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Jagthunden

En fantastisk hund

Danmarksmester før
den er fyldt to og et halvt år

Et godt jagtterræn
Sådan gør du, for at få
succes med terrænplejen

Udgives af klubberne for de stående jagthunde i Danmark

HUNTING
TEAM

Altid gratis
fragt
uanset
antal.

Er du jæger...

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

:
Bliv medlem

eeht.dk
eht
Det er nemt!
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Masser af aktivitet
På side 20 bringer vi en artikel om en hundeforening i det sønderjyske. Her er aktivitet for alle pengene. Mennesker mødes og
virketrang opstår. Det er helt klart en super
forening, hvor rigtig mange hundeejere har
glæde af at komme, få hjælp til træningen
og nyde det sociale samvær.
Hvis man ser på klubsiderne, er der også
mange tilbud om forskellige aktiviteter. Ja,
der er næsten ikke den aktivitet, der ikke
tilbydes. Der er noget for en hver alt efter
evner og ambitionsniveau. Det er en utrolig
positiv oplevelse som redaktør at sidde og
læse om alt det, der kan tilbydes hundeejere
i almindelighed og ejere af stående hunde i
særdeleshed. Man bliver ganske enkelt glad
i låget over, at alle disse tilbud findes.
Derfor kan det også undre, at vi ikke
har flere medlemmer i vore specialklubber, selvom 2017 gav fremgang. Vi ved
med sikkerhed, at der er tusinder og atter
tusinder af ejere af stående hunde, som går
på jagt, er glade for deres hunde, men de
er ikke medlem i vore specialklubber. Og
hvorfor er de så ikke det?
Man kan kun gætte på årsagerne, og en af
dem kunne være, at de ikke ser nogen grund
til at være med, bl.a. fordi de slet ikke
kender alle vore gode tilbud om træning og
hyggeligt samvær. Og hvis er så skylden?
Det kan være klubbernes. Det kan være
FJDs. Vi er ganske enkelt ikke gode nok til

Løst og fast

at gøre opmærksom på os selv. Men det er
i høj grad også det enkelte medlem, som
bærer skylden.
Når vi møder jægere rundt om i landet, går
vi med garanti lidt uden om, at spørge om
vedkommende med den eller den hund er
medlem. Hvis han/hun så siger nej, så er vi
i hvert fald helt sikkert ikke gode nok til at
forklare, at det synes vi da bestemt, den pågældende skulle tage og blive og så nævne
alle de fordele, der er ved et medlemskab.
I det seneste nummer af ”Fuglehunden”
kunne jeg læse, at Norsk Engelsk setter
Klub nu har passeret 2.300 medlemmer.
Det er et stort medlemstal, og vi synes det
må være helt umuligt at opnå et sådant tal,
men flere af vore største klubber kan efter
min bedste overbevisning nemt komme i
nærheden af det.
Vi har jo det, der skal til. Vi skal blot have
det kommunikeret ud til jagthundeejerne.
Måske er der klubber, som ikke synes, de
helt kan være med, andre er måske bange
for at blive for store. Det kunne vi ret nemt
gøre noget ved. Vi kunne arrangere kurser i
foreningsledelse for bestyrelser og diverse
udvalg, eller vi kunne lave åben temadag
over emnet: Hvordan bliver vi flere. Hvad
skal der til?
Det vil med garanti boble med gode ideer,
og mange vil sikkert efter kursus eller temadag drage begejstret hjem. Vi vil få skabt

Giv Jagthunden til en hvalpekøber

Model for fremtiden

Alle opdrættere kan få et antal eksemplarer af bladet til uddeling (seneste nummer) ved at sende en mail til redaktionen,
jagthunden@fjd.dk.
Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelsesporto. Det vil typisk beløbe sig til 175 kr.
for et kuld hvalpe.

Der er vel næppe noget medlem, som ikke
har hørt, at der i løbet af det kommende
år vil ske ændringer i den måde hvor på,
vi organiserer arbejdet med de stående
jagthunde.
På et møde d. 11. december 2017 blev
FJD, DKK og DJ enige om en model for
arbejdet.
Hele referatet fra dette møde kan ses på:
http://www.fjd.dk/wp-content/uploads/Reorganisering.pdf

Prøveoversigt
På FJDs hjemmeside prøver vi hele tiden
at være opdateret på prøver af en hver
slags for de stående hunde, så man altid her
kan se, hvor man kan være deltager eller
tilskuer.

100 år
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.

Referater
Du kan altid læse referater fra bestyrelsesog gruppemøder på FJDs hjemmeside.
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nye ildsjæle –
det er dem, der driver
hundesportsforeningen i det sønderjyske, og det er dem,
vi skal lukrere på.
Vi står i den kommende tid over for mange
udfordringer af den ene eller den anden art,
men det kan til syvende og sidst være lige
meget, hvis vi ikke kan få samlet ejerne
af de stående jagthunde om vores sag. At
gå på jagt i det danske landskab (selvom
hundene kan anvendes til andet) og skabe
grundlag for, at der her kan være gode
bestande af småvildt.
Der var ikke ret megen hjælp at hente i
den nye jagtlov og den nye bekendtgørelse
om udsætning. Vi blev vel ikke stillet dårligere, men de, der fik mest, var tilsyneladende først og fremmest de store jordbesiddere, jagtvæsenerne.
En ny forårssæson med hundene står for
døren, fantastiske oplevelser i selskab med
dejlige hunde og gode kammerater venter
forude. Skulle vi ikke blive enige om, at
der burde være langt flere, som fik lov til at
være med i dette fantastiske fællesskab.
Knæk og bræk i foråret.
Flemming Østergaard
Redaktør

Det organiserede arbejde med de stående
jagthunde har efterhånden mange år på
bagen. Det vidner alderen på flere af vore
specialklubber om.
Korthaarklubben har for længst passeret
de 100 år, og i 2018 fylder såvel Dansk
Pointer Klub som Engelsk Setter Klub 100
år.
Jubilæerne markeres med omfattende jubilæumsarrangementer i marts og april.
„Jagthunden“ ønsker begge klubber tillykke med de første 100 år og knæk og
bræk i årene fremover.
www.fjd.dk

Sådan udkommer Jagthunden i
2018
Fra og med dette nummer omdeles „Jagthunden“ igen med PorsNord.
Bladet udsendes i følgende uger:
nr.1. uge 7
nr. 2 uge 15
nr. 3 uge 25
nr. 4 uge 34
nr. 5 uge 42’
nr. 6 uge 50/51
Vi forventer, at alle modtager bladet.
Skulle der være enkelte, hvor dette ikke er
tilfældet, skal man kontakte kassereren for
den specialklub, hvor man er medlem.
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EN HJÆLPENDE HÅND NÅR DET GÆLDER
Subaru går forrest og giver dig ﬁrehjulstræk som standard**. Hvor andre tager sig
godt betalt, er du altid undervejs på den sikreste og sjoveste måde. Oven i købet
med Subaru Boxermotor og Eyesight - og en lang liste af standardudstyr.
Besøg din forhandler og hør mere om vores X BREAK kampagnemodeller.
SUBARU FORESTER fra 388.650,SUBARU FORESTER VAN fra 287.050,- (+ moms 42.963,-)

Brændstofforbrug 11,8-17,5 km/l. CO2 150-197 g/km. Vi tager forbehold for trykfejl. Priserne er vejledende og ekskl. lev.
*) Kampagnen gælder i en begrænset periode, tal med din forhandler. **) Ikke Subaru BRZ.

subaru.dk
www.fjd.dk
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Super Sus
Præmieret i vinderklasse 11½ måned gammel. Vinder af Engelsk Setter Klubs forårsvinderprøve og placeret på DKKs forårsmesterskab før den fyldte to år, og Danmarksmester to et halvt år gammel. Den er et helt ufatteligt talent, som det har
været ganske let at få styr på.

Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Troels Romby Larsen m. fl.
Med 20 præmieringer og placeringer på sit
CV i så ung en alder, må DKJCH Tobølbjergs L-Sus være noget helt specielt, og for
ejeren Søren Gotfredsen må det være helt
fantastisk at have fundet en sådan hund og
få lov til at gå på jagt med den og konkurrere på prøver. Sus og Søren tog i mod en
mild novemberdag på Christiansminde, der
ligger smukt ned til Horsens Fjord.
Sus skal lige have gassen løbet af sig og
tager den store rapsmark i høj fart. Der er
jagtlyst for alle pengene. Efter rapsen, finder Sus ind i skoven bag gården, og bliver
borte. Vi finder hende i stand, godt skjult i
den tætte underskov. Et signal fra Søren og
Sus ryger frem og rejser en fasankok med
fin respekt. Den lange præmieliste er ikke
nogen tilfældighed.
Lysende talent
Men hvordan fik 49-årige Søren Gotfredsen
den ide at få en engelsk setter. Han har ellers Irsk Setter, som han tidligere har været
prøveaktiv med. - Jeg var med på Schackenborg, hvor jeg havde lejlighed til at se et
par særdeles velgående engelske settere,
fortæller Søren og tilføjer: - Da der så bød
sig en meget spændende kombination hos
Jørgen Morthorst, lagde jeg billet ind på en
tæve. Spørgsmålet, om han har fortrudt det,
er overflødigt.
At Sus har været og er et talent ud over
det sædvanlige er hævet over al tvivl. Men
hvordan har hun været at arbejde med? I
følge Søren har hun været ganske nem og
ganske anderledes en Irsk Setter Storm. Det har faktisk ikke været nødvendigt at
skælde hende ud, fortæller Søren.
Talentet viste sig også i, at hun var moden
ganske ung. Inden 10 måneder gik hun
målbevidst på jagt og kunne ordne fuglene.
Derfor kunne Søren Gotfredsen også stille

hende på prøve i en meget ung alder, og det
skulle vise sig at være lidt ud over det sædvanlige. Vi snupper lige en kritik fra hendes
første deltagelse på prøve, inden hun var
fyldt 11 måneder.
„Tobølbjergs L-Sus slippes i majs stub i
modvind, hurtigt får hun lige efter
partner en stand begge hunde løser ud og
kort efter findes Sus liggende i stand i majsen, føreren er på plads og Sus udpeger og
rejser præcist en fasanhøne, rolig i opflugt
og skud, 2 slip på græs Sus anlægger et
stort og velanlagt søg i høj fart og en smuk
stil med hovedet over ryglinje og en flad
galop aktion, halen bæres pænt med lidt spil
når hun vender, lydig og velført.
1 pr i uk.“
Og så gik det ellers slag i slag. Inden hun
var fyldt et år, havde hun opnået tre gange
1. UK, 2. ÅK og to gange 1. ÅK samt 2.
VK med HP. ”Tak for kaffe”, siger vi bare.
Rigtig træning
Når hun var klar så tidlig, skyldes det naturligvis en kombination af talent, modenhed
og målrettet træning. - Stand, apport og
dæk, hvor fiskestangsmetoden var brugt
flittigt, havde vi arbejdet meget seriøst
med, forklarer Søren og tilføjer, at han var
meget forsigtig med ikke at trætte den unge
hund. Det hele foregik i korte men hyppige
sekvenser.
Der var naturligvis mange af de langt mere
rutinerede hundeførere (Sus er først Søren
Gotfredsens anden prøvehund) som mente,
at han skulle passe på ikke at træne for meget, - Men Sus kunne godt tåle det, så jeg
fulgte min mavefornemmelse, siger Søren
og tilføjer, at han som sagt passede meget
på, hun aldrig blev træt af det.
Der var lidt problemer med apportindlæringen, hvor hun ifølge Søren ikke var så
www.fjd.dk

begejstret for kaninen, men apporteringsprøven kom dog i hus, og så var Sus efterårsklar. Her kvitterede hun ved blot halv
andet år gammel at kvalificere sig til DM,
måske den hidtil yngste DM-deltager.

Med terrænet lige rundt om gården, har Søren optimale træningsmuligheder. Foto: Flemming
Østergaard.
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Med til historien hører naturligvis også, at
Søren Gotfredsen måske har bedre muligheder end gennemsnittet af hundeførere.
Terrænet ligger lige uden for døren, og
Christiansminde byder på mark og skov,
hvor der ikke mangler vildt.
Men hvordan har Sus sådan i almindelighed været at føre på prøverne. Hun er jo
en hund af de meget store linjer. - Det har
været ret nemt, siger Søren. - Hun kan virke
lidt pjevset, men det går fuldstændig af
hende, når snoren slippes, tilføjer han. Men
hun er meget afhængig af Søren. Man ser
det tydeligt, når de sammen kommer over
marken. Sus forsøger næsten hele tiden at
få øjenkontakt, og hun er tydeligvis stærkt
Sus finder fasan i skoven. Foto: Flemming Østergaard.

fokuseret på sin fører. Men det er næsten
også en betingelse, hvis det skal lykkes med
en så fantastisk hund.
Johan B. Steen skriver i Jegeren og hans
hund i kapitlet om avl: ” Specielt for oss
som ønsker gode bruksdyr, er det af avgjørende betydning at emnet er i orden. Man
kan som kjent lage glinsende glass av sort
kullstøv, men edelstener får en bare ved å
slipe natursten.” Sus må være en natursten.

Sus og Søren er tæt knyttet til hinanden. Foto: Flemming Østergaard.

Evner at omstille sig
Og så er der lige det væsentlige jagten. Her
var hun tidlig med. Var med på fjeldet 18
måneder gammel og viste gode takter.
- Naturligvis manglede hun den erfaring,
som Storm har, men det var en fornøjelse,
siger Søren Gotfredsen.
Nu er hun efterhånden brugt en del til jagt
på de hjemlige marker. Søren fortæller, at
Sus er god både på åbent felt og i skoven,
fordi hun har så let ved at omstille sig, og
dette blads redaktør kan kun tilslutte sig den
opfattelse. Eftermiddagen startede jo med
en opvisning i at kunne omstille sig. - Hun
mangler naturligvis noget på rutinen, forklarer Søren, men det er han ikke i tvivl om
nok skal komme i takt med, at der kommer

flere jagtdage i ”rygsækken”.
Inde i huset er hun en af flere familiehunde, men hun er dejlig rolig og behagelig
at omgås, selv om hun naturligvis fortsat
gerne vil lege, og det er jo vigtigt, at hunde,
som vi skal bruge i fremtiden, har den evne
til at vide, hvornår de skal arbejde, og hvornår de skal slappe af.
Vi vil med garanti komme til at se og høre
mere til Tobølbjergs L-Sus i fremtiden, og
når tiden kommer, skal hun nok få lov til
at give de fantastiske egenskaber videre.
Søren har lige gennemgået DKKs opdrætterkursus, så nu er det formelle på plads.
Det er kun et spørgsmål om tid, før det vil
myldre med små Suser på Christiansminde.
Det er nemlig utrolig sjældent, at vi ser en
hund, der i en så ung alder viser det store,
det vi alle stræber efter, og så fortsætter
med at udvikle sig.
Indtil nu er det kun første kapitel, der er
skrevet i føljetonen om Sus, og vi kan passende lade Søren Gotfredsen få det sidste
ord og selv sætte en overskrift på dette
første kapitel: - Hun har været en oplevelse.

Kender du FORDELENE ved at være
medlem af DANSK KENNEL KLUB?
DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for
hunde der ligner og du’r
En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 475 kr. til en god investering:
Du får adgang til www.hundeweb.dk med oplysning
om aner, sundhedsdata, resultater mm.
Du får medlemsbladet HUNDEN – Danmarks eneste
specialmagasin om hunde – 10 gange om året.
Som DKK medlem kan du stille på DKKs internationale vinderklasser

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

Se mere om DKK’s øvrige medlemsfordele og tilmeld dig på www.dkk.dk eller kontakt os på tlf.: 56 18 81 00
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Der skal god kondition til for at klare
så svært et spor.

side

9
HUNDEN

Tekst: Alex Nygaard
Foto: Annette Laursen

SÅ TÆT PÅ OG ALLIGEVEL SÅ LANGT FRA
21 ekvipager var tilmeldt DM i Schweiss 2017, fordelt på 10 forskellige racer. Jeg
stillede op for anden gang med Rimmerhuse`s Siff (Diva), og desværre med samme
resultat som sidste år. 2. præmie.
Sporet var lagt i tørvejr og der var kun
kommet få mm. regn. Der var svag vind, så
forholdene skulle være perfekte.
Jeg blev anvist boksen 20 x 20m og
tænkte, det bliver ikke nemt. Det var i en
ung rødgranskultur med lyng i bunden. Jeg
gav Diva halsbånd og line på og sagde: Søg sporet.
Der gik under et min. Så havde hun markeret startstedet, og det gik derudaf. Første
stræk var i meget raskt tempo ca. 200 m, så
sluttede sporet. Hun vendte med det samme
og tog knækket, det var wiedergangen, vi
var i, så gik det derudad igen. Her markerede hun et stykke ude, så jeg sagde, at det
var sårleje, 10 point.
På et tidspunkt begyndte Diva at logrer
med halen, og hun skiftede retning og
runderede (frisk fært) så jeg sagde meget
bestemt: - Nej, og hun rettede ind og gik
videre i sporet.
Problemer
Så kom vi til noget tæt bevoksning med
et lille spor, hvor der var kørt rødder og
stubbe sammen. Her gik Diva ind, og jeg
fulgte med, og på den anden side kom vi til
et meget velplejet skovspor, klippet som en
green. Diva rejste hovedet og gik lige over
græssporet. Der var en veksel. Jeg spurgte,
om hun havde sporet, og hun vente med
det samme, så vi begyndte systematisk at
afsøge både til højre og venstre for græssporet, uden at jeg kunne se på Diva, hvor
sporet gik.
Jeg holdt en lille pause, hvor hun fik en

slurk vand. Igen søgte vi, uden jeg kunne
læse hende. Vi gik tilbage for at tage sporet
op, og to gange kom vi ud samme sted med
samme resultat. Hun ville ud ad den veksel.
Igen spurgte jeg, om hun havde sporet.
Denne gang trak hun, så jeg måtte følge
med, indtil dommeren sagde: - Alex du har
tab. - Satans, tænkte jeg.
Jeg gik tilbage igen til græssporet og satte
Diva af midt på sporet. Her holdt vi en ny
pause, hvor hun fik vand. Nu havde vi brugt
ca.12-15 min på at rode rundt. Pludselig
kunne jeg fornemme på Divas reaktion,
at det var som om, der var fært. Hun satte
snuden i græsset og begyndte at gå ud af
græssporet, dog uden at jeg var helt sikker,
men jeg var nødt til at forsøge noget, så jeg
gik med. Hun pendlede lidt fra side til side
på det tre meter brede ”golftæppe”, men da
vi ikke hørte noget fra dommeren, måtte det
jo være den rette vej.
Det var alligevel ikke sporet. – NEJ! Lød
det, og hun rettede ind med det samme.
Hun kunne godt høre at ”far” var ved at
være sur.
Nu sluttede græstæppet, og bevoksningen
gik over i lyng. Her var færdforholdene
gode, så det gik hurtigt fremad. Nu var vi
i noget ungt lærketræskultur, videre til et
åbent stykke, hvor alt træbevoksning var
knust. Der var en del vilde hindbær. Her
gik vi tværs over (70m) til noget højskov.
Her pendlede Diva lidt, så jeg troede, at der
var et eller andet element, men med et par
runderinger gik Diva ind i højskoven.
Nu følte jeg mig på hjemmebane. Det er
www.fjd.dk

den slags bevoksning, vi plejer at gå i, i
Klosterheden. Diva kom til en spids vinkel,
som hun ikke nåede helt ud i. Efterfølgende,
da vinden kom fra siden, fik hun færten af
sporet, så der blev vi trukket et point.
Så kom der en svag bue, så jeg troede, vi
var begyndt på et nyt element, men hun
lavede lige et par runderinger, og begyndte
på en større bue. Det må være enten en
rundgang eller en hestesko, tænkte jeg, og
da hun igen vinklede af, fangede hun færten
af sporet lige før knækket, så hun kom ikke
helt ud i spidsen af hesteskoen.
Så gik det lige ud igen. Diva markerede
igen tydeligt, så jeg sagde bare: - Sårleje.
Fuldført
Nu kunne jeg se den vej, vi var gået ned
af, inden vi startede, så jeg tænkte, at nu
er det ved at være slut. Jeg begyndte at se
efter et skind, samtidig med at Diva havde
fuld træk fremad. Linen blev slap, og Diva
havde fundet skindet, det var lagt i et hul
ved en væltet rodstub. Jeg var glad for, at
vi var kommet igennem uden yderligere
tab. Så her stod jeg gennemblødt af sved
og vand (fra de første stræk). Diva fik sin
velfortjente 300 g pate og en slurk vand.
Hele følget roste os, og sagde at det var
godt kæmpet, og dommeren roste Divas
kondition. Havde hun ikke haft den, var vi
aldrig kommet igennem. Jeg fik to egegrene, og hornblæseren blæste hundefanfaren.
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Mig og min jagthund

En glad apportør
Hunden har markeret sig
kraftigt på udvidede apporteringsprøver, og føreren arbejder målbevidst
på, at hunden viser stor
lyst til at løse opgaverne.
Men arbejdet før skuddet er forudsætningen og
enormt fascinerende.

Findus og Bo Marker. Privat foto.

Tekst: Randi G. Jespersen

Bo René Marker er født og opvokset på
Bornholm. Jagt har, så længe han kan
huske, været en del af hans liv. Som 13-14
årig begyndte han at gå med de voksne på
jagt som klapper. Allerede som 17 årig tog
han jagttegn.
Bo går gerne alene på jagt, men nyder
også fællesjagter, såvel på mark som i skov.
Men han drager også udenlands en gang
om året for at gå på jagt forskellige steder,
primært i Europa, men også enkelt gange i
Afrika. Naturen og dyrelivet drager. Men
det vigtigste er og bliver en glad jagthund.
En tilfældighed
Bo er opvokset med hund. I hans barndomshjem var der altid hund. Gravhunden var
jagthunden, den gang der endnu var ræve på
øen. I dag må man importere frosne ræve,
når der skal trænes på øen.
Da det blev lov, at der altid skulle hund
med på jagt, anskaffede Bo sin første egen
jagthund. Det var nok et tilfælde, at det blev
en Kleiner Münsterländer. En ven havde et
kuld hvalpe, så hvorfor ikke tage en af dem.
Det blev den første af indtil videre tre
Kleiner Münsterländer. Findus er nu fire år
gammel og er en trofast følgesvend ved alle
jagter.
Bo nyder at træne hund. De første år er det
daglig lydighed og apportering, der trænes i
korte seancer. Derefter er det mere tilfældig
træning, når han alligevel er ude for at lufte
hund. Han deltager dog altid i de tilbud
om fællestræning, der finder på Bornholm,
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marktræning lydighed- og apporteringstræning. Bo går ikke ind for tvang i træningen.
Apportering skal være af lyst.
Bo er kendt og respekteret blandt alle
jagthundefolk på Bornholm. Han er meget
aktiv i sin jagtforening og i relation til
hundetræning generelt med efterfølgende
prøver.
Bo fik smag for at gå på prøver, efter at
have deltaget i marktræning sammen med
nogle venner. Alle hans hunde har været
præmieret. Den første hund kom helt op i
vinderklasse. Bo deltager primært i prøver
på Bornholm. Her udbydes stort set alle
jagtlige prøver. Det er kun når han stiller til
forbundsmesterskabet, at han skal ”over”.
Alsidig
Apportering synes at være Findus primære
force. På vand arter Findus sig næsten som
en labrador. Han skal altid ud og have maven våd uanset årstiden. Som toårig bestod
Findus allerede sin første udvidet apporteringsprøve med max. point. Siden har han
vundet flere gange og deltaget i Danmarks
Jægerforbunds Forbundsmesterskab tre
gange. Til mesterskabet i 2017 opnåede
Findus en flot 5. plads med 232 points.
Slæb og apportering og ræveslæb et også
vundet med max. point. Markprøverne er
sidst kommet til. Og det seneste er en 1.
præmie på brugsprøve, så Findus er nu
kommet i vinderklasse.
Da jeg spurgte Bo, om han var ambitiøs,
når det gjaldt resultater på prøver, siger han,

Findus klarer ræven flot. Foto: Harris Jensen.

at det er han egentlig ikke, men tilføjer:
- Man kan jo ikke lade være med at blive
revet med, når man ser, at det går godt for
ens hund. - Så går man så langt hunden kan
klare.
I foråret oplevede undertegnede, at min
hund skulle gå med Findus som blind makker på en markprøve. Det var gået godt for
Findus, men han manglede bare en fugl for
at blive præmieret. Desværre var det Sisi
der fandt fasanen først. Ærgerligt for Findus
og Bo. Men Bo synes at tage det med
ophøjet ro.

Bo siger, at han er glad, når han bare ser at
en prøvedag har været en god dag generelt
for såvel mennesker som hunde.
Men kunne Bo Marker forestille sig en
anden type jagthund f.eks. en apportør eller
drivende hund? Her til svarer han: - Jeg
er fascineret af den stående hund, især når
man ser den arbejde på mark. Søget, standen, rejsningen og til sidst apporteringen,
det flot samarbejde mellem jæger og hund.
- Det alsidige ved den stående hund er
meget tiltrækkende, slutter han..

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
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Sådan træner jeg

Med Arvid Joh
Fem korthår i huset. Aktiv på en mange fronter
og kendt som en dygtig hundefører, men prøverne er kun midlet til at nå målet – den effektive jagthund.

Uffe Jacobsen har terræn med lufte- og træningsmuligheder lige uden for døren.
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ansen i baglommen
Tekst og foto: Flemming Østergaard
Hvor vinden oftest blæser ligeud, og naturen gennem generationer har sat sit præg
på menneskene, bor Uffe Jacobsen. Midt
mellem ingen ting og midt i al ting. Et par
kilometer til fjorden og mindre end 10 km
til havet. 50 tdr. land hedejord tilplantet
med lave hegn, små remiser, vildtstriber og
andre oaser for vildtet. Det, der er til overs,
er lejet ud.
Det er her fra, hans verden går, og det er
her fra hans træning og opdragelse af hundene begynder. Det er også her ude længst
mod vest, man ”lige vender skråen” en ekstra gang og ser tingene lidt an, inden man
falder på halen for alle nye ideer. Og sådan
har Uffe det også med hundeopdragelse.
- Jeg indrømmer gerne, jeg er lidt konservativ siger han. Han holder fast i tankeren
fra Carl Tabel og Arvid Johansen ikke for at
være kontrær, men fordi han mener, det er
nogle af de bedste bøger, der er skrevet om
hundeopdragelse. - Og så kan jeg jo se, det
virker, tilføjer han.
Konsekvens er kodeordet
Nu er der sikkert nogle, der med det samme
stiller op i hylekoret og bruger udtryk som
tvang og kadaverdisciplin, men det er slet
ikke det, der er tale om. - Det der tiltaler
mig bl.a. hos Arvid Johansen, siger Uffe
Jacobsen, er konsekvensen – den måde det
hele bygges grundigt og systematisk op på.
Det hele tager sin begyndelse, når hvalpen
8-10 uger gammel begynder at komme med
på små lufteture sammen med de gamle
hunde. Her lærer hvalpen hurtigt at komme,
når der bliver kaldt – de gamle hunde kommer jo, og så er den første kobling på plads.
Næste punkt et at holde kontakt. Det kræver ture alene med hvalpen, hvor Uffe leger
gemmeleg med den. Den får naturligvis ros,
hver gang, den finder ham, og på den måde
lærer hvalpen hurtigt, at det er den, der skal
holde kontakt med Uffe og ikke omvendt.
Samvær er et godt middel, og Uffe er
meget sammen med sin hvalp, den kommer
med i bilen, den kommer med ind sammen
med de andre hunde, og den kommer også
med på små jagtture. Det knytter ubrydelige
bånd mellem hund og menneske.
Når hvalpen er godt fire måneder gammel, begynder Uffe Jacobsen på den mere
målrettede grunddressur. Sit, dæk, hinter
og apport. Det sidste er en af grundstenene,
for er hunden ikke en sikker apportør, duer
den ikke som jagthund. Det er så bl.a. her,

at vestjyden er lidt konservativ, for det er en
klasisk træning, hvor hvalpen stille og rolig
lærer at tage emnet, holde fast på det, samle
og til sidst hente det.
Der er ingen slinger i valsen. - Det gælder
meget om at kunne læse hvalpen, forklarer
han. - Endelig ikke gå for hurtigt frem. Det
er en klassisk fejl.
Uffe tror, at alt for mange forcerer indlæringen, som derved bliver sjusket og hunden usikker på opgaven. Og konsekvensen
består i at kunne skelne mellem indlæring
og krav. - Lad være med at kræve noget af
hvalpen, før man er sikker på, den har lært
det, siger han og tilføjer: - Til gengæld skal
den også gøre det, når den har lært det.
Uffe Jacobsen er også meget bevidst om at
træne, når han træner. Det gælder også hvis
han træner sammen med gode hundekammerater. - Det skal være seriøst, siger han.
- Vi kan altid drikke kaffe og ordne verdenssituationen bagefter.
Kort og godt, så handler det for Uffe om
at opbygge tilliden til hunden og så stille og
roligt lære den de nødvendige discipliner
med den tilføjelse, at der ikke er plads til
pjat og svinkeærinder.
Først søget
Når grundopdragelsen sidder nogenlunde
ordentlig, går Uffe Jacobsen i gang med
markdressuren. Det første element er kondition. Den skal være i top. Uffe er meget
bevidst om, at hvis hunden ikke har fysisk
overskud, så har den heller ikke psykisk
overskud til at finde og behandle fugl. J
Jagtdage kan være lange, og det er slet
ikke sikkert der gives mulighed for fugl de
første timer, men når de så endelig byder
sig, så mener han, at det er hundens pligt
at ”bide til bolle”, og det kan den kun, hvis
den er i form.
Uffe indleder gerne træningen i januar.
han går altid mod vinden og lægger stor
vægt på, at unghunden søger på bredden
og holder kontakt. Hvis søget ikke er for
stort, hjælper han hunden ved at krydse og
dermed signalere retningen for hundens
arbejde. Ligeledes bliver den også bremset,
hvis søget bliver for stort.
Uffe pointerer, at det gælder om ikke at
gå for hurtigt frem i marken. Man må ikke
presse hunden, og skærer den frem, så søget
bliver for åbent, kalder han den tilbage.
- For mig er et veldækkende søg foran
føreren alfa og omega, siger han.
www.fjd.dk

Uffe får som regel det hele til at passe
med, at kondition og søg er i orden, når
agerhønsene parrer ud i slutningen af
februar. Så skal unghunden i fugl. Parhøns
er eksistentielle i arbejdet med den stående
jagthundes oplæring. De ligger spredt rundt
i terrænet og holder godt.
Han har altid en lang line på hunden de
første gange, så han kan styre begivenhederne. - Jeg har fat om linen, når hunden
år lov til at rejse, og så lader jeg linen løbe
mellem hænderne, så jeg bare bremser
hunden de første gange. Efter situationen
masser af ros – det skal jo være en positiv
oplevelse.
Nu blev al rom som bekendt ikke drukket
på en dag, og det gør det heller ikke i Uffe
Jacobsens verden. Han vil gerne slå til lyd
for, at man tager den med ro. - Lad nu den
unge hund udvikle sig, den skal nok blive
færdig, siger han. - Det handler jo meget
om modenhed, og det kan man ikke dressere ind i hunden. Uffe synes, at mange har
alt for travlt med at få hunden i ÅK.
Netop modenhed, selvstændighed og erfaring er vigtige elementer i forhold til jagt,
og det er og bliver arbejdets jagtlige værdi,
det hele til syvendeog sidst handler om.
Jagten det vigtigste
Uffe Jacobsen bruger megen tid på jagt og
megen tid på den klassiske jagt med stående
hund. Han driver agerhønejagten så meget,
som det over hovedet er muligt, og kan han
komme af sted efter ryperne fjeldet, så er
han klar. Når snepperne kommer, bor han
jo midt i sneppeland og er af sted, så ofte
muligheden byder sig.
Vil han skyde en fasan, har han sit eget
meget velplejede terræn lige uden for
døren, hvor de lave hegn og faunastriberne
er som skabt til formålet. Intet over og intet
ved siden af det at fælde en fugl for en
stående hund.
Derfor er hans jagtoplæring af hunden
også målrettet mod den praktiske jagt. Først
bliver unghunden præsenteret for hønsene
og senere for snepperne. Aldrig mange
fugle de første gange. - Jeg fælder en fugl
eller to, og så bliver hunden pakket væk,
fortæller Uffe. - Udviklingen skal komme
lige så stille og rolig, og gør den det, så er
tålmodighed den første jagtsæson en god
investering i fremtiden med mange års
dejlige jagtoplevelser i selskab med hunden,
slutter han.
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13 rigtige
Gennem årene har vi bragt en del artikler om forskellige former for terrænpleje.
I denne artikel prøver vi at samle det hele i en manual til et bedre jagtterræn.
Tekst: Flemming Østergaard og Bent O. Rasmussen
Foto: Flemming Østergaard m. fl.

Der var en gang. Sådan begynder alle gode
eventyr, men det kan også være indledningen til et mere dystert af slagsen. Der
var en gang – det var i 1950-erne. Da skød
man i gode år ca. 400.000 agerhøns og lige
så mange harer. I den seneste opgørelse
for 2016/17 ligger udbyttet af agerhøns nu
under 25.000 og for harens vedkommende
blev der nedlagt knap 50.000.
Det er noget af en tilbagegang, og årsagen
skal først og fremmest findes i det agerland, hvor agerhøne og hare nu en gang
lever. I 1950-erne var der ca. 200.000
landbrug med en gennemsnitsstørrelse på
16 ha. i 2012 var der ca. 40.000 landbrug
med en gennemsnitsstørrelse på 66 ha, og
man forventer, at vi i 2020 vil være nede
på under 10.000 heltidslandbrug. Af disse
vil størsteparten have et ganske betydeligt
jordtilliggende.

I 50-eren var de fleste bedrifter også meget
alsidige, hvilket betød varieret markdrift
med små marker, og dertil kom, at man
grundet lavt teknologisk stadie havde en
lang bearbejdningsperiode. Fra de første
skår blev taget i bygmarken, til den lå nypløjet, gik der ofte flere måneder.
Nutidens landbrug er specialiserede med
meget store marker, der på få dage kan
forvandles fra kornmark til sort jord.
Derfor er det nødvendigt at gøre en indsats, for agerlandsfaunaen, hvis man, hvis
man gerne vil have et jagtterræn, hvor der
er mulighed for at jage de almindeligste
markvildtarter.
I det følgende gives der anvisninger i
den rækkefølge man bør gribe tingene an
på, hvis man vil skabe et godt terræn for
markvildtet.

Sådan så landbruget ud i 1950-erne. Små og mindre
ejendomme, små marker med afvekslende afgrøder.
Her fandtes en vrimmel af dyr og fugle som hare,
vibe, lærke og agerhøne. Det landbrug findes ikke
mere.
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1. Vurder terrænet
Hvis man skal have noget ud af en satsning
på at forbedre jagtterrænet, må man se
terrænet som en helhed. Hvilke elementer
findes der. Hegn, remiser, grøftekanter,
markveje, vandhuller og overgange mellem
de enkelte marker. Alt skal med, og det kan
være en rigtig god idé at få det hele ned på
et kort. Det giver overblik.
Markdriften bør også indgå i vurderingen.
Der er stor forskel på, om der er alsidig
planteproduktion, eller terrænet er præget
af store græsarealer der klippes flere gange
årligt. Somme tider vil man blive overrasket
over, hvilke muligheder, der åbenbarer sig,
når man på den måde laver en oversigt.
Pludselig får man øjnene op for selv de små
ting, som har betydning.
En plan giver god forståelse for, hvor
i terrænet småvildtet kan finde skjul og

dækning, og hvor der er naturlige fødemuligheder.
2. Udgangspunktet er småbiotoperne
På de fleste jagtterræner findes der et antal
naturlige småbiotoper. Det er her, der i
forvejen er naturligt skjul, og mange af
småbiotoperne giver også fine opformeringssteder for gavnlige insekter.
Det vil således have stor blivende effekt,
at bevare alle de naturlige småbiotoper
og pleje og forbedre dem. Markdiget, det
levende hegn, den lille remise, vandhullet,
det udyrkede hjørne osv.
Når yderligere forbedringer tager udgangspunkt i noget eksisterende, vil effekten
blive større, fordi det øger værdien af de
naturlige levesteder.
Små tiltag som at lade en bunke grene
ligge og lægge en dynge marksten har
stor effekt. Det første giver skjul og øgede
opformeringsmuligheder for insekter. Det
andet giver helt nye boliger bl.a. til firben
og humlebier.
3. Lav en sø
Vand giver liv, og et vådområde i landskabet skaber variation for såvel flora som
fauna. Samtidig er etablering af et vådområde også et blivende tiltag, der vil blive til
glæde for såvel mennesker som dyr og øge
naturværdien på den pågældende ejendom.
Mange steder vil man faktisk kunne gøre
det omkringliggende markareal sundere,
ved at vandet kan løbe til an sø.
Der skal søges om tilladelse til at etablere
kunstige vådområder. Lodsejere kan også
søge om tilskud.
4. Lav en lille remise
Hvis der ikke findes små beplantninger på
arealet, kan man ad den vej ret hurtigt få
etableret nye, varige småbiotoper. Der findes på langt de fleste ejendomme hjørner og
striber, hvor der uden problemer kan plantes
50 buske og lave træer. Det kræver kun 100
m2. For hurtig succes er det en god idé at
have renset jorden ordentligt, inden man
planter, ligesom man bør holde plantningen
ren for græs, brændenælder og tidsler de
første par år. Planter i den lille remise bør
sætter med en afstand på 1.5 x 1,5 m.
Prisen for 50 planter vil typisk ligge på
omkring 250 kr. Skal man plante flere
steder, kan man med fordel søge Plant for
vildtet.
Ansøgningsfrist er: 30. april for efterårsplantning og 31. oktober for forårsplantning.
5. Vedligehold levende hegn
Hvis man ser på kortet over, hvor der findes
de største agerhønebestande, så er det i de
egne, med få levende hegn eller egne, hvor
hegnene ikke er ret høje. Høje hegn eller
hegn med høje træer er gode udsigtsposter
for rovfugle, og der er ingen grund til at

Her er udgangspunktet taget i de ekssisterende småbiotoper som den lille beplantning og hegnet i baggrunden.
Her er skabt skjul, og her er mulighed for at kyllingerne kan finde føde.

skabe bedre forhold for prædatorerne end
højest nødvendig.
Der er selvfølgelig stadig egne og landbrugsbedrifter, hvor hegnenes lævirkning
har stor betydning. Effekten af hegnet kan
måles op til 30 gange hegnet ud på marken.
Men hvor afgrøden ikke kræver særlig læ,
kan man med fordel fjeren de højeste træer.
Afklippede grene kan mange steder med
fordel lægges ind i hegnet.
Lævirkningen er i høj grad også betinget
af tætheden. Den bedste lævirkning får man
ved en hulprocent på 30 – 50. Det betyder,
at man kan se marken på den anden side,

men ikke hvad der er på den. Det er også
vigtigt, at hegnet er tæt i bunden (gavner i
høj grad markvildtet), så der ikke blæser en
”bundvind”.
Er der mulighed for det, kan man etablere
nogle af de nye blomstrende, bivenlige
hegn. Landmænd og andre jordejere kan
søge om tilskud til at plante levende hegn
med tre - syv rækker af træer og buske.
Mindst halvdelen af planterne skal blomstre, så de er til gavn for vilde bestøvere
som bier og sommerfugle. Den tidligere
tilskudsordning stillede kun krav om, at en
fjerdedel af planterne skulle blomstre.

Den lille sø er centrum i en hel oase i landskabet. Her har mange såvel jagtbare som ikke jagtbare arter mulighed for at finde skjul og yngle.
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Landmanden kan også hjælpe de to arter
ved at lave forårsarbejdet i ”et hug”. På
den måde forstyrres fuglene kun en gang i
yngleforberedelserne.
Der gælder de samme regler for lærkepletter som for billebanker i forhold til
landmandens arealtilskud.

De store fasankyllinger holder sig til kantzonen, hvor de hurtigt kan finde dækning for eventuelle prædatorer.
Foto: Annette Laursen.

6. Lav billebanker
Billebanker eller insektvolde er længerevarende naturforbedringstiltag, som har til
formål at skabe skjul og opformeringssted
for gavnlige insekter. Samtidig giver de
gode redeskjul for jordrugende fugle. Gavnlige insekter kan bevæge sig op til 75 ind i
marken fra billebanken.
Billebanker kan også anvendes til at opdele meget store marker i mindre enheder.
Insektvolden anlægges ved at pløje jorden
sammen, så den får en højde på ca. en halv
meter. Bredde halvanden – to meter. Volden
tilsås tyndt med tuegræsser. Hundegræs er
god på tør jord. Thimote er bedre på mere
fugtig jord.

Billebanker kan etableres, uden at der
trækkes i arealtilskud, og det skal ikke indberettes eller indtegnes i markplanen.
7. Etablere lærkepletter
Vi skal i vores arbejde på at øge naturværdierne i det åbne land også tænke på andre
arter end de jagtbare. Lærken og viben er
nogle af agerlandets karakterarter, som også
er gået stærkt tilbage i antal gennem de
seneste 50 år.
Dem kan man hjælpe ved at lave lærkepletter i marken. Lærkepletter er åbne
arealer, hvor der ikke er sået noget. De skal
være på minimum 16 m2, og der bør være to
lærkepletter pr. ha.

En billebanke giver gode opformeringsmuligheder for gavnlige insekter. Den giver også gode redeskjul til jordrugende fugle. I dtte tilfælde opdeler den også en stor mark i to mindre.
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8. Lav barjordsstriber
På bar jord kan kyllingerne hurtigt blive
tørre efter regnskyl, og fuglene kan bale.
Ligeledes kommer der hen over sommeren
mange pionerplanter, som harerne er meget
glade for at æde.
Her kommer også en del insekter, som
hønsefuglenes kyllinger kan guffe i sig.
Barjordsstriben skal ligge i kanten af
marken, men må godt ligge mellem en evt.
faunastribe og afgrøden. Den må maks.
Være tre meter bred. Det kan være en fordel
at bryde striben nogle steder med plantedække, så den ikke virker som en ”motorvej” for det firbenede rovvildt.
Der er her heller ikke krav om anmeldelse
eller registrering i forhold til arealstøtten.
9. Etabler faunastriber
For 50 – 60 år siden var der i de fleste
kornmarker en tilpas mængde vilde planter
specielt i randzonen. Da kornet ofte stod
ret tyndt, tiltrak kantzonen mange insekter,
netop i den tid, hvor hønsefuglenes kyllinger kommer ud af æggene.
Kornmarker i dag er rene. De er tætte og
dermed mørke og fugtige i bunden. Der er
stort set ingen insekter. FJDs Udvalg for
markvildt og natur gennemfører i øjeblikket en række forsøg med faunastriber. I
den forbindelse undersøgte man i sommer
insektmængden i striberne og som kontrol
en hvedemark i umiddelbar nærhed. Der
var mange insekter i striberne, men stort set
ingen i hvedemarken.
Det er den gammeldags kantzone, man
kan genskabe ved at etablere faunastriber. De må maks være 10 m brede, og må
maks. Udgøre 10 % af markens areal. Der
er heller ikke fradrag i støttemidlerne for
faunastriber.
Kyllingestriber placeres tæt op af områder, hvor agerhøns og fasaner har reder.
10. Så tidligt og tyndt
Hvis man etablerer faunastriber, der særligt
retter sig mod hønsefuglenes kyllinger, skal
afgrøden i striben være så høj primo juni,
at den kan skjule fuglene. Solen skal kunne
komme ned mellem planterne, så jorden
varmes, insekterne tiltrækkes, og kyllingerne undgår at blive våde.
Derfor skal en kyllingestribe etableres
senest omkring 1. maj. Det kan passende
gøres i forlængelse af landmandens forårsarbejde. Så er jorden bearbejdet, og der er
fint såbed, og ikke mindre vigtig – den er
rimelig ren, så kulturplanterne har mulighed
for at komme op.
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VILDTBLANDINGER
Helårsmix til hjortevildt
Skoveng og vildtager
Kyllingemix (forårssåning)
Markvildt, dækning og føde
Insektvold/redeskjul
Pollen- og nektar blanding
Bivenlig blomsterbrak
Blomsterblanding
Traditional Game Cover Mixture
Decoy Game Mixture
Late Cover Mixture
Boost Mixture
Millgame Millet Mix
WBS 2
Partridge mixture
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3,5
3,5
4,0
3,6
1,6
1,5
0,7
2,0
2,5
2,0
1,3
0,6
1,3
4,0
6,2

2 & 10
10
10
10
2
2
10
1
10
10
5
5
10
20
25

**67,15
53,37
29,96
71,03
74,58
182,43
45,50
355,00
60,23
47,85
57,80
168,30
43,73
31,19
37,88

3,0
10,0
1,0
1,0
0,8
8,0
2,0
3,0
3,0
16,0

9-14 Pk/478,50
2 & 10
28,05
1
236,00
2 & 10
**87,62
2 & 15 **16,00
15
39,60
2
54,50
2 & 10 **107,25
10
47,52
10
25,58

ENÅRIGE AFGRØDER
Vildtmajs RAPID FIRE, bejdset
Boghvede
Quinoa
Honningurt
Gul sennep
Oliehør
Solsikke, ubejdset
Hamp (husk ansøgning)
Sorghum DWARF PENN 110
Gul lupin* MISTER

•

OVERVINTRENDE AFGRØDER
Fodermarvkål, GRÜNER ANGEL.
Foderraps, LICAPO
Stubturnips BARKANT (rodtype)
Rødkløver*
Hvidkløver*
Lucerne*
Cikorie SPADONA
Alm. rajgræs
Rørgræs
Stauderug
Jordskokker
Majskolbegranulat, Rehofix
MK1500

••
••
••
••
••
•

0,5
1
123,97
0,7
2
71,17
0,4
1
101,99
1,0
2 & 10 **70,55
1,0
2 & 10 **73,85
3,0
2 & 10
**77,15
1,0
1
170,00
2,0
10
37,55
••
2,0
2
187,75
••
10,0 2 & 10
•
**24,75
250
15
Pk/216,75
•
Til opblanding af frø til
20
15,00
præcis udsåning
• Egnet, •• Velegnet, ••• Meget velegnet

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

Bestilling af frø

Alle priser er eksklusiv 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 ringe, sende eller faxe denne kupon til:
DLF · Højmevej 12 · 5250 Odense SV,
tlf. nr.: 63 17 16 00 · e-mail: agro@dlf.dk · faxnr.: 63 17 16 19
Som medlem af FJD får du 10 % rabat på ovenstående sortiment.
Husk at anføre medlemsnummer nedenfor.
Navn..................................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................
Postnr. ......................... By ..............................................................................................................
Medlemsnr. ..........................................Tlf. nr. ...............................................................................
CVR nr. ..............................................................................................................................................
E-mail (til faktura) .........................................................................................................................



SEND
på e-mail

Hvis der er tekniske problemer,
så anbefales det at gemme
dokumentet på skrivebordet og
herefter udfylde formularen.

Se mere på dlf.dk/landbrug/vildtafgroeder

Det danske kulturlandskab rummer så mange muligheder for faunaen, blot vi
forstår at udnytte dem.

www.fjd.dk
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at den skal ligge i to år. Striber med kløver
bør i princippet ligge i to år, da kløver
ikke bliver til ret meget det første år, og
striber med rødkløver skal altid ligge i to år.
Rødkløver tiltrækker mange sommerfugle,
og en ompløjning vil få striben til at virke
som sommerfuglefælde, og det var jo ikke
meningen.
De før omtalte forsøg med frøblandinger,
viser lige nu, at de bedste allround-blandinger til helårs brug er. Midtjyske landboforeningers blanding til faunapletter (den er
dyr, da den er økologisk) og bør ligge i to
år. DLFs kyllingemix og DLFs Markvildt
dækning og føde.

Faunastriben skal være i god vækst i begyndelsen af juni for at kunne skjule fasaner og agerhøns, når de færdes med kyllingerne. Samtidig skal den være sået så tyndt, at kyllingerne kan færdes uden problemer og jorden
varmes op af solen med et stort insektmylder til følge.

Bruger man såmaskine, bør man lukke
hver anden tud og stille maskinen helt i
bund. Sår man med hånd, kan man med
fordel blande frøet med tre dele tørt sand og
ellers forsøge at så, så tyndt som muligt.
11. Så det rigtige
Hvis en faunastribe skal virke i forhold
til hensigten i planerne for arealerne, så
må striben nødvendigvis have det rigtige
plantevalg.
Er striben en decideret kyllingestribe. Skal
striben virke hele året, eller er det planen,

Værdien af helårsfodring i et netværk af automater er
for længst dokumenteret. Foto: Kim Henriksen.

13. Prædatorkontrol
Skjul og dækning er vigtigt for, at markvildtet kan være i fred for prædatorerne.
Men forholdene kan yderligere forbedres
ved at reducere prædatorernes antal. Krager
rydder mange reder og tager en del kyllinger og harekillinger. Ræv, mårhund, mink
og husmår tager deres store del af såvel
yngel som voksne dyr og fugle.
Vil man have et terræn med agerhøns,
fasaner og harer, er der ingen vej uden om.
Man må gøre alt, hvad man kan for at holde
prædatortrykket nede på et så lavt niveau
som muligt. Derfor må man i gang med
såvel gevær som fælder.
Lovgivningen giver mange muligheder for
at begrænse prædatorernes antal, og udnytter man dem, vil man opdage, at småvildtsbestanden får en opblomstring.
God arbejdslyst
Går man frem efter ovenstående plan, vil
man helt sikker i løbet af nogle år få et terræn, der kan give mange gode naturoplevelser, og dermed også øgede jagtmuligheder.
God fornøjelse.
Mangler du yderligere inspiration eller
gode råd, er du altid velkommen til at kontakte FJDs Udvalg for markvildt og natur.

Rævepatruljen har været ude.
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12. Netværk af foderautomater
Det er snart mange år siden engelske
forskere viste værdien af at fodre fasaner i
terrænet hele året. Men fodringen skal ske
der, hvor fasanerne færdes. Om foråret er
det ude i markerne langs hegnene.
I filmen Agerhønen og det moderne landbrug forklarer den franske landmand også
vigtigheden af, at hvert par agerhøns har
deres egen foderautomat.
Markerne er om foråret ganske mangelfulde på frø og korn, hvor fuglene ellers
kan få opbygget de nødvendige fedtreserver
inden rugeperioden. Derfor bør man have
et netværk af automater til både fasaner og
agerhøns, og de skal helst være der, hvor
fuglene er. Her bør man som minimum
fodre fra høst til Sct. Hans.
Brug ren hvede, så undgår man at komme
i konflikt med landmandens ønsker om at
holde markerne rimelig rene for ukrudt.

www.fjd.dk

Agerhønsene parrer ud
Planter til
det lile hjørne
0XOWLÀRUDURVH
)MHOGULEV
25 Sargentæble
%O UHVSLU D

Det er snart. I gamle dage sagde man, at hønsene parrede ud d. 20. februar kl. 20 minutter
over 2, hvis vejret var godt. Hvis vejret ikke er for vinterligt, er hønsene allerede, når disse
linjer læses, så småt begyndt at flytte lidt fra hinanden. Man ser dem spredt på marken midt
på dagen, men til aften løber de igen sammen.
Men så sker det pludselig en dag. Der er ”bryllup” på stubmarken. Det er fantastisk at opleve. Agerhønsene slås og kagler og har ikke andet end kæresteri i hovedet. Det er hønen,
der vælger.
Har du muligheden, så er det med at være der ude, når det sker.
F.Ø.

Pris inkl. moms: kr. 450
Så længe lager haves.

HØJMOSES
PLANTESKOLE
GRØNBJERG
Telf. 40 72 44 43
mail: hojmosesplanteskole@mail.dk

Foto: Alex Nissen.

Frø og frøblandinger
til dine vildtagre
Samt udstyr til vildtpleje,
opdræt og udsætning fra
førende producenter i
England og Danmark
Ugentlige leveringer fra England
Herregårdsjæger
Herregårdsjæger Rasmus
Rasmus Larsen
Larsen 53
53 62
62 22
22 80
80 rl@vildtplejeren.dk
rl@vildtplejeren.dk
Skov
Skov og
og Naturtekniker
Naturtekniker Brian
Brian Kerdil
Kerdil 22
22 73
73 22
22 88
88 bk@vildtplejeren.dk
bk@vildtplejeren.dk
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Liv og glade dage
Det summer af liv. Det summer af aktivitet. ”Jagthunden” besøgte en sommeraften
en af de store hundeklubber i det sønderjyske.

Tekst: Conni H. Jakobsen
Foto: Karl Zornow

Alle venter på at komme i gang. Efter træningen er der tændt op i grillen med ringriderpølser.

Jagthundesports Foreningen Sønderjylland – JHS - blev grundlagt tilbage i 1971.
Foreningen tæller i dag ca. 200 medlemmer,
hvoraf de 70 – 80 medlemmer er aktive på
forskellige af de tilbudte kurser. Der er en
god spredning af racer dog med en hovedvægt af jagthunderacer, men der er set både
Pudler og Broholmer, selv faldt jeg totalt
for en lille bamse i form af en Berner Sen-
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nen hvalp.
Udendørs aktiviteter foregår i et stort grusgravsområde udenfor Rødekro med masser
af forskellige vandhuller af forskellige
sværhedsgrader. Ligeledes er der fine frie
arealer samt mindre skovområder. Vinterens
lydighedstræning foregår i en ridehal.
Tilknyttet træningsområdet er der et herligt klubhus med fine faciliteter.
www.fjd.dk

Mange tilbud
Ib Kliver har været formand for JHS siden
2013. Han har selv trænet aktiv i foreningen
de sidste otte år, og inden da deltaget i diverse træningsarrangementer. Ib er gift med
Vivian, som både er aktiv hundefører og
som også giver et nap i foreningsarbejdet.
Kliver parret har selv pt. tre korthårede
hønsehunde og en ruhåret vizla samt en

forkælet Kleiner Münsterländer i pleje. Det
er en begejstret formand, som fortæller om
deltagelse i arrangementerne: - Udover den
seriøse træning, som varetages af 19 uddannede jagthundeinstruktører, lægges der vægt
på det sociale, fortæller han og tilføjer:
- Som oftest er grillen godt i gang med ringrider pølser – det er jo ikke for ingenting, at
vi er i Sønderjylland.
Formanden forklarer, at der tilbydes træning i følgende discipliner:
- Hvalpemotivation
- Lydighed og udvidet lydighed
- Apportering
- Ekstrem apportering
- Slæb og apportering
- Mark arbejde
- Sporarbejde
- Ringtræning
Ekstrem apportering er ræveslæb, fugleslæb, apportering af de gængse vildtemner
men også af rovvildt, apportering fra både
jord men også i højde, ligesom der lægges
stor vægt på dirigering.
Kommer langvejs fra
Søren Meldgaard Philipsen bor i Kolding,
men kører troligt turen til Rødekro hver
onsdag, som han har gjort det om onsdagen
gennem tre år. Han lægger vægt på de gode
træningsmuligheder og dygtige instruktører.
- Jeg har fået et godt netværk, og det sociale
kammeratskab vægter jeg højt, siger han.
Før Søren begyndte træningen hos JHS,
havde han ikke deltaget på prøver, men nu
har den store prøveaktivitet blandt de andre
deltagere lokket ham med. Weekenden efter
vores lille besøg hos JHS skulle Søren,
Torben Jensen, Iver Jørgensen, Svend Aage
Juhler og Egon Møller Jensen til Forbundsmesterskabsprøve i Stenlille.
Søren er ikke den eneste, som kommer
langvejs fra. Der er faktisk flere deltagere
fra Koldingområdet, ligesom flere gerne
kører turen fra Als.
I efteråret arrangerede JHS en markprøve,
der blev slået et hold op. Efterhånden som
tilmeldingerne begyndte at komme, kunne
man nok se, at et hold ikke var nok. De
landede på fire hold med i alt 48 deltagere.
Dette engagement viser tydeligheden af,
at JHS udfører et stort hundearbejde med
en god kvalitet, lige som der i høj grad er
opbakning til aktiviteter for stående hunde.
Det viser også, at foreningen er meget
respekteret i området, hvor der altid kan
skaffes terræn til markarbejde, ræveslæbsprøve, schweiss mv. udover det sædvanlige
areal ved Rødekro.
Man kan ikke andet end beundre og rose
det store engagement, som udvises i foreningen. Det er eksempel til efterfølgelse
og opskriften på et fantastisk jagthundearbejde på tværs af racer.

Formand, Ib Kliver giver information.

Det er lettere at løbe uden om røret.

Aftenens træning indledes.

Kan du hente duen til far?

www.fjd.dk
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Hvalpen anvises sporstart.
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På rette spor
En ting er at have en god næse, noget andet er at
kunne udrede et schweissspor. „Jagthunden“ har
fulgt den første træning med en hvalp.

Tekst og foto: Annette Laursen

Spor- og schweissarbejde er for nogen legende let og for andre meget svært. Men en
disciplin som de seneste år er blevet meget populær. For 10 til 15 år siden var man noget af
en helt, hvis hunden bestod en 400meter/20timer. I dag går hundene uden problemer 1000
meter/40 timer uden dommerledsagelse, så der er sket rigtig meget på den front.
Skal forstå opgaven
I Danmark er vi så heldige at have et national korps af frivillige schweisshundemførere og
deres dygtige hunde. De finder hvert år masser af vildt, som er enten anskudt eller trafikskadet. Det er de færreste, som når så langt som til at blive schweisshundeførere, men
derfor kan man godt arbejde med sporlægning alligevel.
Men disse dygtige ekvipager er helt sikkert inspiration for mange andre. Hundene elsker
at gå spor, og det er en god samarbejdsøvelse. Desuden gør sportræning hunden dejlig træt,
på en god måde, da det er rigtig hårdt for den at koncentrere sig i længere tid.
Hunden kan startes op på spor allerede som helt lille. Længde og sværhedsgrad skal selvfølgelig passe til hunden, men et er sikkert, den vil hurtig forstå hvad det drejer sig om og
hund og fører lærer at samarbejde og løse en opgave ved fælles hjælp.
Men hvordan startes en ung hund bedst op i denne disciplin? Og især hvis man som
hundefører er lige så uerfaren som hunden. Det spørgsmål er der nok næsten lige så mange
svar på, som der er hundeejere. Nogle sværger til en metode og andre til en anden. Men
vigtigt er det, at hunden lærer at forstå den opgave, den sættes på, og at fører lærer at læse
sin hund. For kan fører ikke læse hunden, og tror denne, at han/hun ved bedre, kan det
ødelægge hundens sporarbejde.
Det gælder om at få hunden gjort sporfast og derefter stole på den og kunne aflæse, om
der er bid i sporet eller ej.
Masser af godbidder
Der er mange forskellige måder at introducere hunden til sporarbejde på. Leverposteg
der er opløst i vand. Okseblod der dryppes ud. Lunge- eller lever slæbspor. Hjorteblod og
klove. Og sikkert mange andre metoder.
Men uanset metode er det vigtigt, at hunden får succes med sporet de første gange og
forstår at dette er sjovt.
Her er opskriften på, hvordan en ruhårs hvalp på 14 uger fik sin debut med spor en dag i
august. Fører har haft flere hunde før, men altid haft problemer med at få sporarbejdet til at
fungere. Derfor var det denne gang med hjælp og støtte fra en tidligere schweishundefører.
Det første spor blev lagt i et åbent område. Til udlægning af sporet blev der brugt færtsko
med hjorteklove og hjorteblod. Ved sporstart blev der lagt en lille håndfuld godbidder og
på disse blev der dryppet godt med hjorteblod. På sporet, som var ca. 20 meter langt, blev
der med korte mellemrum lagt godbidder og sprøjtet hjorteblod. Ved sporslut blev skindet
lagt, sammen med en belønning i form af super lækker hundedåsemad, også med lidt blod
på.
Hvalpen fik sele og rem på og anvist sporet. Dette blev gjort med en lys og opmuntrende
stemmeføring, som fortalte hvalpen, at her var der noget spændende at stikke snuden i.
Hvalpen var straks interesseret og spiste godbidderne med velbehag. Den kunne lugte næste godbid og søgte ud ad sporet. Godbid spist og næsen i jorden og ud ad sporet.
Hurtigt kunne man se at hvalpen var fuldstændig fokuseret på opgaven og forstod med det
samme, at der var mere lækkert at finde, hvis den søgte efter det. Fremme ved sporslut blev
www.fjd.dk
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belønningen hurtig indtaget, og hvalpen fik
ros i store mængder.
Der blev holdt en lille pause på ca. 15
min., inden der blev udlagt endnu et 20 meters spor. Allerede ved sporstart kunne man
se, at hvalpen havde en ide om, hvad der
skulle ske. Den var hurtig til at forstå føres
anvisning og søgte nu med stor energi ud ad
sporet og fandt hurtig frem til belønningen.

Klar til at første spor kan lægges. Færtsko, klove, hjorteblod, godbidder, skind og belønning.

Vejret drillede til eksamen
Midt i oktober var der schweissprøve, 3 timer/ 400 meter. Nu skulle hvalpen og fører
vise, at træningen havde båret frugt. Det var
en rigtig efterårsdag, hvor det var halvkoldt,
og regnen stod ned i stride strømme.
Her viste det sig, at ekvipagen kom på
noget af en opgave. Hunden havde det
svært, meget svært. En kombination af vejr,
meget dåvildt og nyt terræn gjorde det til en
udfordring.
Hunden arbejde det bedste, den havde
lært, men kunne ikke fastholde sporet og
begyndte at køre træt. Udredning af spor er
et samarbejde mellem hund og fører, og da
fører kunne se, at hunden var presset, var
det vigtigt at få holdt en lille pause. Hunden
blev rost og blev så startet op på sporet
igen. Ved fælles hjælp lykkes det ekvipagen
at finde frem til skindet uden tab. Ikke det
flotteste sporarbejde, men en sejr for de to.
Denne hund har nu en alder, hvor der også
skal sættes fokus på mark- og aporteringsarbejde, men der skal også arbejdes videre
med overnatningsspor.
Knæk og bræk på sporet.

Første spor og hvalpen har forstået, hvad det går ud på.

Allerede efter få spor er glæden stor, når skindet bliver fundet.
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Fører skal kende sporet
Et par dage efter blev der lagt spor igen.
Først et kort spor i åbent terræn magen til
de to spor, den fik første gang. Men efter
en kort pause blev hvalpen sat på et lidt
længere spor. De første 50 m var lagt i
åbent terræn, men så var der et vinkelret
knæk som gik ind i tættere vegetation. På
dette spor var der kun lagt lidt godbidder
ved sporstart, lige efter knækket og ekstra
lækkerier ved sporslut.
Hvalpen viste nu helt tydeligt, at den
forstod hvad opgaven gik ud på. Næsen i
jorden og så gik det stille og roligt derud
af. Knækket klarede den uden problemer,
og selv i den tætte vegetation arbejde den
ufortrødent videre, indtil den fandt sin
belønning.
I løbet af de næste par måneder blev der
lagt spor for hvalpen ca. en gang om ugen.
Nu uden godbidder på selve sporet, men
altid en lækkerbisken ved skindet. Gradvis
blev længen og sværhedsgraden øget.
Så vidt det var muligt, blev sporene lagt
forskellige steder, i forskellige
terræntyper og altid af fører selv. Det er
nødvendigt, at fører ved nøjagtig, hvor sporet er, så han/hun lærer at læse hunden.

www.fjd.dk

SPORTSMAN’S PRIDE HUNDEFODER

Kvalitet bag præstationer

100%
SMAGSGARANTI
– VI BYTTER MED
ET SMIL!

Sportsman’s Pride hundefoder er produceret efter originale amerikanske opskrifter, tilpasset
europæiske kvalitetskrav og garanteret fri for GMO (Genmodiﬁcere ingredienser).
Sportsman’s Pride hundefoder er baseret på de bedste råvarer og naturligvis uden kunstige
tilsætningsstoffer og biprodukter, ligesom det er produceret uden hvede og byg (på nær Lam
& Ris, der indeholder byg). Foderet er konserveret med naturlige antioxidanter.
Med Omega Pride Skin & Coat System har Sportsman’s Pride udviklet en formel der giver
et afbalanceret forhold mellem Omega 6 og Omega 3, der medvirker til at immunsystemet hos
hunde og katte er i top, ligesom de får en blank og sund pels.

Importører af Sportman’s Pride, grossist og forhandler af hundefoder og kattemad
Sportsman’s Pride · 6800 Varde · tlf; 75 26 44 00 · kontakt@sportsmanspride.nu · www.sportsmanspride.nu
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To dage
i november
Det gælder ikke om at få så mange fugle på tasken som muligt – det er den enkelte oplevelse. Og hvad tæller mest en sommerbuk eller en sneppe for stående
hund i efterårsskoven.

Teks: Niels Terkildsen
Foto: Niels Terkildsen m. fl.

Det var blevet koldt. Under frysepunktet
om natten, så der var rim i græsset.
Solen stod lavt, og skoven flammede i
rødt, orange og gult. En perfekt dag at slentre lidt rundt med sin hønsehund for evt. at
finde en sneppe eller en fasankok.
Og det gjorde vi så, Nuunu og jeg. Hun
kender de gode steder, så jeg lod hende
bruge sin erfaring, og fulgte efter. Vi gik i
kanten af skoven, lige inden for skovbrynet

Hun er sød, lille Nuunu. Det er grønlandsk, og betyder
noget i retning af: Lille søde.
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for at komme i god vind, og pludselig var
der fast stand. Jeg blev inde i skoven ved siden af Nuunu, og gav hende lov til at rejse.
Det gjorde hun så, med det resultat, at
sneppen lettede i kanten og fløj langs med
skoven uden at levne mig en chance. Øv.
- Jeg vurderede forkert Nuunu. Undskyld!
Så kom der fart over feltet, ind igennem noget rørskov og ned mod åen. Her
begyndte Nuunu at trække an igen, uden
dog at tage stand. Nu gik det helt langsomt
ud mod kanten af sivene, og helt ude ved
kanten var der fast stand igen. Perfekt. Et
JA var nok, og kokken fløj til venstre lige
ind i solen. Jeg kunne overhovedet ikke se
den, før den var for langt ude. Sikke noget
lort, men lidt længere fremme havde Nuunu
allerede stand igen. Det var en høne, og
dem har jeg altså besluttet mig for at frede.
Og så kom det bebrejdende blik: - Hvad
sker der? - Kom nu ind i kampen. - Hvor
mange chancer skal du have?
En er nok
Nå, videre gik det gennem visne brændenælder og siv langs med åen, og så var der
stand igen. Jeg fik mig kæmpet hen ved siden af Nuunu, og gav hende lov til at rejse.
Ti meter løb hun, for fuld fart, og BANG,
fast stand igen. Ny rejse kommando, og ti
meter mere for fuld fart, og BANG, fast
stand igen.
Da jeg kom frem, måtte jeg lige tage et par
dybe indåndinger, før hun fik lov til at rejse,
og så skete det. Sivene eksploderede i rødt
www.fjd.dk

og kobber, og en flot kok tog flugten.
Den fløj ikke ind i solen, og den var helt
fri i et bagskud, som lykkedes. Jeg skyndte
mig at sige apport, men var for langsom.
Nuunu var på vej gennem sivene. Hun løste
opgaven perfekt, altså lige bortset fra, at
hun sprang, før hun fik lov, og kom tilbage
med kokken i et sikkert greb.
Det var godt. Først var jeg glad for, at
jeg ikke skuffede Nuunu en gang til, og
bagefter kom så taknemmeligheden over,
at vi har muligheden for at få den slags helt
unikke oplevelser sammen.
Dagen var reddet. En flot, helt udfarvet
kok. - Vi gemmer resten Nuunu. Én er nok!
Her bliver vi så aldrig enige. Jeg begyndte
at gå i retning af bilen, Nuunu fortsatte i
sivene langs åen. Hun kom ud af sivene
flere gange og kikkede efter mig: Kom nu,
det går lige så godt.
Jeg måtte bruge fløjten, men hun blev ved
med at søge i retning af åen, indtil afstanden blev for stor. 50 meter før bilen, havde
hun som sædvanlig stand ved et tjørnehegn.
Jeg gik pligtskyldig tilbage og gav hende
lov til at rejse, men standen var tom. Det
sker hver gang, vi nærmer os bilen, efter en
dejlig tur. Hun siger vel bare: - Jeg har slet,
slet ikke lyst til at tage hjem allerede.
En sneppe
Så gik der et par dage med blæst og regn,
og andetræk i vadehavet, men pludselig en
dag, var solen fremme igen. Perfekt. I dag
går vi efter snepper.

Intet er som at skyde en
sneppe for stående hund i
november.

www.fjd.dk
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At stå med en nyskudt sneppe i hånden. Man gennemstrømmes af en uendeligt og ordløs glæde.
Foto: Flemming Østergaard.

På med klokken, og så afsted. Når jeg går
der, i den flotteste natur, med min hund
ivrigt søgende, ja så beruses jeg af forventningens glæde.
Og jeg skulle ikke vente længe. I kanten af
en remisse, var der fast stand, så jeg hastede
fremad. Måske har jeg været for ivrig, for
sneppen lettede, før jeg nåede frem. Det var
ikke Nunnus skyld. Hun stod helt fast, men
det sker jo bare med snepper. De holder
ikke altid helt så hårdt.
På den igen. Nu trak hun an nøjagtig
samme sted i kanten af skoven, hvor hun
havde stand for en sneppe, sidst vi var
afsted. Der var fast stand, men jeg tvivlede
alligevel. Var det fordi, hun kunne huske,
der var fugl sidst, eller var der virkelig en
sneppe nøjagtig samme sted?
Jeg hastede ud på engen, for ikke at lave
den samme fejl som sidst, og gav Nuunu
lov til at rejse.
Der var en sneppe, og den fløj ud på engen
som sidst, blot med den forskel, at jeg
kunne nå den i et bagskud.
Og så var det jeg gik der i min glæde og
begejstring og kom i tanker om den flotte
seksender, jeg skød i maj på næsten samme

sted, og kunne ikke lade være med at sammenligne. Hvilen oplevelse er den største?
Det er svært at svare på, men jeg er sikker
på, at en sneppe for stående hund, er helt på
højde med en god sommerbuk. For mig!
Og vi var selvfølgelig uenige om hvornår
vi skulle hjem, Nuunu og jeg, også i dag.
Jeg holdt fast i at én er nok, og Nuunu
kæmpede for at fortsætte, og da vi nærmede
os bilen, skulle hun selvfølgelig også lige
have en stand for at trække tiden. Uden
patroner i bøssen, gik jeg hen og gav hende
lov til at rejse. Og så eksploderede det visne
græs, og en kok tog flugten ned mod åen, til
de andre fasaner.
Og så fik jeg det bebrejdende blik igen!!!!
- Vi finder den igen en anden dag Nuunu.
Én er nok!
Da vi var kommet hjem, kom hun og lagde
hovedet på mit knæ, og kikkede på mig
med store trofaste øjne. Jeg var tilgivet!

Har du et godt projekt?
Er du i færd med at opbygge et godt agerhøneterræn? Kan terrænet bruges til træning og oplæring af stående jagthunde, eller kan det bruges til prøveterræn?
Har du fået en god idé og har du nogle muligheder for at skabe et område, hvor agerhønsene kan trives og bestanden udvikle sig, så kan du muligvis få støtte til projektet fra FJDs Agerhønefond.
Send en ansøgning til FJDs Udvalg for markvildt og natur på: pduens@gmail.com.
Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af projektet, arealets størrelse og beliggenhed.
Du kan læse mere om Agerhønefonden på: http://www.fjd.dk/agerhoenefond-og-markvildtpris/

Foto: Svend Erik Jensen.
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Markvildtprisen 2018
Hvem skal have FJDs Markvildtpris på 10.000 kr.? Prisen gives for en praktisk indsats for agerlandets
fauna. Send din indstilling til FJDs Udvalg for markvildt og natur inden d. 1. marts på: pduens@gmail.
com. Du kan læse mere om prisen på: http://www.fjd.dk/agerhoenefond-og-markvildtpris/

Prisen uddeles i samarbejde med Landbrug &
Fødevarer og DLF.
Foto: Svend Erik Jensen.

Skønne jagtplaider
fra Ecuador
,QNDULJHWVEHIRONQLQJYDU\GHUVWNUHDWLYHRJÀLWWLJHLV UGHUHV
tekstiler er blevet beundret gennem tiderne. Mønstre og farver er
tillagt stor betydning.
,GDJHUPDQJHDIGHJDPOHP¡QVWUHVWDGLJLSURGXNWLRQRJKYRU
de enkelte farver giver associationer om det gamle Inkariges
kultur.
-DJWSODLGHQKHUHULVW¡UUHOVH[FPUHF\FOHGPRGDFFU\O
og Alpaca uld. Maskinvask.
NRYHQOLJHO NUHRJEO¡GH'LUHNWHIUDY YHQL(FXDGRUWLO
MDJWK\WWHQELOHQYHGEnOHWVDPPHQPHGMDJWKXQGHQ

Pris: 1195 kr. Forhandler anvises på Tlf 39 64 47 19 GARNTEX

www.fjd.dk
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Bøger
Verdens smukkeste jagthundebog
Den glade fuglehund
Olav Schjetne – Arild Mangschau
230 sider. Illustrere, indbundet
Pris inkl. forsendelse: ca. 450 kr. (det
afhænger af den aktuelle kurs)
Bogen købes på: http://dengladefuglehund.
no/

I min reol står en af mine mest skattede
hundebøger. Den glade fuglehund med
dedikation: ”Til vor gode ven Flemming.
Niels og Olav”. Bogen er Olav Schjetnes
(”Dovregubben”) bud på, hvordan man
opdrager og træner hund frem til en brugbar
jagt- og prøvehund.
Jeg har altid været utrolig glad for bogen,
og jeg er meget stolt over hilsenen fra Olav,
som jeg har haft fornøjelsen af at sidde
sammen med ved bålet på Kongsvoll. Her
var han i øvrigt en central person i rypeforskningen bl.a. sammen med Johan B.
Steen.
Olav Schjetne var næsten 20 år forud for
sin tid, da bogen kom i 1992. Sådan var
man ikke vant til at dressere hund, men fuglehundefolket tog bogen til sig, og i løbet af
kort tid var oplaget på 18.000 revet væk.
Gennem årene har jeg ofte taget bogen
frem, når jeg vil drømme mig tilbage på
fjeldet og ikke mindst Kongsvoll, hvor jeg
har så fine minder fra.
Olav Schjetne døde i 2011 89 år gammel,
men inden da var der aftalt en relancering
af bogen, og den foreligger nu, og Olavs
opfattelse af omgang med hunde er nu
blevet indhentet af udviklingen, så den
ligger fuldstændig i tråd med Norges nyeste
Dyrevelfærdslov fra 2010.
De fleste kapitler er Olavs oprindelige

tekst, hvor han øser af sin meget store
viden på området og fører læseren ind i den
stående jagthunds univers, så vi både kommer til at forstå, hvordan hunden tænker
og reagerer og samtidig bliver klogere på,
hvordan vi med venlighed og tålmodighed
skal få en god og brugbar jagthund ud af
den lille hvalp.
Nyt i bogen er kapitlet om skovfugle og
skovfuglejagt. Det er spændende og bygger
i høj grad på de fakta, man via forskning
har frembragt på området.
På nær de instruktive fotos i forbindelse
med hundens opdragelse, er hele billedgalleriet nyt. Utrolig flotte og smukke billeder
pryder bogen. Det er meget sjældent, man
får en jagthundebog i hånden, hvor der er så
mange fotos af forskellige stående hunderacer i mange herlige situationer. Det er en
helt ufattelig berigelse at læse i bogen og se
på billederne.
Denne bog er hver eneste krone værd og
bør stå i reolen hos alle medlemmerne i
FJDs specialklubber.
Havde der været mere end seks hundehoveder at give af, så havde den fået det.
F.Ø.

Nus dig til en glad hund
Tryg og tilfreds
Vivian Birlie.
Zoneterapi og akupressur til hunde.
Gyldendal
132 sider, Illustreret, indbundet
Pris: 199,95 kr.

Kan man gøre noget ved skader, ved at
trykke og masere bestemte steder på poterne? Kan man forebygge skader og problemer ved at trykke de samme steder? Det
mener forfatteren til bogen Tryg og tilfreds,
opg hun anviser, hvordan man med enkle
greb fra zoneterapi kan hjælpe sin hund
med at komme af med f. eks. rygsmerter,
angst mm.
Forfatteren er uddannet zoneterapeut, og
bogen består i sin helhed af en kortlægning
af, hvordan man selv finder de forskellige
effektive punkter og får sat gang i behandling eller forebyggelse.
Bogen er særdeles velskrevet og opbygget
meget systematisk og pædagogisk.
Først kommer en række vigtige spørgsmål, som man som hundeejer stiller sig
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selv, når det gælder den lidt alternative
behandling, og de besvares klart og enkelt.
Derpå gennemgås de forskellige punkter,
hovedsageligt på hundens poter, hvor man
kan massere eller gnide, for at komme forskellige lidelser til livs.
Man kan ikke andet end blive imponeret
over den måde, hvorpå forfatteren genwww.fjd.dk

nemgår emnet. Tydelige illustrationer, med
klare anvisninger på, hvor de forskellige
trykpunkter findes, ledsaget af meget klar
tekst, så man slet ikke er i tvivl om, hvad
det er man skal gøre.
Som nævnt i det ovenstående handler
bogen også om forebyggelse. Der findes et
særlig velværeprogram, for den raske hund,
og princippet er egentlig, at man gennem
zoneterapien kan få nogle hyggelige stunder
sammen med sin hund, fordi det egentlig er
en måde at kæle med hunden på.
Bogen kan læses og forstås af alle. Naturligvis kan vi ikke garantere, at det virker,
derfor kun fem hundehoveder. Men på
redaktionen har vi sat os for at forsøge at
finde ud af, om det virker.
Men jeg tør godt anbefale, at man anskaffer sig bogen. Det er sjældent at opleve en
så perfekt pædagogisk opbygning.
F.Ø.

Dansk Jagthunde Derby 2019

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

Husk at tilmelde din hund, der er født i
2017 til Derby i 2018, inden den er et år
gammel, ellers er det for sent. Bemærk
aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate til Derby i år 2019 er kr.
250.- For udenlandske hunde er gebyret
dkr. 300.Yderligere information om Dansk
Jagthunde Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk. 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.
40331037.

Februardigt
Inderligt jeg længes
Efter Vaar, men Vintren
strænges;
Atter Vinden om til Nord!
Kom Sydvest, som Frosten
tvinger!
Kom med dine Taagevinger!
Kom og løs den bundne Jord!
St. St. Blicher (fra Trækfuglene)

Foto: F.Ø.

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

Stedet hvor din
hund og kat holder ferie...

SIGNAL 8682 5500

Tlf. 6062 2435

Merkel

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

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

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

Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...

info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk

Jægerens Joker

Garmin

Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel

Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

www.jageroghund.dk

JÆGER OG HUND
Fynslundvej 17 · 6640 Lunderskov · +45 20 55 44 11
salg@jageroghund.dk · www.jageroghund.dk
www.fjd.dk
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FJDs forårsmarkprøver 2018
Engelske racer
FJDs Nordjyske prøve lørdag 10. marts max. 2 hold engelske.
Mødested: Gl. Toftegård, Gamle Toftegårdsvej 65, 9440 Aabybro. Mødetid: kl.
08.30
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle
Engvej 94, 9330 Dronninglund, tlf.: 4093
2898 (Efter kl. 16:00).
E-mail: post@ir-fritid.dk
Dommere: Ikke på plads endnu.
FJDs prøve ved Tuse Næs lørdag den 10.
marts - max. 4 hold engelske lørdag den
10. marts - max. 4 hold engelske
Mødested: Højlystvej 23, 4300 Holbæk
Mødetid 8.30.
Prøveleder Jan Lorentsen, Tuse Enghave 5,
4300 Holbæk, tlf. 2482 0921
E-mail: jkllorentsen@gmail.com
Dommere: Endnu ikke på plads
FJDs Midtfynske prøve lørdag den 10.
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: Ikke på plads endnu.
Sydsjællandske prøve ved Haslev søndag
den 11. marts - max. 3 hold engelske
Mødested: Haslev Jagtforenings klubhus
”Kaisholm”, Bråbyvej 77 A, 4690 Haslev
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Claus K. Rasmussen, Rørdalen
5 4690 Haskev, tlf. 2330 5953
E-mail: clauskr62@gmail.com
Dommer: Endnu ikke på plads
Foto: Annette Laursen.

FJDs Midtjyske prøve ved Videbæk,
søndag den 11. marts, 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: Thomas Dahl Klit, Svend Aage
Vad og Knud Steiner Føhns
Der kan købes grillpølser til middag.

Kontinentale racer
FJDs Sjællandske prøve ved Ringsted
lørdag den 10. 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: Kim Staal. Jan Feigh, Dan Hartvig og Michael Skov Petersen
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Andet: Der er mulighed for at købe morgenkaffe og eftermiddagskaffe.

sen. Andet: Der kan købes kaffe fra kl. 8.00,
og pølser ved afslutningen

Østjyske prøve ved Grenaa lørdag den 10.
marts – max 3 hold kontinentale
Mødested: Skakkesholm, Grenaa Lystbådehavn, 8500 Grenaa. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Mogens Nielsen, Glentevej 5,
8500 Grenaa. Tlf.: 3059 3587
E-mail: ammnielsen@privat.tdcadsl.dk
Dommere: Ikke på plads endnu

FJDs prøve ved Dalbyover søndag den 11.
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: 04.03.2018
Andet: Der kan købes kaffe, rundstykker
m.m.
FJDs Sydjyske prøve ved Dover søndag
den 11. marts – max. 1 hold kontinentale.
Mødested: Gårdspladsen, Københovedvej
2B, 6630 Rødding. Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Søren Roloff, Københovedvej
2B, 6630 Rødding, Tlf. 40263942.

FJDs prøve ved Skive lørdag den 10.marts
– max. 3 hold kontinentale
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800
Skive. Mødetid kl. 08.30
PL: Anders Laigaard,Glyngørevej 12, 7800
Skive, tlf. 2092 3307
E-mail: anders.laigaard@skolekom.dk
Dommere: Uffe Jacobsen og Gorm Henrikwww.fjd.dk

E-mail: roloffskovogland@gmail.com
Dommer: Ikke på plads endnu.
FJDs Midtjyske prøve ved Videbæk,
søndag den 11. marts, 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: Thomas Dahl Klit, Svend Aage
Vad og Knud Steiner Føhns
Der kan købes grillpølser til middag.
FJDs prøve ved Hobro fredag den 6. april
– 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: 25. marts 2018.

Engelske og kontinentale racer
FJDs Sydjyske prøve mandag den 5 marts
– max. 2 hold engelske og 1 hold kontinental
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, 6740
Bramming. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Erling Clausen tlf.: 30525268,
E-mail: erlingclausen@live.dk
Dommer: Ikke på plads endnu.
Tilmeldingsfrist 28.02.2018
FJDs Sydjyske prøve ved Ribe torsdag
den 8. 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@goodmail.dk
Dommer: Ikke på plads endnu.
Tilmeldingsfrist: 01.03.2018
FJDs prøve på Bornholm mandag den 2.
april – max 1 hold, engelske og kontinentale
Mødested: Klemensker Jagtforenings Klubhus, Kongens Mark 4, 3700 Rønne
Mødetid: Kl. 09.00
Prøveleder: Benny L. Christensen, Blykobbevej 45, 3700 Rønne tlf. 6073 2313
E-mail: Ruhaar@live.dk
Dommer: Kim Staal
Tilmeldingsfrist 30.03.2018

samme gælder for udenlandske hundes
ejere.
Bemærk at ejers og førers medlemsnummer skal opgives.
Vær opmærksom på, at der udover de annoncerede prøver kan komme ekstra prøver
på hundeweb.
Med venlig hilsen
Ingerlise Rasmussen, (sekretær for FJD)

Skovfugleprøven den 14. 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 brugsklasse. Dommer: Ikke på plads endnu
Tilmeldingsfrist 07.03.2018
Særlige oplysninger
Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for
alle racer) og åben klasse kr. 350,00.
Tilmelding: Skal ske på Hundeweb.
Tilmeldingsfrist 03.03.2017 undtaget,
FJDs prøver ved Ribe, Hobro, Dalbyover
og Rønne (Bornholm). Se under de enkelte
prøver.
Oplysninger i øvrigt: Alle FCI/DKK-stambogsførte stående jagthunde er startberettigede.
Det er en betingelse, at ejeren er medlem
af den specialklub hvis race, der føres. Det

Foto:Jette Veggerby.

5-klub International vinderklasse 2018
Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben, Dansk Weimaraner Klub, Klubben for Gamle Danske Hønsehund og KJS
Afholder international vinderklasse lørdag den 24. marts 2018.
Mødested: Smækbjergvej 4, 7480 Vilbjerg
Mødetid kl.: 08:30
Prøveleder: Carsten Lawets, Tværtoften 32, 7400 Herning
E-mail: carsten.lawets@tryg.dk . Tlf.: 22 20 81 46
Tilmelding: Tilmelding og betaling af prøven skal foregå via
www.hundeweb.dk.

Sidste tilmelding den 12. marts 2018
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 bestilles ved at ringe eller skrive til prøvelederen. Der vil være mulighed for at købe øl og vand.
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Schweissprøver i 5-klub regi 2018
For Dansk Weimaraner Klub , Langhårsklubben , Dansk Vizsla Klub , Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
og Klubben for Jagthunde uden Specialklub
Schweissprøven Sønderjylland
Lørdag d. 28. april 2018 kl. 9.00 i Pamhule
Skov , Haderslev
Mødested : Knagsledvej 3 , 6500 Vojens
Anmeldefrist : 20. april 2018
Deltager : Max 2 hold . Prøven er åben for
andre racer , i henhold til schweissprøvereglerne .
Der kan tilmeldes i 400/3t , 400/20t ,
1000/20t både med klov og sprøjtespor (
ingen mulighed for rapportering )
Dommer : Keld Petersen og Vagn Møller
Prøveleder : Just Mikkelsen , Hammelev
Bygade 9 , 6500 Vojens . Tlf. 29 26 39 85
justm@webspeed.dk .

Schweissprøven Sjælland
Søndag d. 6. maj 2018 kl. 9.00 i Uggerløse
Skov
Mødested: Fås ved tilmelding
Anmeldefrist: 20. april 2018
Deltager. Max 2 hold. Prøven er åben for
andre racer i henhold til schweissprøvereglerne
Der kan tilmeldes i 400/3t og 400m/20t
både med klov og sprøjtespor (ingen mulighed for rapportering)
Dommer : Uffe Bech Andersen og Kristian
Graversen .
Prøveleder : Ida Thyssen telf. 20 71 22 68
ida.thyssen@hotmail.com
Man bedes selv medbringe spise og drik-

kelse , 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 henvendelse til DKK`s kontor eller ses
på DKK`s hjemmeside .
Prøvegebyr : 400m/3t 450 kr. - 400m/20t
500kr. - 1000m/20t 850kr.
Stambog og vaccinationsattest skal medbringes på prøvedagen , ligeledes resultatbogen ( Hvis resultatet ønskes indført )
Knæk og Bræk !

Dansk Jagthunde Derby 2018
Foto: Niels M. Ovesen.

Dansk Jagthunde Derby afholdes fredag den 16. og lørdag den 17.
marts på Sjælland.
Standkvarter: Danhostel Faxe, Østervej 4, 4640 Faxe Tlf.
56714181.
Prøveledere: Poul Vestervang Ambirk og Asger Stein.
Følgende dommere er inviteret til indledende heat: Flemming
Fille Sørensen, Poul Erik Dahl, Lars Nielsen, Niels Erik Krüger,
Thomas Klit og Poul Valdemar Nielsen.
2. heat og matchning dømmes af Flemming Fille Sørensen
(Ordf.), Poul Erik Dahl og Lars Nielsen.
Derbyprogrammet er som følger:
Fredag den 16. 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 17. marts:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00. Morgenkaffe serveres fra
kl. 7.00. Frokost i terrænet.
Der henstilles til, at alle møder præcist til opråb. Ikke fremmødte
hunde kan ikke deltage ved senere fremmøde.

For at hunden er startberettiget, skal 2. og sidste rate være indbetalt til derbyudvalgets sekretariat senest mandag den 26. 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
indvirkning på sammensætning af holdenes størrelse.
Derbymiddag fredag kl. 19.00.
Buffet samt te og kaffe. Pris pr. person kr. 275.Madpakker a kr. 75.-.
Derbymiddag og madpakker skal bestilles på tilmeldingsblanketten eller hos sekretæren.
Bestilling af fortæring er bindende.
Bestilling af værelser foretages ved direkte henvendelse til Danhostel Faxe. Tlf. 56714181.
For Derbyudvalget: Asger Stein, Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550
Slangerup. Tlf. 40331037.

Dansk Jagthunde Derby er sponsoreret af Prof. Dog
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Invitation til DKK’s internationale forårsvinderklasser 2018
Vinderklasse ved Ringsted Kontinentale
racer
Prøven afholdes ved Ringsted d. Fredag d.
30 marts 2018.
Vinderklasse ved Ribe Kontinentale
racer
Prøvens afholdes fredag. D. 6. april 2018.
Vinderklasse ved Nørager Kontinentale
racer
Prøvens afholdes fredag d. 6. april 2018.
Mesterskabsprøve ved Hjerpsted (uden
Cacit)
Prøven afholdes søndag den 15. april 2018.
Skovfugleprøver (Engelske & Kontinentale racer): 2018.
Stenbjerg Klitplantage: Lørdag den 31.3.
2018
Læsø: søndag 01. april 2018.
Skagen/Tværsted Klitplantage: Annonceres senere på hjemmesiden og hundeweb.
Ringkøbing /Dejbjerg: Annonceres senere
på hjemmesiden og hundeweb.

Foto: Kenneth Asmussen.

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.
Tilmeldingsfrist til samtlige prøver er 21
dage før prøvens afholdelse.
Følg med på DKK’s hjemmeside for ændringer og tilføjelser.
Vinderklasse på Sydsjælland for Engelske racer
Prøven afholdes tirs. 20. marts 2018.

Vinderklasse ved Bramming for Engelske racer
Prøven afholdes man. 26. marts 2018.
Vinderklasse ved Vildbjerg for Engelske
racer
Prøven afholdes tirs. 27. marts 2018.
Mesterskabsprøven Engelske racer på
Vestsjælland (uden Cacit)
Prøven afholdes lør. 14. april 2018.

Generelle supplerende oplysninger:
Tilmeldingsgebyret til de enkelte prøver er
kr. 350,00
Tilmelding og betaling foretages elektronisk via www.hundeweb.dk, og der modtages en bekræftelse på tilmeldingen.
Der konkurreres om de sædvanlige pokaler og DKK’s ærespræmier.
Til førstevinderen kan uddeles CACIT.
Der kan ikke tildeles Cacit på Mesterskabsprøverne samt på Skovfuglsprøverne.
Udenlandske hunde der deltager for første
gang, skal indsende kopi af stamtavle til
enten prøveleder eller direkte til DKK’s
sekretariat.
Knæk og bræk.
DKK’s udvalg for stående jagthunde

Vinderklasse ved Grenå Kontinentale
racer
Prøven afholdes ved Grenå mandag d. 26.
marts. 2018.

Foto: Kim Henriksen.
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DANSK RUHÅR KLUB
www.ruhaar.dk

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

Nyt fra bestyrelsen
Vores fælles organisation DJU, som blev
etableret i 1937 har været gennem en
større revurdering. De tre organisationer
(DJ, DKK og FJD), som står bag Dansk
Jagthunde Udvalg, har i 2017 arbejdet på en
løsning, hvorpå arbejdet med den stående
jagthund har kunne forenkles, smidiggøres,
billiggøres og udvikles. Resultatet blev
et forslag om at nedlægge DJU og samle
aktiviteterne i en ny organisation. FJD,
som DRK er repræsenteret i, har støttet op
omkring en nedlæggelse. Dog er målet at
forsætte samarbejdet med DKK, som er
vores overordnede organisation, og med
Danmarks Jægerforbund, som er vores
jagtlige organisation.
Der kom i 2017 nye forslag til ændring af
reglerne for fuldbrugsprøven. DRK´s bestyrelse valgte straks at lægge de nye forslag
på vores hjemmeside og samtidig bad vi
vores medlemmer om at komme med deres
synspunkter, da vi ved at fuldbrugsprøven
er noget, der betyder meget for mange
ruhårsfolk.
Ruhåren udgør størstedelen af deltagende
hunde på prøverne, og udover det er en
stor del af prøvelederne og hjælperne også
ejere af en ruhåret hønsehund. Derfor var
det også yderst positivt for bestyrelsen, at
så mange valgte at sende deres holdninger
og forslag ind. Nogen var for de foreslåede
ændringer, nogen var imod de foreslåede
ændringer; bestyrelsen gennemgik alle
forslag og fulgte hovedparten af de indkommende kommentarers holdning, som i grove
træk var at beholde de nuværende regler,

dog med mindre justeringer.
DRK´s holdninger er siden blevet viderebragt til FJD, hvor punkterne igen er blevet
vendt. Resultatet er meget tæt på DRK´s
forslag, dog med enkelte demokratiske
justeringer. Det vigtigste punkt hvorpå
DRK måtte se sige nedstemt, var omkring
adgangskravene. Her blev man enige om en
toårig prøveperiode, hvor adgangskravene
ændres til en 2. præmie i Åben eller Brugsklasse på mark.
I skrivende stund er intet vedtaget, da
FJD´s forslag efterfølgende skal behandles
i DJU i starten af 2018. Der skal lyde en
stor tak til alle, som har skrevet til bestyrelsen omkring ændringsforslagene. Det
gør det meget lettere at formidle medlemmernes holdninger, når medlemmerne gør
opmærksom på deres holdninger. DRK´s
fremsendte holdninger kan ses på vores
hjemmeside, som bilag til referatet af bestyrelsesmødet d. 19. oktober 2017.
For at gøre nye ruhårsejere opmærksom
på vores forening, har vi valgt at gøre det
første års medlemskab gratis for nye medlemmer. Vores forventning er naturligvis, at
en stor del af de nye medlemmer vil blive i
foreningen, når de ser hvor mange aktiviteter vores lokalområder afholder.
For at hjælpe lokalområderne med at få
uddannet nye instruktører til hundetræningen, har DRK indgået et samarbejde med
DMK omkring et uddannelsesprogram for
hundeinstruktører. Forventningen er, at det
første hold kan blive sendt på ”skolebænken” i første halvdel af 2018 og være klar

Dansk Ruhår Klub´s kalender 2018
Søndag 04.02. 2018 Kontaktmandsmøde.

2018

20.-22. april 2018 Træn din ruhår - mest for mænd Ølgård Herberg.
Lørdag 28.04. 2018 Generalforsamling Ejby Hallen.
4.-6. maj 2018 Quinde - træn (din) ruhår Ølgård Herberg.
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til at hjælpe ude i områderne ved årets kommende træninger.
Det har været et stort ønske for nuværende
og tidligere bestyrelse at få udarbejdet et
uddannelsesprogram for instruktører med
fokus på arbejdet med den stående hund,
men det har været en stor opgave at få sat
i gang. Da DMK henvendte sig omkring
et samarbejde valgt vi at takke ja, da vi er
overbevist om, at vi når længst med et samarbejde med de øvrige stående hunderacer.
DRK´s bestyrelse siger tak for 2017 og ser
frem til vores 90 års jubilæumsår 2018.
Formand, Jens Toft

” 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
Bestyrelsesmøde 2018:
03.02.18 kl. 18.00

DANSK RUHÅR KLUB

Generalforsamling 2018
Dansk Ruhår Klub afholder generalforsamling lørdag d. 28. april 2018 kl. 13.00 i
Ejbyhallen.
Dagsordenen omfatter følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af 3 stemmetællere.
c. Aflæggelse af årsberetning.
d. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.
e. Fremlæggelse af budget.
f. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
Eline Noiesen er på valg og modtager valg.
Kaj Verner Nielsen er på valg og modtager
valg.
Søren Hecht er på valg og modtager ikke
valg.
g. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
h. Valg af medlem til „Fællesrepræsentationen“ (FJD)
i. Indkomne forslag.

Sakset fra Facebook

j. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 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 holdning til evt. forslag.
Alle indkomne forslag bekendtgøres på
klubbens hjemmeside, når tidsfristen for
indsendelse er udløbet.
Kandidater til bestyrelsen skal tilkendegive
deres kandidatur til formanden senest 3
uger inden generalforsamlingen. Tilkendegivelsen skal ledsages af en kort præsentation, som offentliggøres på klubbens
hjemmeside.

Meld dig ind i Dansk Ruhår Klub.
Det koster ingenting det første år, hvis du
ikke har været medlem tidligere.
Jeg holder marktræning ved Dronninglund d 17 og 24 februar det koster 100 kr
at deltage om du er ny hundefører eller
garvet alle er velkomne tilmelding på tlf
23212703 eller på mail kha@hedegaardas.dk
Tænker man ved et nyt år snart tikker ind
- der er kommet de første markprøver på
web -kom forår kom frisk vi hundetosser
vil på marken.
husk man for mest ud af et medlemskab
fra årets begyndelse
Der er ikke noget bedre end at have en
ruhår i familien :)

Fra redaktøren
De er der ude. De gode historier. Store som små. Send gerne historien til jagthunden@ruhaar.dk. Det kan være en god jagtoplevelse, en
god træningsoplevelse, en god familiehistorie, en god prøveoplevelse. Alt har interesse.

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Nærmere adresse fås ved tilmelding til Hans Grud
Tlf.2146 4730

Lokal schweissprøve 21-4-18
Vi mødes på Daglig brugsens parkeringsplads i
Astrup kl.9.00
Alle sportyper.
Der er mulighed for spisning efter prøven, bestilles
ved tilmelding. Pris for spisning 75 kr.
Pris pr.prøvespor 200kr som betales ved tilmelding.
Tilmelding til Allan Nordkvist Jakobsen

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

Thisted området:

Ræveslæbstræning
Hadsund.24-7-18 kl.19 vedJan Bartholomæussen.
Tlf.2083 7881 mødested oplyses ved tilmelding.
Uhrhøj Plantage.26-7-18. Kl.18.30 ved Allan
Nordkvist Jakobsen 5176 6490 mødested oplyses
ved tilmelding
Anerkendt prøve 23-8-18 kl.18. Tilmelding på
hundeweb eller til Allan Nordkvist Jakobsen

Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen Irupvej 5 7755
Snedsted Tlf: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Aktiviteter forår 2018:
Marktræning:
Thy lørdag den 3/2- kl. 10.00, lørdag den 10/2- kl.
10.00, tilmelding til Ole Brandt 26792162/
Ib Hermansen 61301465 2 dage før.
Krejbjerg søndag den 18/2- kl.10.00, tilmelding til
Bent Riis-Jensen 30311259 2 dage før
Thy søndag den 25/2- kl. 10.00, tilmelding til Ole
Brandt 26792162/
Ib Hermansen 61301465 2 dage før.
Lokal markprøve på Mors lørdag den 3/3- kl.
08.30. Tilmelding til Kaj Verner, 27646127 senest
den 25/2- Mødested oplyses senere.
Følg med på hjemmesiden, den bliver løbende
opdateret.

Hobro området:
Kontaktperson: Allan Nordkvist Jakobsen Tlf: 5176
6490 E-mail: hobro@ruhaar.dk
Indendørstræning 2018
Indendørstræning starter den 10-1-18 til og med
den 14-3-18
Alle racer og niveauer er velkomne.vi starter
kl.19.00 Pris 300kr.
Graverhusevej i Solbjerg 9574 Bælum.

Jagt/outdoormesse i Års messecenter 24-25-2-18

Randers området:
Kontaktperson: Jesper Kjærgaard Ramten Skovvej
10 8586 Ørum Djurs Tlf: 5134 9034
E-mail: tinakjaergaard@yah00.dk
Foto: Annette Laursen.

Generalforsamling. 8-2-18 kl.19.
Vi mødes i hadsund jagtcenter,skydebanevej 1. til
vores årlige generalforsamling.
Området er vært ved kaffe og brød
Marktræning 2018
Hadsund.11-2-18 kl.10.00 Ved Jan Bartholomæussen Tlf. 2083 7881. Mødested oplyses ved
tilmelding
Terndrup.17-2-18 kl.10 V. Niels erik Nielsen.
Tlf.2022 9088 Mødested oplyses ved tilmelding
Års.18-2-18 kl.10 Blærevej 45. Ved Evan Holst
Tlf.4013 5237

www.fjd.dk

EN OPFORDRING......få oprettet jer på siden til,
at kunne modtage nyhedsmail, da der fremadrettet
vil blive sendt reminder ud om kommende arrangementer via denne.

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmussen Arnborgvej
12 6933 Kibæk Tlf: 2781 2528 E-mail: herning@
ruhaar.dk
Kasserer: Knud Måbjerg

Egtved området:
Kontaktperson: Johnny Jørgensen Tlf: 2345 4232
E-mail: egtved@ruhaar.dk
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Esbjerg området:
Kontaktperson: Rune Rahbek Tlf: 2840 1483 Email: esbjerg@ruhaar.dk

Antal: Max 10 hunde
Tilmelding til roskilde@ruhaar.dk
3/3-2018 Vestsjællandsmarkprøve i samarbejde
med Område Slagelse og Stenlille Jagtforening
Mødetid: kl. 8 der er mulighed for køb af morgenkaffe mm.
Mødested: Plantagevej 1C, 4180 Sorø
Pris: kr. 250
Tilmelding senest 25/2-2018 til Arne Nielsen
Kontaktperson: Arne Nielsen kennelfredensvejs@
privat.dk mobil 2469 0819
Opret dig som bruger af ruhaar.dk og tilmeld dig
område Roskilde med nyhedsmails.
Så får du automatisk besked om kommende aktiviteter.

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

Foto: Annette Laursen.

Aktivitetsmøde 2018
Onsdag d.24 januar afholdes det årlige aktivitetsmøde i DRK Esbjerg.
Sted: Myrthegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg
Program:
18:00-18:30 Er klubben vært ved pølser, øl og vand
18:30-? Er der møde
når mødet er færdigt vil der blive serveret kaffe og
kage og der vil være lejlighed til at snakke.
Har man foreslag til dagsordenen skal de være
Rune i hænde senest d. 17/1
Vel mødt Aktivgruppen

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

Fyn området:
Kontaktperson: Hanne Buhr Tlf: 6266 1084 / 2264
3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk
Telefonliste:
Hanne Buhr 6266 1084 / 2264 3686
Jørgen Madsen 2329 7959
Ole Mogensen 4074 1586
Svend Hansen 6598 1885 / 2170 4885

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen Lymosevej 7 4930
Maribo Tlf: 2046 3844
Forårsmarkprøve:
Lørdag den 3 marts 2018 i Næstved. Hold øje med
nærmere informationer / tilmeldinger på hjemmesider, FB og i Jagthunden.
Schweisstræning:
Opstart Søndag d. 4. marts. Mødested: Vægterboligen ved Krenkerup. Pris: ca. 700,00 kr. for 8 gange
træning. Tilmelding og nærmere information skal
ske til Palle Eriksen: Tlf.: 40 18 07 53.
OBS OBS Enestående tilbud! VSA seminar:
første gang lørdag den 21 april kl. 09:00. Mødested
Plantagen, Næstvedvej 312, 4760 Vordingborg. Instruktør: Rene Jørgensen. Træningen forløber over
8 til 10 gange. Max 10 deltager. Tilmelding skal ske
til Rene Jørgensen mobil:30 45 85 84 eller på mail
adresse: Renehj65@gmail.com. Der gøres opmærksom på at Rene afgør, hvem der kan deltage.
Ræveslæbstræning:
Første gang onsdag den 18 juli.

Markprøve seminar:
I august måned.
Høstprøven/efterårsprøven:
Slutningen af august måned.
Marktræning:
Slutningen af august/ starten af september måned.

Bornholm området:
Kontaktperson: Bente Bak Søndre Lyngvej 45 3700
Rønne Tlf: 2896 7422
E-mail: bornholm@ruhaar.dk

Fredensborg området:

Obs! Der vil også være løbende opdateringer
med forskellige aktiviteter på Facebook i gruppen
Stående hunde Bornholm, da vi har et tæt samarbejde med de andre stående jagthunde klubber på
Bornholm.

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

Roskilde området:
Kontaktpersoner: Tina Struve Tlf: 2268 0911
Anders Stisen Pittersen Tlf: 3046 0248 E-mail:
roskilde@ruhaar.dk
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VSA træning:
Første gang tirsdag den 5. juni.8 gange pris pr. gang
50,00 kr. Der gøres opmærksom på at Aktivgruppen
sørger for vildt og terræner og hjælper nye/uerfaren hundefører. Ellers er det hjælp til selv hjælp.
Eksempelvis, hvis du vil have et slæb til din hund,
så trækker du et slæb for en anden.

Husk alt holde øje på hjemmesiderne, Jagthunden
og på FB om nærmere informationer, ændringer og
eventuelt aflysninger om de forskellige aktiviteter
samt om tilmeldinger til aktiviteterne i Aktivgruppen Storstrømmen.

HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det
er vigtigt, at du tilmelder dig!
Mvh. Hanne

17/2-2018 Marktræning ved Vallensbæk
Mødetid: Kl. 8 til morgenmad, Husk vi slutter
dagen af med pølser i klubhuset
Mødested: Vallensbæk Jagtforenings Klubhus
Pris: kr. 100

Foto: Annette Laursen.

Foto: Annette Laursen.
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KORTHAARKLUBBEN
www.korthaarklubben.dk

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

Korthaarklubbens hovedprøve ved Give 2018
Prøven afholdes lørdag d. 7. og søndag d. 8.
april 2018.
Mødested: Grønbjerg Hotel, Hovedgaden
34, Grønbjerg, 7323 Give.
Prøveleder: Per Kaa Kristophersen, Engtoften 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 unghunde og åbenklasse hunde.
Søndag gælder det international vinderklasse, der vil blive afviklet som to
sideordnede prøver, hvis antallet af hunde
ved tilmeldingsfristens udløb er på 50 eller
derover. Hunde fra om lørdagen, der kvalificerer sig til vinderklasse, får også mulighed
for at deltage.
Mødested og -tid begge dage: Grønbjerg
Hotel kl. 8.00. Mød i god tid og henvend
dig i teltet ved indkørslen til Grønbjerg Hotel 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 betales 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 kr.
220,00 (klubben giver et tilskud på 100 kr.).
Tilmeldingen til middagen skal sendes til
prøvelederen på mail (give@korthaarklubben.dk) eller tlf. senest d. 02.04.2018.
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

Foto: Laila Bilberg.

ca. kl. 12.00. Der kan købes Gryderet à kr.
100,00. Bestilles om morgenen.
Afslutning kl. ca. 16.00 på Grønbjerg Hotel.
Tilmelding. Vær OBS på at tilmeldingen til
prøven skal ske online via Hundeweb. Se
hjemmesiden hvor der er link til Hundeweb.
Tilmelding senest søndag d. 31. marts 2018.
OBS: Det er muligt at stille i åbenklasse,
uanset hvor mange 1. præmier hunden tidligere har opnået i denne klasse.
Husk: Resultatbog for unghunde og åbenklasse hunde skal, såfremt man ønsker
resultatet indført, afleveres om morgenen.
For deltagelse på international vinderklasse
kræves 2 gange 1. pr. i åben klasse/brugsprøve/fuldbrugsprøve, samt bestået slæb- og
apporteringsprøve eller DJ’s udvidede apporteringsprøve i 2016-2017 eller 2 gange i
alt med mindst 2 års mellemrum. Beståelse
af DJ’s Udvidede apporteringsprøve kan
erstatte den ene slæb- og apporteringsprøve.

Grindsted Campingplads 75321751, Bed
& Breakfast, Give 75735744, LangelundApartments 21854203 (ikke hunde i lejlighederne). 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 tilslutning til festmiddagen lørdag aften.
Vel mødt til klubbens forårsprøve.
Per Kaa Kristophersen, Prøveleder / Niels
Erik Kromann, Terrænansvarlig.
Dommere Give 2018.
Rene Jørgensen, Kaj Hedegaard, Jeff
Jacobsen, Kim Staal, Uffe Jacobsen, Bjørn
Hemme m.fl.
Nogle dømmer den ene dag og ikke den
anden, der arbejdes stadig på sagen.
Sponsor: Kromix Hundefoder

Angående overnatningsmuligheder kan
bl.a. henvises til følgende: Filskov Kro
75348111 (ikke hunde på værelserne),
www.fjd.dk
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Generalforsamling 2018
Korthaarklubben afholder generalforsamling lørdag d. 17. februar 2018 kl. 11.00 på Hotel Hedegaarden, Vejle. Indbydelse og dagsorden
kan findes på www.korthaarklubben.dk.

Aktivgrupperne

Familiedag.
Familiedagen vil blive afholdt søndag den 17. juni i
Ribe. Se sommerprogrammet.

Aktivgruppen Storstrømmen
Der er tilmeldingspligt til alle af Aktivgruppens aktiviteter og at medlemmer som bor i det der svarer
til det gamle Storstrøms Amt har fortrinsret til alle
af aktivgruppens aktiviteter.
Forårsmarkprøve:
Lørdag den 3. marts 2018 i Næstved. Hold øje med
nærmere informationer/tilmeldinger på hjemmesider/Facebook.
Schweisstræning:
Opstart Søndag d. 4. marts. Mødested: Vægterboligen ved Krenkerup. Pris: ca. 700,00 kr. for 8 gange
træning. Tilmelding og nærmere information skal
ske til Palle Eriksen: Tlf.: 40 18 07 53.
OBS OBS enestående tilbud! VSA seminar:
første gang lørdag den 21 april kl. 09:00. Mødested
Plantagen, Næstvedvej 312, 4760 Vordingborg. Instruktør: Rene Jørgensen. Træningen forløber over
8 til 10 gange. Max 10 deltager. Tilmelding skal ske
til Rene Jørgensen mobil:30 45 85 84 eller på mail
adresse: Renehj65@gmail.com. Der gøres opmærksom på at Rene afgør, hvem der kan deltage.
Ræveslæbstræning:
Første gang onsdag den 18 juli.
VSA træning:
Første gang tirsdag den 5 juni.8 gange pris pr. gang
50,00 kr. Der gøres opmærksom på at Aktivgruppen
sørger for vildt og terræner og hjælper nye/uerfaren hundefører. Ellers er det hjælp til selv hjælp.
Eksempelvis, hvis du vil have et slæb til din hund,
så trækker du et slæb for en anden.
Markprøve seminar. I august måned.
Høstprøven/efterårsprøven: Slutningen af august
måned.
Marktræning: Slutningen af august/starten af
september måned.

Aktivgruppen Syd- & Sønderjylland
Marktræning afholdes lørdag den 17. februar
og lørdag den 24. februar, tid og sted oplyses ved
tilmelding til Andreas Andersen, mobil 24 77 92 52
sidste tilmelding 4 dage før træning. Pris pr. gang
kr. 125,00 incl. kaffe og rundstykke.

Aktivgruppen Aalborg
Marktræning og generalforsamling
Søndag, 18. februar, kl. 9.
Mødested, Hjallerup Jagtforenings lokaler, Kærsgaard Engvej 15, Hjallerup.
Tilmelding til Bjarne Jacobsen, på tlf. 2028 9469
eller Jens Ole Sørensen på tlf. 4010 2613
Medbring madpakke og drikkelse.
Generalforsamling: kl. 14 - Hjallerup Jagtforenings
lokaler. Alle er velkomne.
Marktræning
Lørdag, 24. februar kl. 9.
Mødested: Hos Henning Skriver, Simestedgårdsvej
1, Barmer. Med madpakke og drikkelse. Tilmelding
til Bjarne Jacobsen, på tlf. 2028 9469 eller Jens Ole
Sørensen på tlf. 4010 2613.
Foto: Sophie Walseth.

Apporterings- og ræveslæbstræning
Mødested: Trekantskoven, Skovsgårdsvej, Hals.
Onsdag 18. april kl. 18.30
Onsdag 25. april kl. 18.30
Onsdag 2. maj kl. 18.30
Onsdag 9. maj kl. 18.30
NB - Onsdag 16. maj. INGEN TRÆNING
Onsdag 23. maj kl. 18.30. Evt. afslutning med anerkendt ræveslæbsprøve. Tilmelding på hundeweb,
senest 17. maj. Prøveleder: Villy Andersen, tlf.
2223 9295.
Vand- og apporteringstræning
Mødested: Langholt søer, Vestvej, Langholt.
Onsdag 30. maj kl. 18.30
Onsdag 6., 13., 22. og 27 juni kl. 18.30
Der afholdes anerkendt apporteringsprøve. Tilmelding på hundeweb, senest 23. juni. Prøveleder:
Villy Andersen, tlf. 2223 9295.
Vand- og slæbstræning
Mødested: Langholt søer, Vestvej, Langholt.
Onsdag, 1., 8., 15. og 22. aug. kl. 18.30

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

Foto: Laila Bilberg.
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Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
www.fjd.dk

Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75 92 18 09/ 21 26 93 08
E-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60 81 45 06.
E-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97 34 16 01.
E-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25 52 42 12.
E-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22 122 303.
E-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet
Kontaktperson Flemming Djarn tlf. 23102727.
E-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson René Olsen, Stationsvej 5, 4681
Herfølge, tlf. 53 54 38 54.
E-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Anette Holm, Præstø Overdrev 9,
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
E-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 29 90 90 74.
E-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
www.dmk-online.dk

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

Jubilæumsår i Dansk Münsterländer Klub
Det hele startede i 1960’erne. Helt specifikt
i1968. Det var i de glade frie år, hvor trompet bukser, Beatles hår og topløshed var
moderne. Går man ind på da.wikipedia.org
og søger på særlige begivenheder i 1968,
finder man ud af at det var det år at Martin
Luther King blev dræbt. Det var året hvor
Kronprins Frederik blev født og døbt og det
var det år hvor Tom Bogs vandt sin første
EM titel. Desværre intet om oprettelsen af
Dansk Münsterländer Klub, der igennem de
sidste 50 år har gennemgået en fantastisk
udvikling. Fra at være racerne der blev
skævet til, er det i dag racer der er blandt
jægernes foretrukne jagthunde. Program-

met for jubilæumsåret er fastlagt og året
igennem vil der blive afholdt spændende
aktiviteter for Grosser og Kleiner Münsterländere og deres førere.
Det bliver et år med fokus på klubånd og
sammenhold. Der er aktiviteter og begivenheder hvor alle kan være med, lige fra
udstillingen i januar, til forårsprøverne
i marts, til holdapporteringen i juni og
efterårsprøver i september. Vi håber at vi
får et fantastisk klubår i medlemmernes og
Münsterländernes tegn.
Vi glæder os til at se Jer
Bestyrelsen

DMK Jubilæum 2018 Aktiviteter

Foto: Pia Nielsen.

Aktivitet
Landsudstilling
Forårsmarkprøver
Jubilæumsweekend
Efterårsmarkprøver

Dato
27. januar
24.-25. marts
29.-30. juni
29.-30. september

Sted
Gelsted Hallen, Fyn
Ballum-Rejsby, Sønderjylland
Bygholm, Horsens
Sjælland

Dansk Münsterländer Klubs Jubilæums forårsmarkprøver
d. 24. og 25. marts 2018 i Ballum-Rejsby
Dansk Münsterländer Klubs jubilæums
forårsmarkprøve vil blive afholdt på de
smukke og vildtrige terræner omkring
Ballum-Rejsby i det sydvestlige Sønderjylland. Tonny Lønne har i en årrække foretaget en målrettet indsats i det åbne land for
småvildtet. Med Vadehavet i baggrunden
har Tonny Lønne skabt fantastiske rammer
og muligheder for afvikling af markprøver
på mere end 2.000 ha. De smukke omgivelser omkring marsken og Vadehavet sammen
med den korte afstand til grænsen indbyder
til at medbringe familien.
Program:
Lørdag den 24. marts – Unghunde og åben
klasse
Søndag den 25. marts – UT og vinderklasse
Mødested: Ballum Multihus, Vestervej 10B,
6261 Bredebro.
Mødetid: Senest kl. 08.00. Afgang til ter-

Foto: Annette Laursen.
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ræner forventes kl. 8.30.
Der vil være morgenkaffe og rundstykker
fra kl. 7.30
Dommere offentliggøres på hjemmesiden.
Frokost lørdag: Spises i terrænet.
Frokost søndag: Spises i Ballum Multihus.
Tilmelding foregår på hundeweb.dk. Gebyr
alle klasser 350 kr. Tilmeldingsfrist 15/32018.
Lørdag aften vil jubilæumsåret blive
markeret med festmiddag for alle i Ballum Multihus. Vi får ros for vores stærke
sammenhold i DMK og det gode humør vi
deltager med på prøverne. Lad os samles
og få en hyggelig aften. Øl, vand og vin vil
kunne købes til fordelagtige priser.

DMK-områderne
Område København:
Kontaktperson: Ulrik Bach Pedersen, Bregnevej 8,
Himlingøje, 4652 Hårlev, Tlf. 56 57 02 56 / 20 20
58 55, E-mail: ubp@pedersen.mail.dk
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 den, 12. marts kl. 17.30 til
indskrivning. Også her skal der fremvises gyldig
vaccinationsattest og forsikringsbevis. Gebyr
for medlemmer af DMK er kr. 400 og for ikkemedlemmer kr. 450. Også her gælder, at der SKAL
betales første gang!
Her kan du også gå ind på DMK-online.dk under
aktiviteter, København og finde tilmeldingsblanket
til kurset. De følgende syv mandage, starter vi
kl. 18.00 - Bemærk, ingen træning d. 2. april, 2.
påskedag!
Kurset slutter den, 7. 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 02 03, E-mail: cnh@
post.tele.dk
Apporteringstræning
Kurset starter søndag den 18. marts 2018. D. 18.
Og 25. Marts kører kurset om søndagen fra kl. 9.30.
Der efter er det tirsdage, startende den 27. marts
2018 og slutter tirsdag den 1. maj 2018.
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 vaccinationspapir på din
hund.
Tilmelding på mail cnh@post.tele.dk

Område Storstrøm:
Kontaktperson: Claus Rosdahl, Strandvejen 25,
4733 Bredeshave, Tlf. 40 32 62 65, E-mail: claus.
rosdahl@gmail.com
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Bestilling af mad:
Lørdag:
• Komplet forplejning lørdag incl. festmiddag 375 kr. Den komplette forplejning
består af morgenmad, en madpakke +
en øl/vand, eftermiddagskaffe med boller
og kage, samt en 3 retters festmenu om
aftenen.
• Forplejning lørdag uden festmiddag 165
kr. Består af morgenmad, en madpakke
+ en øl/vand, eftermiddagskaffe med
boller og kage
Søndag:
• Komplet forplejning for UT deltagere
incl. morgenmad og madpakke, samt
eftermiddagskaffe 115 kr.
• Komplet forplejning for vinderklasse

deltagere incl. morgenmad og frokost,
samt eftermiddagskagge 165 kr.
Bestilling skal ske per mail til Peter Katholm på katholm@privat.dk

Område Fyn:

Område Nordjylland:

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

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

Vintermøde
Onsdag d. 21/2-2018 kl. 19.00.
Sted: Præstevej 60, Gl. Korup 5210 Odense NV.
Dagsorden:
1. Fremlæggelse af regnskab.
2. Valg af aktivister, ( nuværende modtager genvalg
).
3. Indkommende forslag.
4. Indlæg fra Vagn Leth som er kredskordinator i
DJ om grundfærdigheder mm.
Sidste tilmelding d. 17/2-2018.

Område Thy/Mors:

Apporteringstræning DJU / DMK.
Start mandag d .2/4-2018 kl. 18.30 NB. NY TID.
Start første gang på P-pladsen Vejrup vej 5491
Blommenslyst.
d. 14/5 + 21/5 + prøven d. 26/5-2018 ved Torben
Ruevejen 20 5750 Ringe.
Hunde der har gennemført den Fynske træning har
fortrinsret til prøven.
8 gange træning pris 400 kr. Tilmelding for unge
hunde: Keld Larsen tlf. 51595551
Tilmelding for øvede hunde: Birger Weinholdt tlf.
23808067
Betaling kontant ved 1. eller 2. træning.

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

Område Herning:
Kontaktperson: Verner Vestergaard, Nørholmvej 11,
Hoven 6880 Tarm, Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09,
E-mail: akerstedt@mail.dk
Apportering
Unghunde klasse (DJU apportering) Åben klasse/
øvede hunde Vand-, Slæb- og Apportering + Ræveapportering)
Vi starter tirsdag d. 3/4. kl. 19.00 i Haunstrup
Brunkulslejre. De efterfølgende træningsdage er d.
10/4. d. 17/4. d. 24/4. d. 1/5. d. 8/5. d. 15/5. d. 22/5.
d. 29/5. d. 5/6. Afslutning d. 12/6. kl. 18.00

Område Holstebro:
Kontaktperson: Flemming Helgesen, Nordsvinget
4B, Nørre Felding, 7500 Holstebro, Tlf.: 60 64 55
07
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Overnatning:
Deltagere der ønsker overnatning, kan tage
kontakt til følgende steder der alle ligger i
den umiddelbare nærhed af Multihuset.
Hotel Ballumhus – www.ballumhus.dk
Ballum Camping – www.ballumcamping.eu
Klægager Bed & Breakfast – www.klaegager.dk
Ved spørgsmål til prøve eller arrangement
kontakt venligst prøveleder Peter Katholm
21 34 16 60

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

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

Område Viborg:
Kontaktperson: Tage S. Nielsen, Långawten 34,
Frausing 8643 Ans By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail:
tage@dmk-viborg.dk
Årsmøde
Torsdag den 8. marts kl. 19.00 Årsmøde for DMK
medlemmer, hos HTH indre Ringvej 34, 8800
Viborg.
Beretning og årsregnskab.
Valg af aktivister.
Evt. valg af nye aktivister.
Valg af kontaktmand.
Valg af kasserer.
Intro for kursister torsdag d. 8. marts kl. 20.15.
Intro for alle kursister til træningen på Klostermarken, uden hund. Hos HTH, Indre Ringvej 34, 8800
Viborg med indskrivning, betaling og kontrol af
vaccinationer.
Udendørs træning på Klostermarken
Vi mødes på parkeringspladsen ved Stofsø, over for
Vinkelvej 34, 8800 Viborg.
Der trænes torsdag den 15/3 og torsdag den 22/3 kl.
18 for alle hunde. Medbring egen dummy.
Derefter torsdagene 29/3 (skærtorsdag), 5/4, 12/4,
19/4, 26/4, 3/5, 10/5 (Kr. Himmelfartsdag).
Hvalpemotivation og unghunde dressur starter
kl. 18. Hvalpe og unghunde træner lydighed, håndtering, apportering frem mod DJU apporteringsprøven. Medbring egen dummy.
Åbenklasse dressur starter kl. 19.15. Åbenklasse
træner lydighed og apportering frem mod DMK
apporteringsprøven.
Afsluttende træning 13/5 kl. 9.00 med familie
hygge og grill til middag (inklusiv i prisen).
Pris for ikke medlemmer af DMK 600 kr. – Medlemmer af DMK 500 kr. Der betales senest første
træningsaften.

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Tilmelding på dmk-viborg.dk.

Område Vejle/Horsens:

DMK apporteringsprøve
Derudover vil der være mulighed for træning frem
mod DMK apporteringsprøve via selvtræning, da
DMK Vejle/Horsens står i den situation at mangle
instruktør, men der vil være mulighed for støtte og
vejledning fra de øvrige instruktør.
Apportering af Ænder – Duer – Kanin – Ræv
Vi mødes første gang kl. 18.00 og de efterfølgende
gange kl. 18.30
Sted: Vrøndingvej 7, 8700 Horsens
Tilmelding på mail til jette@lundum.dk
Pris 400,- overføres til reg.nr. 1551 konto nr.
3660061029

Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Bleginvej 34, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail:
nicolesolgaard@gmail.com

Område Esbjerg og omegn:

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 aktiviteter.

Marktræning
Instruktør: Flemming Andersen
Sted: Kommer senere
Dato: 10/3 og 17/3
Pris: 200,- pr. gang
Tilmelding nødvendigt, Mobil: 29227597. Email:
flemming.b.andersen@jci.com
Tilmelding bindende – først til mølle princippet.
Apporteringstræning v/Jette Andersen og Flemming Andersen
Start: den 26.3.18 med afslutning den 7.5.18.
DJU´s Apporteringsprøve
Der vil blive trænet frem mod DJU´s Apporteringsprøve
Apportering af: And – Duer – Kanin.

Kontaktperson: Mona Horsted Storgaard, Karl
Jensensvej 16, 6731 Tjæreborg, tlf.: 21 92 00 30,
E-mail. Jagtlysten@gmail.com
Marktræning.
Onsdag 21. februar 2018 kl. 16.00 Grindsted V/
Jens Abildgaard
maks. 12 hunde pris pr. hund 400 kr. mødested:
oplyses v/tilmelding
Onsdag 28. februar 2018 kl. 16.00 i Roager V/
Rasmus Thuesen
maks. 12 hunde pris pr. hund 200 kr. mødested:
Lille Roagervej 31, 6760 Ribe
Onsdag 7. marts 2018 kl. 16.00 i Roager V/Rasmus
Thuesen
maks. 12 hunde pris pr. hund 200 kr. mødested:
Lille Roagervej 31, 6760 Ribe
Onsdag 14. marts 2018 kl. 16.00 i Roager V/
Rasmus Thuesen

maks. 12 hunde pris pr. hund 200 kr. mødested:
Lille Roagervej 31, 6760 Ribe
Onsdag 21. marts 2018 kl. 16.00 i Roager V/
Rasmus Thuesen
maks. 12 hunde pris pr. hund 200 kr. mødested:
Lille Roagervej 31, 6760 Ribe
Krav til hundene er at de skal være forholdsvis
lydige, der vil til hver marktræning være kort
instruktion omkring markarbejdet, søgsoplæg, fuglehåndtering. – forbehold for ændringer kan ske.

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

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

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

Foto: Johannes Mørch.

www.fjd.dk
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE
www.gdh.dk
Klubredaktør:
Lisbeth Ahm Hansen, Møllevangen 125,
8450 Hammel. Tlf. 60 67 77 76
e-mail: lisbeth@ahm-hansen.dk

Klubbens Hovedprøve i 2018
mail: troelsdj@msn.com
Dommere: Leif Ekelund Jensen (ordførende), Rene Jørgensen, John Bak og Kim
Staal.
Tilmelding og betaling: Via hundeweb
(www.hundeweb.dk) Se under ‘aktiviteter’
- ‘arrangør’ – ‘Klubben for Gamle Danske
Hønsehunde’. Herefter PRØVETYPE :
‘Markprøve for stående hunde’, derefter vil
du blive guidet igennem tilmeldelsen.
Der kan tilmeldes i klasserne; unghunde og
åben klasse. Der vil ligeledes blive lavet et
rødt hold for løbske tæver
Tilmeldingsfrist: 28.marts 2018 kl 23.59

Foto: Morten Lee Pedersen.

Der indbydes til klubbens årlige forårsmarkprøve søndag d. 8. april 2018 kl 8.30
Mødested: Niløse Jagtforening, Åmosevej
15a, Kongsted. 4293 Dianalund
Hovedprøven bliver afviklet på terræner
nær Kongsted og Dianalund.
Der oprettes max fire hold med 10 - 12

hunde pr hold. Hvis der tilmeldes mere
end 48 hunde, vil der blive trukket lod om
pladserne blandt de hunde, der er rettidigt
tilmeldt. GDH hunde vil forlods blive
godtaget.
Prøveleder: Troels Djælund
mobil: 27525570

Yderligere information: Klubben vil være
vært ved en udvidet morgenbuffet kl. 7.30.
Har du brug for overnatning med hund,
kan du bare kontakte prøveleder, som vil
henvise dig til forskellige muligheder. Hvis
du ikke deltager med hund, er der mulighed
for at være med som tilskuer!

GDH oplever også fremgang på de jagtlige
prøver
Flere hundefolk rundt omkring har i løbet af
2017 bemærket, at Gammel Dansk Hønsehunds fremgang på prøverne er kommet for
at blive.
Bakhunden
Tilbage i 1700 tallet havde de lavt stillede
bønder, for at kunne brødføde deres familie,
brug for en jagthund, der ikke gik ud over
grænserne på deres små jordlodder. For
havde man en vildfaren hund, blev man anklaget for vildttyveri og risikerede at blive
hængt. Derfor blev en grundig og langsomtgående jagthund fremavlet. En styrbar hund
med en skarp vildtnæse, der fandt alt, og en
hund med et temperament, der gjorde den
nem at opdrage, og som fungerede sammen
med familien på lidt plads. Det blev begyndelsen på racen Gammel Dansk Hønsehund,
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dengang kaldt Bakhunden. Bakhunden var
i starten af 1900 tallet tæt på at uddø, men
med målrettet avlsarbejde i 1930’erne blev
Gammel Dansk Hønsehund genskabt. Den
skarpe næse, det korte og lidt langsomme,
men grundige søg og viljen til god kontakt
er egenskaber, der er befæstet i Gammel
Dansk Hønsehund.
Som ejer af Gammel Dansk Hønsehunde
skal man være klar på drillerier
Det er ikke nogen hemmelighed, at der ofte
kommer en kæk bemærkning fra de andre
hundeejere om, at GDH slet ikke hører til
på en jagtprøve, at de er nemme at slå, og
gud nåde trøste den, der nu bliver slået af
en GDH. De fleste drillerier er heldigvis
med glimt i øjet, og det går lidt i sig selv efterhånden som, at det de andre hunde løber
www.fjd.dk

Foto: Annette Laursen.
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over, det finder en GDH altid. Nogle af de
allerdygtigste hundeførere har gennem tiden
ført Gamle Danske Hønsehunde til DM i
Markprøve. Så en gammel Dansk Hønsehund har bestemt et potentiale inden for
konkurrencen. Og desuden, så er konkurrencerne en god måde at forlænge det gode
samarbejde, du har haft under jagtsæsonen
med din gode jagtkammerat. Og det er en

god måde at aktivere din jagthund, selvom
du ikke selv går på jagt.
År 2017 resultater på anerkendte jagtprøver
År 2017 var året, hvor mange Gamle
Danske Hønsehunde og deres ejere fik
prøvet deres færdigheder af i de forskellige
discipliner. 64 præmieringer i alt er kommet

Jagtprøve
Schweissprøve400meter/3timer
Markprøveunghundeklasse
Markprøveåbenklasse
Brugsklasse
InternationalVinderklasse
DJUApporteringsprøven
Jægerforbundetsudvidedeapporteringsprøve
DJUSlæbogApporteringsprøve
Ræveslæb

1.præmie
2
10
15
0

i hus.
Så Gammel Dansk Hønsehund kan skam
godt! Og lad os endelig blive ved med at
vise, at Gammel Dansk Hønsehund både på
jagt og de forskellige prøver rundt omkring
Vi kan godt være stolte af vores race!
Lisbeth Ahm Hansen.

2.præmie
2
1
7
3
1x5.vinder
5bestået
1bestået
7bestået
1bestået

3.præmie
1
2
6
0

Nogle Gammel Danske Hønsehunde finder fugle andre finder vildsvin
Jens Ole og Wasa er endnu en gang taget til
sommerhuset i Sverige. Torsdag aften er de
på åteljagt (anstand ved foderplads) efter
vildsvin. Omkring kl 02 om natten kommer
en lille rotte (gruppe) grise frem.
Jens Ole får lagt an til skud og skyder,
men grisen flytter sig ind i mørket. Den
giver et kæmpe skrig fra sig og flygter fra
pladsen som et lyn sammen med resten af
rotten.
Der bliver brug for hunden
Jens Ole er godt klar over, at der nu bliver
brug for hunden. Op til bilen i rask trav og
hente Wasa.
Wasa får sele, line og GPS på og af sted
mod skudpladsen, for nu skal det gå stærkt.
Wasa bliver meget forvirret over de fem seks grise, der havde været på pladsen. Hun
bestemmer sig dog for et spor, som hun
følger, og af sted går det med Jens Ole for
enden af linen.
Efter ca. 200 meter kommer hun i tvivl
og vender på samme spor tilbage med
skudpladsen.
Tilbage på pladsen tager hun nu en ny retning ind i noget meget tæt ung granbevoksning med Jens Ole bagefter i stram line.
Samme scenarie som på sidste spor viser
sig, og de vender tilbage til pladsen igen.
Wasa bliver mere og mere usikker på de
mange spor, og Jens Ole har ikke set, hvilken vej den anskudte gris var flygtet, så han
har ingen chance for at hjælpe hende.
Klokken er mange, og Jens Ole beslutter
sig for at få noget søvn og tage sporet op
næste morgen.
Efter nogle timer på køjen og en gang mor-

Udganspunktet for grisejagterne i Sverige. Foto: Steffen Bækkel.

genmad til mand og hund kører de af sted
til pladsen. Wasa bliver iklædt hendes grej,
og hun er nu meget målrettet på en retning,
som hun ikke gik på om natten.
Eftersøgningen genoptages med succes
De første 500 meter går fint, og Wasa virker
nu meget sikker på sporet i den gamle del
af fyrreskoven. Da de kommer til en nyere
del af skovstykket, hvor de store gamle
fyrretræer bliver til en tæt stikkene væg af
unge træer, mister Jens Ole linen. Han ikke
www.fjd.dk

kan følge med igennem det tætte bevoksning. Han kalder Wasa tilbage og får koblet
linen fra og sender hende ind i den tætte
granskov.
Via pejlet sporer han Wasas retning og går
rundt om den tætte bevoksning. Efter små
fem minutter kan Jens Ole nu høre, at Wasa
giver hals samtidig med, at GPS’en giver
signal om, at Wasa står stille. Jens Ole får
nu gang i det gamle bentøj og kommer frem
til Wasa, så hurtig han kan i det bakkede
terræn. Hun står nu ved en lille tæt samling
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af grantræer.
Jens Ole sender Wasa ind, og ud kommer så en meget afkræftet gris, der stopper
helt op ved synet af Jens Ole. Han afgiver
et sikkert skud, og grisen falder død om.
Wasa giver herefter grisen en sejrs-rusketur
og bliver rost til skyerne. Nu starter så den
lange gåtur tilbage til bilen. Grisen havde
gået næsten 1000 meter, inden den havde
lagt sig i det tætte gran.
Ved slagtning kunne det ses, at første
kugle sad langt tilbage i maveregionen.
Endnu en gang kan vi glæde os over de
dejlige hunde samt godt kød til fryseren..
Steffen Bækkel.

Kom og vær med og træn
din hund sammen med andre
GDH’er

Arkivfoto: Annette Laursen.

Husk at bestille et login til hjemmesiden

I løbet af foråret vil der være forskellige aktiviteter arrangeret af aktivitetsudvalgene i klubben for Gamle Danske
Hønsehunde rundt omkring i det danske
land. Der vil være mulighed for at prøve
kræfter med din jagthunds forskellige
egenskaber, samt hyggeligt samvær med
andre engagerede hundeejere, hvor man
bl.a kan dele erfaringer og få gode råd.
Hold øje med klubbens medier -hjemmesiden og Facebook eller kontakt aktivitetsudvalgene for yderligere info.

DKK Racevinder 2017
Titlen som årets DKK Racevinder 2017
for Gammel Dansk Hønsehund går til
Charletan’s Joker DK17818/2014 med 18
point. Charletan’s Joker opnåede at blive
BIR tre gange og BIM en gang. Desuden
blev han også International Champion.
Stort tillykke til René og Marianne Haagen med det flotte resultat!

GDH.dk er Klubben for Gamle Danske
Hønsehundes hjemmeside. Den præsenterer
vores race for interesserede, og den er fuld
af praktisk information om avl, aktiviteter
og resultater.
Du kan bruge siden, hvis du:
er opdrætter og vil synliggøre dit kuld
•
har en hanhund til hanhundelisten
•
vil i kontakt med klubbens bestyrelse
og udvalg
•
vil følge med i klubbens aktiviteter
•
vil synliggøre din hunds prøveresultater
•
skal købe en hvalp
•
vil læse i klubbens historiske arkiv
•
vil modtage nyhedsbrev om GDH.dk’s
seneste aktiviteter
•
vil læse bestyrelsesreferater og avlsrapporter mm.

Som medlem får du særlige fordele ved at
bestille et login. Bag login kan du hente bestyrelsesreferater og få adgang til rapporter
fra bestyrelsen og klubbens udvalg, og du
kan søge i klubbens store historiske arkiv.
Fordi der sker rigtigt meget på hjemmesiden, så udgiver GDH.dk nu et månedligt
nyhedsbrev til alle med login. Det giver dig
overblik over de seneste nyheder, så du let
kan følge med.
Det er meget let at bestille login. Gå ind
på www.gdh.dk og find knappen ’Bestil
Login’ på forsiden. Her skal du udfylde en
formular. Har du glemt dit medlemsnummer, så send alligevel formularen. Vi finder
dig, hvis du er medlem.
Hilsen Torben B. Hansen - webansvarlig
Foto: Rene Haagen.

Ordinær generalforsamling
Bestyrelsen indkalder hermed i henhold til
vedtægternes § 10 til Ordinær generalforsamling lørdag den 7. april 2018 kl. 16.00
Generalforsamlingen holdes i Niløse Jagtforening, Åmosevej 15A, 4293 Dianalund
Dagsorden, jf. vedtægternes § 11
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af Årsrapport fra
avlsrådet
6. Forelæggelse af det reviderede
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regnskab til godkendelse og meddelelse
af ansvarsfrihed (decharge)
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af formand (Frank Elmer
(Sjælland) (genopstiller ikke)
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer –
-Hvis formanden vælges fra Sjælland/
Fyn skal der vælges minimum 2 fra
Jylland, - Hvis formanden vælges fra
Jylland skal der vælges minimum 1 fra
Jylland.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på
valg:
Niels Bertram Mikkelsen (Jylland) (genopwww.fjd.dk

stiller ikke)
Karen Skjoldager (Jylland) (genopstiller)
Iver Krogh (Jylland) (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 generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 6 uger (24/2 2018) før generalforsamlingens afholdelse.
• Til generalforsamlingen vil der blive
serveret kaffe og kage.

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
• Efter generalforsamlingen vil der blive
serveret gule ærter med tilbehør og
drikkevarer.
• Tilmelding til de gule ærter foretages
på sms 21260931 eller email

frost_rasmussen@mail.tele.dk.
• Klubbens hovedprøve foregår søndag
den 8. april 2018 samme sted som generalforsamlingen.

Endeligt program for hovedprøven samt
mulige overnatningssteder i nær-heden,
hvor hunde må medtages, fremgår af klubbens hjemmeside.

Jeg har fået mig en jagthund
Altså JEG har fået MIN EGEN jagthund!
Vi har haft hund siden 2000 og jeg tog jagttegnet samme år, da jeg var på barsel med
vores første barn. Men træning af hund stod
min mand Rene Hansen for. 5 hunde - med
op til tre ad gangen, har vi efterhånden
haft og avlet 58 hvalpe. Efterhånden som
børnene blev større og selvhjulpne, fik jeg
lyst til og mulighed for at prøve det, René
fortalte så inspirerende om. Samarbejdet
med hundene om det de elsker og ligger så
grundlæggende i dem.
Men når vi var afsted, ligegyldigt om det
var jagt eller træning eller andet, så endte
det med, at jeg gik helt alene -uden hund –
den var over ved René. Så da vi pludselig
fik mulighed for at overtage Lisbeth Bo
Strunk’s etårige tæve, Zeta i 2014, var jeg
hurtig til at sige – Så skal hun være min!
Jeg vil træne hende og du holder fingrene
væk –Og sådan blev det.
Marktræning
Men i bund og grund anede jeg jo intet, om
at træne en jagthund. Jeg startede ud med
marktræning og ind i mellem trænede vi
apportering med dummy. Zeta lærte meget
af vores to andre hunde; Fie og Basse. På
daværende tidspunkt havde vi ikke selv
arealer at træne på, så vi trænede i vores
jagthundeklub i Dalbyover ”Jagthundeklubben 1970” Der var alle imødekommende
og tog godt imod mig. De havde forskellige
stående jagthunde racer og alle var villige
til at dele ud af deres erfaringer og gode
råd.
Zeta løb fra den ene side til den anden
side. Nogle gange med mig halsende efter

hende, når hun synes, det var meget sjovere
at lege med makkerhunden, eller rende efter
en hare, eller bare ville løbe og ikke lystre
fløjten. Jeg fik lært, at en kovending ikke
kun var forbeholdt politikere og at en god
kondi, samt gode vandtætte støvler et must.
Min første markprøve.
Efterhånden fik vi mere og mere styr på det
og dagen, hvor vi skulle til vores allerførste
markprøve kom. Det var en lokal forårsmarkprøve, klubmesterskabet 2015 i vores
jagthundeklub. Zeta på ca. 1,5 år havde i løbet af dagen af og til vist en ungdoms-legestand, men da hun i det femte og allersidste
slip, havde taget stand, var makkerhunden
ikke til at se på det noget kuperede terræn.
Jamen … Jamen! -så må det jo være
nu!!?? Hjertet hamrede derudaf! Jeg fik
markeret standen og dommeren løb hen
imod os. Jeg kunne mærke, hvordan sommerfugle pludselig fik travlt inde i maven.
Jeg kom pludselig i tvivl, hvad dælen skal
jeg gøre? Jeg havde jo aldrig prøvet det
før... Dommeren hævede pistolen… - jeg
gik tættere på hende og til sidst fik jeg råbt
”TA’ den så!!!” Zeta hoppede frem og vupti
fløj parhøns op foran hende, jeg fik hende
fløjtet dæk og hun lagde sig promte!!! Juuhuuuu!!! Det lykkedes!! Glæden var ikke
til at skjule. Vi hoppede og dansede! 1.præmien i unghundeklassen var i hus! FEDT!
Derefter er det gået slag i slag, jeg er stødt
på forskellige udfordringer, hvor jeg har
haft stor fordel ved, at min mand efterhånden har en rigtig god erfaring i markprøve
og har hjulpet mig igennem med at løse
dem. Jeg er i hvert fald mere end godt

Klar til slip. Foto: Morten L. Pedersen.

tilfreds: Fire 1.præmier(hvoraf to er lokale
markprøver) to 2. præmier og en 3. præmie
Hun blev DKK racevinder 2015 (med min
datter Asta Marie, -men det er en helt anden
historie) og årets hund i GDH regi 2015
og fik et kuld hvalpe i 2016. Og hun blev
klubmester for kontinentale hunde i 2017
”Jagthundeklubben 1970”.
Drømmen om den optimale oplevelse!
Når nu jeg har fået mig en jagthund, vil jeg
bruge mit jagttegn noget mere. Vi – min
hund og jeg - er afsted det vi nu bliver
inviteret til og kan presse ind i familieliv og
arbejdsliv.
Det at gå med bøssen sammen med min
hund, stilheden, koncentrationen, grenene
der knaser under støvlen, duften af naturen,
et ”hep hep” i det fjerne, så vi ved hvor de
andre jægere går. Klokkerne på hundenes
halsbånd klirer, Zeta der gennemsøger såten, sammen med de andre hunde, kommer
forbi og lige søger øjenkontakt i forbifarten
–jeps vi er på rette vej- et pludseligt skud
lidt længere fremme og duften af svovl
lifler i næseborene. Det nyder vi begge
meget. Men jeg ser også jeg har grebet min
jagthundetræning lidt forkert an.

Zeta apporterer en apportdummy i vand. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.

www.fjd.dk
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mine ører lige nu. Da jeg de efterfølgende
gange, kun roste hende, med det samme
hun fik anden i munden, og løb glad og
hoppende tilbage, kunne jeg se, at glæden
kom tilbage i hende. Nu løber hun igen glad
og energifuldt ud til dyret, prøver lidt at
gribe om det, men opgiver og lister videre,
indtil jeg får det puttet i munden, -nogle
gange kan jeg endda få hende til selv at tage
den fra hånden.

Zeta apporterer en skinddummy. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.

Vi har ikke trænet nok apportering af vildt.
Jeg ser med beundrende øjne på Fie og
andre hunde, der bare kan. Det er et smukt
syn, når hunden har stand, rejser en fugl,
et skud affyres og fuglen falder til jorden.
Hunden løber hen og søger efter vildtet
og bringer byttet hjem til ejeren. Denne
ultimative oplevelse har Zeta og jeg stadig
til gode. Når det sker giver jeg en øl! –eller
to ;-)
Apporteringstræning driller
Apporteringstræning er bestemt ikke en
af mine stærke kompetencer. Så længe vi
træner dummy, så gør hun det hele næsten
perfekt. Både udlagte, i skjul og kast over
på tilbagevejen og i vand, hvis det altså
ikke er alt for koldt. Hun er ivrig og hun vil
gerne. Men så snart det er et dødt dyr, så
nægter hun at tage det i munden. Hun løber
glad og med fuld energi ud til duen og markere, at hun har fundet den, snuser lidt til
den, kigger på mig, snuser igen og så lister
hun videre, jeg giver apport kommandoen
igen, faktisk et par gange uden den ønskede
reaktion.
Til sidst går jeg ud til hende og jeg kan
se på hende, at hun ved, at hun gør noget
forkert. Jeg putter duen i munden på hende,
roser hende og sammen løber vi tilbage til
udgangspunktet. Hun bærer duen flot og
aflevere den pænt til jeg siger tak. Det hele
gentager sig om det er due, kanin, and eller
måge.
Da jeg gik til apporteringstræning i
Bjerringbro og omegns jagthundeklub fik
jeg bl.a. rådet at prøve at putte en sok om
duen. Så vil hun gerne tage den, ligesom en
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dummy, men så snart jeg tager sokken af, så
har vi problemet igen.
”Der findes ingen dumme hunde, der
findes KUN dumme hundefører”
Efterhånden bygger frustrationen og irritationen op indeni –hvorfor dælen vil hun
ikke tage det. Prøver hun mig af? –hvad gør
jeg forkert? Jeg må indrømme, at jeg nok til
sidst går lidt mere gnavent ud til hende og
putter vildtet i munden og vil ligesom, sætte
streg under, det jeg mener og siger ”APPORT” imens jeg kigger på hende.
Derefter løber jeg tilbage til udgangspunktet. Men denne gang venter jeg på Zeta,
der efterhånden ligner en, der ikke kan gå
i det pludselige meget besværlige terræn
med duen eller kaninen i munden. Men hun
kommer og hun afleverer pænt. Kønt syn
var det ikke. Næste gang vil hun pludselig
næsten slet ikke løbe ud til dyret. Og jeg
bliver nødt til at følge hende derud. Putte
i munden og løbe tilbage og vente på at
prinsessen kommer bedrøvet tilbage…….
Hvad går der galt?
Efter en træning sammen med René, siger
han, du skal altså huske at rose hende! da
jeg putter anden i munden på hende. -jamen
det gør jeg da også… troede jeg eller… Da
gik op for mig at min ”sætten streg” under,
hvad jeg mener, er IKKE en ”sætten streg
under” for hende. Det er en skælden ud. Det
forstærker bare hendes forvirring over, hvad
jeg vil have hende til.
En sætning, den navnkundige Robert
Thrane engang sagde til en hundetræning:
-Der findes ikke dumme hunde, der findes
KUN dumme hundefører! -klinger hult
www.fjd.dk

Jeg giver ikke op!
Der er stadig lang vej. Men vi skal nok
komme i mål, bare jeg ikke laver alt for
mange fejl, som jeg bagefter skal rette op
på. Derudover skal jeg bruge tid på det.
Men med fuldtidsarbejde, 3 dejlige børn,
3 hunde, et hus og have og andre interesser og gøremål, samt manglende døde dyr
i fryseren med fjer og pels på, ja så må jeg
indrømme, at det ikke bliver hver dag, jeg
får trænet og nogen gange kan der gå lang
tid imellem. Ja undskyldninger er der nok
af, men sådan er vilkårene for mig.
Det ærgre mig, for jeg er så tæt på, at have
hende færdiguddannet, som jagthund og
dermed er jeg tættere på, at få den optimale
oplevelse på jagt: Stand-rejs-skud og bringe
byttet hjem! Men jeg giver ikke op! Det
skal nok lykkedes og jeg skal nok komme
af med øllene en dag.
Lisbeth Ahm Hansen.

Træner apportering af en nedskudt fasan mellem
såterne. Foto: René Hansen.

LANGHÅRSKLUBBEN
www.langhaarsklubben.dk

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

Langhårsklubbens Hovedprøve 2018
Langhårsklubbens hovedprøve med international vinderklasse, afholdes lørdag den 24.
marts 2018.
Mødested: Bedsted rideklub, Sivkrovej 29
B, Bedsted, 6240 Løgumkloster.
Mødetid: Kl.: 08:00 hvor der startes med

morgenkaffe, afgang til terrænerne ca.
08:30.
Prøveleder: Just Mikkelsen, Hammelev
Bygade 9, 6510 Vojens. Tlf.: 29 26 39 85
E-mail: justm@webspeed.dk
Terrænansvarlig: John Møller, Bjergvej 23,

6240 Løgumkloster. Tlf.: 24 26 04 56 EMail: kennelbjergvejens@gmail.com
Dommere: Endnu ikke fastlagt.
Tilmelding og betaling af prøven: www.
hundeweb.dk, senest 18. marts.
Har man ikke adgang til internettet, kan
man tilmelde ved at ringe til prøvelederen og indbetale tilmeldingsgebyret på
følgende konto: reg. nr.: 2720, konto nr.:
6281113389.
Husk at skrive hvem der har indbetalt!
Der kan tilmeldes i unghundeklasse,
åbenklasse og international 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 morgenmad og madpakke senest 18. marts hos Just Mikkelsen.
Der vil være mulighed for at købe øl og
vand.
Vel mødt til en dejlig dag!
På bestyrelsens vegne
Just Mikkelsen

Foto: Annette Laursen.

Kreds Midtjylland arrangerer:

Husk vores
generalforsamling

Marktræning og kredsgeneralforsamling
den 4. marts 2018
Marktræningen starter kl. 9.00 på Snerlund
vej 7400 Herning.
Ved Snejbjerg skyttecenter. Pris 50 kr.
Tilmelding til Niels Grønbæk på tlf.
4039713 senest den 25. februar.
Efter marktræningen ca. kl. 13.00 er der
suppe hos Niels Grønbæk
Slumstrupvej 16. 7400 Herning.
Kredsgeneralforsamlingen holdes også hos
Niels Grønbæk kl. 14.00.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Indslag: Schweisstræning/prøve ved
Niels Grønbæk.
6. Valg til bestyrelsen, på valg er: Niels
Grønbæk og HP Lauridsen
Begge modtager genvalg.
7. Evt.
Venlig hilsen Kreds Midtjylland

5-klub forårs vinderklasseprøve

5-klub schweissprøve i Jylland

Unghundetest

ved Herning den 25. marts. OBS prøven er
flyttet fra den 24. marts til den 25. marts.
Se fællesannonce andet sted i bladet.

den 28. april og på Sjælland den 6. maj
Se fællesannonce andet sted i bladet.

Skal din hund med på (UT) Unghundetest
i foråret 2018, så følg med på Jagtbrugshunde.dk eller på Specialklubbernes hjemmeside.

www.fjd.dk

søndag d. 18. februar 2018, kl. 13,00 i
Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby.
Selve indkaldelsen har været i Jagthunden
december 2017. Indkaldelsen kan også
findes på vores hjemmeside.
Her er for eksempel tre 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
gør din mening til kende.
Jeg kommer også – så på gensyn.
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DANSK WEIMARANER KLUB
www.weimaraner.dk

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

Dansk Weimaraner Klub Hovedprøve 2018

Foto:

Afholdes lørdag den 7. april omkring Langå sydvest for Randers.
Som dommer er inviteret Knud Føhns og Kristen Kjeldsen.
Der kan tilmeldes i unghunde, åben- og vinderklasse.
Tilmelding og betaling skal ske på hundeweb.dk senest mandag d.
26. marts 2018.
Husk! Medbring stambog og vaccinationspapir!
Der kan købes morgenmad, madpakker til frokost og middag til
aften for 150,00 kr. pr. person, dette skal bestilles og betales hos
prøvelederen senest d. 26. marts.
Beløbet indsætte på konto nr. 0910-3612066248, sammen med
navn og antal personer.
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Mødested: FDFs hytte ”Mølletoppen”, Skjesbjergvej 40, 8860
Ulstrup
Morgenmad fra kl. 8.00, parole kl. 8.30 og afgang til terræn kl.
8.45.
Der er mulighed for overnatning i køjesenge på flere mandsstuer
fra 7. april til 8. april. Medbring selv sengetøj. Kontakt prøveleder i
god tid for inden (Først til mølle).
Prøveleder: Bjarne Nürnberg, Vedtoftevej 33, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 45 10 64 – 61 70 54 52 bedst efter kl. 16.00.
Mail: bestyrelsesmedlem2@weimaraner.dk

www.fjd.dk

Foto: Jette Veggerby.

DANSK WEIMARANER KLUB

Generalforsamling 2018
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2018 i henhold til klubbens love
og regler.
BEMÆRK NYT STED OG TIDSPUNKT
Generalforsamlingen afholdes efter DWK´s
hovedprøve lørdag den 7. april klokken
18:30 FDFs hytte ”Mølletoppen”, Skjesbjergvej 40, 8860 Ulstrup
Dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning fremlægges til
godkendelse
5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
6. Godkendelse af budget for indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent for kommende år
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af formand eller kasserer
På valg er:
• Niels Kongsbak
10.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
• Bjarne Nürnberg
• Tommy Klausen
11.Valg af 3 suppleanter
12.Valg af revisor
13.Valg af revisorsuppleant
14.Eventuelt

En stor weimaranermand er gået til de
evige jagtmarker
Peter Poulsen formand for DWK kreds 2
i gennem mange år, er gået bort under en
jagt i Kolding.
Peter fik et slagtilfælde, og gik på evig
jagt i skoven. Peter var i den sidste stund
i skoven omgivet af de grå hunde og jagtkammerater i bedst tænkelige omgivelser.
Peters største bidrag til Kredsens aktiviteter var ofte „omkring“ den egentlige
aktivitet.
Han var - sammen med sin kone Else
- fokuseret på at der skulle være forplejning og at der også skulle være tid og
plads til noget socialt samvær, hvilket
har været meget stærkt medvirkende til
at alle, og specielt nye medlemmer og
hundeførere, har følt sig meget velkommen til kredsens aktiviteter.
Måden som Peter håndterede nye medlemmer på var helt unik, her havde han
ikke behov for selv at opnå noget. Tværtimod delte han ud af al sin viden om
træningen af jagthunden, og brugte tid på
køre ud for at instrurer og hjælpe.
Den oprigtighed, varme, og direkte
væremåde, har været uerstattelig givende
for weimaraner klubben og kreds 2.
Peter efterlader sig et stort tomrum, som

bliver meget vanskeligt at fylde ud.
Kredsen medlemmer og i særdeleshed
kollegaerne i bestyrelsen kommer til at
savne denne uselviske og socialt meget
kompetente ildsjæl.
Ære være hans minde og tanker til
familie og børn.
Peter 1943-2017
På bestyrelsen og kreds 2 vegne

Privat foto.

Hvis man har forslag i henhold til punkt 8,
skal de sendes skriftligt til formanden på
mail på mail-adressen formand@weimaraner.dk senet 3 uger for generalforsamlingen.
For at opnå stemme-ret, skal kontingentet
være indbetalt senest 4 uger før generalforsamlingen.

Kommende aktiviteter
Marts: Markprøver i Danmarks Jægerforbund mange steder i landet
Tilmelding via Hundeweb
Marts: Markprøver i FJD mange steder i
landet
Tilmelding via Hundeweb
23.-25. marts: Jagtudstilling i Odense
Congress Center, DWK har en stand
Marts/april: UT test (se andetsteds i
Jagthunden)
7. april: Dansk Weimaranerklubs hovedprøve
7. april: Generalforsamling for DWK
6. maj: 5-klub schweiss prøve, Uggerløse
skov; Nordsjælland

Foto: Jette Veggerby.
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DANSK VIZSLA KLUB
www.danskvizslaklub.dk

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

Dansk Vizsla Klubs forårsmarkprøve 07-04-2018
International vinderklasse med mulighed
for cacit.
Afholdes på nogle rigtig fine terræner omkring Næstved / Hammer.
Der KAN meldes til i Vinder-, Åben- og
Ung-hunde-klasse. Efter gældende regler.
Tilmelding: Hundeweb.
Mødested: Overmosegård, Hammervej 27,
4700 Næstved.
Morgenkaffe / brød til alle fra kl. 8.
Seneste mødetidspunkt kl. 8.30. Afgang til
terræner kl. 8.45.
Afslutning kl. 15 og eventuel matchning på
Overmosegård.
Dommere: Kim Nielsen og John H. Hansen.
Terrænledere: Lars Bonnesen og Bjarne
Jensen.
Info: Prøveleder: Anders B. Mortensen.
41 42 21 81
Foto: Annette Laursen.

Foto: Sandra Stålberg.
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DANSK BRETON KLUB
www.breton.dk

Klubredaktør:
Lasse Iversen Hansen, Hybenvej 34,
6740 Bramming. Telf. 20 42 46 35
e-mail: lasse.i.h@gmail.com

Hovedprøven 2018
Hovedprøven afvikles i dagene fredag
den 30. marts til søndag den 1. april 2018.
Prøven afholdes i Jylland med Horsens som
omdrejningspunkt.
Stamkvarter bliver Korning Kro, Korningsvej 143, 8700 Horsens.
Det betyder, at vi igen skal prøve et nyt
sted af. Prøveledelsen ser frem til at stifte
bekendtskab med de nye omgivelser.
Fredag og lørdag afholdes markprøve for
Ungdoms- og Åben-klasse med afsluttende
matchninger lørdag eftermiddag. Søndagen
er reserveret vinderklasse. Dommerpåsætningen er næsten på plads, og denne
offentliggøres på hjemmesiden.
Mødested fredag meddeles den enkelte
prøvedeltager via hjemmeside eller personlig kontakt. Mødested lørdag og søndag er
stamkvarter.
Der afholdes generalforsamling fredag aften. Denne er bl.a. annonceret på hjemmesiden og via indkaldelse til medlemmerne
pr. brev.
Flere informationer samt tilmeldingsblanket til overnatning, bespisning m.m.
vil blive frigivet på hjemmesiden i februar.

Foto: Lemo.

Tilmelding til selve prøverne skal ske via
hundeweb.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at

Indkaldelse til generalforsamling 2018
Dansk Breton Klubs generalforsamling
afholdes fredag den 30. marts 2018 kl.
20.00 på Korning Kro, Korningsvej 143,
8700 Horsens.
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning (foreslås at være
en del af bestyrelsens beretning)
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber
til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand
Formand Søren Stenhøj er på valg

6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Anni Hansen modtager genvalg
6.3 Valg af 2 suppleanter
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
(Årets unge hund 2017 og Årets Hund
2017)
Husk, at forslag til kandidater til bestyrelsen samt forslag i øvrigt skal være formanden i hænde senest den 15. februar 2017.
Regnskab og forslag bringes på hjemmesiden efter den 15. februar 2018.

www.fjd.dk

kontakte prøveleder Peer Bæch Laursen på
2675 1614.

Forårsaktiviteter
over det ganske land
Husk at følge med på hjemmesiden, så
du kan følge med i hvilke aktiviteter, der
udbydes af aktivitetsudvalgene over det
ganske land. Årets apporteringstræninger er
så småt ved at blive planlagt, og mon ikke
der bliver en ekstra udstilling på Sjælland
i 2018.

Årets hunde 2017
Indstilling til årets hunde kan inden
generalforsamlingen den 30. marts 2018
fremsendes til formand Søren Stenhøj, ssj@
gribskovens.dk.
Kriterier for opnåelse af point kan findes på
DBK´s hjemmeside under Resultater/Pokaler og derefter Årets unge hund eller Gætte
mindepokal.
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DANSK BRETON KLUB

Ny redaktør af klubsiderne
Lasse Iversen Hansen har meldt sig under
fanen som ny lokalredaktør af Jagthunden.
Lasse bliver således ansvarlig for bretonsiden fra og med nummeret, der udkommer
i april 2018 – med deadline ca. 28. februar
2018.
Lasse kan kontaktes på 2042 4635 eller
via e-mail lasse.i.h@gmail.com.
Tak til Lasse for at påtage sig hvervet, og
han ønskes held og lykke med dette. Du kan
efterfølgende læse en kort præsentation af
Lasse.
Om Lasse Iversen Hansen
Jeg er glad for at kunne hjælpe Bretonklubben med denne opgave. Om mig selv kan
jeg kort fortælle, at jeg er 52 år, og jeg bor i
Bramming sammen med min kone og vores
yngste søn. De to ældste er fløjet fra reden
og bor i København. Jeg arbejder i revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte, hvor
jeg som chef for et par af vores regionale
enheder har en spændende og til tider udfordrende hverdag.
I min fritid søger jeg mest muligt mod

udendørs aktiviteter - de to primære er jagtog hundesport samt motionsløb. Begge dele
dyrkes med lige stor passion omend de til
tider kolliderer lidt i forhold til timing.
Jeg købte min første breton i 1997 og har
pt. to hanhunde, som min familie og jeg
har stor fornøjelse af. Jeg holder rmeget
af at læse om jagt og om hunde i almindelighed, så derfor ser jeg frem til nu selv at
kunne bidrage til, at vi får endnu flere gode
historier og informationer om vores fælles
interesse - nemlig bretonracen.
Søren har lovet at bistå mig i forhold til
opgaven, men jeg er som bekendt mindst
lige så afhængig af, at der er medlemmer,
der har tid og lyst til at skrive om de mange
aktiviteter og oplevelser, som vores hunde
giver os året rundt. Derfor ser jeg frem til at
have et godt samarbejde med de mange fantastiske medlemmer vi har i klubben - for
det er jo der de gode fortællinger og dermed
inspirationen ligger.
Skulle vi løbe lidt tør for artikler, vil I
nok opleve, at jeg rækker direkte ud til en
eller flere af jer for at få hjælp til, at vi kan

få stof til bladet. Skulle det derfor ske, at
du får en personlig henvendelse - så tag
det som en kompliment og som en positiv
udfordring - for så er det fordi jeg ved, at du
har noget på hjerte.
Med venlig hilsen
Lasse Iversen Hansen

Hvad bringer fremtiden?
Danmarks Jægerforbund (DJ), Dansk Kennel Klub (DKK) og FJD har på initiativ fra
de to førstnævnte indledt en drøftelse om
organisationsændringer i forhold til Dansk
Jagthunde Udvalg (DJU). Det indledende
ønske har været at drøfte en mulig smidiggørelse/billiggørelse af prøvesystemet
underlagt DJU, der på forskellig vis har
været administreret af de enkelte organisationer inkl. den enkelte specialklub. Der

er kun i begrænset omfang orienteret om
disse drøftelser, hvilket jeg indledningsvis
vil tilskrive de to samarbejdende organisationers og FJD´s forskellige indfaldsvinkler
til ”vores” verden. Det er selvfølgelig ikke
optimalt i en foreningsverden!
Det skal her understreges, at der for nuværende arbejdes på at færdiggøre et oplæg
med forskellige muligheder at organisere
os samt for prøveafholdelse, men hvor

På vej ind i fremtiden. Foto: Lemo.
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dagsorden er, at prøvesystemet kan og
skal billiggørelse. En mulig billiggørelse
af prøvesystemet er dokumenteret, og det
kan oplyses, at jeg deltog i et udredningsarbejde i efteråret, hvor jeg havde ansvaret
for at synliggøre de enkelte organisationers
forretningsgange og interne regler for DJUprøver. Oplægget og mulighederne i dette
skal drøftes i de enkelte organisationer i
foråret.
Det forventes, at det er muligt at være
mere skarp i mælet, når vi mødes til generalforsamlingen den 30. marts 2018. Måske
før via hjemmesiden.
Det skal her præciseres, at Dansk Breton
Klub klart har tilkendegivet, at vi fortsat
ønsker et tæt samarbejde med de to øvrige
organisationer. Især DJ, som repræsenterer
hovedparten af specialklubbernes potentielle købere – den danske jæger. Klubben
har overfor de øvrige klubber i FJD udtrykt
en bekymring for, at en ny organisering kan
påvirke det gode samarbejde med græsrødderne i DJ i negativ retning. Det ønsker
vi ikke! Samme problem er der ikke med
DKK, idet denne organisations Kredsarbejde ikke er jagt- og prøverelateret.
Vi ses i foråret, og hele bestyrelsen ser
frem til vi mødes på årets hovedprøve.
Søren Stenhøj
Formand

DANSK BRETON KLUB

Den første gang
Tid til at starte marktræningen op af den
unge hund
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 mennesker kan huske tid og sted, og visse detaljer
står specielt lysende klart flere år efter, også
selv om der i mange tilfælde nok er foretaget 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. Udpegningen 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 hukommelse er imponerende og fascinerende, selv
om jeg ikke altid har fået fortalt samtlige
detaljer. Når man så er sammen med flere
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 nu har jeg
også oplevet 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 en halv time.
Gode bretonvenner havde arrangeret
markprøvetræning på Feddet, og vi var ca.
12 stykker, der var mødt op. Solen skinnede 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.
I foråret havde vi godt nok været ude og
træne, men det er begrænset, hvad en hvalp
på syv – otte måneder. kan forholde sig til.
Hun havde dog vist, at næsen var i orden,
idet hun på sin første træningstur fulgte flot
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 to meter tilbage, og man kunne helt
klart fornemme, hvordan hun stod og spekulerede over, hvad det nu var for noget.
Men tilbage til Feddet. Vi var yngste ekvipage, 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 selvfølgelig 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 fløj
om ørerne på hende. Det fandt hun meget

Den første stand med unghunden en forårsdag, hvor lærken hænger under den sartblå himmel.. Foto: Lemo.

interessant.
Det blev en meget lang og varm træningsdag, 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 farveløl, 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.
www.fjd.dk

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 !
Hundeføreren
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DANSK POINTER KLUB
www.pointerklub.dk

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

100 års Jubilæum 2018
Jubilæumsprøven vil være delt mellem
Sjælland og Fyn.
Program ser således ud: Vi starter på Sjælland på Hotel Strandparken i Holbæk som
standkvarter.
Tirsdag den 3. april (Holbæk): Uofficielt
Unghunde grandprix for alle racer. Hunde
der er start berettiget til Dansk Jagthunde
Derby 2018 kan stilles. Der vil være middag på Hotel Strandparken.
Onsdag den 4. april (Holbæk): Vinderklasse for alle engelske racer. Der uddeles
Cacit og Reserve Cacit. Der vil være festmiddag om aftenen på Hotel Strandparken
i Holbæk. Under middagen vil der være
præmieuddeling for Unghunde Grandprix
og Vinderklassen.

Søndag den 8. april (Vissenbjerg): UK/ÅK
og Vinderklasse. Om eftermiddagen vil der
være præmieoverrækkelse for vinderklassen
og afslutning.
Lidt praktisk: Pointerklubben har reserveret mange værelser på de to standkvarterer.
Deltagere skal selv bestille værelser direkte
hos hotellet. Husk at nævne i deltager i
Pointerklubbens Jubilæums prøve.
Standkvarterer: Hotel Strandparken,
Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk. Tlf. 59 43
06 16. Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30,

5492 Vissenbjerg. Tlf. 64 47 38 80
Fortæring: Værelser er inklusive morgenmad. Morgenmad, frokost og aftensmad
kan bestilles via kupon på hjemmesiden
eller hos kasserer Anny Diederichsen mail:
stenmarken@email.dk . Der vil komme
mere information om priser og bestillinger
senere.
Bestyrelsen glæder sig til at se Jer alle til
en festlig uge.

Torsdag den 5. april (Holbæk): Jubilæums
udstilling. Der inviteres en udenlandsk
dommer. Torsdag eftermiddag flytter hovedprøven standkvarter til Vissenbjerg Storkro
på Fyn. Middag afholdes på Vissenbjerg
Storkro.
Fredag den 6. april (Vissenbjerg): UK/ÅK.
Der vil være middag på Vissenbjerg Storkro
og herefter Generalforsamling kl. 20.00.
Lørdag den 7. april (Vissenbjerg): UK/
ÅK. Herudover vil der være UKK for alle
unghunde med 1. præmie, som er start berettigede til Dansk Jagthunde Derby. Der vil
være UK og ÅK matchning om eftermiddagen. Der bliver afholdt 100 års Jubilæums
festmiddag igen om aftenen på Vissenbjerg
storkro. Der vil være levende musik efter
middagen.
Foto: Bent Olsen.

Vinter og forårstræning 2018
DPKs Region I
Forårstræning på Borupgård
Søndag den 25. februar 2018 afholder DPK
forårstræning på Borupgård ved Løkken.

56

Mødested og tid: Borupgård Trudslevvej
58, 9480 Løkken kl. 09.30
Tilmelding til. Flemming Fuglede
20300003 eller Jes Krag 61603734 senest
www.fjd.dk

onsdag den 21, februar 2018.Mvh. Jes Krag
DPKs region II
Fælles forårs træning omkring Skive 2018.

DANSK POINTER KLUB
book. Ring hvis der er noget du vil have
uddybet. Hilsen Allan
DPKs Region. IV
Dansk Pointer Klub og Engelsk Setter Klub
afholder også i 2018 fælles vintertræning
på Fyn. 1. gang søndag d. 18/2. Mødested:
Sødingevej 28 5750 Ringe. Tilmelding til
Anders Varming 40792617.
2. gang lørdag d. 24/2 Mødested: Blangstrupvej 12 5610 Assens. Tilmelding til
Alex Nissen 40434850. Tilmelding senest
3 dage før. Begge dage er mødetid kl. 9.00
Husk madpakke og godt humør.

Sjælland, tradition, det er blevet til. Lørdag
d. 3. februar og lørdag d. 17. februar 2017
kl. 10.00 hos Niels Petersen, Højgårdsvej
61, 4683 Rønnede. Efter træning går vi
ind i Niels’ „hundstuga“ og spiser egen
medbragte mad i god varme, til historier fra
dagens oplevelser og anden hunde snak Pris
er 50,-kr. pr hund, Alle stående hunderacer er velkomne. De unge prioriteres højt.
Tilmelding til Niels på mail: hyllede-grusveje@live.dk
bliver igen afholdt, nøjagtig som den gode
De bedste hilsner/Sjællænderne/Niels &
Peter De bedste hilsner Peter Due Mobil:
2680 114Mail: pduens@gmail.com

DPKs region V
Pointer klubbens vintertræning 2018 på
Foto: Bent Olsen.

Der afholdes fællestræning for alle engelske
racer, lørdag den 3. marts 2018.Vi mødes
på P Pladsen bag Højslev kro, ved Højslev
Station, 7840 Højslev. Kl. 9.00. Medbring
madpakke og drikkevarer.
Tilmelding til: Erik Aarø på, telefon: 97 51
11 81, mobil: 20 41 09 30
Forårstræning Djursland.
Lørdag d. 24. februar kl. 9.00. Afholdes
fællestræning for alle engelske racer. Medbring madpakke og drikkevarer. Mødested
Ørsted 8950 Kærvej 10. Skydecenter.
Tilmelding Martin Mortensen 86395045 26110344
DPKs region III
Sønderjylland: Der afholdes forårstræning
ved Sdr. Hygum, Brøstrup og Harreby
søndag den 18. februar. Mødested og tid:
Ved Bent Olsen, Grammingtoften 1, 6630
Rødding kl. 09,30. Husk madpakke og drikkevarer. Tilmelding til Bent Olsen på tlf.:
21755857 eller Allan Diederichsen på tlf.:
22389984.
24. og 25. februar påtænker vi, hvis vejr
og terræn tillader det, at arrangere en
træningsweekend, med træning og socialt
samvær, på fuglerigt terræn ved Terkelsbøl.
Mere herom på hjemmesiden og på Face-

Foto: Bent Olsen.

DPKs generalforsamling
Dansk Pointer Klubs ordinære generalforsamling afholdes fredag
den 6. april 2018. kl..20.00 på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej
30, 5492 Vissenbjerg.
Dagsorden.
1. Valg af 3 stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning om klubbens forhold og virksomhed i
det forløbne år til beslutning
4. Kasserernes fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år. På valg er: Jan Koch
og Lasse Weberg.
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg er: Anne

Hansen (1. suppleant) og Erik Aarø (2. suppleant.)
7. Valg af 2 repræsentanter for Region V for 3 år. På valg er:
Peter Due og Niels Ekholm Petersen.
8. Valg af 2 revisorer for 1 år. På valg er: Jens Foldager og Steffen A. Olesen.
9. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller klubbens medlemmer. Forslag fra medlemmer kommer kun til behandling, på
generalforsamlingen såfremt de er meddelt formanden skriftligt inden 1. februar det pågældende år.
10. Eventuelt. Her kan alt vedrørende klubben diskuteres, men
intet kan vedtages.

www.fjd.dk
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
www.engelsksetterklub.dk

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

Engelsk Setter Klub 100 år
Jubilæumsugen 19. marts – 25. marts.
Standkvarter Vejen Idrætscenter.
Sekretariatet åbner alle dage kl. 7.00.
Opråb alle dage kl. 8.00.
Program:
19. marts: Fælles VK for alle engelske racer. UK og
ÅK.
20. marts: Nordisk Match (prøve 1). UK og ÅK.
21. marts: FCI-prøver for alle racer i gr. 7. Udstilling
for alle racer i gr. 7. UK og ÅK.
22. marts: ESK’s VK 1. heat. UK og ÅK.
23. marts: UKK. UK og ÅK.
24. marts: ESK’s VK 2. heat. Matchning i ÅK og UK.
25. marts: Grand prix, åben for alle engelske racer. UK
og ÅK.
Følg med på www.engelsk-setter-klub.dk
Har du spørgsmål: Ring til ESK’s bestyrelse eller presseansvarlig Harris Jensen, 0045 2498 4478.

Tilmelding af hund til Jubilæumsprøven
gøres gennem DKK hundeweb, senest d.12. marts
Anmeldelsesgebyr ung-, åben- og vinderklasse kr. 350 kr.
UKK
Åben for Engelske settere unghunde, der har opnået 1.
præmie i UK. Hvis hunden er over 2 år på prøvedagen,
skal 1. præmien i UK være opnået i foråret 2018.
Unghunde Grand Prix: Åben for alle engelske racer der
på prøvedagen ikke er fyldt 2 år, og har opnået 1. pr. i
UK.
Hvis der ikke er tilmeldinger nok, kan unghunde med 2.
præmie også deltage.
Anmeldelsesgebyr UKK og Unghunde Grand Prix: 150
kr.
Tilmelding til UKK og Unghunde Gran prix sendes på
DJU´s tilmeldingsblanket til: Poul Aagaard Sørensen,
Baldersvej 26, 7800 Skive Tlf.: 97 52 36 86 / 27 64 81 90
Mail.: asbak@youmail.dk
Tilmeldingsgebyret indsættes på konto nr. 82100003308944
Tilmelding af udenlandske hunde
For manuel tilmelding af udenlandske hunde tillægges
et gebyr på 50 DKK
Nedenstående swift & Iban koder bruges.
Swift: JYSPDK2G
IBAN: DK2882100003308944
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BestillingsseddelforplejningvedEngelskSetterKlubs100årsjubilæum
Morgenmad *
Antal
A kr.
I alt
Mandag d. 19/3
70,Tirsdag d. 20/3
70,Onsdag d. 21/3
70,Torsdag d. 22/3
70,Fredag d. 23/3
70,Lørdag d. 24/3
70,Søndag d. 25/3
70,*) Såfremt man bor på standkvarteret er morgenmaden inkl. morgenen efter overnatning
Madpakker**
Antal
Mandag d. 19/3
Tirsdag d. 20/3
Onsdag d. 21/3
Torsdag d. 22/3
Fredag d. 23/3
Lørdag d. 24/3
Søndag d. 25/3
**) 4 x rugbrød + 1 franskbrød m/ ost eller rullepølse

Akr.
60,60,60,60,60,60,60,-

Ialt

Sandwich
Mandag d. 19/3
Tirsdag d. 20/3
Onsdag d. 21/3
Torsdag d. 22/3
Fredag d. 23/3
Lørdag d. 24/3
Søndag d. 25/3

Antal

A kr.
40,40,40,40,40,40,40,-

I alt

Aftensmad ***
Mandag d. 19/3
Tirsdag d. 20/3
Onsdag d. 21/3
Torsdag d. 22/3
Fredag d. 23/3
Lørdag d. 24/3

Antal

A kr.
85,85,85,85,85,268,-

I alt

***) Menu:
Mandag: Græske hakkebøffer med tzatziki og græske kartofler
Tirsdag: Chili Con Carne med majs og ris
Onsdag: Koteletter i fad med ris
Torsdag: Kalkunbryst stegt i BBQ med bagt kartoffel og smør
Fredag: Ungkvæg cuvette med whisky sauce og stegte kartofler
Lørdag: Festbuffet m/ 4 slags forretter, hovedret m/ 2 slags kød, 3 slags salat,
2 slagskartofler og 2 slagssauce, 3 slags dessert.

Reception fredag d. 23/3 ****
Antal:
****) Receptionen betales af ESK, men vi vil gerne have et ca. antal til bestillingen.
Navn:

I alt kr.:

Beløbet indsættes på konto nr.: 7681-0002399087
Bestillingssedlen mailes til: erlingclausen@live.dk eller sendes til:
Erling Clausen, Stratvej 11, 6740 Bramming
HUSK! al overnatning inkl. Camping reserveres direkte ved Vejen Idrætscenter,
tlf. 75 36 05 00, husk at oplyse mærket ”ESK” og få din rabat.

www.fjd.dk

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Nyt fra bestyrelsen - uddrag
Fra formanden:
Der bliver mangel på markprøvedommere,
da en del dommere stopper før tid.
Fra og med 2018 kan dommere søge om
dispensation fra 70 års reglen.
På skovfugleprøver må der nu bruges
GPS, men der skal være påsat klokke på
hunden.

Foto: Harris Jensen.

Fra Årbogsudvalget:
Poul Aagård er godt i gang med 2017-udgaven. Poul har meddelt, at han stopper som
årbogsredaktør.
Beslutninger om årbogens fremtid træffes
på generalforsamlingen.

Fra FJD:
Flere fra bestyrelsen syntes, at informationerne om opsigelsen af kontrakten med
DJU har været mangelfuld.
Vintermøder:
På Sjælland afholdes der vintermøder sammen med de øvrige engelske klubber. Erling
Clausen undersøger, om det er muligt at
gøre det samme i Jylland. (Se hjemmesiden).
Vinderklasse efterår:
På Sjælland 21. 22. og 23. september.

Gert Clausen 80 år.
Den 24. januar fyldte Gert Clausen 80 år.
Gert har været medlem af Engelsk Setter
Klub siden 60erne. Gert har gennem de 50
år, han har været medlem, haft stor betydning for Engelsk Setter Klub i Danmark.
Han har i mange år arrangeret apporteringstræning og apporteringsprøver for Engelsk
Setter Klub, og han lagt terræn og hus til,
når vi har haft hovedprøve i det sydjyske.
Gert har i gennem årene lært mange hunde
at apportere, ikke kun hans egne, men et
hav af andre folks hunde, ikke kun Engelske Settere, men stort set alle jagthunde
racer. Det er for øvrigt kendetegnende for
Gert, at alle er velkomne på Rebelsigvej,
om man kommer med hund eller bare kommer for at få en kop kaffe og en snak; der
er altid stor gæstfrihed. Gert har gennem
mange år ydet en stor indsats i både den
lokale jagtforening og i Danmarks Jægerforbunds hundeudvalg, hvor han repræsenterede de stående hunde i DJU.
Gert har gennem årene opnået mange
fornemme resultater med sine hunde på
markprøverne. Af de største præstationer
rangerer hovedprøven ved Aarhus i 2000
højest. Gert besatte både 1. og 3. pladsen
med Bjerndrups Silva og Nordvestjydens
Anja, senere samme år vandt han efterårsvinderklassen ved Grindsted med Anja.
Gert har gennem årene opdrættet flere
hunde som har klaret sig fornemt under
kennel navnet Bjerndrup. Gert har altid

været, og er stadig, en meget ivrig jæger, og
også her repræsentere han den engelske setter på bedste vis. Gert har selvfølgelig fået
Engelsk Setter Klubs Hædershorn, Sølv og
Guld Plaquetten.
Engelsk Setter Klub i Danmark ønsker dig
hjertelig tillykke med din 80-års fødselsdag
med det håb, at der stadig venter mange
gode oplevelser med hundene og jagten
fremover.
Erling Clausen

Kontingent 2018
Opkrævning af kontingent for 2018
fremsendes på mail. Bedes betalt inden 1.
februar.
Enkeltmedlem: kr. 450,00.
Årbog: kr. 200,00 plus kr. 100,00 i
porto, hvis den skal sendes.
Husstand uden årbog: kr. 475,00.
Husstand med årbog: kr. 665,00.
B-medlem: kr. 250,00.
Alle priser er i DKK.
Bedes indbetalt til konto i Den jyske Sparekasse: Reg.nr. 8210 Konto: 0003308936.
For medlemmer, som betaler fra udlandet:
Læg kr. 50,00 til i gebyr.
Swift/BIC: JYSPDK2G.
IBAN: DK5082100003308936.
Mærk betaling med navn.
Eventuelle ændringer i addresser og mail
bedes sendt til:
Kasserer Peer V. Clausen, pvc@vindingetco.dk

Foto: Flemming Østergaard.

Husk:

Pænt hvalpetillæg i 2017
Det har i flere år været et mål for Engelsk Setter Klub, at der skulle fødes flere ES-hvalpe
i Danmark. 100 hvalpe pr. år har været et erklæret delmål. Det er nu engang en betingelse
for fremgang, at der er et passende antal hvalpe til rådighed for potentielle nye ejere af
engelske settere.
I 2017 lykkedes det. Der er født 105 hvalpe af racen i Danmark; desuden er der importeret 5 hvalpe.
I øvrigt er oversigten over hvalpetillægget i flere andre racer i gruppe 7 bekymrende
læsning.

www.fjd.dk

Se annonceret vintertræning i decembernummeret af Jagthunden og på hjemmesiden.
Vær også opmærksom på tilbud om lokale
markprøver. Det er god træning for hundene
og hyggeligt samvær for førerne.

59

DANSK GORDON SETTER KLUB
www.dgsk.dk

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

DGSK’s Forderbyprøve 2018
DGSK traditionsrige Forderby afholdes
lørdag den 3. marts 2018
Standkvarter: Huset Solvang, Bleldvej 40,
8700 Horsens. Opråb og let morgenkaffe m.
brød sker på Standkvarteret kl. 8:00.
Prøvestart 8:30 køres ud i terrænet.
Frokostsuppe i terrænet.
Afslutning ved Standkvarter.
Tilmeldingsfrist for arrangement: 23/22018
Pris: 350,- inkl. Kaffe, morgenmad og
frokostsuppe.
Ønsker tilskuere/publikum at købe mor-

genmad og frokost er prisen for dette kr
125,- og det skal bestilles senest 23/2
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)
Prøveleder: Torben Schulz Jensen
Dommere: Se hjemmeside eller FB.
På forderby kan GS stille som er yngre
end 2 år, 2 mnd og 16 dage.– Der gøres
opmærksom på, at der ingen minimumsalder er.

Der er mulighed for aftensmad og overnatning ved Standkvarter fra fredag til lørdag
for dem, der måtte komme langvejs fra.
(Overnattende gæster op til 3-4 personer,
først til mølle) Kontakt Torben Schulz Jensen, mob. 40542373
Ønsker man B&B-komfortabel overnatning, kan det anbefales, at man asap tager
kontakt til: http://www.visithorsens.dk/lilletyrrestrup-gaestehus-horsens-gdk608648.
https://provstegaarden.com/
http://danhostelhorsens.dk/
Vel mødt
Torben Schulz Jensen, Prøveleder

Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve 28. - 30. marts
Standkvarter: EUCenteret, Audebo Skolevej
6 B, 4300 Holbæk
DGSK hovedprøve2017 er henlagt til det de
velkendte terræner i Nordvestsjælland med
udgangspunkt på Tuse Næs.
Selv om man melder en hund til i vinderklasse torsdag, kan man samtidig tilmelde
en anden hund til UK eller ÅK, idet de kan
deltage på det samme hold.
Alle engelske racer er hjerteligt velkomne,
alle dagene, til start i UK & ÅK.
Hovedprøvens Program og tidsplan.
Onsdag den 28. marts 2018
Opråb kl. 8:00 på standkvarteret, medmindre man får besked på at møde direkte i
terrænet. Bestilte madpakker udleveres på
standkvarteret, eller lav selv en aftale om
fragt.
Denne dag kan tilmeldes i UK og ÅK –
fællesspisning kl. 18:30 og generalforsamling kl. 20:00 på standkvarteret.

Kontingent for 2018
Bestyrelsen har valgt at fastholde kontingentet på
uændret niveau.
Kontingent oversigt for 2018:
A medlemskab: Kr. 475,00. Gælder for op til 2
medlemmer af husstanden.
Dette gælder naturligvis også for udenlandske
medlemmer.
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Torsdag den 29. marts 2018
Opråb kl. 8.00 på standkvarteret. Bestilte
madpakker udleveres på standkvarteret.
Denne dag kan tilmeldes i UK, ÅK og
VK. Det er muligt at stille i VK samtidigt,
som man fører en anden hund i UK/ÅK, på
det samme hold.
Den Internationale Vinderklasse m. CACIT (kun for Gordon Settere) afvikles over
2 dage, hvor lørdagen betragtes som 1. heat
og søndagen som 2. heat og matchning. Der
trækkes lod lørdag aften om start rækkefølgen til 2. heat.
Matchning. Torsdag sidst på eftermiddagen, ca. kl. 16 matches der, om at finde
prøvens bedste UK og ÅK hund. Terrænlederne kender mødestedet.
Torsdag aften afholdes festaften kl. 19:30
på standkvarteret, med præmieoverrækkelser.
Fredag den 30. marts 2018
Opråb kl. 9.00 på standkvarteret. Bestilte
madpakker udleveres på standkvarteret.
Alle A medlemmer modtager 6 numre årligt af
bladet ”Jagthunden” samt DGSK’s årbog; et uundværligt opslagsvært trykt i fire farver .
Ekstra husstandsmedlem: Kr. 100,00.Ekstra medlemmer af husstanden (hjemmeboende)
B medlemskab: Kr. 350,00.Gælder for op til 2
medlemmer af husstanden, hvis man i forvejen er A
medlem i en anden klub under FJD.
Husk at skrive navn på bankindbetalingen – alter-

www.fjd.dk

Søndag kan der tilmeldes i UK/ÅK (efteranmeldelser modtages lørdag inden kl.
18:00). Fra morgenstunden afvikles UKK
konkurrencen, hvorefter der fortsættes
med 2. heat og matchning i vinderklassen,
hvorefter prøven afsluttes med præmieoverrækkelse.
Følgende er inviteret som dommere
på hovedprøven: Claus Nielsen, Claus
Raahauge, Erling Clausen, Thore Larsson,
Svend Åge Vad mfl.
Tilmelding, forplejning og overnatning.
Tilmeldinger af hunde til prøver skal ske
via www.hundeweb.dk, i
Med hensyn til bestilling af forplejning og
overnatning henvises til et bestillingsskema
som findes på DGSK’s hjemmeside: www.
dgsk.dk – hvor du øvrigt altid kan finde alle
opdaterede informationer om prøven
Vel mødt
Prøveleder Ásgeir Páll Juliusson Øvej 17,
4100 Ringsted, telefon +22 1222 52.
nativt kan man maile navnene på indbetalinger til
klubbens kasserer på: lauge.stiig.larsen.gmail.com
Indbetaling af kontingent – konto oplysninger.
Nordea Bank, Reg.nr. 2470 – Konto nr.
5499 663 368. IBAN: DK4620005499663368
– Swiftadresse: NDEADKKK. (Husk at angive
navn og gerne tlf. nummer). Sidste frist for rettidig
indbetaling er den 1.marts 2017.

DANSK GORDON SETTER KLUB

Indkaldelse - Generalforsamling 2018
Hermed indkaldes til Generalforsamling
i Dansk Gordon Setter Klub onsdag den
28. marts 2018 kl. 20,00 – på EUCenteret,
Audebo Skolevej 6 B, 4300 Holbæk
Dagsorden (I henhold til vore vedtægter).
1. Valg af Dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning til godkendelse.
5. Forelæggelse og godkendelse af regn-

skab 2017.
6. Forelæggelse af budget 2017.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelse og suppleanter.
- På valg til bestyrelsen er Ásgeir Páll
Juliusson (Villig til genvalg) Lauge Larsen
(Villig til genvalg) og Robert Paulsen (Villig til genvalg).
9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. a.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael
Olsen og Anne Eliasen samt genvalg af

Bent Simonsen, som suppleant.
10. Eventuelt
(Bemærk at yderligere kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen jvnf. § 7 stk. 6 i vore vedtægter.
Øvrige forslag skal være de samme i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingen jvnf.
§ 10 stk. 3 i vedtægterne, som findes på
http://dgsk.dk/dgsk-vedtaegter/

Årets Hunde 2017 i Dansk Gordon Setter Klub
Årets Unge Gordon Setter 2017
Åens Nandi (DKJCH DKBRCH Vinterdalens Tillaaen – Vajskær Abidal Han,ejer &
fører Robert Paulsen – Opdrætter Kennel
Åens – 43 point.

Årets Udstillingshund 2017
Troldmarkens Ilova (Nørre Løgums Diva af
5. maj 2007 – Børgsjitens Dått No) – han,
ejer & fører Lene Knuth – Opdrætter Kennel Troldmarkens – 31 point.

Årets Vinderklassehund 2017
Lilleskogens Wayne (DKJCH Østjyllands
PB Fie – Milomix Bolt) - Han, ejer og fører
Søren Thygesen – Opdrætter Leif Bjørnbak,
Norge – 40 point.

Wayne. Privat foto: Søren Thygesen.

DGSK Tallerken 2017 - (Point optjent på
markprøver)
Vajskær Cora (Rana - Troldmarkens
Chicko) Tæve, ejer opdrætter og fører Lorenz Clemmesen, 27 point
Stenmarkens Pointpokal 2017 – (Point
optjent på markprøver)
Vajskær Cora (Rana - Troldmarkens
Chicko) Tæve, ejer opdrætter og fører Lorenz Clemmesen, 111 point – 67 point.

Nandi. Privatfoto Christina Petersen.
Ilova. Privat foto: Lene Knuth.

Årets Gordon Setter 2017
Vajskær Cora (Rana - Troldmarkens
Chicko) Tæve, ejer opdrætter og fører Lorenz Clemmesen, 111 point

Cora. Privatfoto Lorenz Clemmesen.

DGSK’s Opdrætterpris 2017
(Årets bedste resultater på alt opdrættet)
Kennel Vajskær ved Linda og Lorenz Clemmesen
– 64 point.

Linda og Lorenz Clemmesen. Privat foto: Linda Clemmensen.

www.fjd.dk
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DANSK IRSKSETTER KLUB
www.irsksetterklubben.dk

Klubredaktør:
Frank Krøyer, Ejby Mosevej 199, 2600 Glostrup
Tlf. 40 57 83 87
e-mail: settermosen@gmail.com

DISK Hovedprøve 2018
DISK afholder Hovedprøve i Vendsyssel
den 28, 29 og 30 marts 2018.
Prøveleder: Ulrik Kjærsgaard, Sulsted
Landevej 128b, 9381 Sulsted. Tlf.nr. 9826
0407-2043 2916. Mail:Ulrik@dlgmail.dk
Standkvarter: Thise Ladegaard, Kirkebakken 25, Thise, 9700 Brønderslev
Program:
Onsdag den 28. marts.
Kl. 7.00 Morgenmad.
Kl. 8.00 Opråb til markprøve. Unghundesamt åben- klasse.
Kl. 16.00 Certifikatudstilling. Udstillingsleder: Gunnar Jensen
Kl. 18.30 Fællesspisning.
Kl. 20.00 DISK Ordinære Generalforsamling.

ning m. kaffe og kage.
Dommere.
Udstilling: Sven Otto Hansen og Markprøve: Flemming Sørensen, Hans Peter
Clausen, Allan Nissen m.fl.

i at bestille via denne webshop, kan man
kontakte Frank Krøyer på tlf: 40578387 eller på mail: settermosen@gmail.com
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 16.
marts 2018.
Vel Mødt.
Ulrik Kjærsgaard

Bestilling foretages på DISK hjemmeside
under ”webshop”. Hvis man er forhindret

Torsdag den 29. marts.
Kl. 7.00 Morgenmad.
Kl. 8.00 Opråb til markprøve. Unghundesamt åben- klasse.
Kl. 16.00 Matchning UK & ÅK. UKK
Afvikles
Kl. 19.00 Festmiddag
Fredag den 30. marts.
Kl. 7.30 Morgenmad.
Kl. 8.30 Opråb til markprøve. Vinderklasse.
Kl. 12.30 Frokost.
Kl. 16.00 Præmieoverrækkelse samt afslut-

Til venstre ses Flemming Vilslev. Bag Flemming ses billedet der vindes af Årets hund. I 2016 var det Vilslev Kari
ejer, fører og opdrætter Flemming Vilslev. Med Vilslev Zoe vandt Flemming Vilslev også ÅK ved Hovedprøven
2017 og Vilslev Nilsson ved ejer og Fører vandt UK og UKK i 2017.Foto: Frank Krøyer.

DISK har ordet
Først og fremmest skal hermed lyde et stort
tak til Palle Krag for sit mange årige virke
som redaktør for DISK
I 2017 har de 12 specialklubber i FJD
samt DKK og DJ arbejdet med at optimere
og modernisere samt centralisere strukturen i den danske jagthundesport med
FJD som centrum, dette har betydet at de
3 organisationer med virke pr 31/12-2017
har opsagt overenskomsten med DJU som
dermed ophører d. 31/12-2018.
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Aktivitetsplan
Arbejdet med at skabe den nye organisation vil forsætte igennem 2018 og der vil
udgår pressemeddelelser herom løbende på
DISK’s hjemmeside.
Det er min og bestyrelsens holdning at
oprettelsen af den nye ”organisation” vil
sikre fremtiden for den stående jagthund
og jagthundesporten i Danmark.
Knæk og Bræk på forårets prøver
Brian Hinge Krog
Formand
www.fjd.dk

Aktivitetsplanen for 2018 ligger klar
på DISK Hjemmeside. Planen er lavet
således, at du kan booke dagene i god tid.
Dette betyder dermed også at vi endnu
ikke har alle detaljer omkring det enkelte
arrangement. Se Aktivitetsplanen her:
https://www.redclub-denmark.com/nyt1

DANSK IRSKSETTER KLUB

Generalforsamling
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Dansk Irsksetter Klub i
forbindelse med Hovedprøven onsdag den
28. marts 2018 kl. 20.00.
Sted: Thise Ladegaard; Kirkebakken 25,
Thise; 9700 Brønderslev
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 jubilæumsfonden.
7.Behandling af indkomne forslag.
8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg er Frank Krøyer som modtager
genvalg og Per Pedersen som ikke ønsker
genvalg. Bestyrelsen forslår Sarah Cecilie
Jensen
Valg af suppleant: nuværende Sarah
Cecilie Jensen. Bestyrelsen foreslår Heidi
Nørgård Jensen
9.Valg af revisor og revisorsuppleant.
10.eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Kandidatforslag skal være stillet af mindst
3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres.
Alle pokaler i forbindelse med Hovedprøven skal medbringes i pudset stand
Kommer du ikke til Hovedprøven skal
pokalerne sendes eller afleveres til Per
Pedersen, Lykkevej 34, 7700 Thisted eller
til Frank Krøyer; Ejby Mosevej 199; 2600
Glostrup, senest den 1. marts 2017.
På bestyrelsens vegne.
Brian Hinge Krog

Frank Krøyer præsenterer DISKs nye hjemmeside ved generalforsamlingen 2017. Privat foto.

Nyt fra IT og Markedsføringsudvalget
I erkendelse af at det kræver en omfattende
og moderne IT platform at drive en klub
som DISK, er der oprettet et udvalg til at
drive den forandringsproces, som DISK
mener, er nødvendig for at skabe et bedre
fundament for vores klub i fremtiden. Det
er desuden DISK’s ønske at fremstå som
en moderne og inkluderende klub, hvor
fællesskabet er i fokus, og hvor der også
er albuerum til individuelle præstationer.
Implementering af IT hjælpeværktøjer skal
primært hjælpe os inden for 3 hovedområder.
Effektivisering af administrationen: Det
er DISK’s ønske at minimere den tid, vi
bruger på administration af klubben, fordi
den reelt ikke bidrager til at fremme den
Irske Setter. Vi ønsker at bruge tiden på
tiltag, hvor den Irske Setter som jagthund
er i fokus, og vi ønsker at skabe et administrativt fundament, der ikke er afhængig af
enkeltpersoner.
Kommunikation og service til vores medlemmer: Vi har 2 hovedformål: 1) Gøre
bestyrelsens arbejde mere gennemsigtigt og
forståeligt for medlemmerne og 2) Ejere af

en Irsk Setter har forskellige mål med deres
Irske Setter, det skal vi som bestyrelse være
bedre til at adresserer.
Markedsføring af vores klub og den
Irske Setter: Det er en målsætning for bestyrelsen, at vores klub skal vækste i fremtiden. For at opfylde det mål er indførsel og
brug af ny teknologi nødvendig. Vi bliver
nødt til at møde potentielle ejere af en Irsk
Setter, der hvor de færdes til hverdag, og
vi behøver værktøjer til at håndtere disse
emner.
I forbindelse med medlemsundersøgelsen, der blev foretaget i november 2017,
blev værdien ”Vi ser muligheder i stedet
for begrænsninger” stemt ind i Top 5 af
de værdier, vi skal bygge vores klub på i
fremtiden. Vi tror og håber derfor, at vores
medlemmer vil støtte op omkring den
forandringsproces, som 2018 vil byde på.
En ting ligger helt klart, DISK vil arbejde
benhårdt på det. Til sidst vi vil benytte lejligheden til at ønske knæk og bræk for alle
dem, der skal vise deres Irske Setter frem
på markprøve her til foråret.
Med venlig hilsen
DISK

European Championship i Moncetz Frankrig
Hvert år i den 3. weekend i marts afholder
den Franske Irsk Setter klub European
Championship for Irske Settere. I 2018 er
datoen sat til d. 17-19 marts. Som I Danmark kan man tilmelde i forskellige klasser.
Derby 1 år: For alle Irske Settere der er
født i 2017. Hundene afprøves enkeltvis,
og de bedste overgår til dag 2. Man kigger
udelukkende på de medfødte egenskaber,
og hundene er meget rå.

Derby 2 år: For alle Irske Settere der er
født i 2016. Hundene afprøves enkeltvis, og
de bedste overgår til dag 2. Man kigger meget på de medfødte egenskaber, og hundene
er forholdsvis rå.
I begge klasser gælder det, at hundene
generelt ikke er så dresseret, som de hunde,
der stilles på det danske Derby. Der skydes
ikke ved stand.
Solo: Regler i store træk som i Åben
www.fjd.dk

Klasse i Danmark og hundene prøves i
et 20 min. slip. Hvis hunde viser meget
gode takter, kan det blive til et slip mere.
Som navnet på klassen antyder, afprøves
hundene enkeltvis, og man skyder selv over
hunden.
Couple: Som i Åben klasse/vinderklasse
i Danmark. Slippes parvis, ved makker
stand må hunden ikke kobles, og der skal
vises sekundering. Ved stødning eller
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DANSK IRSKSETTER KLUB
fuglearbejde skal hunden blive, hvor den
var, da fuglen lettede, føreren går derefter
ud til hunden og kobler den. Man kan som i
Danmark flush rejse, eller man kan rejse på
den sydlandske måde, som betyder, at man
må gå op på siden af hunden i niveau med
hundens skulderblad og let berøre hunden
ved rejseordre. I denne klasse uddeles CACIT, og resultater fra 2 dages prøver bliver
lagt sammen. Hunden med det højeste antal
point bliver European Champion.
Selve organiseringen af prøven ligner
rigtigt meget den danske hovedprøve, med
prøver fredag, lørdag og søndag og med
festmiddag lørdag aften. Dog er frokosten i
en klasse for sig, idet de fleste deltagere har
egnsretter med, som anrettes på lange borde
og deles med alle. Franskmænd elsker
dansk hakkebøf med bløde løg og rødbeder.
Antal starter på de 3 dage ligger på omkring
150-200. Selve prøverne bliver afholdt
på kæmpestore vinterhvede og vinterraps

marker. Der er normalt nogenlunde samme
fugletæthed som i Danmark, og kun stand
for agerhøns tæller. Kvaliteten på hundene
er høj, og det er en meget stor og lærerig
oplevelse at deltage. Der vil komme flere
detaljer omkring prøven på DISK hjemme-

side, og du er altid velkommen til at skrive
til mail: danskirsksetterklub.dk, hvis du
ønsker yderligere information.
Mvh
DISK

Inden afgang til terrænet spilles nationalsangen for alle deltagende lande.. Privat foto, Frank Krøyer.

Bekkasinprøve i Irland
Min barnedrøm om at rejse til mine hundes
oprindelsesland blev omsider opfyldt.
Den Internationale Irske Setter klub
inviterede alle Irisk Setter entusiaster til
“The European Championships on Snipe”
og dette blev årsagen til at jeg planlagde
denne tur til den Irske Setters moderland.
Vi, Gabriele Wenzel, Ralf Günther og jeg
planlagde turen til først på sommeren. Det
ville blive en lang tur på 2 dage, først 1200
km til færgen og derefter 17 timer på selve
færgen. Lia vom Kapellenpfad og Vilslev
Nilsson var en del af teamet.
Færgeoverfarten var fin for bade mennesker og dyr. Burene på færgen var store
nok til at Lia og Nilsson kunne dele en og
hygge sig derinde, så turen var ikke noget
problem.
Irland bød os velkomne med skønt vejr.
Landskabet er betagende smukt og folk er
venlige og hjælpsomme. Vejret er hovedsageligt påvirket af Golfstrømmen og har
tempereret maritimt klima. Irland kaldes
ikke for „Smaragd Øen“ for ingenting
Et par dage før mesterskabet som blev
afholdt i Athlone, var der var en Åben
klasse, organiseret af ”The Gaelic Gundog
League”. Vi var kun tilskuer til denne
prøve. Som i Danmark følger tilskuer og
deltagere i prøven de konkurrerende hunde
og dommerne. Højmosen er udfordrende
for deltagere og dommere hvert skridt skal
overvejes nøje. Hundene havde dog intet
problem med terrænet.
Hastigheden og grundigheden i deres søg
var imponerende og der var mange bekkasiner. Hundene havde mere end én chance
i hvert slip og der var mange god situationer bekkasiner. Prøven blev afholdt under
FCI regler, så selv en hund med mindre
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Heike Sporleder med Vilslev Nilsson og Lia vom Kappelnphad. Foto: Irish Power Games.

fejltagelser fik en chance for et slip mere.
I sidste slip var der kun de hunde tilbage,
Der kunne være med i kampen om et af de
smukke trofæer.
Anden dagen af begivenheden var en træningsdag for de udenlandske deltagere, så
deres hunde kunne vænne sig til forholdene.
Lia og Nilsson gjorde det godt, og jeg var
meget tilfreds med deres præstation. Jeg
var positivt overrasket over, hvor godt de
klarede terrænet.
På grund af deres erfaring fra Danmark
var de vant til at være tilskuer og følge holdet hele dagen og var meget afslappede. De
klarede begge to at stå for en bekkasin. Der
blev serveret meget lækkert til frokost og
vi var var alle spændte på den kommende
prøve.
www.fjd.dk

Dagen før mesterskabet var der en prøve
for kun for Irske Settere. Jeg tilmeldte Lia
i parsøg og Nilsson i solosøg. Lia fik tildelt
„Très bon“ mens Nilsson desværre røg ud.
Efter en succesfuld stand fandt han bekkasiner men omstændighederne var ikke
optimale så han blev „eliminé“.
Mesterskabet tog to dage. Efter præsentationen af de forskellige teams, tog vi af
sted til Terrænet i flere grupper. Terrænet/
mosen omkring Athlone synes uendelig.
Der var teams fra Frankrig, GB, Isle of Man
og selvfølgelig Irland. Jeg var den eneste
aktive deltager fra Tyskland. Vejret var ikke
alt for godt på den første dag og det var
svært for hundene pga. den hårde vind. Der
var mange bekkasiner i hvert slip og det
var virkelig forbavsende hvor hurtig og systematisk hundene løb. Bredt, hurtigt, men
aldrig med for langt imellem slagene.
Irland er fantastisk og jeg er sikker på, at
vi vil vende tilbage på et senere tidspunkt!
Med venlig hilsen
Heike Sporleder

Blackstairs Behenny i flot stil. Foto: Irish Power
Games.

I næste nummer

Foto: Alex Nissen.

Foto: Annette Laursen.

Agerhønens ABC. Vi prøver at samle al den viden, vi p.t. har om agerhøns. Levevis, krav til biotop, prædation, udsætning og meget mere.

Undgå fejl. Det er nemt at lave fejl,
når man træner med sin hund. Tips til,
hvordan det kan undgås.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.fjd.dk
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Lokale markprøver i HaslevFaxe Jagtforening
Haslev prøven
søndag den 25. februar
2018 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 19. februar til Uffe Tromborg på tlf.: 56283617
Faxe prøven lørdag den 3. marts 2018
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 mandag den 26.
februar til Niels Ekholm Petersen på tlf.
22645522
Der kan købes morgenmad. Frokost i
klubhuset, hvor der er mulighed for at
købe mad samt øl og vand. Dette gælder begge prøver.

Lokal markprøve – Sjælland

Lokal markprøve ved Sindal

Afholdes søndag den 4. marts 2018 fra
klubhuset på skydebanen: Østre Vej 20,
4532 Gislinge.
Mødetid kl. 8.00. Max to hold.
Pris 200 kr. pr. hund incl. morgenkaffe
og brød. Betales på dagen.
Frokostpause i terrænet eller klubhuset,
som vejr og dommer bestemmer.
Tutten vil være åben for salg af pølser
og drikkevarer.
Kontaktperson og prøveleder: Hans
Kurt Kaas 4041 3686.
Tilmelding med oplysning af:
Førernavn, telefonnummer, hunderace
og navn, samt Ung eller Åben klasse,
på mail til Hanne på hokl.ostrup@gmail.
com evt. 2098 8826 senest den 25.
februar.

Lokal markprøve ved Sindal afholdes
lørdag den 3. marts 2018.
Mødested og tid: Sindal Flyveplads,
Tågholtvej 170 9870 Sindal kl. 08:30
Der kan tilmeldes hunde i ungdoms-,
åben og vinderklasse. Prøven dømmes
efter fælles markprøveregler.
Der uddeles pokaler i samtlige klasser til
prøvens bedste hunde.
Såfremt vejrforholdene er skyld i, at
prøven må aflyses, er det hundeførerens
pligt selv at orienter sig om dette.
Pris pr. hund 200,00 kr. incl. Morgenkaffe og rundstykker.
Sidste frist for tilmelding onsdag den
28. februar 2018. Tilmelding: Lars Brok
29934306 eller Jes Krag 61603734.

Bemærk: Ikke nyligt opdaterede GPS´er
tager ikke højde for ny
motortrafikvej. Indtast f.eks. Østre Vej 5,
men fortsæt ud ad markvejen
over kanalen, til klubhuset.
Vel mødt. Hundeudvalget i Lammefjordens Jagtforening.

www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

Bestilling modtages på æg, kyllinger
LDOOHDOGUHRJIDPLOLHÀRNNH

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

SL VILDT

d. 4/3 2018
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
Kurt 21780666

KÆLEDYRSKREMATORIET

Agerhøns og fasaner
sælges

Lokal kontinental markprøve
i Tårs

www.midtjyskvildtfarm.com

AGERHØNS

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte
Sørensen

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier

Tlf
27636780 - 60132000
Email:katholt@private.dk

Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt
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
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Sjodvangen 8,
5610 Assens

www.agerhonsopdraet.dk

Mobil:
40434850

email:
alexnissen@c.dk

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning

www.fjd.dk

%UXJHUGXVWDGLJNXQ
PÁONHV\UHEDNWHULHUYHGGLDUUH"

Genopretter tarmfloraen og
smager godt..!
&DQLNXU3URLQGHKROGHU
U
RE
EEHOW
E
EHOW
KMÁOSHVWRIIHUPHGWUHGREEHOW
IXQNWLRQGHUVW\UNHURJXQGHU
VWÓWWHUKXQGHQVWDUPEDODQFH

3URELRWLNXPSUHELRWLNXP
3URELRWLNXPSUHELRWLNXP
3
URE
ELRWLLNXP SUHELRWLNXP
RJPLQHUDOVNOHU
RJ
PLQHUDOVN OHU
.RPELQHUHVLÄQIRUPXOHULQJ

)LQGQÁUPHVWHIRUKDQGOHU
www.fjd.dk
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Det bedste til din hund
- gennem flere generationer

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

.520,;
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Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk

