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Forårets prøver er overstået.
For nogle med succes for
andre med skuffelse. Så
er det bare man som
skærmtrolden Hugo må sige: - Vi prøver
igen. Vi skal nok klare os vi to.
Nu deltager jeg i den lokale jagtforening
jagthundetræning hver tirsdag aften. Her
er mange hunde af forskellige racer. Labrador, spaniels, men også en del stående
hunde. Det er fornøjelige aftener, hvor vi
hjælper hinanden under kyndig vejledning
af instruktøren, og hvor vi efterfølgende
hygger os med en øl, inden vi kører hver
til sit.
Men der gik ikke ret mange aftener, før
det stod klart for mig, at ikke alle fik og
ville få lige meget ud af træningsaftenerne.
Et eller andet sted vidste jeg godt, at det
var sådan. Mange år som instruktør og
tidligere ansvarlig for Jægerforbundets
Jagthundeinstruktørudddannelse har lært
mig, at der er stor forskel det resultat, den
enkelte står med, når kurset er færdig.
Men hvad er det, der skal til, for at det
lykkes med en hund. For det første skal
hunden ville arbejde for sin fører. Alt for
mange er slet ikke interessante nok i hundens øjne. Derfor er de andre hunde ofte
langt mere interessante.
På begynderholdet er der en pige på
omkring 12 år. Hendes labrador sidder lige
foran hende, og dens øjne er klistret til
pigens ansigt. Den følger enhver af hendes
bevægelser, og den adlyder hende blindt.
– Jeg følger dig, fordi jeg kan lide dig, og
fordi jeg har tillid til dig, ”siger” den.
Så er der dem, der ikke rigtig får trænet
hjemme. De glemmer at bruge de mange
små hverdagssituationer til at markere
lydigheden og til at få trænet de simple
discipliner. Der er hundeejere, der går på
kursus i 10 uger, uden at hunden lærer at
appportere. Jeg starter konsekvent med
indlæring af apport, når min hvalp er tre
mdr. Når den er fire, kan den apportere.
Hvor svært kan det være, hvis man blot
bruger de tre K-er, kærlighed, krav og
konsekvens.
Så er der også dem, der ikke møder op
hver gang. To aftener før bukkejagten går
ind, er der mandefald. Det er tilsyneladende vigtigere at få den stige kontrolleret,
at køre rundt og observere eller lave de
sidste aftaler med kammeraterne. Der er
masser af dage, man kan gå på bukkejagt, men der er kun 10 aftener, man kan
komme til hundetræning.
Så er det jeg tænker, at det egentlig
ikke er så sært, at vi ikke alle når samme
resultat.
Med sportslig hilsen
Flemming Østergaard, redaktør.
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Større naturværdier i det åbne land
Natur- og Landbruskommisionen anviser mulighederne
Midt i april barslede Natur- og Lanbrugskommisionen med den længe
ventede rapport,. Rapporten nøjes ikke med at fortælle, hvad der skal
til, men der er også anvisninger på, hvordan det kan gøres.
I en tid, hvor der arbejdes hårds af entusiastiske
landmænd og jægere med at få implementeret forvaltningsplanen for hare og agerhøne i markdriften, er
rapporten særdels velkommen.

Nogle forslag
•

•

•

En bedre natur med større biodiversitet. Det lyder jo
godt, og det er faktisk hovedkonklusionen på Naturog Landbrugskommissionens rapport, der kom midt i
april.
Rapporten igennem giver kommissionen, der er
nedsat af regeringen, sit bud på hvad der skal til for at
forbedre forholdene i landskabet, så naturværdierne
bliver større og biodiversiteten øges.
Det mest interessante er dog, at man ikke nøjes med
at give forslag til, hvad der skal til. Man kommer også
med anvisninger på, hvordan det skal gøres.
Særlig interessant set med vore øjne er naturligvis
afsnittene om det åbne land.
Her gør man opmærksom på, at småbiotoperne skal
udvikles og beskyttes bedre, end tilfældet er i dag. Der
skal skabes mere natur i agerlandet.
Hele rapporten kan findes på FJDs hjemmeside.
De mange tiltag vil i lige så høj grad gavne ikke jagtbare arter i
agerlandet.
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Opretholdelse af småbiotoper på
en bedrift skal indgå i opfyldelse
af de krav om god landbrugs- og
miljømæssig stand, som er knyttet
til udbetaling af landbrugsstøtte, når
Danmark implementerer EU’s nye
landbrugspolitik i 2014/2015.
Det kommende danske landdistriktsprogram skal indeholde forbedrede
støttemuligheder til natur og biodiversitet i landbrugslandet, herunder
støtte til etablering af flere småbiotoper, sprøjtefri bræmmer mv.
samt udarbejdelse af naturplaner
på ejendomsniveau, rådgivning og
efteruddannelse om naturhensyn.
Driftsloven bør revideres med
henblik på at fastlægge klare krav
til og principper for arealanvendelsen på landbrugsjorder og sikre
naturværdier. Det skal fremgå, at
landbrugsdrift og natur er ligeværdige hensyn, og der skal derfor ikke
være begrænsninger for anvendelse
af landbrugsarealer til naturformål.

HIKE HUNDEFODER

HIKE HUNDEFODER SIKRER ET SUNDT, AKTIVT OG LANGT HUNDELIV

+,.(KXQGHIRGHUHUGDQVNSURGXFHUHW6XSHU3UHPLXPIRGHUQnUGHWHUEHGVWPHGIRGHUEODQGLQJHUGHUJLYHUGLQKXQGHQHUJLRJ
overskud. Alle blandinger er garanteret fri for grise- og oksekød, animalske biprodukter, vegetabilske proteinekstrakter og vegetabilske højprotein-ingredienser. Og så er vores foder naturligvis uden tilsatte farve- og smagsstoffer.

HIKE HVALPEFODER

HIKE AKTIV 30/24:

HIKE Hvalpefoder sikrer, at dine hvalpe får en optimal
vækst i hele hvalpeperioden fra de er 3 uger til 12 måneder.
HIKE Hvalpefoder er også velegnet til tæver med hvalpe og
hunde, som skal restituere efter sygdom.

HIKE Aktiv er det suverænt bedste præstationsfoder, du kan give din
hund. Her er det rette foder til hårde jagtperioder, til marktræning og
prøver, hvor hunden skal yde sit maksimale og hurtigt skal restituere. HIKE Aktiv 30/24 er også det rette foder til hunde, som skal
restituere efter sygdom, og til tæver med hvalpe.

HIKE Hvalpefoder indeholder alle vitaminer og mineraler og
har et proteinindhold på 30%, der kommer fra tørret kylOLQJHN¡GRJW¡UUHW¿VN

FAKTA

HIKE Aktiv 30/24 rummer alle vitaminer og mineraler samt et proWHLQLQGKROGSnIUDW¡UUHWN\OOLQJHN¡GRJW¡UUHW¿VN

FAKTA

HIKE Hvalpefoder indeholder min. 25 % tørret kyllingekød og
W¡UUHW¿VNKYLONHWVYDUHUWLODWNJ+LNH+YDOSIRGHULQGHKROGHUJIHUVNN\OOLQJHN¡GRJJIULVNIDQJHGH¿VN

HIKE Aktiv 30/24 indeholder min. 30 % tørret kyllingekød og 6 % tørret
¿VNKYLONHWVYDUHUWLODWNJ+,.($NWLYLQGHKROGHUJIHUVNN\OOLQJHN¡GRJJIULVNIDQJHGH¿VN

73% af proteinindhold kommer fra let omsætteligt kylingekød
RJ¿VN

DISURWHLQLQGKROGHWNRPPHUIUDOHWRPV WWHOLJN\OOLQJHN¡GRJ¿VN
)HGWLQGKROGHWHUSnRJVSHFLDOVDPPHQVDWDIDQLPDOVNIHGW¿VNH
og rapsolie.

Fedtindholdet på 20% kommer fra en optimeret fedt- og
ROLHEODQGLQJPHGDQLPDOVNIHGW¿VNHRJUDSVROLH

HIKE BRUGSHUND 24/15

HIKE Brugshund 24/15 er den helt rigtige fuldfoder for hunde med et moderat til højt aktivitetsniveau samt hunde i kennel og pension.
HIKE Brugshund 24/15 rummer alle vitaminer og mineraler med et proteinindhold på 24% fra tørret
N\OOLQJHN¡GRJW¡UUHW¿VN

FAKTA
HIKE Brugshund 24/15 indeholder min. 22 % tørret kyllingekød og
W¡UUHW¿VNKYLONHWVYDUHUWLODWNJ+LNH%UXJVKXQGLQGHKROGHUJIHUVN
N\OOLQJHN¡GRJJIULVNIDQJHGH¿VN
DISURWHLQLQGKROGHWNRPPHUIUDOHWRPV WWHOLJN\OOLQJHN¡GRJ¿VN
Fedtindholdet er på 15% og sammensat af animalsk fedt,
¿VNH±RJUDSVROLH

SPECIAL FULDFODER:
HIKE SENIOR/LIGHT 18/10
HIKE Senior/Light 18/10 er en fuldfoder, der er perfekt til ældre
hunde, overvægtige hunde og hunde som får lidt motion samt
hunde med allergi. Fuldfoderet er helt fri for hvede og majs og
dermed også fri for gluten.
HIKE Senior/Light 18/10 er sammensat med proteinindhold
IUDN\OOLQJRJ¿VN)HGWLQGKROGHWHUHQVSHFLDOWLOSDVVHWIHGW±RJ
olieblanding.

Ønsker du yderligere oplysninger,
Kennele e e
eller
e forhandleraftaler
o a de a
så kontakt os

HIKE LAM OG FRUGTER 25/16
+,.(/DPRJ)UXJWHUHUHQVSHFLDOIXOGIRGHUGHUHU
XOGIRGHUGHUHU
rgi, men
me
en også
særdeles velegnet til hunde med allergi,
bland
ding.
andre hunde vil stortrives med denne blanding.

HIKE Hundefoder
Holstebrovej
H
Holsteb
b
189, Mønsted
8800 Viborg
86647339
hike@hike.dk

HIKE Lam og Frugter 25/16 adskiller sig fra
a andre
er fra ærter,
æ
fuldfoder ved at kulhydraterne kommer
QGLQJH
HQKHOW
NDUWRÀHURJJXOHU¡GGHUGHUIRUHUEODQGLQJHQKHOW
ing kommer
ko
ommer
uden korn. Proteinerne i denne blanding
IUDODPPLQRJ¿VNPLQ
lamm
mefedt,
Fedtindholdet er 16 % og kommer fra lammefedt,
UDSV±RJ¿VNHROLH

WWW.HIKE.DK
W
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Skive-skåret
Entusiastiske hundefolk på Skive-egnen havde igen påtaget sig opgaven at arrangere DKKs
Forårsmesterskab for kontinentale racer. Det blev klaret til UG.
Reportage: Jette Veggerby

Her er der fugl.

Søndag den 14. april blev der afholdt
mesterskabsprøve for kontientale racer ved
Skive. Prøven var en lukket prøve, hvortil
hundene havde kvalificeret sig fra specialklubbernes og DKK´s/DJ´s forårsvinderprøver. 31 hunde var tilmeldt dagens prøve.
Vinteren havde endelig sluppet sit tag i os
op til denne weekend og vi blev mødt med
120 C, frisk vind og sol i Skive. En herlig
dag kunne begynde.
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DKKs formand for udvalget for stående
jagthunde, Erik Petersen, bød velkommen til
prøven, ændringer i kataloget blev gennemgået, og dommere samt prøveledere blev
præsenteret. Herefter blev de tre holdt sendt
til de respektive terræner. Jeg fulgte hold 2
med dommer Kristen D. Kjeldensen og prøveleder Anders Laigaard, ca. 20 min. kørsel
til det anviste terræn, som var en stor mose.
Det var et prægtigt areal! Hele mosen lå
brak, og der var masser af skrub, bække og
www.fjd.dk

udstrakte vidder. Mange hundefører ville
godt på jagt i sådan en herlig mose!
Først skulle vi lige 2 km. ud i mosen, før
prøven kunne begynde, men afsted det gik
i rask trav over de ujævne tuer og huller, og
mange sendte sikkert en venlig tanke til den,
som havde slået gæsset i brede bælter igennem hele mosen.
Faktisk var det slet ikke meningen, at
mosen skulle bruges, men da prøveleder
Anders Laigaard lørdag skulle ud og son-

dere de først valgte arealer, var de blevet
pløjet og sået i løbet af dagen! Heldigvis er
Anders Laigaard en erfaren herre, så han
havde naturligvis en plan B, og således blev
det mosen på Brenumfod, der blev dagens
terræn for hold 2.
På hold to var der både Kleiner Münsterlænder, Langhåret, ruhåret- og korthåret
hønsehunde, og der var herligt at se de forskellige racer arbejde. Den første, der havde
en perfekt situation var Gorm Henriksen
fra Ringkøbing med sin korthåret hønsehund Toes Krøyer, der tager stram stand for
parhøns, avancerer og er rolig i opfløj - dette
på trods af makkerhunden var meget tæt
på. Både hund og fører bliver helt fjolleglade, hvilket nok skabte smil på læben hos
publikum, men forståes til fulde af andre
hundefører.
Det var et spændende, men også udfordrende terræn for både hunde og fører. Flere
steder var der meget vådt, så på et tidspunkt
måtte dommer Kristen D. Kjeldsen hjælpe
en hundefører over et stort vandhul, før
end han kunne komme ind til sin hund, der
havde stand imellem store buske og vandhuller. Desværre kom der ikke en situation
ud af det, men der blev gjort alt, hvad der

var muligt hele dagen igennem for at få så
mange hunde som muligt for fugl, og Kristen D. Kjeldensen havde mange gange det
lange ben foran for at komme op til en hund,
der havde stand.
I et langt læhegn var hele tre hunde for
fugl, før man vær færdig med marken. Af
disse blev det til to perfekte situationer, deriblandt for Jens Arne Hald fra Støvring med
sin korthår, Østedgaard´s Malte, men det par
kommer vi tilbage til senere.
Præcis kl. 13:15 var vi tilbage i ”Hytten”,
ganske som prøvelederen havde sagt, og
nu var der frokost, som bestod af en herlig
gullashsuppe med brød til. Der blev snakket livligt ved bordene, situationer blev
vendt og drejet, og der blev hygget mellem
hundefolket. Rigtig mange havde deres
familie med, den yngste deltager var nogle
få måneder gammel.
Kl. 14:00 var der matching, hvilket var
ventet med spænding. Nu kom svaret på om
formiddagens arbejde havde været nok til at
komme med i slutspurten. Der var 11 hunde,
der gik videre i 2. runde. Matchningen foregik ved Flyndersø lige uden for Skive, hvorved der ligger et enestående bakket lyngområde. Der var mødt mere end 100 publikum

op til at følge den spændende match, alle
fornuftig klædt, for solen var væk, og det
begyndte at regne i stride strømme.
Nu kom både hunde og fører på arbejde, da
det gik op ad det første lange stykke og der
var nogle store buske, der vanskeliggjorde at
holde og rejse fuglen for hunden og for føreren i det hele taget at se, hvor hunden var.
Men der blev kæmpet til sidste knurhår, og
dommerne gjorde meget ud af at matche de
enkelte hunde og sørge for, de fik de antal
slip, som de kunne tilkomme.
Det kom der flere perfekte situationer ud
af, og her må jeg igen fremhæve Jens Arne
Hald med Malte, som i udstrakt galop viser
et velanlagt søg, tager en stram stand, rejser
fugl og promte respekt i opfløj. Det var en
sand fornøjelse at se. Prøven bliver sluttet
kl. 16, hvor dommerene havde set det, de
skulle, for at kunne finde de seks vindere, og
hundeførerne samt en del af publikum kørte
tilbage til ”Hytten”.
Erik Petersen afslutter dagens prøve med
at takke dommerne, prøvelederne, de seks
hornblæsere og ikke mindst prøveleder
Anders Laigaard for en veltilrettelagt prøve.
Herefter fik de seks vindere en ærespræmie
fra DKK, foder fra Eukanuba samt deres

Prøven er i gang i den herlige mose på Breumfod.

Hvad mon dommeren noterer? Jens Arna Hald ser sig
fornøjet tilbage efter en perfekt situation.

Der var stadig høj fart over middag.

Dette øjeblik afgør pladsen som 6. vinder for Jens Mortensen med Aisha.

www.fjd.dk
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kritikker fra dagen.
1. vinder blev Jens Arne Hald med sin
korthår, Østedgaard´s Malte, hvilket var
helt igennem fortjent, og den stolte vinder
blev da lidt betuttet, da de seks hornblæsere
- ud over fanfare, som blev spillet for alle

vinderene - også spillede ”Han skal leve”!
Herefter poppede vinderen champagnen og
skænkede op i glassene til de andre vindere, hvilket der kom meget morskab ud af.
Dagens prøve var slut, og de trætte hunde og
hundefører kunne køre hjem til alle dele af

Resultatet blev:
1.vinder HP: KH, Østedgaard’s Malte, Jens
Arne Hald, Støvring
2.vinder HP: KH, Toes’ Krohg, Kurt Grün, Tårs
3.vinder: RH, Fjordgården A Boss, H. Hermansen, Erslev

4.vinder: RH, Kærholt Mads, Flemming Ransborg, Randers
5.vinderRH, Lindelunds Ludvig, Morten Nannberg, Skævinge
6.vinder: RH, Jaedicke’s Aisha, Jens Mortensen, Egtved

landet, nu en oplevelse rigere.
Tak for en god mesterskabsprøve og for
fint terræn, ikke bare med mange fugle, men
også stor herlighedværdi. Skive er slet ikke
så tosset endda.

Der truttes og blæses for vinderne. Det blev også til en
omgang „Han skal leve“ for Jens Arne Hald.

Træningsartikler for jagt- og markprøvehunde

til træning konkurrencer & fornøjelse
Fås i flere
størrelser.
Pris: str. 10

OMTANKE!
O
MTANKE!
OMTANKE!

kr. 565,-

Kr. 150,-

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

Med refleks
inkl. gravering
af oplysninger

Kan vaskes ved 40 gr
Danmarks største
udvalg af træningsartikler
til apporteringstræning

MYSTIQUE ®· DUMMYSHOPPEN
Kronborgvej 3 · 8381 Tilst · 8745 0902 · info@dummyshoppen.dk

www.dummyshoppen.dk · www.mystique-dummy.dk · www.mystique-dummy.se
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Hvor mange dyr ser du?
De farligste dyr kan være svære at få øje
på. Mange katte og hunde kan have sine
egne husdyr i form af parasitter som både
irriterer og spreder sygdomme. Vidste du
at ﬂåten er verdens næstværste smittespreder og at lopper er en af de hyppigste
årsager til allergi hos både hunde og katte?
Der er god grund til at beskytte dem!

6d}TWdVWdefabbWdÉ}fWd^geaY^abbWd
Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og ﬂåter. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, ﬁpronil, og et aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber (S)-methopren. Indikationer: behandling mod angreb af lopper, ﬂåter og bidende lus hos hund og kat samt angreb af lopper og ﬂåter hos ilder. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat og ilder. Forebygger loppernes formering ved at hæmme
udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Effekten over for ﬂåter varer i op til 4 uger hos hund og ilder og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk
eksem forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo, katte under 8 uger og/eller 1 kilo samt ildere yngre end
6 måneder. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Må ikke anvendes til kaniner. Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat/ilder, da dette kan medføre overdosering. Da der ikke foreligger data herom, anbefales det ikke at anvende præparatet til
andre dyr end målarterne. Administrationsmåde: til udvortes brug. Dosering: til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2–10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10 –20 kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20 –40 kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt. Til kat og
ilder: 1 pipette à 0,5 ml. OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat/ilder. Man bør ikke overdosere. Bivirkninger: blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene observeret. Hvis
dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme. Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet (sammenﬁltret/fedtet pels). Forsigtighedsregler: badning med vand inden for 2 dage samt
hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Der foreligger ingen data vdr. mulighed for toksicitet af præparatet hos killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede
moderdyr. Undgå at dyr slikker på behandlingsstedet, og at dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør omgå behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte ﬂåter kan forekomme. Undgå at få produktet i kontakt
med mund og øjne. Vask hænderne efter brug. Præparatet kan forårsag irritation af slimhinder, hud og øjne. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Se endvidere brugsanvisning
på pakningen. Pakninger: æske med med 3 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml. Æske 6 pipetter: 0,5 ml. Udl. V. Januar 2013. Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark: Merial Norden A/S.
FL/DK/123/05.13 RELEVANS.NET
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Så kom foråret
langt om længe
Hvad kunne ellers være mere passende, når nu DKK afholdt sit forårsmesterskab for engelske racer?

Tekst: Søren Stenhøj
Foto: Lene Mortensen

Efter 2 minutter i dagens første slip strammer Midtvejs Loke op og tager stram stand.
Han går forsigtigt frem på ordre, løser op,
og sammen med makker slår de lidt ud til
højre, hvor Fønsvigs Darwin opnår stand.
Forsigtigt rejser Darwin parhøns. Der er ro
i opflugt og skud. Så var vi i gang på hold
2. Det tegnede til at blive en rigtig god dag i
Holbæk og omegn.
Men, inden vi kom så langt, havde prøveleder Erik Petersen foran Hørby Færgekro
budt de 30 håbefulde deltagere velkommen. En hilsen var der også til de mange
morgenfriske tilskuere, og endelig en særlig
velkomst til dommerne Svend Aage Vad
(ordf.), Anton Dahl og Kristian Frøkjær.
Erik opsummerede kort det store puslespil
med at finde deltagerne fra de mange vinderprøver til mesterskabsprøven. Det er jo
året, hvor de nye ekstra vinderklasser i Danmark Jægerforbunds regi har indgået i store
matematiske beregninger med at fordele de
eftertragtede pladser.
Under opråb blev der lige lidt stille, da
pointerklubbens formand tre gange meldte
sit fremmøde. Folk måtte lige granske programmet en ekstra gang. Den var god nok.
Flemming var trippelfører på hold 1. Ganske
flot, må man sige. Så var det ellers med at
sadle op og komme af sted.
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Dagen bød på perfekte forhold. Det var
lettere overskyet, ingen frosthårde marker,
temperaturen var stille og rolig stigende fra
4 grader til en 10 stykker. Det havde regnet
tilpas i løbet af natten og den tidlige morgenstund. Væk var de hårde og tørre marker,
som ellers har præget forårets markprøver.
På alle tre hold oplevede hunde og førere
terræn af første klasses karat. På hold 2 var
der en uventet gevinst ved den lange vinter.
Her foregik en stor del af afprøvningen på
lækre stubmarker, som landmændene endnu
ikke havde haft mulighed for at pløje op og
gøre klar til at så. Disse marker var flot besat med agerhøns og fasaner. Med løs hånd,
blev der på dette hold optalt 12-14 gange
parhøns, 5-6 fasaner, 6 harer og 5 stykker råvildt. Her er ikke medregnet en stolt
fasankok og hans harem på 3 høner.
Afprøvningen på hold 2 blev om formiddagen fulgt meget nøje. Dommer og de
mange tilskuere blev vidne til fornuftigt
hundearbejde. Enkelte hunde var dog noget
forsigtige ved rejseordre, og i de første slip
virkede det som om, at hundene skulle bruge
lidt tid på at udpege fuglene præcist. Da
første runde var afviklet, havde Anton Dahl
skudt over fire hunde. I et enkelt slip var der
ikke set fugl. To af de fire stolte hundeførere
måtte dog konstatere, at deres hunde var
www.fjd.dk

blevet behæftet med lidt minusser.
I runde 2 fortsatte den gode stime med
fugle og fugletagninger. Hurtigt var der
skudt over to hunde – heraf en genganger.
Så var der lige den med fasankokken og
haremmet. Dommer og fire hundeførere
med fugletagninger skulle ud og hente vind.
Mens de gik ned langs en remisekant, kunne
resten af følget se fem stykker råvildt forlade remisen, samt se en stolt fasankok og
hans harem boltre sig i remisens græskant.
En god chance til en vaks hundefører? Men,
nej. Det blev til et slip på den store rapsmark, hvor venstre side nærmest virkede
forhekset. Ingen – hverken hund eller
fører – nærmere sig på noget tidspunkt den
dejlige græskant med de forelskede fasaner.
Der faldt efterfølgende et par drilske bemærkninger til de to førere. Ordet vildtsky
blev flittigt anvendt. Om det var hund eller
fører, som fik betegnelsen, skal være usagt.
I næste slip skete katastrofen. I majsstub
tog Carloo stand stort set samtidig med,
at han var blevet sluppet. Dina, der havde
en perfekt fugletagning med i bagagen,
nægtede at sekundere, og dermed var det
farvel og tak for i dag. Igen blev det til et
kort slip for Carloo, der sammen med makker i formiddagens sidste slip, kunne forlade
dommerens bog ved at forfølge flygtende

Højrejst stand Sikas Sioffer v. Knud Overgaard.

parhøns. I mellem de to intermezzoer, fik
Opus sneget sig med, ved at udnytte chance
til fasan. Syv skud blev det til på hold 2,
men to ekvipager måtte, uanset dommernes votering til frokost, se eftermiddagens
afprøvning forsvinde i den blå luft.

Hvad mon de tænker? og skal Erling Clausen lige
have dulmet nerverne? Mørups Britta og Hugo Nielsen
blev i hvert fald 2. vinder for tredje år i træk.

Så var det tilbage til Hørby Færgekro,
hvor frokosten skulle indtages, mens de tre
dommere voterede.
Der var 13 hunde, som i princippet kunne
komme med over frokost. Det betød, at der
var skudt over 50 % af de deltagende hunde
– medregnet de, som havde lavet ulykker.
Dommerne skar igennem, da de efter
kaffen entrerede podiet. De ønskede kun at
medtage hunde med 1 A og 1 B til eftermiddagens afprøvning. Det betød, at 7 hunde
kom med – heraf én med 1A. Det betød så
også, at 6 hunde blev sorteret fra. Hunde
med enten 2 A, 2 B eller 3. Ingen havde
overhovedet gjort sig fortjent til en IFF.
Overliggeren var således sat meget, meget
højt. Spændende!
Eftermiddagens afprøvning blev gennemført på vintersæd og græsmarker.
Formiddagens afprøvning havde fremvist
fint med fugle på sådanne terræner, men
der blev ikke set fugle i hverken 2. heat og
matchning. Derfor blev de grundlæggende
www.fjd.dk

”karakterer” for søg, fart og især stil måske
yderst afgørende om eftermiddagen.
Efter 2 heat, som medførte omprøvning
af én hund, kunne det blot konstateres, at 5
hunde havde fastholdt deres positive indtryk
fra om formiddagen – inkl. hunden med 1
A. To af hundene havde helt naturligt taget
”bundpladserne”. Der var lagt op til en tæt
matchning, hvor ”bunden” var givet, og
hvor de øvrige hunde kunne komme helt til
tops.

Nordvestjydens Ciwa har stand. Dagens præstation
rakte til at blive 6. vinder.
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Så gik det ellers hurtigt. Lidt roden på fært
blev hurtigt straffet. Koble! Dermed var 6.
vinderen på plads. I de næste slip var det
marginalerne, som spillede ind i forhold
til hundenes placering. En tom stand før
finaleslippet afgjorde hurtigt placeringen
som nummer 3.
Finaleslippet stod mellem pointer Mørups
Britta og engelsk setter Lammefjordens
Chila. De to hunde havde mødt hinanden i
2. heat, og her havde Chila bekræftet sin status som 1 A. Finaleslippet blev ganske kort,
da Chila tog teten fra start. ES Lammefjordens Chila og Egon Dynesen blev hermed
en fortjent forårsmester.

Det var en glad og stolt prøveleder, som
sammen med dommerne, og foran Eukanubas flotte præmiebord, kunne afslutte
årets forårsmesterskab for de stående engelske racer. En stor ros og tak gik til prøvekoordinator Jan Lorentzen, der sammen med
de øvrige terrænledere havde tryllet terræner
frem, som til fulde var et mesterskab værdigt. Afslutningsvis blev vinderne hyldet på
traditionel vis.
Se, så blev det alligevel forår i lille Danmark.

En tilfreds Egon Dynesen og Chila.

Resultatet:
1. vinder med HP ES Lammefjordens
Chila v. Egon Dynesen
2. vinder med HP P Mørups Britta v.
Hugo Nielsen
3. vinder med HP ES Tobølbjergs Columbine v. Allan Nissen
4. vinder med HP ES Senjas Opus v.
Erling Clausen
5. vinder med HP GS Østjyllands PB Mal
v. Ulrik Stadelhofer
6. vinder ES Nordvestjydens Ciwa v. Kurt
Nedergaard

Slaget gang følges nøje af tilskuere og hundeførere, der ikke nåede med til eftermiddagens afprøvning.

Bedste forside 2013
Fotokonkurrence
Forsiderne i 2013 er et led i en fotokonkurrence mellem medlemmerne.
Mange har indsendt billeder, og redaktionen har i samarbejde med fotograf Kim Henriksen udvalgt seks, der vil pryde bladet i dette år.
Hvem der vinder 1. præmien, en hønsejagt, er du med til at afgøre.
På FJDs hjemmeside kan du stemme på den aktuelle forside, hvis du synes billedet er
godt. Afstemningen er åben fra d. 15.06 - 15.07.
Klik ind, hvis du synes dette måneds billede er godt.
Vinderen bekendtgøres i Jagthunden, februar 2014.

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 465 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.dansk-kennel-klub.dk eller kontakt os på tlf.: 56 18 81 00
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Regler for tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr

Ad. 1. „På initiativ af arrangør, prøveleder eller dommer“
Tilmeldingsgebyret (100 %) betales tilbage
hvis:
•
Arrangør eller prøveleder aflyser prøven inden tilmeldingsfristens udløb
•
Hvis hunden, som er påført ventelisten,
ikke kan få plads på prøven

Ud over tilbagebetalingen af tilmeldingsgebyret har arrangør og/eller prøveleder ikke
ansvar for tab og/eller skade som påføres
hunden eller føreren.
Det er en betingelse for enhver tilbagebetaling, at hundeføreren oplyser registreringsog bankkontonummer ved tilmeldingen.
Ad. 2. „På initiativ af hundeføreren“
Tilmeldingsgebyret (100 %) betales tilbage
hvis:
•

Tilmeldingsgebyret (fratrukket 25 % administrationsgebyr) betales tilbage hvis:
•
Arrangør og/eller prøvelederen ikke
kan godkende tilmeldingen
•
Arrangør eller prøveleder aflyser prøven efter tilmeldingsfristens udløb
•
Føreren kan ikke få tilbagebetalt tilmeldingsgebyret, hvis:
•
Hunden er påviselig syg, aggressiv,
løbsk eller der er givet fejlagtige oplysninger i tilmeldingen og, at hunden
derfor afvises inden start
•
Ekvipagen udgår og/eller bortvises
under prøven
•
Arrangør, prøveleder eller dommer –
efter prøvens start – afbryder og/eller
aflyser prøven fordi forholdene gør det
uforsvarligt at gennemføre prøven.

•

Ved ekvipagens forfald inden tilmeldingsfristens udløb
Hvis føreren skriftligt trækker sig fra
ventelisten senest en uge før prøvens
start (mødetidspunkt)

Tilmeldingsgebyret (fratrukket 25 % administrationsgebyr) betales tilbage hvis:
•
Ved ekvipagens forfald (legitimeret ved
dyrlæge- eller lægeattest eller DKK
autoriseret dommer), som anmeldes inden 12 timer før prøvens starttidspunkt
(mødetidspunkt)
•
Føreren kan ikke få tilbagebetalt tilmeldingsgebyret, hvis:
•
Ekvipagen ikke møder til fastsat tid på
prøvestedet
•
Ekvipage på venteliste (og hvor føreren
får meddelelse om at der er plads på

•

prøven) ikke møder op
Hundeføreren vælger at trække hunden
fra prøven

Ud over tilbagebetalingen af tilmeldingsgebyret har arrangør og/eller prøveleder ikke
ansvar for tab og/eller skade som påføres
hunden eller føreren.
Det er en betingelse for enhver tilbagebetaling, at hundeføreren oplyser registreringsog bankkontonummer ved tilmeldingen.

Ny markprøvedommer

Knud Føns
kontinentale racer

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.fjd.dk
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Vi laver et jagtterræn 3

Tekst: Rune Riishøj
Foto: Rune Riishøj m. fl.

Forår på Eskjær
midt i en tid

Endnu et år hvor træpilleproducenterne har rendt rundt i et metroseksuelt outlook i porshen
og har fejret fyringssæsonens varighed og vinterens greb på den skandinaviske halvø.
Stand – et par agerhøns rejser foran bretonen. Tællingen på Eskjær er i gang, vi
har store forventninger efter et par træningsgange, hvor der har været pænt besat
med fugle. Men skuffet bliver vi, da vi kun
finder to par fugle og en single på det ca.
600 ha. store tællingsareal.
Vi er i midt i en tid starten af april, og fuglene er som forsvundet fra terrænet. Samme
dage bliver der i store dele af jylland ikke
fundet fugle på ellers velbesatte terræner
og hvorfor? Det får vi nok aldrig et svar på,
men skuffende var det.
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Til alles glæde er fuglene tilbage på arealerne, og vi vurderer bestanden til min. 15
par. Vinteren er slut, og forårets arbejde er
påbegyndt. Udover det vanlige markarbejde
på godsets jorder, skal der i år anlægges
flere vildtagre end normalt. Langs hegn og
skel, bliver der i disse dage anlagt kilometervis af vildtstriber, insektvolde, barjordsog slåedestriber i ca. 2 m. bredde. Striberne
er, de fleste steder, anlagt i forbindelse med
et markskel eller et hegn.
Vi har forsøgt os med ”kombinationsstriber”. Det vil sige, at striberne er en
www.fjd.dk

kombination mellem barjordsstriber eller
slåede striber og vildtager. Dette for at give
så meget variation i terrænet som muligt.
Samtidig skulle det gerne have den effekt,
at vi, som testområde, finder de optimale
løsninger for hønsene, og godset. Ja de
er helt med på ideen og er en uvurdelig
sparringspartner i anlæggelsen af forbedringerne.
Fodertønder er opsat – 22 stk. fordelt på
450 ha. store areal og 30 tønder mere er sat
i produktion til opsætning i efteråret. Hugo
Jensen, initiativtageren til projektet, er ble-

vet uddannet i ATV kørsel og med den gule
puch maxi æggehjelm, giver han gas for at
holde de 22 tønder fyldte. Et smukt syn.
Fældefangsten har været lidt af en udfordring for Skytte Alex og formentlig også
for mange flere rundt i det danske land.
Men både krager og skader er det blevet til i
fælderne. Jagten på ræven er en skattet fornøjelse af Alex, så de bliver jævnligt holdt i
et hårdt jerngreb.
I lighed med sidste år, vil vi igen forsøge
os med udsætning af 10 familieflokke. Vi
havde stor succes sidste år, med en forsvindende lav dødelighed. Og med dette håber
vi, at tilvæksten af agerhøns fortsat vil stige,
og at vi om få år vil have en forårsbestand
på min. 50 par.
Forudsætningerne for ynglene agerhøns er
tilvejebragt, og mere kommer til i efteråret
og foråret efter. Nu håber vi, at de eksisterende agerhøns, harer, fasaner og øvrige
fugle og insektarter i agerlandet vil kvitterer
dette års indsats med en øget bestand til
gavn for hele naturen.

Bretonen har stand. Foto: Flemming Østergaard.

Det er såtid. Der sås kilometervis at natur- og vildtstriber.

Nu kommer ventetiden. Forhåbentlig vil hele faunaen fra insekter til fasaner og harer få gavn af indsatsen.
Foto: Kim Henriksen.

Agerhønedage-biotoppleje
FJDs Markvildtudvalg arrangerer inspirationsdage/aftener om agerhøns og biotoppleje.
Sjælland
FJD’s markvildtudvalg afholder i samarbejde
med DJ’s lokalafdelinger og Nordsjællands
Landboforening åben agerhøneaften/markvandring tirsdag den 16. juli kl. 19.00 på Sigerslevgård, Strøbjergvej 15, 3600 Frederikssund. Kom og få inspiration til markvildtstriber,
og se en agerhønefamilieflok. Tilmelding til
Bjarne Hansen 40 80 79 80. Der kan købes
øl, vand og pølser. Alle er velkommen!
Nordjylland
FJDs markvildtudvalg afholder agerhøneaften
og markvandring på Borupgaard søndag d.
28. juli kl. 19.
Tilmelding til Kim Geisler Kristensen på tlf. 23 10 85 50 / 40 14 24 30.
mail:kimgeislerkristensen@gmail.com.
Alle er velkomne.
Flere arrangementer kan komme til. Følg
med på FJDs hjemmeside.

www.fjd.dk
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Sådan gør de!

VANDARBEJDE

Han var bare en stor dreng, da han helt tilbage i halvfjerdserne begyndte at arbejde med Kleiner Münsterländere. Han har dårligt selv tal på, hvor mange gode hunde han gennem tiden har ”skabt”, men listen
over toppræstationer er lang. Højdepunkterne er nok topplaceringerne på fuldbrugsprøver, og så førte han i
2009 den første kleiner münsterländer til tops på de kontinentale hundes Danmarksmesterskab.
Tekst: Harris Jensen
Foto: John Hilmer
- Jeg begynder aldrig på den egentlige
træning i vand, før apporteringsværktøjerne
sidder fast; ikke mindst er det vigtigt, at dirigeringen er 112% på plads, indleder John
Hilmer.
- At kunne dirigere sin hund succesfuldt på
vandet bygger på en tillidsopbygning mellem hund og fører. Alle mulige øvelser laves
først på land, hvor det er nemmere at rette
fejl. For at være sikker på, at jeg får succes
med træningen – hver gang – starter jeg
altid med ganske korte afstande, fortæller
han videre.
- Det er kun ganske få markeringsopgaver,
som jeg byder mine hunde i den indledende
træning i vand. I stedet begynder jeg med
at lade hunden apportere udlagte emner fra
en sivbred på søens modsatte side, men de
første gange er afstanden blot 6 – 10 meter.
Fordi hunde oplever, at den får succes
ved at svømme til modsat bred, fatter den
hurtigt, at apportemnerne altid ligger på
søens modsatte bred. Og herefter er det ikke
noget problem, at få den til at svømme lange
afstande. Det er også vigtigt, at sivbræmmen
de første gange ikke er for bred; det er jo
vigtigt, at hunden hele tiden får succes, siger
John Hilmer med eftertryk.
Når hunden skal lære at arbejde i brede
sivbræmmer, kaster John – eller en hjæl-
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per – et emne synligt for hunden på åbent
vand. Han har bundet en snor i apportemnet,
og jeg trækker det, inden hunden sendes,
passende langt ind i sivene. Når hunden så
i fremsendingen er ved stedet, hvor anden
”forsvandt” i sivene, bruger han kommandoen ”ind og søg”. - Det er forbavsende så
hurtigt en hund fatter, at denne kommando
betyder, at den skal svømme eller gå i sivene
og her søge koncentreret; det er i høj grad
medvirkende til at opbygge hundens tillid til
føreren – den ved den kan stole på dig. Men
igen hænger det naturligvis sammen med, at
jeg sørger for, at hunden hver gang får succes, påpeger han.
De næste trin i arbejdet med at skabe en
sikker apportør i vand er, at få hunden til
søge helt op på modsatte bred, - op på land.
- Jeg bruger præcist samme opskrift, som da
hunden skulle fra åbent vand til sivbræmme:
Korte afstande og som indledning et synligt
apportemne.
- Og så skal man naturligvis kunne dirigere
hunden i vandet. Som nævnt tidligere handler det om at lære hunden denne færdighed
på land. Hvis du ikke kan dirigere din hund
på land, er det helt håbløst at forsøge at dirigere den i vandet, siger John Hilmer, med
overbevisning i stemmen.
- For god ordens skyld vil jeg nævne, at jeg
vænner mine hunde til vand ved stranden.
www.fjd.dk

Her arbejder jeg ofte med godbidder. Det
giver vandpassion så det basker, og en hund
skal naturligvis være glad og tryg ved vand,
inden apporteringstræningen fra vand indledes, slutter John Hansen.

Hunden lærer at blive dirigeret på land, før John
Hilmer lærer den dirigering i vand.

k
d
.
t
h
e
.
w
w
w
HUNDE ER
EKSTRAORDINÆRE

Er d
– så u jæge
r
kig
her

– FODR DEM DEREFTER

Er du medlem
af Eukanuba
Hunting Team ?
Bliv det og få fordele
på kvalitetsfoder til din jagthund.

www.eht.dk

Working & Endurance
Super Premium ernæring specielt udviklet til
jagt- og arbejdshunde, hunde på markprøver,
udstillingshunde eller drægtige tæver.
30% mere protein og 50% mere fedt for ekstra
energi og støtte til musklerne.

www.

.dk
www.fjd.dk
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Chokolade kan slå din hund
ihjel
Vidste du, at selv et lille stykke mørk
chokolade kan være dødelig for din hund.
Det skyldes giftstoffet theobromin, der
findes naturligt i kakaobønner. Det er også
giftigt for mennesker, dog kun i meget
store mængder.

Ændringer vedrørende S&A-prøver
Prøven ved Års lørdag den 10. august.
Mødested: Nørager kro tlf. 2047 3382
Prøvegebyr kan indsættes på bankkonto reg.nr. 3291 kto.nr. 3291 171 540
Prøveleder: Jørn Lund Thomsen, Gislumvej 126,Østrup, 9600 Års, tlf. 9865 3082 E-mail
jlt@jyde.dk

Reglerne for indførsel af hunde
til Norge ændres 1. maj 2013
Fra og med 1. maj 2013 vil hunde, som skal
til Norge, skulle følge samme krav til ormekur, som gælder ved rejser med hunde til
Irland, Malta, Storbritannien og Nordirland
(UK) samt Finland.
Det vil sige, at hunde skal være behandlet
mod rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis) højst 120 timer (5 døgn)
og mindst 24 timer inden tidspunktet for den
planlagte indførsel til Norge. Behandlingen
skal foretages af en dyrlæge og dokumenteres i hundens EU Selskabsdyrspas.
Hunde, der ofte tages med på rejser til
Norge, kan som alternativt til 24-120 timers
behandlingen i stedet blive behandlet
mindst 2 gange med max 28 dages mellemrum inden indrejsen til Norge. Derefter
behandles hunde mindst hver 28. dag. Disse
behandlinger skal ligeledes foretages af en
dyrlæge og dokumenteres i hundens EU
Selskabsdyrspas.
Dyrlæge Annebeth Abrahamsen

Skal din dyrlæge have
„Jagthunden“?
Som tidligere meddelt har FJDs bestyrelse
ønsket at lave reklame for FJD og specialklubberne ved at give mulighed for, at
bladet ligger ude i de forskellige dyrlægeklinikker.
Hvis din dyrlæge ønsker at modtage bladet,
så send navn og adresse på klinikken til
Jagthundens redaktion (jagthunden@fjd.dk).
Så skal vi nok sørge for, at man modtager
bladet.
Red.

Fynske prøve torsdag den 8. august. Kl. 15,00
(bemærk mødetidspunkt) max. 25 hunde
Mødested: Lyngbakken” Bøllemosen 15, 5892 Gudbjerg Sydfyn.
Prøveleder: Poul Erik Rasmussen tlf: 22232362. Tilmelding: Hugo Eriksen, H. C. Andersens vej 50, 5700 Svendborg. Mail: hugo_pia_eriksen@hotmail.com
Gebyr kan indbetales på konto.nr. 5994-1051126
Forplejning: Øl, vand og grillmad kan købes.

Der kan være fejl og mangler på hundeweb
Det er ikke så sjældent, at der findes fejl og mangler på hundenes præmieliste inde på
hundeweb.
Fejlene skyldes ikke hundeweb, men menneskelige fejl før hundeweb blev etableret.
Fejl og mangler i et stambogsnummer, en forkert indtastning osv.
Derfor er det en god ide at gå ind på hundeweb og kontrollere, om præmielisterne for
din/dine hunde passer. Gør de ikke, så kan du indberette til DKK og få listerne ajourført.
Red.

Apporteringsprøver,
schweissprøver mm
Det kan somme tider være svært at holde
styr på, hvor der afholdes de forskellige
efterskudsprøver.
På FJDs hjemmeside prøver vi at holde
styr på de forskellige prøver på aktivitetssiderne. Det betyder, at alle prøver som
indrapporteres til Jagthunden, lægges
op på hjemmesiden. Du kan altså finde
oversigt over apporteringsprøverne under
Apporteringsprøver, ligesom du kan finde
de annoncerede schweissprøver under
Schweissprøver.
Red.

Agerhønefonden

Vi nærmer os
stærkt de
25.000 kr.
Følg med på
FJDs hjemmeside og se,
hvor pengene
kommer fra.
Dit bidrag er
også velkommen.

Konto: 9738 - 0002960591
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Indbydelse til FJDs apporteringsprøver

Hvad giver du din
bedste ven før en
lang arbejdsdag?

Onsdag den 21. august 2013 på Sjælland
Mødetid og -sted: Kl. 18,00 på Hagested-Gislinge Jagtforenings
bane i Tuse bag Jægerstedet. Tilmelding senest den 19. august
til Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedsagervej 1, 3400 Hillerød
Tlf. 4826 2468 E-mail: stenhoej@mail.dk. Startgebyr 225 kr.
vedlægges tilmeldingsblanketten eller indbetales på bankkonto
Reg. nr. 3543 Kontonummer 3543 083 232.
Gørding
FJD afholder apporteringsprøve 4.august.
Mødested: Rebelsigvej 4, Gørding.
Mødetid: kl. 10.00
Tilmelding: Gert Clausen, 51204645.

ROYAL DLX HUNTER OILJACKET
ACKETT
- den helt rigtige all-weather jacket
k t
ket
til den mest krævende jæger!

Some things never dies...
...og den 100% vandtætte, engelske
OILSKINSJAKKE fra Hamilton er stadig det
eneste rigtige, når
du vil være 100%
beskyttet under
jagt og hundetræning.
Håndvarmerlommer, sidelommer,
ryglomme m. lynlås,
inderlommer, hætte,
stormflap windstop i
ærmer med indvendig strik.

Alt udført i det fineste egyptiske bomuld og i høj kvalitet. En jakke der kan
blive slidt, men som altid har det
rigtige country-look og signalerer

holdbarhed og gedigen kvalitet.

Farver:
Green Olive og Dark Olive Brown.
Se mere på vores hjemmeside:

NORM
INTROD ALPRIS: 1.595
UKTION
SPRIS: 7 kr.
95 kr.

www.outdoorandmore.dk
ooorandmore.dkk

Toftevej 50 · Søborg
borg · 3250 Gilleleje
Tlf.: 49717003 · 2334 2696 · Mail: shop@frijsenvang.dk

Træningsudstyr til jagthunden

N Y H ENDE!RGI!

Et professionelt
foder til kvalitetsog prisbevidste
hundeejere.

E
Kelsl SmTaRgeAnde energibkoøods.t ON-LINE shop og
E
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E

ing og ok
af laks, kyll

dag-til-dag levering.

www.sportsmans-pride-danmark.dk
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Importør: Gilpa.dk
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Bliv en bedre hundefotograf

Et billede med action og detaljer - hurtig lukkertid
der fastfryser bevægelsen og et blændevalg der
giver den nødvendige skarphed på hele motivet.

Vi vil alle gerne lave gode billeder af vore hunde, fra prøver og jagture. Jagthundens „hoffotograf“ giver her et bud på, hvordan man kan få bedre billeder i kassen.
Tekst og foto: Kim Henriksen
Igennem de sidste år er der sket en kolossal
udvikling indenfor fotografering og teknikken bag, og der er allerede rigtig mange
”hundefolk”, der har set lyset og fanget
forståelsen for teknikken og derfor er medvirkende til, at vi ser fremragende billeder i
bladet, på hjemmesider, sociale medier osv.
Alligevel er der mange, der gerne vil lære
mere og forbedre sig indenfor området, så
derfor og efter ønske fra bladets redaktør
har jeg sammensat en lille artikel om emnet
fotografering.
Det gode foto skyldes det godt fotoudstyr,
kommer det af sig selv eller er der lidt teknik at tage hensyn til?
I min fritid bruger jeg rigtig meget tid på
fotografering og ynder at omsætte det, vi
oplever ude i naturen til brugbare billeder.
Ofte ligger motiverne ligefor, og andre
gange skal der arbejdes for at hjembringe et
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godt billede.
Ikke så sjældent oplever jeg at kommentaren til et godt billede er: - Nej hvor flot, du
må have noget godt fotoudstyr“
For lige at dvæle ved denne kommentar,
så kan der være noget om påstanden, men
udstyret er nu ikke ene om at sikre det gode
billede, for hvad er i grunden godt fotoudstyr?
I dag har rigtig mange en smartphone, der
også kan tage billeder og nogle af modellerne endda i rigtig høj opløsning (Megapixel).
Et kompaktkamera ligger ligeledes i mange
lommer og følger dermed ejeren løbende,
igen med mulighed for høj opløsning og en
anden vigtig ting - nemlig muligheden for at
tage rigtig mange billeder i sekundet.
Den største forskel imellem ovenstående
typer er i mine øjne det digitale zoom, som
kompaktkameraet klart vinder på.
www.fjd.dk

Sidste kategori er i klassen systemkameraer - eller i dagligtale Spejlrefleks, der i
langt de fleste tilfælde vil være de to andre
typer overlegen på flere punkter - men igen
afhængigt af situationen.
Men… når alt kommer til alt, så har udstyret mindre betydning end forståelsen for at
bruge det, og dermed har evner og erfaring
en større betydning for et godt resultat, end
godt fotoudstyr.
Selvsagt er læserne af Jagthunden hundeentusiaster, jægere og naturmennesker, hvorfor jeg vil holde mig til teknikken omkring
især vores hunde og jagtmotiver.
Et godt billede har typisk flere kriterier, og
et af disse er uden diskussion skarphed,
hvorfor det er yderst vigtigt, at kameraet
holdes stille, så der ikke fremkommer rystelser i optageøjeblikket. Der kan selvfølgelig
være situationer, hvor der skal panoreres i

forbindelse med eksempelvis en løbende
hund, og her vil det ikke være muligt eller
ønskværdigt at holde kameraet stille; men
denne teknik kommer vi til lidt senere.
Et andet kriterium er korrekt fokus, hvorfor en manuel styring af fokuspunktet/punkterne er velegnet, så fokus kan placeres, lige
hvor fotografen ønsker det. Vær opmærksom på, at ikke alle dele af et foto behøver
at være i fokus, for at det kan kaldes skarpt.
Herefter skal vi lige lidt omkring teknikken
bag et billede og sikre, at vi forstår begreberne, også selv om du som fotograf benytter automatikken/de faste indstillinger på
dit kamera, giver det god mening at forstår
hvad der gemmer sig bag indstillingerne Portræt, Sport, Landskab osv.
ISO - desto større tal, desto mindre lys skal
der til for at opnå en korrekt eksponering.
Men pas på med den høje ISO, da den giver
uønsket støj (grynede, misfarvede partier i
billedet).
Lukkertiden er den tid, hvor kameraets lukkermekanisme står åben, og hvor
eksponeringen foregår. Desto længere tid,
lukkeren står åben, desto mere lys slipper
ind til kameraets lysfølsomme sensor. Den
måles i sekunder eller dele af sekunder, fx
1/8000, 1/2000 - 1/15
En hurtig lukkertid(eks. 1/8000) vil fastfryse et øjebliksbillede. En lang lukkertid
(Eks. 1/15) vil udtvære alle bevægelser i
billedet, uanset om det er kameraet eller
motivet, der bevæger sig.
Det er en stor fordel at kunne ændre hurtigt
på lukkertiden, specielt hvis man er ude at
fotografere i situationer, hvor man ikke ved
nøjagtigt, hvordan motivet vil opføre sig.
Skal en arbejdende jagthund, i fart, fastfryses, vil dette kunne opnås med en lukkertid
på 1/1250 sek., og skal der panoreres, uden
rystelser, skal der også påregnes en lukkertid i min. 1/1250 sek.
Blænden - Med blænden styrer du hvor
meget, og hvordan lyset kommer ind gennem objektivet. Hvis du vil opnå perfekte

billeder, skal du have fuldstændig kontrol
over blænden. Når blændetallet er lille
(f/2,8), kaldes det for en stor blændeåbning,
fordi der bliver lukket meget lys gennem objektivet. Når blændetallet er stort (f/22), er
der tale om en lille blændeåbning, fordi der
kun lukkes meget lidt lys gennem det lille
hul mellem lamellerne.
Blænden er desuden bestemmende for
dybdeskarpheden, dvs. hvor stor en del af
billedet, der bliver skarpt.
Dybdeskarpheden er et begreb, der er
vigtigt at kende til, når man fotograferer, og
med denne kan der skabes meget kreative
motiver. Arbejdes der med at skabe et
fotografi, hvor baggrunden sløres, og fokus
ligger på hovedmotivet, taler vi om lille
dybdeskarphed, og ønskes både forgrund,
midte og baggrunden skarpt, taler vi om stor
dybde skarphed.
Et lille blændetal, fx f/2,8 er ensbetydende
med en meget lille dybdeskarphed. Et stort
blændetal, fx f/22, er ensbetydende med en
stor dybdeskarphed.
En lille afslutning i forhold til blænden er,
at objektivets brændvidde også har betydning for dybdeskarpheden.
Hvis vi sammenholder begreberne, har
kameraets autoindstillinger omsat disse i
forhold til faste indstillinger som Portræt,
Sport, Landskab osv. Med andre ord vil
autoindstillingen „Sport“ sikre at hurtige
bevægelser fastfryses ligesom autoindstillingen „Landskab“ vil sikre en stor dybdeskarphed osv.
Foruden ovenstående er der andre begreber
der også har indflydelse på et billede, og
slutteligt er der hele delen omkring redigerings programmerne - billedbehandlingen,
men det vil blive for omfattende at gennemgå disse dele i denne lille artikel.
Et godt råd til at forbedre sine egne evner
er, at søge informationer på internettet - i
diverse grupper/foraer på nettet og evt. et
dagskursus tilbudt af producenten af udstyret eller andre kyndige indenfor feltet.

Et billede med action, der først og fremmest kræver hurtig lukkertid for at fastfgryse
bevægelserne og så en hurtig reaktion af fotografen.

Find, se og fang motivet - en vigtig egenskab som fotograf er evnen til at spotte det
gode motiv, forudse en mulig hændelse,
fange et uforglemmeligt øjeblik, være på det
rette sted og i den rigtige position osv.
Hver gang vi har vores jagthund med i
felten, opstår der spændende muligheder og
chancer for gode billeder. Et action billede
vil typisk indeholde de elementer, der fanger
øjet, fordi der sker noget, og ofte er motiverne i bevægelse.
Eks. Hunden trækker op til stand, allerede
her er man som fotograf klar og skal have
styr på indstillingerne, standen i sig selv er
flot, men fotografisk stærkest fra siden eller
forfra (hvis muligt). Rejsning af fuglen er
i sig selv en oplevelse, og er fuglen/vildtet
med på billedet, fortælles der automatisk en
historie. Hvad skal være i fokus i situationen, hunden, fuglen eller begge dele - helt
op til fotografen.
Tænk over, hvilket niveau der arbejdes i,
eksempelvis vil et billede af en hund, der er
forholdsvis tæt på fotografen, tage sig bedre
ud i knælende/liggende stilling end ved
stående fotografering.
Hold øje med baggrunden og sikre, at der
ikke kommer uønsket elementer med på
billedet, såfremt det er muligt. Tænk også
over de små ting i baggrunden, eksempelvis
et træ eller hegnspæl, der tilfældigvis er lige
bag hundens hoved, skæmmer i den grad og
kan gøre forskellen imellem godt eller skidt.
Er motivet stillestående, er der masser af
muligheder for at prøve sig selv af og et
godt råd er at gå tæt på motivet. Billedet
behøver, selvfølgelig afhængigt af motiv,
ikke nødvendigvis at indeholde en masse
udenoms luft – et tæt billede med god fokus
eller masser af detaljer har typisk en stærk
dragende effekt og kan fastholde beskueren.
Hunde, der løber i fuld aktion på marken,
er et oplagt motiv, bedst fra siden eller front.
Vær opmærksom på, at den springende
hund, fotograferet fra siden, skal have godt

Et billede hvor focus ligger på hundens hoved og med rette blændevalg en forholdsvis lille dybdeskarphed der sikre slørring af bagkrop og terræn.

www.fjd.dk
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med luft i den retning, den løber og mindre
i retningen den kommer fra. Samtidig vil en
placering af hunden i den nederste 1/3 af
billede også tage sig bedst ud.
Et billede, hvor hunden i aktion mangler
dele af halen, poter/ben eller måske et strittende øre skal undgås. Derimod er der ved
et ”tæt” motiv, ingen problem i mangler, da
det ofte er et mindre område af billedet, der
ønskes beskuet.
Fotograferes der på en jagt eller måske en
hundeprøve, vil der typisk opstå situationer
efter en hændelse, der giver meget autentiske og spontane udtryk hos personer, der
medvirker – prøv at være opmærksom på
disse og være klar umiddelbart efter hændelsen – lige her bliver et billede ikke mere
oprigtigt.
Jeg håber at artiklen har været til inspiration, og at begreberne er forståelige og at
de også med lidt øvelse vil kunne håndteres
i praksis, uanset hvilket kamera udstyr der
benyttes.
Held og lykke i Jagten efter det gode foto.

Et billede ret forfra, der indeholder en historie og bevægelser.

Et tæt billede med lille dybdeskarphed og fine detaler.

Det spontane øjeblik, hvor virkeligheden ikke bliver
mere oprigtig.

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?
z

ADFÆRDSBEHANDLING
Alene hjemme problemer, gøen, hilser voldsomt, aggression m.m.

z

KURSER & UDDANNELSE
Hund i Harmoni z Kursus m. Jan Fennell

z

FOREDRAG
Se datoer på hjemmesiden

Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina
Med venlig hilsen

.DULQD5DVPXVVHQ

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

HUNDESPROG.DK
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Jagthunde kan
bruges til mere end jagt.

Kommentar til redaktørens leder i
Jagthunden nr.2 april 2013

gigtsmerter. Vi kan også begynde at tillade avl
på hunde helt uden tænder – det er jo lige meget hvis de er så gigtplagede de alligevel ikke
Vi har hørt om førerhunde til blinde, om
Kære Redaktør kan De lide hunde? I Deres
kan slæbe sig ud til den fasan de skal apporbombehunde, narkohunde, redningshunde. Om virke som Redaktør for ”Jagthunden” forventer tere! Jeg har selv en hund med HD status A og
hunde, der kan være til stor hjælp for handijeg selvfølgeligt at svaret er et rungende ja,
C, den brækkede benet i en alder af 14 uger –
cappede - og for mennesker med krampesygmen må desværre erkende at jeg ikke er enig
kan det være årsag til HD status? Potentielt ja,
domme (epilepsi).
at svaret er ja – for hvordan kan man lide
hvorvidt jeg kunne finde på at lade den indgå i
Der foreligger spredte meldinger om hunde,
hunde og samtidigt ikke ønske dem et godt
avl, jeg håber at selv redaktøren kender svaret
som kan lugte cancer hos mennesker før, labo- og sygdomsfrit liv? Lederen i April udgaven
på dette, selvom det er verdens bedste hund.
tatoriesvar kan stille diagnosen.
af ”Jagthunden” finder jeg dybt problematisk.
Venlig hilsen
Nyt for mig er, at diabetes-patienter kan have Redaktøren udviser en, efter min mening,
Tonny Hansen
meget stor hjælp af hunde, der er trænet til
arrogant og nedladende holdning til alvorlige
at reagere på krops- og udåndingsluft. En af
sygdomme for hvilke forekomsten vil øges
Kære Tommy Hansen
mine bekendte ledte mig på sporet. Hendes
såfremt avlsrestriktioner fjernes.
Naturligvis kan jeg lide hunde. Jeg synes også,
datter - en skolepige med diabetes - har en lille
Seriøse forskere har lagt et enormt arbejde i
vi skal have sunde hunde. Mit ærinde har ene
trænet hund - sovedyr - som vækker hende og
på objektiv og saglig vis, at identificere de arog alene været at sparke en debat i gang her
moderen om natten, når blodsukkeret ændres
velige aspekter i de alvorlige lidelser der refe- i bladet, som i øjeblikket finder sted, hvor
faretruende. Hvilket selvfølgelig er til stor be- reres og er udarbejdet anbefalinger for hvordan hundeejere og opdrættere mødes.
roligelse for barn og forældre - især om natten. deres forekomst mindskes. Finder redaktøren
Debatten er også i fuld gang i vore Nordiske
Et eksempel til belysning af formatet: en
disse forskeres arbejde for fejlbehæftet eller
nabolande, så behovet synes at være der. Man
dreng, der er meget glad for at spille fodbold,
ligegyldigt? Jeg har en dyb medfølelse med de skal ikke vide så forfærdelig meget om genetik
hvor han bruger masser af muskelenergi, hvor- seriøse forskere og opdrættere der kan se flere og racernes historie, før man bliver klar over,
for hans blodsukker sommetider og uventet
års hårdt og seriøs arbejde blive føjet til side
at det hurtigt kan gå den gale vej, når det er
kan ændres så
og beskyldes for at sygeliggøre hunde. Det var andre hensyn end de jagtlige egenskaber, der
voldsomt, at det kan medføre kramper. I stedet helt sikkert ikke med det for øje De brugte år
styrer avlen.
for at forlade banen og få målt blodsukker, så
og dag på at sikre en klarlægning af hvorledes Med venlig hilsen
løber han ud til sidelinjen, stikker sit armbånd hundepopulationen sikredes mod alvorlig syg- Flemming Østergaard
med en gul, en grøn og en rød prik- (der er
dom. Vi burde være dem dybt taknemmelige,
Redaktør
kalibreret på glucose-niveauer) - hen til sin
men DKK vælger i stedet at negligere Deres
hund. Den snuser og markere ”aktuelle” plet,
indsats og de avlsmæssige konklusioner for at
Savner vi et systematiseret ungdomsarog drengen ved straks, om han kan fortsætte
tilgodese en slunken kasse.
spillet.
Der er ingen hunde der går på deres røntgen- bejde?
Det er da snildt, og forbrugervenligt og vel
billeder, men der er en bevislig sammenhæng
Når man kigger specialklubbernes udvalg
også pædagogisk.
mellem HD og AD status og risiko for udvikigennem, så finder man mig bekendt ikke noMin bekendt blev rådet til ved anskaffelse af
ling enormt smertevoldene gigtforandringer i
gen, der sigter direkte på indslusning af unge
en ny og større hund, at finde en med særdeles hofte- og albueled. Dette er et faktum. Såfremt mennesker til klubberne. Nu kan vi jo ikke
god næse, evt. en jagthundekrydsning.
der tillades avl på hunde uanset HD eller AD
i et og alt sammenlignes med sportsklubber,
Efter min mening er her et potentiale for jagt- status vil dette kun have to vindere: Dansk
men måske kan vi alligevel låne nogle af deres
hunde. Fordi de er mentalt sunde og stærke,
Kennel Klubs slunkne kasse og den danske
ideer. Hvad med om der under bestyrelserne
rolige indehunde og dressurbare. Et plus til
dyrlægestand.
eller i lokalgrupperne under specialklubberne
setter og breton er måske, at børn elsker sove-/
Jagthunde er i udgangspunktet brugshunde.
blev nedsat ungdomsudvalg, som havde til
krammedyr, der har pels.
Enhver form for avl bør derfor baseres på
opgave at bringe unge hundeførere ind i klubMon ikke hunden hopper op i sengen, når der sunde hunde og på avlsmæssige restriktioner
berne? Måske ville det fungere bedst på lokalt
er puttet, sagt godnat og lyset er slukket? Her
der sikrer dette. Der er mindst lige så mange
plan. Specialklubberne skulle selvfølgelig have
bliver nok et ekstra behov opfyldt.
holdninger til hvordan en optimal jagthund
kontakt til jagtforeningerne og deres ungjæDenne anvendelse af jagthunde er ikke velskal fungere på jagt eller i prøvesammenhæng gere, fordi det vel først og fremmest er her, at
kendt i Danmark. Men at børn med sukkersyge som der er hundeejere. Dette er et subjektiv
ungdomstilgangen kan tænkes at komme fra.
har sådan en hund er velkendt i USA, UK og
parameter, og vel egentligt det charmerende og Det kunne være en god ide i lokalgrupperne
Canada. (Hvis man har råd 70 – 80.000 kr)
spændende ved jagthunde, men udgangspunk- eller på et andet niveau at have nogle mentorer
I Sverige findes træningscenter med gedigne
tet skal efter min mening være sundt – ingen
med interesse for området, som kunne have
laboratorie-faciliteter og stor rutine.
fortjener et smertefyldt gigtplaget liv.
lyst til at tage de interesserede unge under
Nu har jeg sendt denne ide videre - i håb om
Lad os arbejde for at jagthunde fortsat avles
deres vinger og hjælpe med at få fat i dém, der
at familier kan få glæde og gavn heraf (der er
med henblik på at sikre racetypiske, sunde og
endnu slet ikke ved, at de er interesserede.
ca. 300.000 diabetikere i Danmark). Diabeanvendelige hunde. Ingen af disse parametre
Hvad mangler vi, når vi har interesse og erfatesforeningen har ingen aktuelle planer om at
bør stå alene. Vi har alle verdens bedste hund
ring samlet? Så mangler vi hunde og terræner i
udbygge på dette område.
gående rundt derhjemme og avl kræver derfor hvert fald. Her kunne klubberne også være de
Træning foregår efter forskellige metoder, der en accept af hvilke objektive parametre der
unge behjælpelige med at stille hund og terræn
alle er velkendte af erfarne hundefolk. Dvs. at kan sikre racen sundhed, derefter er spillet frit. til rådighed. Nu er det jo ikke sådan, at noget
du måske også kan hjælpe et barn.
Kære redaktør jeg er taknemmelig for at disse i den retning ikke allerede foregår i et vist
Tak fordi du ville læse denne lange smøre avlsrestriktioner fik bremset dine tåbelige inomfang. Der er erfarne hundesportsfolk, der
men - det er alvor.
tentioner om at avle på en hund med verificeret allerede fungerer som en slags uofficielle menMed venlig hilsen
HD og den taknemmelighed deles helt sikkert
torer for interesserede unge og hjælper med
Torben K. Simonsen
af de ejere der potentielt kunne have stået med både hunde og terræn. Det ved jeg godt. Men
Skærbæk 7000 Fredericia
gigtplagede hunde. Jeg er godt klar over HD
jeg tror også, at der er en del unge, som har iner en multifaktoriel sygdom med genetiske og teressen, men mangler støtte. Og så er der altså
miljømæssige aspekter, men hvorfor løbe risi- dem, der ikke ved, at de har interessen, fordi
koen, der er masser af sunde avlshunde. Hvad den aldrig bliver stimuleret. Kunne et mere
bliver det næste? Skal vi avle på hunde uden
systematiseret ungdomsarbejde i klubberne –
hjørnetænder? De gør da i det mindste ikke
eller måske et fælles ungdomsudvalg for
ondt mangle og hunden skal ikke aflives pga.
fortsættes side 27
www.fjd.dk
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Hjælpsomme Harry
Alvorlig sygdom havde nær sat en stopper for et aktivt liv med jagt og hunde. Men heldigvis
fik han kæmpet sig tilbage, så vi allr fortsat kan nyde gavn af hans store indsigt og hjælpsomhed.

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Harry Jensen har et godt tag
på hunde såvel hans egne som
andres. Der er kontakt lige med
det samme.

Jeg mødte Harry Jensen første gang omkring 1980. Jeg var på daværende tidspunkt
instruktør på dressurkursus i jagtforeningerne omkring Videbæk. Harry mødte op
med en breton, han, som han havde fået. En
problemhund, som ellers skulle aflives.
Jeg kunne godt se, hunden var lidt besværlig, men på forbavsende kort tid, fik Harry
jensen styr på fyren og klarede sig rigtig
flot til afslutningsprøven. Det var tydelig, at
Harry havde evner for at opdrage hunde, så
det var naturligt at spørge, om han ikke ville
være hjælper fra den følgende sæson.
Sådan blev det, og siden har Harry Jensen
arbejdet målrettet med sine egne og ikke
mindst andres hunde, for han er kendt viden
om for sin store hjælpsomhed. Man går
aldrig forgæves til Harry.
Forud for vores første møde var gået en
del år, hvor Harry Jensen havde haft flere
hunde, pointer, engelske settere, ruhår osv.
Jagt- og brugshunde uden at han havde
tænkt over, at man også kan arbejde lidt
mere målrettet hen mod at deltage i apporterings- og markprøver.
Men føromtalte breton blev startskuddet til
at foretrække den lille franskmand som sin
tro følgesvend, og da hunden døde, anskaffede Harry sig en tæve af god afstamning,
som er stammoder til alle de hunde han
efterfølgende har haft. Således er den nuværende, Rico 7. led i lige linje efter denne
tæve.
Harry Jensens gode evner som dressør har
også betydet, at hans hunde har været i top
som apportører. – Jeg træner det målrettet,
forklarer han. Stille og roligt bygger jeg op
fra grunden, så jeg er helt sikker på, at når
der bliver sagt apport, så ved hunden, hvad
den skal og arbejder med opgaven til den er
løst.
Harry er ved at snakke sig varm. Vi sidder
i udestuen i hjemmet i Vorgod med kaffe i
kopperne, og når først Harry Jensen er kommet i gang, er han næsten ikke til at stoppe
igen. Han fortæller om den ene jagt efter
den anden og om vanskelige apporteringsopgaver, og om prøver det ene og det andet
sted.
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Det her er hans mærkesag. Jagthunden,
der kan sit efterskudsarbejde. Standen er en
nødvendighed, men også en selvfølgelighed.
Sikkert efterskudsarbejde kræver træning.
At det ikke kun er snak, beviser en gammel pokal, som hustruen Birthe henter frem.
Bretonklubbens jyske apporteringsdyst. Den
har Harry Jensen vundet fem gange med tre
forskellige hunde, og flere gange har han
været deltager på klubbens apporteringsmesterskab, hvor hundene skal fungere som
apportører på en større selskabsjagt. Seneste
optræden var mesterskabsprøven 2012, hvor
Harry og Rico besatte 2. pladsen.
-Det var ellers lige ved ikke at lykkes,
fortæller Harry. - Jeg havde fået en dårlig post, hvor der ikke var noget at lave,
forklarer Harry, men så blev jeg flyttet ud på
et hjørne, hvor Rico hurtigt fik nogle gode
opsamlinger, og så var jeg pludselig helt
inde i varmen.
De gode evner for dressur førte også til, at
Harry Jensen blev en efterspurgt instruktør
rundt om på egnens jagthundekurser.
Det kunne somme tider være vanskeligt
at få Harry til at komme, for nu havde han
lover at være instruktør her og der, men sygdom havde nær sat en brat stopper for det
hele. I 1998 blev han ramt af en immunforsvarssygdom, der slår sig på centralnervesystemet. Der indtraf lammelser af store dele
af bevægeapparatet, og i værste fald kan det
betyde et liv i en kørestol eller det der er
endnu værre.
Heldigvis for Harry kom han under behandling af en læge, der havde en mistanke
om, hvad der kunne være galt, så en diagnose blev hurtig stillet og behandling sat i
gang. Men han var ikke til meget, da han
langt om længe blev udskrevet fra hospitalet.
Var det nu slut med jagt og hunde? En god
jagtkammerat, der bor tæt ved, pressede
på. – Du er nødt til at komme i gang igen.
Du kan ikke bare sidde her og være sur på
tilværelsen, sagde han og tilføjede. – Op på
hesten igen.
Og det virkede. Det var det spark, der
skulle til. Pres fra jagtvennen og fra Birthe
kombineret med stor stædighed gjorde, at
Harry Jensen ganske langsomt fik mere og
mere af førligheden tilbage, og i dag er det
så godt, at han både kan gå på jagt og føre
hunde på markprøve. – Det skal helst bare
være i mit eget tempo, og så gør det heller
ikke noget, marken er nogenlunde jævn,
forklarer han. – Store tuer er ikke det bedste,
tilføjer han.
I slutningen af 80-erne var Harry for første
gang prøveleder for Bretonklubbens hovedprøve. Senere kom jobbet som prøveleder
for FJDs forårsprøve i det midtjyske, og
det hverv, som han nu har bestridt med stor
dygtighed i mange år, og sidste år blev han
involveret i afvikling af den jyske Hubertud-

prøve. Men Harry Jensen nøjes som regel
ikke med at være prøveleder. Han tager også
gerne et ekstra job som terrænleder, og står
man lige og mangler et terræn til en prøve,
så går man sjældent forgæves ved at ringe
til Vorgod. – Jo, det går nok. Mon ikke vi
klarer det, er standartsvaret.
Og sådan er det med Harry. Han hjælper
alt og alle, uanset om det er det ene eller
det andet arrangement. Sådan er det også,
når nogen henvender sig med et eller andet
problem. – Jeg kan ikke lige få hunden til
at gøre…… hvad skal jeg gøre? – Kom her
ud, lad os se på det, svarer Harry Jensen, og
så går der sjældent ret lang tid før en eller
anden bil triller ind på gårdspladsen, medbringende problemet i hundeburet.
Hvor mange Harry har hjulpet, har han
ikke tal på, men man må håbe, at alle de
mennesker, han gennem årene har hjulpet
med dressurproblemer kan huske ham og
husker at sende ham en venlig tanke, for det

fortjener han.
I vinter skulle der være et arrangement i
DJ-kreds2 om webbaseret vildtregistrering.
Dagen før mødets afholdelse opdagede
Harry Jensen, at der var sket en dobbelt
booking i jagtforeningens klubhus. Gode
råd var dyre, men ikke ret længe. For så
fandt Birthe og Harry ud af, at det da kunne
holdes i deres stuer.
Godt 20 mennesker placeret til foredrag
og efterfølgende servering. Det er familien
Jensen i Vorgod i en nøddeskal. Der hjælpes,
når der er hjælp behov, og ingen opgaver er
for store, og ingen er for små.
Harry Jensen er ved at være en institution
i det midtjyske. Han kom tilbage til jagten
og sine elskede hunde. Han nyder nu et
velfortjent otium, men vi må håbe, at han
får mange gode år endnu der ude i mark og
skov til glæde for ham og til glæde for alle
os andre.

Med stor stædighed fik Harry sig kæmpet tilbage til jagten og hundene.

www.fjd.dk
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Forårssol i plantagen
og snepper der udeblev

Tekst: Harris Jensen
Foto: Kim Henriksen

Klar, parat, start!

Kultiveret jagt med en stående hund i skov og plantage.
Det er, hvad skovprøven går
ud på.
Den lange vinter betød, at
prøven var flyttet til påskedagene, men alligevel glimrede
snepperne ved deres fravær
på en dag, hvor det begyndte
at lugte lidt af forår.

Det var glædeligt, at kontinentale hunde også havde fundet vej til forårets skovprøve.

Ingemann Albrechtsen havde for fjerde år i
træk arrangeret en overordentlig flot skovprøve i Skagen Klitplantage d. 28. marts.
Det er en god oplevelse at få lov til at
slippe sin hund i dette storladne naturlandskab; på kanten af klitrækken i den delvist
åbne plantage, hvor træer og buske bærer
præg af en opvækst, der til tider er præget af
et barsk og vindblæst klima.
En nærmest endeløs vinter og et koldt og
lunefuldt forår betød, at snepperne havde
valgt at forlænge vinteropholdet i syd og
vest, men det rokker ikke ved den kendsgerning, at alle hundeførere havde en herlig
dag.
Selv om 10 af de 14 deltagende hunde var
af engelske racer, så var det alligevel glædeligt at, at også münsterländer og ruhår havde
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fundet vej til prøven. Og uden undtagelse
viste de, at de alle fint kan anvendes til jagt i
skov og plantage.
Når det gælder settere og pointer, så er det
interessant at se, at lige så stort og offensivt
disse hunde kan arbejde på åben mark, lige
så kontrolleret og i god kontakt til deres
fører kan de afsøge et bevokset og uoverskueligt terræn.
Det er god reklame for vore jagthunde, når
de viser den form for arbejde, som vi må
erkende fylder rigtigt meget hos nutidens
danske jægere.
Så nok snepperne snød i år, så ingen hunde
blev præmieret, men mød alligevel op til
næste år. Ingemann laver en fremragende
prøve, og vore hunde magter på fornem vis
jagtformen.
www.fjd.dk

Stortgående engelske hunde holder fin kontakt i plantagen.

til kroppen?
Jeg anmasser mig ikke til at sige, at det forholder sig sådan. Jeg spørger, om det måske
til dels forholder sig sådan. Og hvis ja, gør det
det så særlig brydsomt for de unge at komme
godt i gang?
Med ovenstående vil jeg bare stille spørgsmålet: Trænger vi til et meget mere fokuseret
ungdomsarbejde ved siden af den ”mesterlære” og de mindre initiativer (også ret nye),
der allerede foregår?
Skal vi have udvalg på et eller andet niveau
i specialklubsystemet, der specielt sigter på at
støtte og vejlede begynderne? Skal elitehvalpen af et godt kuld, som det normalt ikke er til
at få fat i for debutanten, hvis opdrætteren da
ikke lige er mor eller far, købes af klubben til
debutanten og hans mentor, som så i fællesskab kan få det allerbedste ud af hunden? Skal
der holdes prøver, hvor debutanter og mentorer kan vise hvad de har nået sammen?
Eller er det hjernespind – og skal det hele
bare blive ved som det altid har kørt og skal
dét såmænd nok bringe unge nok ind i klubberne?
Med venlig hilsen
Hugo Jensen,
Lindevænget 12, 7800 Skive
fuglehundeklubben@gmail.com

Apporteringsprøver, ræveslæbprøve og schweissprøve i 5-klub regi
Schweissprøver i 5-klub regi
Lørdag d. 3. august 2013 kl. 9.00 i Rold
Skov , Bruderupholm statsskovdistrikt ved
Skørping
Mødested : P-pladsen , Brudeholmvej ,
Skørping
Anmeldelsesfrist : 27. juli
Max 7 hunde
Der kan anmeldes i 400/3t ( ingen mulighed
for rapportering )
Dommer : Dan Vestergaard
Prøveleder : Robert Thrane , Frisholtvej 81
, 8850 Bjerringbro , telf 20136931 , mail :
jaegerhorn.rt@gmail.com
Apporteringsprøve og ræveslæb Sjælland Tilmeldingsgebyret indsættes på konto
nummer 6880 - 2992179
Søndag den 18. august 2013 kl. 9.00
Tilmelding skal på Dansk Kennel Klubs anAnmeldelsesfrist: søndag den 11. juli 2012
meldelsesblanket , som kan fås ved henvenMødested: Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk
Prøveleder: Carl Kristian Thomsen – tlf. 29 delse til DKK`s kontor , eller downloades
på www.dansk-kennel-klub.dk Aktiviteter/
27 08 20
Schweissprøver
Anmeldelses sendes til ckristianthomsen@
Regelsæt : Adgangskrav og bedømmelse
gmail.com
Anmeldelsesgebyr indsættes på konto: Reg. efter DKK`s regelsæt , der kan rekvireres
ved henvendelse til DKK`s kontor eller ses
nr. 5356 - konto nr 0510745
på DKK`s hjemmeside .
Ræveslæbsprøve skal tilmeldes separate
Prøvegebyr : 400m/3t 450 kr. + evt. rapporPrøvegebyr på den er: 150,00 kr. indsættes
tering 100 kr. ( 400m/20t 500kr. ) Gebyret
på Reg. 5356 konto 0510745
skal være vedlagt anmeldelsen for at være
Fælles for alle apporterings prøverne:
Gebyr: 225,- kr. sendes sammen med tilmel- gyldig , eller indsat i banken .
Stambog og vaccinationsattest skal meddingen til prøvelederen på DJU- anmeldelbringes på prøvedagen , ligeledes resultatsesblanket.
Anmeldelsesblanketten kan hentes på DJU’s bogen ( Hvis resultatet ønskes indført )
hjemmeside www.danskjagthundeudvalg.dk Knæk og Bræk !
Prøven er åben for alle racer.
Apporteringsprøve Nord Jylland
Lørdag den 17. august 2013 kl. 9:00
Anmeldelsesfrist: lørdag den 10. august
2013
Mødested: Ejerstedvej 95, 9493 Saltum
Prøveleder: Jesper Klausen, Herskindsgade
9, 9000 Aalborg
Tlf. 23 98 20 09 og E-mail: klausenmou@
gmail.com
Anmeldelsesgebyr indsættes på konto: 7444
– 1093940
Kaffe og rundstykker fra kl. 8:00. Øl, vand
og pølser kan købes til middag.
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Stedet hvor din
hund og kat holder ferie...
Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel
Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...
Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

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

SIGNAL 8682 5500

fortsat fra side 23
flere (alle) klubberne – samle disse unge op,
så vi ikke taber dem, men derimod vinder
dem for arbejdet med de stående hunde?
Det er ret åbenlyst, hvordan klubberne kan
hjælpe med terræner. Det sker jo også i et vist
omfang ved afholdelse af fællestræninger i
klubberne o.l. Kan det blive endnu bedre?
Så er der de gode hunde. Måske bør klubberne også i højere grad end det allerede sker
være behjælpelige med, at begynderne får
fat i de hunde i et godt kuld, som har et godt
potentiale. Erfarne hundesportsfolk har for det
første – ja: erfaring. Også i at vælge hvalp.
Men de har også forbindelser og har måske
lettere ved at få fat i de meget lovende hvalpe
i et godt kuld. Måske kan det nogle gange
resultere i, at dén begynder, som står uden
erfaring og forbindelser får den hvalp fra et i
øvrigt godt kuld, som de erfarne i gamet med
forbindelser af en eller anden grund ikke vil
have. Sker der nemt det i specialklubberne,
at der opstår en veletableret hundeførerelite,
som også i kraft af erfaring og forbindelser
bliver gode til at sikre sig selv de bedste
hvalpe? Bliver der for lidt plads til den
uerfarne debutant uden særlige kontakter i et
system af veletablerede, forbindelsesrige heltil halvprofessionelle (ældre) mænd, som skal
tænke på den næste derbysejr eller det næste
DM ---- og derfor holder kortene lidt tæt ind
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Foto: Johannse Mørch.

Grindsted 19. og 20. september
Mødested:
Lynghytten, Grindsted Flugtskydningsbane,
Vesterhedevej 3
7200 Grindsted.
Maks. 12 hunde
Prøveleder:
Svend Arent Jørgensen,
Tlf. 75 33 17 60 / 21 44 23 60
svaj@stofanet.dk
Terrænansvarlig: Brian Søgaard
Vordingborg 21. og 22.. september
Mødested:
Søndre Led. (Jagthytten i skoven)
4771 Viemose Skov
DanmarkOplyses pr. mail af prøvelederen.
Maks. 12 hunde
Prøveleder:
Kim Sjelhøj
Tlf. 24 41 94 49
ks@bacher.dk
Sønderjylland 21. og 22. september
Mødested:
Savværksvej 7, 6541 Bevtoft
Maks. 12 hunde
Prøveleder:
Just Mikkelsen,
Tlf. 74 50 74 85 / 29 26 39 85
justm@webspeed.dk
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Dejbjerg 21. og 22. september
Mødested:
Bundsbækvej 4, Dejbjerg
6900 Ringkøbing
Maks. 12 hunde
Prøveleder:
Gorm Henriksen
Tlf. 97 32 41 21 / 52 37 17 79
mailto:henriksengorm@live.dk
Fyn 21. og 22. september
Mødested:
Det gule skyttehus v/ Tybrindskoven
Sandmarksvej 5, 5592 Ejby
Maks. 12 hunde
Prøveleder:
Jørgen Christensen,
Tlf. 64 42 34 31 / 20 33 25 96
Roneas_maskinstation@mail.tele.dk
Esbjerg 5. og 6. oktober
Mødested:
V. Kravensøvej
Jagthytten for enden af vejen
6710 Esbjerg V
Maks. 12 hunde
Prøveleder:
H. C. Clausen,
Tlf. 75 26 95 64 / 26 70 33 56
hchostrup@bbsyd.dk
Skive 21. og 22. september
Mødested:
Jagthytten
www.fjd.dk

Bjørnevej 25, 7800 Skive
Maks. 12 hunde
Prøveleder:
Anders Laigaard,
Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07
Anders.laigaard@skolekom.dk
Vendsyssel 14. og 15. oktober
Mødested:
Hjallerup Jagtcenter,
Kærsgård Engvej 15, 9320 Hjallerup
Maks 12 hunde
Prøveleder:
Steen Larsen
Tlf. 60 13 04 23
hund@service-net.dk

FUME 11. og 12. oktober
Mødested er
Terkelsbøl Bygaden 50
6360 Tinglev
(Terkelsbøl Lystfiskeri og Camping
Mødetid: kl. 8.00 begge dage.
Kun kvalificerede og inviterede hunde
kan deltage.
Prøveleder:
Allan Bredsgaard
ab@prof-dog.com
Med hensyn til de generelle retningslinjer for tilmelding og deltagelse henvises
der til FJDs hjemmeside – Fuldbrugsprøver 2013.

DANSK RUHÅR KLUB
www.ruhaar.dk

Klubredaktør:
Lars Hansen, Landsbygaden 4b, st.
Stevnstrup, 8870 Langå. Tlf. 20 30 14 20
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

Efter generalforsamlingen med mere!
Det er vigtigt at møde op, når demokratiet
taler. Det gør demokratiet bland andet på
foreningens årlige generalforsamling. Vi har
netop afholdt den ordinære af slagsen. Den
forløb i god ro og orden, kyndigt ledet at
foreningens tidligere formand. 58 stemmeberettigede kunne både drøfte beretning,
godkende budget og regnskab, stemme på
kandidater til bestyrelsen, og vælge revisorer med flere. Et medlem af foreningen
havde endda ulejliget sig med at indsende
et forslag om kravene til optagelse i vores
avlsregister. Forslagsstilleren er bekymret
for udviklingen af den ruhårede hønsehund
og især hårlaget ligger ham på sinde. Og
på baggrund af erfaringer med tendenser
i en forkert retning, gik forslaget ud på,
at mindst en ”very good” præmiering på
enten DRK udstillingen i Vissenbjerg eller
Bredsten skal være udstillingskravet for at
komme i klubbens avlsregister.
Bestyrelsen anerkendte baggrunden for
forslaget, men kunne ikke støtte det. Vi
argumenterede imod selve forslaget og det
afstedkom den naturlige debat uenighed
afstedkommer. Den efterfølgende afstemning betød at forslaget blev vedtaget med
mindst mulige margin. 29 for. 28 imod. En
blank stemme. Sådan taler demokratiet. Den
beslutning afstedkom en heftig debat på en
gruppe på Facebook og på klubbens hjemmeside. Og med et ønske om et ekstraordinær generalforsamling med henblik på at
omstøde beslutningen. Det giver demokratiet nemlig også mulighed for. I skrivende
stund er det ikke besluttet om hvor og
hvornår en eventuel ekstraordinær generalforsamling vil løbe af stablen.
Blot håber jeg ikke det er en ny trend
vi ser, at hver gang man er uenig med en
generalforsamlingsbeslutning, så bliver der
indkaldt til en ekstraordinær. Og med de nye
sociale medier og andre elektroniske kommunikationsformer, skal vi måske også til
at se på, hvad det kræver for indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling. Det skulle
nødigt blive alt for nemt.

Rigtig mange, tror jeg, kan nikke genkendende til følgende oplevelse. En kold
forårsdag med enten regn eller værre sne.
Kold østenvind ofte. Man har fået besked
på at koble. Afhængig af slippets udfald,
kan turen tilbage til resten af holdet føles
rigtig lang. Langt ude i det fjerne sidder
eller står dommeren og kæmper med papir
og blyant. Vind, regn og snefygning gør
opgaven næsten umulig. Opgaven med at
skrive den mindre fristil dommeren er i gang
med. Det kan godt tage ganske lang tid,
både afhængig af slippets karakter og dommerens erfaring og evne til at formulere sig.
Ventetiden på en markprøve opleves lang
og prøven behøvede ikke vare en hel lang
søndag. Hvis man nu i stedet for fristilen
udarbejde et pointsystem i forhold til de ting
dommeren skal vurdere. På vejen tilbage
efter endt slip kunne dommeren hurtigt og
nemt få skrevet sin ”kritik” og så nemt supplere tallene med prosa, om hvad han havde
set og lagt til grund for bedømmelsen. Det
talsystem kunne man måske også nemmere
bruge i årbøger og anden statistik. Og ikke
mindst kunne prøven afvikles med lidt mere
dynamik og hurtigere.
Hvordan sikrer man; at dommerne hele
tiden holder et højt niveau? Og er det muligt
at lave et system så ”kunderne” også får
mulighed for give at feedback, vel at mærke
på en ordentlig og sober måde og ikke blot
det sædvanlige brokkeri nede i rækkerne, og
”har du hørt?” og ”det var også galt sidste
søndag!”. Diverse dommerudvalg og andre
ansvarlige skal hele tiden sikre et højt fagligt niveau og gør rigtig meget i løbet af uddannelsen. I forskellige erfagrupper drøfter
dommerne faglige problemstillinger og øver
sig. Og det er ikke fordi jeg mener præmieringerne eller kritikker står til diskussion.
Det er dommerens suveræne afgørelse. Men
det er i lige så høj grad hvordan ting bliver
sagt?, hvordan prøven bliver afviklet,?
hvordan bliver folk behandlet? hvordan er
kommunikationen og en række andre ting,
der gør det værd at køre gennem det halve af
Danmark, spendere 350 kr. plus det løse og
www.fjd.dk

slutte dagen af med en lunken Slots pilsner.
Lad os nu prøve et udarbejde et dommer
evalueringssystem, hvor prøvedeltagerne
f.eks. ved lodtrækning på en prøve får
lov til at give deres mening til kende. Det
giver både dommerne og dommerudvalget
mulighed for at gøre ting bedre og vi undgår
måske en del af al den snak der foregår og
hvor ingen alligevel for sagt det der skal
siges. Fordi man har muligheden for at ytre
sig om prøveafviklingen. Opfordringen er
hermed givet videre til dommerudvalgene.

” 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

Årbog 2012
Årbogen er udkommet, har du bestilt og ikke
modtaget den, eller ønsker at bestille den, tag
kontakt til Søren Hecht på kasserer@ruhaar.dk
eller 2049 4839
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Dansk Ruhår Klub afholder certifikatudstilling

lørdag d. 3. august 2013 ved Bredsten Hallen, Skolevænget 7, 7182 Bredsten

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Hirtshals området:
Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330
Dronninglund, tlf: 60130423 E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk
Ny kontaktmand i Hirtshals område er Steen
Larsen.

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5,
7755 Snedsted Telefon: 9793 6119 - 2764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Ræveslæbsprøve i Stenbjerg Klitplantage. Fredag
den 30/8-2013 kl. 17.00. Mødested er P-pladsen
på ”Tyskebakken” 7752 Snedsted Prøveleder Kaj
Verner Nielsen, Irupvej 5, 7752 Snedsted. kvn@
sjm.dk , 27646127 Gebyr (150kr.) kan indbetales
på reg. nr. 5804 konto 4380257322. Tilmelding
senest 26/8-2013

Hobro området:
Udstillingen afholdes efter DKK’s udstillingsregler.
Hundene skal møde mellem kl. 9.00 og
kl. 10.00. Bedømmelsen starter kl.10.00,
og udstilleren er selv ansvarlig for, at
hunden er rettidigt i ringen.
Middagspause mellem kl. 12.00 - 13.00.
Afslutning og præmieoverrækkelse forventes omkring kl. 15.30.
Resultatet skrives ikke i resultatbøgerne,
den udleverede kritik tjener som dokumentation.
Udstillingsleder er Torben Mørup, tlf. 7513
98 69 - 2138 7515.

Dommere:
Hanner: Sv. Otto Hansen
Tæver: Connie Jacobsen
Boder:
Dansk Ruhår Klub sælger diverse tøj og
tilbehør med klubbens logo. Udstillingsog salgsboder kan opstilles efter forudgående aftale med klubbens kasserer
og mod indbetaling af standleje. Kontakt
Søren Hecht på kasserer@ruhaar.dk eller
2049 4839.

Champion-fremvisning:
Hunde, der opnåede brugs-, jagt- spor
Tilmelding
og eksteriørchampionater i 2012, vil
Hunde Web eller tilmeldingsblanketter
blive inviteret til en særlig præsentation.
sendes til Annette Laursen, Hærvejen 20, Præsentationen starter kl. 13.00. DRK`s
7183 Randbøl, tlf.
bestyrelse håber, at mange ejere af
7588 3123 - 2175 9848 eller medlemsser- inviterede hunde vil benytte denne lejligvice@ruhaar.dk .
hed til at fremvise deres hunde for alle
Gebyr kan indsættes på 9712 –
interesserede.
0003405451 (HUSK at angive hvem
indbetaleren er) eller sendes på en check Vi spiser frokost sammen!
sammen med tilmeldingen. DJU’s tilmelUdstillere, championfremvisere, tilskuere,
dingsblanket kan anvendes
dommere, sekretærer, bestyrelsen og anTilmeldingsfrist til den 22 Juli 2013 Der
det godtfolk samles på pladsen til frokost
sendes ikke bekræftelse på deltagelse
kl. 12.00.
tilbage. På tilmeldingsblanketten skal
I lighed med tidligere år starter vi grillen
påføres, hvilken klasse hunden skal
op, menu og pris er i skrivende stund ikke
fremføres i og kun én hund pr. blanket.
på plads, det oplyses på hjemmesiden
Hundens ejer skal være medlem af DRK
www.ruhaar.dk hvor også oplysninger
eller tilsvarende udenlandsk organisation. om bestilling og betaling vil frem komme.
Husk alle hunde skal være vaccineret
Drikkevarer kan købes. Du skal selv
senest 14 dage inden udstillingen. Er
medbringe bord og stol, og vi har et stort
hunden over 2 år, skal den være revactelt med, som vi kan samles i, hvis det
cineret.
ikke er muligt at sidde ude. Vi håber, at vi
kan få en hyggelig times tid sammen over
Udstillingsgebyret er følgende:
en bid brød.
Hvalpeklasse kr. 255 (ingen rabat)
Øvrige klasser kr. 385
2. hund med samme ejer kr. 330
3.hund og efterfølgende med samme ejer
kr. 285
Opdræt- og avlsklasse tilmelding gratis

30

www.fjd.dk

Kontaktperson: Kjeld Navntoft 6016 3681
e-mail: hobro@ruhaar.dk
På området møde blev der valgt ny kontaktmand
som blev en gammel kending Kjeld Navntoft,
mere senere om styregruppen

Randers området:
Kontaktperson: Flemming Ransborg Sanglærkevej
18, Assentoft 8960 Randers SØ
Telefon: 8648 7204 - 2294 4210 E-mail: randers@
ruhaar.dk
Almindelig jagthundedressur og apportering i
samarbejde med Djursland jagthundeklub, Jagthundeklubben 1970 og Hammershøj jagtforening,
kontakt en fra udvalget så hjælper vi med kontakt
til træningsområder

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmussen
Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup Tlf: 8680 2528
- 2781 2528 e-mail: herning@ruhaar.dk
Slæb og Apporterings træning v. Ikast:
P.t er der ingen der kan stå for det, men vi arbejder
på sagen, og håber det bliver til noget.
Hold øje med aktivitetssiden under omr. Herning,
der vil det blive annonceret, hvis vi finder nogen
der kan stå for det.
Fuldbrugstræning:
Hver mandag fra d. 17. Juni 2013 og følgende
mandage frem til den første fuldbrugsprøve i september. Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing kl.
18.30. Tilmelding til Ole Sørensen, tlf: 40565626,
senest 10. Juni 2013. Max 12 hunde. Deltagergebyr: 200,- kr. (betales ved første træningsdag)
dertil kommer afregning af vildt. Deltagende
hunde skal have opnået de prøver, der kræves for
at stille til en fuldbrugsprøve.
Slæb og apporterings træning i Stauning:
I samarbejde med KHK arrangeres VSA træning.
Træningen starter onsdag d. 12. Juni 2013, og
derefter følgende onsdage frem til VSA prøven i
Stauning/ Dejbjerg primo August 2013. Mødested:
Pumpestation Nord, Stauning kl. 18.30.
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Tilmelding til: Benny Green Jørgensen, tlf:
20737356 senest d. 1. Juni 2013. Max 20 deltagere.
Pris 400,- kr. (afregnes første gang.)
Efterårs marktræning:
Vores nye tiltag med efterårs marktræning sidste år,
var en succes, så derfor laver vi igen i 2013,
marktræning for vores nye ruhårs ejere, unge hundeførere og andre ruhårsejere, der har interesse i
markarbejdet med deres stående ruhår. Der er
plads til max. 12 hunde, hvoraf de nye og unge får
fortrinsret til de 6 af pladserne. Der bliver mulighed
for at træne marksøg, stand, opfløj af fugl for hund
og sekundering.
Vi træner 3 onsdage i træk omkring Rimmerhus,
med start onsdag d. 7/8 kl. 18.00 i uge 32, og de
efterfølgende onsdage i uge 33 og 34.
Tilmelding til: Annette Rasmussen, tlf: 27812528.
Sehest d. 1/8-2013 Mødested: Bækdalsvej 17,
Rimmerhus, 6920 Videbæk. Pris: 300 kr. for alle
3 gange, som bruges til indkøb af fugle/ revirpleje.
Fuglene udsættes på terrænerne, senest d. 13.
August. (Der vil blive søgt tilskud fra klubben til
ekstra fugle.)
Lokal efterårsmarkprøve afholdes søndag d. 25/8
omkring Timring/ Vildbjerg - Lem
Mødetid: kl. 8.00, mødested oplyses v. tilmelding.
Pris: 200 kr. incl. morgenkaffe, som betales ved
tilmelding.Tilmelding til Annette Rasmussen, Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup. Tlf: 27812528.
Tilmelding senest d. 18. August, skriftligt og til
tiden. Max. 2 hold. (KHK er inviteret til at deltage.)
Områdemøde:
Område Hernings årlige område møde 2013, afholdes d. 6/11 kl 19.00 i Egeris Hytten,
ejstrupvej 7a, Egeris, 6920 Videbæk Program for aftenen kommer senere på året, her på hjemmesiden.
Som noget nyt vil vi prøve at finde en der kan holde
et foredrag, som kan relateres til vores hundeverden. (opslag kommer senere).

Skanderborg området:
Pt. ingen kontaktmand, men der tilbydes følgende
fra lokal side…
I samarbejde med Højderyggens Jagthundeklub
tilbydes træningsmuligheder:
Deltagelse i arrangementerne kræver medlems skab
af Højderyggens Jagthundeklub, pris Kr. 60,00 pr.
år.
Juni:
Afslutning på Apportering+VSA: Lørdag den 29.
kl. 10.00
Juli:
Fuldbrugstræning: Onsdag den 31. kl. 19.00. Første
gang mødes vi ved Vestbirk Forsamlingshus
August:
Fuldbrugsafslutning, fredag den 23. kl. 17.00. Pris
Kr. 350,00
Oktober:
Hvalpemotivation, onsdag den 30. kl. 19.00. Pris
Kr. 150,00
Første gang mødes vi ved Tørring Brugs
Der tages forbehold for ændringer og priser Vel
mødt
Tilmelding til arrangementerne skal ske til;
Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160 Tørring
7580 1814 – 2527 3375
formand@hojderyggens.dk

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

www.fjd.dk

Esbjerg området:
Kontaktperson: Sidste Nyt:
Per Bertelsen fra Bramminge er valgt til ny kontaktmand for området.
Aktivitets udvalg: Hans C Clausen 2670 3356 Hans
Gregersen 2280 0081

Aabenraa området:
Kontaktpeson. Chris Funda Johannsen. Nørregade
4 Varnæs, 6200 Aabenraa. Tlf. 6165 2592, e- mail:
aabenraa@ruhaar.dk
Ole Schmidt, tlf.23 70 67 82 Johannes Nielsen,
tlf.40 16 39 58 Kassere blev Randi Callesen, 74 82
64 53 Kontaktmand blev jeg Chris Funda Johannsen, tlf. 61 65 25 92.

Fyn området:
Kontaktperson: Jørgen Madsen Stat-ene-vej 5, 5220
Odense SØ Tlf.: 6597 2215 - 2329 7959
E-mail: odense@ruhaar.dk
Udtagelse til Racedyst.
Kombineret med anerkendt apporteringsprøve. Lørdag d. 22.06.13 kl. 09.00. Sortenkær. Sortenkærvej
24 5492 Vissenbjerg. Tilmeldingblanket til Jørgen
Madsen – senest d. 15.06.13.
Slæb og Apporteringstræning. Onsdag d.
19.06.13 – i alt 9 onsdage. Kl. 19.00
Åben klasse & Unghunde. Nu er grunddressuren
nogenlunde på plads. Øvelsernes og disciplinernes sværhedsgrader øges. Der arbejdes med de
discipliner, der indgår i ”Slæb og Apporteringsprøven”. Ræv vil af og til indgå som apporterings- /
slæbemne. Der er ikke krav om, at den enkelte hundefører til sidst tilmelder sig ”Slæb og apporteringsprøven”. Pris: Åben klasse: 350 kr. Unghunde: 300
kr. Højstrup Vibelundvej 5200 Odense V Tilmelding
til Jørgen Madsen
Hvalpemotivation. Lørdag d. 20.07.13 – i alt 5
lørdage. Kl. 09.30 – 11.30
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i aldersklassen 3 – 12 mdr. Mild opstart af grunddressur.
Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse.Opstart
af sporarbejde (vi starter m. foderslæb). Samvær
med andre hundeførere (m. samme problemer som
en selv). Socialt samvær for unghundene (de bliver
pludselig en del af en flok) Pris: 150 kr. Højstrup
Vibelundvej 5200 Odense V Tilmelding til Jørgen
Madsen
Markprøvetræning. Udvalgte dage i august
Pris: Hunde med tilknytning til DRK – Område
Fyn: 50 kr. pr. aften. Hunde uden tilknytning til
DRK – Område Fyn: 100 kr. pr. aften. Hvis en aften
er overtegnet, har ruhår fortrinsret til disse træningsaftener. Tilmelding til Jørgen Madsen
Ræveslæb. . Mødested: Ørnfeldt Gods Torsdag
01.08.13 kl. 18.00. Ørnfeldtvej 102 Kølstrup 5300
Kerteminde. Max. 14 hunde Tilmelding til Jørgen
Madsen – senest d. 25.07.13.
Familiedag
Inviter familie og venner til en hundedag, hvor vi
viser, hvad vores hunde har arbejdet med i løbet
af året. Søndag d. 18.08.13 kl. 14.00. Pris: 75 kr. –
børn u/ 12 år gratis. Klubhuset Udlodgyden v. Phønix. (Blind vej fra Udlodgyden – tæt på Ørbækvej
) Tarup-Davinde I/S Tilmelding til Jørgen Madsen
– senest d. 11.08.13.
Bubbelprøven Vinderklassetræning – lokal prøve
udelukkende for ruhår. Adgangskrav: bestået ”Slæb
og Apporteringsprøve” samt deltaget på anerkendt
markprøve. Max. 10 hunde. Der uddeles pokal til 1.
- 2. - 3. vinder. Lørdag d. 21.09.13 kl. 09.00.
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Onsdag d. 23.10.13 kl. 19.00. Fraugde Fritidscenter
Stat-ene-vej 18, Fraugde 5220 Odense SØ Fri entre.
Tilmelding til Jørgen Madsen.

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandhaven
6, 3060 Espergærde. Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
.
Slæb og apportering. Vi starter i løbet af juni måned. Det er kun for stående hunde der har planer om
at gå på prøve. Du tilmelder dig til Kurt Drasbek,
telefon 49170208 eller på mail Drasbek@post10.
tele.dk Tid og sted aftaler vi ved tilmelding. Prisen
for at deltage er 200 kr.
Fuldbrugsprøvetræning. Vi starter i løbet af juli
måned. Det er kun for stående hunde der har planer
om at gå på prøve. Du tilmelder dig til Kurt Drasbek
på telefon 49170208 eller på mail Drasbek@post10.
tele.dk Tid og sted aftaler vi ved tilmelding. Prisen
for at deltage er 200 kr.
Apporteringsprøve i Teglstrup Hegn .Søndag
den 4. august kl.9.00. Vi mødes på P. pladsen på
Esrumvej. Der kæmpes om 7 pokaler og vi har både
alm. og udvidet prøve og du kan tilmelde dig begge
prøver. Pris 200 kr. pr. hund og pr. prøve. Der er
præmie til alle med max point. Du tilmelder dig
til Kurt Drasbek på telefon 49170208 eller på mail
Drasbek@post10.tele.dk

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

Bornholm området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløkkegade 14, 3790 Hasle Telefon: 6026 5223
e-mail: hasle@ruhaar.dk
Marktræning for stående hunde Evt. spørgsmål
kan rettes til Denny på tlf. 24 20 43 74
Planer for efterårets marktræning
Der vil blive afholdt træning med levende fugl, hvis
der er nok tilmeldte. Tilmelding og betaling skal ske
forud for træning. Prisen vil være kr. 500,00.
Dette beløb dækker 5 træningsrunder. De fugle du
har betalt for står selvfølgelig til din rådighed, hvis
du fx ikke kan deltage på en af træningsdagene.

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

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

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

Pris: Hunde med tilknytning til DRK – Område
Fyn: 50 kr. pr. aften.Hunde uden tilknytning til
DRK – Område Fyn: 100 kr. pr. aften. Mødested:
Søbygård Johan Rantzausvej 7 5610 Assens Dagens
terrænleder er Anker Madsen Tilmelding til Jørgen
Madsen – senest d. 14.09.13.
Marktræning for unghunde med fældning af fugl.
Marktræning for unghunde 10 – 24 mdr. Max. 10
hunde. Søndag d. 22.09.13 kl. 09.00. Pris: Hunde
med tilknytning til DRK – Område Fyn: 50 kr. pr.
aften. Hunde uden tilknytning til DRK – Område
Fyn: 100 kr. pr. aften. Mødested: Søbygård Johan
Rantzausvej 7 5610 Assens Dagens terrænleder
er Anker Madsen Tilmelding til Jørgen Madsen –
senest d. 15.09.13.
Debat-/medlemsmøde om året, der gik.
Hvad skal der ske til næste år? Område Fyn’s mest
vindende ruhår kåres fra DM 2012 til DM 2013.
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Vand-Slæb-Apporteringstræning
18. Juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930 Maribo
25. Juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930 Maribo
2. Juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskøbing
9. Juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskøbing
16. Juli kl. 19.00 Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700
Næstved,
23. Juli kl. 19.00 Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700
Næstved
27. Juli kl. 08.00 Nr. Vedby Grusgrav, 4840 Nr.
Alslev

Kalender 2013 Dansk Ruhår Klub:
Her er de arrangementer der er planlagt d.d. i 2013, vi følger løbende op med informationer på hjemmesiden www.ruhår.dk
Her må medlemmerne følge med da Jagthunden har deadlines som gør at arrangementer
ikke bliver beskrevet i bladet.
2013
DRK udstilling i Bredsten 03 August
Efterårs vinderklasser
28-29 September
Bestyrelsen.
www.fjd.dk

KORTHAARKLUBBEN
www.korthaarklubben.dk

Klubredaktør:
Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 4720
Præstø. Tlf. 56 39 84 96
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

Giveprøven 2013

Fuld fart over feltet på Giveprøven. Foto: Kim Henriksen.

Endnu engang, er der afviklet en Giveprøve. Jeg tror rigtig mange glæder sig til
denne weekend hvert år. Her møder man
rigtig mange ”gamle” korthårsvenner. Men
ligeså dejligt er det, at møde nye medlemmer som kommer med i vores flok. Håber
vi også vil møde dem igen år efter år.
Prøven 2013 vil gå over i historien. Vejret
i foråret/vinteren var ikke med hundefolket rent træningsmæssigt. Det er meget
sjældent, at vi afvikler Giveprøven med
sne bunker langs hegnene. Lørdag morgen
frøs det 8 grader. Men da vi stod på trappen
skinnede solen fra en skyfri himmel. Det
blev et dejligt vejr lørdag, dog med tør
østenvind så det var svært for hundene at
lugte fuglene.
Give prøven 2013 var igen i år ledet af
Tove og Kristian Møberg, vel tilrettelagt og
med god humor.
55 hunde var mødt lørdag morgen. Solen
skinnede og der var så tørt, at der blev
rygeforbud i terrænet. Der var godt med
fugle på de forskellige hold, men det var

svært for hundene med den tørre luft - 11
hunde blev præmieret.
Var der tørt om lørdagen var det lige modsat om søndagen. Da man stod op søndag
morgen, var der hvidt overalt. 44 var mødt
søndag morgen. Trods vejret gik det overalt
forventning, der blev gode færtforhold for
hundene.

13 hunde gik med over middag som kategori
1 hunde - flot. Eftermiddagens afprøvning
foregik for det meste i snevejr. Trods vejret
blev det en fin eftermiddag.
Tillykke til de præmierede - pokalvinder
og placerede hunde.
En stor tak fra KHK klubben til prøveleder,
terrænleder og terrængiver.
En epoke sluttede søndag aften, da det
var sidste gang KHK klubben kommer på
sognegården efter mere en 25 år, den lukker
desværre. En stor tak til sognegården efter
alle årerne med rigtig fin behandling og
betjening. Vi har derfor været ude og finde
et andet samlingssted. Det bliver Grønbjerg
Hotel, som også ligger lige midt i de terræner, som vi gør brug af til prøven. Vi håber,
det kan blive lige så godt. Glædeligvis har
Tove og Kristian Møberg lovet at tage et år
mere som prøveledere.
Tak til alle deltagere, hundeførere og
tilskuere i 2013 og på gensyn til Giveprøven
2014.
KHK klubben ønsker alle knæk og bræk
fremover.
Med venlig hilsen
Villy Andersen.

De placerede i vinderklassen: 1. vinder Gorm Henriksen og Toes`Krøyer. 2 vinder Heine Tirsbæk og Tirsbæk
Kejser. 3 vinder Kürt Grün og Toes`Krohg. 4 vinder Jens Arne Hald og Østergaard´s Malte. 5 vinder Mona Madsen og Okslunds Kalle. 6 vinder Karl Georg Kristensen og Nordboen Ena.
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Masser af hæder på Giveprøven
Formanden havde travlt med at uddele nåle og pokaler.

Korthaarklubbens certifikatudstilling i Bredsten
lørdag den 3. august 2013.
I samarbejde med Dansk Ruhår Klub afholder
Korthaarklubben lørdag den 3. august certifikatudstilling ved Bredsten Hallen, Skolevænget 7, 7182 Bredsten.
Udstillingen afholdes efter DKK’s udstillingsregler og er åben for alle medlemmer.
Hundene indskrives fra kl. 9.30. Udstillingen
åbner med bedømmelse kl. 10.00
Middagspause fra kl. ca. 12-13. Afslutning og
præmieoverrækkelse kl. ca. 15.00
Resultatbøger (såfremt disse er afleveret)
udleveres efter afslutning.
Tilmeldingsfrist: Senest torsdag den 25. juli.
Tilmelding på www.hundeweb.dk
Der sendes ikke bekræftelse på tilmeldingen.
Udstillingsleder: Hans Martin Christensen,
Muskatvænget 17, 6360 Tinglev, tlf. 74 64 47
21 / 25 719 148. Der kan tilmeldes i – Hvalpeklasse, Juniorklasse, Åbenklasse, Brugsklasse, Championklasse, udenfor bedømmelse samt Avls- og Opdrætsklasse.
Udstillingsgebyr:
Udstilling 1. hund (samme ejer):DKK 350,00.
Udstilling 2. hund (samme ejer): DKK 300,00.
Udstilling 3. og efterfølgende hund (samme
ejer): DKK 250,00.
Hvalpeklasse: DKK 245,00.
Udenfor bedømmelse: DKK 95,00.
Avls- og opdrætsklasse er gratis. Dog skal
avlsdyret være tilmeldt udstillingen evt. udenfor bedømmelse. Der tilmeldes også i år til
avls- og opdrætsklasse via Hundeweb. Brug
for hjælp ring til Ellen på 7533 1760.

25 års jubilarer: Hans Møllgaard, Allan Grundahl, Bjarne Axelsen.

50 års jubilar Hans Hansen.

Bedste unge tæve Gaia med Flemming Djarn.

Bedste unge han Hammerbakken´s Ras med Finn
Nielsen.
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Pokal for førstegangshundefører med 1 præmie i unghund klasse Bent Nielsen og Halsbondens Tine.

Carsten Andreasen og Blondie bedst i åben klasse.
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Hvis du ikke har adgang til internet, kan du
sende anmeldelsesblanketten til:
Udstillingsleder Hans Martin Christensen,
Muskatvænget 17, 6360 Tinglev, tlf. 74 64 47
21 / 2571 9148 og gebyr kan indbetales på
Jyske Bank Reg.nr. 7751 konto nr. 0 001 053
819, husk at angive hundens navn og stambogsnummer, samt ejers navn.
IBAN DK8577510001053819 SWIFT JYBADKKK.
Husk: Alle hunde skal være vaccineret senest
14 dage før udstilling. Er hunden over 2 år
skal den være revaccineret.
Dommer: Erik Petersen. Erik dømmer alle
grupper pga. af afbud med sygdom.
Sponsor: UniQ Vestergaard Food.
I forbindelse med klubbens udstilling i
Bredsten vil klubben gerne invitere alle der
i 2012 har opnået en Championat titel til at
fremvise sin hund på udstillingen.
Korthaarklubben vil samtidig gerne invitere
alle udstillere og ledsagere til morgenkaffe fra
kl. 8.30 og til lidt grillmad fra kl. 12.00 for kr.
50,- pr. person. Spisebilletter købes om morgen. Tilmelding med antal personer til kaffe
og grill, bedes gjort til udstillingsleder Hans
Martin Christensen på bredsten@korthaarklubben.dk senest den 25. juli 2013.
Tilbud til nye hundeførere i forbindelse med
Bredstenudstillingen. Har du lige købt hund og
aldrig været på udstilling før, inviterer Korthaarklubben dig til at møde op i Bredsten, hvor
vi vil sørge for vejledning i fremvisning af din
hund. Selv om du ikke er medlem af Korthaarklubben, er du også meget velkommen til at
se, hvordan en udstilling foregår.
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Aktivgrupperne
Aktivgruppen Aalborg.
Forårs aktiviteterne:
Apporterings- og ræveslæbstræning:
Onsdag 5. juni kl. 18.30, mødested: Langholt søer.
(vand og apportering)
Onsdag 12. juni kl. 18.30, mødested: Karl Georg
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og
app.)
Onsdag 19. juni kl. 18.30, mødested: Langholt søer.
(vand og apportering).
Schweiss Træning: Afholdes evt. som individuel
træning - Kontakt Per Morville eller Jens Arne
Hald.
Familiedag: Afholdes i samarbejde med Aktivgruppen Vendsyssel sidst i juni måned. Se hjemmesiden
eller Jagthunden.
Vand-, Slæb og apporteringstræning: Mødested
alle dage: Langholt søerne. onsdag 31. juli kl. 18.00.
Onsdag 7. august kl. 18.00. Onsdag 14. august kl.
18.00. Onsdag 21. august kl. 18.00.
Marktræning efterår: Såfremt der afholdes
marktræning i efteråret annonceres dette på hjemmesiden.
Kontakt adresser:E-mail: aalborg@korthaarklubben.
dk Formand: Bjarne Jacobsen, tlf. 98 25 75 38 – 20
28 94 69, Kasserer: Villy Andersen, tlf. 98 23 25 95.
Per Morville Jensen, tlf. 21 84 04 28
Karl Georg Kristensen, tlf. 98 25 20 68 – 61 38 65
27. Jens Arne Hald, tlf. 20 64 52 46.

Aktivgruppen Midt og Vestjylland.
Schweissprøve:
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer /
400m), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.) og
(40 timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. Søndag den 21. juli 2013 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten
Sdr. Klausie. Tilmeldingsblanket + deltagergebyr
skal sendes til prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej
1, 6980 Tim. (Tlf.: 97 33 33 35) – senest den 30.
juni 2013. Kan eventuelt indsættes på konto nr.
7670-2804172, husk angivelse af stambogsnr. Hunden skal være DKK stambogsført.
Fuldbrugstræning:
Mandag den 17. juni 2013 og følgende mandage
frem til den første fuldbrugsprøve i september.
Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl.
18.30. Tilmelding til: Steen Kirk Jensen (tlf. 97
34 16 01 / 61 467 501) – senest den 10. juni 2013.
Max: 12 deltagere. Deltagergebyr: kr. 200,- (betales
ved første træningsdag) dertil kommer afregning af
vildt. Træningen er i samarbejde med Ruhårsklubbens område 4.
Apporteringsprøve/Familiedag:
Søndag den 23. juni 2013 kl. 9.00 afholdes anerkendt apporteringsprøve hos Valdemar Thorndahl,
Kaasvej 6, Torsted, 6990 Ulfborg. Tilmelding til
Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem senest
den 15. juni 2013. Tilmeldingsgebyr kr. 225,- bedes
indsat på konto nr. 7670 1788020.
Lokal efterårsmarkprøve:
Afholdes søndag den 25. august omkring Timring/
Vildbjerg og Lem. Mødetid kl. 08.00 og sted oplyses ved tilmelding. Pris kr. 200,- inkl. morgenkaffe
som betales ved tilmelding. Tilmelding til Annette
Rasmussen, Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup.
Tlf.: 27 81 25 28. Tilmelding senest den 18. august,
skriftligt og til tiden. Max. 2 hold.

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

Aktivgruppen Storstrømmen.
Vand-Slæb-Apporteringstræning:
18. juni kl. 19.00, Bursø, Mallehøjvej, 4930 Maribo. 25. juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930
Maribo. 2. juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 4990
Sakskøbing. 9. juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej,
4990 Sakskøbing. 16. juli kl. 19.00 Mogenstrup,
Bøgesøvej, 4700 Næstved. 23. juli kl. 19.00Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 Næstved. 27. juli kl. 08.00
Nr. Vedby Grusgrav, 4840 Nr. Alslev.
Marktræning:
Der afholdes marktræning på Sydsjælland og på
Lolland i august og september mdr.
Se nærmere info. på hjemmesiden www.ruhaar.dk
eller www.korthaarklubben.dk
Efterårsmarkprøve:
Lørdag d. 31.08.2013 kl. 08.00. Mødested: Jagthytten, Kogangen, 4990 Sakskøbing.
Pris: kr. 200,- Max 24 hunde på 3 hold.Tilmelding
til Kim Nielsen: Tlf.: 21 75 68 43 eller kim-nielsen@vikima-seed.dk.
Venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen.

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Jens Erik Dissing, Vrejlev Klostervej 84, 9830 Tårs.
Telefon nr: 98961856/31719091.
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98257538 / 20289469
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61741706
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
Område 2 Viborg og omegn
Kontaktperson: Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42,
8831 Løgstrup, tlf. 86642104
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærsbro, tlf. 86658856
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75921809 / 21269308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86223058
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60814506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Højbjerg, 86271889.
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
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Foto: Kim Henriksen.

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97341601
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25524212
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22122303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,
2680 Solrød Strand, tlf. 43999743 / 26305500
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968:
Kontaktperson Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22,
4100 Ringsted, tlf. 23389618, e-mail: leif@tjmf.dk
eller e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22,
4990 Sakskøbing, tlf. 54706902 /30458584
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,
3782 Klemensker, tlf. 56966626
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk
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Dagsorden for ordinær generalforsamling den 23. februar 2013.
1. Velkomst ved formand Hans Martin Christensen.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2012.
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2013, fastsættelse af kontingent 2013.
7. Valg af formand, på valg er: Hans Martin Christensen modtager genvalg.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Ellen Jørgensen - modtager genvalg,
Villy Andersen - modtager genvalg, Karl Georg - Ny
kandidat vælges for 1 år.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er: Jørn
Abildgaard - modtager genvalg
Uffe Jackobsen - modtager genvalg.
10. Behandling af indkomne forslag: Forslag skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
11. Eventuelt.
Referat:
1. Velkomst ved formand Hans Martin Christensen
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen til
Korthaarklubbens generalforsamling, dejligt at se så mange
(ca. 75), særlig velkommen til klubbens æresmedlem.
Jeg vil starte med at mindes de af klubbens medlemmer der
i det forgangne år er gået bort, og med et minuts stilheds
udtale: Æret være deres minde.
2. Valg af dirigent:
Næste punkt på dagsordenen er valg af dirigent, og bestyrelsen vil gerne foreslå Leif Jensen.
Leif Jensen blev valgt uden modkandidat. Startede med at
konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht.
Korthaarklubbens love.
3. Valg af stemmetællere:
Valgt blev Birte Johansen, Christian Christiansen og Andreas Haugaard.
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning:
Formandens beretning er offentliggjort på klubbens hjemmeside og kan rekvireres hos sekretæren.
Kommentarer: Sponsorer bør nævnes med navn. Dejligt at
høre at der er positive vinde. Afskaf hvalpeformidler og lad
bestyrelse svare på evt. spørgsmål. De fleste ser alligevel på
hjemmesiden, hvilke hvalpe der ligger der, og tager direkte
kontakt til opdrætter. I mange år har der nu været spørgsmål
omkring dette job, så derfor afskaf det nu. Ser gerne der
bliver uddannet flere eksteriørdommere til korthår. HD
tilføjelsen pr. 1.01.2013 i DKK’s udstillingsreglement siger
ikke noget om at det først gælder for hunde født i 2012. Skal
præciseres fra DKK.
Formandsberetningen godkendt.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede
årsregnskab 2012
Kassereren fremlagde regnskab og kommenterede enkelte
punkter bl.a. udgiften til årbog. Bestyrelsen har accepteret at
lave årbog til det kritiske punkt 100 stk. bliver nået. Beklageligvis er der en fejl i note 15, idet dette punkt indeholder
sidste års tal og ikke de aktuelle.
Regnskab godkendt.
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2013,
fastsættelse af kontingent 2013
Kasserer fremlagde ligeledes budget for 2013, og oplyste
at bestyrelsen ikke havde planer om kontingentstigning.
Budget godkendt, ligeledes kontingent.
7. Valg af formand, på valg er Hans Martin Christensen modtager genvalg
Der blev ikke foreslået modkandidater, hvorfor Hans Martin
blev genvalgt.
Hans Martin takkede for valget men oplyste samtidig at
dette blev hans sidste formandsperiode. Mente nu at have
aftjent sin værnepligt i bestyrelsen. Klubben har nu 3 år til
at finde en ny formandskandidat.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Ellen Jørgensen - modtager genvalg og Villy Andersen - modtager
genvalg. Ellen og Villy valgt uden modkandidater idet
forsamlingen klappede.
Da Karl Georg har trukket sig fra bestyrelsen skulle der
vælges en kandidat for den resterende del af hans periode
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nemlig 1 år. Allis Kiholm som var suppleant blev foreslået
og valgt uden modkandidat for 1 år. Der skulle herefter
vælge en suppleant for 1 år. Foreslået blev Niels Erik
Kromann, Give og René Jørgensen, Sakskøbing. Ved den
skriftlige afstemning blev stemmerne 2 gange 35. Der skulle
derfor endnu en afstemning til og her blev stemmetallene
25 til Niels Erik og 42 til René. René Jørgensen blev valgt
for 1 år.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er Jørn
Abildgaard - modtager genvalg og Uffe Jacobsen - modtager
genvalg. Begge blev genvalgt.
10. Behandling af indkomne forslag
Der var til generalforsamlingen indkommet 2 forslag.
1. Det foreslås herved at gebyret på kr. 50,- pr. nyt medlem
bortfalder, og erstattes med en signeret udgave af Fl. Konnerup’s bog om ”Den korthårede Hønsehund” Bogen er – efter
min mening, med så mange dejlige billeder og gode råd, at
den vil blive ”et klenodie for hele familien” – signeret af
forfatteren og med klubbens stempel, dato og formandens
underskrift, vil den blive gemt for livstid. Det skal være en
glæde for hele familien, at være medlem af vor klub – vi
mister jo medlemmer nok. Det er mit håb, at generalforsamlingen vil kunne stemme for dette forslag, for det er da
ikke fordi vi ikke har råd. Med venlig hilsen – og alt godt
for Klubben fremover. Otto Brunhøj Jensen, medlem siden
1964. Kassereren fremlagde herefter en konsekvensberegning for dette forslag, idet det vil koste ca. kr. 145,- pr. nyt
medlem pr. år, eller i alt ca. kr. 9.000 pr. år. Dette for at gøre
forsamlingen opmærksom på, at dette beløb vil afspejle
sig i årsregnskabet som underskud. Foreslår ligeledes en
tidsbegrænsning på 3 år i første omgang. Hvorefter det kan
tages op.
Der var stor opbakning til forslaget som blev vedtaget for
3 år.
2. Bestyrelsens forslag til generalforsamling 2013
Forslag af nye emner til bestyrelsesposter / valg af bestyrelsesmedlemmer, disse må ikke samtidig være medlem af
en anden specialklubs bestyrelse eller opstille til valg i en
anden specialklub.
Bestyrelsen mener ikke man kan gå helhjertet ind i bestyrelsesarbejdet i 2 forskellige klubber på en gang. Dette er en
vedtægtsændring og det skal derfor bringes op igen til næste
år. Forsamlingen udtrykte stor opbakning til dette forslag.
11. Eventuelt
Her kan alt drøftes men intet besluttes.
Bestyrelsen skal være OBS på datoen for Giveprøven 2015.
Spørgsmål fra Johan Sørensen om det kunne have interesse
at arrangere en Skovprøve. Opfordring til bestyrelsen om at
finde en metode hvor man kunne kategorisere hvalpelisten.
Evt. således at de hvalpe hvis forældre har nogle resultater
kategoriseres forud for de hvalpe, hvis forældre ikke har
nogen resultater, eller hvis forældrene er i avlsregister osv.
Villy kommenterede kort resultaterne for Schweiss. Syntes
det var gået rigtig godt. Stor tak til prøveledere og hjælpere.
De nye schweissregler, hvor hjælpere ikke må deltage, har
desværre skabt lidt problemer, håber alligevel at alle prøver
kan gennemføres.
Kasserer havde en drøftelse med et medlem om betaling af
kontingent.
Det skal derfor her præciseres, hvornår man er i restance
med kontingent:
Når opkrævning er sendt ud via PBS/Nets til betaling den 1.
februar og dette ikke er betalt rettidig, så er man i restance.
Når man er i restance har man ikke stemmeret på Generalforsamling i henhold til Klubbens vedtægter § 5 Stk. 3.
Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige
medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Hvornår medlemmet så fysisk slettes som medlem i kartoteket er i denne sammenhæng uvæsentlig.
Kassereren udtrykte, at det var ærgerligt at skulle bruge
tid på generalforsamlingen til at drøfte den slags ting med
gamle medlemmer.
Generalforsamlingen sluttede kl. 14.50 hvor dirigenten takkede for god ro og orden.
Tak til Leif Jensen for veludført arbejde.
Herefter uddeling af pokaler til vindende hunde 2012.

er til stede hos vores partner i Malmø på åbningsdagen. At
jeg ikke har meldt ud tidligere skyldes vejrliget og dermed
usikkerhed omkring, hvornår byggeriet af skydebanen blev
færdigt. Man har derfor ikke haft datoen for åbningen af
banen før for nylig. Jeg giver lige kort mine tanker omkring
møde indholdet og jeg har endvidere vendt disse med Hans
Martin, som har lovet at tage over.
De ting der vil være på programmet er:
1. Hvor skal vi hen med den Korthårede Hønsehund
– med udgangspunkt i resultatet af spørgeskemaet blandt
medlemmerne og et oplæg fra Kurt Grün (som har sagt ja
til at komme med dette her til mødet – tak Kurt) - ønsker
bestyrelsen en debat om, hvor og hvad vi skal arbejde hen
imod med vores hunde mv. Det nytter jo ikke eksempelvis,
at bestyrelsen arbejder i en retning, hvis medlemmerne vil
noget helt andet. Dette er et meget stort emne og det er ikke
meningen med mødet at få en færdig løsning og køreplan for
fremtiden. Det er blot for at få gang i processen. Det kunne
jo være at der var stemning for at der blev lavet et weekend
seminar senere hvor der blev mere tid til at gå i dybden med
emnet. Vi forventer at dette punkt godt kan tage en del tid.
Referat: Kurt holdt et lille indlæg med hans tanker omkring
spørgeskemaet.
En foreslog at man kunne gå sammen i FJD og spørge mere
bredt vedr. stående jagthunde. Vore hunde har de egenskaber
der skal til, vore hundeførere skal bare have det frem. Evt.
et krav at de hunde der vil i avls register har bestået fuldbrugsprøve. Vi har det rigtige avls materiale i Danmark. Evt.
et weekendseminar hvor dette emne bliver debatteret i bund
og evt. med fremmede indlæg. Evt. lave statistik på, hvor
mange af de hunde der er i avls register, der bliver brugt i
avl i forhold til de der ikke er. Evt. kategorisering af hvalpekuld. Evt. skema til hvalpekøberne, hvor det spørges ind til,
hvad det er de går efter. Opdrætterne kunne udlevere dette
skema og få det tilbage. Nyt tiltag i Syd- og Sønderjylland
med demo for nye jagttegnsløsere. Evt. FJD Markprøveseminar hvor man kan se, hvad en stående hund kan. Mange
forskellige kommentarer – en rigtig god debat.
2. Hvordan stopper vi alt det ”brokkeri” – desværre er
lige dette blevet meget aktuelt set i lyset af, at Karl Georg er
stoppet i bestyrelsen, da han har fået nok af rygter og snak
i krogene. Vi mener tiden er inde til at forsøge at få stoppet
denne tendens – en gang for alle. Få det stoppet så vi i
klubben kan bruge tid og kræfter på sagen, nemlig hundene,
prøver og klub liv – altså positive ting til fælles gavn. Det
er modsætningsvis ødelæggende for vores klub med sladder
og personangreb – anonymt og bag ryggen af folk – at man
går efter manden og ikke bolden. Det er præcist det, der
skal stoppes. Naturligvis er det i orden at være uenig – man
skal bare sige det direkte til dem man er uenige med … i en
sober tone. Så får man en saglig debat om tingene og forhåbentlig også nogen resultater til fælles bedste. Det skal være
i orden at vi – når vi ses ude omkring til træning og andre
aktiviteter – at når vi overhører noget negativt brokkeri, skal
kunne gå hen til vedkommende og sige ”stop nu det brokkeri og negative snak, vi gider ikke høre på det mere”. Ved
at konfrontere den der kommer med disse udtalelser, håber
vi på at det stopper med tiden. Igen er vi ikke naive og tror,
at nu er alt godt … det er en proces som tager tid – men i
sidste ende til gavn for os alle og klubben.
Referat: Vi skal alle sammen være med til at stoppe det
brokkeri. Snak omkring hvalpeformidler. Skal der være en
i hver aktivgruppe? Evt. henvendelse til bestyrelsen for at
undgå at man henviser til sine egne i området.
3. Eventuelt andre ting … hvis tiden tillader dette.
Referat: Et medlem meldte sig til at hjælpe bestyrelsen med
at få noget PR materiale lavet som kunne bruges til at køre
på storskærme ved repræsentation på forskellige messer og
udstillinger (Power Point Præsentation eller lign.).
Evt. møde med aktivgrupperne hvert ½ år.
Birte Web fortalte som medlem af Hundeweb udvalget om
de forskellige tiltag i den retning. Alle markprøver kører
nu fornuftigt. De resterende prøver i DJU regi forventes
at komme med fra ca. efteråret 2013. Klubben skal derfor
have afholdt kurser for aktivgrupperne, så de er rustede til
at kunne bruge systemet. Evt. engang i løbet af sommeren, når man kender de nærmere beslutninger omkring de
resterende prøver. Schweissprøverne kommer ikke med i
denne omgang.

Referent Ellen Jørgensen.
Referent: Ellen Jørgensen.

Møde med aktivgrupperne 23.02.2013
Kære aktivister,
Allerførst skal jeg beklage, at jeg ikke er med til mødet
i dag men er nødt til at prioritere mit arbejde højere. Vi
skal til Sverige i forbindelse med åbning af en indendørs
skydebane og senere også forretning, hvor der også skal
sælges jagtrejser fra – det er derfor vigtigt, at vi som firma
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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

KLM-I-

En personlig beretning om verdensforbundet for Kl.M. Del1
Forhistorie
Min beretning om KLM-I eller mere ordret
Verband für Kleine Münsterländer Vorstehhunde – International tager sin begyndelse
tilbage i juni 2005. Som nyvalgt formand
for Dansk Münsterländer Klub (DMK)
modtog jeg ad omveje en ufuldstændig
invitation fra vores tyske søsterklub Verband
für Kleine Münsterländer Vorstehhunde e.V
om deltagelse i et dialogmøde for nationale
klubber for Münsterländere. Mødet ville
blive afholdt 20. september 2005 i byen
Kleve i regionen Niederrhein med det formål at forberede dannelsen af et verdensforbund. Mødet blev afholdt i forbindelse med
afholdelsen af årets B-HZP og B-Zuchtschau i Landesgruppe (LG) Rheinland e.V.
Forud for mødet i Kleve havde vores
tyske søsterklub gennem tre år forsøgt at
samle trådene ved at kortlægge og kontakte
nationale klubber for Münsterländere over
hele verden med henblik på dannelsen af
et verdensforbund. Faktisk var DMK allerede i 2004 inviteret til et dialogmøde i
Tyskland. Den daværende bestyrelse havde
tilkendegivet, at DMK ville deltage – men
af uransagelige årsager mødte de af klubben
udpegede repræsentanter aldrig op til mødet.

medlemmer bekendte, når kennelnavne
som von Hesseltal, vom Münsterland, von
Heeker Eichengrund, von Schützenknapp
og von Fuchseck nævnes. Kort efter min
ankomst ankom Lena Gillstedt og en rejsekammerat fra Sverige. Lena kendte jeg fra
kurser, jeg havde afholdt i Sverige. Så nu
var fremmødet om ikke internationalt så i
det mindste med et nordisk islæt.

Det internationale dialogmøde var planlagt til torsdag eftermiddag, bekymrende tæt
på Lenas og min ankomst. Mod sædvane
svigtede vores tyske værters normalt minutiøse planlægning, da vi forespurgte om
den fysiske placering af mødet på det store
vandrehjem. Ingen vidste rigtig besked!
Men sluttelig endte vi lidt hovedkulds i en
stor festsal i et netop påbegyndt møde.
Efter en kort præsentation af samtlige
mødedeltagere, viste det sig, at der var
repræsentanter fra Tyskland, Tjekkiet,
Schweiz, Holland, USA (Nordamerika) og
selvfølgelig med vores lidt sene ankomst
Sverige og Danmark.
Mødet blev afholdt i en særdeles venskabelig atmosfære, hvor der blev debatteret og
diskuteret om mulighederne for stiftelsen
af et verdensforbund. Alle repræsentanter
Efter en køretur på lidt mere end 800
orienterede kort om deres egen klub, dennes
kilometer ankom jeg til et stort vandrehjem i organisatoriske tilhørsforhold og deres naKleve torsdag eftermiddag. Vandrehjemmet tionale prøvesystem. Det stod hurtigt klart,
var også standkvarter for de ovenfor omtalte at der var store forskelle – men også mange
prøver.
lighedspunkter. Den daværende præsident
Et leben af Kleiner Münsterländere og folk for den tyske klub Bernd-Dieter Jesinghauog fæ fra alle regioner af Tyskland mødte
sen holdt på bedste måde sammen på alle
mig. Det var tydeligt, at årets prøvemæssige emnerne suppleret af Dr. Jürgen Böhm.
højdepunkter B-HZP, der er tyskernes årlige Udgangen på mødet blev, at vi alle gav
mesterskab for unghunde samt B- Zuchtshåndslag på at mødes igen i 2006 og stifte
chau, der er årets landsudstilling, var nært
et verdensforbund. Det blev lagt i tyskernes
forestående.
hænder, at forberede den stiftende generalJeg hilste kort på flere venner og bekendte forsamling.
fra særligt LG Westfallen-Lippe og SchwaEfter mødet stod det klart, at mangelfulde
ben, hvor jeg i løbet af 80’erne og 90’erne
tilbagemeldinger fra DMK og SVK (Svensammen med især Palle Jørgensen havde
ska Vorstehklubben) havde efterladt Lena og
skabt og knyttet kontakter med flere dygtige jeg uden logi for de kommende nætter. Det
opdrættere – flere af disse vil være vore
lykkedes Lena og hendes rejsekammerat at
www.fjd.dk

finde et logi i rimelig afstand fra Kleve. Jeg
besluttede mig for at overnatte i bilen. Det
blev to kolde nætter!
Fredag fulgte jeg et hold på B-HZP’en i
de meget vildtrige terræner omkring Niederrheinen. Det var en fantastisk oplevelse at
følge afprøvningen af unge Kleiner Münsterländere med fokus på deres nedarvede
anlæg og deres tillærte færdigheder til brug
for avlsarbejdet og som et vigtigt skridt på
vejen i uddannelsen af en alsidig jagthund.
Desværre dumpede de to tilmeldte danske
hunde på vandarbejdet i forbindelse med
skudtesten. Fredagens B-HZP blev sædvanen tro afsluttet med en festaften med tilhørende præmieoverrækkelse. Under middagen og den efterfølgende festivitas blev der
knyttet mange kontakter og personlige bånd
mellem repræsentanterne fra de forskellige
nationale klubber.
For mig personligt havde aftenen et helt
specielt højdepunkt, da jeg kom til at sidde
til bords med nu afdøde fru Küppersbusch.
Familien Küppersbusch er en Institution i
Verband für Kleine Münsterländer Vorstehhunde e.V. Willy og Ursula Küppersbusch
varetog i årtier stambogsføring af Kleiner
Münsterländere i Tyskland – først i hånden
sidenhen på skrivemaskine. Deres viden
om national og international avl var enorm.
På den anden side af fru Küppersbusch sad
Tom McDonald, Nordamerikas repræsentant. Under vores samtaler hev han stamtavlen frem på sin først importerede Kleiner
Münsterländer fra Tyskland (født 1972).
Stor var hans og min forbløffelse, da fru
Küpperbusch med et kort blik på stamtavlen
kunne fortælle om samtlige forfædre, også
de, der ikke figurerede i stambogen – herunder om Langhår, Korthår og Ruhår, der
i de meget tidlige år var tilført racen for at
bibringe og forstærke ønskede anlæg og
egenskaber. Vi fik begge et smukt minde og
en oplevelse for livet af en af racens mest
dedikerede personligheder.

37

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Om lørdagen fulgte jeg bedømmelserne på
B-Zuchtschau. Her var der en kærkommen
oprejsning til en af de danske deltagere –
Bent Lise, der blev BIR med Borremosens
Siff, en tæve af eget opdræt.
Mæt af indtryk, men med mange gode internationale kontakter og minder i bagagen,
påbegyndte jeg den lange tur hjem. Forventningerne til næste års stiftende generalforsamling af et verdensforbund begyndte så
småt at tage form.
Stiftelsen af KLM-I 2006
Allerede otte måneder efter dialogmødet i
Kleve havde tyskerne afsluttet forberedelserne til en stiftende generalforsamling. En
ny lang køretur ventede. De sidste forhandlinger og stiftelsen skulle finde sted på hotel
Berghof i Almendorf tæt på Fulda i Nordbayern. Fredag d.19. maj påbegyndes en ny
lang køretur på (igen på mere end 800 km).
for at være klar til den stiftende generalforsamling 20/21. maj. Ved ankomsten fredag
– en smuk forsommer aften blev til et glædeligt og venskabeligt gensyn med flere af
deltagerne fra dialogmødet i Kleve samt nye
ansigter fra Østrig, Frankrig og Sverige, da
Lena Gillstedt havde fratrådt som avlsvejleder for Kl.M. i SVK.
Lørdag morgen d. 20. maj startede den
stiftende generalforsamling med forhandlingerne om grundlaget for stiftelsen af
verdensforbundet. Det blev en lang dag med
mange synspunkter, afklaringer, diskussioner, debatter og vigtige konklusioner. Det
viste sig, at det var nødvendigt, at få de nye
deltagere opdateret i forhold til konklusionerne fra dialogmødet i Kleve. Særligt
franskmændene var meget passioneret i
argumentationen for egne synspunkter.
Vores tyske værter havde dog lavet deres
hjemmearbejde nærmest til perfektion. Regelgrundlaget for verdensforbundet var vel

forberedt og en samarbejdsaftale med FCI
allerede på plads. Selv en ansøgning om registrering af verdensforbundet efter tysk lov
som forening/firma var forberedt. Gæster fra
FCI og VDH (den Tyske Kennelklub) kunne
bidrage i organisatoriske og andre tvivlsspørgsmål, som nødvendigvis må rejses i en
så ”broget” forsamling med forskellige indfaldsvinkler til så vigtige emner som prøver
og prøvesystemer, stambogsføring, avl osv..
Summa summarum på dagens forhandlinger
blev, at et endelig regelgrundlag og dermed
stiftelse af et verdensforbund var klar til de
afsluttende forhandlinger søndag formiddag.
Lørdag aften var afsat til fællesspisning og
vigtig social omgang deltagerne imellem.
Det blev til en rigtig hyggelig og lærerig
aften i et internationalt forum med ligesindede deltager, der alle nærede den samme
dybe passion for arbejdet med vores race,
Kl. M som jeg selv gør. Der blev debatteret,
udvekslet synspunkter og informationer

Deltagerne i Kleve 29.9 2005, fra venstre: Lena Gillstedt (S), Bernd-Dieter Jesinghausen (D), Tom McDonald
(USA), Dr. Jürgen Böhm (D), Henrik Raae Andersen (DK), Petr Buba (CZE), Cor Bottenheft (NL), Urs Hoppler
(CH)

Certifikatudstilling i Bredsten
I samarbejde med Dansk Ruhår klub og
Korthårklubben afholder Dansk Münsterländer Klub lørdag den 3. august certifikatudstilling ved Bredstenhallen, skolevænget 7, 7182 Bredsten. Udstillingen er
åben for DMKs medlemmer og afholdes
efter DKK’s udstillingsregler.
Dommer til udstillingen vil blive opslået
på hjemmesiden.
Klubben vil være vært med rundstykker
og en ”lille en”, så send venligst en mail til
udstillingsleder, om hvor mange i kommer
på ejbruhn@jubii.dk
Hundene indskrives fra kl. 9.30. Udstillingen åbner med bedømmelse kl. 10.00.
Middagspause ca. kl. 12-13. Der vil igen i
år være muligt at købe en grillmenu som
består af: Kylling, kotelet, pølse, salat
og flute til en kuvert pris af ca.115,00 kr.,
ønsker man at deltage i denne fælles frokost, skal man tilmelde sig senest lørdag
den 27/7.
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på tysk, engelsk, fransk i en pærevælling
ligesom mange venskaber blev knyttet. I
løbet af aftenen forespurgte Bernd-Dieter
Jesinghausen, om jeg ville stille op som
kandidat til den ene post som vicepræsident
for det nye verdensforbund. Efter en kort
overvejelse sagde jeg ja, uden egentlig at
vide hvad jeg gik ind til – andet end mere
arbejde! Jeg havde dog gjort mig mine
tanker om værdien af et verdensforbund og
glædede mig til at kunne påvirke udviklingen i årene fremover.
Søndag formiddag blev forhandlingerne
afsluttet og deltagerne underskrev forhandlingsprotokollen. KLM-I var grundlagt. En
vigtig og historisk milepæl i racens historie
var en realitet.
Præsidiet kom til at bestå og består den dag
i dag af præsident Bernd-Dieter Jesinghausen (D), vicepræsident Cor Bottenheft (NL),
vicepræsident Henrik R. Andersen. Sekretær
Dr. Jürgen Böhm (D) fratrådte i 2010 og
blev erstattet af Jaqueline Mette (D), der er
sekretær i dag.

Efter sidste hund er færdigbedømt, vil
klubben som noget nyt lave en præsentation af nogle af vores hanhunde fra
”Hanhundelisten” – herefter vil der være
afslutning og præmie overrækkelse.
Anmeldelsesfrist: 19. Juli med Hundeweb, eller 27. juli med post eller med
e-mail.
Der er 2 måder man kan tilmelde sig
på: Online via www.hundeweb.dk, dette
er den hurtigste, billigste og mest sikre
måde, her betaler du også online.
Onlinebetaling: 350,00 kr. Ved 2 hunde
med samme ejer 300,00 kr. pr. hund. –
Hvalpeklasse 250,00 kr.
Eller man kan udfylde og sende anmeldelsesblanket, med posten eller via mail, her
er prisen så:
385,00 kr. Ved 2 hunde med samme
ejer 335,00 kr. pr. hund. – Hvalpeklasse
290,00 kr.(som anmeldelses-blanket
anvendes DKK’s anmeldelsesblanket til
www.fjd.dk

udstilling eller DJU’s blanket)
Anmeldelsesblanketten sendes til udstillingsleder: Eva N. Bruhn - Lykkegårdsvej
4 – Veerst - 6600 Vejen – ejbruhn@jubii.
dk – 75 55 51 94
Beløbet vedlægges i check eller indsættes på reg. Nr. 7040 konto nr. 1139830
(HUSK hundens navn)
Husk : Alle hunde skal være vaccineret senest 14 dage før udstillingen. Er
hunden over 2 år skal den være revaccineret og husk stambogsnummer og evt.
ejerskifteforhold skal være i orden før
anmeldelse. På selve udstillingsdagen
medbringes stambog og vaccinationsattest.
Der kan tilmeldes: Championkl., Brugskl,
Åbenkl. (fra 15 mdr.), Juniorkl. (9-18
mdr.), Mellemkl. (15-24 mdr.), Hvalpekl.
(6-9 mdr.), Veterankl. (fra 8 år), Avls &
opdrætskl. er gratis.
Vi håber på stor tilslutning. – vel mødt i
Bredsten.
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Grosser Stævne i Nationalpark Thy lørdag d. 6. april
med apportering, styring af hund på mark.
Vi (undertegnede) var på holdet i Schweiss
søg, og der var lagt 7 spor ud og alle fik
lov at prøve, under vejledning af Alex, og
det var en stor succes for alle der prøvede.
Alle hunde, unghunde, ældre og dem som
har prøvet et par gange og dem som aldrig
havde prøvet, fik ros fra Alex som sagde at
det var imponerende, som alle de Grosserer
som var med kunne søge Schweiss. Han
havde faktisk aldrig været ude for, at være
med et hold hunde, hvor alle kunne eller
havde evner at søge Schweiss.
Efter det holdt vi en lille pause sammen
med det andet hold med forfriskninger af øl,
sodavand og flødeboller – det var hyggeligt.
Så kørte vi en tur ud til et andet sted i Klitplantagen, og Alex gav os en opvisning med
hans egen Schweiss hund – en Hannoveraner – og alle gik bagefter hunden og selvom
der gik folk ved siden af og bagefter, var
hunden 100 % fokuseret på sporet – ganske
imponerende at se hunden snuse stille og
roligt, og sikkert frem til Schweiss, som var
et stykke lever.
Vi kørte så bagefter op for at besøge det
fredede Lodbjerg Fyr som er opført i 1883
af granitblokke fra Bohus i Sverige. Herfra
kan man overskue landskabet, som domineDer kom 12 Grosserer med ejere, børn og
res af hav, klitter, klithede, søer og plantage.
familie var vi ca. 26 personer. Det var en
Vi afsluttede dagen med hyggeligt samvær
meget flot lørdags vejr ca. 10 grader og vi
over et par stykker mad, med lækre velsmastartede med at holde parole i en plantørgende spegepølser og frikadeller lavet af
bolig, hvor vi fik kaffe og rundstykker og
krondyr og m.m. dertil kaffe og kage. Og så
dagens aktiviteter blev gennemgået.
blev der snakket om Grosserer, aktiviteter
Vi havde besøg af Schweisshundefører
inden for DMK, hjemmesider, logoer og
Alex Bang Henriksen fra Thy, som fortalte
meget mere.
lidt om Sweiss hunde arbejdet, kort om
hvordan man træner en hund til at søge spor, Et virkelig godt og velbesøgt arrangement,
som vi alle var enige om og håber at der
meget spændene at høre på. Så kørte vi ud
bliver arrangeret en lignende til næste år,
i Lodbjerg Klitplantage i Nationalparken,
ikke nødvendigvis samme sted.
og vi delte os i 2 hold – dem som gerne vil
Skrevet af Carina & Jørgen B. Graabæk
prøve Sweiss søg, og dem der vil arbejde
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QVINDE WEEKEND
I HIMMERLAND
Den 17-18. august.
Kom og vær med til en hyggelig og inspirerede weekend med fuld fokus på
kommunikation mellem hund og fører,
mål og drømme. Alle kvinder der har
en münsterländer er meget velkommen uanset niveau.
Vi deler udgifterne mellem alle tilmeldte til denne weekend.
Tilmelding til Tine Broen Nielsen mobil:
24257727 senest den. 5. august.
Nærmere oplysning vil blive sendt til
alle tilmeldte pr. Mail

Udtagelse til Racedyst
Jylland Kleiner Münsterländere
På DJ apporteringsprøven i Videbæk d.
29. juni vil der igen i år være udtagelse til
Racedysten i Jylland.
Støt op om dette arrangement og lad os
finde de bedste hunde til at repræsenterer
Kleinererne på racedysten.
Tilmelding til prøveleder Torben Hauggaard.
Se annoncen på DMK’s Hjemmeside
under (Aktiviteter)
Kreds 2

Schweissprøve i Thy
Lørdag den 27-7-2013 i Østerild Plantage
400 m/3 timer og 400 m/20 timer
Mødested (Maskinhuset) Tovsigvej 1
Tilmelding sendes til prøveleder: Peter Ringgaard, Solbakken 12 Ræhr, 7730 Hanstholm,
Telefon. 40 478 422
Sidste frist for tilmelding er d. 18-7-13 med
posten
Prøvegebyret udgør 450 kr. for 400 m 3/timer (plus 100 kr. for rapportering) 500kr. for
400 m 20/timer. Beløbet vedlægges anmeldelsen i check. Eller beløbet kan indbetales
på bankkonto: 9083 0001716727 (oplys
venligst hvilken hund der er betalt for).
OBS! Som anmeldelsesblanket kan kun
anvendes DKK’s schweiss tilmeldingsblanket, som fås hos prøvelederen eller på
DKK’s hjemmeside under ”AKTIVITETER
” Blanketten skal udfyldes tydeligt. Oplys
venligst e-mail adresse). Der henvises til
DMK/DKK’s hjemmeside omkring schweiss
prøveregler. Husk at medbringe stambog/
resultatbog på prøvedagen.
Hver deltager modtager bekræftelse og kørselsvejledning den sidste uge før prøven.
På prøven vil Dansk Münsterländer Klubs
medlemmer blive prioteret, men anmeldelser
fra andre hunderacer bliver accepteret, og
optaget i det omfang der er plads.
Der tages forbehold for eventuel ændring af
prøvegebyr.
Med venlig hilsen
Prøveleder, Peter Ringgaard
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Dansk Münsterländer klubs Generalforsamling 2013
samt oplæg om ”Hvad er IMP, VJP og HZP? Et oplæg ved Henrik
R. Andersen m.fl.”
Generalforsamling afholdes lørdag 22. juni 2012 kl. 13.00 på
Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby, www.
fjelstedskovkro.dk. Klubben er vært for en buffet kl. 12.00. Oplægget starter kl. 10.00.
Dagsorden:
a. Valg af to stemmetællere
b. Valg af dirigent
c. Valg af protokolfører
d. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse
e. Aflæggelse af regnskab til decharge
f. Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning
g. Opstilling af kandidater
h. Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer
i. Valg af tre bestyrelsessuppleanter
j. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
k. Avlsarbejdet i det forløbende år
l. Evt. valg af avlsvejleder(e)
m. Behandling af indkommende forslag

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
Hvalpe- og unghundetræning
Første træningsdag er onsdag den 7. august kl.
17.30. Sted: Lige først på Korsdalsvej fra Roskildevej i Rødovre (ved den gamle rideskole). Kom
venligst i god tid for indskrivning. De efterfølgende
syv onsdage begynder vi kl. 18.00. Bemærk - ingen
træning d. 14. august.
Kurset strækker sig over 8 onsdage. Sidste træningsdag er den 25. september. Gebyr for medlemmer er
300 kr. Gebyr for ikke-medlemmer er 400 kr.
Der skal betales første gang og alle skal huske at
medbringe en gyldig vaccinationstest og forsikringsbevis.
Det skal bemærkes at træningsarealerne på Gl. Køgelandevej 576, må benyttes hele året hver mandag

n. Evt. nedsættelse af udvalg
o. Eventuelt
På valg til bestyrelsen er (pkt. h):
Henrik Raae Andersen (Sjælland) – modtager genvalg
Morten Vestergaard (frit mandat) - modtager genvalg
Tine Broen (frit mandat) – modtager ikke genvalg
Følgende bestyrelsessuppleanter er på valg (pkt. i):
Jan Nielsen (Jylland og omkringliggende øer) - modtager genvalg
Lars ”Sigurd” Vandborg (Sjælland, Lolland-Falster og omkringliggende øer) - modtager genvalg
Sussie Mattsson (Fyn med omkringliggende øer) - modtager genvalg
Vedr. valgbarhed m.m. henvises til Love for Dansk Münsterländer
Klub § 12 og 13.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden og sekretæren
i hænde senest 8.6 2013. Det bemærkes, at bestyrelsen har forlænget den i Love for Dansk Münsterländer Klub § 8 omtalte frist for
indsendelse af forslag fra 15. marts til ovennævnte frist.
For bestyrelsen
Henrik R. Andersen

på 20240145 eller nhc@regionsjaelland.dk
Område Fyn:
Kontaktperson: Lars Pedersen, Østergade 7, 5881
Skårup, Tlf. 62 23 25 50/23 80 80 67, E-mail:
larstine@skaarupmail.dk
Vand / slæb-træning onsdag den 12/6-2013
kl.18.00
Der trænes 4 gange ( hver 14 dag )
Pris pr. gang 50 kr Min 5 hunde
Kontakt Michael tlf. 25 67 51 43
Hvalpe motivation. Onsdag 14/8-2013 kl.18.30
Der trænes 5 gange
Pris 200 kr. min 5 hunde
Kontakt Birger tlf. 66 16 19 70 / 22 19 15 25

Kontaktperson: Flemming Helgesen, Nordsvinget
4B, Nørre Felding, 7500 Holstebro, Tlf.: 60 64 55
07
Tirsdag d.7. august kl. 18.00 starter vi igen apporteringstræning
Mødested: Syd terrænet imellem Nr. Felding og
Hestbjerg.
Der trænes i følgende klasser.
Hvalpe, unghundeklasse 1 = de øvede og klasse 2 =
de meget øvede.
Der trænes hver tirsdag og torsdag . Sidste træning
torsdag d 30 august

Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammersvej 71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail:
thorkildh@ofir.dk

Område Thy/Mors:

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

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

Område Storstrøm:

FAMILIEDAG d. 16. juni
Ved Østerild Spejderhus, vi gentager succesen fra
tidligere år. Kom og vær med til en en dejlig dag
hvor vi slår gækken løs. Festlige og sjove indslag på
dagen er yderst velkommen. Mødetid kl 13.00

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

40

Område Holstebro:

Område Nordjylland:

Område Roskilde Hvalsø:

Efterårstræning: Der trænes på det militære areal
ved Kulsbjerg. Parkering på den vestlige side af
motorvejen. Start onsdag den 31. Juli 2013 kl.
19.00. I alt 5 onsdage. Pris: 50,- kr. pr. gang. Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vordingborg. Fra
hovedvejen mellem Vordingborg og Stensved følger
man Kohavevej, hvorefter Vallebovej kommer på
højre hånd.
Tilmelding er ikke nødvendig. Mød op på dagen
og få nogle hyggelige timer sammen med din
hund. Alle jagthunde fra 6 måneder og opefter er
velkomne og der trænes hovedsageligt lydighed og
apportering. Spørgsmål kan rettes til Niels-Henrik

For hunde der påtænkes tilmeldt anerkendt prøve.
Tirsdage kl. 19.00. d.16/07. d.23/07. d.30/07.
d.06/08.

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

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

Udvidet Apporteringsprøve. Der afholdes udvidet
apporteringsprøve den 6-7-2013 kl 08.00 ved
skydebanen Nordvestjysk Flugtskydnings Center
Hjardemålvej 315
Udtagelse til Forbunds mesterskab (se annonce DJ
prøver)
DJU apporteringsprøve. Anerkendt apporteringsprøve afholdes onsdag den 31-7-2013. Kl. 17.00,
ved skydebanen Nordvestjysk Flugtskydnings
Center, Hjardemålvej 315 (se annonce DJ prøver)

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Område Himmerland:

Område Esbjerg og omegn:

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

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

Efterårs marktræning 2013.
Unghunde fredag den 2. og 9. aug. 2013, kl. 18.00
Pris 200 kr. pr gang.
Marktræning åben kl. Søndag den 11. og 18. aug.
Pris 250 kr. pr. gang.
Mødested : På parkeringspladsen ved Dagli Brugsen
i Ålestrup
Til begge hold er der bindende tilmelding til: Bjarne
Sørensen på 24245785 senest en uge før træningen.

Markprøvetræning: Hver søndag pris pr hund
150 kr.
Datoer: 04. aug. – 11. aug. – 18. aug. – 25. aug. –
01. sept. – 08. sept.
Da vi endnu ikke kender datoerne på efterårets
markprøver kan der opstå behov for at flytte nogle
af træningsdagene. Max. 8-10 hunde. Hunde fra alle
DMK-områder er velkomne. Nærmere information
om tid og sted ved tilmelding.

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

Begyndertræning for hvalpe / unghunde i aldersklassen 3 – 12 mdr.
- Mild opstart af grunddressur
- Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse.
- Opstart af sporarbejde (vi starter m. foderslæb)
- Samvær med andre hundeførere (m. samme problemer/glæder som en selv)
- Socialt samvær for unghundene (de bliver pludselig en del af en flok)
Dressur (hunde ældre end 12 mdr.) efter unghunde
19.00 Til 19.45

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

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

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

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Bøgevænget 6, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail:
nicole@postkasse.com

”Krage pral ”

Hvalpemotivation
Onsdag kl. 18.15-19.00 – i alt 6 gange + afslutning
hver hold 3 kvatere
Datoer: 21. aug. – 28. aug. – 04. sept. – 11. sept. –
18. sept. – 25. sept. – 02. okt. (afslutning)
Pris: 250 kr.

4. Kun medlemmer af DMK der er til stede
på generalforsamlingen kan deltage.
Alle kender begrebet bukketræf, hvor man
5. Der uddeles præmier til de medlemmer
mødes d.16/5 et eller andet sted i landet
der har indlevet hhv. flest, næst flest og
og har bukken med og selvfølgelig skal
tredje flest par ben.
fortælle alle om morgenens oplevelse.
6. 1.præmie: 1 års kontingent frit medlemDMK vil starte et nyt koncept ” krage pral ” Regler:
skab af DMK, samt gratis deltagelse på en
Ja hvad er nu det?
af klubbens anerkendte prøver. 2.præmie:
1. Krage/skadeben indleveres på DMK’s
Alle ved hvor skidt, det står til med småordinære general forsamling. Der indleveres 1 års kontingent frit medlemskab af DMK.
vildtet i Danmark. Bestanden af agerhøns,
3.præmie: et stk. DMK merchandise, ekbåde højre og venstre ben. De indleverede
fasaner og harer er drastisk nedadgående,
ben returneres ikke.
sempelvis en T-shirt med DMK-logo.
her er krager og skader en af de store
2. Kun ben fra krager/skader nedlagt/indSTØT op om dette, det vil også gavne
årsager.
fanget af medlemmet selv kan godtages.
dig, måske kommer der en flok høns på
Konceptet er enkelt: SKYD / FANG så
3. Dansk lovgivnig skal overholdes. Særligt markerne. Eller der kommer flere ænder i
mange krager/husskader som muligt,
jagtloven og ”Bekendtgørelse om vildtska- mosen.
klip benene af dem og gem dem. Fuglene
der”
kan fryses ned og bruges til apporterings
træning.
På vores årlige generalforsamling har vi
krage/skade ben med til tælling.
DMK vil gerne belønne dette med præmier.

www.fjd.dk

41

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE
www.gdh.dk
Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup. Tlf. 29 69 62 01
e-mail: gdhblad@gmail.com

Kommende aktiviteter

Dødsfald

Aktivitetsområde Sjælland

Børge Olsen, Skibinge, er død, 84 år gammel.
Børge var et mangeårigt medlem af
Klubben For Gamle Danske Hønsehunde
og en flittig deltager i aktivitetsudvalgets
arrangementer.
Han deltog i prøver og udstillinger og gik
også på jagt med sine hønsehunde. Med sin
sidste hund 17613/04 Walther, eller Balder,
som Børge kaldte ham, blev det til en 1.
præmie på udstilling og til både præmiering på markprøve og på 3 og 20 timers
schweissprøve. Sidstnævnte færdigheder
fik Børge og Balder også lejlighed til at
demonstrere med flot resultat i forbindelse
med praktisk jagt.
Børge elskede sine hunde, så racens ve og
vel lå ham naturligvis også på sinde. Han
fulgte med i klubbladet og havde læst alle
indlæg om PRA, så da han fornemmede, at
Balder fik problemer med at se, ringede han
straks til avlsrådet for at høre, hvordan han
skulle forholde sig.
Balder blev øjenlyst, og det viste sig, at
Balder var ved at udvikle PRA. Som den
grundige mand Børge var, aftalte han med
øjenspecialisten, at Balder skulle øjenlyses igen, så Børge vidste præcist, hvordan
sygdommen skred frem.
I januar 2013 kontaktede Børge igen
avlsrådet med besked om, at Balder nu var
helt blind. Børge selv var blevet alvorligt
syg og havde besluttet, at tiden var inde til,
at Balder skulle herfra.
SCIENCE, eller Landbohøjskolen, som
det hed før, havde for nogen tid siden

efterspurgt en hund med PRA, som man
i forbindelse med aflivning kunne udtage
prøver fra, der så kunne indgå i den videre
forskning i PRA.
Også her stillede Børge op. Han var da så
syg, at han ikke selv magtede at køre med,
så han tillod avlsrådet at køre Balder ind til
SCIENCE og ydede dermed et uvurderligt
bidrag til racen.
Det skulle vise sig, at Børge blot havde
sendt Balder i forvejen.
Børge selv døde lidt over en uge efter.
Æret være Børge Olsens minde.
Marianne Harild Sørensen,
Tidl. avlsrådsmedlem
Aktivitetsudvalget for Sjælland,
Møn, Lolland-Falster og Bornholm

Udvalgte markprøveresultater

O/E/F: Niels Bertram Mikkelsen
2. præmie

Familiedag søndag den 11. august
Sted: Nordsjælland. Agerskov, Præstehøjvej
6, Ll. Lyngby, 3320 Skævinge.
Tid: kl. 9:30 til ca. kl. 15:00
Tilmelding: Tycho og Marianne på tlf. 48 28
82 80 eller tycho_hjorth@adslhome.dk
Pris: 50 kr. pr. deltager med hund. 25 kr. pr.
deltager uden hund. Børn er gratis.
Alle er velkomne, unge som gamle, trænede
som utrænede, hunde som mennesker!
Kom og prøv dig selv og din hund på apportering af kanin, ræv og duer, kaninslæb, et
schweiss-spor eller måske en tur i vandhullet.
Vi samles på gårdspladsen … eller i laden,
hvis det regner … til rundstykker og kaffe/
te og hyggeligt samvær, inden vi tilbringer
nogle dejlige timer i terræn sammen med
vores hunde.
Vi sørger for en lille en til halsen, rundstykker, ost og marmelade.
Du/I medbringer selv kaffe/te og en madpakke til frokost. Der bliver også mulighed
for at købe øl og vand.
Parkering sker på gruspladsen bag ved
gården

Aktivitetsområde Fyn
Sommertræning
I år forsætter vi træningen, fordi vi er opsatte
på at skulle til racedysten og selvfølgelig vinde den. Derfor kører vi videre med
træningen efter d. 17. juni 2013 og træner
følgende mandage frem til racedysten:
24. juni 2013 kl. 19.00, 1. juli 2013 kl. 19.00,
8. juli 2013 kl. 19.00, 15. juli 2013 kl. 19.00,
22. juli 2013 kl. 19.00
Efterårsmarktræning
For at være klar til de prøver, der måtte ligge
i efteråret 2013, tager vi et par markprøvetræninger efter sommerferien for at pudse
formen af. Vi træner mandage:
12.august 2013 kl. 19.00, 19.august 2013 kl.
19.00, 26. august 2013 kl. 19.00
Har man lyst til at deltage i nogle af disse
aktiviteter kontakt Ole Grundt Larsen. Mail
ole@grundtlarsen.dk
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Langhårklubben’s Hovedprøve ved Ribe
1. april 2013
Alfred (Basse) DK13198/2011, E: Rene A.
Hansen, 1. pr
DJ’s markprøve ved Thorsø den 16. marts
2013
DK04022/2010 – DKCH, WJW11, DKV11,
DEVDHJUCH, KBHV12, DKV12,
NORDV12, Markpr. Charletan’s Etna,
www.fjd.dk

FJD’s markprøve ved Grenå den 9. marts
2013
DK04022/2010 – WJW11, DKV11, DEVDHJUCH, KBHV12, DKV12, NORDV12,
Markpr. Charletan’s Etna
O/E/F: Niels Bertram Mikkelsen
1. præmie – og dermed DKCH (Dansk Eksteriør Champion)

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE

Forårsmarkprøve

Vi venter på slip.

Klubben for gamle danske hønsehunde afholdt den 7. april forårsmarkprøve ved Grenå. Vejret var ok og det var en god dag, for
deltagerne, der fik gode oplevelser, samvær og hundesnak med
hjem i bagagen. Nogle fik derudover pokaler med hjem for veludført arbejde.
Slaget blev styret af dommerne Ole Andersen og Allan Bredsgaard.
Der blev uddelt 1. pr. til Bess DK07002/2009 og Skovballes Yatzy
DK22476/2007. Skovballes yatzy og ejer Gert Bonde iversen løb
desuden med Flintholmpokalen, Åben Klasses 5o års Jubilumspokalen samt Jubilæumspokalen.
Derudover var der 2. pr. til Charletan’s chris DK14905/2007,
Charletans Etna DK04022/2010, Molly DK01280/2011 samt Thora
DK00951/2011.
Jack The Ripper’s Førerpokal blev i år vundet af Tøsen
DK09014/2011 og Stine Julø, som dog ikke blev præmieret på
dagen.
Alt i alt en dejlig dag og vi ser allerede nu frem til at se mange af
jer til klubbens forårsprøve næste år.
Der gives kritik.

Jagtlig vurdering
Der er planlagt jagtlig vurdering på følgende datoer.
10. august Jylland
19. august Fyn
25. august Sjælland
10. november Sjælland
Oplysninger om steder for afholdelse og
tilmelding følger senere, så følg med på
www.gdh.dk når tiden nærmer sig.

De præmierede hunde.

www.fjd.dk
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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

5 klub vinderklassen ved Herning den 24. marts
Trods frost og delvis snedække på terrænerne blev 5 klub vinderklassen ved
Herning afviklet på den planlagte dato.
Der havde op til prøven været en del
diskussioner om det var forsvarligt, at gennemføre prøven, når nu den meget lange
vinter stadig ikke ville slippe sit tag. Efter
grundige overvejelser blev det besluttet at
gennemføre, og heldigvis for det. Prøven
blev en succes med rigtig fin tilgang til vildt
- et eksempel på at en sund bestand af fugle
sagtens kan holde til en lang og hård vinter,
når terrænerne er gode.
Vi havde på dagen 14 gange parhøns og
en fasan på vingerne og dertil så vi 4 harer
og en kat. Hårvildtet blev behandlet med
korrekt respekt, men desværre blev Ikke alle
fugle udnyttet lige godt og det lykkedes da
heller ikke for alle at opnå en situation. Alle
hunde viste gode søgsoplæg og gik med stor
jagtlyst, trods den frosne skorpe.

Der skal lyde en stor tak til Carsten Lawets
for en veltilrettelagt prøve!
Ligeledes stor tak til de to terrænledere Bent
Christensen og Ole Friis og til dommer
Jørgen Larsen!

1. vinder med CACIT Marko med fører
Henrik Jepsen
2. vinder Smækbjerg Chita med fører Torben Gildbjerg
3. vinderSjørslevs Chili med fører Børge
Wæverstrøm
Carsten Lundhøj

Langhårsklubbens Hovedprøve 1. april
Der var tilmeldt 19 Langhår, 8 Ruhår, 2
Korthår, 2 Gammel Dansk, 1 Vizla og 1
Kleiner Münsterlander på prøven.
Dagen startede rigtig koldt, men op af
dagen føltes det som forår. Der var mange
fugle på terrænet, ikke alle blev udnyttet
lige godt, men alt i alt gik det godt på alle
hold.
På hold 1 hvor Vinderklassen var, havde
dommer Erling Pedersen alt hvad han
kunne gøre med at løbe frem og tilbage
mellem hunde der havde stand. “Hold op
hvor vi har det sjovt”, udbrød han da det
gik hedest for sig.
Selvom det ikke gik lige godt for alle
hunde og førere, var humøret højt hele
dagen og man hyggede sig. Der var mødt
en del gæster op for at se vores dejlige race
arbejde, det var en fornøjelse at hilse på
dem!
Faciliteterne og forplejningen i Roager var
som sædvanligt i top, terrænet ligeså! Johan
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Sandersen lovede at vi måtte komme igen
næste år, “der er jo ikke andre der vil have
jer” sagde han med et smil..
Carsten Jensen, som har Jagthunde.tv,
kom og filmede. En præsentation af racen
fra denne dag kan ses, hvis du går ind på
vores hjemmeside (langhaarsklubben.dk)
og klikker på et link nederst på forsiden.
Præmieringerne kan ligeledes ses på vores
hjemmeside under Resultater, Markprøver.

5 klub schweissprøve
i Pamhule 5. maj
1. pr. på 400m/3 timer spor DK08819/2012
Smilla med Tommy Thomsen, 7400 Herning
+ pokal for bedste langhår
1. pr. på 400m/3 timer spor DK17448/2012
Sjørslevs Guy med fører Morten Ruggård,
Samsø

Arkivfoto.

www.fjd.dk

LANGHÅRSKLUBBEN

Jagt, Vildt og Våben Messe I Frederiksborg Centret Hillerød 5.-7. april
Kreds Sjælland havde fået stillet en stand til
rådighed, hvor der blev fremvist hunde alle
3 dage. Der deltog 11 langhårede hønsehunde i alle aldre. Fra ca. 6 måneder til 12
år gammel. Alle hundeejerne var spændte,
men glædede sig til at fremvise deres hunde.
Der blev vist meget stor interesse for hundene af de besøgende.
Der var ca. 7.000 besøgende på Messen og
rigtig mange lagde vejen forbi Langhårsklubbens stand og stoppede op og fik en
snak med hundeejerne. Alle blev fascineret
af, at hundene var så rolige og så venlige.
Fredag eftermiddag kl. 16 og lørdag kl. 15,
havde Langhårsklubben fået tildelt ½ time
til fremvisning af hundene på den udendørs
opvisningsbane.
Ida stod for opvisningen og viste, hvordan
man træner hund med klikker-metoden.
Johan viste dressur og lydighed.
Desværre blev der ikke annonceret i hallerne over højttalerne, når der foregik ting
udenfor hallerne, så tilskuerantallet var
begrænset, men det kolde vejr lokkede jo
heller ikke mange udendørs.
En besøgende viste meget stor interesse for
køb af unghund og der blev i den anledning
formidlet kontakt mellem den besøgende
og en ejer af en unghund, som er til salg.

Flere viste også stor interesse for køb af en
hvalp. Der blev tegnet 2 nye medlemskaber
af Langhårsklubben og der blev uddelt ca.
40 Informationshæfter om den Langhårede
Hønsehund. Alle deltagere er enige om, at
disse dage har været en stor oplevelse og en
stor succes. Mange besøgende fik kendskab
til den langhårede hønsehund.
Johan Svensson
Foto: Inge Lise Svensson

5 Klub Schweissprøven
i Dianalund 28. april
En veltilrettelagt prøve, hvor både prøveleder Jørgen Larsen og terræn var nye. Dommer var nyuddannet langhårsmand Niels
Grønbæk. 7 hunde deltog og heraf var 2 af
dem Langhår.
Vejret var fint og skovbunden var dækket
af anemoner. Der var masser af masser
af vildt til at for styre de udlagte spor.
Dette tog de fleste hunde sig ikke af, men
Sjørslevs Figo, ejer og fører Bjørn Lindberg, ville hellere lede efter fasaner i skoven, end gå på spor og fik ingen præmie.
Kato, Ejer og fører, Jette Hemme, Rødekro, opnåede en 1 præmie + pokal for
bedste langhåret hønsehund på 400m/20t.

Det er anstrengende at være på messe.

www.fjd.dk
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DANSK WEIMARANER KLUB
www.weimaraner.dk

Klubredaktør:
Morten Hougaard Pedersen, Friggsvej 20,
Sdr. Onsild. 9500 Hobro. Tlf. Tlf. 30 20 30 06
e-mail: formand@weimaraner.dk

DWK’s
forårsmark prøve
i Eggeslevmagle
Af formand Morten Hougaard
Da vinteren ikke havde sluppet sit tag i Danmark, var det nødvendigt at flytte dagen for
markprøven. Det var en fornøjelse for alle,
for her 3 uger senere var foråret nu kommet,
fuglene var ved at være parret ud, og solens
stråler får mere og mere varme. Det var
imponerende at se harerne ramlede rundt om
på markerne, og det skottede ikke på harer
her i det syd sjællandske. På dagen blev der
set over 80 harer – og rådyrene var heller
ikke blege for at stikke hovederne frem og
drille hundene.
Der var stor glæde hos unghundene for at
gense deres kuldsøskende, og nye hvalpe
mødte også op for at blive vist frem i deres
nye ”weimaraner familie”, bl.a. Anders
Sisbo, selv om hans hvalp ikke var gammel
nok til at deltage på prøven.
Der var mange hunde, som tog en hurtig
hare tur og desværre for dem var det nu
slut for denne dag. Det blev til en rigtig fin
præmiering til Karen Sylvest Hansen, som
med Janka havde en perfekt situation med
en tur gennem læbæltet, hvor kokken flere
gange prøvede at smutte, men til sidst fik
Janka trykket kokken og der kunne gives
rejse ordre, og Janka viste promte respekt
for fuglen. Dermed blev Karen og Janka
første vinder. Flemming Frederiksen fik med
Sting førerpokalen for bedste unghund. Stort
tillykke til begge fører og tak for en dejlig
dag.
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Hej! Er du klar?

Flemming Frederiksen og Sting.

www.fjd.dk

Karen Sylvest Hansen og Janka.

DANSK WEIMARANER KLUB

Jagt, vildt og våben messen i Hillerød
Den 5. - 7. april deltog sjællandske medlemmer på messen i Hillrød, hvor der var rigtig
mange udstillere og besøgende. ”Det var en rigtig god messe, hvor det blev til mange
gode samtaler om jagt og hunde med både erfarne og nye jægere, og mange kom hen for
at hilse på hundene, der tog alt postyret med ophøjet ro” udtaler Jesper Kjelds, kassere for
klubben. I samarbejde med 3 andre medlemmer dækkede de åbningstiderne over den 3
dage lange messe.

Schweissprøve
Turen gik til Pamhule Skov, Haderslev,
søndag den 5. maj til schweissprøve.
Klokken var ikke meget mere end 06:20 før
bilen rullede ud på vejen for at sætte kursen
mod Pamhule skov, vel fremme blev vi budt
velkommen af arrangører. Vi blev delt op i
de 2 grupper og der skulle trækkes lod om,
hvilket spor man skulle gå (undertegnet fik
nummer 2). Så gik turen ind i skoven, hvor
der skulle arbejdes med hundene, der gik
ikke så lang tid før jeg skulle i gang. Chess
fik hurtigt fundet sporet og så begyndte
han ellers bare at arbejde der ud af, der var
næsten hel tiden stram line, kommer til det
første knæk og går ca 1-1½ meter forbi,
men vender meget hurtigt omkring og finde
sporet igen, knæk 2 klar han meget fint og
så var det bare at følge ham, indtil han fandt
det skind som lå for enden af sporet, så
skulle der ellers roses og leges med skindet.
Det blev givet 2 lige store grene, som bevis
på godt samarbejde mellem hund og føre,
og så blev truttet lidt på jagthorn. Tilbage
i bilen var det ellers bare at vente til alle
hunde og fører havde været igennem, så var
det ved at være tid til, at der skulle pokaler
ud, og jeg var så heldig at får en pokal med
hjem, som bevis på jeg havde dagens bedste
Weimaraner. Derefter var det ellers bare at
finde hjem med en træt hund, som nu ligger
og snorker.
Skrevet af Anders Porse Klemetsrud

Lokal træning til Schweissprøve i DWK Kreds 2
Der har som optakt til årets schweissprøver,
været afholdt lokal schweisstræning.
Det startede med, at vi samles hos Jafi
Jagt, Fiskeri og Outdoor butik butik i
Viborg, hvor vi fik en grundig introduktion
af Dan Schüsler Vestergaard. Dan er ny
udnævnt schweiss dommer, og fortalte med
stor entusiasme og med en indlevelse, så
selv gamle rotter fik nogle fif med hjem,
som de kunne arbejde videre med.
Der var stor tilfredshed blandt deltagerne
med de 2 arrangerede prøve spor, der endte
ud i en lokal prøve i Hadsund.
Mange af deltagerne havde virkelig havde
trænet og der var mange pæne ord fra dommeren.
Det var en fornøjelse at se hundene arbejde, specielt Niels Erik Christensen, med
sin langhåret weimaraner Bella, som virkelig havde lyst og iver til at gå schweiss.
Stort tillykke til Anders Porse Klemetsrud,
der med sin hund Chess løb med pokalen
for bedste weimaraner.
Rigtig mange hunde bestod efterfølgende
anerkendte schweissprøver rundt om i
landet med flotte præmieringer. Stor tak
til de deltagende for at støtte op om disse
arrangementer fra kreds 2.
Morten Hougaard
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DANSK VIZSLA KLUB
www.danskvizslaklub.dk

Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 28 64 26 86
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk

Resultattavlen
27.01.2013 5 Klub Regi, Jægerspris
Korthåret
Bereki Pecsét, DK19702/2009 , G.ÅK
Ruhåret
DANIAVIZSLAS C. Werner,
DK09672/2010, Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK
BIR
HUMLEKROGEN’S Ibrahim,
DK00615/2009, VG.ÅK

Markprøveidyl.

Markprøvehund og en god jagthund
er det samme dyr.
Efter at have været vært ved vizsla klubbens
forårsprøve og terræn leder på det ene hold,
kan man kun glæde sig over en flok dejlige
hunde, som sammen med ejer eller fører har
haft en god dag.
En af de positive oplevelser, er at hundene
kan sammen, og det kan ejerne også, man
driller hinanden lidt, og man hører ofte, kan
du huske dengang.
Og er der nogen som skulle føle sig en
smule drillet, så husk at man kun driller dem
man kan lide.
Når man en hel dag har set hvad der er
sket, kan jeg alligevel ikke lade være med
at tænke, er det sådan, at jeg ønsker min
jagthund skal gå.
Ja, hvis jeg havde flere hundred ha., var
det måske meget godt med et søg, to til tre
skudafstand ude, og i en fart, hvor de færreste kan følge med, uden det foregår i småløb, hvad med geværet, hovedet på hunden
skal være højt løftet, det ser pænt ud, men er
det der den lugter bedst?
Mange af de jagter jeg kommer på, er jo stå
jagter, hvor måske halvdelen af os går igennem med hund, for at drive vildtet frem til
dem der står for. Her vil jeg så gerne have at
min hund, stille og roligt søger terrænet af,
helt ud i hjørnerne, for så store arealer har
vi ikke, at det er nok at krydse et par gange
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i høj fart med løftet hoved. Nej jeg ønsker
en hund der har god kontakt med mig, søger
rundt i et tempo, så den selv kan følge med.
Er der fugle, skal den selv afgøre om det her
en stand eller det er et drev, måske i konkurrence med en ikke stand hund.
Går vi en et sted hvor jeg kan se min hund
vil jeg gerne, at den tager en fast stand,
rejser villigt, og så kan man blive uenige
igen. En mindre jagt, må den gerne hente
fugl med det samme, andre steder venter
man pænt, så de vingeskudte fugle kan nå
at løbe væk, men hvad, så går tiden med det
bag efter, og man har haft en hel dagsjagt på
et halvdags terræn.
Det her må ikke betragtes som et surt opstød, men blot nogle tanker man kan få, når
man lige har hørt kritikken af en flok dejlige
hunde og deres ejer, og som heldigvis alle
tager deres hund med hjem, selv om den
ikke fik præmie.
Men man kan jo godt have en god jagthund
og trofast følgesvend uden en pokal denne
dag.
En stor tak til alle der deltog i prøven, og
for jeres måde at være på.
Mvh.
Kurt Nissen, glad vizsla ejer i 38 år, både
kort og ruhåret, og kan ikke forestille mig at
skifte race.
www.fjd.dk

02.02.2013, 5 Klub Regi, Uldum
Korthåret
Busvizslans Edel Enya, DK12623/2010 ,
Exc.ÅK Plac.2 CK
Csipkéskúti Kankalin, DK23194/2009 , Exc.
ÅK Plac.1 CK 1.BTK BIM
Dato, DK19915/2007 Exc.BK Plac.1 CK
1.BHK CERT BIR
MICHEN’S keiser, DK01348/2012, VG.JK
Plac.1
THASJANI’S Hauge, DK05034/2011, Exc.
ÅK Plac.1 CK 2.BHK
THASJANI’S isla, DK04633/2012, G.JK
Ruhåret
DANIAVIZSLAS Cardia, DK09675/2010,
Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK BIR
09.02.2013, Dansk kennelklub,
Fredericia
Korthåret
KRUDTENS Kenobi. DK15154/2011,
VG.JK Plac.1
Quodian’s Rembrandt, NHSB 2840143, Exc.
MK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR

Tv: Kim Poulsen med Qvistorfs Jo-Jo 1. pr. unghund,
th: Anders Mortensen med Krudtens Fanta 1. pr. VK

DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB
www.drenteklub.dk

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

Markprøve i Bedsted 30. marts

terræn.
Opmuntringspokalen blev givet til Mosehøjs
Cille ført af Sandie Rosenberg, vist mest
Markprøve i Bedsted 30. marts
en god frokost og lidt varme til de kolde
givet til ejeren, som skal lære at stole på sin
11 Drenter samt 1 Ruhår, var tilmeldt mark- kinder.
hund.
prøven i Bedsted. Alle 12 var åbenklasse
Matchningen foregik på marken ved siden
Stor tak til John og Gitte for en super
hunde.
af ride centeret, de tre hunde med 1. præmie
velarrangeret prøve i det Sønderjyske, tak til
Prøven var blevet flyttet en uge frem grunvar Mosehøjs Eros ført af Johanna Jongstra,
Søren, som ledte os med en sikker hånd gendet sneen og kulden.
Bjergvejen’s Buster ført af John Møller samt
nem terrænet, tak til hjælpere og til dommer
Vi mødtes på Bedsted Ridecenter, hvor
Diesel v. t. Arre`t ført af Else Marie Munk
samt til alle jer der deltog og var med til at
John og Gitte havde dækket op i rytterstuen Jensen.
skabe en rigtig hyggelig dag. Vi glæder os
med morgenmad og kaffe, til at komme i
Efter lodtrækning var det blevet bestemt, at
allerede til næste års markprøve i Drentegang på. Vi var 20 samlet til morgenkaffe.
Buster og Eros skulle starte. Buster opnåede
klubben.
Efter morgenkaffen drog vi af sted til marstand, men der var intet at påvise, så var
5-klub schweissprøve
ken. Der var stadig dækket af lidt sne hist og det tak for i dag. Diesel blev skiftet ind og
pist, da der var faldet lidt sne om morgenen. hundene fortsatte med at afsøge marken.
ved Pamhule den 5 maj
Vejret var frisk og vinden var faktisk fin.
Eros finder fugl i højre side, trækker lidt op
Vi havde alle nogle gode muligheder for
til stand, men kan ikke stå for fristelsen og
at få vist, hvad vi kunne. Alle kom for fugl, går fuglen op, er rimelig rolig i opfløj, men
men løste opgaven meget forskelligt. Et
nok til at matchningen er slut og Diesel kan
par af hundene viste i sin naturligste form,
udråbes som vinder.
hvordan man skal prelle – eller rettere, hvor- Tilbage i rytterstuen var der serveret
dan man bliver hurtigt færdig. Der er lidt at kaffe og hjemmebagt kage. Dommer Allan
arbejde med.
Bredsgaard gav kritikker af hundene med et
Tak til dommer Allan Bredsgaard for din
godt glimt i øjet, og uddelte de velfortjente
På billeder fra venstre: mig selv med Mosehøjs Bufri
indsats som dommer på vores prøve. Det
pokaler og præmieglas.
Eros, konventionelt 400m/3t. som fik 1. præmie, Else
Marie Munk med Diesel v. t. Arre´t, konventionelt
var utrolig positivt at få nogle gode ord med
400m/3t. som fik 2. præmie, Henning Wilstrup med
på vejen af en med god erfaring, samt dit
De tre præmierede hunde:
Lillebrusens Tessa, konventionelt 400m/3t. fik 1. præpositive syn på hvordan Drenternes jagtiver Diesel V.t Arret 1. præmie – vandt åbenmie og pokal, Knud Flemming Madsen med Mosehøjs
Amfri Sascha, konventionelt 400m/3t. fik 3. præmie.
har udviklet sig i den rigtige retning. Det
klasse pokal
er altid sjovt at høre, hvordan andre ser på
Mosehøjs Eros 1. præmie
Endnu engang blev der afholdt schweissprøve
racen og Allan har jo set de første Drenter
Bjergvej’s Buster 1. præmie
i 5-klub regi Sønderjylland, hvor Carsten
på markprøve, da racen kom til Danmark.
Herudover blev der udleveret et par andre
Lundhøj bød os alle velkommen. Det var en
Da middagsklokken ringede, stod vi
pokaler:
fantastisk flot dag, vejret blev op af dagen helt
tilbage med 3. førstepræmier og alle var
Harepokalen gik til Mosehøjs Amfri Pascha i top, og færtforholdene havde gode vilkår.
færdig bedømt – matchningen skulle foregå Elvira ført af Knud Flemming Madsen for
Og denne her gang var der tilmeld 5 drenter,
efter frokosten. Tilbage i rytterstuen ventede sin eftersætning (efter fugl) ud af anvist
fantastisk. I alt var der 17 deltager fra vid
forskellige racer, såsom Ruhår, Korthår, Labrador, langhår, weimaraner, Gammel Dansk
Hønsehund, Viszla og Drentsche Patrijshond.
En god blanding af fine næse som skulle prøve
at komme frem til skindet, både konventionel
eller med færtsko, 3 times og 20 times spor
skulle findes. Vi siger gerne tusind tak for en
dejlig dag og en velarrangeret prøve. Det er
altid en fornøjelse at deltage her, skoven var
noget helt for sig selv og hornblæsere er en
fast tradition. Stort tillykke til alle de præmierede hunde og deres ejer. Vi vender tilbage…
Også en stort tak til stifinder, dommer og
prøveleder, uden jer kan vi jo ikke afholde en
prøve.
Hilsen Johanna Jongstra
www.fjd.dk
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DANSK BRETON KLUB
www.breton.dk

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

Kort orientering om generalforsamling og bestyrelsens beretning 2012
Klubben indledte sin generalforsamling med
at hylde PVN´s Darwin og Poul Valdemar
Nielsen med ekvipagens verdensmesterskab
i Hubertus. Og, så gik generalforsamlingen
ellers i gang.
I forlængelse af bestyrelsens beretning
anmodede bestyrelsen på opfordring fra DJU
generalforsamlingens ca. 60 fremmødte om
at fremkomme med tilkendegivelser i forhold
til forslag om at udenlandske hundeførere kan
kvalificere sig til DM, at ændre udtagelseskriterierne til efterårets DM samt mulighed
for at deltage i hinandens (specialklubbernes)
vinderklasser.
Enkelte af de fremmødte støttede forslaget
om at udenlandske hundeførere kunne kvalificere sig til DM, men ellers var der generelt
enighed om at afvise de tre forslag.
Generelforsamlingen forløb i en god tone,
og enkelte af årets begivenheder blev drøftet
livligt. Bestyrelsen orienterede kort om dens
ageren i forbindelse med negative udtalelser
på sociale medier omkring et klubarrangement. Ligeledes berørte bestyrelsen en klage
over en kategori 3 parring. Behandlingen af
sidstnævnte havde medført, at bestyrelsen har
præciseret, at det fremadrettet er opdrætterens ansvar at sikre, at begge forældredyr ved
klubgodkendte parringer overholder klubbens
retningslinjer på parringstidspunktet.
Bestyrelsen rundede kort valg til DKK´s bestyrelse, hvor formandens udmeldte interesse
i efteråret havde givet lidt dønninger i ”den
engelske lejr” i FJD. Bestyrelsen rundede
samtidig samarbejdet i FJD, hvor det blev tilkendegivet, at man ønsker et godt samarbejdsklima, og at et sådan skal bygge på respekt for
FJD´s vedtægter.
I forhold til øvrige samarbejdspartnere (DKK
og Dansk Jagthunde Derby) kunne bestyrelsen
oplyse, at DKK har godkendt klubbens indstilling vedrørende fastholdelse af fotokrav (HD)

ved stambogsføring af bretons i Danmark. På
et fællesmøde med Dansk Jagthunde Derby
var der fodslag blandt samtlige fremmødte
i forhold til den nærmeste fremtid. Derbyet
fortsætter om foråret, og særlige tiltag for
markvildtet placeres i FJD.
I forhold til klubbens aktivitetsniveau kunne
man i fælleskab glæde sig over, at aktivitetsudvalgene holdt dampen oppe med flere gode
træningstiltag. Klubben havde i året afviklet
sin hovedprøve, 4 apporteringsprøver og 2
udstillinger inkl. FJD. Endelig var der afviklet
to nyjægermatcher i henholdsvis Aulum og
ved Sakskøbing.
Bestyrelsen gennemgik i hovedtræk årets
mange flotte resultater på årets prøver. Årets
største præstation var PVN´s Darwin og
Poul Valdemar Nielsens verdensmesterskab i
Hubertus.
Ved udgangen af året 2012 havde Dansk Breton Klub 557 medlemmer. DBK består af 275
enkeltmedlemmer, 272 husstandsmedlemmer
og 10 B-medlemmer. Fortsat et flot medlemstal, men faldet i hvalpetillægget fra ca. 140
til ca. 115 over de sidste par år, påvirker nu
medlemstallet. Der er i 2012 stambogsført 119
hvalpe. Bestyrelsen håber på, at opdrætterne
har mod på at producere lidt flere hvalpe her i
jubilæumsåret.
Der er registreret 16 hunde på avlsrådets hanhundeliste. Avlsrådet har positivt noteret, at der
er anvendt en bred vifte af hanhunde, herunder
har flere opdrættere taget turen til udlandet
for at parre med højtpræmierede udenlandske
hunde. Det giver en god spredning.
Der er i 2012 været 302 starter på kvalitetsprøverne. Dette er stort set på niveau med
sidste år. Der er opnået 36 1. præmier, 36. 2.
præmier og 3 3. præmier. Årets præmieringsprocent er på 24,8.
På årets Derby lykkedes det igen en breton
at komme blandt de 6 placerede. Det var

Donationer / Gaver

Stevnsåens Zita v. Poul Vestervang, der blev
3. vinder.
Apporteringstræningen og klubbens apporteringsprøver har været rigtig godt besøgt. Her
blev Mintos ved Kjeld Kristensen en værdig
mesterskabsvinder, da klubben indviede nye
terræner i Jylland til denne prøve.
Klubben har i år afholdt 2 udstillinger. På
FJD-udstillingen på Fyn deltog 24 bretons.
Dommer var Knud V. Jensen, som kørte en
hård, men retfærdig, linje på dagen. 14 bretons
deltog på udstillingen i de Nordjyske, hvor
Mogens Langvad dømte sin sidste prøve. Der
skal her lyde en stor tak til Mogens for hans
engagerede arbejde med at dømme bretons.
Mogens afløses nu af Winnie Beuchert Larsen,
der bestod sin eksamen på FJD-udstillingen.
Winnie fik debut på vinterudstillingen i
Fredriks. Winnie ønskes held og lykke med sin
dommergerning.
Endelig blev det kommende jubilæumsår
2013 kort omtalt. Jubilæet afholdes i dagene
fredag den 27. til søndag den 29. september
2013 – men jubilæet kan gerne fejres hele året.
Afslutningsvis takkede formanden de i året
afgående bestyrelsesmedlemmer Torben
Andreasen og Peer-Bæch Laursen for godt
samarbejde. Kenneth Schultz og Jens Ole Nielsen indtrådte i stedet.
Beretningen kan findes i sin helhed på klubbens hjemmeside.

Årets hunde 2012
I forlængelse af generalforsamlingen kårede klubben årets unge hund og året hund.
Årets unge hund
Elling Å´s Vilma v. Michael Birkelykke
Årets Hund
Midtvejs Loke v. Karsten Hinnerup
Begge ejere ønskes tillykke med de flotte
præstationer i 2012.

Billeder efterlyses
Billedarkivet er ved at løbe tør, så derfor skal bestyrelsen og jubilæumsudvalget efterlyse en frisk vifte af gode breton-billeder.
Enkelte medlemmer har forespurgt om muligheden for at donere
særlige præmier e.l. til klubbens 50 års jubilæum i september. Selv- Jubilæumsudvalget vil snarest udskrive en lille konkurrence på
følgelig kan man det. Såfremt man ønsker at donere en eller anden hjemmesiden, men har du gode motiver liggende i skuffen, så send
gave/præmie kan der rettes henvendelse til formand Søren Stenhøj dem til web-moster på lemo@gribskovens.dk.
Modtagne billeder vil selvfølgelig indgå i klubbens interne bilpå ssj@gribskovens.dk eller på mobiltelefon 2025 7430.
ledkonkurrence.
Jubilæumsudvalget
Jubilæumsudvalget
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DANSK BRETON KLUB
Apporteringstræning

De placerede hunde i vinderklassen med 1. vinderen til venstre.

Pokalvindere på årets
hovedprøve 2013
Bedste unge hund og Rypevinder Aulumboens Gizmo v. Jan Nielsen (2. pr. UK)
Bedste åben klasse hund og bedste han
Midtvejs Zidane v. Allan Folmer Hansen –
for 2. år i træk
Bedste åben klasse tæve Bitten v. Johnny
Bertelsen
1. vinder Fønsvigs Darwin v. Flemming
Knudsen – for 3. år i træk
Tresor-pokalen (bedste tæve VK) Fønsvigs
Debit
Tikka-pokalen (talent) Engbjergvejs Frej v.
Anders Hyrup

Nordjylland
Det Nordjyske aktivitetsudvalg afholder apporteringstræning, for både nye og ”gamle”
hunde og medlemmer rundt omkring i det
skønne Nordjylland.
Lørdag den 08.juni kl. 10.00 hos Lene
Kaufmann i Luneborg, hvor vi først træner
apportering i forhold til både A- og B-prøven,
og efterfølgende får vi besøg af Dorthe
Kjærsgaard der vil fortælle lidt om udstilling
og ringtræning, og ”hvad er det dommeren
kigger efter”. Tilmelding til Lene Kaufmann,
kaufmann@post10.tele.dk
Søndag den 16.juni kl. 10.00 på Rendborgvej
Frederikshavn, tilmelding til Anni Hansen,
jensanni@hansen.mail.dk
Lørdag den 22.06.2013 kl. 10.00 hos Asger
Bak i Thy, tilmelding til Asger, asgervera@
gmail.com Lørdag den 27.07.2013 kl. 10.00
hos Keld og Kirsten i Mou, tilmelding til Keld,
dokkedalvej@mail.dk
Pris: kr. 75,00 pr. hund pr. gang eller samlet
kr. 250,00 for alle 4 træninger. Frede afholder
følgende træningsdage: mandage/datoer 17. og
24.juni, 1., 8., 15. og 29. juli i tidsrummet kl.
18.30 – 20.00. Endelig afholdes prøve lørdag
den 3. august 2013 kl. 09.00. Her vil der være
mulighed for både at deltage i den almindelige
apporteringsprøve og bretonklubbens B-prøve
( kun for breton ).
Fyn.
Igen i år har Frede Nielsen fået Kerteminde
kommune til at stille terrænet på Nonnebostien
i Langeskov til rådighed for breton klubben til
apporteringstræning. Frede afholder følgende
træningsdage: mandage/datoer 17. og 24.juni,
1., 8., 15. og 29. juli i tidsrummet kl. 18.30 –
20.00. Prisen for at deltage i træningen er 40
kr. pr. gang

Allan Folmer Hansen og Zidanne gjorde det igen.

DBK inviterer til apporteringsprøver
Sjællandske Apporteringsprøve. DBK`s
Sjællandske apporteringsprøve afholdes
søndag den 11. august 2013. Mødested:
Bøgebakkevej (følg skiltningen) Alsønderup. 3400 Hillerød. Mødetid: Klokken
09,00. Der kan tilmeldes til A-prøven
(DJU`sanerkendte apporteringsprøve) og
til B-prøven. B-prøven er kun for breton`s
der tidligere har bestået A-prøven. Pris kr.
225,00. Indbetalingen kan ske på reg. nr.
2361 konto 549 535 2872 Tilmeldingen skal
ske senest mandag den 5. august 2013 ved
brug af DJU`s tilmeldingsblanket. Denne
sendes til prøveleder Claus Nielsen. Poppelvej 4. Tulstrup. 3400 Hillerød eller på
mail, claus@breton.dk. Har du spørgsmål er
du velkommen til at kontakte mig på mail
eller telefon 48262642-40597074 - Claus
Nielsen.
Fynsk apporteringsprøve. DBK´s fynske
apporteringsprøve afholdes lørdag den 3.
august 2013 kl. 09.00. Her vil der være mulighed for både at deltage i den almindelige

apporteringsprøve og bretonklubbens Bprøve ( kun for breton ). Igen i år har Frede
Nielsen fået Kerteminde kommune til at
stille terrænet på Nonnebostien i Langeskov
til rådighed for breton klubben til apporteringstræning og prøve.
Apporteringsprøvegebyret er kr. 225. Dommer til prøven er Søren Stærkær. Nærmere
følger.
Tilmelding til Frede Nielsen på telefon 40
42 19 01

berømte (eller berygtede) Kaldaskerfest,
hvor vi også skal kåre årets Kaldasker 2013.
Der kan som sædvanlig bestilles mad til
fornuftige priser. Service og evt. drikkevarer
medbringes. Der kan købes øl og sodavand
så længe lager haves.
DBK´s Nordjyske udstilling afholde søndag
den 11. august hvor vi i år har inviteret
vores egen nyuddannede dommer Winnie B.
Larsen.
Gå ikke glip af denne hyggelige weekend, i
helt fantastiske omgivelser.

Nordjysk apporteringsprøve . Det Nordjyske Aktivitetsudvalg afholder traditionen
tro Kaldaskerweekend hos Keld og Kirsten
i Mou. Lørdag den 10.august 2013 afholdes
apporteringsprøve A for alle racer, og apporteringsprøve B kun for Bretons der har
bestået A-prøven. Der kan købes kaffe og
rundstykker fra kl. 08.00 og prøven starter
kl. 09.00. Der kan som sædvanlig købes øl
og sodavand hele dagen, og pølser til middag.
Efterfølgende afholdes den efterhånden
www.fjd.dk
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DANSK POINTER KLUB
www.pointerklub.dk

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

Hovedprøven 2013 i bidende kulde
To be or not to be – skal, skal ikke – se
det var, hvad bestyrelse og prøveledelse
tumlede med i ugen op til årets arrangement
i DPK, nemlig hovedprøven.
Der blev kigget på vejrudsigter, så øjnene
var helt skæve, men der blev dog ikke kigget i kaffegrums, da prøven endelig blev
fastlagt som planlagt. Midt- og Vestjylland
fik ikke så megen sne, den frosne jord måtte
hundene leve med. Jeg tror, mange drog
et lettelsens suk over den udmelding, ikke
mindst vores flittige kasserer, Anne-Marie
Petersen.
Standkvarter var Vildbjerg Kultur- og
Fritidscenter. Terrænerne strakte sig fra Herning til Holstebro. Her er en fasttømret flok
af erfarne terrænledere med Knud Overgaard i spidsen. Og de kan i løbet af ingen tid
finde 14-15 terræner.
Med en formaning om at holde øje med ulven sendte Knud Overgaard 5 hold ung – og
åben klasse hunde i marken fredag morgen.
Alle var spændte på dagen – ikke mindst
terrængiverne, der ikke som vanligt havde
helt styr på, hvor fuglene nu var. Vedvarende sne og kulde har i allerhøjeste grad
drillet. Fuglene har givet søgt læ hist og her.
Nok var jorden frosthård og østenvinden
var bidende i solskinnet, men hundene
lod sig ikke anfægte, og der var flere gode
situationer, men selvfølgelig også en del
stødninger.
Unghundeklassen blev vundet af Laust Nørskov med LN’s Pointmann Tess, der var den
eneste unghund, som klarede ærterne og fik
første præmie.
Fredagen sluttede med matchning i åben
klasse, hvor 2 af klubbens unge førere slog
de mere garvede: Keld Nielsen og Joakim
Skovgaard Larsen.
Mathias Nissen og Fugledes Opal løb med
palmerne foran Krosøgaards Flicka og Hans
Jakobsen efter et flot finaleslip.
Fredagens generalforsamling var velbesøgt.
I formandens grundige beretning kom han
ind på, at det ikke lige er gået pointerens vej
i vinderklasser og på derby i det forgangne
år og på derby i år. Han understregede
endnu engang, at vore hunde er for dårligt
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dresserede – og ihukommende søndagens
afprøvning, så er der noget om snakken.
Et lidt provokerende indlæg af Allan Nissen satte en god debat i gang om kvaliteten
af vore hunde pt. Og som flere nævnte, så
er vi nede i en bølgedal, men det sker med
mellemrum pointerede flere.
En anden vinkel var initiativer til fremme
af den stående hund, her kan vi gøre det
bedre bl.a. ved at arrangere hønsejagter for
ungjægere, sagde Peter Due.
Traditionen tro blev årets hunde – og deres
førere hædret
Vi havde det samme vejr om lørdagen,
hvor fire små ung – og åben klasse hunde
blev sendt i marken.
Og så var der jo klubbens fornemste prøve
UKK, hvor 6 hunde havde kvalificeret sig.
De blev bedømt af Flemming Sørensen
(ordf.) Joakim Skovgaard Larsen og aspirant
Thomas Klit.
Konkurrencen blev afviklet på meget store
stubmarker pænt besat med fugle. Hundene
gik i lange slip, så vi virkelig kunne se deres
kvaliteter. Det var herligt at se gnistrene
jagtlyst hos hundene, hvis førere også var let
til bens nu og da.

De placerede hunde i UKK.

www.fjd.dk

Placeringen blev:
1.vinder: LN’s Pointmann Zeppo, Bent
Petersen
2.vinder: Fugledes Siff, Tage Jessen.
3.vinder: Mattresses Vita, Thomas W. Olsen
Nok løb Zeppo rundt med en bandage på en
skåret pote, men den særdeles flotgående
hund satte tingene på plads med to meget
flotte fuglesituationer.
Jo, jeg skal da ellers lige love for, at de
gode øboer tog for sig af retterne, da de kom
til ’hovedlandet’, så de kommer givet igen
en anden gang.
Samlet blev der uddelt syv første præmier
i unghundeklasse – heraf 4 om lørdagen til
engelske settere , en til gordon setter og en
til Spurvfugldalens Olivia, i åben klasse var
der tre førstepræmier, og endelig blev der
uddelt otte andenpræmier og en tredjepræmie over de to dage. Forholdene taget i
betragtning var det slet ikke så ringe endda.
Til festmiddagen er der mange gode traditioner, som er blevet holdt i hævd gennem
generationer. Sådan skal det være. Kritikker,
overrækkelse af præmier og taler tog den
tid, sådan noget nu tager, men hvad, vi

DANSK OIINTER KLUB
havde jo vin i glassene, så det var hyggeligt.
Søndagens vinderklasser var delt op i fem
hold om formiddagen. Det er jo konkurrence, hvor held og uheld spiller ind. Det er
umuligt at arrangere det sådan, at fuglene
er ligeligt fordelt på holdene, bortset fra et
enkelt hold gik det nu meget godt.
Til eftermiddagens afprøvning overgik 11
hunde i diverse alfabeter. Alfred Vemmelund
lagde terræn til. Store dejlige stubmarker,
som husede såvel fasaner som agerhøns.
Især fasanerne voldte hundene problemer.
Det kneb en del med lokaliseringen.
Et par stortgående ekvipager måtte sande,
at formanden nok havde en pointe i, at
hundene skal færdigdresseres. Der er ikke så
langt fra at stå med palmerne i hånden og så
se dem forsvinde i en prelning.
Niels Holger Lykke og Niholys Chang tog
vare på det hele og vandt hovedprøven.
Det er heldigvis sådan, at det store publikum
ved vore prøver altid bliver til præmieoverrækkelsen og er med til at hædre vinderne.
Præmiebordet i pointerklubben bugner, så
førstevinderen måtte have et par hjælpere til
at hente sølvtøj.
Placeringerne blev:
1.vinder: Niholys Chang, Niels Holger
Lykke.
2.vinder: Fugledes Juvel, Flemming Fuglede
Jørgensen.
3.vinder: Fugledes Holli, Peter Due.
4.vinder: Frierfjordens Rex, Allan Diderichsen.
5.vinder: Villestoftes Gry, Gunnar Larsen/
Joakim Skovgaard Larsen.
6.vinder: UG’s Prince, Christian Johansen.
I år var præmieoverrækkelsen særdeles
stemningsfuld, da Niels Holger Lykke under
stort bifald blev hædret med klubbens fornemste trofæ: Sølvpisken.
Det siger sig selv, at risikoen for revne
poter er stor i et sådant føre, og det undgik
vi da heller ikke, men selv med bandage på
en revet pote kan man godt vinde UKK og
blive fjerdevinder i vk, men ingen tvivl om,
at man godt kunne se på nogle hunde, at

De placerede hunde i vinderklassen.

Niels Holger Lykke blev hædret med klubbens fornemste trofæ, sølvpisken.

Ungdommen sejrede. Mathias Nissen og Fugledes
Opal vandt åben klasse.

galoppen manglede vanlig spændstighed på
det hårde underlag.
Man bliver vejrbidt af at gå i solskin med
blæst og frost i 3 dage, hvor der er rig mulighed for at få snakket med gamle venner
om alverdens ting, men nok mest om hunde.

Og så er det rart at komme hjem i en varm
stue, sætte sig i en god stol med benene op
og hvile ørerne.
Og, nej, vi så ikke ulven, selv om vi holdt
skarpt udkig.
NMO

Apporteringsprøver og træning
Apportering Djursland
Apporteringstræning for alle racer.
Med henblik på Dansk Pointer Klubs apporteringsprøve på Djursland, starter vi
apporteringstræning tirsdag d.18 og 25. juni
kl.19.00.
Fortsætter træningen kl. 18.30 d. 6. - 13 –
20 – 27 – august.
Tilmeldingspris er 140 kr. inkl. Kanin. Duer
kan købes på banen til en pris a`20 kr. pr.
stk. Har man selv mulighed for at skaffe
duer gør man det.
Vi mødes for enden af Industrivej i Ryomgård på vej til engen.

Anerkendt Apporteringsprøve.
Lørdag d. 31. august kl. 9.00. afholdes der
anerkendt apporteringsprøve. Mødested
Attrupvej 3. Tilmelding senest tirsdag d. 27.
august til:
Martin Mortensen Ahornvej 4. 8550
Ryomgård. Tlf. 86395045.- 26110344. På
anerkendt anmeldelsesblanket.
Apporteringsprøve.
Dansk Pointer klub & Engels Setter klub
Lørdag d. 13-07 2013 kl. 10 afholdes der
anerkendt apporteringsprøve.
Alle racer er velkommen.
Hos Svend Buchhave Ståbyvej 13 5672
www.fjd.dk

Broby
Tilmelding til Svend Buchhave tlf.
50580794, helst inden d. 11-07-2013.
Startgebyr. 275 kr. indsættes på kontonr.
8113 8860809
Apporteringsprøve Sjælland
DPK og DGSK afholder DJU anerkendte
apporteringsprøver lørdag d. 29. juni 2013
henholdsvis kl. 10 og kl. 13.
Mødested er banerne ved Hagested Gislinge
Jagtforening
Alle racer er velkommen.
Tilmelding til Elsebeth Lovén, eliade@live.
dk senest tirsdag d. 25. juni 2013, yderligere oplysninger på tlf. 2048 0331
mvh Elsebeth
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DANSK POINTER KLUB
Apporteringsprøve Sønderjylland
Dansk Pointer Klub region 3 og FJD
afholder apporteringsprøve søndag Den 4.
august, hos Gert Clausen, Rebelsigvej 4,
Bjerndrup 6690 Gørding
Dansk Pointer Klub Kl. 10,00
FJD Kl. 13,30
Tilmelding til Gert Clausen 75178017
/ 51204645 eller Allan Diederichsen
75598253 / 22389984
Email. stenmarken@email.dk
Mvh. NHL. / AD.
Apporteringsprøve Nordjylland
Søndag d. 28. juli 2013 kl. 10.00 afholdes
anerkendt apporteringsprøve.
Mødested: Borupgaard, Trudslevvej 58.
9480 Løkken.
Tilmelding senest onsdag d. 24. juli til
Flemming Fuglede, 20300003. eller
Jes Krag 61603734.
Venlig hilsen
Jes Krag

Jagtmesse i Hillerød, vi var der!

prøve.
Det er meget nemmere at få interesse og forklare, når der er „levende billeder“.
Jagt, Vildt og Våben holdt jagt messe i Hillerød 5-7 april, og vi
Dvdén ligger nu i PR. kassen.
havde en stand med De Engelske Stående hunde, men da de 4 andre
Messen havde over 7000 besøgende, så der var nok at komme i
racer havde hovedprøve, så bemandede vi „Pointere“ hele tiden
standen, hjulpet af Evald med Breton og en Engelsk Sætter „Yatsi“ i tale med.
Håbet er naturligvis at få nye medlemmer/hunde folk til de stående
nogle timer et par gange.
hunde/de
engelske/Pointerne, må vi arbejde gævt for det!
Vi havde pænt besøg og interesse for standen, godt hjulpet af en
De bedste hilsner Sjællænderne/Peter.
lille film lavet til lejligheden.
Her kunne publikum se et par min. med stående hund i jagt og på

Dødsfald
Nekrolog over Hans Nielsen Tidligere
Bredbjerggård.
Tirsdag d. 16. april 2013, afgik Hans Nielsen ved døden, 18 dage før han kunne holde
sin 92 års fødselsdag.
Hans havde kennelen Bredbjerggård, hvor
han har avlet mange smukke og effektive
jagthunde, jeg vil ikke remse dem op her,
dog skal nævnes Bredbjerggårds Susan som
han bliver Danmarksmester med i 1974
og Bredbjerggårds Liva som han vinder
DKK´s vinderklasse med to år i træk. Den
sidste hund Hans havde, var Bredbjerggårds
Ronnie, som han deltog på flere prøver
med.
Hans deltog i Dansk Pointer Klubs FCI
prøve ved Vildbjerg i 2005 (forud for VM)
prøven blev afholdt ude på Heden. På
prøven opnåede han præmieringen Bon, på
Ronnie, i en alder af 84 år, det var en stolt
og meget træt mand. Niels Mølgård Ovesen
skriver i Årbogen 2005 `at der er grund til
at kippe med flaget for deres præstation`.
Dette var Hans og Ronnies sidste rigtige
prøve. Ronnie og Hans havde flere gode år
sammen som pensionister begge to.
De seneste år har Hans ikke haft syn og
kræfter til at gå med i marken, men han
deltog gerne i Jægerklubben Hindevad klub
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bens prøver, hvor han var Æresmedlem.
Han blev hentet til frokost og fulgte med
fra bilen til eftermiddagens afprøvninger.
Hans sad også ofte på sidelinjen til FJd`s
udstillinger, og efter flere år som udstillingsdommer, var han ikke altid enig i dommerens bedømmelse på dagen.
Hans har haft et langt og spændende liv
med pointeren, og det var ikke bare pointeren, men den gul/hvide pointer. For ca.
10 år siden til et vintermøde i Sdr. Højrup,
rejste Hans sig op og kom med en længere
forklaring om at den perfekte pointer, skulle
være gul/hvid, hvis man ville opnå resultater på mark og udstilling.
Da Hans ikke mere kunne gå med i marken og Ronnie ikke var mere, fulgte han
ivrigt Årups 1. hold i fodbold. Hans havde
3 børnebørn, som spillede på 1.holdet, og
det var stort. Hans var et kendt ansigt og
man var ikke i tvivl om hvem Hans mente
gjorde det godt. Jo fodbold havde han også
forstand på. Da Hans ikke længere kunne
gå rundt om banen og følge kampen, og
komme med kommentarer, fik han lov at
sidde på sin stol ved siden af udskiftningsbænken, hvis han ikke blandede sig.
Æret være Hans Nielsens minde.
AN og AMS
www.fjd.dk

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
www.engelsksetterklub.dk

Klubredaktør:
Harris Jensen, Ramsevej 24, Bøjden,
5600 Faaborg. Tlf. 62 60 15 88/24 98 44 78
e-mail: haki@dlgmail.dk

Hovedprøve og generalforsamling 2013
Det er tre travle dage for medlemmerne, når
hovedprøve og generalforsamling afvikles.
For nogle handler det måske om afprøvning
af en eller flere hunde både fredag, lørdag
og søndag. Dertil kommer hyggeligt og

festligt socialt samvær – kulminerende med
festmiddagen lørdag aften. Men folk må
jo kunne lide det, for det er heldigvis en
betragtelig del af medlemsskaren, der trofast
møder år efter år.

Også i år blev generalforsamlingen afviklet
på en saglig og sober måde. Og den er
faktisk forbavsende kort. Mon ikke det
kan tages som tegn på, at medlemmerne er
tilfredse?

En glad og stolt vinder af UKK.

Foråret 2013 var usædvanligt koldt, men på hovedprøvens 2.-dag viste vejrguderne sig faktisk fra deres
venlige side.

På generalforsamlingen præsenterede Erik Petersen
ESK’s nyudgivelse: Regelret jagt med stående engelsk
fuglehund. En bog baseret på afdøde Ejner Theilgaards efterladte optegnelser, notater og artikler. En bog,
som bestemt er læseværdig.

Klar til festmiddag. En fyldt festsal.

www.fjd.dk
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På vanlig sikker vis forestod Astrid og Hans Peter
Clausen uddelingen af pokaler. Parret har meddelt, at
hvervet som ”pokalforvalter” nu skal overtages af nye
kræfter. De bliver svære at ”komme efter”. De har ydet
en fremragende indsats på en ofte utaknemmelig post.

Fra klubredaktøren
I det meget tidlige forår blev jeg kontaktet af formanden, som forespurgte,
om jeg ville overtage posten som ESK’s
klubredaktør. Jeg bad om et par dages
betænkningstid, idet jeg ikke skal nægte,
at jeg faktisk havde besluttet, at jeg efter
utallige tillidshverv i diverse klubber
og foreninger gennem næsten fyrre
år egentlig mente, at jeg havde aftjent
min ”værnepligt”. Imidlertid er det min
grundholdning, at vi alle har pligt til at
bakke op om de organisationer, som er
grundlaget for, at vi kan dyrke arbejdet
og passionen med vore kære jagthunde.
Mit svar blev altså et ”ja”, og jeg takker
for bestyrelsens tillid.
Det er klubredaktørens opgave at indsamle og redigere stof fra medlemmerne
til klubbens sider i ”Jagthunden”. Det er
IKKE hans opgave personligt at skrive
stoffet.
Jeg ser frem til, at I alle vil medvirke.
Tænk, hvis alle medlemmer blot én
gang årligt afleverede et lille indlæg om
hans eller hendes oplevelser på jagt eller
prøve med engelsk setter. Så ville redaktørens opgave pludselig også indeholde
en opgave, der indebar udvælgelse og
sortering af indsendt stof. Måske en lidt
ubehagelig opgave, men det ville helt
sikkert sætte en ny standard for klubsidernes indhold.
Ingen skal holde sig tilbage, fordi
de måske er bange for, at de ikke rent
”danskfagligt” kan levere varen. Bare
send ind. Jeg skal nok rette alt indsendt
stof til på en fornuftig måde.
Jeg ser frem til et godt samarbejde med
alle i Engelsk Setter Klub.
Harris Jensen

56

På vanlig sikker vis forestod Astrid og Hans Peter Clausen uddelingen af pokaler. Parret har meddelt, at hvervet
som ”pokalforvalter” nu skal overtages af nye kræfter. De bliver svære at ”komme efter”. De har ydet en fremragende indsats på en ofte utaknemmelig post.

Flemming Gerner 90 år

Fredag den 26. april 2013 rundede et af
Engelsk Setter Klubs mangeårige - samt
et af vore ældste medlemmer - Flemming
Gerner 90 år.
Flemming Gerners medlemskab strækker
sig tilbage til begyndelsen af 1960’erne.
Han er kendt som et af vore estimerede
medlemmer – med sin korrekte optræden, er
han sportens gentleman. Flemming Gerner
startede med Ørbækgaards Dinna - en meget
elegant tæve med søg, fart og stil i topklasse, der blev eksteriørchampion.
Da Otto Ramel parrer SCH Paloma av
Ekebäck med den norske tophund Fjelrosas
Tell sikrede Flemming Gerner sig Randi av
Ekebäck. Randi var en fremragende hund,
der med sit rene søg og smukke stil bl.a.
vandt vores vinderklasse i 1978. Det blev
imidlertid broderen Sapeur, fra en senere
kombination, der ligeledes blev eksteriørchampion, der får betydning i avlen. Med
sin ubændige jagtlyst forsyndede han sig
ofte mod spillets regler og kom ikke som

sine søskende blandt markprøveeliten,
men hans efterkommere med flere forskellige mødre fejerede op gennem 80’erne og
90’erne store triumfer på mark og bænk.
Senere kom de højt meriterede hunde Pilehave Saba og Pilehave Salome til.
Den seneste halve snes år har Flemming
Gerner ikke deltaget på prøver men har til
for ganske få år siden stadig udøvet sin store
passion – jagten med den engelske setter.
Flemming Gerner har oplært sin søn Christian som jæger og hundesportsmand med
de samme høje idealer som sine egne, og
har den store glæde at Christian har samme
store passion for jagten med stående hund,
og selv har engelske settere.
Christian fortalte engang han var inviteret
på jagt hos faderen, hvor han skød en agerhøne. Dette afstedkom en større overhaling,
hvor det blev præciseret, at en gentagelse
ville medføre, at Christian ikke oftere ville
blive inviteret på jagt. Agerhønsene var
fredede til træning, det var udelukkende
fasaner, der skulle skydes for stående hund.
Gennem et langt liv som passioneret jæger
med stående hund, havde Flemming Gerner
aldrig selv skudt en agerhøne. Dette illustrerer hvilken gentleman og helt igennem
hensynsfuld jæger Flemming Gerner er.
Som anerkendelse for sit store arbejde med
den engelske setter har Flemming Gerner
modtaget Engelsk Setter Klubs æresplaquette.
Kære Flemming ESK i Danmark ønsker
dig hjertelig tillykke med 90 års dagen, og at
du fortsat må nyde dit otium.
ESK

Åbent hus
I anledning af min fødselsdag (40+) holder jeg åbent hus i Borgernes Hus i Uggerby den
24.august kl. 17.00.
Med venlig hilsen
Ingemann Albrechtsen
www.fjd.dk

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Klitapportering

Apporteringprøver

Tilmelding: Gert Clausen, 51204645.

I lighed med tidligere år afholdes der også i
år ”klitapportering”.
Apporteringsprøven finder sted den
3.august, og vi mødes ved Bådehuset i Uggerby kl. 9.00.
Som sædvanligt apporteres der et varieret
sortiment af apporteringsemner.
Efter prøven tændes der op i grillen med
dertil hørende lækkert til ganen og efterfølgende hyggeligt samvær.
Tilmelding på tlf. 23276298.
Ingemann Albrechtsen

Engelsk Setter Klub afholder sammen
Dansk Pointer Klub apporteringsprøve
13.juli.
Mødested: Ståbyvej 13, 5672 Broby.
Mødetid: kl. 10.00.
Alle racer er velkomne.
Tilmelding: Svend Buchave, 50580794

FJD afholder apporteringsprøve 4.august.
Mødested: Rebelsigvej 4, Gørding.
Mødetid: kl. 10.00
Tilmelding: Gert Clausen, 51204645.

Engelsk Setter Klub afholder apporteringsprøve 23. juli.
Mødested: Rebelsigvej 4, Gørding.
Mødetid: kl. 10.00.

Kom, så og sejrede
Også på Dansk Kennel Klubs forårsmesterskab satte de engelske settere et
markant præg.
Forårsmesterskabet 2013 blev afholdt på ideelt terræn omkring Holbæk.
Masser af vildt på markerne og terræner, der lå samlet og derfor begrænsede ”landevejskørslen” til et minimum.
Fire engelske settere var på podiet, da prøveleder Erik Petersen sidst på
eftermiddagen kunne gøre status over en velafviklet prøve.
1.-vinder: Lammefjordens Chila, Egon Dynesen, Herning.
3.-vinder: Tobølbjergs Columbine, Allan Nissen, Tinglev.
4.-vinder: Senjas Opus, Erling Clausen, Bramming.
6.-vinder: Nordvestjydens Ciwa, Kurt Nedergaard, Erslev

De fire placerede på DKK’s forårsmesterskab.

ESK Sommertræf den 29.juni og 30.juni
Familie weekenden i Herning (Gilmosegård) vil i år foregå i 29.juni og 30. juni.
Det foreløbige program :
Lørdag den. 29 juni
8.15 Morgenmad.- Kaffe og rundstykker
kan købes i klubhuset.
9.30 Start på anerkendt udstilling for engelske settere med Marianne Weichenfeld som
dommer.
12.00 Frokostpause
13.00 Anerkendt apporteringsprøve ( alle
racer er velkomne)
14.00 Andre aktiviteter for børn og voksne.
Ca. 18.00 Spisning : Menu : Jan Andreasen
Special. (Pattegris)
20.00 Hyggeaften, socialt samvær.

Søndag den. 30. juni.
8.15 Morgenmad - Kaffe og rundstykker
kan købes i klubhuset.
9.00 Anerkendt apporteringsprøve ( alle
racer er velkomne )
Sideløbende med apporteringsprøven er der
udtagelse til racedysten, hvor alle eng. settere med bestået apporteringsprøve kan deltage. Der skal herfra lyde en opfordring til
alle, som har en god apportør til at deltage i
denne udtagelsesprøve.
13.00 Frokost og afslutning.
Anmeldelse ved Web-tilmelding. Har du
ikke adgang til internet, så kan du sende
anmeldelsen til : Poul Aagaard Sørensen
Baldersvej 26, 7800 Skive. Gebyr udstilling: 385,- kr. for den første, 330,- for nr. 2
og 285,- for nr. 3. Apportering: 225,-. Til racedystudtagelsen er telefonisk tilmelding ok.
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Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser.
Derudover kan der under hele arr. købes is
og pølser. Der opfordres til, at man køber
sine drikkevarer i kiosken.Det garanteres at
overskudet går ubeskåret til den engelske
setters fremme. Det er et meget naturskønt
område. I klubhuset er der adgang til toilet
med bruser og håndvask.
Der må overnattes i campingvogn, telt eller
på madras i klubhuset. Man er velkommen
til at komme allerede fredag aften, hvis man
har lyst til det, - der er normalt selvbestaltet
grillaften og hvad dertil hører.
Udover anmeldelser, vil vi gerne have meddelelse om deltagelse i spisning lørdag, og
hvor mange der kommer og overnatter. Ring
til : Tage 97269337 el. 21285651. Poul
Aagaard Sørensen 97523686 el. 27648190.
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Klubredaktør:
Ole Frank, Danevej 61, 9990 Skagen
Tlf. 61 46 10 69
e-mail: ole@fyrbakkens.dk

Dansk gordon setter klubs hovedprøve 2013
igen efter formandens officielle morgenandagt og trods de noget trange frakørselsforhold - fra det i øvrigt gode standkvarter i
fremragende omgivelser - gik det smertefrit
med at komme ud i terrænerne.
Personlig synes jeg, at det nye, i at der nu
om lørdagen er indledende heat til vinderklassen, hvilket muliggør afholdelse af først
UKK og efterfølgende 2. heat af vinderklassen om søndagen, er fremragende
Desuden var der mulighed for at kunne
tilmelde i UK/ÅK om søndagen sideløbende
med UKK/VK. Det var der hundeførere
nok, til 2 hold, der benyttede sig af…
Jeg skulle ud og se UKK og vinderklassens 2. heat og matchning – det havde jeg
glædet mig til og jeg synes ikke, jeg blev
skuffet. Det var gode store marker som blev
en mindre forsamling af hundefører som har anvendt og der var tilpas med fugl. Som
Når vi måler os op mod de øvrige engelske
altid, når der er passende med fugl, bliver
klubber – nogle vil gerne være størst, andre præsteret lignende.
afgørelserne/placeringerne mere entydig for
Ásgeir i spidsen for dette års hovedprøve
vil være bedst – så er det egentlig imponede fleste. Sådan blev det også denne søndag
rende, at vi med omkring 160 medlemmer
som prøveleder – som så ofte før – med
– der var ikke megen tvivl om, hvem der
dygtige hjælper omkring sig, er garant for,
kan mønstre dette års største antal starter
havde trukket det længste strå.
på hovedprøverne blandt de engelske racer! at tingene kører planmæssig. Hovedprøven
Troldmarkens W. Toto ved Lasse Weberg
Det fortæller vel også, at klubben – de se2013 var ingen undtagelse.
blev
den store vinder af UK og UKK.
Generalforsamlingen har jo også fundet sin
nere år - har fundet det helt rigtige leje mht.
Nørre
Løgums Dina af 5. maj 07 ved
kvalitet af standkvarter, forplejning, priser
form. En form hvor alt på forhånd er lagt
Ásgeir Páll Júlíusson blev den store vinder
m.m. Det vidner om sammenhold mellem
ud til medlemmerne, hvad angår beretning,
klubbens medlemmer og ønsket om at bakke regnskab, hvem der er på valg og hvem be- af ÅK og VK – ikke særlig beskeden af prøvelederen - men dog yderst velfortjent!
styrelsen foreslår i stedet for de, der mener
op omkring klubbens aktiviteter – det forTillykke til begge og tillykke til alle andre,
at have udtjent deres værnepligt osv.
tæller mange ting! Historisk blev det også
som
havde det fornødne held, men held
ved, at to sjællandske hundefører ryddede
alene
gør det ikke!
pokalbordet ved hhv. at vinde UK og UKK
Op lørdag morgen til en rigtig god gang
samt AK og VK. Begge trådte hermed ind i morgenmad og kaffe. så gik det ellers af sted Kristian Frøkjær

Vinderne i UKK.
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Prøvelederens hund tog godt for sig af sølvtøjet.
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Derby 2013

den sags skyld, kolde Derby var en udfordring for de unge hunde. Der var også en del
hunde, der nok burde have været i lidt flere
Derbyet 2013 blev afholdt i Nordjylland,
fugle op til Derbyet. Så det var meget svære
standsted Luneborg kro omgivet af nogle
betingelser i år.
af de flotteste terræner, jeg har set længe.
Generelt havde hundene også svært ved at
Prøveledere var Ingerlise- og Poul Rasmusfå
fært af agerhønsene tidligt nok. Ofte kom
sen samt Asger Stein. Der var lagt et stort
de lidt for tæt på, hvilket jo sagens natur
arbejde i, at få hele arrangementet planbetyder, at fuglene nogle gange vælger at
lagt og det forløb planmæssigt. Flemming
Sørensen var ordførende dommer og dømte stå af.
11 hunde overgik til finalen og de skulle
matchningen sammen med H. P. Clausen og
gå
hen og blive en meget spændende finale,
Bjarne Siig.
hvor
der blev flyttet om på placeringerne
2013 blev kennel Bjerndrups år og vi må
efter som hundene arbejdede sig igennem
desværre erkende, at det blev ikke Gordon
terrænet. Finalen blev afholdt på terrænerne
setternes år. Der blev ellers kæmpet flot,
men der var ingen hunde blandt de 6 bedste. omkring Gl. Højtoftegaard og der var masser af fugle i hele finalen.
Vajskærs Abidal var tæt på, da den blev sat
Den første hund, som viser stort format i
af som nummer 7.
fi
nalen er Nordvestjydens Flaks, som lever
Jeg selv deltog på hold nummer 5, med
ikke
mindre end 2 fugletagninger i samme
Anton Dahl som dommer. Vi gik på nogle
meget flotte terræner og fik da også fugle for slip, begge gang med præcis rejsning af fugl
i løbet af dagen. Men det kolde forår og for og ro i opfløj. Den efterlader en enkelt fugl

til makkerhunden Bjerndrups Phinea, som
også løser opgaven perfekt.
Herefter bliver som tilskuere vidne til en
lang række flotte fugletagninger med præcis
rejsning og ro i opfløj. Så taget i betragtning
af de svære betingelser, var der ikke tvivl
om, at hundene i finalen alle var meget
stærke i netop fugle arbejdet.
Efter 2. heat var der 8 hunde tilbage. De
blev alle omprøvet en ekstra gang, så der til
matchningen kun er 7 hunde tilbage, heriblandt Vajskærs Abidal.
En spændende matchning starter nu og det
ender med at Bjerndrups Messi bliver en
fortjent derby vinder foran Matresses Vita
og Nordvestjydens Flaks. Opdrætter prisen
går også til kennel Bjerndrup, som havde
ikke mindre en 3 hunde blandt de 6 bedste.
To fantastiske dage er nu ved at være slut.
Vi er mange, der allerede glæder os til næste
år.

Markprøve i Thüringen, Bad Langensalsa
Under forårsmark træningen aftalte Dagmar
Prott og jeg at vi ville deltage i en markprøve i Tyskland,Hvis hun også ville deltage
i en af vores herhjemme. Dagmar havde
arrangeret det hele, tilmeldingen og booket
Hotel værelse, det var bare at køre derned.
Stinna og jeg kørte hjemmefra Fredag formiddag kl.10.00 , 6 timer og 550 km. Efter
ankom vi til Hotellet, godt ”møre” efter
lange køer, på motorvejen.Kl.18.00 var der
fælles spisning på et Gästhaus, hvor der
boede andre hunde folk, og aftenen forgik
næsten som herhjemme dog uden ”tarteletter”.
Der var mødetid, kl.8.30, hvor vi betalte
tilmeldingsgebyret, som koster Euro 40, pr.
Start, hundepasset blev tjekket om vaccinationer var overholdt .
Kl. 10.15 var der endelig afgang til terrænet, og med 21 hunde på hold 4. FieldTrail Paar suche, var der en del vente tid,
hundeførerne skulle vente ved bilerne, og
blev kaldt frem efter tur, lidt mærkelig ikke
at kunne følge med i hvad der skete, der var
ingen kritikker af nogen hunde i løbet af
dagen.

(Dobbelt fører som havde tilmeldt i
andre klasser også, skulle køre mellem de
forskellige hold og selv aftale med dommer
hvornår de kunne starte igen hvis der vider
Aufruf/ rest tid)
Jeg blev kaldt frem kl. ca.12.00 Abidal
stødte parhøns som lå i kanten af marken
dog uden at ænse dem, jeg var i slip med
en Gordon, som gik virkeligt stort af en
stor hund at være, dog med lav hovedføring
at være, markene var meget store og uden
hegn, så det var bare at gi den gas, Abidal
fik vist sekundering 3 gange ved makkers
tomme stand (Abidal havde også en tom
stand) Slippet varede i over 20 min. Dommer sagde at det var en meget imponerende
Gordon jeg havde og jeg ville få rest tid,
senere, jeg var ude i yderlige to små slip dog
uden fugle.
Søndag, samme procedure, også 21 hunde,
hvoraf der var 2 hunde som skulle ud i
Field trail Solo
I mit første slip som igen varede i over 20
min ingen fugle, men en enkelt hare, som
hunde kunne holdes for, jeg var ude i yderlig 2 slip uden at jeg kom for fugl, makker

hund stødte singel høne og prellede
Der blev dømt af 3 Dommer begge dage,
om Søndage var det Thomas Burkhart ,
Formand for Tysk Gordon Setter Klup, han
mente at Abidals, stil og søg, mindede mere
om en engelsk setter, end en Gordon.
Kl. 15.00 vendte vi hjemad igen.
Venlig hilsen
Robert Paulsen

Mesterskabsprøve 2013

men som sluttede slippet af med en situation
for fasan.
Næste gang de 2 hunde skulle ud, blev det i
samme slip, her opnår Carloo hurtigt stand,
og her nægter Dina desværre at sekundere,
og så var hun ude. Carloo stod nu med 2 situationer, og skulle nu ud og vise et ordentligt søgsoplæg. Carloo ligger rigtigt godt ud
sammen med makkerhunden, begge hunde
forsvinder over en bakketop, og næste gang
vi ser dem, preller de agerhøns, og så var
Carloo også ude. Nu måtte vi så sætte vores

lid til de 2 andre GS’er på de andre hold.
På hold 1 var Østjyllands Pb Mal (Scott)
v/ Ulrik Stadelhofer med og på hold 3 var
Vinterdalens Tillaans v/ Erik Petersen med.
Da vi kommer tilbage til frokost, erfarer vi
at der er skudt over begge hunde, og at Scott
ligger godt til.
Under frokosten går snakken om hvem der
med over middag, og efter votering kunne
dommerne udløse spændingen. De valgte at
skære hårdt og kun tage kategori 1-hunde
med til 2. heat. Dette betød at Scott blev den

Jeg valgte at følge hold 2, fordi der var 2
gordon settere på holdet. Vi startede på en
stor stubmark, hvor der både var agerhøns
og fasaner. Nørre Løgum’s Dina v/Asgeir
Pall Juliusson var ude i holdets 4. slip, og
efter kort tid opnåede Dina stand, hvor alt
var i orden, og så steg forventningerne. Den
anden GS’er på holdet var Nørre Løgum’s
Carloo v/Gorm Pedersen, som lagde noget
hårdt ud, og gik i et noget offensivt søg,
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eneste GS’er som var med om eftermiddagen. Det var nogle rigtig godt gående hunde
vi så om eftermiddagen, og Scott gjorde en
god figur, og det var kun marginaler som
afgjorde placeringerne.
Der var 7 hunde med om eftermiddagen,

hvor af de 6 havde kategori 1B og 1 med
kategori 1A. Ud af de 7 var der 5 engelsk
settere, 1 pointer og 1 gordon setter, og GS
Østjyllands Pb Mal v/ Ulrik Stadelhofer
blev 5. vinder.
Herfra skal lyde et stort tillykke til de pla-

cerede, og hvis jeg ikke kvalificerer mig til
næste år, dukker jeg op som tilskuer igen.
Kennel Æblevangen
John Bak
Der henvises iøvrigt til fyldig reportage fra
mesterskabsprøven forrest i bladet.

DGSK Klubweekend

Udstilling, aut. apporteringsprøve, skydning og masser af social samvær.
Fredag den 2. august til søndag den 4. august 2013.
DGSK inviterer alle interesserede til hyggelige klubdage,
hvor det sociale samvær med hele familien og andet godt
folk sættes i højsædet.
Klubdagene afholdes ved Riishytten, Østerhovedvej 47,
7323 Give.
I hytten er der 36 sovepladser; 6 soverum m. 4 køjer, 1
soverum m. 6 køjer og 3 soverum m. 2 køjer. Der er gode
bade- og toiletforholde - flere i tilknytning til soverummene.
Der er mulighed for opstilling af campingvogne og telte på
pladsen.

Bestil allerede nu – det er ”først til mølle” princippet mht.
sovepladser og rum!!!
Riis Camping ligger lige ved siden af – jf. www.topcampriis.
dk – hvor der er hytter m.m.
På samme vej er Give B & B, Østerhovedvej 21, 7323 Give.
Tlf.:7573 5744.
Jf. www.givebedandbreakfast.dk
Attraktioner:
5 km til Givskud Løvepark. 12 km til Jellingstenene i Jelling.
20 km til LEGO i Billund.

Medbring: dyne/sovepose m.m., lagen og sengetøj samt
håndklæde.
Programmet ser foreløbig således ud (ret til ændringer forbeholdes):
Fredag
Kl. 15.00 Ankomst i løbet af dagen fra kl. 15.00.
Kl. 17.00 Et eller andet emne – eller blot hygge
Kl. 19.30 Fælles grill – medbring selv grillmad.
Lørdag
Kl. 08.00 Morgenmad.
Kl. 09.30 Udstilling – Dommer Jens Martin Hansen.

Kl. 13.00 Frokost. (lækre grillpølser m.m. kan købes)
Kl. 14.30 Aut Apporteringsprøve. Kåring af klubmester 2013.
Kl. 19.30 Sommerfest.
Søndag
Kl. 08.30 Morgenmad.
Kl. 10.00 Apporteringsprøve. (Hvis der er hunde nok)
Kl.
Herefter lerdueskydning, hvori også indgår klubmesterskab. Skydningen foregår på Riis skydebaner. Der er jagtbane og to sportingbaner, hvoraf den ene har været anvendt til
DM. Instruktion kan gives.

Tilmelding til udstilling og apporteringsprøve – hundeweb – senest 27. juli 2013
ALLE bestillinger – senest 27. juli 2013 skal sendes til:

Bestilling af overnatning og forplejning
Navn
Overnatning pr. køje fre/lør
Overnatning pr. køje lør/søn
Campingvogn weekend
Morgenmad Lørdag
Morgenmad Lørdag – barn
Festmiddag Lørdag
Festmiddag Lørdag – barn
Morgenmad Søndag
Morgenmad Søndag – barn
Total vedlagt / indsat i alt

A Pris
60,00
60,00
110,00
65,00
35,00
150,00
75,00
65,00
35,00

Antal

I Alt

Penge skal vedlægges som check eller
indsættes på reg.nr. 9282 - konto nr.
4577819403
Husk at angive navn!
Følg med DGSK´s hjemmeside!

Underskrift:________________________________ Dato:_______________2013
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Prøveleder:
Kristian Frøkjær
Nordvangen 41
7173 Vonge
kf@troldmarkens.dk
Mobil: 2383 9795
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DANSK IRSKSETTER KLUB
www.irsksetterklubben.dk

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

Apporteringstræning og prøver
Apporteringsprøve Jylland.
Apporteringsprøve afholdes lørdag den
6. juli 2013 kl. 10,00. Mødested: Lyngvej
18, 8660 Skanderborg. Tilmelding på web,
senest den 2. juli, eller til undertegnede.
Alle racer er velkomne. Grillen bliver tændt
ca. kl. 13,00, så medbring mad til grillen,
så vi kan få et par hyggelige timer. Gunnar
Jensen, 51324035.

Apporteringstræning og Prøve på Fyn.
I lighed med foregående år, vil Helge
Knudsen afholde apporterings træning, for
medlemmer af DISK, og alle andre jagthundefolk, hver torsdag kl.19,00, ved Hovgyden, på Søbysøgaard.
DISK afholder anerkendt apporteringsprøve,
den 7. juli 2013, kl.9,00 på Søbysøgaard.
Mødested som sædvanlig, Radbyvej 27.
Tilmelding til træning og apporteringsprøven til Helge Knudsen, Radbyvej 27, 5792
Årslev. Telefon 65901831 - 25609331. Mail:
yobbo@dlgtele.dk Alle er velkommen.
Apporteringstræning og Prøve, på
Sjælland.
Der afholdes apporteringstræning hver
mandag kl. 19,00 på Hagested Gislinge
Jagtforenings bane.
Der afholdes fælles apporteringsprøve
lørdag, den 29. juni 2013, i samarbejde mellem klubberne DGSK og DPK. Vedr. Dansk
Irsksetter-Klubs apporteringsprøve henvises
til DISKs hjemmeside.

Sidste års vindere af DISKs apporteringsprøve på
Fyn. Fra venstre: John Larsen, Erling Christensen, og
Christina Bak.

Udstillingens bedste hund blandt de røde, KIM ved Ole
Edvardsen, Norge. Foto Per Sandager, Norge.

Dansk Irsksetter-Klubs
udstilling 2013
Der blev udstillet en enkelt Irsk rød-hvid
setter, Alvertoppens Emil NO52117/2010,
ved Ole Edvardsen, Norge, der fik tildelt
EXCL 1. V og CK.
Blandt de røde blev Kim 28/12/07, ved Ole
Edvardsen Norge, EXCL, 1.V, CK, BIR. På
grund af den ændrede dato, blev udstillingen
dømt af Gunnar Jensen, i stedet for som
annonceret Erik Petersen. Dansk IrsksetterKlub ønsker tillykke til vinderne.

6. vinder på Dansk Jagthunde Derby 2013.
Red Garlic´s Red Onion Mix 03427/2012,
ejer og ført af Ole Schmidt, blev på Dansk
Jagthunde Derby i marts måned 6. vinder.
Dagen efter den 17. marts, opnåede Mix en
2. præmie i ÅK. På DISKs hovedprøve ved
Horsens, beviste Mix dog, at det også kunne
blive til en 1. præmie i ÅK, fredag og igen
en 2. præmie lørdag. Mix blev samtidigt hovedprøvens bedste hund i åben klasse. MIX
er opdrættet i Sverige af Agneta Andersson.
Læs artiklen ”Svenskeren” i Jagthunden,
februar 2013, den omhandler Mix.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke med
præmieringen, og ønsker knæk og bræk for
fremtiden.
Palle Krag.
www.fjd.dk
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Foråret hvor ”plejer” døde
En lang og svingende vinter bød på rigtig
store udfordringer til terrænlederne i hele
landet.
Prøver blev aflyst og flyttet. DKK vinderklasse i Bramming blev f.eks. flyttet fra
27-3-13 til 10-4-13, og den 10.4.13 sneede
det hele formiddagen i Bramming, for så at
gå over i regn om eftermiddagen. Så selv en
flytning hjalp ikke meget, det var ekstreme
vejrforhold.
Jeg skulle selv være terrænleder på Østfyn
for et hold Engelske Settere ved klubbens
hovedprøve. Jeg havde været ude at låne
rigtig meget terræn, dobbelt så meget som
jeg skulle bruge. Hvis det pludselig blev
godt vejr, ville der blive kørt gylle på alle
rapsmarkerne, så var det om at have marker Dansk Irsk setter klubs
med vintersæd, og måske ville der her bliver
kasserer, Erling Juul fylkørt kunstgødning på.
Jeg havde bl.a. lånt 140 tdl. med raps som
der 70 år den 25.juni
lå samlet, kun afbrudt af hegn. Rapsen var
i 15 cm. højde, den var tæt og flot. HundeErling har gennem mange år arbejdet for
førerne var vildt begejstrede da de så mine
hundesporten med særlig kærlighed for
terræner. Forventningerne var store for vi
den Irske setter. I Dansk Irsk setter klub
plejer, at have meget vildt her i området,
har Erling længe siddet i bestyrelsen som
men ”plejer” døde. Efterhånden som dagen
kasserer, han har været prøveleder på en
skred frem viste det sig, at fuglene ikke lå
række hovedprøver for klubben, ringsekreude på marken, men i haver og hegn hvor
de ikke plejer at være. Haverne havde vi jo
Vilslev Kari
ikke lånt. Som dagen gik, så vi vel kun ¼
af de ca. 50 fugle, vi plejer at se. Jeg håber
Flemming Vilslev har ført
de stadig er derude et sted, ellers har vi et
sit eget opdræt, Vilslevs
problem.
Kari DK19389/2011, til 1.
Jeg er bange for at fuglene var parret ud
præmie i UK.
da vinteren igen satte ind med sne og frost.
Kari er efter Erin Vom KaDe lå nu parvis på sneen som rene skydeskipellenpfad DK15112/2010
ver for rovfuglene, på den måde er mange
og Chiss DK15466/2003.
desværre gået tabt.
Dansk Irsksetter-Klub ønDa jeg selv var af sted på prøve med min
sker tillykke.
hund, kunne jeg både se og høre, at de gode
terrænledere alle steder havde de samme
problemer, fuglene var ikke hvor de plejede.
Enhver terrænleder glæder sig til prøvedagen, for vi vil så gerne vise alle vore
fugle frem. Hvis hundene så også kan klare DISKs Vinderklasse
fuglene er det bare en fantastisk dag. Men
Det er ikke det største forår, rent placerings”plejer” døde i foråret 2013. Terrænleder
mæssigt, medlemmer af Dansk IrsksetterJohn Skovgård.
Klub har oplevet på de blandede prøver i år.
Den lange vinter har drillet alle hundefører,
og der er ikke blevet placeret så mange
hunde på prøverne, som der var mulighed
for, ud fra antallet af startende hunde, på
de enkelte prøver. Det var prisværdigt, at
DISKs prøveledere Birte og Gunnar Jensen,
påtog sig det store ekstra arbejde det har
været, at flytte hovedprøven de 14 dage
frem. Var det ikke sket, havde vi ikke fundet
så mange fugle som vi gjorde, på de 3 dage
ved Horsens. Tak for det, og en ligeså stor
tak til alle terræn lederne, og givere, fordi vi
måtte benytte os af Jeres gæstfrihed omkring
Horsens. På grund af udsættelsen, var der en
del hundefører, der ikke fik mulighed for at
Terrænleder John Skovgaard, med sin hund, Debbi.
deltage, så kun 19 hunde var tilmeldt start
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tær ved udstillinger og meget mere. Fjd. har
ligeledes glæde af Erling som prøveleder på
den Sjællandske markprøve. En ting er sikkert når Erling påtager sig en opgave er alt
planlagt og organiseret til punkt og prikke.
Når Erling står i spidsen for et arrangement
er det en fornøjelse for alle både dommere,
terrænledere og hundeførerne, Erling tager
hånd om alle med stor respekt for deres
ærinde.
At Erling og Hans hustru Alice begge har
et stort hjerte for den Irske setter har de
bland andet vist ved to gange at have påtaget sig opgaven at opfostre et hvalpekuld
for et medlem som ikke selv havde tid.
Erling har med stor fornøjelse ført flere
hunde frem på markprøve og udstilling.
Desværre kan bentøjet ikke rigtig være
med længere, så Erling følger mest med fra
sidelinjen når hundene er i marken.
I bestyrelsen nyder vi godt af Erlings store
organisatoriske viden, hans arbejde hviler
altid på ansvarlighed og loyalitet overfor
Dansk Irsk setter klub og hundesporten.
På vegne af alle medlemmer i Dansk Irsk
setter klub vil jeg Ønske dig Erling tillykke
med de 70 år og håber at vi får mange år
sammen fremover. Hilsen Erik Rimmen
formand DISK

i vinderklassen. Der var til formiddagens
afprøvning fremskaffet nogle store dejlige
stubmarker, pænt besat med fugle og harer.
6 hunde, 3 fra hvert hold formåede at skaffe
sig en fugletagning, og dermed forhåbentlig
blive startberettiget til eftermiddagens afprøvning. Følgende hunde fandt dommerne
bedst kvalificerede til at fortsætte.
Erin Vom Kapellpfad ved Jan Justesen,
Erika ved Ulrik Kjærsgaard, Unika ved
Lene Knudsen, Settermosens Alba ved
Frank Krøyer, Lohmann´s Jaffa ved Frank
Krøyer, og Vilslevs Josefine ved Flemming
Vilslev, der alle havde bragt fugl for bøssen. Udover disse 6 hunde, kom Rødrypa´s
Riders On The Storm, ved Jan Justesen, og
Kragereden Debbi, ved John Skovgaard,
med til omprøvning.

DANSK IRSKSETTER KLUB
Resultatet af eftermiddagens afprøvning,
og placeret i årets vinderklasse blev:
1. vinder med HP og CACIT, Kragereden
Debbi, ved John Skovgaard.
2. vinder med HP og reserve CACIT, Settermosen Alba, ved Frank Krøyer.

3. vinder Unika, ved Lene Knudsen.
4. vinder Vilslevs Josefine, ved Flemming
Vilslev.
5. vinder Lohmann´s Jaffa, ved Frank
Krøyer.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker alle vinderne

tillykke.
Til alle vi andre, der af forskellige grunde,
ikke kom med over middag, er der kun et at
sige, træning og dressur, og mere træning og
dressur, vi har jo et helt år til det.
Palle Krag.

: Lodtrækningsrækkefølgen på de fire par over middag, er fra venstre: Storm – Debbi, Erin – Erika, Unika – Alba, Jaffa – Josefine.

Hovedprøvens
bedste unghund.
Mårup Storm DK13101/2011 ved Søren
Gottfredsen, og Mårup Cato DK13100/2011
ved Per Pedersen, er kuld søskende, og
begge hunde opnåede på hovedprøven
fredag 1. præmie i UK. I kampen om, at
blive hovedprøvens bedste unghund, var det
Mårup Cato ved Per Pedersen der blev 1.
vinder.
I Unghunde Konkurrence Klasse (UKK)
deltog Vilslev Kari ved Flemming Vilslev,
der tidligere i foråret havde opnået 1.
præmie i UK, og før nævnte Storm og Cato.
Her blev resultatet at Mårup Cato, blev 1. i
UKK, Kari placeredes som nr. 2, og Storm
som nr. 3.
Alle tre unghunde fik rosende omtale af
dommeren, og kun småfejl afgjorde placeringen.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke og
knæk og bræk i fremtiden.
Palle Krag.

Fra venstre: Dommer Fl. Østergaard, Alex Røge Hermansen med Ginkgo, Jan Lorentsen med Kiwi Line´s
Kokus, Jam Justesen med Erin Vom Kapellenpfad. Foto Niels Ovesen.

Forårets blandede VK placeringer.
Den bedste ”blandede” vinderklasseprøve i foråret, set med vore ”røde øjne” var DKKs
vinderklasse ved Vildbjerg, den 2. april, hvor Ginkgo DK11462/2009 ved Alex Røge
Hermansen blev 2. vinder, på prøve II, og Kiwi Line´s Kokus 13930/2006 ved Jan Lorentsen blev 4. vinder, og Erin Vom Kapellenpfad DK 00147/2011 ved Jan Justesen blev
5. vinder, på prøve I. Ginkgo blev på sin placering, som 2. vinder inviteret til Mesterskabsprøven, sammen med Kragereden Debbi DK13553/2007 ved John Skovgaard, og
Settermosens Alba DK07561/2007 ved Frank Krøyer, der blev placeret som henholdsvis
1. og 2. vinder på DISKs hovedprøve ved Horsens. Ingen af hunden opnåede desværre
placering på dette års Mesterskabsprøve på Tuse Næs.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke med de flotte placeringer. Palle Krag.

Forårets eneste CACIT blandt de Engelske
hunde

Prøvens bedste unghund og vinder af UKK

Eneste vinderklasse hund, der på markprøve
i foråret har fået tildelt CACIT, er Kragereden Debbi, der startede over middag på
DISKs hovedprøve efter lodtrækning, mod
Jan Justesens Storm. Kort efter, at begge
hunde var blevet sluppet, opnår Debbi en
flot højrest stand, og Storm sekundere lige
så flot, det var klasse opvisning, i hvordan
stand og sekundering skal være, når det
er bedst og flottest, så fuglene synger, og
publikum klapper

Mårup Storm ved Søren Gottfredsen.
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Hovedprøvens suverænt bedste fugle situation.
Foto Palle Krag.
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Kesse
Erindringsglimt fra 50erne og 60erne fra heden og moserne mellem Ørnhøj og Vind.
Tekst: Huggo Jensen.
Foto: Alex Nissen.
- Kan der være lidt tysker i ham?, spugte
Peder, der var brødkudsk. - Njah – han er
jo helt sort, og sylespids lang hale har han,
og næsen går da lidt op hen over næseryggen og udad. Jow, der kan da godt være lidt
tysker i ham, men pointer først og fremmest
er han, tror jeg, sagde Mathinus, der var Peders far og havde haft en hedegaard mellem
Ørnhøj og Vind i Vestjylland. Nu boede Mathinus i Ørnhøj og var blevet murerarbejdsmand. Men han havde stadig jagten på sin
tidligere gård og også jagten på en nabogård
på 230 tdr. land og andet tilstødende.
Peder og Mathinus talte om en sort hønsehund med hvidt bryst, som Peder havde
set på sin brødtur, og som han havde fået
foræret, fordi ejeren ikke brugte ham. Han
stod altid bundet ved et hushjørne, og han
var for mawer. Hunden var sulten. Han fik
et par hele rugbrød fra brødvognen. Han åd
dem på stedet. Senere kom han ind under
”bedste” Karens mere faste pasningsplan.
Det var slut med kolde hushjørner og tørt
brød.
Uden at der blev spurgt til stamtavle eller
andet kom hunden til at hedde Kesse og
skulle bruges til jagt, selvfølgelig. Mathi-
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nus, min morfar, som var den, der først og
fremmest skulle bruge hunden til fuglejagt,
kendte ikke Kesse og vidste ikke, hvad der
stak i ham. Kesse kom ud af det ukendte.
Måske var han umulig og ubrugelig – måske
kunne han gøre nytte. I hvert fald havde
man ikke givet penge for ham. Og det var jo
da altid noget. Rugbrødene havde bagermesten jo betalt.
Jeg var selv med på den første jagttur
med Kesse. Vi boede i Ørnhøj og skulle ud
mellem Ørnhøj og Vind for at gå på jagt.
Mathinus havde en gammel højhjulet knallert med motoren bagpå, jeg havde en cykel,
og Kesse kunne nemt løbe derud og hjem
igen selv. Der var jo kun 4-5 km.
Spørgsmålet var: - Vil æ hund nøj – ka han
nøj?. Da vi begyndte at gå på jagt gik Kesse
da med. Han gik godt nok lidt langt ud,
men søgte området pænt af. Måske nok lidt
planløst, men han anstrengte sig. Han havde
prøvet det før, ku’ vi se.
Mellem Mathinus, min bedstefar, og mig
var der én uudtalt ting. Det var for ømtåleligt til at ku nævnes. Ville han stå? Hvis han
ville stå og blive stående, så var han OK,
www.fjd.dk

hvis han ikke ville stå og blive stående, så
var han ikke OK.
Nu var han væk!! På den anden side af et
par granlæbælter. Hinsides dem var kanten
af heden. Nu var det spændende. Mathinus
og jeg støvlede afsted for at finde ham i
enten den ene eller anden situation. Vi gik
ret langt, og Mathinus stoppede op og tog
en stor svensk snus. Det betød, at noget var
spændende. Meget spændende. Vi nåede
at gå så langt, at snusen blev flydende og
fandt vej ned i ”bedstefars” mundvige, som
nu vendte noget nedad, indtil han pludselig
lyste op i et stort sort smil: - Se, dær ude ve
den mærldjøng, dær står Kesse. Jeg kiggede,
og jo. Der stod Kesse bomfast med et forben
løftet og med lav bagkrop uden at røre sig.
Vi gik derudad.
Min sædvanlige hovedpine begyndte: Ville
det hele lykkes, ville Kesse blive stående?
Ville hønsene holde? Jeg var kun syv år og
med min bedstefar på jagt, og jeg skulle
holde mig i baggrunden, når der skulle
skydes. Vi nåede op til Kesse, og bedstefar
gjorde nu det, han altid gjorde, når hans
hunde stod, og som formentlig i den sidste
ende vil koste mig et par år af mit liv.

Da vi var helt oppe ved den stående Kesse
tog Mathinus roligt ned i lommen og tog
endnu en svensk snus af den gråbrune Göteborg-æske. Jeg havde nu voldsom hovedpine, migræneagtige smerter op i panden.
Jeg forbandede bedstefar i mit stille stind
for den letsindighed det er at stå og rode i
lommen efter snus, når der er stand. Men
det viste sig, at der med Kesse var rigelig tid
til snus. Snusen blev anbragt. Den lette Dumoulin 16-65 kom af skulderen og Mathinus
sagde - Ja, Kesse, kom så mæ dem.
Der skete intet. Kesse blev urokkeligt stående. Bedstefar gik hen og trykkede Kesse
forsigtigt bagi med et knæ, så Kesse blev
helt skæv i kroppen. - Ja!!. Kesse trak helt
lav lidt ud til siden og stod så igen. Det var
tydeligt, at han indtog fært med både næse
og mund. Kæberne gik op og i. Op til ham
igen og: - Ja! Så gik Kesse frem og en 20-25
høns gik på vingerne.

kunne løbe, eller var der en anden hund i
nærheden, så apporterede han. Ellers ikke.
Så kunne jeg bare hente dem.
Apportere ville Kesse altså ikke i streng
forstand. Men sekundere ville han.
Jeg husker engang, at Laurids ogbedstefar gik på hønsejagt i Mohrsens hede med
Kesse og Brit (Laurids’ smukke sortbrogede
pointer). Brit får stand i et lille hedestykke.
15 m bagved hende sekunderer Kesse i meget flot stil. Mathinus og Laurids går op til
Brit. Det er en enlig høne, som Laurids skyder. Brit afventer apportordre. Men ak- alt
for silde: Kesse står allerede ved bedstefar
for at aflevere Brits fugl.
Nu er Kesse og bedstefar og Laurids selvfølgelig for længst ikke mere, og tiden haler
også ind på mig.
En sen eftermiddag flere år efter ovenstående hændelse blev Kesse væk i en lille
skov, som vi kaldte ”Paradisets Have”.
Vi kunne ikke finde ham. Vi ventede og
En anden ting, jeg hadede ved bedstefar
ventede og ventede. Så så vi silhuetten af en
(udover det med snuseriet når der var stand) skovsneppe forlade skoven i den skumrende
var den tid, han altid gav sig med skuddet.
eftermiddag. Kort tid efter kom Kesse.
Jeg synes den dag i dag, at fuglene var i
Sneppen må være blevet utålmodig. Kesse
luften i en evighed, inden der lød et skarpt
blev det aldrig. Kunne vi ikke finde ham,
knald fra en af ”Hærens de blå stjerneluknår han stod, så var der ventetid. Det vidste
kede”. Kesse var ude ved den fældede høne vi.
med det samme. Set i tilbageblik var det
Netop den eftermiddag opdagede vi, at
selvfølgelig ikke helt efter bogen, men det
Kesse havde fået nogle underlige ”puder” på
blev der ikke lagt vægt på i vores cirkler den ørene. Dyrlægen måtte skuffe os. I dag ville
gang. Kesse tog fuglen i munden og smed
man nok have opereret Kesse for blodøre,
den så straks igen. Den var stendød, og
selvom han var oppe i årene.
Kesse havde vist, hvor den kunne afhenMathinus og jeg glemte aldrig senere
tes. Mere gjorde han aldrig ud af det, når
Kesse eller den mergeldynge, som han
fuglene var døde. Var de vingeskudte og
første gang tog stand ved. Mergeldyngen
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blev liggende i mange år. Hver gang vi gik
forbi den, tænkte vi hver især på Kesse.
Det ved jeg. Det blev aldrig nævnt, men jeg
kunne mærke og se det på min morfar, at
han mindedes noget, når vi var der. Og det
gjorde jeg også selv.
Vi havde ”Kesse” i mange år, og han kom
for os til at symbolisere vigtigheden af den
faste stand. Der var ikke ofret et øjebliks
dressur på Kesse i vore hænder, men han
fungerede, fordi han var en god vildtfinder,
og fordi han var bomfast i stand. Han ville
gerne rejse, men kun hvis skytten var bag
ham. Kesse havde helt forstået, hvordan det
hang sammen med det.
Det er ikke vigtigt, om en hund er ”æn
tysker” eller ”æn engelsk” Men den ska vil
sto og blyw ståen.

Bogen for alle, der jagter med en stående jagthund
På basis af Ejner Theilgaards optegnelser,
notater og artikler er der i Engelsk Setter
Klubs (ESK) regi udgivet en smuk bog med
titlen ”Regelret jagt med stående engelsk
fuglehund.”
Min fascination af denne bog og min store
respekt for og beundring af Ejner Theilgaard skyldes, at han formåede at sætte ord
på de oplevelser, som gør det helt unikt at
jagte med en stående jagthund. Hvor tit
har man ikke prøvet at beskrive over for
tilhørere, hvad det var, der lige skete i en
bestemt situation med ens hund. Man
leder efter ordene, man gentager sig
selv, mens man prøver at delagtiggøre
andre i oplevelsen og må konstatere,
at man famler lidt rundt i det danske
sprog for at finde netop de ord og de
udtryk, situationen fortjener.
Den kunst magtede Ejner Theilgaard.
Ejner Theilgaard var hundesportsmand om en hals – men altid med
jagten for øje. Han skød mere end 1.000
www.fjd.dk

skovsnepper over stående hund. Han var
både markprøvedommer og udstillingsdommer, og han delte med glæde sin viden og
erfaring med både unge og mere erfarne
hundeførere. Selv havde jeg fornøjelsen at
samarbejde med ham, da jeg som formand
stod for et weekendstævne i min klub, hvor
Ejner Theilgaards foredrag om den stående
jagthunds Kardinal egenskaber var stævnets
clou.
Det er ikke en bog, hvor man bare sætter
sig hen og læser derudaf. Det er koncentreret stof, som der lige skal tænkes over.
Derfor bør man gå til bogen som til en slags
leksikon, hvor man læser et par afsnit, og
lader tingene bundfælde sig. Det er ikke kun
dem, der jagter med en engelsk fuglehund,
som kan have udbytte af bogen. Alle, der
jagter med en stående jagthund, kan hente
viden og inspiration i denne bog. Faktisk
bør den være obligatorisk læsestof for alle
markprøvedommere, dommeraspiranter og
dommerelever.
Bogen er blevet til ved, at Erik Petersen
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har fået adgang til et digert manuskriptmateriale, som Ejner Theilgaard havde efterladt
sig, og som aldrig blev mangfoldiggjort.
På initiativ af Martin Clausen og Ejner
Theilgaards familie blev dette arbejde sat
i gang. Noget af stoffet kan genkendes fra

Ejner Theilgaards artikler i Jagthunden og
årbøger. Der skal her lyde stor ros til Erik
Petersen for et særdeles veludført arbejde.
Udover teksten er bogen prydet med mange
smukke fotografier af engelske settere i
forskellige situationer.

Annoncer i Jagthunden

Som nævnt udgives bogen i ESKs regi.
Den koster 200 kr. + fragt 35 kr. i alt 235
kr. Den kan bestilles via ESKs hjemmeside
www.engelsksetterklub.dk. Skynd dig at få
købt den, inden den bliver udsolgt.
Aage Stenhøj Jørgensen

Ny jagthunderace i Danmark?

Når man annoncerer i Jagthunden, kommer
man i kontakt med de mest entusiastiske
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
For priser og tilbud, kontakt Jagthundens
annonceredaktør: Rune Riishøj, Tlf. 22 84 83
65: email: ajagthund@hotmail.com

Forestil dig forrygende fransk
charme i en lille let korthårs
jagthund - så har du en
Braque Francais
Vi er to Braque Francais-ejere,
som planlægger hvalpe til
sommer/efterår 2013.
Er du interesseret?

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: Kirse Overgaard, Søbreden 47,
st.tv. 2820 Gentofte. Mrk. Resultatbog. Tlf.:
3965 4790 - Mobil: 2710 4797
Resultatbogen koster 50 kr., der vedlægges
i check, eller overføres via netbank til konto
0225-0016792667.

Læs mere om denne unikke race på
www.braquefrancais.dk og
www.braquefrancais.info

Kleiner Münsterländer hvalpe sælges
K

KÆLEDYRSKREMATORIET

3 hanner tilbage efter højt præmierede forældre.

www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

Far: SVJCH, SUCH, INTCH Rogstabergets Jackson Browne.
Mor: Høegstofts Dharma.
Født den 27/3-2013 og salgsklare den 24/5-2013.

SL VILDT
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

Kontakt Rune Riishøj på 22848365 eller læs mere
på www.rriishoj.dk

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

Agerhøns sælges
Bestilling modtages på
æg, daggamle kyllinger
og 6/8 ugers samt
familier.

Katholt´s vildtopdræt
K
v/Niels Skytte Sørensen
Tlf. 2763 6780/6013 2000
e-mail: katholt@private.dk
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Komplet - klar til familieudsætning
Mobil:
40434850

Vestfyns
Agerhøns
Opdræt

www.agerhonsopdraet.dk
email:
alexnissen@c.dk

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

UniQ START
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 17% - Proteiner 27%

UniQ BASIC
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 14,5% - Proteiner 21%

UniQ POWER
Garanteret!

Garanteret!

Fedt 27% - Proteiner 25%

UniQ LIGHT
Garanteret!

Garanteret!

Garanteret!

Fedt 9% - Proteiner 17%
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Magasinpost SMP
ld nr: 42438

* Med fjerkrækød
* Høj energi/ydelse
* Omega 3 og 6
* GMO fri
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