste planteskole og 
få fat i egnede planter. Lave og halvhøje 
buske, der kan tåle såvel vind som tørke, er 
at foretrække. Lad være med at plante for 
mange. Hellere tre pletter med otte buske i 
hver end en enkelt med 25. Plant med god 
afstand (to meter), så der er luft og mulig-
hed for, at der kan komme græs op imel-
lem. Man er nu godt i gang med at etablere 
redepladser.
  Man skal nemlig huske på, at hvis der på 
terrænet ikke er gode ynglepladser, så hjæl-
per det ikke noget at lave ”kyllingebede” og 
efterårs- og vinterdækning.

Livsvigtige kyllingeområde
Lige så vigtigt som skjul og redepladser er 
naturligvis kyllingebiotopen. Det nytter hel-
ler ikke noget, at der kommer 17 kyllinger 
ud af æggene, hvis der ikke er føde til dem. 
Talrige undersøgelser har for længst vist, 
at blot der er føde til kyllingerne, så kan 
de klare sig igennem endog ganske våde 
somre.
  Det er altså punkt to i planen for at 
forbedre biotopen. Man skal etablere et om-
råde, hvor der vil være en så stor mængde 
insekter fra medio juni, at der er føde nok 
til en fl ok agerhøns eller en fasanhøne med 
et kuld. Her er det heller ikke ligegyldigt, 
hvordan man griber det an.
  Det vigtigste er, at kyllingeområdet ligger 
i umiddelbar tilknytning til redebiotopen 
(det er i øvrigt også her mange insekter 
overvintrer). Det er sikkert ikke så vigtigt, 

Fasankyllingerne „siger“ det selv. Her er til at færdes. Her er luft mellem planterne. Her er føde. Foto: Kim 
Henriksen.

En agerhønefamilie behøver kun en sommerbiotop på 1000 m2, for at klare sig, forudsat den indehoplder de 
nødvendige elementer som dækning og føde. Foto: Kim Henriksen.

 Oaserne bliver et fristed for mange små som store og er 
med til at skabe større naturindhold i det dyrkede areal til 
glæde for alle, som færdes i landskabet også vildtplejeren.

www.fjd.dk
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hvad man sår ud. Der er vigtigere, hvordan 
man gør det. For det første skal kyllinge-
arealet etableres omkring 1. maj. Det skal 
jo helst være i god vækst halvanden måned 
senere. For det andet skal man så tyndt.
 Det er den største fejl, mange gør, at så for 
tæt. Der skal være luft mellem planterne, 
så solen kan komme ned og varme jorden 
op. Det er det, der trækker insekterne til. 
For tæt afgrøde betyder også, at der bliver 
for fugtigt og mørkt i kyllingearealet, og 
det er bestemt ikke gavnligt i kyllingernes 
første leveuger. Forældrefuglene vil nødigt 
opholde sig der.
  Synes man, der mangler baleplads, kan 
man med fordel fræse mindre områder op i 
kyllingearealet, så der bliver nogle barjords-
pletter. Pletter er nok at foretrække frem for 
striber, da de ikke virker som ”motorveje” 
for rovvildt.
  I virkeligheden skal der slet ikke så meget 
til. Grebet rigtig an, kan man med blot en 
enkelt ha lave 10 ynglebiotoper for ager-
høns og fasaner. Tyske forsøg i Göttingen 
(beskrevet her i bladet i april 2016) viste 
nemlig, at en agerhønefamilie kun behøver 
1000 m2, og i øvrigt bliver der hele som-
meren, hvis der er føde nok.
  Som sidegevinst skal man huske, at 
indsatsen også gavner mange andre arter, 
insekter, krybdyr og småfugle. Oaserne 
bliver et fristed for mange små som store og 

er med til at skabe større naturindhold i det 
dyrkede areal til glæde for alle, som færdes 
i landskabet også vildtplejeren.

Fodre hele året
Trin tre i at skabe et bedre jagtterræn er, at 
sørge for, at der er føde nok hele året. Det 
kan gøres ved at etablere vildtstriber, der gi-
ver dækning og føde fra september til april. 
Det er ikke så vigtigt, hvor de ligger. Vildtet 
skal nok selv fi nde dem, men virkningen 
bliver nok bedre, hvis de ligger langs et 
hegn, en remise eller lignende.
  Og så er der lige det med foderautoma-
terne. Det kræver en indsats, hvis det skal 
gøres rigtig, men indsatsen kommer oftest 
tilbage med renter og renters rente. Jagtter-
rænet bør være forsynet med et netværk af 
automater for såvel agerhøns som fasaner, 
og med netværk menes der et netværk. Der 
skal mange til, og de skal være fyldt op fra 
høst til Sct. Hans. 
  Det er snart mange år siden, at det engel-
ske Game & Wildlife Conservation Trust 
viste betydningen af helårsfordring for 
ynglesucces for fasaner, og fi lmen Agerhø-
nen og det moderne landbrug viser meget 
tydeligt foderautomaters betydning for 
agerhøns.
  Så på med vanten. Lav en plan og så i 
arbejdstøjet.Vildtplejerens indsats hjælper også mange ikke jagt-

bare arter bl.a. gulspurv. Foto: Annette Laursen.
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Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) er et af 
Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) seks per-
manente udvalg.
  FUV består af fi re udvalgsmedlem-
mer, der vælges af DJU’s bestyrelse efter 
indstilling fra DJU’s organisationer. Disse 
udvalgsmedlemmer vælges for to år ad 
gangen med genvalg i højest tre fortlø-
bende perioder. Det er et krav, at disse fi re 
udvalgsmedlemmer skal være erfarne og 
aktive jagthundesportsfolk. Mindst et af 
udvalgsmedlemmerne skal være autoriseret 
markprøvedommer.
  FUV består d.d. af Jan Leleu Feigh, An-
nette Laursen, Tommy Hougaard og Lars 
Koch, som har delt opgaverne mellem sig.
  FUV er først og fremmest et prøvear-
rangerende udvalg, der er ansvarligt for 
at tilrettelægge og afvikle det fornødne 
antal landsdækkende fuldbrugsprøver samt 

Fuldbrugsprøvemesterskabet (FUME). I 
2016 evar der planlagt 10 fuldbrugsprøver 
i september og oktober samt FUME i slut-
ningen af oktober. Da der skal fældes fugl 
for hundene på disse prøver, starter de først 
efter den 16. september.
  For mange kontinentale hundeførere er 
en 1. præmie på en fuldbrugsprøve den 
fornemste præmie, deres hund kan opnå. 
Prøven afvikles over to dage med mange 
forskellige discipliner, så det kræver dels en 
alsidig dygtig hund, en hund med god psyke 
og med en god kondition. I FUV’s kommis-
sorium står der, at det skal tilstræbes, at alle 
hunde, der tilmeldes en fuldbrugsprøve, får 
mulighed for at deltage på én af fuldbrugs-
prøverne.
  Til at opfylde dette krav har FUV etab-
leret et effektivt samarbejde med en stab 
af prøveledere, der sammen med deres 

medhjælpere og dommerne skal stå for af-
viklingen. En så alsidig prøve kræver meget 
forskelligt terræn. Et ”markprøveterræn” 
med mulighed for at fælde fugl, et skovter-
ræn til schweissdisciplinen og et skovter-
ræn til ræveslæbet, et stort vandhuld med 
sivbevoksning til vandapporteringsdisci-
plinen osv.  Vi kan glæde os over, at denne 
stab af prøveledere og deres medhjælpere 
til fulde lever op til de krav, der stilles til 
et så omfattende prøvearrangement, så de 
deltagende hundeførere får fuld valuta for 
deres tilmeldingsgebyr.
  FUV og prøvelederne mødes en gang om 
året, som regel i januar eller februar. Her 
evalueres sidste års prøver og kommende 
prøver planlægges. Ellers foregår al kom-
munikation via telefon og e-mail. 
  Tilmeldingsgebyret, som skal dække 
alle udgifter til prøvens afholdelse, er d.d. 
på 1.200 kr. I forhold til andre prøver er 
dette beløb det højeste. Men det skal også 
dække to dages afprøvning, hvor der udover 
markprøvedommere også er en schweiss-
dommer. I kommissoriet står der, at det skal 
tilstræbes, at fuldbrugsprøverne balancerer 
økonomisk, hvorfor gebyret skal justeres 
med pris- og omkostningsudviklingen.
  DJU’s bestyrelse har uddelegeret opgaven 
med at invitere dommerne til årets prøver 
til FUV.  
  Udover at have ansvaret for den overord-
nede planlægning af prøverne, har FUV 
ansvaret for at udarbejde de fornødne 
vejledninger for dommere og prøveledere. 
Disse vejledninger forelægges Dommer-
udvalget (DUV) og DJU’s bestyrelse til 
godkendelse, inden de udsendes. Endvidere 
er FUV stærkt engageret, når der skal ud-
arbejdes ændringer af prøvereglerne. Dette 
sker altid i et intens samarbejde mellem 
DUV og FUV inden forslagene fremsendes 
til godkendelse i DJU.
  FUV har oprettet egen hjemmeside www.
fuldbrugsproeve.dk, hvor al information er 
tilgængelig. For at nå ud til så mange som 
muligt har FUV også egen Facebook side 
”Fuldbrugsprøve for stående hunde”.   
  Kommissoriet for FUV er offentliggjort på 
DJU’s hjemmeside.  

DJU
præsenterer

Fuldbrugsprøve-Fuldbrugsprøve-
udvalgetudvalget

Foto: Jette Veggerby

www.fjd.dk
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KAN HUNDEN BRUGES
PÅ JAGT?

Mange af vore medlemmer gør ikke brug af vore prøvetilbud. Hvad kan man gøre 
for dem? Det har man prøvet at løse i Ruhårsklubben ved at lave en test, der først 
og fremmest skal vise, om hunden kan anvendes på jagt.

Tekst og foto: Annette Laursen

Hunde og førere er sat på post, og klapperne driver stykket igennem.

www.fjd.dk
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I 2014 samlede DRK´s bestyrelse en stor 
håndfuld medlemmer til et møde, som 
skulle handle om, hvor vi så ruhåren i frem-
tiden, og hvad klubbens medlemmer kunne 
tænke sig af tilbud på hylderne. Ser man på 
medlemsskaren i en klub som f.eks. DRK, 
er det kun en lille del, som er aktive i det 
etablerede prøvesystem, resten ser vi aldrig. 
  Denne store gruppe ville klubben også 
gerne have i tale og gøre noget for. Ide-
gruppen blev derfor sammensat af et bredt 
udvalg af klubbens medlemmer. Fra kon-
taktmænd M/K over opdrættere, dommere, 
ruhårsfolk der deltager på anerkendte prø-
ver, og til dem som bruger ruhåren på jagt, 
men aldrig ville deltage på en markprøve.
  Andre klubber har også i løbet af de sidste 
par år taget nye afprøvningsformer til sig og 
tilbudt deres medlemmer en ny og anderle-
des måde at afprøve deres hunde på.

Arbejdsgruppe nedsat
Der blev inviteret til møde om emnet, og 
på mødedagen blev deltagerne opdelt i små 
grupper og fi k så nogle timer til at komme 
med deres bud på den stillede opgave. 
Næsten alle grupper kom tilbage med et 
ønske om, at der blev gjort mere for at gøre 
hunden jagtklar frem for prøveklar. Og det 
var her ideen til JET1 og JET 2 opstod. 
  Efter disse to tests skulle kronen på værket 
så være, for de der ønskede det, deltagelse i 
en fuldbrugsprøve. En hund, som er trænet 
til eller har deltaget på en fuldbrugsprøve, 

er en jagtklar hund i eliteklassen.
  Samtidig havde bestyrelsen været på 
to ture til Tyskland for at se, hvordan de 
afprøver jagthunde der. Vi så mange gode 
ting, men der var også momenter, som vi 
ikke synes, var så relevante, når de blev 
sat op i forhold til, hvordan vi går på jagt i 
Danmark.
  Et JET udvalg blev nedsat, og tiden fra 
august 2014 til slut 2015 blev brugt på 
at skabe Jet 1. Få nedskrevet reglerne, få 
afprøvet testen i praksis og ikke mindst få 
testen godkendt af DJU og DKK.

Kan den bruges?
Alle jagthunde under FJD, uanset race, fra 
10 måneder og op efter kan starte på testen. 
Og det er en test, ikke en prøve. Der bliver 
ikke givet karakterer, men et bestået eller 
ikke bestået. Der kan ikke kåres en “prø-
vens bedste hund”.
  Formålet med testen er at bedømme 
hundens jagtlige forståelse samt evnen til at 
samarbejde med sin fører og arbejde i god 
kontakt til denne. Derfor er det vigtigt, at 
alle momenter og discipliner tilrettelægges 
og udføres så det ligner praktisk jagt mest 
muligt.
  Det forventes, at de hunde, der deltager i 
testen, har modtaget grunddressur, lært ap-
portering så de kan søge efter og bringe et 
emne. At de har fået stimuleret deres anlæg 
gennem føring og træning på mark og even-
tuelt i skov. Det forventes ikke at hunden er Fri ved fod ad en snørklet pürschsti.

Ventetid tilbringes altid i samlet fl ok.

www.fjd.dk
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færdigdresseret.
  Testen dømmes af to FCI autoriserede 
markprøvedommere. Lykkes en hund ikke i 
en disciplin, første gang den afprøves, kan 
dommerne vælge at teste den igen, det er 
deres vurdering af hunden, der afgør dette. 
Klarer hunden opgaven i næste omgang, 
kan den bestå.  Max. otte hunde kan deltage 
på en test, dette for at sikre, at der er god tid 
til at afprøve alle hundene.
  JET 1 er en bedømmelse af hundens 
grundlæggende niveau i uddannelsen som 
alsidig jagthund. Hundene bliver afprøvet 
i følgende discipliner: Jagtsøg, ro på post, 
slæb og apportering af vildt, fri ved fod 
med og uden line, skudfasthed og alminde-
lig god opførsel.

Psyken er afgørende
Hundens psyke vurderes fra den ankommer 
til testområdet, til den forlader det igen. 
Her ses der på, hvordan den opfører sig, når 
den er i bilen, kan den forholde sig roligt. 
Under hele testen, når man går fra moment 
til moment, og når der ventes, skal hundene 
stå i en samlet gruppe.
  På f.eks, markprøver ser vi nogle gange 
en hundefører, som hele tiden holder sig 
væk fra andre. Dette kan være, fordi hunden 
ikke kan klare at have andre hunde tæt 
på, men det skal en jagthund altså kunne 
magte. Desuden skal alle hunde i løbet af 
testen presses helt tæt sammen. Det kan 
f.eks. være på en jagtvogn eller på ladet af 
en trailer.
  Er dette ikke muligt, kan det også være in-
den for et afmærket område. Hundene skal 

acceptere, at andre hunde og mennesker er 
meget tæt på.   Dommerne skal også tage 
kontakt til og berøre alle hundene.

Afsøgning af forskelligt terræn 
Her skal hunden afsøge terræn af vekslende 
karakter. Det kan være åben mark, skov, 
krat, eng eller mose. Her skal hunden hele 
tiden holde kontakt til føreren og følge den-
nes bevægelser og dette med mindst mulig 
indgriben fra føreres side.
  Om, den går stort eller småt i høj eller lav 
fart, er ikke så vigtigt, men vigtigt at den 
helt naturligt går på jagt for sin fører. Finder 
den vildt og forfølger dette, er det helt i 
orden, så længe den vender tilbage efter 
kort tid, nøjagtig som vi ville forvente, den 
gjorde på jagt. Men den hund, der konstant 
skal holdes øje med og fl øjtes på, samt jager 
for sig selv, kan ikke bestå testen.

Ro på post
 En af de meget svære ting for mange 
jagthunde, og nok fordi vi bruger for lidt 
tid på at træne det. Men det er vigtigt, at en 
jagthund kan forholde sig i ro under jagten. 
Det er ingen fornøjelse at være på jagt, man 
er sat på post, og så er ens egen hund eller 
naboens urolig, piber eller gør. Bliver det 
helt slemt, så farer hunden rundt, når den 
ikke skal, derfor dette moment.
  En god jagthund skal forholde sig rolig, 
indtil den får besked på at arbejde, på den 
måde forstyrres jagten ikke og hunden er 
klar når der er behov for den.
  De deltagende hunde sættes af rundt om 
en remise eller et stykke skov. To eller fl ere 
personer går nu stykket igennem, som om 
de var på jagt. De klapper, råber og skyder 
mindst to skud. De deltagende hunde skal 
forholde sig roligt, må gerne følge opmærk-
somt med, men de skal være tavse og blive, 
hvor de er sat af.

Apportering
En hund, der er egnet til jagt, kan apportere. 
I JET1 drejer det sig om et stykke fugle-
vildt.
  Der bindes en snor i vildtet, og dette ka-
stes så hunden, der står sammen med fører, 
ca. 25  til 30 m fra nedfaldsstedet, kan se 
det falde. Udkasteren trækker nu vildtet 30 
til 40 m ind i tættere bevoksning. Udka-

steren bliver stående tæt på apportemnet. 
Det sker på jagt at en skytte tilfældigt står 
der, hvor vildtet er faldet, og det skal ikke 
påvirke hunden, den skal klare opgaven 
alligevel. Hunden sendes i apportering. Den 
skal nu hente emnet og bringe dette tilbage 
til føreres hånd.
  Fører må gerne hjælpe og støtte hunden 
under apporteringen. Og er det nødvendigt, 
må fører også gå med frem i terræn for at 
få løst opgaven. I dette moment skal de 
andre hunde befi nde sig i nærheden af den 
hund, som sendes i apportering. Den skal 
klare opgaven på trods af, at fl ere hunde og 
jægere er i dens nærhed.

Hinter og fri ved fod 
Mange vil gerne bruge deres hund på 
pürschjagt. Men for at dette skal lykkes, er 
det vigtigt, at hunden har lært at følge fører, 
når denne bevæger sig rundt i terrænet. 
Desuden er det en dressurdisciplin, og en 
vellykket grunddressur er basen for at ud-
dannelsen til jagthund lykkes.
  Første del udføres i rem. Her skal hunden 
følge fører i rem. Går fører højre om et træ 
skal hunden gøre det samme. Efter ca. 50 
m tages remmen af hunden, og næste del 
gennemføres uden rem. Her skal hunden gå 
ved siden af eller bag fører og følge dennes 
tempo.

Alle bestod
Der er nu afholdt to tests en i Nordjylland 
og en på Fyn. Til begge tests var hundene 
trænet og motiveret til opgaven, og alle fi k 
“bestået”. Det var meget forskellige hunde, 
vi så, men det var alle hunde, som var 
meget opmærksomme på deres førere, og 
ingen af dem havde problemer med at være 
tæt sammen med andre hunde, heller ikke 
når de skulle udføre en opgave.
  Et par hunde måtte prøves om på nogle af 
disciplinerne, før dommerne var tilfredse, 
men de klarede det.
  Men det bedste af det hele var, at der var 
deltagere, som aldrig før havde deltaget på 
anerkendt prøve. Kan vi med denne test 
motivere fl ere til at træne målrettet med 
deres hund og på langt sigt få bedre jagt-
hunde, som sikkert klarer et stillet opgave, 
så er målet nået.

Apportering er et must. Det står i jagtloven. På JET 1 
anvender man fuglevildt.

LEARN ABOUT OUR PRODUCTS AT WWW.SAKO.FI
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Engelske racer.
FJDs Nordjyske prøve lørdag 11. marts - 
max. 2 hold engelske.
Mødested: Gl. Toftegård, Gl. toftegårdsvej 
65, 9440 Aabybro. 
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Eng-
vej 94, 9330 Dronninglund, tlf.:  4093 2898 
(Efter kl. 16:00). 
E-mail: post@ir-fritid.dk 
Dommere: Søren Stærkær og Lars Nielsen

FJDs Midtfynske prøve lørdag den 11. 
marts – max. 2 hold engelske.
Mødested: Ståbyvej 13, 5672 Broby.
Mødetid: kl. 08.00 
Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13, 
5672 Broby, tlf.: 5058 0794
E-mail: metrinelund@gmail.com 
Dommer: Endnu ikke på plads

FJDs Midtjyske prøve ved Salling lørdag 
den 11. marts – max 2 hold engelske 
Mødested: Eskjær Hovedgaard, Eskjærvej 
21, 7870 Roslev 
Mødetid: 8:00 
Prøveleder: Brian H. Krog, Lykken 13, 7860 
Spøttrup, Tlf.nr. 27617091
E-mail: bhk@ tekniclean.dk
Dommer: Endnu ikke på plads.

Sydsjællandske prøve ved Haslev lørdag 
den 11. marts - max. 3 hold engelske 
Mødested: Haslev Jagtforenings klubhus 
”Kaisholm”, Bråbyvej 77 A, 4690 Haslev 
Mødetid: kl. 08.30 

Prøveleder: Søren Stenhøj, Dadestien 1, 
Sandby, 4171 Glumsø, tlf. 2025 7430
E-mail: ssj@gribskovens.dk
Dommer: Endnu ikke på plads

FJDs prøve ved Hagested-Gislinge søndag 
den 12. marts - max. 4 hold engelske 
Mødested: Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk
Mødetid 8.30.
Prøveleder Jan Lorentsen tlf. 2482 0921
E-mail: jkllorentsen@gmail.com
Dommere: Endnu ikke på plads

FJDs Nordjyske prøve ved Jerup lørdag 8. 
april - max. 1 hold engelske.
Mødested: OK Tankstationen, Skagensvej 
427, 9981 Jerup 
Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Eng-
vej 94, 9330 Dronninglund, tlf.:  4093 2898 
E-mail: post@ir-fritid.dk 
Dommere: Jens Hansen
Tilmeldingsfrist: 31. marts 2017

Kontinentale racer
FJDs Sjællandske prøve ved Ringsted lør-
dag den 11. marts – max. 3 hold kontinentale
Mødested: Ringsteds Jagtforenings Klubhus, 
Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted.
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 
4174 Jystrup, tlf. 6049 1166
E-mail: soren@fredskovs.dk
Dommer: Rene Jørgensen, Jesper Hansen og 
Kim Nielsen

FJDs prøve ved Hobro lørdag den 11. 
marts – max. 2 hold kontinentale
Mødested: Vielshøjen 3, Hørby, 9500 Hobro
Mødetid kl. 09.30.
Prøveleder: Peter Katholm, Vielshøjen 3, 
Hørby, 9500 Hobro, tlf. 2134 1660
E-mail: peter@eurocon.dk
Dommer: Ikke på plads endnu.
Tilmeldingsfrist: 27. februar 2017.

Østjyske prøve ved Grenaa lørdag den 12. 
marts – max 3 hold kontinentale
Mødested: Skakkesholm, Grenaa Lystbåde-
havn, 8500 Grenaa 
Mødetid: kl. 08.00 
Prøveleder: Mogens Nielsen, Glentevej 5, 
8500 Grenaa. Tlf.: 3059 3587 
E-mail: ammnielsen@privat.tdcadsl.dk  
Dommere: Ikke på plads endnu

FJDs Sydjyske prøve ved Dover søndag 
den 12. marts – max. 1 hold kontinentale.
Mødested: Gårdspladsen, Københovedvej 
2B, 6630 Rødding.
Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Søren Roloff, Københovedvej 
2B, 6630 Rødding, Tlf. 40263942. 
E-mail: roloffskovogland@gmail.com
Dommer: Ikke på plads endnu.

FJDs Sydjyske prøve ved Løgumkloster 
søndag den 12. marts – max. 1 hold åben 
klasse kontinentale.
Mødested: Damhusvej 9, 6240 Løgumklo-
ster
Mødetid: 8.30
Prøveleder: Otto Brunhøj Jensen, Damhus-
vej 9, 6240 Løgumkloster, tlf. 4033 8225
E-mail: boegevang@post.tele.dk
Dommer: Ikke på plads endnu.
Der kan købes øl, vand samt kaffe.

FJDs prøve ved Dalbyover søndag den 12. 
marts – max. 5 hold kontinentale
Mødested: Dalbyover Kro, Kronborgvej 41, 
8970 Havndal
Mødetid: 08.00
Prøveleder: Thyge Nielsen, Gl. Visborgvej 
84, 9560 Hadsund, tlf. 2029 1715
E-mail: thyge.nielsen61@gmail.com
Dommer: Ikke på plads endnu.
Tilmeldingsfrist: 26.02.2017

Engelske og kontinentale racer.
FJDs Sydjyske prøve ved Ribe lørdag den 
11. marts – max.  1 hold engelske og 1 hold 
kontinentale 
Mødested: Kærbøl Markvej 25, 6760 Ribe
Mødetid: kl. 8.30 
Prøveleder: Jacob Poulsen, Kærbøl Markvej 
25, 6760 Ribe, tlf. 40767237
E-mail sydvestjyden@ofi r.dk
Dommer: Ikke på plads endnu.

FJDs forårsprøver 2017

Foto: Kenneth Asmussen.
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FJDs Midtjyske prøve ved Videbæk, søn-
dag den 12. marts, max 2 hold engelske og 1 
hold kontinentale
Mødested: Egehytten, Ejstrupvej 7A, 6920 
Videbæk
Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder Harry Jensen, Egerisvej 6, 6920 
Videbæk, tlf. 2330 7215
E-mail: harry.birte@privat.dk
Dommere: Erik Lykke Winkler, Poul Ågård 
Sørensen, K. Gorm Henriksen
Der kan købes morgenkaffe og pølser til 
middag.

FJDs Sydjyske prøve søndag den 12. marts 
– max. 2 hold engelske og 1 hold kontinental 
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bram-
ming. 
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Erling Clausen tlf.: 30525268,
E-mail: kennelsenja@gmail.com 
Dommer: Ikke på plads endnu.

FJDs prøve på Bornholm søndag den 2. 
april – max 1 hold engelske og kontinentale
Mødested: Klemensker Jagtforenings Klub-
hus, Kongens Mark, 3700 Rønne
Mødetid: KL. 09.00
Prøveleder: Erik Marker, Segenvej 38, 3700 
Rønne tlf. 40353558
Dommer: Ikke på plads endnu

Skovprøven den 22. marts – max. 8 hunde
Mødested: Bunken Hus, Råbjergvej 73, 9982 
Aalbæk.
Mødetid: kl. 08.30, morgenkaffe kl. 08.00.
Tilmeldingsfrist 15. marts 2017.
Prøveleder: Erling Clausen, Stratvej 11, 
Sejstrup, 6740 Bramming, tlf. 2334 0635
E-mail: erlingclausen@live.dk
Prøven er for engelske og kontinentale der 
mindst har 2. pr. i åben klasse eller brugs-
klasse.
Dommer: Ikke på plads endnu

Indskud: Ungdomsklasse (indtil 36 mdr. for 
alle racer) og åben klasse kr. 350,00. 
  Tilmelding: Skal ske på Hundeweb. 
  Tilmeldingsfrist 04.03.2017 undtaget 
Nordjyske prøve ved Jerup, FJDs prøve ved 
Hobro og Dalbyover,  Bornholmske prøve 
og Skovfugleprøven. Se under de enkelte 
prøver. 
  Oplysninger i øvrigt: Alle FCI/DKK-
stambogsførte stående jagthunde er startbe-
rettigede. 
  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. 
  Vær opmærksom på, at der udover de an-
noncerede prøver kan komme ekstra prøver 
på hundeweb.   
  Med venlig hilsen  
  Ingerlise Rasmussen,   (sekretær for FJD)

5-klub International vinderklasse 
2017 
Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben, Dansk 
Weimaraner Klub, Klubben for Gamle Danske 
Hønsehund og KJS
afholder international vinderklasse lørdag den 
1. april 2017.
  Mødested: Smækbjergvej 4, 7480 Vildbjerg. 
Mødetid kl.: 08:00.
Prøveleder: Carsten Lawets, Tværtoften 32, 
7400 Herning. E-mail: carsten.lawets@tryg.
dk. Tlf.: 22 20 81 46
  Terrænleder: Bent Christensen, Smækbjerg-
vej 4, 7480 Vildbjerg. Tlf.: 24 91 86 75
Tilmelding: Tilmelding og betaling af prøven 
skal foregå via www.hundeweb.dk. 
  Der kan på prøven uddeles CACIT til 1. 
vinderen.
  Der kan bestilles morgenkaffe til kl. 8.00 á 
kr. 35,- og/eller frokost á kr. 75,-. Dette bestil-
les ved at ringe eller skrive til prøvelederen. 
Der vil være mulighed for at købe øl og vand.

Schweissprøver i 5-klub regi 2017
For Dansk Weimaraner Klub , Langhårs-
klubben , Dansk Vizsla Klub , Klubben for 
Gamle Danske Hønsehunde  og Klubben for 
Jagthunde uden Specialklub 

Schweissprøven Sønderjylland
Lørdag d. 6. maj 2017 kl. 9.00 i Pamhule 
Skov , Haderslev
Mødested : Knagsledvej 3 , 6500 Vojens
Anmeldefrist : 25. april 2017
Deltager : Max 2 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 Vagn Møller
Prøveleder : Just Mikkelsen , Hammelev By-
gade 9 , 6500 Vojens . Tlf. 29 26 39 85
justm@webspeed.dk . 

Schweissprøven Sjælland
Søndag d. 30. april 2017 kl. 9.00  i Uggerløse 
Skov.
Mødested: Fås ved tilmelding
Anmeldefrist: 16. april 2017

  Deltager. Max 1 hold. Prøven er åben for an-
dre racer i henhold til schweissprøvereglerne.
Der kan tilmeldes i 400/3t og 400m/20t både 
med klov og sprøjtespor (ingen mulighed for 
rapportering)
Dommer : Kristian Graversen
Prøveleder : Ida Thyssen telf. 20 71 22 68
ida.thyssen@hotmail.com
Prøveorganisator : Bent Hansen  telf.  24 63 
32 19
  Man bedes selv medbringe spise drikkelse, 
idet der ikke vil være mulighed for køb af 
deslige.

Fælles for alle prøver
Tilmelding skal ske på „Hundeweb“
Regelsæt : Adgangskrav og bedømmelse efter 
DKK`s regelsæt , der kan rekvireres ved hen-
vendelse til DKK`s kontor eller ses på DKK`s 
hjemmeside .
  Prøvegebyr : 400m/3t 450 kr. -  400m/20t 
500kr. 
  Stambog og vaccinationsattest skal medbrin-
ges på prøvedagen , ligeledes resultatbogen 
(Hvis resultatet  ønskes indført)
  Knæk og Bræk !

Prøver i 5-klub regi

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

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

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

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

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

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

konsulent om gældende “hunde ret.”

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

En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 475 kr. til en god investering:

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

www.fjd.dk
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Invitation til DKK’s internationale for-
årsvinderklasser 2017
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 
vinderklasser. 
  Tilmeldingsfristen til samtlige DKK prø-
ver er mandag den 13. marts 2016.

Engelske racer
Vinderklasse på Sydsjælland for Engel-
ske racer 
Prøven afholdes man. 20 marts 2017
Mødested: Langøvej 10, 4772 Langebæk
Mødetid: Kl. 800
Prøveleder: Bjarne Kleis 22 14 20 76
Dommere: Ordf. Poul Vestervang & (oply-
ses senere)

Vinderklasse ved Bramming for Engel-
ske racer
Prøven afholdes ons. den 29. marts 2017
Mødested: Hallen ved Hunderup Skole, 
Kjærgårdvej 9a, Hunderup, 6740 Bramming
Mødetid: Kl. 800 
Prøveleder: Erling Clausen, tlf. 23 34 06 35 
Dommere - prøve 1: Jan Andreasen (ordf) 
& Sv. Aage Vad
Dommere - prøve 2: Mogens Vestergård 
Hansen (ordf) & Thomas Klit

Vinderklasse ved Vildbjerg for Engelske 
racer
Prøven afholdes den 4. april 2016
Mødested: ”Jagthytten” Gilmosevej, 7400 
Herning
Mødetid: Kl. 8:00
Prøveleder: Knud Overgaard, tlf. 30 45 31 
81
Dommere prøve 1: Erling Clausen  Ordf. & 
Anders Warming
Dommere prøve 2: Joakim Skovgaard 
(ordf) & Lars Nielsen
  
Mesterskabsprøven Engelske racer på 
Vestsjælland (uden Cacit)
Prøven afholdes Palmesøndag d. 9.4 2017
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: Harris Jensen / Jan Lorentzen 
tlf. 20 72 91 90 – 20 14 70 48
Dommere: Erik Petersen Ordf. Brian Hinge 
Krog & Allan Diederichsen 

Kontinentale racer
Vinderklasse ved Grenå Kontinentale 
racer
Prøven afholdes ved Grenå 24. marts. 2016
Mødested: Grenå Jagtforening, Skakkes-
holm, Grenå Lystbådehavn, 8500 Grenå 
- kl. 08.30
Prøveleder: Mogens Nielsen, 3059 3587
Der kan købes morgenkaffe, brød, øl og 
vand samt eftermiddagskaffe og kage.
Dommere: Ordførende Tommy Hougaard, 
Ole Andersen og Gorm Henriksen

Vinderklasse ved Ringsted Kontinentale 
racer
Prøven afholdes ved Ringsted Søn d. 26. 
marts. 2017
Mødested: Ringsted Jagtforenings klubhus, 
Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted. kl. 08.30
Prøveleder: Søren Nielsen, 60 49 11 66
Der kan købes morgenkaffe og brød samt øl 
og vand. Eftermiddagskaffe og kage.
Dommere: Ordførende Rene Jørgensen, 
Kim Nielsen, Jesper Hansen

Vinderklasse ved Ribe Kontinentale 
racer
Prøvens afholdes ons. 5. april 2017
Mødested: Skydebane 3, 6730 Ribe. Kl. 
08.30
Prøveleder: Jakob Poulsen, 40 76 72 37  
Dommere: Knud Føns, Uffe Jacobsen & 
Niels Erik Kromann

Vinderklasse ved Nørager Kontinentale 
racer
Prøvens afholdes fre. 7. april 2016
Mødested: Nørager Kro, Jernbanegade, 
9610 Nørager, kl. 08.30
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen. 20 47 33 
82
Dommere: Kirstein Henriksen (ordf), Kim 
Krogh Nielsen, Jens Jørgen Nielsen & 
Jørgen Larsen

Mesterskabsprøve ved Grenå Skærtors-
dag den 13. april 2017 (uden Cacit)
Mødested: Grenå Jagtforening, Skakkes-
holm, Grenå Lysbådehavn, 8500 Grenå 
kl.08.30
Prøveleder: Mogens Nielsen / Conni Jacob-
sen DKK repr.  
Der kan købes morgenkaffe, brød, øl og 
vand samt eftermiddagskaffe og kage.
Dommere: Ordførende Poul Bjarne Jensen, 
Claus Christensen, Kaj Hedegaard

Skovfuglsprøver (Engelske & 
Kontinentale racer): 2017
Stenbjerg Klitplantage Fredag den 31.3. 
2017
Mødested og tid: Jagt og Folkestuen, 
Stenbjerg Klitplantage, Stenbjergvej, 7752 
Snedsted
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen 20473382
Dommer: endnu ikke på plads.
Antal hunde max. 8

Skagen/Tværsted Klitplantage Annonce-
res senere   
Ringkøbing /Dejbjerg Annonceres senere   
Læsø Annonceres senere   

Generelle supplerende oplysninger:
Tilmeldingsgebyret til de enkelte prøver er 
kr. 350,00
  Tilmelding og betaling foretages elektro-
nisk via www.hundeweb.dk, og der modta-
ges en bekræftelse på tilmeldingen. 
  Der dømmes efter gældende ”Fælles 
Markprøveregler” samt Skovfugleprøvereg-
ler (DJU)
  Der konkurreres om de sædvanlige poka-
ler og DKK’s ærespræmier. 
  Til førstevinderen kan uddeles CACIT.
  Der kan ikke tildeles Cacit på Mester-
skabsprøverne samt på Skovfuglsprøverne.
  DKK’s udvalg for stående jagthunde.

DKKs forårsprøver 2017

Foto: Annette Laursen.

www.fjd.dk
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DJU
orienterer

Referat
Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Al-
lan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) 
DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Connie Holmgaard 
Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, 
Frank Elmer (FE) FJD, Flemming Sørensen (FS) 
DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

PV bød velkommen og mødet startede.

1. Dagsorden fastlægges
Punkt 5.4 udgår. Dagsorden i øvrigt blev godkendt

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af 
mødet 15. oktober 2016 samt opfølgning af ikke 
afsluttede sager
Referatet blev godkendt og underskrevet.
  Der var en enkelt uafsluttet sag, nemlig valg af 
dommere til Danmarksmesterskabet (DM) 2017. 
Efter en debat blev det vedtaget, hvem der inviteres 
til at dømme DM i 2017. Under debatten oplyste 
PV, at DJ vil komme med et forslag til en ny proce-
dure, hvor alle tre organisationer foreslår/indstiller 
kandidater, som DUV så vurderer og rangerer. 

3.0. Organisationerne
3.1. Meddelelser fra organisationerne
FJD CJ oplyste, at der forventes et regnskab for 
2016 med et lille positivt resultat. I 2017 forventes 
et overskud. Der er nedsat et udvalg vedr. erstat-
ningspriser for stående jagthunde. Det er besluttet at 
genoptage indbetalingen til Agerhønefonden. Han 
sluttede med at erklære, at FJD støtter Markprøve-
udvalgets kompetence mht. planlægning af prøver. 
  DKK EP VM er overstået med succes. DKK er 
positive over for at genindføre glas som præmier. 
Glassene kan evt. udleveres på forårets hovedprøver 
for at spare de store portoudgifter. 
  DJ KH udtalte, at i DJ har man konstateret, at 
prøvegebyret for markprøver er OK, så økonomien 
hænger sammen.   
3.2. Økonomiske retningslinier for afholdelse af 
prøver
Den af MUV udarbejdede vejledning for organi-
sationernes økonomiske afregninger, der ligger på 
DJU’s hjemmeside, var udsendt. Dette notat viser, 
at de forskellige organisationer afregner enkelte 
ydelser lidt forskelligt, f. eks. terrænpleje på mark-
prøver uden fældning af fugl, kørselsgodtgørelse til 
medhjælpere m.m. 
  I den efterfølgende debat blev det sagt, at det ikke 
er hensigtsmæssigt, hvis organisationerne arbejder 
med forskellige satser for de ydelser, prøveledere 
og medhjælpere leverer. Man var dog enige om, 
at differencerne er små og udligner hinanden. Det 
blev vedtaget, at der fortsættes efter de satser og ret-
ningslinier, som fremgår af ovennævnte notat. FJD’s 
regler for afvikling af markprøver er udleveret til 
DJU’s bestyrelse.  
3.3. Forslag om krav til høringsfrist for ændrin-
ger i prøveregler.
Fra FJD var fremsendt et forslag om krav til en 
høringsfrist for alle ændringer i Fælles Markprøve 
Regler (FMR). Høringsfristen skal aftales for hvert 
forslag, der sendes til høring, så disse organisationer 
og klubber har mulighed for at behandle forslaget 
på behørig vis. 
  AASJ udtalte, at han støtter forslagets intentioner 
om, at ændringer i prøveregler (ikke kun FMR) 
først kan vedtages, efter de har været til høring i 
organisationerne, herunder specialklubberne. Der 
var derefter en debat om forslaget skulle behandles 
på dette møde, da det først var fremsendt nogle 
dage inden mødet. Da fl ere ikke havde nået at drøfte 
det inden mødet, blev punktet udskudt til næste 
bestyrelsesmøde.

4.0. Dommerudvalget (DUV)
FS orienterede om overrækkelse af DJU-nålen til 
Poul Rasmussen.  Han oplyste, at Heine Tirsbæk 
Jørgensen har besluttet at stoppe som dommer, og 
Leif Andersen har besluttet at stoppe som domme-
raspirant. Fire kontinentale og en engelsk aspirant 
er indstillet til den afsluttende prøve i foråret. En 
kontinental aspirant skal gå en vinderprøve om, 
inden han kan indstilles til den afsluttende prøve, 
som planlægges afviklet i april måned. 
  DUV har drøftet ”Hvornår starter prøven”. mht. 
bedømmelse af dommeres hunde på apporterings-
prøver. AASJ kunne oplyse, at der i prøveledervej-
ledningen står, at denne ”bedømmelse skal ske i 
fuld offentlighed.” Denne formulering tilsluttende 
man sig.   
  Den 16.12.2017 arrangeres der en skovfugleprøve 
med fældning af fugl. Spørgsmål til ERFA-grup-
perne er under forberedelse. FS har en plan om at 
besøge fl ere ERFA-grupper. Der arbejdes med tan-
ker om, hvorledes en ændret dommerrangering kan 
udarbejdes. Der forberedes en artikel til Jagthunden 
om det at være dommer. 
  Nogle af DJU’s bestyrelsesmedlemmer er blevet 
hængt ud på Facebook af dommerkolleger, hvilket 
må opfattes som en ukollegial opførsel. Det med-
førte fl ere indlæg, hvor det bl.a. blev nævnt, at man 
skal tænke sig godt om, inden man lægger billeder 
på Facebook.
4.1. Ændringer i Fælles Markprøve Regler 
(FMR)  
AASJ havde udarbejdet et notat om status for for-
slag til ændringer i FMR, Notatet blev gennemgået, 
og det blev besluttet hvilke forslag, der skal sendes 
i høring. Forslaget vedhæftes dette referat som et 
bilag.
  Under dette punkt var der bl.a. en debat om 
ungdomsklassens aldersgrænse, som på bestyrelses-
mødet den 8. august 2016 blev besluttet hævet til 36 
måneder med ikrafttræden den 1. januar 2017 med 
en prøvetid på 3 år.
  Fra FJD’s engelske gruppe var modtaget et forslag 
om at udskyde denne ændring, indtil der har været 
afholdt en høring. Forslaget blev afvist. Prøveperio-
den for 3 års reglen igangsættes den 1.01.2017. 

5.0. Markprøveudvalget (MUV)
5.1. MUV’s rapport
MUV havde fremsendt en rapport om udvalgets 
arbejde i det forløbne år. Rapporten indeholder bl.a. 
motivering for de to næste punkter. Rapporten blev 
taget til efterretning.
  ESK har fremsendt en ansøgning om at afholde 
en brugsprøve i forbindelse med deres 100 års 
jubilæum. Tilladelse gives på betingelse af, at det 
bliver en åben prøve for alle engelske racer og ikke 
en lukket prøve for enkelte udvalgte repræsentanter 
fra de 5 engelske racer.
5.2. Planer for 2017 – 2019
Fra MUV var modtaget forslag til reviderede planer 
for 2017 og 2018 samt forslag til en plan for 2019. 
Forslagene var motiveret i rapporten.
  Planerne for 2017 og 2018 blev godkendt. MUV 
bør revurdere planen for 2019, så de anderkendte 
prøver starter en uge før foreslået.
  Beslutning om den 6. efterårsvinderprøve for 
kontinentale racer skal fortsætte overføres til næste 
bestyrelsesmøde
5.3. Procedure for godkendelse af prøveregler
På MUV’s møde den 18.08.2016 med organisa-
tionernes sekretærer var der rejst et spørgsmål om 
hvilken instans, der i den sidste ende godkender 
ændringer i prøveregler. Er det DJU’s bestyrelse 
eller er det DKK’s bestyrelse?
  Efter korrespondance med DKK’s direktør og 

sekretariatet kan der konkluderes, at DJU’s besty-
relse har kompetence til at godkende ændringer i 
prøveregler, såfremt disse under sagsbehandlingen 
er fremlagt for DKK’s bestyrelse gennem DKK’s 
repræsentanter i DJU. Punktet indgår i emner, der 
skal behandles på det møde, der skal afholdes med 
repræsentanter fra DJU og DKK’s bestyrelse/for-
retningsudvalg.    
5.4. Retningslinier for arrangører af prøver, her-
under evaluering af anmeldt prøve 11.09.2016. 
Punktet blev strøget af dagsordenen.
5.5. Fremtidig organisering af prøver med 
jagthunde. 
Punktet er sat på dagsordenen på opfordring af FEL, 
der havde fremsendt en kort motivering for emnet. 
Formålet med en drøftelse skal være at fremtids-
sikre, at vores prøver for stående jagthunde får den 
bedst mulige organisering uanset hvilken organisa-
tion eller klub, der afholder den.
  Der var fl ere indlæg, og punktet fortsætter på 
næste bestyrelsesmøde.
5.6. Specialklubbers muligheder for afholdelse af 
kvalitetsprøver om efteråret.
Fra Klubben for Gamle Danske Hønsehunde er 
der et ønske om at kunne afholde en markprøve 
med ungdoms- og åben klasse i efteråret. Klub-
bens ledelse er meget sikker på, at der vil være stor 
tilslutning til en sådan prøve for deres medlemmer. 
Forslaget er at lægge prøven i den sidste weekend i 
august 2017. FEL foreslog, at en weekend tildeles 
specialklubberne. Motivering er at styrke interessen 
for at stille på markprøver.
  Der var herefter fl ere indlæg, hvor det bl.a. blev 
foreslået, at interesserede specialklubber kunne 
benytte den weekend, der er tildelt FJD. Der blev 
advaret mod, at det vil give et stort tryk på ter-
rænerne, hvis alle specialklubber vil benytte sig af 
muligheden. 
  FEL havde konstateret, at det ikke står nogen 
steder, at man kan stille på hinandens klubprøver. 
AASJ oplyste, at det for mange år siden var beslut-
tet i FJD. Dette er indeholdt i ”Regler for afvikling 
af markprøver i FJD”.
  Beslutning blev udsat. Punktet tages op på et 
senere bestyrelsesmøde.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU)
Der var intet til dette punkt.
6.1. Forholdsregler for apporteringsprøver ved 
skærpet situation med fugleinfl uenza. 
Hvad vil der ske, hvis fugleinfl uenzaen breder sig? 
Kan vi så holde apporteringsprøver med udlægning/
udkastning af tamduer og gråænder? Punktet sættes 
på næste møde 

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)
Fra FUV var indkommet forslag om at omdøbe 
FUME til Danmarksmesterskabet for Fuldbrugs-
prøver.
  Punktet overføres til næste møde.

8.0. Økonomiudvalget (ØUV)
Der var intet til dette punkt

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet (WEB) 
Der var intet til dette punkt.

10.0 Valg. Orientering om foreslåede kandidater
Der var fremsendt et opdateret notat om de fore-
slåede kandidater. Der mangler forsat en kandidat 
til den ledige post i Slæb- og apporteringsprøveud-
valget 

11.0. Næste møde
Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 17 i Ejbyhallerne.

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 5. december 2016
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12.0. Eventuelt
Under dette punkt blev det konstateret, at det 
forventes, at de nye regler for udtagelse til DM 
træder i kraft i 2017. Spørgsmålet om, hvornår man 
må udtale sig efter et møde, blev rejst. Efter en kort 
debat var man enige om, at man internt i organisa-

tionerne må orientere om vedtagelser o. lign. inden 
referatet udsendes.  
  EP oplyste, at han vil arbejde for, at f. eks. prøver 
fra udlandet tilgodeser en races tarv. AASJ henviste 
til en tidligere diskussion om specialklubbers ønske 
om indførelse af forskellige avlsforbud, hvor DKK’s 

formand Jørgen Hindse havde slået fast, at det er 
DKK’s bestyrelses ansvar, at der ikke indføres 
regler, som strider imod en races tarv.
  Mødet sluttede kl. 21.50.
  Aage Stenhøj Jørgensen
  Referent

Hermed fremsendes forskellige forslag til ændring 
af FMR i høring hos DJU’s organisationer. Hø-
ringssvar bedes tilsendt Dansk Jagthunde Udvalgs 
(DJU) sekretariat v/ Aage Stenhøj Jørgensen e-mail 
stenhoej@mail.dk senest den 15. april 2017. 

§ 10. Antal starter på vinderprøver
§ 10 efter første afsnit tilføjes: Derudover kan hun-
den starte på en specialklubs efterårsvinderprøve.
  Motivering: Selvom det fremgår klart af teksten, 
bliver spørgsmålet, om hvor mange vinderprøver en 
hund kan starte på om efteråret, ofte stillet.
§ 10 efter sidste afsnit tilføjes: samt på en special-
klubs forårsvinderprøve.
  Motivering: Så skulle det være klart, at en hund 
kan starte i alt 3 gange på forårsvinderprøver.

§ 11 stk. 5 Betegnelsen HP (Hæderspris) afl øses 
af CK.
Fra FJD er rejst følgende forslag om af ændre HP 
til CK.
  For at man nemmere kan sammenligne betegnelser 
indenfor vinderprøver (VK) med vore nordiske kol-
leger, foreslås følgende til høring i organisationerne:
  HP (hæderspris) sløjfes, og der indføres i stedet for 
CK, som kan gives til en hund, der i VK kunne opnå 
en 1. præmie i åben klasse /1. præmie i brugsklasse.
  Dermed har man i Danmark mulighed for – i 
lighed med Sverige og Norge (samt FCI) - at tildele 
CACIT, Res CACIT og CK. 

§ 12 Stk. 1 Ungdomsklassens aldersgrænse
På DJU’s bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev 
følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 
2017 med en prøvetid på 3 år: 
  § 12 Stk. 1. Ungdomsklasse. For hunde, der på 
prøvedagen er fyldt 10 måneder, og som ikke er 
fyldt 36 måneder.
  Fra FJD’s engelske gruppe er modtaget et forslag 
om at udskyde denne ændring, indtil der har været 
afholdt en høring Den nye aldersgrænse træder i 
kraft den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år. 
FJD’s forslag om at bevare aldersgrænsen på 24 
måneder sendes hermed i høring. 

§ 13 Championater
Fra FJD er rejst forslag om krav til mindst én situa-
tion, hvor der er fældet fugl for hunden, for at kunne 
opnå et Jagtchampionat (DKJCH) eller Brugscham-
pionat (DKBCH). Følgende forslag sendes i høring:
  På alle prøver med fældning af fugl indføres beteg-
nelsen VP (Vildtpris). Denne gives til en hund, som 
har haft en korrekt og komplet situation, hvor vildtet 
er fældet og apporteret i henhold til reglerne. For 
at opnå DKJCH og DKBCH skal en hund mindst 
en gang have fået tildelt VP i forbindelse med en 
af de kvalifi cerende (ifølge bestemmelserne om det 
gældende championat) placeringer. Ellers de samme 
regler som hidtil.  

§ 14 stk. d. Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr 
m.m.
Der foreslås tilføjet følgende sætning:
  Der henvises i øvrigt til ”Regler for tilbagebetaling 
af tilmeldelsesgebyr” på DJU’s hjemmeside.

§ 14 stk. i Afl ysning af prøve.
  § 14 stk. i. sidste sætning: For ikke færdigbedømte 
hunde osv” udgår.

Forslag til ændringer af Fælles Markprøve Regler (FMR) i 2017
§ 14 stk. k Dopingreglement
§ 14 stk. k.  Her nævnes DKK’s dopingreglement af 
1. januar 2004. Dette reglement er nu afl øst af nogle 
retningslinier, som ligger på DKK’s hjemmeside. 
Der foreslås følgende ny tekst:
  At behandle tilfælde af doping i overensstemmelse 
med Dansk Kennel Klubs (DKK) retningslinier på 
DKK’s hjemmeside under rubrikkerne: For hunde-
ejere/Sundhed/Doping.

§ 16 stk. 2 Begrænsningen af dommeropgaver 
før DM
§ 16 stk. 2. foreslås kun at gælde ordførerskaber. 
Forslag til tekst: 
Stk. 2. Dommerne på DM må ikke samme år have 
fungeret som ordførende dommere på organisatio-
nernes eller specialklubbernes efterårsvinderprøver.

§ 16 stk. 3 Indstilling af dommere til DM
Fra Danmarks Jægerforbund er modtaget dette 
forslag til en ny formulering af FMR § 15 stk. 3:
Stk. 3. Dommere til DM udpeges af DJU efter 
indstilling fra organisationerne.
  DJ foreslår, at DJU går helt tilbage til den oprin-
delige ordning, hvor alle DJU’s tre organisationer 
havde retten til at indstille hvilke dommere, man 
foreslog, skulle dømme DM. Siden havde FJD i en 
årrække alene retten til at indstille. Indstillingsret-
ten ligger nu hos Dommerudvalget (DUV). Det er 
fortsat DJU’s bestyrelse, der træffer den endelige 
beslutning. Det understreges, at DUV fortsat skal 
indgå i proceduren med råd og vejledning. Organi-
sationernes indstillinger tilsendes DUV, der herefter 
vurderer de indstilledes kvalifi kationer samt foreta-
ger en rangering af de indstillede dommere.
§ 20 stk. 2 Markeringsdækkener.
§ 20 Stk. 2. sidste sætning. Der er i øjeblikket 
dispensation for engelske racer, så de må godt bære 
et markeringsdækken. Der foreslås, at denne dispen-
sation bliver permanent. Ligeledes foreslås, at det 
også kommer til at gælde kontinentale racer.
  Sætningen ”Hunde, der er til afprøvning, må 

ikke bære dækkener uanset type” forslås afl øst af 
følgende tekst:
  Det er tilladt hunde under afprøvning at bære et 
orange dækken, defi neret ved at være dækkende fra 
midt på halsen og ned før hofterne, samt på siden 
ned til, hvor ribbenene slutter.

§ 24 stk. 5 Knaldapport
§ 24 stk. 5. Det foreslås, at teksten efter de tre første 
sætninger slettes, så den kun indeholder følgende 
tekst: Stk. 5. I opfl ugt og skud skal hunden forholde 
sig rolig. Knaldapport i brugsklasse medfører, at en 
hund højst kan opnå 2. præmie. 

I DUV’s vejledning afsnit 7 C foreslår DUV, at 
sætningen ”I et i øvrigt svagt felt kan ordførende 
dommer skønne, at knaldapportøren alligevel kan 
placeres” stryges. 

DUV’s vejledning til FMR vedr. hundens opfør-
sel overfor husdyr
I DUV’s vejledning afsnit 8 sidste afsnit foreslås 
teksten: ”Tages katten i rejsningen …” ændres til 
”Tages husdyret i rejsningen …”
  Motivering: Det kan være en tamhøne, der trykker 
sig i en græstot. 

Kapitel 13 Ræveslæbsprøve for kontinentale og 
engelske racer
Reglerne for ræveslæbsprøver og for ræveslæbsdi-
sciplinen på fuldbrugsprøver skal have den samme 
ordlyd. Forslag dateret 21. december 2016 er udar-
bejdet og fremlægges hermed til høring.
  Kapitel 13. Ræveslæbsprøve for kontinentale og 
engelske racer
§ 35. Stk. 1. Prøvens formål er at højne jagthun-
denes standard i den del af dressuren, der omfatter 
apportering af tungt vildt over stor afstand. Prøven 
er identisk med Fuldbrugsprøvens disciplin for 
ræveslæb, jf. Regler for Afholdelse af Fuldbrugs-
prøver i Danmark, II, A, 1 herunder den tilknyttede 
Vejledning. Dette gælder også, for så vidt angår 
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antal omstarter.
  Stk. 2. For at bestå prøven, skal hunden have op-
nået mindst 2 point. Resultatet ”bestået” eller ”ikke 
bestået” samt karaktererne 4 til 0, fx ”Bestået med 
4 point”, registreres på præmielisten og indføres i 
hundens præmieregister i DKK.
  Stk. 3. Karakteren 4 gives for den præstation, der 
helt lever op til reglernes krav. Arbejdet har fuld 
jagtlig værdi.
  Karakteren 3 gives for den præstation, som med 
få mangler lever op til reglernes krav. Arbejdet har 
god jagtlig værdi og indikerer, at hunden oftest løser 
opgaven tilfredsstillende.
  Karakteren 2 gives for den præstation, som er 
behæftet med ikke ubetydelige mangler i forhold 
til reglernes krav. Arbejdet har nogen jagtlig værdi 
men indikerer, at hunden oftest ikke løser opgaven 
tilfredsstillende.
  Karakteren 1 gives for den meget mangelfulde 
præstation. Arbejdet indeholder dog så mange ele-
menter fra reglernes krav, at det ikke kan betegnes 
som helt uden jagtlig værdi.
  Karakteren 0 gives for den uantagelige præstation, 
der på ingen måde opfylder reglernes krav. Hundens 
arbejde er uden jagtlig værdi.
  § 36. Stk. 1. Prøven afvikles i skov eller skov-
lignende område, således at hunden skal arbejde 
selvstændigt uden støtte fra sin fører.
  Stk. 2. Frosne, men veloptøede ræve kan anvendes. 
Det bør tilstræbes, at der anvendes ræve af god 
kvali-tet og nogenlunde ens størrelse, helst ikke 
over syv kg.
  Stk. 3. Slæbet har en længde på 300 m med knæk 
ved ca. 100 m og 200 m. Afstanden mellem slæbene 
skal være mindst 60 m.
  Stk. 4. Føreren må følge sin hund evt. i line ca. 10 
m ”bort fra startstedet (”anskudsstedet)”. Hunden 
skal herefter selv udrede slæbet og bringe ræven 
uden indgriben fra førerens side. Dog er det tilladt 
føreren med ”begrænset” brug af armbevægelser at 
tilkendegive sin position over for hunden, når den er 
synlig for føreren på vej tilbage med ræven.
  Stk. 5. Såfremt hunden får tab og selv vender 
tilbage eller må kaldes ind til føreren, sættes den 
på sporet igen, men mister herved ét point. Såfremt 
dette gentager sig, sættes hunden på ny på sporet, 
og der trækkes i alt to karakterer. Klarer den ikke 
slæbet tredje gang, afbrydes arbejdet, og hunden 
har mistet muligheden for at blive opnå point (bestå 
prøven). At hunden på vej tilbage med ræven skifter 
greb på denne, har ingen indfl ydelse på præmiegra-
den, blot det sker, uden at føreren griber ind.
  Stk. 6. Inden afprøvningen starter, skal domme-
ren tydeligt udpege start-/afl everingsområdet for 
hundeføreren. Det er også indenfor dette område at 
ræven skal afl everes til førers hånd. Det er føreren, 
der afgør, om hunden skal afl evere siddende eller 
stående indenfor start-/afl everingsområdet. Lægger 
hunden ræven ved førers fødder så denne skal række 
ud efter den, skal der trækkes point. Lægger hunden 
ræven indenfor det udpegede startområde, men så 
fører skal fl ytte sig for at nå den, gives karakteren 3, 
2 eller 1. Hvis hunden ikke henter ræven, forlader 
ræven, eller smider den udenfor startområdet gives 
karakteren 0. Har hunden gået 300 meter på sporet 
ud til ræven, apporteret denne og bragt den hele 
vejen tilbage indenfor start-/ afl everings-området, 
men ikke afl everer til føreres hånd, har det arbejde 
som hunden har vist alligevel en jagtlig værdi og det 
skal den have en karakter for). 
  §37. Bemærkninger. Stk. 1. Slæbet lægges af én 
person, men det fremmer prøvens afvikling, at der 
er to slæblæggere til disposition.
  Stk. 2. Dommeren og slæblæggeren skal aftale en 
intern kommunikation, fx ved hjælp af walkie-talkie 
eller mobiltelefon.
  Stk. 3. Når slæblæggeren har afl agt ræven, 
fortsætter han ligeud mindst 15 m og skjuler sig. 
Slæblæggeren skal fra sit skjul kunne se hunden, når 
den er ved ræven og han skal omgående rapportere 

til dommeren, hvis hunden har været ved ræven og 
derefter forlader denne. I dette tilfælde afbrydes 
hundens afprøvning. Det skal understreges, at det 
ikke er hundens evner på spor, der skal bedøm-
mes. Det er en apportering over lang afstand, hvor 
hunden støtter sig til det stærkt færtgivende slæb. 
Støder hunden vildt på sin vej frem til ræven, er det 
acceptabelt, hvis den kort forfølger dette, men den 
skal selvstændigt vende tilbage uden førers ind-
griben og fuldføre opgaven. Der må gerne bruges 
halsbånd på ræveslæbet.

Retningslinier for udtagelse af stående jagthunde 
til Danmarksmesterskabet
I FJD’s kontinentale gruppe er der rejst forslag om 
at ændre reglerne for udtagelse til DM. Neden-
nævnte forslag, der er baseret på de nugældende 
regler for engelske racer, så reglerne bliver ens for 
både kontinentale og engelske racer, fremsendes 
hermed til høring:
  Til Danmarksmesterskabet (DM) kan kun udtages 
hunde, der har en stambogsført placering på en af 
nedennævnte udtagelsesprøver. Alle udtagne hunde 
skal være præmieringsværdige, dvs. have fået 
betegnelsen ”vinder”. Der udtages kun hunde fra 
vinderprøver, hvor der er startet mindst 10 hunde. 
I øvrigt henvises til Fælles Markprøve Regler for 
stående jagthunde (FMR) Kap. 4 § 11, stk. 4.
  På DM kan deltage danskejede hunde optaget i 
Dansk Hundestambog, der føres af Dansk Kennel 
Klub. Endvidere kan udenlandsk ejede hunde af 

engelske racer med tilsvarende FCI-anerkendt
 stambog deltage.
  Til DM udtages fra organisationernes efterårsvin-
derprøver og fra specialklubbernes efterårsvinder-
prøver 24 hunde af engelsk race og 24 hunde af 
kontinental race. Disse hunde udtages i forhold til 
antal startende hunde på de enkelte vinderprøver. 
Ved sammenfaldende forholdstal kan antal udtagne 
hunde reguleres opad. 
  Hvis en hund kvalifi cerer sig mere end én gang på 
ovennævnte prøver, 
  a)  regnes den første kvalifi cerende placering 
       som den gældende. Ved kvalifi cering på 
       den anden prøve, indtræder den næste 
       vinder på denne prøve som deltager på 
       DM.
  b)  regnes den anden kvalifi cerende placering 
       som den gældende. Det medfører, at den 
       næste vinder på den første prøve indtræ-
       der som deltager på DM. 
  Hvis en hund, der har kvalifi ceret sig til DM, er 
forhindret i at deltage, indtræder den næste vinder 
på den prøve, hvor den har kvalifi ceret sig, som 
deltager i stedet for denne.
  Vedtaget af Dansk Jagthunde Udvalg den xxx
  Det skal besluttes, om det skal være model a eller 
model b, der skal benyttes.

  Med venlig hilsen
  Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse
  1.januar 2017
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Fagre ny verden!
Det er ikke mange år siden klubbens årbog 
var måden vi kommunikerede på og delte 
informationer og resultater. Jeg kan sagtens 
forestille mig, at der rundt omkring i landet 
for år tilbage har siddet ruhårsfolk og ventet 
med længsel og kolde tæer ved postkassen 
på, at årets store begivenhed dumpede ind 
af brevsprækken. Så man endelig kunne få 
resultater fra hovedprøven  og andre prøver 
og få bekræftet om rygterne talte sandt. 
Og bagefter kunne man placere årbogen på 
hylden i rækken af gamle årbøger. Måske 
for blot at samle støv eller brugt, hvis man 
lige skulle tjekke en hund til en kommende 
parring.
  Ofte kunne man godt ønske sig tilbage til 
det nogle kalder ”de gode gamle dage”, der 
i øvrigt har det med at blive bedre og bedre, 
som tiden går. Og nogle ting var sikkert 
både rarere og lettere den gang. 
  I dag kommunikerer vi på en helt andet 
måde og vi har informationerne lige ved 
hånden og 24/7. Vi er endda i stand til at 
sende live fra diverse prøver og kender 
resultatet inden dommerne har besluttet sig. 
Synes vi selv!
  Årbogen er en samling af data, som popu-
lært sagt er gamle nyheder. Vi har en gruppe 
mennesker i årbogsudvalget, der i hærdigt  
i slutningen af året går på jagt i diverse 
databaser og samler informationerne til det 

vi kender som Årbogen og som i omegnen 
af 300 medlemmer og andre interesserede 
investerer i.
  I lyset af, at de data der er i årbogen alle er 
tilgængelige for medlemmer på hundeweb 
og andre steder, har vi i bestyrelsen på år-
bogsudvalget anbefaling besluttet at Årbo-
gen 2016 kommer i en e-bogs udgave – en 
elektronisk udgave, som vi kender det fra 
diverse jagtblade, magasiner og kataloger 
og den bliver til rådighed for alle medlem-
mer på klubbens hjemmeside.
  Inden den ”gamle og trofaste garde” og 
samlerne helt fortvivler, har vi  besluttet, 
at årbogen også i år kommer i det gamle 
kendte format. Det kræver bestilling og at 
antallet af forudbestillinger udgør minimum 
100 årbøger.
  Men fremtiden tilhører de elektroniske 
medier, tror jeg de færreste vil være uenige 
i, om man nu kan lide det eller ej. Første 
skridt ind i den elektroniske tidsalder for 
fremtidens årbog er nu taget, men det rejser 
naturligvis en række andre spørgsmål i 
forhold til klubbens kommunikations – og 
formidlingsplan. Hvordan bruger vi Face-
book?, hvordan spiller en ny hjemmeside 
sammen med hundeweb, årbog og andre 
databaser? Og hvordan spiller det hele sam-
men med medlemmernes behov og ønsker? 
Det bliver en af de første opgaver en ny 

bestyrelse bør tage fat på. Og i den forbin-
delse kunne du jo passende møde op på 
den kommende generalforsamling, stemme 
en ny formand og nye bestyrelsesmedlem-
mer ind og give din mening til kende om 
fremtidens DRK. Vel mødt d. 22. April til 
generalforsamling på Fyn.
  Formanden.

  •  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. 18-19 marts. Indkvartering 
vil i år være på Ølgård Hærvejsherberg, 
Randbøl.
Kurset afholdes i Randbøl-området, (Vejle – 
Billund) og der bliver mulighed for at træne
vandarbejde, apportering, schweiss, mm. 
Kurset starter fredag aften og slutter søn-
dag

eftermiddag.
  Du får mulighed for at træne på dit og 
hundens niveau, så tøv ikke med at tilmelde 
dig,
selvom du er nybegynder! Tilmelding  på 
www.ruhaar.dk (Hold øje med sidste tilmel-
ding)
Vi håber at se mange såvel kendte som 
ukendte ansigter. Ved spørgsmål kan Tanja 
Harbo kontaktes
på tlf. 27 62 46 04, eller følg med på hjem-
mesiden.
På udvalgets vegne
Tanja Harbo 

Efter en god weekend i 2016 tager vi en 
tur mere for mændene og der er planlagt 
kursus weekend som følger.

Weekenden 08 til 09 april 2017 afholder 
Dansk Ruhår Klub internatkursus. Vi skal 
have base på Ølgård Hærvejsherberg, 
Randbøl. På kurset vil der være mulighed 
for at arbejde med hunden på forskellige 
niveauer indenfor vand, spor, lydighed osv. 
Hold øje på hjemmesiden www.ruhaar.dk  
for mere information og tilmelding.
  Eller kontakt Tanja Harbo på 27624604 
for yderligere oplysninger.

Quinde træn din ruhår 2017 Weekendkursus
også for mænd 2017
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Hirtshals området:
Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330 
Dronninglund, tlf: 60130423  E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk
 

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

Lokal markprøve lørdag den 4/3-kl. 08.30. Mø-
dested hos Ib Hermansen, Præstbrovej 278, 7950 
Erslev. Tilmelding til Kaj Verner, 27646127, senest 
søndag den 26/2-2017

Marktræning:
Træning i Vigsø er der tilmelding til Kaj Verner, 
27646127, senest 2 dage før
Vigsø søndag den 5/2, søndag d. 12/2, søndag d. 
19/2 og søndag d. 12/3- Alle dage kl.10.00
Sevel lørdag dag den 18/2- kl.10.00 (tilmelding til 
Poul Sørensen, 81284918, senest 2 dage før)
Krejbjerg søndag den 26/2- kl. 10.00 (tilmelding til 
Bent Riis-Jensen, 30311259, senest 2 dage før)
Træning onsdag den 22/3- kl. 16.30. Sted angives 
senere.

Schweisstræning i Sevel den mandag den 27/3- 
og mandag den 3/4-kl. 17.00, tilmelding til Poul 
Sørensen, 81284918, senest 2 dage før.

Schweissprøven i Stenbjerg bliver lørdag den 
6/5-2017

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

Forårs marktræning 2017
19/2 Ved Aars. Vi mødes på Blærevej 45 kl 9.30. 

Tilmelding ved  Peter Brorsen på tlf 60871550
18/2 Ved Terndrup. Mødested gives ved tilmelding 
til Niels Erik Nielsen på tlf 20229088
25/2 Ved Bygum. Mødested gives ved tilmelding til 
Hardy Iversen på tlf 21434053
26/2 Ved Hadsund. Mødested gives ved tilmelding 
til Jan Bartholomæussen på tlf 20837881
Prisen for marktræning er 150kr pr. gang.

Lokal schweissprøve afholdes d 29. april. 2017 
Der vil være mulighed for alle sportyper og rap-
portering. Niels Erik Nielsen har tilbudt at lægge 
træningsspor for hunde, der deltager ved prøven. 
Det vil så blive onsdag d. 19. og 26. april. Prisen 
for prøvesporene er 200kr pr hund incl morgen-
kaffe + brød.
Der vil også være fællesspisning efter præmieover-
rækkelsen. Ønsker man mad efter prøven, skal 
maden bestilles ved tilmeldingen. Pris 75kr. Tilmel-
ding skal ske til Peter Brorsen på tlf 60871550 eller 
hobro@ruhaar.dk
 
Ræveslæbstræning 2017
Vi starter ræveslæbstræning op i Hadsund og i 
Urhøj. 
  Der er træning følgende dage:
Hadsund starter tirsdag d. 25 juli og de efterføl-
gende tirsdage frem til og med 22. aug.
Urhøj starter torsdag d. 27 juli og de efterfølgende 
torsdage frem til ræveslæbsprøven d. 24 aug.
  Tilmelding til Hadsund er ved Jan Bartholomæus-

Der indkaldes hermed til ordinær general-
forsamling i Dansk Ruhår Klub lørdag d. 22 
april kl 13.00 på Fyn, Ejby hallen
Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af tre stemmetællere
  3. Afl æggelse af årsberetning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af revi-
     deret årsregnskab
  5. Valg af bestyrelse og to suppleanter
      Torben Mørup (modtager ikke genvalg)
      Lars Hansen (modtager ikke genvalg)
  6. Valg af to revisorer og en suppleant
  7. Valg af medlem til FJD
  8. Indkomne forslag
  9. Evt.
I følge klubbens love skal forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
være formanden i hænde senest 3 uger 
inden generalforsamlingen. Forslaget skal 
være ledsaget af en nærmere begrundelse 
og en redegørelse for, hvad man ønsker 
at opnå med forslaget. Bestyrelsen giver 
senest en uge før generalforsamlingen på 
klubbens hjemmeside udtryk for sin hold-
ning til evt. forslag.
  Alle indkomne forslag bekendtgøres på 
klubbens hjemmeside, når tidsfristen for 
indsendelse er udløbet.
  Kandidater til bestyrelsen skal tilkende-
give deres kandidatur til formanden senest 
3 uger inden generalforsamlingen. Tilken-
degivelsen skal ledsages af en kort præ-
sentation, som offentliggøres på klubbens 
hjemmeside.
  Dansk Ruhår Klub er vært ved fælles kaf-
febord.

Overrækkelse af pokaler: Husk at ind-
sende resultater (Og evt point beregning) 
hvis du og din hund er kvalifi ceret til en af 
de pokaler der overrækkes på generalfor-
samlingen. Resultatliste på aktuelle hunde 
bedes sendt til pokal administrator Poul 
Erik Rasmussen Åvangen 25, 5771 Sten-
strup Telefon: 22232362 mail:pokaler@
ruhaar.dk senest 23 Marts 2017

Nedenstående pokaler uddeles:
Chr. Stilling-Andersens vandrepokal af 
1938, til den ruhår der har opnået højest 
antal point på fuldbrugsprøve i 2010
Dambo pokalen, til den mest vindende 
ruhår på markprøve efter et pointsystem.
Kennel Kragborgs vandrepokal, til mest 
vindende ruhår efter et pointsystem.
Hjortekærs vandrepokal - til opdræts- og 
avls klasser. Mest vindende på udstilling.
Olaf Paulsens mindetallerken (klubårsvin-
der), yngste jagtchampion.
75 års jubilæumspokalen, til yngste hund 
med 1. præmie på fuldbrugsprøve.
Birkemosens vandrepokal, mest vindende 
ruhår efter et pointsystem.
Kennel Hedeagers vandrepokal, til yngste 
hund med bestået ræveslæbprøve.
Pokalernes proportioner kan ses i Dansk 
Ruhår Klubs Årbog og husk at returnere 
pokalerne senest 16 marts og gerne før!!!  

  Dagsorden jvf klubbens love, følg med på 
www.ruhaar.dk og klubbens facebook side 
hvor vi løbende informere.
  Bestyrelsen

Generalforsamling 2017 ” Træffetid ”
Er der noget, du ønsker at drøfte med 
bestyrelsen, så er du velkommen på et af 
vores bestyrelses møder. Vi har afsat den 
første time af hvert møde til ”træffetid”, 
men fortrækker du et andet tidspunkt, så 
kan det naturligvis aftales. Kontakt en fra 
bestyrelsen og meld din ankomst
Bestyrelsesmøder 2017
Ingen planlagt pt.

Årbog 2016
Årbogen 2016 ud kommer som E-bog på 
hjemmesiden, i et overgangsår kan den 
kendte bogudgave bestilles, for at det kan 
lade sig gøre at trykke den skal der være 
en samlet bestilling på mindst 100 expl. 
og ønsker man at bestille den, tag kontakt 
til Søren Hecht på kasserer@ruhaar.dk 
eller 2049 4839

Dansk Ruhår Klub ´s kalender 
2017:
Lørdag 18.03.2017    Quinde weekend
Søndag 19.03.2017    Quinde week-
end 
Lørdag  01.04.2017    Hovedprøve i 
Esbjerg
Søndag  02.04.2017    Hovedprøve i 
Esbjerg
Lørdag  08.04.2017    Mande weekend
Søndag  09.04.2017    Mande weekend
Lørdag  22.04.2017    Generalforsamling 
i Ejby
Lørdag  05.08.2017    DRK udstilling i 
Bredsten

Foto: Jens Velling.
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sen og Urhøj er ved Allan Nordkvist. Her vil blive 
oplyst adresse og tidspunkt.
  Tilmelding til prøven via hundeweb.

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

Herning området:
Kontaktperson: Per Lissner, 4183 4228
e-mail: herning@ruhaar.dk

Skanderborg området:
Kontaktperson: Camilla Møgelhøj Skanderborgvej 
56 7171 Uldum.
Tlf.: 2721 6349 mail: skanderborg@ruhaar.dk

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

Esbjerg området:
Kontaktperson: Rune Rahbek, 2840 1483
Mail: esbjerg@ruhaar.dk

Aabenraa området:
Kontaktpeson. Chris Funda Johannsen. Nørregade 
4 Varnæs, 6200 Aabenraa. Tlf. 6165 2592, e- mail: 
aabenraa@ruhaar.dk
 
Markprøvetræning for nye som gamle hundefø-
rer.
  Der afholdes markprøvetræning den 4. og 11. 
marts 2017 i Bajstrup kl10.00. Vi mødes hos 
Johannes Nielsen i Bajstrup. Adressen er: Bajstrup 
Østermark 20 Tinglev. Tilmelding skal ske til Ole 
Schmidt på mail adr: mail@avifauna.dk
  Der vil være instruktion i markarbejde til nye 
hundefører: Gennemgang af marksøg, brug af vind 
og terræn. Hvilke krav er der, såfremt du ønsker at 
stille på en anerkendt markprøve. m.m. Pris 150kr 
pr. hund.
   Der vil være instruktion i markarbejde til nye 
hundefører: Gennemgang af marksøg, brug af vind 
og terræn. Hvilke krav er der, såfremt du ønsker at 
stille på en anerkendt markprøve. m.m. Pris 150kr 
pr. hund.

Sæt X i kalenderen, da familiedag og hundeskue 
afholdes den 17. juni 2017.
Mere information vil følge herom senere på året.

Fyn området:
Kontaktperson: Hanne Buhr 6266 1084 - 2264 
3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk
  
Telefonliste:
Hanne Buhr 62 66 10 84 / 22 64 36 86
Jørgen Madsen 23 29 79 59
Ole Mogensen 40 74 15 86
Svend Hansen 65 98 18 85 / 21 70 48 85
 
HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. 
Det meste kommunikation foregår ad denne vej, så 
det er vigtigt at du tilmelder dig!
Programmet for 2017 forventes at være klar i 
januar eller februar 2017.
Mvh. Hanne

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

Hvalpemotivation. Start mandag den 3. april 2017  
kl. 18.00. på Langstrup skydebane ved Fredens-
borg. Pris 250 kr. for 8 gange. Det er for alle 
jagthunderacer.
  Hvalpene leger sig til lidt lydighed lærer at gå 
pænt i line, sit, dæk og indkald.
  Der er masser af socialt samvær med de andre 
hvalpe.
  Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208 eller Dras-
bek@post10.tele.dk 

Lydighed og apportering. Vi starter mandag den 
3. april 2017. Det er kl. 19.00 på
LANGSTRUP FLUGTSKYDNINGSBANE i 
Humlebæk.
  Der er hold for begyndere, lidt øvede samt øvede. 
Prisen er 400 kr. for 8 mandage.
  Tilmelding til Kurt Drasbek telefon 49170208 
eller Drasbek@post10.tele.dk

Marktræning. Dato senere.
Sted : Basnæs, syd for Næstved. Pris 100 kr. Max 
10 hunde pr. dag.
God chance for fugl. Unghunde har første prioritet. 
Tilmelding : Søren Hecht, telefon 20494839.

Roskilde området:
Kontaktperson: Tina Struve 2268 0911 og Anders 
Stisen Pittersen 3046 0248

 E-mail: roskilde@ruhaar.dk

12/2-2017 Marktræning ved Ringsted Mødetid: 
Kl. 8 til morgenmad
Mødested: Oplyses senere Pris: kr. 100 Antal: Max 
10 hunde
  Tilmelding til Soren@fredskovs.dk

19/2-2017 Marktræning ved Vallensbæk Mødetid: 
Kl. 8 til morgenmad
Mødested: Vallensbæk Jagtforenings Klubhus Pris: 
kr. 100
  Antal: Max 10 hunde Tilmelding til roskilde@
ruhaar.dk

26/2-2017 Marktræning ved Saltø Mødetid: kl. 9 
direkte afgang til terræn
Mødested: Parkeringspladsen ved De Hvide Svaner 
Pris: kr. 100
  Antal: Max 10 hunde Tilmelding til roskilde@
ruhaar.dk

4/3-2017 Vestsjællandsmarkprøve i samarbejde 
med Område Slagelse og Stenlille Jagtforening
Mødetid: kl. 8 der er mulighed for køb af morgen-
kaffe mm. Mødested: Plantagevej 1C, 4180 Sorø
Pris: kr. 250 Tilmelding senest 26/2-2017 til Arne 
Nielsen 
  Kontaktperson: Arne Nielsen kennelfredensvejs@
privat.dk mobil 2469 0819

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

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

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

Obs der vil også være løbende opdateringer med 
forskellige aktiviteter på Facebook i gruppen 
Stående hunde bornholm, da vi har et tæt samar-
bejde med de andre stående jagthunde klubber på 
bornholm.

Foto: Annette Laursen.

Foto: Annette Laursen.

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

www.korthaarklubben.dk

Korthaarklubbens hovedprøve ved Give 2017

www.fjd.dk

Prøven afholdes lørdag 8. og søndag 9. april 
2017.
  Mødested: Grønbjerg Hotel, Hovedgaden 
34, Grønbjerg, 7323 Give
  Prøveleder: Per Kaa Kristophersen, Eng-
toften 21, Læsten, 8920 Randers NV. Tlf. 
2149 6925. 
  E-mail: give@korthaarklubben.dk.
  Terrænansvarlig: Niels Erik Kromann, 
Østerhovedvej 1, 7323 Give. Tlf. 4036 1861

Lørdag er forbeholdt afprøvning af ung-
hunde og åben klasse hunde. 
Klubben har også i 2017 dispensation til 
et hold med løbske tæver. Man må for-
vente et mix af unghunde- og åben klasse 
på det Røde Hold med følgende klausul: 
„På tæveholdet kan også deltage andre 
tæver, der ikke er løbske. Disse tævers 
førere vil blive informeret om, at der på 
holdet deltager løbske tæver. De er dermed 
afskåret for senere at kunne indsende en 
klage over, at disse løbske tæver evt. kan 
have haft en negativ indfl ydelse på deres 
hundes præstationer. Det er derfor frivilligt 
for nævnte tævers hundeførere, om de vil 
starte på dette specielle tævehold.“ Det vil 
ikke være muligt for løbske tæver at deltage 
i matchningen.

Søndag gælder det international vinder-
klasse, der vil blive afviklet som 2 side-
ordnede prøver, hvis antallet af hunde ved 

tilmeldingsfristens udløb er på 50 eller 
derover. Hunde fra om lørdagen, der kvalifi -
cerer sig til vinderklasse, får også mulighed 
for at deltage. Dog ikke løbske tæver.

Mødested og tid begge dage: Grønbjerg 
Hotel kl. 8.00. Mød i god tid og henvend 
dig i teltet ved indkørslen til Grønbjerg Ho-
tel 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. 42,00 kan bestilles forud 
på mail (give@korthaarklubben.dk) eller 
tlf. til prøvelederen. Skal afhentes og beta-
les ved betjeningen på Grønbjerg Hotel om 
morgenen. 

Vi samles lørdag kl. 18.30 til festmiddag 
på Grønbjerg Hotel. Herunder uddeling 
af præmier og pokaler. Middagen koster 
kun kr. 100,00, da klubben giver et tilskud 
hertil. 
Tilmeldingen til middagen skal sendes til 
prøvelederen på mail (give@korthaarklub-
ben.dk) eller tlf. senest d. 02.04.2017.
  HUSK!!! De bestilte spisebilletter til 
festmiddagen lørdag aften SKAL afhentes 
og betales om morgenen ved betjeningen 
på Grønbjerg Hotel eller ved aftale med 
kassereren.

International vinderklasse søndag starter 
præcis kl. 8.00. Frokost på Grønbjerg Hotel 

ca. kl. 12.00. Der kan købes Gryderet à kr. 
90,00. Bestilles om morgenen. 
Afslutning kl. ca. 16.00 på Grønbjerg Hotel.

Tilmelding. Vær OBS på at tilmeldingen til 
prøven skal ske online via Hundeweb.  Vær 
ligeledes OBS på at tilmelding af løbske 
tæver sker på særskilt prøve via Hun-
deweb. Se hjemmesiden hvor der er link 
til Hundeweb. Tilmelding senest søndag d. 
26. marts 2017. Bemærk: Ungdomsklasse: 
For hunde, der på prøvedagen er fyldt 10 
måneder, og som ikke er fyldt 36 måneder. 
Nyt i 2017. Gebyr kr. 350,- for såvel ung-
hundeklasse, åbenklasse og international 
vinderklasse.
  OBS: Det er muligt at stille i åbenklasse, 
uanset hvor mange 1. præmier hunden tidli-
gere har opnået i denne klasse.
  Husk: Resultatbog for unghunde og 
åbenklasse hunde skal, såfremt man ønsker 
resultatet indført, afl everes om morgenen.

Angående overnatningsmuligheder kan 
bl.a. henvises til følgende: Filskov Kro 
75348111 (ikke hunde på værelserne), 
Grindsted Campingplads 75321751, Bed 
& Breakfast, Give 75735744, Langelund-
Apartments 21854203 (ikke hunde i lej-
lighederne). Omme Å Camping 75341987 
(hunde tilladt i hytterne).

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.
Per Kaa Kristophersen, Prøveleder / Niels 
Erik Kromann, Terrænansvarlig

Dommere Give 2017.
Lørdag: Bjarne Axelsen, Allan Bredsgaard, 
Jørgen Christensen m. fl .
Søndag: John Christensen, Bjarne Axelsen, 
Allan Bredsgaard, Jørgen Christensen m. fl .
  Der tages forbehold for ændringer.

Sponsor: Kromix Hundefoder

Foto: Annette Laursen.
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Hermed invitation til at deltage i korthaar-
klubbens Derby prøve Lørdag den 25. marts 
2017.
Der bliver 1 hold á 5-6 deltagere, ved mere 
end 6 tilmeldinger vil der blive trukket lod. 
Der kan tilmeldes hunde der er født efter 1. 
oktober 2015. Prøven bliver igen i år dømt 
af Tyske dommere. Prøven bliver afholdt på 
terræn omkring Ribe.
  Mødested: Jacob Poulsen, Kærbøl Mark-
vej 25, 6760 Ribe.

  Mødetidspunkt: Kl. 8.00. Deltagergebyr: 
350 kr.
  Tilmelding: Tilmelding foregår på DKK´s 
hundeweb, hvis det ikke er mulig så direkte 
til prøveleder. Prøveregler: Kan ses på klub-
bens hjemmeside.
  Terrænleder: Jacob Poulsen m. fl ere.
  Prøveleder: Hans Martin Christensen, 
Muskatvænget 17, 6360 Tinglev. Tlf.: 2571 
9148. Mailadresse: hmc@bbsyd.dk
  Vejledning: Spørgsmål til prøveleder.

Korthaarklubbens Derbyprøve 2017

Foto: Jeff Jakobsen.

Generalforsamling 2017
Korthårklubben afholder generalforsam-
ling 2017, lørdag den 18. februar 2017 
kl. 11.30 på Hotel Hedegaarden, Vejle. 
Indbydelse og dagsorden kan fi ndes på 
www.korthaarklubben.dk.

Korthaarklubbens aktiviteter 
2017:
18. februar: Generalforsamling
25. marts: Derby prøve
8.-9. april: Hovedprøve 
5. august: Bredsten udstilling
30. september: Efterårsvinderklasse

Foto: Benny Fischer.

Aktivgrupperne

Aktivgruppen Syd- og Sønderjyl-
land.
Ræveslæbs Diplomprøve
Anerkendt prøve holdes den 19. februar kl. 10.00. 
Pris for prøven er gældende takster. Sidste tilmel-
ding den 13. februar. Prøveleder Allis Kiholm, 
Bovvej 38, 6534 Agerskov. Mobil. 25 52 42 12 

Marktræning 
Afholdes lørdag den 11. februar, lørdag den 25. 
februar og lørdag den 4. marts, tid og sted oplyses 
ved tilmelding til Peder Jørgensen, mobil 23 80 
75 51 sidste tilmelding 4 dage før træning. Pris pr. 
gang kr. 125,00 incl. kaffe og rundstykke. 

Familiedag 
Familiedagen vil blive afholdt søndag d. 18. juni i 
Ribe. Se sommerprogrammet. 

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

Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50, 
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289 

469 
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk

Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5 
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13, 
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61 74 17 06
E-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk

Område 2 Viborg og omegn
Pt. Ingen kontaktperson.
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180, 
7000 Fredericia, tlf. 75 92 18 09 / 21 269 308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24, 
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering, 
8660 Skanderborg, 60 814 506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Høj-
bjerg, 86 271 889.
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940 
Lem St., tlf. 97 34 16 01
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Syd og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534 
Agerskov, tlf. 25 52 42 12
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330 
Munkebo, tlf. 22 122 303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Københavnsområdet: 
Kontaktpersoner Flemming Djarn tlf. 23102727. 
Jan Pico Sørensen tlf. 21623753.
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968:
Kontaktperson Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22, 
4100 Ringsted, tlf. 23 38 96 18, e-mail: leif@tjmf.
dk eller e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10, 
3782 Klemensker, tlf. 29 90 90 74
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Foto: Sophie Walseth.

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

www.dmk-online.dk

Skogsfuglprøve i Gjerstad Norge
For at se hvordan prøver foregår i Norge, 
besluttede jeg mig for at tage en tur på en 
NMLK Skogsfuglprøve i Gjerstad Norge d. 
03-09-2016, da min Kleiner Münsterländer 
DK06374/2011 DKJCH DKCH MARKPR 
INTCH SECH NOCH NORDCH KLBCH 
Rico er færdigpræmieret i Danmark.
  14 dage før prøven tog jeg til Gjerstad 
Norge hvor jeg var inviteret af Tom Jacob-
sen, til at bo hos ham og prøve hvordan det 
var at gå på fjeldet med min hund. Det var 
meget krævende, og en svær opgav at gå på 
fjeldet, bare det at skule fi nde fugle var ikke 
en let opgave, så jeg var meget spændt på 
hvordan det ville gå, når jeg tog på prøven i 
september.
  Da jeg var i Norge tog jeg en Fåre test 
(saueaversjon) som kræves for jagthunde i 
Norge, denne prøve tager man, så men er 
sikker på hunden ikke vil jage får, testen 
skal man tage to gange med 14 dages mel-
lemrum, hunden får strømhalsbånd på, og 
får strøm hvis de løber efter får. 
  Det gik godt, Rico bestod den første Fåre 
test, han var heldigvis overhovedet ikke 
interesseret i får. 

  Så blev det tid til at rejse til Norge på 
Skogsfuglprøve. Tog færgen fra Hirtshals 
til Langesund og ankom til Norge fredag 
eftermiddag. Var klar til den anden test på 
får, Rico bestod, fi k certifi ceret bevis på han 
ikke jagter får, og testen gælder resten af 
hans levetid.
  Lørdag morgen kørte vi til jagthytten i 
Gjerstad og hilste på alle deltagerne, der 
var 18 hunde tilmeldt til prøven. Prøven 
foregår i ca. 600 meters højde på fjeldet og 
foregår i et meget krævende og vanskeligt 
terræn. Rico var den eneste ud af 18 der fi k 
en præmiering.
  Norsk Münsterländerklubb skriver: Dan-
ske Rico med fører Jan Larsen fi kk 3AK 
(åpen klasse) på skogsfuglprøve i Gjerstad, 
Norge lørdag 3.september 2016.
  Følgende kritikk ble skrevet av dommer 

Torfi nn Lyngroth: I åpent terreng starter 
Rico i god fart og intensitet. Lett livlig stil. 
Dekker terrenget fornuftig, men mangler 
noe bredde. God kontakt med fører. Stand, 
går villig på uten resulatet. Ny stand i 
samme område. Villig og presis reis. Rolig i 
oppfl ukt og skudd. Utreder grundig. Denne 
gode jakthund tildeles 3AK.
  Mvh Tom Jacobsen Norsk Münsterländer-
klubb.
  Skrevet af Jan Lundquist Larsen. 

Foto: Dorthe Winde.

Jan og Rico. Foto: Dorthe Winde.
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Dansk Münsterländer Klubs forårsmarkprø-
ver 2017 afholdes:
Lørdag 01.04.2017 Unghunde og Åben 
klasse i  Horsens
Søndag 02.04.2017 Vinderklasse i Odder

Standkvarter Lørdag: Bygholm Land-
brugsskole Hattingvej 49, 8700 Horsens

Søndag: Oplyses senere

Mødetid lørdag fra kl.7.30 senest kl.8.15 
Afgang til terrænerne ca. kl. 8.30
  Lad os få et par gode dage med masser 
af præmieringer og med kammeratskabet i 
højsædet.

Prøveleder: Carsten Trøjborg. tlf. 
20627002
Mail: C.Troejborg@hotmail.com
For yderligere info følg med på www.dmk-
online.dk

Invitation til DMK’s forårsmarkprøver 2017 ved Horsens

Foto: Heidi Wittrup Pedersen,

Prøven afholdes lørdag d 29.04.2017 kl. 
08.45 i Blåbjerg plantage.
Der kan stilles op til 400m/3 timer & 
400m/20 timer, med mulighed for rappor-
tering.
Mødested og tid: 
  Vi mødes kl. 8.45 Sdr. Klintvej, 6830 Nr. 
Nebel. Se efter DMK-Esbjergs skilte.
  Prøven starter kl. 09.00

Prøvegebyr:
Remarbejde, 3 timer 400mtr. 450,00 kr.
Remarbejde, 20 timer 400mtr. 500,00 kr.

+ evt. Rapportering, 100,00 kr.
  Der tages forbehold for evt. regulering af 
prøvegebyr.
  Maks deltagerantal: 12 hunde, Kleiner 
Münsterländerer har fortrinsret.

Dommere:
Ole Knudsen og Peter Knudsen
Hjælpere: Karl Andersen, Finn Hyldahl 
Petersen, Kaspar Kristensen, (Thomas 
Moltesen)

Prøveleder: Mona Storgaard, Karl Jensens 

Vej 16, 6731 Tjæreborg 21920030.
Tilmelding: Alt tilmelding foregår via 
www.hundeweb.dk.

Adgangskrav og bedømmelser er efter 
DKK’s regelsæt, som kan downloades på 
DKK’s hjemmeside under (Aktiviteter/
Schweissprøver).

Husk! Vi er gæster på terrænet, så respek-
ter skiltningen, og ryd op efter jer selv.
Naturstyrelsen – Blåvandshuk er arealspon-
sor for prøven.

Schweissprøve ved Blåbjerg

DMK-områderne

Område København:
Kontaktperson: Ulrik Bach Pedersen, Bregnevej 8, 
Himlingøje, 4652 Hårlev, Tlf. 56 57 02 56 / 20 20 
58 55, E-mail: 
Aktivistvalg
Lørdag den, 25. februar afholdes aktivistvalg 
umiddelbart efter træningen. I den forbindelse vil 
vi gerne opfordre til, at de der har lysten og interes-
sen for at videregive noget til vores hunderace og 
kursister, melder sig til Richard i god tid inden 
dette valg, for evt. at indgå i den aktivistgruppe der 
eksisterer i dag.

Apporteringskursus
Vi starter dette kursus op på vore arealer ved 
Vestskoven i Hvidovre, Gl. Køgelandevej 576, 
2650 Hvidovre helt nede for enden af grusvejen. 
Opmærksomheden henledes på at der kun må køres 
15 km i timen på grusvejen, da der er andre hunde i 
området end os! Kurset starter mandag d. 13. marts 
kl. 17.30 til indskrivning. Også her skal der fremvi-
ses gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis.
  Gebyr for medlemmer af DMK er kr. 400 og for 
ikke-medlemmer kr. 450.
  Også her gælder, at der SKAL betales første gang.

  De følgende syv mandage, starter vi kl. 18.00 – 
Bemærk, ingen træning den, 17. april, 2.påskedag! 
Kurset slutter den 8. maj med en lille prøve og 
bagefter med grill og familiehygge.

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Svanevej 
39, 4000 Roskilde, Tlf. 23 30 36 87, E-mail: cnh@
post.tele.dk
Apporteringstræning
Kurset starter søndag den 19. marts 2017. Den 19. 
Og 26. marts kører kurset om søndagen fra kl. 9.30. 
Derefter er det tirsdage, startende den 28. marts 
2017 og slutter tirsdag den 2. maj 2017.
  Første gang starter kurserne kl. 09.30 (om 
søndagen) Efterfølgende starter kurserne kl. 18.30 
(tirsdage) 
  Prisen for alle apporteringskurserne er 450 kr.
  Der vil være følgende niveauer:
Begynder – Hunde som ikke kan apportere
Øvede – Hunde som kan apportere vildt uden tøven
  Gebyr betales på første træningsdag, så mød op 
i god tid. Husk gyldige vaccinationspapirer på din 
hund. Tilmelding på mail cnh@post.tele.dk.

Område Storstrøm: 
Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fens-

marksvej 21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27/ 
20 24 01 45, E-mail: kragh.christiansen@mail.tele.
dk

Område Fyn:
Kontaktperson: Lars Pedersen, Østergade 7, 5881 
Skårup, Tlf. 62 23 25 50/23 80 80 67, E-mail: 
larstine@skaarupmail.dk
Vintermøde onsdag d. 22/2-2017 kl. 19.00. Sted: 
Ved Dyrlægerne i Morud.
  Dagsorden:
  1.  Fremlæggelse af regnskab.
  2.  Valg af aktivister, (nuværende modtager 
       genvalg).
  3.  Indkommende forslag.
  4.  Evt.
   Info. Der kommer et indslag.
  DMK FYN giver kaffe / ostemad / rullepølse, så 
af hensyn til forplejning skal der tilmeldes til Birger 
på tlf. 66161970 / 22191525. ALLE MEDLEM-
MER ER VELKOMMEN

Apporteringstræning DJU / DMK
Start onsdag d. 5/4-2017 kl. 18.30 NB. NY TID. 
Start 1. gang på P-plads Vejrup vej 73 5491 Blom-
menslyst. D. 17/5 + 24/5 + prøven d. 27/5 Ruevejen 
20 5750 Ringe.
Hunde der har gennemført den Fynske træning har 

www.fjd.dk

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB



46

fortrinsret til prøven. 8 gange træning Pris 400 kr.
  Tilmelding for unge hunde til Keld Larsen tlf. 
51583902.
  Træning af øvede hunde Birger og Tom, tilmel-
ding til Birger tlf. 66161970 / 22191525.

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

Område Herning:
Kontaktperson: Verner Vestergaard, Nørholmvej 11, 
Hoven 6880 Tarm, Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09, 
E-mail: akerstedt@mail.dk
Apportering
Unghunde klasse (DJU apportering) Åben klasse/
øvede hunde Vand-, Slæb- og Apportering + Ræve-
apportering)
  Vi starter tirsdag d. 04/04. kl. 19.00 i Haunstrup 
Brunkulslejre. De efterfølgende træningsdage er 
d. 11/04. d. 18/04. d. 25/04. d. 02/05. d. 09/05. d. 
16/05. d. 23/05. d. 30/05. d. 06/06. Afslutning d. 
13/06. kl. 18.00

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

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Jens Brandt Andersen, Kystvej 118, 
9490 Pandrup, Tlf.: 20 93 16 96 E-mail: jensbrand-
tandersen@hotmail.com
Aktiviteter:
DMK-Nordjylland tilbyder følgende aktiviteter i 
2017:
  •  Lydighedstræning Februar
  •  Schweisskursus Marts eller April
  •  Hvalpetræning Marts-Juni
  •  Jagtrelateret træning Marts -Juni
Se mere på www.dmk-nordjylland.dk.

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

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

Område Viborg:
Kontaktperson: Tage S. Nielsen, Långawten 34, 
Frausing 8643 Ans By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail: 
tage@dmk-viborg.dk

DMK Viborg holder årsmøde hos HTH Viborg 
torsdag den 9. marts kl. 19.00 på Indre ringvej 34, 
8800 Viborg. Alle medlemmer af Dansk Münster-
länder klub er velkommen og har stemmeret. Mød 
op og få indfl ydelse.
Dagsorden:
  •  Beretning/årsregnskab.
  •  Valg af aktivister.
  •  Valg af evt. nye aktivister.
  •  Valg af kontaktmand.
  •  Valg af kasserer.
 
Apporteringstræning
DMK Viborg starter apporterings træning på 
Klostermarken lørdag den 18. og 25. marts, 2017. 
Træningen starter kl. 9 for hvalpe og unghunde og 
kl. 10.30 for åbenklasse.
  Efterfølgende trænes torsdag den 30. marts, 6. 
april, 13. april (skærtorsdag), 20. april, 27. april, 4. 
maj, 11. maj, 18. maj med afsluttende træning for 
alle kl. 9 den 21. maj 2017.
Afslutning med familien og fællesgrill inkluderet 
i prisen. Pris for ikke medlemmer af DMK 550 kr. 
– Medlemmer af DMK 450 kr. som betales første 
træningsdag kontant eller med mobilpay/swipp
  Tilmelding og info: http://dmk-viborg.dk/appor-
tering.htm.

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

Aktiviteter:
Området afvikler deres aktiviteter i samarbejde 
med Djurslands Jagthundeklub. Følg med her:
www.djurslandsjagthundeklub.dk se under aktivi-
teter.

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Risvan-
gen 9, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail: 
nils@ok.dk
Apporteringstræning
Start d. 27.03 med afslutning d. 15.05.
Vi arbejder henimod at kunne bestå en DJU prøve 
og DMK apporteringsprøve.
Vi mødes første gang kl. 18.00 og de efterfølgende 
gange kl. 18.30
  Tilmelding på mail til Jette Andersen. Email 
jette@lundum.dk.
  Pris 400,- overføres til reg.nr. 1551 konto nr. 
3660061029.

Schweiss træning i Silkeborg
Ved Tommy Baumwall, Michael Bjerregaard og 
Hans Lau.
Februar/marts, endelige datoer annonceres når ter-
ræner er på plads.
Pris: 150,-kr pr. gang.
  Mødested ved Silkeborg, nærmere aftales ved 
tilmelding.
  Tilmeldinger sker på mail tommy@baunwall.dk 
eller tlf. 2162 9702.

Område Esbjerg og omegn:
Kontaktperson: Mona Horsted Storgaard, Karl 
Jensensvej 16, 6731 Tjæreborg, tlf.: 21 92 00 30, 
E-mail. m.storgaard@me.com
Hvalpemotivation/Socialisering. V/ Heidi 
Pedersen
Opstart torsdag den 17. april 2017 kl. 17.00 sted 1 

gang: Karl Jensens Vej 16, 6731 Tjæreborg.
5 x gange træning. Pris 350 kr. minimum 5 hunde, 
maks. 10

Apportering DJU V/Per Madsen
Opstart torsdag den 17. april 2017 kl. 18.00 sted 1 
gang: Karl Jensens Vej 16, 6731 Tjæreborg.
5 x gange træning. Plus afslutning/anerkendt prøve 
søndag 21. maj 2017 Pris 400 kr. minimum 5 
hunde, maks. 10. (prisen er ikke inkl. Anerkendt 
prøvegebyr, denne tilmeldes senere på hundeweb)

Slæb og Apportering V/Mona Storgaard
Opstart torsdag den 17. april 2017 kl. 18.00 sted 1 
gang: Karl Jensens Vej 16, 6731 Tjæreborg.
5 x gange træning. Pris 400 kr. minimum 5 hunde, 
maks. 10

Ræveslæb V/Per Madsen
Oplyses senere.
  Du skal tilmelde dig på mail til: heidi.dmk.
esbjerg@gmail.com.
Penge skal overføres til Regnr. 1686 kontonr. 
3222331373.
Husk at vedhæfte hvilket hold/timer i er på, samt 
jeres navn.
  Vi henleder opmærksomheden på, at der SKAL 
betales 8 dage før kursus opstart.
Husk at medbringe gyldig vaccinationsattest og 
forsikringsbevis.

VJP/AT/HZP Træning
VJP træning V/ Mogens Halkjær Pedersen
Opstart lørdag den 11. marts og 23. marts 2017 kl. 
10.00 sted: Karl Jensens Vej 16, 6731 Tjæreborg. 
2 x gange træning. Pris 300 kr. minimum 3 hunde, 
maks. 6

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

Område Sønderjylland:
Kontaktperson: Charlie Lemtorp, Sydvej 2, 6470 
Sydals. Tlf. 51 88 20 07,
E-mail. lemtorp@hotmail.com

Område Bornholm:
Kontaktperson: Kim E. Pedersen, Violvej 8, 3720 
Aakirkeby. Tlf. 21 20 42 31.
Aktiviteter: annonceres på Kreds 8’s hjemmeside 
og på facebookgruppen ”stående hunde Bornholm”

Foto: Annette Haarby.

Foto: Dorthe Winde.
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE

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

www.gdh.dk

Forårsmarkprøve i Midtjylland
Der indbydes til klubbens årlige forårs-
markprøve Lørdag den 1. april 2017 kl. 
8.00 
Mødested: Daugbjerg Forsamlingshus, 
Dybdalsvej 6, Daugbjerg, 8800 Viborg
  Afgang til terræn kl. 9.00

Klubbens hovedprøve bliver i 2017 
afholdt i Jylland , på terræner omkring 
Daugbjerg.
Der bliver oprettet max. 4 hold med 10 - 12 
hunde pr. hold . Hvis der bliver mere end 
48 tilmeldte hunde , vil der blive trukket 
lod om pladserne blandt de hunde der er 
rettidigt tilmeldt.
GDH hunde vil forlods blive godtaget .

Prøveleder : Kim Sørensen  ,  Tlf.: 
40526642,  Mail.:  ks@dent.au.dk

Tilmelding og betaling : Via hundeweb.
(www.hundeweb.dk) se under aktiviteter ; 
arrangør ; klubben for gamle danske hønse-
hunde . Herefter PRØVETYPE ; markprøve 
for stående hunde , herefter bliver du guidet 
gennem anmeldelsen .
Der kan tilmeldes i klasserne Unghunde , 

Åbenklasse og Vinderklasse.
  Der vil også i 2017 blive et hold for løbske 
tæver.

Andre oplysninger : Der serveres kaffe og 
rundstykker og en Gammel Dansk fra kl. 
8.00

Efter prøven er klubben vært ved gule ærter 
med fl æsk.
  Af hensyn til kokken er det nødvendigt 
med tilmelding til de gule ærter til ks@
dent.au.dk 
  Hvis du ikke deltager med hund, er der 
mulighed for at følge prøven som tilskuer.

Foto: Jette Veggerby.

Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til 
vedtægternes § 10 til Ordinær generalforsam-
ling, søndag den 23. april 2017 kl. 13:00 i 
Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Dagsorden, jf. vedtægternes § 11
  1.  Valg af dirigent
  2.  Valg af referent
  3.  Valg af mindst 2 stemmetællere
  4.  Forelæggelse og godkendelse af forman-
       dens beretning
  5.  Forelæggelse af Årsrapport fra avlsrådet
  6.  Forelæggelse af det reviderede regnskab
       til godkendelse og meddelelse af an-
       svarsfrihed (decharge)
  7.  Behandling af indkomne forslag
  8.  Valg af formand (kun i lige år)
  9.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (min-  

         mum 1 fra Fyn og 1 fra Sjælland)
         Følgende bestyrelsesmedlemmer er på 
         valg: Kenth Lange (Fyn) (genopstiller)
         Torben Bladt Hansen (Sjælland) 
         (genopstiller). Henrik Frost Rasmussen 
         (Sjælland) (genopstiller)
  10.  Valg af 3 suppleanter (1 fra Jylland, 1 
         fra Fyn og 1 fra Sjælland)
  11.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  12.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være formanden i hæn-de 
senest 6 uger (12/3 2017) før generalforsam-
lingens afholdelse.
Til generalforsamlingen vil der blive serveret 
kaffe og kage.

Generalforsamling DKK racevinder 2016
Titlen som årets DKK racevinder for Gam-
mel Dansk Hønsehund, gik i 2016 til Troels 
Djælund og DK10769/2013 Luda. Luda op-
nåede fem fl otte placeringer som BIR og to 
placeringer som BIM, og opnåede dermed 
31 point til konkurrencen. Stort tillykke 
med det fl otte resultat.

Foto: Troels Djælund.

www.fjd.dk



48

LANGHÅRSKLUBBEN

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

www.langhaarsklubben.dk

Langhårsklubbens Hovedprøve 2017

Langhårsklubbens Hovedprøve med inter-
national vinderklasse, afholdes lørdag den 
25. marts.
Mødested: Sivkrovej 39, Bedsted, 6240 
Løgumkloster.
Mødetid: 08.00

Prøveleder: Just Mikkelsen, Hammelev 
Bygade 9, 6510 Vojens. Tlf.: 29 26 39 85 
E-mail: justm@webspeed.dk
Terrænleder: John Møller, Bjergvej 23, 
Bedsted, 6240 Løgumkloster. Tlf.: 24 26 04 
56 E-mail: kennelbjergvejens@gmail.com

Dommere: Bjarne Nyrnberg, Bjørn Hemme 
m.fl .

Tilmelding og betaling af prøven via www.
hundeweb.dk senest 18. marts.
  Har man ikke adgang til internettet, kan 
man tilmelde ved prøvelederen og indbetale 
tilmeldingsgebyret på følgende konto nr.: 
Reg.nr.: 7915 Konto. nr.: 1016114
  Husk at skrive hvem der har indbetalt!
  Der kan tilmeldes i unghunde klasse., åben 
klasse og Int. vinderklasse. Pris kr. 350.

Pokaler kan medbringes på dagen efter 
aftale med prøvelederen, ellers skal de være 
tilsendt prøvelederen, senest 15. marts.

Der kan bestilles mad senest 20. marts hos 
Just Mikkelsen 29 26 39 85
Morgenmad 40 kr. (rundstykker, pålæg, ost, 
marmelade). Madpakke 50 kr.
Eftermiddagskaffe med kage 25 kr.
Alle tre måltider 115 kr.
  Der vil være mulighed for at købe øl og 
vand.
  På bestyrelsens vegne
  Just Mikkelsen

Foto: Annette Laursen.

En ny Dansk Champion
Sjørslev’s Honey, DK04721/2014, ejer er 
Børge Wæverstrøm, har fået titlen DKCH 
på grund af følgende resultater: 1 præmie 
på markprøve i åbenklasse den 3. september 
2016, bestået Slæb og Apportering den 13. 
august 2016. Endvidere har den i alt fået 
certifi katerpå udstilling den 15. februar i 
5-klub regi i Kignæshallen, den 1. maj på 
DKK udstilling i Roskilde og igen i Bal-
lerup på DKK udstilling den 17. september 
– her blev den også Københavnsvinder, 
KBHV16. Ekvipagen ønskes tillykke med 
titlen.

Privat foto.

Husk vores generalforsamling 
søndag d. 19. februar 2017, kl. 13,00 i 
Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby.
  Selve indkaldelsen har været i Jagthun-
den december 2016. Indkaldelsen kan 
også fi ndes på vores hjemmeside.
  Her er for eksempel 3 gode grunde til at 
du skal deltage. Kom og få en snak med 
nogle af Langhårsvennerne, kom og hør 
hvad der rører på sig i klubben og kom og 
giv din mening til kende.
  Jeg kommer også – så på gensyn.

5-klub forårs vinderklasseprøve ved 
Herning den 1. april. Se fællesannonce 
andet sted i bladet
5-klub schweissprøve i Jylland den 
6. maj og på Sjælland den 30. april. Se 
fællesannonce andet sted i bladet.

www.fjd.dk
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DANSK WEIMARANER KLUB

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

www.weimaraner.dk

HZP i Boizenburg 
Fredag d. 7. oktober var dagen hvor Casper 
Raahede (som dommer aspirant), Morten 
Hougaard (med Norma) og jeg (med Cæsar) 
skulle til Tyskland for at deltage i HZP, 
vi mødtes alle på hotellet sidst på efter-
middagen/aftenen, hvor vi spiste til aften 
sammen med nogle af de tyske dommere 
og deltagere. Det blev en god aften med 
masser af hunde snak, deling af diverse jagt 
og jagthunde oplevelser og et par fadøl der 
absolut ikke gjorde stemningen dårligere.
  Lørdag mødtes vi til morgen buffet kl. 7. 
30 og alle deltagere og dommere, herefter 
parole og afgang gruppevis til terrænet (vi 
var ikke på samme hold så beretningen er 
fra mit og Cæsars hold). Som om spændin-
gen ikke var stor nok, måtte vi lige holde 
tilbage på skov vejen, da en rudel krondyr 
på ca. 50 stk. skulle krydse vejen og løbe 
ud i det område, vi snart skulle slippe vores 
hunde løs i, et fantastisk syn med fl ere store 
fl otte hjorte i blandt.
  Vi startede afprøvningen med et kort ”lufte 
slip”, herefter skulle der vises søg og skud 
fasthed. Cæsar arbejdede fi nt og viste god 
energi, gik i et fi nt mark søg og reagerede 
ikke negativt på skud.
  Næste test var fjervildt slæb og kanin 
slæb, vildtet slæbes uset af hunden gennem 
terrænet af en dommer, der gemmer sig nær 
enden af slæbet og observere hunden herfra, 
de øvrige dommere står ved start stedet og 
følger tingene herfra (der er en ordførende 
dommer, to alm. dommere og en aspirant på 
hvert hold af fi re hunde). Cæsar klarede sig 
godt i begge slæb, bragte fl ot vildtet til min 
hånd, viste stor arbejdsglæde og godt næse 
arbejde.

Vandarbejdet skulle nu testes, første 
opgave var en and udkastet som skulle 
hentes, der bliver afgivet et skud i vandet, 
når hunden nærmer sig emnet, hunden skal 
fortsætte og apportere uden at skuddet har 
nogen indfl ydelse (skuddet bliver afgivet 
sikkert, så der er ingen fare for hunden). 
Cæsar klarede også denne opgaven uden 
problemer, herefter skulle en uset udlagt 
and hentes i vandet ved hjælp af dirigering 

og hundens vilje/evne til at søge i siv og 
bevoksning i søen, Cæsar arbejdede fi nt 
og var lydig på hånd signaler, som guidede 
ham ud i det rigtige område, hvor han selv-
stændigt fandt anden og bragte den tilbage 
til mig.
  Sidste opgave på vandet var søgning af 
en levende and, der bringes på vingerne og 
skydes for hunden, som så apportere. Cæsar 
fi k kontakt til anden i den modsatte ende af 
søen, anden lettede, fl øj lavt over vandet, 
blev skudt og herefter apporteret uden bøvl. 
En meget ægte jagt situation og en god 
oplevelse for hund og fører. (dette er lovligt 
fl ere steder i Tyskland). 
  Sidste test var anlægget for at tage stand 
for fjervildt, der blev søgt langs et gærde, 
hvor der var fasaner og agerhøns, Cæsar 
fandt fi nt fuglene og trak fl ere gange op til 
stand, dog uden at ”låse helt”, men det er 
her anlægget der testes og det viste han fi nt 

fl ere gange. 
  Prøven var for mit og Cæsars vedkom-
mende slut og vi kunne nu slappe af, fl ere 
af de tyske hunde havde endnu en prøve 
hvor de skal vise lidt line føring og så bliver 
der simuleret driv jagt i skov, hvor hundene 
skal side roligt ved fod mens der afgives 
mange skud fra såvel drevet, som skytte 
kæden. Dette er ikke en del af HZP, men en 
test hunden også skal bestå, før den må bru-
ges på små-vildtsjagt i Schleswig-Holstein. 
Vi blev tilbudt at deltage, men jeg sagde 
pænt nej tak, man skal stoppe mens legen er 
god har nogen engang sagt.

Tilbage på hotellet var det nu tid til fæl-
lesspisning samt at point og placeringerne 
skulle uddeles. Cæsar og jeg havde scoret 
188 point, som var nok til at vi vandt 
prøven, det var en meget stolt Martin, der 
gik op og fi k sit diplom og salens hyldest, 

Martin Dannemand med Cæsar og Morten Hougaard med Hunting Grey Star Norma Jean. Privat foto.
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i Tyskland banker man i bordet (ikke klap-
per) og der var da lidt gåsehud, da alle 
bankede. 
  Derudover må alle vælge en præmie fra 
et bord fyldt med sponsor præmiere, det 
er tradition at prøve vinderen holde tale 
for de andre og jeg benyttede lejligheden 
til at takke for et godt arrangement, takke 
dommere, hjælpere og dem der havde lagt 
jagtrevir til og naturligvis Thorsten Hübner 

fra den tyske weimaraner klub, der havde 
inviteret os. Vi fejrede alle resultaterne, dog 
måtte Casper ”nøjes” (se foto) da han skulle 
køre hjem til hans familie og deltage i et 
ride stævne søndag, fl ot at tage turen herned 
som dommer aspirant, det er noget vi alle i 
DK får glæde af på sigt.  
  Morten med Norma bestod også testen 
med 152 point, Casper fi k endnu en prøve 
som aspirant på cv`et, en succesrig dag for 

os alle. 
  Morten og jeg blev til søndag og afsluttede 
endnu en perfekt weekend med hyggeligt 
selskab, gode venner/nye venner og dygtige 
hunde. Det er en kanon ting, at vi kan 
arbejde på tværs af lande grænser, hunde 
racer og nationaliteter om et fælles mål at få 
uddannet gode og brugbare jagthunde.
Martin Dannemand og Cæsar

Da indbydelsen kom ind af døren, skulle 
der ikke tænkes meget over det, før beslut-
ningen blev taget. For ja selvfølgelig skulle 
Snefrid og jeg da med til Tyskland og drive 
med vildsvin. Det er ikke lige et tilbud man 
får hver dag og slet ikke her i Danmark, 
hvor der også skulle fem andre grå hunde 
med. Det kunne faktisk kun gå hen og blive 
godt, blev min konklusion. 
  Det kræver en del forarbejde at få alle 
papirer og tilladelser på plads  for at måtte 
medbringe våben, hunde, få tysk jagttegn 
og forsikring, men vi var spændte, da bi-
lerne trillede af sted fra Danmark omkring 
middagstid torsdag. Det var tre biler, seks 
mand, seks weimaranere og alt for meget 
udstyr. Planen var at nå ned i lejligheden, 
som vi havde fået stillet til rådighed, og 
læsse vores grej af inden, vi skulle mødes 
til aftensmad med skytterne fra morgenda-
gens jagt. 
  Aftenen bød på den klassiske wiener-
schnitzel og øl, så mere tysk kunne det snart 
ikke blive. Jagt lederen kom med en kort 
parole og gennemgik planerne for jagten 
dagen efter. Fredag var der arrangeret mor-
genmad i selvskab med skytterne kl. 07.00 
inden afgang til skoven og jagt start. Vi 
hundeførere havde god tid inden skytterne 

var kommet på plads i skoven, så der var 
rigeligt med tid til drillerier og drøftelser 
om, hvorvidt hundenes kevlar veste kunne 
modstå grisene, hvis det blev aktuelt. Må da 
indrømme, at jeg var lidt nervøs for, hvad 
der kunne ske på dagen, når hunden nu ikke 
havde nogen erfaring med vildsvin endnu? 
For historier om hvor galt det kan gå, havde 
vi jo hørt rigeligt om. 

Vi kom i gang med at drive en times tid 
senere. Og tre timers drev gennem skoven 
blev det til den dag før vi var igennem. Og 
der blev skudt foran os igennem skoven 
kunne vi høre, så det lød til, at de danske 
hunde kunne sætte bevægelse i skoven, 
selvom de var på udebane.
  Lørdag bød på en anden og større skov. 
Større skov lig med større udfordringer. Vi 
blev udfordret både geografi sk og fysisk. 
Det kunne være en udfordring at holde kon-
takten med sidemanden pga skovens tæthed 
og størrelse. Disse to faktorer påvirkede 
også fysikken på både mennesker og hunde 
her på anden dagen. Denne dag var der et 
hold tyske drivere med i skoven for at drive 
også, for de danske hunde var ikke nok til 
at dække det hele.
  Det var sjovt at se, hvordan tyskerne arbej-

der med deres hunde på drev sammenlignet 
med os danskere. Der kom kun tre perso-
ner med en hunde trailer. Men til gengæld 
havde de så stoppet 15 hunde i den. Og 
til jagtens start blev alle deres hunde bare 
sluppet i skoven med gps halsbånd på og 
hundene gik bare selv på jagt, uden og 
holde kontakten til fører eller arbejde for 
dem overhovedet. Der var dog ingen tvivl 
om, at det var effektivt og satte gang i hele 
skoven. Det var meget sjovt at se noget 
andet end hvad man tit ser i Danmark. 

Efter jagten var der parole midt i skoven 
og dejlig varm og tiltrængt suppe. Der blev 
snakket lystigt om, hvad der var blevet set 
på dagens jagt. Må indrømme, det også var 
tiltrængt at komme til at sidde ned lidt igen. 
Hundene satte til en forandring også stor 
pris på at komme i bilerne igen denne dag 
efter to dages arbejde.
  Der var meget stille i bilerne hele turen 
tilbage til Danmark – og det var hunde så 
vel som fører! Tak til René Toft for tilbudet 
om at komme med på en så veltilrettelagt 
tur. En tur i det her tilfælde med en masse 
mandehørm og røverhistorier. Og en tur 
uden skadede hunde og ingen hunde der 
blev væk. Tak for at give os muligheden for 
at komme ud og bruge vores grå til det de 
er lavet til. 
  Karsten Furbo Lauridsen og Stendyssens 
Snefrid.

Drivjagt i Tyskland

Så er vi klar til drivjagt. Foto: Morten Hougaard.

Mit livs dåhjort! Karsten Furbo med sin dåhjort, der 
var 0,60 point fra bronze medalje. Foto: Morten 
Hougaard.
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Træning i Vejle
Den 12. november var der træning i Vejle hos Pia Henriksen på DCH´s område lidt uden 
for byen. Ønsker til dagens træning var bl.a. fri ved fod og her blev der brugt klikker og 
masser af lækre godbidder for at få fokus og samarbejde. Der blev også hygget med kage 
og kaffe og en helt masse hundesnak. Deltagerne var nogle af medlemmerne fra Facebook 
gruppen W-hf, hvor der bliver lagt træningsvideoer og fi f op til aktivering af hunden. Her 
havde deltagerne lagt ønsker op til Pia, som tilrettelagde dagens program derefter.Tak for 
en hyggelig dag og god træning. JV.

Deltagerne i træningen. Foto: Jette Veggerby.

Vanen tro er der mulighed for marktræning 
i Kreds 2. Første gang er den 18. februar 
i Langå og anden gang er den 25. februar 
på Djursland. Det koster 125 kr. for første 
hund og 100 kr. for efterfølgende inkl. 
morgenmad, pølser og drikkevarer. Der vil 
være en grundig gennemgang af, hvordan 
man træner hunden til mark og evt. stiller 

den på markprøve. Der vil være ekstra 
hjælp til nye hundefører, så hold dig en-
delig ikke tilbage, hvis du er nysgerrig på, 
hvad ”det der marktræning er for noget”. 
Betaling fi nder sted på dagen og du kan 
se mere om tilmelding mv. på klubbens 
hjemmeside.

Marktræning i Kreds 2

Foto: Jette Veggerby.

Langhåret lektiehjælp
Christian Ryge fra Hørsholm er super glad 
for at få hjælp af sin langhåret weima-
raner, Stendyssens Vidar - kaldet Kovo. 
Christian læser til maskinemester og 
vil næste år stille Kovo på udstilling og 
markprøve. JV.

Foto: Christian Ryge.

Cody
Martin Bejlegaard fra Sulsted bestod den 
17. august ræveslæbsprøven ved Hjallerup 
med maks point med sin to år gamle hund 
Cody. Den 27. august bestod de to DJU 
Slæb og Apporteringsprøve med maks point 
(30) lige som de også har bestået DJUs 
apporteringsprøve med maks point 30. Stort 
tilllykke med de fi ne resultater. Cody bruges 
på jagt, her har det dygtige makkerpar skudt 
og apporteret en hare i 2015.

Foto: Martin Bejlegaard.
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Europa Cup i Italien 2016 

www.fjd.dk

European Cup Magyar Vizsla 2016 foregik 
i perioden 7-9. oktober i Lajatico i Toscana 
(syd for vejen mellem Firenze og Livorno). 
Vi brugte 2 dage på transport, en fl ot tur 
gennem Tyskland, Østrig og Italien. Fra 
Holbæk i Danmark en strækning på lidt 
over 2.000 km. 
   Vi kom nogle dage før, og lejede et hus 
(agriturismo) hvor vi kunne have hundene. 
Det er et udpræget jagtområde. Vi så vilde 
agerhøns og rødben hver dag. I området 
foregik der både træning af jagthunde og 
jagt på (udsatte) fugle i dagene vi var der. 
Bakkerne var bløde men lange og høje, og 
bevoksningen stort set som i Danmark om 
efteråret. Vi benyttede chancen til at besøge 
Pisa, Lucca, Firenze og fl ere små bjerg-
landsbyer. 
   Torsdag den 6. startede arrangementet om 
aftenen. De øvrige danskere var ankommet. 
Der var Captains Meeting på en restaurant, 
hvor regler og lokale forhold blev gennem-
gået. Vi betalte også for arrangementet og 
trak lod til næste dags konkurrencer. 

Fredag den 7. skulle vi tidligt op, der var 
mødetid kl. 7:30. Det var lidt italiensk, da 
der gik en rum tid, og ikke kl. 8, men kl. 
8:30 var der præsentation af dommere og 
hold. Dagen var startet med regn, nu var der 
tørt igen.
  Præsentationen var med nationalmelodier, 
fl ag o.s.v., meget højtideligt. Denne dag 
var Derby for unghunde op til 30 måneder. 
Her skyder føreren med 6 mm pistol over 
sin hund (ingen fugl fældes, og der er ikke 
apportering). Vi kørte i marken kl. 9:15, og 
var snart fremme. Vi parkerede et sted og 
skulle blive, ind til det var hundens tur til 
at komme i konkurrence. Det betyder, at vi 
ikke kunne se så meget af hundearbejdet.
  Michael fra Holland (han er dansk) skulle 
ud med første hund, men det kunne vi slet 
ikke se. Mark fra UK var ude med tredje 
hund, og vi så et fl ot søg, han skød før 
vi kunne se dem. Han fortsatte, og hun-
den stødte en fugl i en vending. Sandra 
og Rhena var næste hund. Hun gik i et 
fremragende tempo med stor jagtlyst, men 

fandt intet. Hjalmer og Lea var næst, og hun 
søgte i starten fi nt, men blev så noget selv-
stændigt. Til sidst letter fugl op bag dem og 
de stopper.
  Konkurrencen fortsatte, og nogle få hunde 
havde et godt drev, og der blev skudt i 
endnu en situation. Folk hyggede sig: Chilly 
fra UK havde sloe-gin med, fremragende. 
En slovener gav øl, og vi hørte om hans 
danske venner. Og sådan var der tid til at 
hygge og knytte kontakter. Vi kørte tilbage, 
til fi nalen. Nu var solen bagt igennem, og 
der var fi nt med vind.
  Finalen blev vundet fl ot af en ungarsk 
korthår. Og de ruhåredes blev også vundet 
af en ungarer. En god dag for dem. Vi fi k 
frokost på stedet. Så var der conformation 

test, landevis. Det er en forholdsvis uformel 
udstilling, hvor hunden vises frem og man 
konstaterer om det er en vizsla – og det 
plejer det at være. Så var der lodtrækning til 
de 4 batterier (hold) til lørdag, samt dom-
mertildeling. 
 
Lørdag den 8 måtte vi også tidligt op, 
men mødetiden var udsat 45 minutter 
p.g.a. dårligt vejr. Vi kom dog nogenlunde 
tidligt af sted ud i terrænerne, vores hold 
til samme sted som dagen før. I dag var det 
uden fældning af fugl, føreren skulle selv 
skyde over sin hund med pistol. Nu brød 
solen gennem. Thommas var ude med Sally 
som første hund. Efter en stille start kom 
hun rigtig godt i gang. Hun kom for en fugl, 

Dte danske hold. Foto: Per Stouby.
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som fl ygtede, hun respekterede, Thommas 
skød. Kobles, og slippes igen. Hurra, en 
god start.
  Dagens anden hund får en situation, som 
vi ikke kan se. De næste mange hunde får 
ingen fugle. Petrs hund går fi nt (ja den 
Petr Zoubek som blev verdensmester med 
tysk korthår i Danmark senere i oktober). 
I mellemtiden har Hjalmer og Holly stødt 
fugl og stoppes. Så er det min tur. Kenzo 
slippes i sol på raps i god vind. Anlægger 
et fornuftigt og energisk søg, noget åbent 
og ikke altid i kontakt med mig. Han følger 
fært, standser og slår sig fri. Lidt senere 
støder han tre agerhøns, sætter sig spontant, 
og jeg beordres til at skyde. Kobles, og slip-
pes igen et par minutter. Hurra, en godkendt 
situation mere. Hjalmer lykønsker. Sidste 
hund fi nder ikke noget. Sofi e og Charlie har 
været på små marker, og støder fugl, stop-
pes. Jan med Sprocket får ingen situation. 
Sally er ude i matchning med den italienske 
hund, den udgår. Kenzo og Sally er ude i 
matchning og stoppes hurtigt. Italieneren 
får Excellent med CAC, Sally Very good 
1st, og Kenzo Very good 2nd.
  Der er god tid til apporteringen, så vi kører 
ud til Bocelli (den blinde operasanger) og 
køber vin og får en fi n frokost. Så af sted 
til vandapportering, også udsat 30 minut-
ter til kl. 15:30. Der gik nogen tid, før der 
skete noget. Så kørte vi 1 km, og gik ned 
ad en meget smattet sti til et pløret vandhul. 
Italienerne fi k lov at starte.
  Deres apporteringer var kvalitetsmæssigt 
dårlige (efter nordisk standard), men gen-
nemført med succes. De danske efter bogen, 
og med applaus fra tilskuerne som påskøn-
nede korrekte apporteringer. Der var også 
applaus til alle efterfølgende hunde som 

apporterede kvalitetsmæssigt godt.
  Så var der lodtrækning til næste dags 
konkurrence, (samme hold, ny rækkefølge, 
andre dommere og terræner). Denne aften 
var der gallamiddag på en restaurant. Vi 
kom ind kl. 20:30, bordene var landeopdelt. 
Vi fi k antipasta, fantastisk mange fl otte og 
forskellige retter. Så pasta med rød grouse 
og trøfl er. Så pasta med fyld. Der næst vild-
svin med brasede kartofl er. Angus kød med 
grøntsags potpourri. Der til rigeligt med 
rødvin og vand. Så var der taler og dessert, 
en slags lagkage med is og noget sorbetag-
tigt, skønt. Vi kunne ikke spise mere, og det 
var blevet efter midnat før vi var hjemme.
 
Søndag den 9. måtte vi også tidligt op. De 
fl este skulle pakke bilerne til hjemturen. Vi 
var fremme kl. 8, det var let fugtigt, mini-
mal vind. Der gik lidt tid med at diskutere 
reglerne, men i dag var der skytter med. De 
skulle fælde fugl, og der var indlagt appor-
tering. Så var der afgang til et nyt terræn.
  Det gik hurtigt med de første to hunde. Så 
var det vores tur i lucerne. Kenzo gik fi nt, 
men stødte til højre en agerhøne og satte 
sig ned. Jeg koblede, og fi k besked på at 
fortsætte, da det var første minut. Han tog et 
par slag mere, og stødte agerhøne til højre, 
og fulgte den lidt på vej, men stoppede efter 
2-3 m. Vi koblede og var færdige. Der var 
ingen vind, ærgerligt at ikke udnytte en 
chance til to fugle.
  Det gik de andre lige så skidt. Dog var 
Charlie ude i et par ekstra slip, men kom 
ikke for fugl. Dagens konkurrence var 
hurtigt overstået. Det var tid til frokost 
og afslutning. Sofi e og Torben og Sandra 
og Hjalmer gik i bilerne og kørte hjem til 
Danmark. Vi ventede en rum tid, og så 

blev holdkaptajnerne kaldt til møde for at 
kontrollere points, placeringer m.v. Så var 
der afslutningsceremoni. Jeg fi k en plakette 
for tredje placering i gårsdagens holdkon-
kurrence, og Thommas en plakette for sin 
anden placering.
  Der var ikke mere til os danskere. Jeg 
overrakte halsbåndet til den bedste hund 
på Sofi es vegne, og fasanen til det bedste 
hold, og inviterede til EC 2017 i Danmark. 
Chilly takkede for konkurrencen, og Zsofi a 
inviterede til Ungarn i 2018. Alessandro 
sluttede af med en hyldest til vizslaerne, og 
så var der en sæk foder til alle.
  Italien vandt holdkonkurrencen foran Un-
garns ruhårede vizslaer, og UK blev nr. 3.
 
Det var en fi n konkurrence i fl otte omgi-
velser. Vi var lidt bange for, at de danske 
hunde ikke kunne klare sig i så kuperede 
terræner, men det gik fi nt. Vejret var ikke 
med arrangørerne, der var en del regn, og 
næsten ingen vind. Heldigvis var tempera-
turen ikke så høj som frygtet.
  Se mere på Facebook, søg gruppen Euro-
pean Cup Magyar Vizsla 2016. Se billeder 
fra arrangementet og klik til den italienske 
klubs hjemmeside og se resultater og meget 
mere.
   Venligst Per Stouby
   PS I er velkomne til at sende spørgsmål til 
mig om EC generelt, og også om EC2017 
som foregår i Danmark 22-24. september 
2017 omkring Næstved. Email pstouby@
hotmail.com

Dansk Vizsla Klubs 
35 års jubilæum
Den 12. og 13. august 2017 marke-
rer vi klubbens 35 års jubilæum med 
weekend træf for medlemmerne og 
deres hunde.
  Sted: Spejdercenteret Port Artur 
Solevadvej 5, 5690 Tommerup 
(samme sted som til 25 års jubilæet).
  Der vil være mulighed for overnat-
ning på sovesal. Men der er også 
få andre værelser. Man kan også 
medbringe campingvogn eller telt.
  Der vil være aktiviteter for såvel 
mennesker som hunde. Vi håber på 
stor deltagelse.
  Husk at sætte kryds i kalenderen 
allerede nu.
  Nærmere herom vil løbende 
komme på klubbens hjemmeside

Dansk Vizsla Klubs forårsmarkprøve
Lørdag d. 25. marts 2017.
Afholdes på nogle rigtig fi ne terræner mel-
lem Hammel og Hadsten.

Der KAN meldes til: Vinder-, Åben- og 
Ung-hunde-klasse. Efter gældende regler.
 Ung-hund KAN nu meldes til, op til 3 år 
på prøvedato. 
Tilmelding: Hundeweb.

Mødested: Hasagergård, Kirkeskovvej 85, 
8450 Hammel. Morgenkaffe / brød til alle 
fra kl 8. Seneste mødetidspunkt kl. 8.30.  
Afgang til terræner kl. 8.45. Afslutning kl. 
15 Hasagergård.
  Dommere: Kim Krogh Nielsen M.fl .
  Terrænledere: Kristen Kjeldsen og Hjal-
mer Nielsen.
  Info: Prøveleder: Anders B. Mortensen.  
41 42 21 81
  Træning på terræner 12/3, aftales med 
Anders. Foto: Annette Laursen.

DANSK VIZSLA KLUB
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Klubredaktør:
Varetages p.t. af formand Søren Stenhøj.
Telf. 20 25 74 30
e-mail: ssj@gribskovens.dk

www.breton.dk

Indbydelse til Dansk Breton Klubs hovedprøve

www.fjd.dk

Prøven afholdes i dagene den 24. til 26. 
marts 2017. 
  Standkvarter er Danhostel Faxe vandre-
hjem. Østervej 4, 4640 Faxe. Der henvises 
til selvstændig tilmeldingsblanket, som 
offentliggøres på klubbens hjemmeside.
Programmet ser ud som følger

Fredag den 24. marts
Markprøve for ungdoms- og åben klasse
Mødetid: Kl. 9,00. Mødested meddeles den 
enkelte deltager og ved offentliggørelse på 
klubbens hjemmeside.
Frokost (egen madpakke) spises i terræn.

Indkvartering på Danhostel mellem kl. 16 
og kl. 18.
  Jægermiddag på Danhostel kl. 18
  Generalforsamling på Danhostel kl. 20. Se 
indkaldelse til generalforsamling.

Lørdag den 25. marts
Markprøve for ungdoms- og åben klasse
Morgenmad på standkvarter kl. 7,30. Stand-
kvarter er samtidig mødested.
  Opråb og afgang til terræn kl. 8,30
  Frokost spises i terræn.

Matchning forventes afholdt på Vallø 
Stifts´ arealer ca. kl. 16 for de hunde, der 

har opnået en 1. præmie fredag og lørdag.
  Festmiddag på standkvarter kl. 19.30

Søndag den 26. marts
Markprøve for vinderklasse
  Morgenmad på standkvarter kl. 7,30. 
Standkvarter er samtidig mødested.
  Opråb og afgang til terræn kl. 8,30

Andet
Tilmelding skal ske via Hundeweb eller 
tilmeldingsblanketter sendes senest den 20. 
marts 2016 til prøveleder Claus Nielsen, 
Poppelvej 4, Tulstrup, 3400 Hillerød tlf. 
4059 7074 E-mail: claus@breton.dk.   
  Tilmeldingskupon til booking af værelser 
m.m. bringes på hjemmesiden.
  Betaling af prøvegebyr skal ske via Hun-
deweb eller efter aftale med prøvelederen. 
Øvrige betalinger skal ske via bankover-
førsler.
  Priser: Tilmeldingsgebyr for alle klasser er 
350 kr. pr. start.

Bemærk
DJU har åbnet op for, at man kan deltage i 
ungdomsklasse efter hunden er fyldt 24 må-
neder og frem til den er fyldt 3 år. Det skal 
oplyses, at unghunde over 2 år, som måtte 
blive præmieret på hovedprøven, ikke 
deltager i matchningen om pokaler udsat til 
unge hunde.

Danhostel i Faxe har begrænsede dobbelt-
værelse. Disse er indledningsvis reserveret 
til dommerne, hvorfor prøveledelsen skal 
opfordre til, at I på forkant drøfter med 
gode venner og bekendte, om I fx vil dele 
en 6 mandsstue sammen. Der vil også være 
mulighed for opstilling af enkelte camping-
vogne.
  Claus Nielsen

Arkivfoto: Flemming Østergaard.
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Inspireret af teennagetidens lemfældige 
omgang med de Grå sider i Ugens Rapport 
kom jeg til at tænke på, at der er noget helt 
specielt ved den første gang. Alle menne-
sker kan huske tid og sted, og visse detaljer 
står specielt lysende klart fl ere år efter, også 
selv om der i mange tilfælde nok er foreta-
get ubevidste tilpasninger af oplevelsen.
  Når jeg af og til har kørt Sjælland tyndt 
med min gamle far er det ofte hændt, at han 
har kunnet udpege ”stedet”/”stederne”, som 
har speciel betydning for ham. Udpegnin-
gen har altid været meget præcis – nede ved 
den lille bøg eller der hvor der er et lille 
mellemrum i det levende hegn o.s.v. Jeg må 
indrømme, at en sådan fantastisk hukom-
melse er imponerende og fascinerende, selv 
om jeg ikke altid har fået fortalt samtlige 
detaljer. Når man så er sammen med fl ere 
ligesindede, står de jo nærmest i kø for at 
fortælle netop deres historie, og det opfattes 
direkte fornærmende, hvis man ikke tager 
sig tiden til at høre alle.
  Nu kan jeg også tale med, for lige pludse-
lig var det min tur til at opleve den første 
gang. Det foregik i en 35 ha. stor roemark 
på Sydsjælland. Det præcise klokkeslæt 
erindres ikke helt, men kan fastslås med en 
margin på ½ time.
  Gode bretonvenner havde arrangeret 
markprøvetræning på Feddet, og vi var ca. 
12 stykker, der var mødt op. Solen skin-
nede fra en skyfri himmel, og det tegnede 
til at blive en meget varm dag. Vi blev delt 
i to hold, og de yngre kræfter blev samlet 
på hold 1. Min hund havde lige holdt 1 års 
fødselsdag, og jeg var meget spændt på 
at se, hvordan hun tegnede, for det havde 
været en lang sommer, hvor hendes første 
løbetid havde taget lidt for meget af hendes 
temperament ud af hende. Men, den havde i 
andre sammenhænge vist 
  I foråret havde vi godt nok været ude og 
træne, men det er begrænset, hvad en hvalp 
på 7-8 mnd. kan forholde sig til. Hun havde 
dog vist, at næsen var i orden, idet hun på 
sin første træningstur fulgte fl ot op på en 

gammel rutineret fasankok. Da kokken 
langt om længe ikke gad lege med mere, 
lettede den fra et hegn, og hunden blev så 
forskrækket, at den nærmest hoppede 2 
meter tilbage, og man kunne helt klart for-
nemme, hvordan hun stod og spekulerede 
over, hvad det nu var for noget.

Men tilbage til Feddet. Vi var yngste ekvi-
page, og selv om jeg var meget nervøs for 
hendes lade sommer-temperament, viste det 
sig allerede i 1. slip, at hun var en hund, der 
gerne ville derudaf. Hun startede selvføl-
gelig med at rende efter makkerhund, men 
fandt meget hurtigt ud af, at det var sjovere 
at være sig selv. I 2. slip havnede hun i 
en stor udsætning af agerhøns, som fl øj 
om ørerne på hende. Det fandt hun meget 
interessant.
  Det blev en meget lang og varm trænings-
dag, hvor ingen rigtig kom i nærheden af 
den perfekte situation. Hundene var faldet 
helt sammen, hvis det ikke havde været for 
et stort vandhul, som de med fryd kastede 
sig ud i. Der blev drukket en enkel farvel-

øl, og det var så det - troede jeg.
  Min køremakker var lidt utilfreds, for han 
ville så gerne have sin hund for fugl. Jeg 
var træt, men det var ham der lagde bil til. 
Små 15 kilometer derfra havde vi adgang til 
en stor roemark, og der skulle vi lige ned og 
vende inden turen gik hjem.
  Vi parkerede i kanten af marken og trak et 
par hundrede meter op, inden begge hunde 
blev sluppet. Det viste sig, at jeg og hunden 
nærmest stod oven på en fasankylling. 
Den skyndte sig selvfølgelig væk, men så 
skete det – det store øjeblik. Små 20 meter 
længere fremme tog hunden sin første 
stand, og på rejseordre kom der en fasan 
op. Der blev skudt og prellet. Men ikke nok 
med det. Hun tog efterfølgende stand for en 
enlig agerhøne, og denne gang var det hele 
perfekt – den første gang !
  Den nye hundefører
  PS: Da hunden blev stillet på sin første 
markprøve i ungdomsklasse var den væk 
i en større remise i ca. ½ time. Det er en 
anden histortie.

En varm dag i en stor roemark. Arkivfoto: Flemming Østergaard.

Den første gang - 
Lidt om at blive tændt på det med at gå på jagt med stående hund

Generalforsamling 2017 
Dansk Breton Klubs generalforsamling afholdes som tidligere 
annonceret fredag den 24. marts 2017 på Danhostel Faxe Vandre-
hjem, Østervej 4, 4640 Faxe kl. 20.00.
  Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter.
  I forhold til dagsordenens pkt. 6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlem-
mer skal det meddeles, at Jens Ole Nielsen genopstiller. Kenneth 
Schultz har meddelt, at han ikke genopstiller.
  Bestyrelsen har selvfølgelig igangsat en øvelse med at fi nde en 
ny kandidat.
  Husk, at forslag til kandidater til bestyrelsen samt forslag i øv-
rigt skal være formanden i hænde senest den 15. februar 2017.
  Bestyrelsen

Midlertidig redaktør
Formand Søren Stenhøj vil indtil en ny lokalredaktør fi ndes, være 
bindeled mellem klubben og Jagthunden. Søren kan kontaktes på 
ssj@gribskovens.dk og/eller 2025 7430. Både med hensyn til stof 
og hvis man har mod på at være klubredaktør.
  Bestyrelsen

Årets hunde 2016
Indstilling til årets hunde kan inden generalforsamlingen den 24. 
marts 2017 fremsendes til formand Søren Stenhøj, ssj@gribsko-
vens.dk.
  Kriterier for opnåelse af point kan fi ndes på DBK´s hjemmeside 
under Resultater/Pokaler og derefter Årets unge hund eller Gætte 
mindepokal.

DANSK BRETON KLUB
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DANSK POINTER KLUB

Klubredaktør:
Bent Olsen, Grammingtoften 1, 6630 Rødding. 
Tlf. 74 84 51 09/21 75 58 57. 
e-mail: bento@bbsyd.dk

www.pointerklub.dk

Hvorfor pointer
I oktober nummeret af Jagthunden skrev jeg 
om, hvorfor jeg i grunden startede med at 
arbejde med stående hunde. Som bekendt 
startede det med Breton – en race som jeg 
havde mange gode oplevelser med.  
  Men det var Pointeren, som var den første 
jagthunderace, som jeg for alvor stiftede be-
kendtskab med. Min far var jagtkammerat 
med Flemming Fuglede og jeg var heldig at 
få lov at komme med på en masse jagter – 
helt fra jeg kunne gå! Flemming opdagede 
hurtigt, at jeg var ”jagtgal” og når der var 
jagt var jeg ”hundetrækker” – gerne med en 
eller to pointere. Flere gange var jeg med 
om foråret, når Flemming på daværende 
tidspunkt trænede sine hunde til markprøve. 
Jeg anede intet om søg, fart og stil, men 
synes det var imponerende når hundene 
tog stand, stivnede som Pluto fra ”Så er der 
tegnefi lm” og der så efterfølgende kunne 
rejses et par høns eller en fasan.
  Flemming fl yttede imidlertid fra området 
hvor jeg er født, men jeg husker tydeligt 
han fl ere gange havde sagt, at jeg en dag 
skule få en pointer af ham!  
  Vi havde på daværende tidspunkt ikke en 
hund. På jagterne mødte jeg derfor mange 
af de andre ”driveres” hunde, som jeg fi k 
lov at ”trække rundt med”. Og på jagterne 
i det nordjyske mødte jeg mange dygtige 
hunde. Det var specielt et par rigtig gode 
korthårede hønsehunde, der var alsidige og 
arbejdede i god kontakt. Èn hund skilte sig 
dog ud – en münsterlænderlignende han-
hund, der lød navnet ”Sofus”.  En absolut 
fremragende jagthund. Sofus var ukuelig 
og ofrede alt for at jagte for dens ejer. Den 
drev så det rungede, apporterede alt den 
kunne komme i nærheden af, men formå-
ede alligevel at være så koldblodig, at den 
også stod når den mødte fasaner, agerhøns 
og snepper. Sofus var en èner!  Jeg husker 
også terrængiveren fra Toftegaardene, Nold, 
der havde en fantastisk jagthund. En smuk 
engelsk setter tæve, der hed Ulla. Navnet 
kommer jeg senere tilbage til.

I første artikel fortalte jeg om, hvorfor 
jeg som min første jagthund fi k en Breton. 

Denne race var jeg meget glad for, og de 
hunde jeg havde, var dygtige og alsidige 
jagthunde. Alligevel valgte jeg at prøve en 
anden race, nemlig Pointeren.
  Først og fremmest var det indtrykkene fra 
barnsben, hvor jeg oplevede racen som væ-
rende en glimrende jagthund, der samtidig 
havde et godt og roligt gemyt. Dernæst var 
det på en de første markprøver jeg fulgte, 
min interesse for Pointeren yderligere blev 
skærpet. Det var på Derbyet ved Herning i 
1989 – et derby, hvor kvaliteten af hundene 
på 2.dagen - som jeg husker det - var meget 
høj. To hunde var dog på dette derby i sær-
klasse – de to gulbrogede pointere; Jersdals 
Ron og Fugledes Nanna. De gav en fi nale 
som jeg sent glemmer – meget velgående, 
stilrene og da Nanna afsluttede med en 
komplet fugletagning, var sagen klar. Det 
slip satte sine spor!
  I begyndelsen af 90´erne fi k vi en pointer i 
familien. Min søster fi k en pointer, som var 
en stærk hanhund med fi nsk blod i generne. 
Piro var en fantastisk god og omgængelig 
familiehund, der når den blev sluppet i mar-
ken var en ren tornado, som sprudlede af 
jagtlyst og energi. Desværre kunne man ind 
i mellem også høre Piro, og den blev derfor 
jagthund hos en familie i det sønderjyske.
  Jeg var kommet tættere på Sønderjylland 
og lærte Gerhard Wolff at kende. Jeg nød 
hans selskab, selvom jeg ikke altid forstod 
hvad han sagde. Han snakkede klingende 
sønderjysk dialekt og fortalte en masse 
gode erindringer (og historier). Han havde 
et anderledes syn på hunde, end jeg tidli-
gere havde været vant til. Han var stålsat 
og gik på ingen måde på kompromis med 
stilen. Jeg havde fornøjelsen at køre med 
Gerhard til mange markprøver – min breton 
fi k allernådigst lov at komme med i hans 
bil…. 
  En af disse prøver var DKK`s forårsvin-
derklasse på Toftegaard i 1995. Den gang 
var der stor konkurrence på disse vinder-
klasser med omkring 50 startede hunde – 
det kunne jeg godt lide! På denne prøve var 
der mange virkelig gode hunde, men igen 
skilte to pointere sig ud – denne gang var 

det to svenske sort/hvide hanhunde, ØB`s 
Try og Black Luckys Kawass. I et stærkt 
felt, var disse to højt meriterede tophunde 
i særklasse. Finalen på èn af Toftegaards 
store marker, var et ”once in a lifetime” 
slip. ØB`s Try vandt efter et langt slip, og 
hverken før eller siden har jeg set noget 
bedre! Efter dette slip besluttede jeg, at jeg 
en dag måtte have en pointer! Som Gerhard 
fl ere gange udtrykte det på vejen hjem: - 
Det ka` fand`en brækmæ it` gør´s bær`- de 
to hunde ku` æ program”.
  På daværende tidspunkt havde jeg ikke 
muligheden for at have mere end èn hund, 
men efter endt studier fl yttede jeg i som-
meren 1998 til landlige omgivelser ved 
Tønder. Det betød, at jeg kunne få en ny 
hund. Flemming havde jo engang lovet mig 
en pointer og tiden var inde da Fugledes 
Snert første gang fi k hvalpe. Det blev ikke 
til èn, men til to pointere – en han og en 

Flemming Sørensen med Britt og Siffe på DPKs 
vinderklasse  i 2007, hvor han blev tildelt sølvpisken. 
Privat foto.

www.fjd.dk



57www.fjd.dk

DANSK POINTER KLUB

tæve. Hanhunden, der fi k navnet ”Urd” – 
var lidt som en orkan, man vidste aldrig 
helt, hvordan dagen med ham endte. Fra 
samme kuld fi k jeg en tæve, der også skulle 
hedde noget med U. Her tænkte jeg tilbage 
på Nolds herlige engelske setter, som jeg 
havde mødt i barndommen og derfor fi k den 
navnet ”Ulla”.
På trods af de var kuldsøskende var de vidt 
forskellige. Det var begge et par herlige 
hunde og ”jagtmaskiner” på hver deres 
måde. Jeg startede dem naturligvis på 
markprøve og havde den glæde, på min 
første hovedprøve i Pointerklubben, at ende 
i fi nalen i UK med begge hunde. Det var 
en dejlig debut i Pointerklubben, at komme 
som ung, uprøvet og oven i købet ”breton-
mand”. Det var man ikke vant til her. 
  Senere gav begge hunde mig mange, 
mange gode oplevelser på markprøve – 
størst var sejren på DM i 2004 med Fugle-
des Urd. 
  Ulla var den mest fantastiske jagthund jeg 
har haft. I årene omkring årtusindeskiftet 
var jeg begunstiget med nogle helt unikke 

muligheder for at komme på sneppejagt. 
Dette i kombination med gode ”sneppeår”, 
gjorde at Ulla blev en suveræn sneppehund. 
Disse oplevelser skrives ikke i resultatbo-
gen, men i hukommelsen – og det betyder 
mere end præmier!
  Ulla bliver senere parret en enkelt gang og 
er bl.a. mor til Danmarksmesteren fra 2010, 
Fugledes Juvel. En underlig opvækst for de 
hvalpe, da Ulla ikke vil kendes ved dem og 
de derfor blev opfostret hos Allan Nissen, 
der lige havde fået engelske setter hvalpe – 
i øvrigt kuldet med Columbine. Et sjældent 
godt kuld. 
  Efterfølgende har jeg haft mange gode 
oplevelser med Pointeren, i Pointerklub-
ben og blandt hundefolk i øvrigt. Der er 
meget forskellige holdninger til hvad der 
skal prioriteres hos hundene, det skal man 
respektere. Dog er det for mig vigtigt at 
huske, at den vigtigste egenskab hos en 
stående hund er standen! Det er unikt og det 
er fascinationen ved standen, som er med 
til at begejstre. Ikke mindst personer, som 
aldrig – eller kun sjældent – har oplevet det. 

Gennem mange år har jeg været hunde-
mand på hønsejagter, hvor folk kommer 
for at få en unik jagtoplevelse. Det folk her 
bliver imponeret af er hundenes evne til at 
fi nde fugl, opnå stand (og blive stående), så 
jægerne kan komme op og få skudchancer. 
Effektiviteten hos pointeren er for mig vig-
tigt – andre mener sikkert noget andet. 
  Min interesse for pointeren og de øvrige 
stående hunde, blev skabt gennem gode 
oplevelser på jagt. Gode oplevelser med 
effektive og veldresserede hunde er den 
bedste reklame for vores hunde!
På denne nytårsdag vil jeg samtidig sende 
ønsket til alle om et rigtig GODT NYTÅR. 
Jeg håber, at 2017 vil blive fyldt med 
mange gode oplevelser med de stående 
hunde. Lad os nu glædes over de mange 
gode præstationer og ikke fi nde enhver 
lejlighed til at brokke sig over noget som – 
måske – er sket!
  Knæk og bræk til alle i 2017!
  Flemming Sørensen

DPK’s Hovedprøve afholdes den 24.-25.-
26. marts 2017 ved Herning med standkvar-
ter på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, 
sports Allé 6, 7480 Vildbjerg. Bestilling og 
betaling af værelser skal ske direkte til Vild-
bjerg Sports- og Kulturcenter på tlf.: 9627 
0700. Husk at oplyse I deltager på Dansk 
Pointer Klubs Hovedprøve.
  Priser for overnatning: Dobbeltværelse pr. 
nat kr. 660,00 kr.  Enkeltværelse pr. nat kr. 
450,00. 3 – sengs værelse pr. nat kr. 795,00 
kr.. 4 – sengs værelse pr. nat kr. 860,00 kr.
  Der er ikke morgenmad med i overnatnin-
gen. Sengelinned og håndklæde kr. 80,00 
pr. person, men man kan selv medbringe 
dette. OBS der er rengøringsgebyr for 
hunde på værelset.

Fredag den 24. marts Ungdoms- og åben 
klasse. Om eftermiddagen matchning for 
de pointere der har opnået 1. pr. på dagen i 
UK. Alle engelskeracer er velkomne til start 
i UK og ÅK.
  Kl. 18.00 middag og Kl. 19.30 generalfor-
samling.  

Lørdag den 25. marts UKK samt ung-
doms- og åben klasse. Om eftermiddagen 
matchning for de pointere der har opnået 
1. pr. fredag og lørdag i ÅK. Alle engelske 
racer er velkomne til start i UK og ÅK.
Kl.19.00 – festmiddag på Vildbjerg Sports-
center.

Søndag den 26. marts UK og ÅK. Vinder-
klasse med mulighed for tildeling af
CACIT. 

Mødetid er hver dag kl. 08.00 på stand-
kvarteret Tilmelding af hund via DKK 
Hundeweb. Eller evt. anmeldelsesblanket 
(husk betaling) senest tirsdag den 21. marts 
2017. for udenlandske medlemmer er der en 
særskilt vejledning andet sted på siden. 
  Forplejning skal bestilles og betales senest 
lørdag den 18. marts 2017 hos Anny Diede-
richsen, Riglandsevej 3, 6580 Vamdrup, tlf. 
7559 8253 / 6130 8253, mail: stenmarken@
email.dk Betaling skal ske ved overførsel til 
DPK reg.nr. 0933 konto 4378127572samti-
dig med bestillingen
  Blanket til madbestilling kan fi ndes på 
DPKs hjemmeside.

Dansk Pointer Klubs hovedprøve 2017

Festmiddag. Foto: Bent Olsen.

For udenlandske medlemmer
(OBS) tilmelding skal ske på hundeweb.  
Gå ind på DKK´s hjemmeside hundeweb: 
Vælg: Hundeweb/rekvisitioner. Vælg 
terminliste/tilmelding. Aktiviteter: Vælg 
type: markprøve stående jagthunde. Tryk 
søg: fi nd Dansk Pointer Klubs hoved-
prøve.(bemærk 1 ny tilmelding for hver 
dato/prøvestart).
  Tryk. Web tilmelding i højre side. 
Registrere dig som ny bruger, og log ind. 
Udfyld: Hundens stamboge nr. m.m. I 
feltet til tilbagebetaling skrives  klubbens 
reg. Nr. 0933 konto 4378127572. ved evt. 
registrering af medlems nr. Brug da mobil 
nr. Da kan der betales med kort uden 
nævneværdigt gebyr.
  Bestilling af mad for udenlandske 
medlemmer. Skemaet på hjemmesiden 
skal udfyldes og sendes til kassereren. 
Betaling skal ske, (af hensyn til dyre 
bankoverførsler), direkte til kassereren på 
hovedprøven, ellers koster det 50 kr. både 
for afsender og modtager.
  Kopi af stambogen skal medbringes til 
prøven.
  Venlig hilsen kassereren Anny Diede-
richsen .

Forårstræning omkring Skive
D.P.K. Region II. Fællestræning omkring 
Skive 2017.Der afholdes fællestræning 
for engelske racer søndag den 26. februar 
2017.Vi mødes på P - Pladsen bag Højslev 
Kro, ved Højslev Station 7840 Højslev. 
Kl. 9.00. Medbring madpakke og drikke-
varer. Tilmelding til: Erik Aarø efter kl. 19 
på Telefon: 97 51 11 81 mobil: 20 41 09 
30. Med venlig hilsen Erik H. Aarø.
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

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

www.engelsksetterklub.dk

Engelsk Setter Klubs hovedprøve 2017 på Midtfyn

Prøven afholdes den 31. marts, 1. & 2. april, 
med standkvarter på Midtfyns Fritidscenter, 
Søvej 34, 5750 Ringe.
  Prøveleder er Anders Varming, Sødin-
gevej 28, 5750 Ringe. Tlf.: 62 62 44 00 
andersvarming@hotmail.com

Fredag d. 31. marts.
Markprøve åben- og ungdomsklasse møde-
tid kl. 08.00. Spisning kl. 18.00.
Ordinær generalforsamling kl. 20.00.

Lørdag d. 1. april.
Markprøve ungdoms-, åben- og internatio-
nale vinderklasser med uddeling af CACIT, 
med opråb og afgang til terræn kl. 8.00.

Kl. 16.00 er der matchning af ungdoms- og 
åbenklasse hunde som har opnået 1. pr. 
fredag og/eller lørdag.
Festmiddag kl. 19.00. Efter middagen er der 
dans til kl. 1.00.

Søndag d. 2. april. 
Afvikling af UKK, 2. heat og matchning 
i vinderklasse, samt markprøve i åben- og 
ungdomsklasse. Opråb og afgang til terræn 
kl. 8.00. 

Generelt:
Tilmelding af hund til hovedprøven, gøres 
gennem DKK hundeweb, senest d. 20. 
marts

  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 2017.
Tilmelding til UKK sendes på DJU´s tilmel-
dingsblanket til: Poul Aagaard Sørensen, 
Baldersvej 26, 7800 Skive Tlf.: 97 52 36 86 
/ 27 64 81 90. Mail.: asbak@youmail.dk
 
Bestilling og betaling af værelser og 
forplejning skal ske direkte til Midtfyns 
Fritidscenter, Tlf. 62 62 21 51, Mail: mfc@
midtfyns-fritidscenter.dk  senest d. 14. 
marts. Husk at oplyse I deltager på Engelsk 
Setter Klub’s Hovedprøve.
 
Priser for overnatning: 
Dobbeltværelse pr. nat, standard: 690 kr.
Enkeltværelse pr. nat, standard: 560 kr.
Standardværelse, 3 personer: 820 kr.
Standardværelse 4 personer:  950 kr.
Commodoreværelse, 1 person: 675 kr.
Commodoreværelse, 2 personer: 805 kr.

Det er også muligt at leje hytter, ligesom 
der kan lejes plads til campingvogne. 
Kontakt fritidscentret for leje og yderligere 
oplysninger.

Forplejning:
Morgenmad 65 kr.
Madpakke 50 kr.
Aftensmad fredag 75 kr.
Festmiddag lørdag  250 kr.

Setterstand i forårsraps. Foto: Harris Jensen.

Forårstræning
Midtfyn: 19. feb. Tilmelding: Anders 
Varming 40792617.
Assens: 26.feb. Tilmelding: Alex Nissen 
40434850.

HUSK!

Engelsk Setter Klubs generalforsamling 
den 31.marts kl. 20.00 på Midtfyns Ferie-
center, Søvej 34, 5750 Ringe.
  Se dagsorden på www.engelsksetterklub.
dk 
  Vær opmærksom på, at forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være formanden i hænde senest 

1.marts. 

Og vil du på udstilling med hunden, så 
afholder ESK sammen med de øvrige 
engelske klubber udstilling i Frederiks den 
24. februar.
  Se også her evt. www.engelsksetterklub.
dk 

www.fjd.dk
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DANSK GORDON SETTER KLUB

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

www.dgsk.dk

Udvidet apporteringsprøve
Som hundefører møder man mange dygtige 
ekvipager med forskellige hunderacer. De 
er åbenbart sjældent vant til Gordon Settere 
der gladelig apporterer, så en dag fi k jeg 
udfordringen om at være med til at træne til 
den udvidede apporteringsprøve. Jeg anede 
ikke rigtig hvad det var jeg sagde ja til, 
men det skulle vise sig at blive spændende, 
udfordrende og meget varieret træning der 
stillede langt større krav min hund og jeg 
selv. 

Vi trænede i foråret 2016 sammen med 
nogle Ruhår, Kleiner Münsterlændere og 
Labrador en gang om ugen forskellige 
steder i lokalområdet. 
Det var vigtigt med et relativt stort vandhul 
og noget skrub/skov, så vi kunne træne til 
de tre discipliner som skal bestås: 
  •  apportering af fi re stk. fuglevildt
  •  apportering på vand af fi re ænder 
  •  apportering af to stk. hårvildt i skov-
     område.  
  Det gælder for hele prøven, at den stiller 
noget højere krav til hundens apporterings-
vilje og evne – lige som der stilles højere 
krav til føreren i forhold til at kunne diri-
gere sin hund, og turde lade hunden arbejde 
selvstændigt og stole på den, når den er ude 
af syne.
  Reglerne og uddybende beskrivelse kan 
læses på Danmarks Jægerforbunds hjemme-
side www.jaegerforbundet.dk under hund, 
hundeprøver, prøveregler, udvidet apporte-
ring og Forbundsmesterskab.
  Kort fortalt så bedømmer dommerne 
opgaveløsningen af de tre discipliner med 
point fra 0-4 ud fra nedenstående kriterier  
der efterfølgende ganges med et fagtal som 
er forskelligt for hver opgave:
  •  Ro på post 
  •  Markeringsevne 
  •  Arbejdsglæde 
  •  Dirigerbarhed 
  •  Vildtbehandling 
  •  Apportering 
  •  Effektivitet 
  Der kan max. opnås 232 point, og der skal 

minimum 164 point OG hjemtagelse af alle 
emner til for at bestå. 

Hvorfor?
Min hund, Nakkehages BZ Solveig, var 
året før blevet rigtig glad for at apportere, 
og den almindelige apporteringsprøve 
udfordrede hende ikke rigtig mere. Solveig 
har aldrig været vild med at hente dummier, 
og hun kiggene også noget når der nogen 
gange var krager eller eks. ilder der skulle 
apporteres til træningen som var meget 
varieret.
  Vi fi k rimelig hurtigt styr på apporte-
ring af fuglevildet og kaninerne, men hun 
syntes det var vildt opreklameret, at skulle 
svømme så langt for at hente alle de ænder 
i vandet!  Vi stillede på en lokalprøve og en 
anerkendt prøve og dumpede på vandarbej-
det begge gange – og begge gange vakte 
det opsigt at der var Gordon settere tilmeldt 
prøven (Solveigs bror Orkan blev også 
stillet), så selv om vi ikke bestod, så var det 
helt sikkert god reklame for vores race. 
  Solveig skal have hvalpe til foråret, men 
jeg håber alligevel, at vi kan træne til den 
udvidede apporteringsprøve. Her i jagtsæ-
sonen nyder jeg at have en hund der glad 
henter alt skudt vildt. Jeg er ikke i tvivl 

om, at sommerens varierede træning og de 
dygtige erfarne hundeførere som hjalp har 
en stor del af æren for dette.
  Jeg kan kun opfordre andre til også at tage 
udfordringen med den udvidede appor-
teringsprøve op….lad os vise hvad vores 
GSére også kan præstere.
Anne Eliasen, Kennel Nakkehages.

Med hiv og sving skal ræven hjem. Foto: Anne Eliasen. 

Det går lidt hurtigere med anden. Foto: Anne Eliasen. 

www.fjd.dk
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Årets Hunde 2016 i Dansk Gordon Setter Klub
Bestyrelsen har gennemgået de indsendte 
resultater og vi kan hermed offentliggøre 
årets hunde. Vi ønsker ejere, førere og 
opdrættere rigtig hjertelig tillykke med de 
fl otte resultater. Vi ved at der ligger stor fl id 
og ihærdighed bag udnævnelsen.

Årets Unge Gordon Setter 2016
Troldmarkens Jill-Sif (DKJCH Nørre 
Løgums Diva af 5.maj 2007 – Østjyllands 
SR Eck) - Tæve, ejer & fører Anton Dahl – 
Opdrætter Kennel Troldmarkens – 65 point.

Årets Gordon Setter 2016 
Lilleskogens Wayne(DKJCH Østjyllands 
PB Fie – Milomix Bolt) - Han, ejer & fører 
Søren Thygesen – Opdrætter Leif Bjørnbak, 
Norge – 73 point.

Årets Vinderklassehund 2016 
Lilleskogens Wayne (DKJCH Østjyllands 
PB Fie – Milomix Bolt) - Tæve, ejer & 
fører Søren Thygesen – Opdrætter Leif 
Bjørnbak, Norge – 16 point.

Årets Udstillingshund 2016 
Troldmarkens Ilova (Nørre Løgums Diva af 
5. maj 2007 – Børgsjitens Dått No) – han, 
ejer & fører Lene Knuth – Opdrætter Ken-
nel Troldmarkens – 36 point.

DGSK Tallerken 2016 - (Point optjent på 
markprøver)
Østjyllands SR Pointer (DKJCH Østjyl-
lands RBZ Sandy – Østjyllands PB Rass) - 
Tæve, ejer & fører Ole Halberg – Opdrætter 
Kennel Østjylland – 77 point.

Stenmarkens Pointpokal 2016 – (Point 
optjent på markprøver)
Østjyllands SR Pointer (DKJCH Østjyl-
lands RBZ Sandy – Østjyllands PB Rass) - 
Tæve, ejer & fører Ole Halberg – Opdrætter 
Kennel Østjylland – 36 point.

DGSK’s Opdrætterpris 2016 
(Årets bedste resultater på alt opdrættet)
Kennel Østjylland ved Hans Jørgen Dahl, 
Poul Erik Dahl, Søren Thygesen & Anton 
Dahl – 103 point.

Troldmarkens Jill Sif. Foto: Anton Dahl.

Pointer i stand. Foto: Ole Halberg.

Vores traditionsrige Forderby afholdes 
søndag den 5. marts på Sjælland (Øvej 18, 
Allindemagle, 4100 Ringsted) og samtidig 
arrangeres der lørdag den 4. marts en hel 
træningsdag, omkring Holbæk området.

Opråb søndag sker på standkvarteret kl. 
8,30. Mødested træningsdag gives senere.
Ásgeir Páll Júliússon er både prøveleder og 
terrænleder.
  Startberettiget er alle unge Gordon Set-
tere, som maksimum fylder 2 år i løbet af 
2017 – Der gøres opmærksom på, at der 
ingen minimumsalder er. Blot er det op til 
ejeren at vurdere om den unge er klar, nor-
malt går det fi nt fra 8 måneders alderen og 
opefter, hvis hunden er rimelig selvstændig 
i søget og kan tage stand for fuglevildt. På 
forderbyet er det også en tradition at spe-
cielt nyere hundeførere hjælpes extra godt i 
vej, af de mere erfarne.
  Prøven dømmes af dommerparret Øystein 
Grandorf og Thomas Stenbæk, begge sær-
deles dygtige og erfarne hundeførere.

Vi har lejet standkvarteret, en dejlig 
landejendom, med plads til maks. 10 over-
nattende gæster – her er princippet ”først 
til mølle” gældende.
Priserne er følgende:
Træningsdag den 4. marts kr. 150,00
Startgebyr Forderby 5. marts kr. 250,00
Overnatning pr. person i dobbeltværelse 
Lør/Søndag kr. 300,00
(Inklusive benyttelse af Vildmarks Stam-
pen)

Lørdag aften tændes grillen – hvor folk 
selv kan grille medbragt mad. Der forefi n-
des også køkken.
  Bindende tilmelding til træningsdag og 
Forderby er senest søndag den 26. februar. 
Overnatningsbooking efter ”først til mølle” 
princippet.
  Tilmelding til Ásgeir på apj@sterna.dk 
eller mobil 22 12 22 52. Betaling kan ske 
kontant på dagen eller via Mobilepay 2212 
2252 (APJ).

DGSK Forderby 2017 Kontingent for 2017
Bestyrelsen har valgt at fastholde kontin-
gentet på uændret niveau. 

Kontingent oversigt for 2017:
A medlemskab: Kr. 475,00. Gælder for op 
til 2 medlemmer af hustanden. 
  Dette gælder naturligvis også for uden-
landske medlemmer.
  Alle A medlemmer modtager 6 numre 
årligt af bladet ”Jagthunden”.

Ekstra husstandsmedlem: Kr. 100,00. 
Ekstra medlemmer af husstanden (hjem-
meboende)

B medlemskab: Kr. 350,00.Gælder for op 
til 2 medlemmer af hustanden, hvis man i 
forvejen er A medlem i en anden klub under 
FJD.

Husk at skrive navn på bankindbetalin-
gen – alternativt kan man maile navnene 
på indbetalinger til klubbens kasserer på: 
lauge.stiig.larsen.gmail.com

Indbetaling af kontingent – konto oplys-
ninger.
  Nordea Bank, Reg.nr. 2470 – Konto nr. 
5499 663 368
  IBAN: DK4620005499663368 – Swift-
adresse: NDEADKKK
  (Husk at angive navn og gerne tlf. num-
mer)
  Sidste frist for rettidig indbetaling er den 
1. marts 2017.

Jeg takker af som klubredaktør på Jagthunden 
efter to år – tak til Jer der har lagt billeder og 
artikler til!     
  Jeg mener, at vores blad Jagthunden er et 
vigtigt kommunikationsmiddel ved siden 
af hjemmeside og Facebook. Hjemmesiden 
og FB rummer ofte kun aktuelle facts korte 
artikler eller satement samt prøveresultater. 
Bladet Jagthunden, som ligger mange steder, 

og som vi kan give til potentielle hundefolk, 
rummer temaer og længere artikler. Ligeledes 
kan vi have det med på fjeldet (der er næsten 
altid forbindelse til bladet), så min opfordring 
her på falderebet er, støt up med billeder og 
små artikler, således vi er synlige på så mange 
medier som muligt.
  Anton Dahl overtager posten som klubre-
daktør 

Klubredaktøren takker af

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 

www.irsksetterklubben.dk

DISK´s Hovedprøve i Jylland ved Horsens d. 31. marts og 1-2. april
Prøveleder: Gunnar Jensen Lyngvej 
18, Hylke 8660 Skanderborg. Tlf. +45 
51324035 eller+45 86538501 Mail: 
gj.kirstinekjaer@outlook.dk
Standkvarter: Bygholm landbrugsskole 
Hattingvej 49 8700 Horsens.
Bemærk. Ingen hunde på værelserne RE-
SPEKTER VENLIGST DETTE. 

Program.
Fredag den 31. 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 1. april.
Kl. 7.00 Morgenmad.
Kl. 8.00 Markprøve Åben – Ungdomskl. 
Opråb og afgang til terræn
Kl. 16.00 Matchning af ungdoms og åben-
klasse, hunde som har opnået 1. pr. fredag 

og/eller lørdag
Matchning i UKK for unghunde, der før el-
ler på hovedprøven har opnået 1. pr. UK.
Kl. 19.00 Festmiddag. Under festmiddagen 
vil der være kritik og præmieoverrækkelse, 
samt uddeling af års pokaler. 
  Efter middagen offentliggøres startrække-
følgen til vinderklassen.

Søndag den 2. april.
Husk ”check-ud” fra landbrugsskolen. 
Kl. 8.00 Morgenmad 
Kl. 9.00 Opråb og afgang til terræn, hvor 
der afvikles vinderklasse
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.00. 2. heat vinderklassen. 
Kl. ?? Afslutning og præmieoverrækkelse.

Inviterede dommere. 
Udstilling: Erik Petersen. Markprøve: Poul 
Erik Dahl, Erik Petersen, Brian Krog, Allan 
Diederchsen med fl ere. 
  Ret til ændringer i programmet forbehol-
des.

Sidste frist for tilmelding er, fredag den 
24. marts 2017.
  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 prøvelede-
ren, bankkonto 1681 3224146085. Seneste 
anerkendte anmeldelsesblanket anvendes.
  Der sendes ikke bekræftelse på tilmelding 
eller betaling, når denne tilmeldingsmåde 
anvendes. Husk at oplyse navn og adresse, 
ved overførsel.
  Gebyr for deltagelse i udstilling er, 1. 
hund kr. 375,00 2. hund med samme ejer kr. 
310,00 3.hund med samme ejer kr. 260,00. 
Markprøve, alle klasser kr.350,00. 
  Blanket til bestilling af overnatning og 
forplejning kan hentes på DISK´s hjemme-
side og sendes til prøvelederen senest d. 24. 
marts 2017.
  Priser på værelser og fortæring er at fi nde 
på DISKs hjemmesiden.
  Vel mødt. Birte og Gunnar Jensen 

Et solidt morgenmåltid er nødvendigt 
før en lang dag i marken. Billedet er fra 
DISKs efterårs markprøver. Foto: Vang 
Andersen.

www.fjd.dk
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Generalforsamling i DISK
Der indkaldes herved til ordinær gene-
ralforsamling i Dansk Irsksetter-Klub i 
forbindelse med hovedprøven 2017, fredag 
den 31. marts 2017 kl. 20.00.  
Sted: Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 
49, 8700 Horsens

Dagsorden i henhold til klubbens love § 12
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 medlemmer til underskrivelse 
    af protokollen 
4. valg af stemmetæller.
5. Fremlæggelse af formandens beretning 
    til godkendelse
6. Fremlæggelse af revideret regnskab til 
    godkendelse, samt beretning fra jubilæ-
    umsfonden.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. valg af formand (Erik Rimmen modtager 
    ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Brian 
    Krog
    Valg af bestyrelsesmedlemmer og sup-
    pleant.
    På valg er Erling Juul (Modtager ikke 
    genvalg) 
    Jan Lorentsen (Modtager genvalg)
    Valg af suppleant nuværende Ulrik
     Kjærsgaard

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. eventuelt
  Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 4 uger før generalforsamlin-
gen.
  Kandidatforslag skal være stillet af mindst 
3 medlemmer, hvis navne kan offentlig-
gøres.
  På bestyrelsens vegne. 
  Erik Rimmen 

Pokaler
Det er besluttet, at det store billede og 
pistolen, skal medbringes til generalfor-
samlingen, der i år afholdes fredag den 31. 
marts 2017 i forbindelse med hovedprøven. 
Alle andre pokaler skal også medbringes til 
hovedprøven, graverede og pænt pudsede. 
Kommer du ikke til hovedprøven skal 
pokalerne sendes til Per Pedersen, Lyk-
kevej 34, 7700 Thisted. Graveret og pudset 
senest den 1. marts 2017.
  Bestyrelsen vil gerne appellere til, at alle 
husker at få pokalerne afl everet eller sendt, 
så eventuelle nye modtager af pokalerne 
kan få dem udleveret, og have mindet med 
hjem.

  Afl everes eller modtages pokalerne ikke, 
skal der erlægges 200,00 kr. til klubkassen.
  På bestyrelsens vegne 
  Erik Rimmen

Krimis Mindepokal er udsat af E. Bonde Hansen, 
formentligt i 1973, og første gang vundet af Ludvig 
Nielsen med IS Højrups Heidi i 1974. Pokalen 
vindes af bedste IS med 1. præmie i åben klasse på 
DISKs hovedprøve. (Foto DISK)

For at kunne deltage på markprøve i 
vinderklasse, er det nødvendigt, at Engel-
ske stående jagthunde opnår 1. præmie i 
åben- eller brugsklasse. Derfor er der en 
særlig grund til, at registrerer sig, hvilke IS 
der opnår en sådan 1. præmie. På forårets 
prøver blev dette opnået af tre IS, og på ef-
terårets prøver har yderlig tre hunde opnået, 
at få Deres første 1. præmie på markprøve. 
Derudover har fi re IS, der i forvejen havde 
vinderklasse status opnået 1. præmie i åben- 
eller brugsklasse. 
  Dansk Irsksetter-Klub havde derudover 
den store glæde, i jubilæumsåret, at et me-
get stort antal IS placerede sig på efterårets 
vinderklasser, og at hele tre IS blev placeret 
på Danmarksmesterskabet, med Pepper som 
en fl ot Danmarksmester. Uden at vide det 
med sikkerhed, tror jeg, det er det største 
år, placeringer i venderklasserne og på 
danmarksmesterskabet, i DISKs historie. 
Stort tillykke.

IS der i efteråret har opnået Deres første 1. 
pr. åben- eller brugsklasse.
DK01279/2015 Settermosen Charites, 
opdrættet ejet og ført af Frank Krøyer, har 
opnået 1. pr. i åben klasse, på DJs prøve ved 
Rødby og 1. pr. i brugsklasse på Lolland 
på DKKs prøve, samt opnået 1. pr. UK og 
blev 3. vinder med hæderspris på Svensk 
Derby 2016. (Denne Svenske placering er 

ikke registreret hos DKK). Charites har hun 
været fremført på seks danske markprøver 
med fem præmieringer. 2 gange 1. pr i UK 
en første og en anden præmie i brugsklasse, 
og en første præmie i åben klasse.
  DK 05812/2015 Vilslevs M. Zoe, opdræt-
ter ejer og fører Flemming Vilslev, har på 
DKKs prøver på Djursland, og ved Sindal 
opnået to gange 1. pr. i brugsklasse. 
  DK01278/2015 Settermosens Casablanca, 

opdrætter Frank Krøyer, ejer og fører Søren 
Sus Andersen, har opnået 1. pr. i åben- og 
i brugsklasse på Gl. Toftegård i Sindal. På 
DISKs efterårsvinderklasse blev ekvipagen 
6. vinder. 

IS der tidligere er præmieret med 1. pr. i 
åben- eller brugsklasse.
DK03589/2010 Kragereden Maggie, op-
drætter Palle Krag, ejer og fører Christina 

Efterårets IS med 1. præmie på markprøve

Sandhedens time – hvad har dommeren set? Billede fra efteråret markprøver i Dansk Irsksetter-Klub. 
Foto: Vagn Andersen.
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Bak, opnåede på DKKs brugsklasse ved 
Liselund 1. pr. BRKL. Maggie er tidligere 
præmieret i åben- og vinder klasse, og blev 
i efteråret 1. VK m/HP på DISKs efter-
årsvinderklasse, 4. VK ved Terkelsbøl i 
Sydjylland, samt 1. VK ved Holbæk, og har 
opnået titlen brugschampion.
  DK04277/2013 Red Garlic´s Red Pepper, 
opdrættet af Agneta Anderson, Sverige, 
ejet og ført af Brian Krogh, hat i efteråret 
opnået 1. pr. i brugsklasse. Pepper, har tidli-
gere præmieret i åben- og vinder klasse, og 
blev i efteråret 3. vinder på DISKs efterårs 
vinderklasse, og blev 1. vinder og dermed 

Danmarksmester, på Dansk Jagthunde 
udvalgs prøve (Danmarksmesterskabet) ved 
Vordingborg. Pepper, har i efteråret også 
opnået titlen Jagtchampion.
  DK19389/2011 Vilslev Kari, opdrættet 
ejet og ført af Flemming Vilslev, har ved 
Tinglev opnået 1. pr. i brugsklasse. Kari er 
tidligere præmieret med i åben- og vinder 
klasse, og senere i efteråret på Gl. Tof-
tegård blevet 1. VK, og senere 6. VK på 
Danmarksmesterskabet ved Vordingborg. 
I Sverige på SISKs hovedprøve opnåede 
Kari, at blive 3. vinder i vinderklasse. (Ikke 
registreret hos DKK).

  DK06716/2009 Kirstinekjær´s D Eddie, 
opdrætter, ejer og føre Gunnar Jensen, har 
på SISKs hovedprøve i Sverige opnået 1. 
pr. i åben klasse og blev pokalvinder i ÅK. 
Eddie et tidligere præmieret i både åben- og 
vinder klasse, og har i efteråret formået, at 
placere sig som reserve hund til verdensme-
sterskabet. På FJDs vinderklasse på Sjæl-
land blev Eddie 1. vinder i vinderklasse, og 
ved Danmarksmesterskabet blev ekvipagen 
5. vinder. På jægerforbundets vinderklasse 
ved Terkelsbøl, blev det til en 6. vinder-
klasse placering.
Palle Krag.

Aktiviteter i foråret 2017

Markprøve træning i Vendsyssel. 
Lørdag den 11. februar. Vi mødes på P. 
pladsen ved Kærsgård Strand kl. 9.00. 
Tilmelding til Erik Rimmen på tlf. 
60629520 eller mail: rimmen7@gmail.com
Gps adresse på mødestedet er: Kærsgård 
Strandvej 1, 9850 Hirtshals, Hjørring.                        
Hilsen Erik Rimmen.

Arkivfoto: Erik Petersen.

EN KLOG MAND har en engang sagt, 
at statistik er som en bikini: ”Den viser 
noget interessant og skjuler noget væsent-
ligt”. Måske ikke den mest hårdtslående 
introduktion af en artikel der omhandler 
statistisk materiale, men ikke desto mindre, 
er det vigtigt at forholde sig kritisk, når man 
analysere statistisk materiale. 
  Fra det materiale der allerede er offentlig-
gjort på DGSK.dk (skema 1 og 2) kan man 
se, at ES i de sidste 10 år har været i en 
klasse for sig.  Både i Kvalitetsklasse og 
Vinderklasse får alle de andre racer store 
tæsk. Man kan også se at IS har den næst-
mindste Præmierings %. I et jubelår, som 
2016 har været for den irske setter, kan man 
kigge på disse tal, hvis man har svært ved 
at holde benene plantet solidt i den danske 
muld. Vi har igennem de sidste 30 år og 
specielt siden året 1990 øget kvaliteten af 
den Irske setter markant, men der et stort 
stykke arbejde der skal gøres, for at være 
helt på niveau med de bedste. 
  Men nu er der jo det med den kloge mand 

Statistik - ja det er godt for så meget

Fuglearbejdet diskuteres. Billede fra Dansk Irsksetter-Klubs efterårs markprøver.Foto: Vagn Andersen.

www.fjd.dk

Markprøve træning ved Fredericia søn-
dag den 19.02.2017.
Mødested: Nebbegårdsvej 115, 7080 Bør-
kop. Mødetid: KL. 9.00
Der er rundstykker og kaffe ved ankomst, 
efter træningen er der suppe til en samlet 
pris på kr. 50,00. Tilmelding til: Svend Åge 
Jensen Tlf. 25 37 98 60 eller Gunnar Jensen 
Tlf. 51 32 40 35 senest den 17.02.2017. 
Hilsen Svend Åge & Gunner.

Udstilling Frederiks fredag den 24. 
februar.
Dagen før Kongenshustræningen fredag den 
24. februar afholdes der certifi kat udstilling 
i Alhedehallerne, Trehusevej 7, Frederiks, 
7470 Karup. Dommer bliver Erling Kjær, 
og udstillingen starter klokken 18,00. Der 
er mulighed for, at deltage i fællesspisnin-
gen klokken 17,00, tilmelding på post@
grandsuniq.dk

DISKs forårstræning på Kongenshus 
Hede 2017.
Lørdag den 25. februar og søndag den 26. 
februar afholdes der fællestræning på Kon-
genshus Hede. Vi mødes på parkeringsplad-
sen ved Kongenshus Hotel kl. 9.00. Alle 
racer er velkommen. 
  Prisen for at deltage er 50 kr. pr. dag. 
Beløbet går til vildtpleje på heden. Begge 
dage, vil der igen i år være mulighed for, at 
købe pølser fra den varme grill til frokost 
for alle, og ikke mindst for dem der har 
glemt madpakken.
  Senest tilmelding d. 22/2-17 til Brian H. 
Krog Tlf. 27617091 eller E-mail bhk@
tekniclean.dk Man kan bestille overnatning 
på Kongenshus Kro & Hotel. Tlf. +45 
53821583. sallingboens@gmail.com.
 Der forefi ndes også B&B i området.   
  Hilsen 
  Brian Krog.
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Skema 1

Skema 2

Skema 3

Skema 4

og bikinien, og kigger man lidt dybere i 
tallene og fokuserer på 1. Pr. Præmierings 
procent (skema 3)for den irske setter lig-
ger vi på en komfortabel 3. plads, med en 
realistisk mulighed for avancement i de 
næste 5 år.
 Hvis man ser på VK placeringer og justerer 
dem forholdsmæssigt til de enkeltes racers 
antal starter i kvalitetsklasser (skema 4)
får man følgende antal placeringer for de 5 
Racer. (venligst bemærk at dette gøres på 
grund af, at man i hundeweb ikke regi-
strerer et 0 i VK og at antagelsen er, at en 
race sandsynligvis forholdsmæssigt har det 
samme antal VK starter som kvalitets klasse 
starter). Selvom der ikke er nogen som helst 
tvivl om at Engelsk Setteren har langt de 
fl este topplaceringer (skema 2-kolonne 1), 
ligger IS rigtigt godt placeret; men med god 
plads til forbedringer.
  Ovenstående kunne indikere, at vi har 
hunde materialet, man mangler hundefø-
rere, der kan fører disse hunde frem. Der er 
dog mange fl ere vinkler og fortolkninger og 
jeg vil lade det være op til den enkelte læser 
at analysere og danne deres egne konklu-
sioner. 
  Selvom statistik rummer plads for indivi-
duelle fortolkninger, er der ingen tvivl om 
at statistik kan bruges som et værktøj til 
bringe vigtige emner op til debat. DISKs 
nye hjemmeside som vil blive lanceret i for-
året 2017, vil have en special sektion som 
specifi kt omhandler statistisk behandling 
af den Irske Setters resultater fra 1982-
2016. For som Winston Churchill sagde ”jo 
længere tilbage du kan se, desto længere 
fremad ser du sandsynligvis”
  Jeg håber at vi kan bevare momentum i 
forhold til den Irske Setters præstationer i 

2016 og ikke mindst fortsætte den konstruk-
tive og positive tone der har været blandt 
vores medlemmer.
  Godt Nytår, Frank Krøyer.

www.fjd.dk
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debat   
  Overvejelser om 
ændring af reglerne for jagtcham-
pionatet for engelske racer
Da jagtchampionatet (DKJCH) blev indført 
for mange år siden, havde organisationerne 
fi re efterårs-vinderprøver på næsten samme 
størrelse. Senere kom specialklubbernes 
efterårsvinderprøver, hvor de tre (ESK, 
DPK og DBK) normalt også var på over 20 
hunde. Disse prøver var altså antalsmæssigt 
på samme niveau.
  I dag har vi prøver både før og efter DM, 
som tæller til championaterne, hvor der på 
nogle er meget få deltagere.
  Fra starten var der i den engelske lejr mod-
stand mod, at en lav placering på en vin-
derprøve kunne tælle til et DKJCH, hvorfor 
man vedtog, at kun de tre første placeringer 
skulle gælde. I dag tæller en placering som 
3. vinder på en vinderprøve med 8 startende 
hunde til et DKJCH, mens en 4. vinder på 
en vinderprøve med 28 startende hunde 
ikke tæller.
  Det mener jeg bør ændres. Jeg vil foreslå, 

at den ene vinderprøve, der kan erstatte en 
1. præmie på en brugsprøve, skal være med 
HP – altså en 1. præmieværdig præstation. 
Derudover vil jeg foreslå, at man stryger 
kravet om mindst en 3. vinder for den an-
den vinderprøve. Ligeledes mener jeg, man 
skal fastholde, at det kun er danske prøver, 
der tæller til DKJCH.
  Forslag til ny tekst ser herefter således ud:
  a)  To 1. præmier på en brugsprøve
  b)  Stambogsført placering som ”vinder” 
        på en efterårsvinderprøve
  c)  Den ene 1. præmie på brugsprøve kan 
       erstattes af en placering som ”vinder” 
       med HP på en efterårsvinderprøve
  d)  Mindst very good på udstilling opnået 
       efter 24 mdr. alder
  Krav om situationer med fældning af fugl
På de sociale medier har der været en debat, 
hvor det foreslås, at en engelsk hund ikke 
kan opnå et championat, uden der i mindst 
én af situationerne på de kvalifi cerende 
prøver er fældet fugl for hunden. Dette krav 
er nu fremsat som et konkret forslag, hvor 
det foreslås, at der indføres en betegnelse 
VP (Vildtpris), som skal registreres på Hun-

deweb for hunde, der har haft en korrekt og 
komplet situation, hvor vildtet er fældet og 
apporteret iht. reglerne.
  Denne debat og dette forslag er baseret 
på den teori, at en engelsk hund kan blive 
champion, uden der er fælder fugl for den i 
en situation.
  Hvad siger praksis? I de sidste tre år er der 
udstedt 22 championater til engelske hunde. 
6 brugschampionater og 16 jagtchampiona-
ter For de 20 championater gælder, at der i 
mindst én situation er fældet fugl for hun-
den. For to hunde gælder, at der er udkastet 
fugl hver gang pga. forbiskud. 
  Inden man vedtager en regel, der vil 
medføre mere bureaukrati for prøvelederen, 
dommeren og dem, der skal kontrollere 
championatet, bør man overveje, om der 
reelt eksisterer et problem på dette område. 
En sådan regel kan også medføre, at vore 
skytter får lidt fl ere nerver på, end de har i 
forvejen.    
  Med venlig hilsen
  Aage Stenhøj Jørgensen, Medlemsnummer 
5000109 og 1705012

Adresseliste over specialklubber-
nes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og 
udmeldelse.
 
DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørs-
holm. Tlf. 20494839 
Email. kasserer@ruhaar.dk

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

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22. 5400 Bogense. 
Tlf. 64441145 - 22618279 
Email. erik.lillesoe@privat.dk

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSE-
HUNDE

Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg. 
Tlf. 65967747
Email. kmlange@mail.dk

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

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

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

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Rosenvænget 2, 4652 
Hårlev. Tlf. 20299556
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com  

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

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

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

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Erling Juul, Morellunden 16, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 24647270
Mail. juuls@mail.dk

www.fjd.dk

Den første markprøve
Som der står på side 16, blev den første 
markprøve i Danmark afholdt d. 15. og 16. 
september 1893 på Brahe-Trolleborg.
  Til prøven kunne tilmeldes hunde, hvis 
ejere var danske medlemmer af Dansk 
Jagtforening, ligesom hundene skulle være 
indført i stambogen.
  Indmeldelsesafgift var 4 kr. + 6. kr. i 
frafaldspenge, som blev tilbagebetalt, hvis 
hundene mødte op og deltog i prøven. (10 kr. 
svarer til omkring 800 kr. i dag)
I prøven deltog en Lawerack Setter (Engelsk 
Setter af Laverac-type.  E. Lawerac bane-
brydende engelsk opdrætter der levede fra 
1800-1877) tre Irsk Settere, og to pointere 
foruden to pointere, der blev fremført uden 

for konkurrencen.
  At alt heller ikke fl askede sig den gang, kan 
man se af, at på trods af godsets gode vildt-
bestand, fandt hundene ikke fugl den første 
halve dag.
  Dommere var der tilsyneladende nok af 
ikke mindre end fi re nemlig lensgreve Re-
ventlov, skovrider Koch, godsejer Christian-
sen og kaptajn Poulsen.
  Hundene skulle både vise fuglearbejde og 
apportering. ifølge optegnelserne var der 
ingen rigtige tophunde imellem, men heller 
ingen dårlige, hvilket nok gjorde dommerop-
gaven lidt vanskeligere.
  Apporteringen blev afviklet på den måde, 
at man kastede en due straks efter skud-
det. Nogle af de gamle hunde, som der står: 
”syntes ikke om at fi nde en våd og kold due 
i stedet for den formodede høne.” De blev 
ikke belastet for det, da det åbenbart først og 

fremmest drejede sig om at prøve hundens 
fasthed efter skuddet.
  Alle hunde blev præmieret således:
1.P Thor, 1. pr., sølvmedalje. Grosserer 
Petersen, København
2.IS Flikka, 2. pr., bronzemedalje. Skytte 
Rasmussen
3.P Freja, 2. pr., bronzemedalje. Grosserer 
Petersen, København
4.ES Queen, 3. pr., hædrende omtale. Over-
dyrlæge Knudsen
4.IS Fleck, 3. pr., hædrende omtale. Gårdejer 
Nielsen, Thoderup
5.IS Herla, 3. prt., hædrende omtale. Gård-
ejer Nielsen, Thoderup.
  Der blev i øvrigt i forbindelse med denne 
prøve også afholdt prøve for gravhunde. Der 
deltog to hunde.
  Jo alt begynder  i det små.
  Kilde: Markprøver, L. P. Olsen, 1934. 
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Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213 

www.midtjyskvildtfarm.com 

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte

Sørensen

Tlf
27636780 - 60132000

Email:katholt@private.dk
Bestilling modtages på æg, kyllinger og

familier

AGERHØNS

Agerhøns og fasaner 
sælges

Bestilling modtages på æg, kyllinger 

Moselund Vildt 
8832 Skals

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

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 

Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning

Sjodvangen 8, 
5610 Assens

Mobil:
40434850

www.agerhons-
opdraet.dk

email: 
alexnissen@c.dk

Lokal markprøve – Sjælland
Afholdes søndag den 5. marts 2017 fra 
klubhuset på skydebanen: Østre Vej 20, 4532 
Gislinge.
Mødetid kl. 8.00. Max to hold.
Pris 200 kr. pr. hund incl. morgenkaffe og 
brød. Betales på dagen.
  Frokostpause i terrænet eller klubhuset, 
som vejr og dommer bestemmer.
  Tutten vil være åben for salg af pølser og 
drikkevarer.
Kontaktperson og prøveleder: Hans Kurt 
Kaas 4041 3686.
Tilmelding med oplysning af:
Førernavn, telefonnummer, hunderace og 
navn, samt Ung eller Åben klasse, å mail til 
Hanne på hokl.ostrup@gmail.com evt. 2098 
8826 senest den 25. februar.
  Bemærk: Ikke nyligt opdaterede GPS´er 
tager ikke højde for ny motortrafi kvej. Indtast 
f.eks. Østre Vej 5, men fortsæt ud ad markve-
jen over kanalen, til klubhuset.
  Vel mødt. Hundeudvalget i Lammefjordens 
Jagtforening.

Lokal markprøve ved Sindal
Lokal markprøve ved Sindal afholdes lørdag 
den 4. marts 2017.
  Mødested og tid: Sindal Flyveplads, Tågholt-
vej 170 9870 Sindal kl. 08:30.
  Der kan tilmeldes hunde i ungdoms-, åben- 
og vinderklasse. Prøven dømmes efter fælles
markprøveregler. Der uddeles pokaler i samt-
lige klasser til prøvens bedste hunde. Såfremt
vejrforholdene er skyld i, at prøven må 
afl yses, er det hundeførerens pligt selv at 
orientere sig om dette.
  Pris pr. hund 200,00 kr. incl. morgenkaffe og 
rundstykker.
  Sidste frist for tilmelding onsdag den 1. 
marts 2017.
  Tilmelding: Lars Brok 29934306 eller Jes 
Krag 61603734 jeskrag@gmail.com

Lokal markprøve - Næstved
Indbydelse til Forårsmarkprøve i områderne 
ved Næstved på Sydsjælland
  Næstved Jagtforening afholder lokal mark-
prøve Søndag den 5. Marts 2017. på arealer 
omkring Næstved.
  Mødestedet er Næstved Skytteforenings 
klubhus, Brolæggervænget 14 4700 Næst-
ved, mødetid kl. 08.00 afgang til terræn 8.30.
  Der kan tilmeldes i Unghunde kl. og Åben 
kl. for både Engelske - og Kontinentale racer. 
Vi håber på at kunne stille 4 hold på dagen. 
1 hold engelsk og 3 hold kontinentale á 8 
hunde hver. Prøvegebyr er 225 kr. pr hund. 
  Der er sidste frist for tilmelding den 26. 
februar 2017.
  Ved tilmelding kan der bestilles morgenmad. 
Der serveres eftermiddagskaffe ved afslut-
ning i klubhuset, samt øl / vand kan købes.
  Prøvegebyr betales på dagen.
  Den direkte tilmelding sker på mail til Steen: 
stp@skiold.com . 
Husk navn på fører og hund, samt race og 
hvilken kl. man ønsker at tilmelding til.
  Alle hunde SKAL have vaccinationer opda-
teret
  Eventuelle spørgsmål afklares ved at 
kontakte Steen på 28290295 eller Herluf på 
41982995.
  Vel mødt Næstved Jagtforening

Lokal kontinental markprøve i 
Tårs d 5/3 2017.
5 vandrepokaler. 1 og 2 pr. Der er suppe ved 
afslutning.
  Der kan tilmeldes i ung-åben og vinderklasse.
mødested: Tårs skole kl. 9,00. kaffe fra kl. 8.00
  Tilmelding til: Svend Åge 20102094 eller 
Kurt 21780666

Lokale markprøver i Haslev-
Faxe Jagtforening 
Haslev prøven søndag den 26. februar 2017 
fra klubhuset på Kaisholm, Bråbyvej 77, 4690 
Haslev. 
  Mødetid kl. 08:00. Pris 250 kr. pr. hund, som 
betales på dagen. Prøveleder: Lars Kragh 
Jacobsen.
  Tilmelding senest mandag den 20. februar til 
Uffe Tromborg på tlf.: 56283617 
  Faxe prøven lørdag den 4. marts 2017  fra 
klubhuset på Kaisholm, Bråbyvej 77, 4690 
Haslev. 
  Mødetid kl. 08:00. Pris 250 kr. pr. hund, 
som betales på dagen. Prøveleder: Niels 
Ekholm Petersen. Tilmelding senest man-
dag den 27. februar til Poul Ellehøj på tlf.: 
56725153/40405582

Nordøstfyns Jagthundeklub
Afholder lokal forårsmarkprøve søndag d. 12 
marts kl.8.00 med start fra Drigstrup sogne-
gård.
  Der dystes om fl ere pokaler samt 1.,2. og 3. 
præmier.
  Pris 200 kr. pr. hund incl. suppe efter præmie-
uddeling.
  Tilmelding senest d. 9 marts til:
  Kontinentale:  Meik Mortensen   Tlf. 61380055
  Engelske     :  Henning Klokker  Tlf. 21491870

www.fjd.dk
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For 
hud & pels

For 
bevægelse & led

For 
mave & tarm

Viacutan® Plus

Canikur ® og Canikur ®Pro

Canosan®

Giver blank pels og sund hud - Synlig videnskab, der holder sig frisk til sidste dråbe.
Dokumenteret effekt. Lys- og lufttæt flaske med drypfri og ensartet dosering
Indeholder: Omega 3 fedtsyrer fra fisk. Omega 6 fedtsyrer fra hjulkroneolie. Naturlige antioxidanter fra rosmarin og gurkemeje. 

Enkel og hurtig hjælp til maven - Både akut, forebyggende og til genoprettelse
Indeholder: Canikur, tabletter: Citrusfibre, risstivelse, Kaolin, Sepiolit, Glykose, Natrium- og kaliumklorid. Canikur Pro, pasta: 
Probiotika - Mælkesyrebakterier  (Enterococcus faecium), Prebiotika - Gærekstrakt (Bio-Mos C) og Lermineral (Montmorillonit)

Styrker og vedligeholder dyrets bevægeapparat med GONEX - Ekstrakt af grønlæbet musling
Indeholder: GONEX - Aktivt og højt koncentreret ekstrakt af Grønlæbet musling (GLME), der blandt andet indeholder 
glykosaminoglykaner (GAG) og flerumættede fedtsyrer.

Alle produkter kan købes hos din dyrlæge!

Find en forhandler tæt på dig!  
Besøg os på www.bivet.nu/dk - her læser du også mere om vores produkter

Boehringer Ingelheim Vetmedica er en lægemiddelvirksomhed, der også producerer fodertilskud.  
Vores vision er at fremme dyrenes helse og velfærd ved at tilbyde højkvalitative, nyskabende produkter,  
der effektivt forebygger, behandler og helbreder dyrene

Dyrehelse i  
verdensklasse...

å produkterkter
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Siden 1986 har KROMIX fremstillet hundefoder af højeste 
standard. KROMIX er sammensat af nøje udvalgte råvarer 
af høj kvalitet. KROMIX bruger udelukkende friske tørrede 
råvarer, der sikrer en god naturlig smag, og kødet vi an-
vender, er godkendt til konsum. 
Vore fodertyper er selvfølgelig blevet ændret igennem 
årene, da vi altid følger den nyeste udvikling, som passer 
til vore produkter. 

Vi tilsætter ikke aromaer, smags- eller farvestoffer. 

KROMIX blev startet i 1986 af Henning Kromann ud fra  
filosofien om, at pris, kvalitet og ydelse skal passe sammen.

Det bedste til din hund 
-gennem flere generationer


