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Brugsanvisning
Sådan skal du behandle din 
hund for at få en god jagt-
hund ud af det.

Mange fugle i den 
høje raps

Reportager fra DKKs forårsmester-
skab, som blev afholdt på Sjælland.
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Casper arbejder videre med Eta og stiller på lokal markprøve. Det bliver til 1. pr. og 
pokal i ungdomsklassen. Foto: Jette Veggerby.

Vi kender det alle. Hunden vil ikke rigtiog koncentrere sig. Karina Kristensen giver 
gode tips til at afhjælpe problemet. Foto: Flemming Østergaard.
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  Sommersang
  Vi kender mange af san-
  gene. Danmark nu blun
  der den lyse nat, eller Du 
  danske sommer jeg elsker 
  dig begge skrevet af 
  Thøger Larsen. Eller hvad 
med Holger Drachmanns Midsommervise, 
som vi synger ved Sct. Hansbålet, og som er 
udødeliggjort af Shu-bi-dua. De gengiver alle 
lige som de øvrige sommersange en stemning, 
som vi holder af og glæder os til hvert år.
  Desværre indgår hunde og bukkejagt ikke 
rigtig i beskrivelserne, men der er i dem alle 
scener, som vi så udmærket genkender. ”Lær-
ker, som hopped af æg i vår, svinder i himlens 
stråler. Tonerne ned med lyset går, samme 
sang som i tusind år.” Sådan er det, når vi går 
hjem efter en aftenpürsh, og mosekonen går i 
gang over engene. 
  ”Går tit du kold over landet hen, jeg ved, 
du kommer dog hed igen.” Kølige og fugtige 
junidage. Man skæver til skyerne. Hvordan 
vil det gå med agerhønsene? Og så pludselig 
klarer det, varmen kommer ind over landet, 
og pessimisme forvandles til optimisme.
  Jo, genkendelsens glæde er altid stor. Det er 
ligegyldigt om det drejer sig om gamle sange 
eller vejret. Det er det samme i tusind år. Vi 
elsker vort land. 
  Men hvad bruger vi så sommeren til? Bruger 
vi den til at træne og dygtiggøre vore hunde, 
så de er klar til den kommende jagtsæson. 
Bruger vi den til at pusle om det lille opdræt, 
fasaner og familiefl okke, eller bruger vi den 
til at få styr på rævene i mosen og i skoven.
  Hvis man slår op på klubsiderne i bagerste 
halvdel af bladet og læser tilbuddene, så er i 
hvert fald ingen undskyldning for, at hunden 
ikke skulle komme i topform. Det bugner 
med tilbud om den ene eller anden form for 
træning. Det er blot med at melde sig til og så 
møde op. Prisen er for langt de fl este aktivite-
ters vedkommende yderst rimelig, så det kan 
i hvert fald ikke ære grund til, at hvert eneste 
arrangement ikke er overtegnet.
  Ugens øvrige dage kan så passende bruges 
til at få gjort noget ved rævehvalpene i bak-
ken og klargjort volieren til agerhøns eller 
fasaner. Det er en rigtig god idé, at have 
alt i orden, inden man får fuglene. Alt for 
mange udsætningsprojekter er gået i skudder 
mudder, fordi, man først skal til at gøre bure 
klar, hente foder, vaske vandtrug og lignende 
samme eftermiddag, som man har fået sine 
kyllinger. Som de siger i reklamen: - Få det 
nu fi kset!
  Der er også tilbud om inspirationsarrange-
menter til et bedre jagtterræn. Meld dig til, 
lær noget nyt, så dit jagt- og træningsterræn 
bliver et bedre sted at være for såvel jagt-
bare som ikke jagtbare arter, og hvor du vil 
få meget større glæde af at færdes med eller 
uden gevær.
  Jo, der er nok at glæde sig over om somme-
ren, og der er nok at tage sig til. Det handler 
blot op at ”komme op af lænestolen” og sætte 
sig selv i sving. Pludselig får man helt nye 
dimensioner i sin jagtudøvelse. Pludselig. 
  Rigtig god sommer
Flemming Østergaard, redaktør.

Inspirationsaftener om markvildt
FJDs Markvildtudvalg afholder i sommerens løb en række inspirationsaftener. Her kan man  
få ideer til, hvordan man kan gøre en indsats for markvildtet og eventuelt få god viden om, 
hvordan en agerhøneudsætning bliver en succes. Det er gratis at deltage, og alle er velkom-
men.

Sjælland
Lille Svenstrup: Torsdag d. 18. juni kl. 19 - 21
I samarbejde med Ringsted Jagtforening
Mødested er ved grusvej ud for Holbækvej 112, 
4100 Ringsted.
  Hvordan man har etableret Haraldsted - Ben-
løse Markvildtlaug og hvorledes, man har tilret-
telagt naturforbedrende tiltag for markvildtet.

Søborg, Gilleleje: Tirsdag d. 7. juli kl. 19.00
Mødested: Søborggård, Søborggårdsvej, Gil-
leleje
  Vi præsenterer de nye tiltag i Søborgsø Mark-
vildtlav – forvaltningsområde under FJD – med 
bl.a. vildt- og naturstriber.
  Af hensyn til den efterfølgende kaffe tilmelding 
med navn, antal og mobil til: Peter Due, Tlf: 
26801146 mail: pduens@gmail.com

Sigerslevøster: Tirsdag d. 4. august kl. 19.00 
– 22.00. I samarbejde med DJ’s lokalafdelinger 
og Nordsjællands Landboforening.
  Mødested: Sigerslevgård, Strøbjergvej 15, 
3600 Frederikssund.
  Åben agerhøne-inspirationsaften. Kom og få 
inspiration til faunastriber, remiser oma.
  Tilmelding til Bjarne Hansen 40 80 79 80/
Kisser 28 25 64 11. Der kan købes øl, vand og 
pølser. Alle er velkommen!

Sværdborg, Vordingborg: Torsdag d. 3. sep-
tember kl. 18.30. I samarbejde med landbofor-
eningen. 
  Mødested: Hasbjerggården, Hasbjergvej 
39,.4760 Vordingborg. 
  En aftentur i FJDs nye forvaltningsområde 
som er et godt agerhøneterræn Her udnytter 
man de muligheder, der er i randzonebekendt-
gørelsen for at lave naturvenlige tiltag. 
  Tilmelding til: Gunnar Larsen mobil. 2741 8440 
eller på mail til: Jens.jakob@langmark.dk

Fyn
Ørnfeldt Gods, Ørnfeldtvej 102, 5300 Kerte-
minde: Onsdag d. 24. juni kl. 19. I samarbejde 
med Patriotisk Selskab
  Mødested: Maskinhallen bagerst i Gårdsplad-
sen
  Projekt ”Natur- og vildttiltag i landbruget – 
udførsel og effekt”
  Der er kaffe, brød mm. efter markvandringen.
  Tilmelding til Patriotisk Selskab på tlf. 6315 
5400 eller på mail patriotisk@patriotisk.dk 
senest d. 22.06

Nord- og Midtjylland
Klitgaard, Hals: Onsdag d. 24. juni kl. 19
  Mødested: Rørholtvej 76, Ulsted, 9370 Hals
Hvordan man i et effektivt landbrug udnytter 
mulighederne for at give bedre levevilkår for 

agerlandets fauna. Et terræn, hvor småvildtet 
har det godt. Michael Bundgaard viser rundt og 
fortæller.
  Der kan købes øl, vand og pølser efter mark-
vandringen.
  Tilmelding til Karl Georg Kristensen 61 38 65 
27. mail: halsbonden@halsbonden.dk

Eskjær, Roslev: Onsdag den 12 august klok-
ken 18.30. 
  Mødested: Langesgaardvej 3, 7870 Roslev
Anlæggelse af vildtstriber, gennemgang af 
gode frøblandinger, det store landbrug og jagt 
med stående hund. Fordele og synergier, der 
kan være ved samarbejde mellem det store 
landbrug og folk med stående hund. 
  Der kan købes øl, vand og pølser.
  Tilmelding til: Hugo Jensen. Tlf. 4054  5921. 
fuglehundeklubben@gmail.com

Sydjylland
Frørup: Onsdag d. 17. juni kl. 19.00
I samarbejde med Frørup Markvildt
  Mødested: Toldgården, Frørupvej 44, Frørup, 
6070 Christiansfeld.
  Besigtigelse af vildtstriber, barjordsarealer 
mm. Forskellige vildtblandinger til naturstriber.
  Demonstration af stående hundes kunnen via 
duekaster v. Erling Clausen.
  Afslutning med pølser på grillen.
  Vel mødt Poul Richard Jørgensen

Sejstrup: Onsdag d. 19. august kl. 19.
Områdets landmænd vil blive inviteret.
Mødested: Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bram-
ming
  Forvaltningsområde Sejstrup er under op-
bygning. Der er mange nye tiltag. Området har 
mange års erfaring med udsætning af familie-
fl okke.
  Tilmelding til Erling Clausen på erlingclau-
sen@live.dk
  Efter markvandringen kan der købes øl, vand, 
kaffe og pølser.

Specialarrangement - Agerhøneaften på 
Schackenborg: Onsdag d. 12. august kl. 19
Mødested: Jagthytten, Gallehusskovvej, Mø-
geltønder
  Sådan laver vi en god agerhønejagt. Effektive 
natur- og vildtstriber, der giver såvel føde som 
dækning. Udsætning af familiefl okke. Vildtfor-
valter Martin Petersen, Schackenborg viser 
rundt og fortæller.
  Efter rundvisningen kan der købes øl, vand, 
kaffe og pølser.
  Tilmelding til Martin Petersen på skytte@
schackenborg.dk
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Tlf.: 63 57 11 11 · www.dyrekassen.dkFind os på facebookd os på face

Vores sygeforsikring sikrer dig 
mod udgifter hvis uheldet er ude:
• Diagnosestillende undersøgelser
• Behandling og operationer
• Kejsersnit
• Genoptræning
• Kiropraktor-, akupunktur- og laserbehandling
• Ekstra udgifter v/vagttillæg udenfor åbningstiden

Er din hund forsikret, 
          hvis uheldet er ude..?
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BRUGSANVISNING
til fuglehund

Fuglehunder er ekstremt lærevillige og lærenemme, forutsatt at den mest lærevillige alderen 
utnyttes. Artiklen har været bragt i det norske ”Fuglehunden”.

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

Eksamen. Nu skal det vise sig om dressur og træning 
har virket. Vil alt gå op i en højere enhed?
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Fuglehundvalper har en meget bratt læ-
ringskurve. Perioden fra 8 til 16 ukers alder 
er spesielt viktig – det valpen lærer i disse 
ukene sitter vanligvis livet ut. Opplevelsene 
frem til seks måneders alder vil normalt 
være avgjørende for hvordan det voksne 
individ blir å håndtere. Omtenksom og 
systematisk læring kan medføre at hunden 
er ferdig opplært før den er 12 måneder 
gammel.

Valpealderen kan inndeles i perioder: 0 – 
12 dager. Mor og valper bør få være mest 
mulig uforstyrret i en harmonisk ramme.
  12 – 28 dager. Valpene åpner øynene etter 
12 dager og blir til små hunder. Fortsatt 
tar mor seg av alt stell og holder det rent i 
valpekassen. Valper har sterkt instinkt for 
renslighet og bør gis mulighet til å gjøre fra 
seg på eget område i valpekassen.
  Allerede nå kan de lære seg at eierens lyse 
og muntre stemme betyr glede og trivsel. 
Valpene registrerer neppe dette direkte, men 
tispens reaksjoner forteller valpene at dette 
er positive signaler.
  Tredje leveuke er sosialiseringsuken. Val-
pene bør møte et antall mennesker, even-
tuelt at ”barna i gaten” inviteres til besøk. 
Valpene er søvnige og rolige og fi nner seg 
til rette på fanget til de besøkende.
  I løpet av uke 4 må valper normalt få 
tilleggsfor.En rekke korte plystrelyder er 
matsignal. Litt senere benyttes av og til 
appellfl øyta med lavt volum. Det varer ikke 
lenge før matsignalet fører til at valpene 
med stor intensitet kommer stormende til 
matfatet.
  Tiden er også inne til at valpene lærer seg 
å lystre sittkommando. En rekke godbiter 
– små biter av stekt bacon eller små fl iser 
av tørrfi sk – medtas. En bit holdes over 
valpefl okken som vil hoppe og danse for å 
få tak i biten. Omsider mister en av valpene 
tålmodigheten og forbereder å sette seg. 
Øyeblikkelig, mens halen er på vei mot bak-
ken – sittkommando og godbit.
  Det går ikke lang tid før alle valpene har 
lært å sette seg på kommando.

Jeg har hatt 14 valpekull og har fulgt nøye 
med for å fi nne ut hvordan tispen går frem 
for å lære valpene tispespråket. Jeg har ikke 
funnet ut hvordan moren gjør det, men har 
for alle kullene kunnet konstatere at valpene 
fra et tidlig tidspunkt har lært seg språket 
og respekterer det. Tispens språk går fra en 
nesten uhørlig strupelyd til å gjennomføre 
et skinnangrep på valpen. Det siste anven-
des for å understreke hva som er absolutt 
forbudt.
  Min konklusjon må bli at valper er eks-
tremt lærevillige og at dette dokumenteres 
ved at de lærer seg tispespråket med få, og 
for oss umerkelige, impulser fra moren.
  Valpene har nå blitt 8 uker gamle. De viser 
total lydighet på innkallingssignalet som 
ved hvert eneste måltid har vært anvendt 

som matsignal. De har lært å sette seg på 
kommando og at dette alltid følges av en 
godbit. Tiden for å komme til de nye eiere 
er nå inne.
  Hvis jeg skal kjøpe valp av andre, foretrek-
ker jeg å hente den når den er 7 uker gam-
mel. ( I Danmark skal hvalpe mindst være 
otte uger, før de fjernes fra moderen).
  Har jeg selv hatt kull, er valpene nå 
levert til sine eiere, bortsett fra den jeg har 
beholdt. Har jeg kjøpt valp, har jeg hentet 
den da den var 7 uker gammel og den har nå 
funnet seg til rette i sitt nye hjem.
  Når jeg skal mate valpen, bruker jeg en 
matkopp med glatt underside. Denne settes 
på et glatt underlag slik at matfatet glir unna 
når valpen spiser. Jeg setter da en fot på 
hver side av matkoppen slik at denne blir 
stående i ro. Senere bøyer jeg meg ned og 
holder matkoppen med begge hender slik at 
valpen venner seg til å spise med hendene 
mine helt nære. Senere, noen godbiter i 
matkoppen slik at jeg kan bruke fi ngrene for 
å hjelpe valpen til å fi nne dem.
 n Valpen er dårlig utstyrt med tenner. Jeg 
gir den en tørrfi skbit som er hard og lar 
valpen streve lenge med den. Så tar jeg tør-
rfi skbiten resolutt fra den. Valpen fotfølger 
meg til hoggerstabben hvor tørrfi sken får 
noen harde slag med øksehammeren. Valpen 
kan nå lett spise fi sken opp. Hensikten med 
disse øvelsene er at valpen vaksineres mot å 
”passe maten” sin. Hjelpen den får medvir-
ker også til å bygge tillit til eieren. 
  Tidligere har valpen lært seg sittkom-
mando. Tiden er kommet til å sementere 
denne ved hver matservering. Jeg kommer 
med matkoppen kombinert med innkal-
lingssignalet, stivner og står urørlig – dette 
er smittsomt og valpen kommanderes også 
til sitt og stivner (lades opp). Misnøyelyd 
styrke 1 hvis den forsøker å ta maten før 

sittkommandoen er lystret. Den skal bli sit-
tende inntil klarsignal gis.

8 uker gammel og på tur? Jeg vil at valpen 
skal venne seg til at en biltur munner ut i 
en positiv opplevelse. Jeg har funnet meg 
et område som nødvendiggjør en biltur på 
8 – 10 minutter og hvor jeg kan være sikker 
på å få være uforstyrret sammen med valpen  
(lenge et hemmelig sted på de grønne slet-
tene på Ekeberg).
  Jeg planlegger nå at jeg de fl este av ukens 
dager skal ta med den lille valpen på tur og 
at vi hele tiden skal være alene. Jeg hadde 
det svært travelt i mitt yrke og fant at jeg 
måtte skaffe valpen og meg tilleggstid for 
oss selv. Løsningen ble å stå opp en halv 
time tidligere enn vanlig - 0630 til 0700 de 
fl este dagene i uken. 
  Jeg ønsker nå å legge forholdene til rette 
slik at valpen kan fortsette på den bratte 
læringskurven, samtidig som jeg forsøker 
å være fl okkleder etter de samme prinsip-
per som mor fl okkleder har praktisert. Stor 
frihet under ansvar, ingen kommandoord 
med konsentrasjon om at valpen skal utvikle 
selvstendighet og selvtillit i positiv kontakt 
med fører.
  Dag etter dag valpen og jeg uforstyrret. 
Ingen signaler fra meg. Valpen skal utvikle 
selvstendighet og utvikling av de medfødte 
arveanlegg, særlig når den begynner å 
utvikle søk.
  I artikkelen: Et gladere hundeliv (www.
eraaks.com) er det nøye redegjort for hva 
som kan være en hensiktsmessig progresjon. 
Fordi få eller ingen signaler har vært gitt fra 
meg i løpet av første ukene vi har hatt våre 
morgenturer blir hunden fantastisk lydhør.
  Omsider er tiden inne til å lære valpen 
signalet for vinkling, dvs at en dobbeltlyd 
enten med appellfl øyta eller stemmen betyr 

Forfatteren, Kaare Lotsberg med en lille 
ruhårshvalp. Privat foto.

Hvalpene lærer meget hurtigt madsignalet. Foto: Jens Velling.
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momentan 90 graders vinkling. Jeg går mot 
en naturlig sperre, for eksempel et gjerde. 
Når valpen er nær meg, dobbeltlyd og 
vinkling.
  Fordi vi nå har hatt mange uker sammen 
uten noen lyd fra meg, oppfatter valpen me-
ningen umiddelbart. Signal for vinkling er 
nyttig i mange sammenhenger. For eksem-
pel ved snørekjøring når forbikjøring av an-
dre er nødvendig –”BA BA” med stemmen 
og hunden kaster til venstre, et nytt signal 
og hunden kaster seg tilbake til korrekt spor. 
På jaktprøve (markprøve) – hunden henger 
seg opp på fot eller blir for omstendelig – 
vinklingssignal med stemmen gjør at den 
momentant løser ut og fortsetter søket. 

Valpen er blitt 3.5 måneder gammel. Den 
er 100% lydig på innkallingssignalet og til-
svarende lydig på sittkommando og signalet 
for vinkling.
  Nå gjelder det å bevege seg langs 
100%-broer. Aldri gi signal uten å være sik-
ker på at hunden lystrer. En må vise omtenk-
somhet og ferdes med valpen under slike 
forutsetninger at det ikke blir nødvendig å 
gi signaler som ikke lystres. Ved innkalling 
bør 100%-broen benyttes inntil hunden er 
seks måneder gammel. Da blir innkallings-
signalet en ryggmargsrefl eks – uansett hva 
hunden er opptatt av vil den umiddelbart 
lystre innkallingssignalet og komme i mak-
simal fart inn til sin fører.
  Tiden er nå inne til å forberede apportop-
plæringen. En apportbukk, terningformet i 
begge ender, med tynt midtparti anvendes 
og rype- eller skogsfuglfjær tapes fast. 
Valpen vil vise stor interesse for denne og 
forsøke å få fatt i den når den beveges foran 

valpen.
  Valpen vil fort feste korrekt grep om det 
tynne midtpartiet og den bør vennes til å 
bære bukken. En vakker dag koples hunden 
og bindes fast. Føreren ”lader opp valpen” 
ved å stå urørlig, går deretter frem og legger 
bukken 4 til 5 m foran valpen. Så tilbake 
til valpen, stå urørlig å lade den opp for så 
å ta av koplet med ja-kommando. Valpen 
vil styrte frem for å ta bukken, fører ned på 
kne med innkallingssignalet som valpen nå 
lystrer. Vanligvis går det relativt fort å få til 
korrekt apport.
  Valpen har blitt fem til seks måneder 
gammel og er nå unghund. Unghunden skal 
begynne å skjønne meningen med livet. En 
ferdig opplært hund slippes i fugleterrenget. 
Unghunden holdes hele tiden i bånd. Straks 
den ferdige hunden får stand, føres unghun-
den frem til å se denne. Når det skjer, blir 
føreren stående urørlig et par minutter og 
unghunden vil også forstå at noe spennende 
skal skje. Den unge bindes deretter i en stein 
eller en busk på pålitelig vis. Ryggsekken 
settes ned ved den unge og fører går frem til 
standen for å gjennomføre fuglesituasjonen.
  Den unge vil i de første situasjonene hyle 
og forsøke å komme løs. Imidlertid vil den 
fort roe seg for å følge med på det som skal 
skje foran. Etter reis blir det oppfl ukt som 
den unge får se mens den står bundet. Etter 
noen slike situasjoner, vil den unge ha lært 
seg at det blir en viss rytme i fuglesituasjo-
nene. Etter hvert vil den også begynne å 
sekundere. Den unge holdes hele tiden i 
bånd mens disse øvelsene pågår. Bruk av 
hagle bør unngås – anvend evt. startrevolver 
for hunden som er i arbeid.

Så kommer alvoret nærmere. Det er viktig 
at den unge får optimale forhold når den 
skal begynne å arbeide i fugl. Vær og føre-
forhold bør være best mulig. Når hunden får 
fuglekontakt, bør den få arbeide uforstyrret, 
få ta fuglen opp og gå etter uten noen lyd fra 
fører.
  All kontakt med fugl må fra starten av 
være lystbetonet. Etter en del situasjoner vil 
standinstinktet etter hvert vekkes. Hunden 
står lenger og lenger inntil fører kan nå 
frem. Noen ganger bør fører så kommandere 
reis og la hunden få gå etter.
  Så gjelder det å få stoppet hunden etter 
reis – selveste C-momentet for de fl este 
førere. En bør se seg for og plassere seg slik 
i forhold til standen at hunden vil passere 
kloss forbi fører når reisordre er gitt. Når 
hunden har gått etter ca 50 m, kommanderes 
sitt eller det brukes stoppfl øyte.
  Hvis hunden da ikke lystrer, må det tilføres 
passende ubehag. Dette ubehaget kombi-
neres ikke med viltet, men med ulydighet i 
forhold til et signal som hunden ellers har 
vært vant til at alltid skal lystres. Jeg bruker 
trillefl øyte, merker meg hvor hunden skulle 
ha lystret, bærer hunden tilbake, blåser i tril-
lefl øyten og lar den ligge atskillige minutter 

Hvalpen har lært at sætte sig. Foto: Jens Velling.

Hvalpene skal lære at køre bil. Bilen er vejen til 
oplevelse.
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FORESTER DIESEL MED AUTOMATGEAR
Nu kan du få Subaru Forester med den unikke Lineartronic CVT-gearkasse til diesel. 
Det perfekte valg for optimal komfort under alle forhold. Naturligvis kombineret 

Forester 
benzin fra 379.900,-
subaru.dk

OPLEV 
FORESTER
NYE SIDER AF

2 Bilen er vist med ekstraudstyr. Den angivne pris er ekskl. lev.omk.
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før vi fortsetter.
  Tilvenning til haglskudd bør skje med 
omtanke. Når min hund er ivrig opptatt med 
noe 70 til 100 m foran meg, skytes et skudd 
rett bakover, deretter et skudd rett til værs, 
så et skudd på skrå forover. Hvis min ung-
hund da har vært opptatt med sitt og ikke 
videre har enset skuddene, regner jeg med at 
faren for skuddredsel eller skuddblyghet er 
minimal.
  Jeg viser til: Et gladere hundeliv (www.
eraaks.com) hvor det nærmere er beskrevet 

hvordan jaktopplæringen videre kan skje. 
Mange later til å mene at det er en stor vin-
ning for hundene å få mange stander under 
treningen. Imidlertid er det kvaliteten på 
hver fuglesituasjon som er det sentrale og 
ikke antallet. 

Etter mange års deltakelse i prøvesporten 
har det blitt mange  premier på tre til fi re 
Kongsvoldprøver og like mange vinter-
prøver. Mange av premiene kom i VK. Jeg 
hadde imidlertid et avslappet forhold til VK 
med lite håp eller ambisjon om å oppnå de 
gjeveste premiene. Jeg hadde stort hunde-
hold og hadde som mål å få utviklet poten-
sialet til hver enkelt hund maksimalt. 
  Målet var egentlig at hundene - hvis de 
kom i fugl – alltid skulle bli premiert. Det 
ble viktig å få måle mine hunder mot de 
beste. Kongsvold ble stående i et spesielt 
lys – det vakreste terrenget – mest stabil 
fuglebestand – de beste dommerne og de 
beste hundene. Den dag i dag blir jeg nær-
mest andektig til sinns når jeg nærmer meg 
Kongsvold. Viktig ble det også å studere 
arbeidsmåten til de beste hundene. 
  Allerede da man begynte hardhendt å 
praktisere begrepene ”slått på fugl” og ”fugl 
i slippet” utviklet jeg reservasjoner til VK-
konkurransene. Etter hvert har regelverket 
utviklet seg slik at dommerne i høy grad blir 
statistikkførere for minuser.
  I mitt stille sinn begynte jeg å kalle VK- 
konkurransene for en lek for voksne.  For 
første gang unnlot jeg sist høst å dra til 
Kongsvold. Etter at jeg ga meg som aktiv, 
har jeg hver høst reist til Kongsvold for å gå 

som tilskuer i enkelte VK-konkurranser.
  Et eksempel – i løpet av en lang VK-dag 
var det bare to hunder som hadde kontakt 
med fugl – resultat 1. VK og 2. VK. Disse 
blir stående som de beste hundene, men i 
realiteten var de de heldigste. Hvor mange 
premier deles i dag ut til ”de heldigste”? 
  Jeg ser i dag tilbake på mitt ”hundeliv” 
med stor takknemlighet. Samværet med de 
mange gode hundene gir meg den dag i dag 
en god følelse. Aller mest er jeg glad for 
at jeg tidlig fi kk forståelse for hva som er 
en hensynsfull og effektiv vei til å skolere 
fuglehunder til ”perfection”.

I den senere tid har jeg fulgt Hundehviske-
ren på TV. Han sier: - Husk du er fl okkleder 
og at du skal være det 24 timer i døgnet. Det 
går opp for meg at jeg i alle år, på den enk-
leste og mest effektive måte, tre ganger om 
dagen i hele hundens liv, har minnet mine 
hunder om at jeg er fl okklederen.
  Dette skjer i tilknytning til foringen – 
frokost, noen pellets, et par tørre brødskiver, 
en halv liter vann. Hunden kommanderes 
sitt, både hunden og jeg står urørlige i minst 
15 sekunder før klarsignalet gis. Denne 
frokosten er viktig, bl.a. fordi den gir meg 
kontroll med hundens væskebalanse.
  En gang pr dag, tørket grisøre, sittkom-
mando, grisøret holdes 1 mm fra hundekjef-
ten, både hunden og jeg står urørlige i 30 
sekunder før klarsignal gis.
  Ved aftensmåltidet brukes samme pro-
sedyre som ved frokosten. Når dette er 
innarbeidet reduseres tiden før klarsignal gis 
til tre sekunder.

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

KURSER & UDDANNELSE
 Hund i Harmoni  Kursus m. Jan Fennell

FOREDRAG 
 Se datoer på hjemmesiden

Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina

Med venlig hilsen

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

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?

HUNDESPROG.DK

5-Klub Apporteringsprøve 2015
Dansk Weimaraner Klub, Klubben for Gamle Danske Hønse-
hunde, Langhårsklubben, Dansk Vizsla Klub, Dansk Drentsche 
Patrijshond Klub og Klubben for Jagthunde uden Specialklub
Inviterer til apporteringsprøve

Apporteringsprøve Sjælland, lørdag den 20. juni 2015
Mødetid: senest kl. 9.00.
Anmeldelsesfrist: fredag den 12. juni 2015 
Tilmelding skal ske på hundeweb: www.hundeweb.dk 

Gebyr: 225 DKK.

Mødested: Overmosegård, Hammervej 27, 4700 Næstved 
Adm. prøveleder: Anders B. Mortensen. Mob. 41 42 21 81. E-
mail:abmvizsla@krudt.dk 
Prøveleder på dagen: Lars Bonnesen. Mob. 40 54 10 00.
Dommere: Anne og Claus Secher
Der dømmes efter DJU’s apporteringsprøveregler.
Kaffe/brød fra kl. 8:00, ved tilmelding til Anders, mod et mindre 
gebyr
  Prøven er åben for alle racer. 

Apportindlæring kan begynde i en meget tidlig alder.
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Jagthundens foretrukne seng
Leveres inklusiv madras og kan købes i flere  forskellige størrelser:
Lille .........................................................................................str.   42x52 cm
Mellem ...................................................................................str.   50x70 cm
Stor .........................................................................................str.   58x87 cm
Gigant .....................................................................................str. 70x100 cm
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Info og bestilling: Happy Dog .  8940 Randers SV . Tlf. 86 44 54 55 . info@happydog.dk  .  www.happydog.dk

HAPPY DOG
SUPREME CANADA 

Kornfrit gourmetfoder af
 eksklusive råvarer

Proteinkilder: Laks, kanin og lam

Anbefalet af dyrlæger ved 
 mistanke om foderintolerance

NYHED
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Første år med Eta

Pokalvinder i første hug

Casper kan ikke få armene ned. Marktræningen har båret frugt, så det blev til første præmie 
og bedste undhund på lokalprøven. Læs her, hvordan Casper arbejder målrettet videre med 
Eta.

Tekst: Casper Råhede
foto: Jette Veggerby

Man har lov til at være 
jublende glad, når alt 
lykkes på den allerførste 
markprøve.

www.fjd.dk
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Jagtsæsonen var gået på hæld, og med alt 
den aktivitet og tid, jeg havde brugt sammen 
med Eta i løbet af hendes første syv måne-
der, så opstod der en form for rastløshed, 
og jeg kunne pludselig mærke en form for 
længsel til at komme ud og jage og arbejde 
med min hund. Dog var der ikke startet 
hundetræning endnu, så vi skulle fi nde på 
noget andet at foretage os, så jeg besluttede 
at melde mig til ringtræning ved Hanne Bro 
fra DWK. Her fi k man muligheden for del-
vis lydighedstræning og socialisering, imens 
man ventede på at komme i ringen. 
  Det var egentlig min indgangsvinkel, at 
tage til ringtræning, for blot at socialiserer, 
og ikke med henblik på at opnå en roset i 
given farve. Men jeg synes faktisk, det var 
rigtig fi nt at træne lidt alternativt end blot 
jagtlige discipliner, og begyndte faktisk at 
glæde mig til 5-klubs regi udstillingen i 
Uldum på årets sidste jagtdag.
  Hele familien blev proppet i bilen, og af 
sted det gik mod vores første udstillingen. 
Det skulle vise sig at blive en hektisk tur, 
for da vi endelig kom ud af døren, og havde 
kørt fem kilometer, på motorvejen havde jeg 
glemt Eta’s pas! I et hæsblæsende tempo fi k 
vi på en eller anden måde indhentet tiden, 
og ankom til Uldum i god tid.
  Jeg kunne godt mærke, da jeg trådte ind i 
hallen med de mange hunde, at jeg fi k som-
merfugle i maven, og specielt da jeg så alle 
de kendte ansigter fra DWK. Der var faktisk 
repræsenteret 15 weimaraner hunde denne 
dag, så DWK fyldte godt inde ved de røde 
løbere.
  Da det blev Eta’s tur i ringen, skulle 
træningen vise sit værd, og selvom vi kom 
i ringen med en af Eta’s søskende Effi e, så 
vidste Eta godt, hvad det gik ud på, da jeg 
rettede halsbåndet og førte linen lodret op 
over hendes hoved. Hun travede, som jeg nu 
bedst havde lært, og da vi kom til domme-
rens vurdering fi k hun udmærkelsen ”sær-
deles lovende”. Hun blev dog ikke vinder i 
klassen, da dommeren mente, at hun var lidt 
for tynd og havde opkneben bryst.
  Jeg tænkte det var lige godt sørens, for jeg 
havde prøvet at fodre hende lidt op, da jeg 
godt kunne se, at hun var godt og grundig 
trimmet efter en aktiv vintersæson! 

En af de store udfordringer ved at være 
nybagt hundefører er uvidenheden omkring 
fremtiden, for de ting man lægger i den lille 
hvalp i nuet! Det giver daglige frustrationer, 
for en skemalagt nørd som mig! Tankerne 
går ofte på, om det nu er hensigtsmæssigt, 
det som man foretager sig? Eller om man 
overtræner den lille purk? Hvad er det for 
signaler, man skal kigge efter? Er irettesæt-
telser for hårde? Det understøttes af den ene 
”specialists” udtalelser og gode råd, hvor 
man kan få fl ere forskellige holdninger til 
samme emner.
  Til trods for min frustration, så gør jeg 
alligevel noget ved sagen ved at snakke 

med folk og ikke mindst deltage i f.eks. et 
foredrag med Harris Jensen arrangeret af 
Nørager Jagtforening. Det er nyttigt lige at 
få afklaret et par frustrationer, eller blot få 
koblet endnu en erfaring på, som man så kan 
refl ekterer over eller forkaste.
  En ting, som jeg ikke havde tænkt over, 
som Harris Jensen fi k beskrevet, var situa-
tionen, hvor hunden skal sidde og vente på 
at få lov til at gå til sin madskål. Her kan 

man faktisk udnytte dette til at træne avan-
cering, eller i det mindste kommandoen med 
at gå frem på kommando. Jeg har også tænkt 
meget over Eta’s lyst til at jage solsorte, 
hvor jeg blev beroliget med, at jeg skulle 
være glad for hendes lyst til at jage. Jeg 
har alligevel valgt at bremse det lidt ved at 
koble eller gå ”hinter” med Eta på de steder, 
hvor jeg ved der sidder mange solsorte.  

Schweisshundemanden gav mange gode tips fra sig, og så er det med at slå lyttelapperne ud, når man er 
novice.

Fuld fart og fl ot søg i rapsen.

www.fjd.dk
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I skrivende stund er schweisstræningen 
påbegyndt i DWK regi, hvor Martin Danne-
mand fra DWK er ansvarlig for træningen. 
Jeg har selvfølgelig meldt mig til træningen 
på den baggrund at jeg fulgte de råd, som 
faldt af mht. til at begynde på schweisstræ-
ning. Jeg havde igen hørt delte meninger 
om, at man skulle starte med schweisstræ-
ningen, inden man startede på markprøver 
og apporteringsprøver. Med en form for 
usikkerhed, fi k jeg mig meldt til introdukti-
onsdagen v. Martin.
  Jeg var total klar, for nu var der ikke jagt-
sæson mere, så jeg havde kriller i hovedet! 
Jeg havde forinden introduktionsdagen 
trænet foderspor med Eta, faktisk fra hun 
var helt lille, havde jeg lagt madskålen ud i 
krattet et sted, hvor hun så skulle fi nde mad-
skålen til stor begejstring. Det var derfor 
ikke helt uovervejet, at jeg inden introdukti-
onsdagen havde lagt et 300 meters 3 timers 
spor til Eta, da jeg havde en fornemmelse af, 
at hun gerne ville gå spor.
  Den nyindkøbte schweisssele og line blev 
apteret, og uden at vide, hvad jeg egentlig 
foretog mig sådan rigtig, så gik dette rigtig 
godt. Det skal ses i lyset af den erfaring, 
jeg har samlet op ved schweisstræningen i 
DWK, men jeg var heldig! 
  Grunden til, at jeg var heldig, var, at jeg 
ubevidst havde øvet foderspor, slæb med 
ræv og ikke mindst klove og så det, at jeg 
altid har været ”grejliderlig”, så udstyret var 
købt på forhånd, inden det første spor skulle 
søges.
  Men så stopper herlighederne også, for da 
jeg kom til introaften v. Martin, så åbnede 
der sig en ny verden indenfor en jagtlig 
træningsdisciplin! Martin lagde ud i et 

meget roligt tempo med undervisningen, og 
det skulle vise sig at blive et af de vigtig-
ste punkter, når man træner schweiss. Det 
handlede om ro og rutiner! Det var sød mu-
sik i mine analytiske ører, og jeg spidsede 
ører, for at høre, hvad manden delte ud af 
erfaringer.
  Jeg kunne begynde at se nogle at de tegn, 
som Eta havde sendt mig under hendes 
første søg på 300 meter, hvor hun f.eks. gik 
i bredsøg, og havde gået et meter ved siden 
af sporet, da hun gik i sidevind. Hvor heldig 
jeg havde været, ved at jeg havde lagt sporet 
i sne, så jeg kunne støtte Eta under arbejdet, 
samt helt instinktivt havde brugt markerin-
ger. Ting som jeg ikke forstod vigtigheden 
af, for at udøve ordentlig schweisstræning.
  Jeg kunne godt fornemme at mit ritual om 
hvordan schweisstræningen skulle udføres, 
ikke havde været helt på plads, inden jeg 
startede, og det skulle der rettes op på, inden 
den egentlige træning skulle stå i DWK. 
Martin fortalte om det mentale ”mode” 
man skulle fi nde, inden man skulle i gang 
med schweisssporet, stilheden og at man 
arbejdede med udelukkende positiv kontakt 
under hele forløbet. 
  Jeg valgte, at mit ritual skulle være, at 
hviske til Eta, så snart der var schweisstræ-
ning i sigte, og ingen tale kommandoer ud 
over ”søg spor”. Eta skulle sidde og vente 
i en passende afstand fra anskudsstedet, 
hvor hun blev sat med fl øjte via munden, 
så der ikke skulle komme til at lyde en hård 
”sit” kommando, hvis tingene ikke gik som 
ventet.
  En anden ting, som jeg valgte, var at gøre 
alt klar henne ved bilen. En helt fast rutine 
med at tage bestemte handsker på, og altid 

tage mine jagtstøvler på inden Eta bliver 
apteret med hendes sele og line. Eta bliver 
apteret i buret, og line bliver gjort klar, så 
den ikke fi ltre. Alt bliver gjort i ro og med 
en hvisken til Eta, ”er du klar?”.
  Første mål på træningen var at opnå et 400 
meters 3 timers spor, som skulle gås med 
registreret schweisshundefører. Der blev 
trænet fem gange op til denne dag, hvor 
jeg selv havde været ude og lægge spor, og 
Martin Dannemand ligeledes havde lagt 
spor til mig, så jeg ikke altid kendte sporet.
  Træningen skulle vise sig at bære frugt, og 
Eta gik med en sporfasthed, som var til at 
forstå! De mange gode råd fra Martin, hjalp 
mig virkelig på denne dag, hvor f.eks. det at 
holde fokus på hundens arbejde, schweis-
smarkeringer, lineføring og det at kunne 
standse hunden i sit søg og tilsvarende 
starte den op igen i forbindelse med, at linen 
vikler sig ind, kom til at gå op i en højere 
enhed.
  Jeg fi k et sus i maven, da vi nåede frem til 
enden af sporet, og Eta gik uden tab af spor 
med en line så stram som bare pokker. Det 
blev fuldendt med en schweissfører, hvis 
kommentarer lød på, at jeg burde overveje, 
om jeg ikke skulle træne op mod at få Eta i 
schweissregisteret og droppe at bruge hende 
til jagt! Jeg kvitterede med et tørt: - Tak, 
og en fortvivlelse over at skulle miste min 
jagt, hvor schweissføreren stille og rolig 
kommenterede, at jeg blot skulle anskaffe 
mig nummer to hund, så jeg havde Eta til 
schweiss og nummer to til jagt. Det tænker 
jeg lige over!

Marktræning i DWK til foråretsmarkprø-
ver, blev også en del af træningen med Eta 
ved min side. Da jeg allerede havde været 
til et par markprøve arrangementer i DWK, 
både uden og med Eta, som ni-ugers hvalp, 
havde jeg en rimelig fornemmelse af, hvad 
der skulle ske, og havde smugtrænet lidt på 
marken som forberedelse.
  Dagen gik med tre slip, hvor det første 
slip var i høstet majsmark, og jeg måtte 
agerer ”løber” for at få Eta til at tage nogle 
ordentlige slag. Vi havde ikke meget vind at 
arbejde med, og marken var meget åben, så 
jeg var ikke optimistisk i forhold til at fi nde 
fugl, så jeg ændrede taktik og ledte Eta over 
i siden af marken og førte hende så godt 
som jeg kunne op i mere modvind.
  Det virkede, og Eta drejede pludseligt af 
over mod en bunke kvas, som var placeret 
i den modsatte side af majsmarken. Ganske 
rigtig, så fi k hun fugl i næsen, men så blev 
det også ved det, for agerhønsene blev stødt 
af den uerfarne hvalp og fører. Hun havde 
simpelthen for meget fart på! Hun fi k dog 
ros, fordi hun skulle vide, at det var godt, 
hun havde fundet fugl, og så måtte de andre 
elementer kobles på et senere tidspunkt. 
  Et råd i forbindelse med den samlede 
kritik, lød på at jeg skulle ”passe på ambitio-
nerne”, og det måtte jeg tænke et par over et 

Stram stand. Her er fugl.



15www.fjd.dk

•  Op til 50% af indholdet er tørret friskt kød

•  Op til 84% af proteinerne kommer fra rigtigt 
kød, som hunden kan omsætte i kroppen

•  Foderet smager så godt og ser så indbydende 
ud, at vi undgår smags- og farvestoffer

•  Foderet er selvfølgelig uden biprodukter

•  Med hele 6 kornfrie og 5 originale varianter er 
det muligt, at finde et foder der passer til netop 
din hund

•  Prisen er fair, så alle hundeejere kan give  
deres bedste ven en god og nærende kost

DANSK SUPER PREMIUM  
HUNDEFODER NÅR DET ER BEDST!

HIKE Hundefoder, Fuglevænget 24, Mønsted, DK-8800 Viborg, Tlf: +45 8664 7339, hike@hike.dk,  /hikepetfood HIKE.DK

•

•

•

•

•

•

Mønsted, DK-8800 Viborg, Tlf: +45 8664 734, stedr,HI vænd geefoKE ug b 4 7æn tednd Tlf:et 24 DK-8oderH +45 8, Mø 800FugIKE 880 4r F 4 MHIK 0 Vib 866glevæ ønstE Hun org, 73ænge ed, Ddefo

KORNFRI

Alle varianter fås også i 4 kg.

Ønsker du yderligere info, storkøbs- eller forhandleraftale, så kontakt os

par dage. Det gjorde jeg så, og besluttede, 
at jeg ville ringe til prøvelederen for at få 
uddybet det. Bemærk der står ambitionerne, 
men hvor hørte disse ambitioner så til?. 
Det var nemlig ikke mine ambitioner, om 
hvor vi skulle hen i fremtiden, der skulle 
nedtones, men mine ambitioner til, hvad 
jeg kunne forvente af Eta på otte mdr. på 
en marktræningsdag. Og det er ikke fordi, 
man søgte en løsning, blot en erfaring, som 
pegede på at, det som Eta præsterede denne 
dag, var alt, hvad man kunne forvente af en 
hvalp på otte mdr. 

Efter første marktræningen i DWK regi, 
fortsatte træningen på marken op mod den 
lokale markprøve, hvor Eta skulle stille i 
unghundeklassen. Jeg havde trænet hendes 
næse i forhold til agerhønsene op til selve 
prøven, så den var målrettet til dagen. 
Marken var også blevet brugt til at øve, og 
her havde jeg lyttet til nogle af de erfarne 
hundeførers råd fra den første træningen. Et 
af rådene var som nævnt, at jeg ikke skulle 
forcerer Eta for meget med dirigering og 
hurtig tempo frem på marken, så Eta eventu-
elt kom til at løbe ind i fuglene. 
  Prøvedagen skulle stå i et terræn ved Lime 
ude på Djursland, og det var ikke den let-
teste opgave for weimaranerne, fordi det 
regnede med en hård vind. Da jeg så katalo-

get, blev jeg klar over, at det ikke ville blive 
nemt at vinde, eftersom der var nogle meget 
erfarne hundefører i unghundeklassen med 
hunde, som snart skulle i åben klasse.
  Jeg blev sluppet med tidligere DM deltager 
Karen Sylvest og hendes Gilbert på knap 
to år i vintersæd, hvor jeg huskede ikke at 
forcerer for meget, og jeg syntes også at Eta 
gjorde det ganske pænt med nogle gode slag 
på marken med et rimeligt tempo. Det var 
også svært at få et ben til jorden mod Gil-
bert, som gik i en kanon galop med nærmest 
opad pegende ben, når han galoperer.
  Den første kritik fra dommer, var til min 
overraskelse, at han ville se fører komme 
mere på banen i næste slip! Det kom noget 
bag på mig, eftersom jeg havde hørt det 
modsatte i forhold til træningen op til 
prøven. 
  Som dagen gik, blev bukkene skilt fra få-
rene, og Gilbert havde lagt sig i spidsen med 
1. præmie. For unghunde. Dommer skulle 
vælge blandt de resterende hunde, som ikke 
havde fået fugl for endnu, i forhold til at 
udfordrer Gilberts placering, og her blev Eta 
og Hanne Bro’s Gaby udvalgt til tredje slip, 
da de to hunde havde gået rigtig godt i andet 
slip.
  Der var stor spænding, eftersom der var set 
fugl på marken længere ude, men der blev 
udført seriøst hundearbejde, og hele marken 

blev søgt af, hvor hundene igen rundede 
hinanden perfekt.
  Som vi kom længere ud i marken holdt 
jeg Eta’s søg tæt, så hun ikke gik for langt 
ud. Jeg ville være sikker på, at hun ikke 
løb forbi fuglene, og jeg bemærkede i et af 
slagene, at hun nærmest trak med snuden 
pegende ud mod siden imens hun galoppe-
rede, så i stedet for at gå skråt frem, gik jeg i 
samme linje modsat Eta.
  Da Eta rundende, kom hun derfor til bage i 
samme linje, og så var der stand- helt stram 
stand! Nu skulle træningen stå sin prøve. 
Jeg gik op bagved Eta i cirka ti meters 
afstand, hvorefter kommandoen, - REJS! 
faldt. Eta avancerede som bare pokker, kon-
tant og præcist, hvorefter jeg råbte: - SIT! 
og Eta adlød prompte.
  Det var simpelthen den ultimative ople-
velse, og jeg vidste, at nu var chancen for 
at vinde klassen stor. Jeg blev mødt med 
cadeau, og var nød til at løfte Eta op og 
juble- Jaaaaaaaahrrrrrr!!!
  Da vi kom til dagens samlede kritik, var 
det som juleaften, og intet var sikkert endnu, 
men da kritikken var blevet læst op for de 
konkurrende hunde, og pokalen stadig stod 
tilbage, var der kun en mulighed, Eta blev 
bedste unghund med 1. præmie i en alder af 
ni måneder!
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Apport, AAAApport, AAAAPPOOOORT. 
Sådan lyder det nogle gang, når der skal 
apporteres. Kommandoen skal gives mere 
end én gang. Men hvorfor er der forskel på, 
hvordan og hvor hurtigt hunden udfører de 
opgaver, vi stiller den? Hvorfor kan hunden 
ikke holde koncentrationen? 
  I kender det sikkert godt. Enten med jeres 
egen hund eller I har set andres hunde gøre 
det….. 

Da jeg var ny i hundearbejdet for 22 år 
siden, glædede jeg mig helt vildt, til jeg 
skulle ud og se en rigtig prøve. Jeg glædede 
mig som et lille barn til at se nogle af de 
super dygtige hunde og hundeførere, hvis 
navne jeg havde set gang på gang i klubbla-
det, opnå resultater helt i top. Jeg glædede 
mig virkelig til at se hundene arbejde og til 
at blive inspireret. 
  Første disciplin på dagen var min yndlings-
disciplin, spor. Første hund udviste stor iver 
på vej ned til sporet, men der var stadig en 
ok lydighed og opmærksomhed på føreren. 
Hunden blev dækket af ved sporets start, 
og hele dens krop dirrede af spænding over 
at skulle i gang. Men i det føreren sagde: - 

Søg, skete der ingenting. Yderligere forsøg 
på at få hunden i gang havde heller ingen 
effekt. Jeg kan huske jeg undrede mig. 
Hvordan kunne det være, at den svingede 
så meget imellem topresultater til det, den 
præsterede denne dag?! Det skulle tage mig 
mange år, før jeg fandt det rigtige svar.
  Når vi arbejder med dyr, ved vi jo godt, 
at der er mange faktorer, der kan spille ind. 
Hvordan er dagsformen – både for hunden, 
men så sandelig også for ejeren. Der kan 
være ting i hundens eller i vores liv, som 
kan påvirke. Men stadigvæk kan vi ikke 
lægge al forklaringen her. 
  Det kan være, der er trænet for meget, så 
hunden helt har mistet motivationen. Vi har 
måske trænet for perfektionistisk fra første 
dag. Hvem kender ikke det, at træne f.eks. 
apportering, og fra første gang vil vi gerne 
have den perfekte opsamling, returløb og 
afl evering. Vi vil gerne have hurtighed, iver 
og effektivitet fra første færd. Der må ikke 
tygges eller sløses – alt skal være perfekt og 
afl everingen skal sidde lige i skabet. Igen 
her skal vi løsne lidt op og tage tingene i 
etaper.
 Jeg træner altid efter princippet, at det er 

nemmere at tage lidt af end at sætte noget 
på. Hermed mener jeg, at det f.eks. ikke 
er så slemt, at den tygger eller leger lidt 
med apporten eller dummyen i starten. Vi 
kan sagtens pille det af senere i proces-
sen. Det er straks sværere at tilføre naturlig 
arbejdsglæde og iver, hvis hunden aldrig har 
oplevet dette. 

Men stadigvæk kan vi ikke lægge al for-
klaringen på den manglende koncentration 
her. Jamen hvor er det så det er galt? Forkla-
ringen ligger i vores lederskab eller mangel 
på samme. Og så tænker du sikkert, at din 
hund slet ikke er i tvivl om, at det er dig, 
der bestemmer, at det er dig, der er lederen. 
Men du kan sagtens have en utrolig lydig 
hund, som gør alt, hvad man beder den om, 
men når først det virkelig gælder, så tager 
den selv beslutningen.
  Du kan jo lige prøve at tænke på eller se, 
hvordan det ser ud, når hundene skal til og 
fra en træning, eller til og fra en jagt. Hvor-
dan ser snoren ud? Hænger den i en glad 
bue og smiler, eller er den strakt helt ud og 
ejeren bliver trukket afsted?
 Det er altid underholdende at sidde på en 
træningsplads og se de fantastisk dygtige 
hunde (og førere) udføre øvelser, og lige 
så snart snoren kommer på, og de er på vej 
ned til bilen, så bliver ejeren trukket afsted. 
Hvad er det der sker her? - Det er fordi, den 
ikke har fået en kommando og derfor godt 
må trække! - Det ligger til racen. Ja helt 
sikkert. Undskyldningerne er mange… Jeg 
må lige indskyde, at jeg selv har brugt de 
samme undskyldninger før i tiden. (Hvis en 
hundetræner/adfærdsbehandler påstår, de 
aldrig har lavet fejl, så fi nd en anden.)
 Men det er helt andre ting, der ligger bag. 
Hvis hunden tror, den er lederen, skal den 
vise vejen og være der først – koste hvad det 
vil. Så længe vi er på træningsbanen, svarer 
det til, når vi tager børn eller børnebørn 
med i Tivoli. Så vil børnene gerne prøve 
karussellen, så prøver vi karussellen. Så vil 
børnene gerne prøve rutchebanen, så prøver 
vi rutchebanen. Men når først vi går ud af 
Tivoli og skal over den farlige vej, så tager 
vi styringen og beslutningerne. Det er det 
samme på træningsbanen, her vil barnet 
(hundeføreren) gerne prøve en apport, så 
prøver vi apporten, men når først vi forlader 
banen og skal ud i den ”farlige” verden, så 
tager beslutningstageren (hunden) over, og 
viser os vejen. 
  Vi skal derfor på en blid måde vise hunden, 

Hvorfor kan hunden ikke ko
Tekst: Karina Rasmussen. Foto: Anette Laursen m. fl .

Det er vigtigt, man har hundens fulde opmærksomhed.

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

RABAT VED KØB AF FLERE VARER
På flere af vores varer er der 2 priser, en 1 styks og en 10 styks pris. 

Køb 10 eller flere varer - spar op l 15%p p

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

FÅ GRATIS NAVN PÅ DIN DUMMY! 

EN GOD START PÅEE ÅÅ

Telefon: 87 45 09 02

Håndklæde eller dørmå e
Suger op l 7 x sin egen vægt

SOGGY DOGGY

fra kr. 145,-

Suger både

vand og skidt

APPORTERINGSTRÆNING
Mys que hvalpedummy
Specielt udviklet l hvalpe fra 7 uger l 
overstået tandski e.          Fås i 3 udgaver og vejer 100g.

Early Age           Easy Fetch         Dummy Roll

POINTER DUMMY
med kaninskind
Velegnet l apporterings- 
træning med større vægt.
               vælg mellem 1,5kg eller 2kg

VÆGTTRÆNING

Masser af mulighed for god træning
TRÆNING I FARVER

Større vægt kan fås med  
3delt dummy  - op l 5kg

SOGGY DOGGY
HURTIG TØR

at det er os der tager beslutningerne. Årsagen til, vi har problemer 
– det være sig adfærdsproblemer eller træningsproblemer mm – 
skyldes, at hunden er i tvivl om, hvor den er i hierarkiet eller tror, 
den er øverst i hierarkiet. Og ja selv den mest nervøse og sky hund, 
kan påtage sig ansvaret for fl okken, hvis den anser de andre medlem-
mer – to- som fi rbenede - som uegnede som ledere. Her kan du bare 
tænke på en hund, som er skudræd. Den tror den er lederen, og skal 
tage beslutningen om lyden er farlig eller ej. Hvis den så dig som 
lederen, ville den kigge efter din reaktion, og når du ikke reagerer, 
vil den heller ikke reagere.
  Hvis hunden påtager sig ansvaret, men godt ved, at den ikke kan 
leve op til de krav, der stilles til en leder, så ser man 1001 farer 
overalt, og så er det, man reagerer på det mindste, og slet ikke kan 
koncentrere sig om de givne opgaver. Hvis du derimod får hunden 
til selv at vælge dig som lederen, fordi den godt kan se, at du tager 
de rigtige beslutninger, så får du en glad, stressfri og arbejdsglad 
hund. Den hund, som før ikke kunne koncentrere sig, vil, når først 
den har valgt dig som leder, nu kunne arbejde koncentreret, da den 
ikke længere har ansvaret for at tage stilling til alle de andre ting, der 
foregår omkring den. 

oncentrere sig?

Hvem bestemmer, hvor vi skal hen? Foto: Flemming Østergaard.

Tæven ignorerer hvalpene. Foto: Flemming Østergaard.
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De tidspunkter, hvor du skal påvirke 
hunden, er de tidspunkter, hvor hunden selv 
vælger lederen. Og disse tidspunkter ligger 
helt fast og er følgende:
Status - Når fl okken genforenes efter adskil-
lelse – hvordan er status?
Mad - Når fl okken skal spise – hvem har 
skaffet maden og i hvilken rækkefølge 
spiser vi?
Fare - Når fl okken ser der er fare på færde 
- hvem beskytter os? Hvem er beslutnings-
tageren?
Jagt - Når fl okken skal på jagt (gåtur). Hvem 
leder jagten (gåturen)?
Det er vigtigt, at man sender hunden de 
rigtige signaler på alle fi re punkter for at 
opnå balance. 
  Grunden til, hunden vælger sig selv som 
leder, er jo også fordi, de signaler som 
betyder én ting i vores verden, betyder noget 
helt andet i hundens. Vi har lært, siden vi 
kunne gå, at hvis der er nogen, der hilser på 
os, så hilser vi pænt igen. Men det er helt 
anderledes i hundenes verden. Her viser 
fl okken lederen respekt og venter på at få 
lov til at hilse.
  Vores hunde tester os mange gange i løbet 
af en dag. Hunden kommer hen til os og 
ser, om vi hilser på den, og når vi så gør 
det, tænker hunden: - Hvis du hilser, når jeg 
beder dig om det, så må det jo være mig, der 
bestemmer. Og så tester den os lige igen. 

Leger du så med mig, når jeg beder dig om 
det? Og vi er jo nemme at træne, for så leger 
vi, indtil hunden ikke gider mere. Så stiller 
den sig ved døren, og så kommer vi farende 
og lukker den ud, og to sek. efter vil den 
gerne ind igen, for den skulle bare lige teste, 
om vi åbnede døren, når den bad os om det.
  På den måde bekræfter vi hunden i, at det 
er den, som er lederen. Men ved at følge 
nogle få simple signaler, kan vi få hunden til 
at vælge os som lederen.

Jeg har ikke plads her til at forklare 
alle signalerne i dybden, men nogle af de 
signaler, du skal sende hunden, er bla. at al 
kontakt er, når du har inviteret den. Dvs at 
du ignorerer hunden, hver gang I har været 
adskilt, f.eks. når du kommer hjem.
  For at vise hunden, at du er lederen, gør du 
som Alphanen/lederen i hunde/ulvefl okken, 
og hilser ikke. Du ignorerer hunden og først, 
når hunden er faldet helt til ro, først der er 
den klar til at kommunikere med dig. Nu 
kan du kalde den til dig, og så kan I hilse/
nusse/lege lige så meget du har lyst til. 
  Man kan ikke spolere sin hund ved at elske 
den for meget – kontakten skal bare ske 
på dine betingelser. Er det ikke ondt imod 
hunden at ignorere den her, spørger du sik-
kert. Nej det er det ikke, for hunden føler sig 
ikke afvist eller moppet. Hunden kender og 
forstår signalerne.

  Prøv bare at se, hvad der sker f.eks. hos en 
tæve med hvalpe. Når tæven lige har været 
ude, og kommer ind til hvalpene igen, så 
hopper alle hvalpene op, og slikker hende i 
hovedet. Tæven står og ignorerer hvalpene, 
indtil de er faldet til ro. Først når hun selv 
vil hilse på dem, hilser hun. Så bliver de til 
gengæld også slikket over det hele, leget 
med osv. 
  Har du fl ere hunde, kan du også se her, at 
den af hundene, der ligger højest i hierarkiet 
heller ikke hilser på de andre, før den selv 
har lyst. Det, vi tolker som glæde, er ofte 
stress, og når vi fjerne denne stress, kan 
hunden også bedre tænke klart. 
  Ved at starte med dette lille simple signal, 
vil du kunne mærke en forandring hos din 
hund, og når først du sætter resten af sig-
nalerne på, så får du en glad, harmonisk og 
stressfri hund, som kan arbejde koncentreret 
i alle situationer.

Info:
Karina Rasmussen er adfærdsbehandler / 
hundelytter og uddannet af den verdens-
berømte Hundelytter Jan Fennell. Hvis 
du gerne vil vide mere og kende resten af 
signalerne, kan du læse Karina Rasmus-
sens bog ”Hundesprog – hund og hvalp i 
harmoni” og læse mere på hundesprog.dk   
 

Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 

www.fjd.dk
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GRINDSTED 17. og 18. september
Prøvleder: Brian Søgaard, 23 34 27 97, 
helle1964@gmail.com   -   Maks. 12 hunde
Lynghytten, Flugtskydningsbanen, esterhe-
devej 3, 7200 Grindsted.

VORDINGBORG 19. og 20. september
Prøveleder: Kim Sjelhøj, 24 41 94 49, ks@
bacher.dk   -   Maks. 12 hunde
Langøvej 10, 4772 Langebæk

VENDSYSSEL 19. og 20. september
Prøveleder: Steen Larsen, 60 13 04 23, 
hund@service-net.dk   -   Maks. 12 hunde
Hjallerup Jagtcenter, Kærsgård Engvej 15
9320 Hjallerup

FYN 19. og 20. september
Prøveleder: Jørgen Christensen, 64 42 34 31 
/ 20 33 25 96, Ronaes_maskinstation@mail.
tele.dk   - Maks. 14 hunde
Det gule skyttehus v/ Tybrindskoven
Sandmarksvej 5, 5592 Ejby

DEJBJERG 19. og 20. september
Prøveleder: Laila Bilberg,20106917, laila-
bilberg@gmail.com  - Maks. 12 hunde
Uglbjergvej 8, Dejbjerg, 6900 Skjern

SØNDERJYLLAND 19. og 20. september
Prøveleder: Just Mikkelsen, 74 50 74 85 / 29 
26 39 85, justm@webspeed.dk   -    Maks. 
12 hunde.  Savværksvej 7, 6541 Bevtoft

SKIVE 26. og 27. september
Prøveleder: Anders Laigaard, 97 52 68 64 / 
20 92 33 07, Anders.laigaard@skolekom.dk   
Maks. 12 hunde. Jagthytten, Bjørnevej 25, 
7800 Skive

ESBJERG 3. og 4. oktober
Prøveleder: H. C. Clausen, 75 26 95 64 / 26 
70 33 56, hchostrup@bbsyd.dk   -   Maks. 
12 hunde. V. Kravensøvej, Jagthytten for 
enden af vejen. 6710 Esbjerg V

TERKELSBØL 17 og 18. oktober
Prøveleder: Allan Bredsgaard, 21478083, 
ab@prof-dog.com   -   Maks 12. hunde
Terkelsbøl Bygaden 50, 6360 Tinglev
(Terkelsbøl Lystfi skeri og Camping)

FUME - MØN 24. og 25. oktober 
Prøveleder: Christian L Olsen, 51235120, 
chlo@vordingborg.dk
Mødested: Kommer senere
  Kun kvalifi cerede og inviterede hunde kan 
deltage.

Information
Adgang til prøverne har alle stambogsførte 
stående jagthunde, som opfylder følgende 
krav:
1. Præmie i åben- eller brugsklasse på 
anerkendt dansk markprøve. 1. Præmie 400 
meter remarbejde på 3 timer eller 20 timer 
gammelt spor på anerkendt dansk schweis-
sprøve.
  Såfremt hunden tilmeldes til afprøvning 
i rapportering, er det et krav, at hunden på 
samme schweissprøve, hvor den opnåede 1. 
Præmie i remarbejde, har opnået 1. Præmie i 
rapportering.
  Føreren skal på hundeweb/tilmeldings-
blanketten forinden prøven oplyse hvilken 
rapporteringsform hunden vil vise, og i 
hvilken form blodet skal udlægges. Afprø-
ves hunden ikke i rapportering, tildeles en 
streg (-).
  Regelsæt kan hentes på DJU’s hjemmeside  
www.danskjagthundeudvalg.dk .

Disciplinerne på fuldbrugsprøverne:
1. dag: Markarbejde, vandarbejde og ræve-
slæb.
2. dag: Ro på post, apportering, skovarbejde 
og schweissarbejde.

Stambogbogscertifi kat, ejerforholdsattest 
og vaccinationsattest skal medbringes på 
første prøvedag.  

Tilmelding kan ske via Hundeweb eller på 
DJU´s  tilmeldingsblanket.
Al henvendelse omkring tilmelding og 
tilmelding via DJU´s blanket skal ske til 
Fuldbrugsprøveudvalget:
Annette Laursen, Hærvejen 20, 7183 Rand-
bøl. Tlf. 75883123 / 21183123
springbjerglund@gmail.com

Prøvegebyret på 1050,00 kr. indbetales på 
følgende bankkonto Reg. 2520 Konto nr. 
4388249140.

Føres navn skrives i ” Tekst til modtagers 
konto ”  og hundens navn og prøvested 
skrives i ” Angiv mere tekst til modtager ”. 
Der modtages ikke check.
  Sidste frist for tilmelding til prøverne er 
1. september 2015.

Efteranmeldelser modtages ikke, men er 
der ledige pladser på prøverne bliver disse 
annonceret på klubbernes hjemmesider. 
Hunde der opnår adgangsgivende præmi-
ering ved prøver afholdt efter anmeldelses-
fristen er undtaget fra denne regel, og vil 
såfremt der er plads kunne efteranmeldes.
  Hundeføreren skal på hundeweb/tilmel-
dingsblanketten notere hvilken prøve, man 
helst vil deltage på, samt et alternativt 
prøvested.
  Flyttes en hundefører på grund af over-
tegning, får vedkommende snarest besked 
herom.
Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 
gange, skal denne tilmelde 2 prøver på 
hundeweb eller  indsende 2 tilmeldingsblan-
ketter og 2 gange prøvegebyr.
  Såfremt en hundefører opnår den ønskede 
præmiering på den første prøve, vil det 
være Fuldbrugsudvalget til stor hjælp, hvis 
vi modtager afmeldingen umiddelbart efter 
prøven.
Bemærk, at prøvegebyret for den anden 
prøve ikke tilbagebetales.
  Besked om deltagelse på prøverne vil blive 
offentliggjort på henholdsvis DJU’s  og 
Klubbernes hjemmesider i begyndelsen af 
september 2015.
  Program vil blive tilsendt fra de respektive 
prøveledere.
  På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne
  Jan Leleu Feigh
  Formand

Fuldbrugsprøverne 2015

Foto: Anette Laursen.

Foto: Anette Laursen.

www.fjd.dk
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Vi har også et bredt udvalg af jagtstier, jagtudstyr, transportkasser, foderhuse og fodertønder. Se mere på www.jagtdet.dk.
Vi udvider løbende vores sortiment med nye produkter indenfor Jagt og Fritid. Kontakt os og hør nærmere.

www.jagtdet.dk - altid Danmarks laveste priser!

God kraftig kvalitet fra kr. 245,- incl. moms

Danmarks suveræn bedste kvalitet 
og største udvalg i fælder 
til ræv, mår, ilder m.m.
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For en novice inden for mentalbeskrivelsen 
– som jeg er – fandt jeg bogen lidt svær at 
komme i gang med. Der var en del termer, 
som jeg lige skulle have sat på plads, men 
når det så er sagt, fandt jeg bogen meget 
interessant og lærerig. Sten Søndergaard 
ligger inde med en stor viden på området, 
og det er dejligt, at han ønsker at dele denne 
med os andre.
  For os, som arbejder med de stående 
jagthunde, har hundens mentalitet betydet 
meget inden for avlen, uden at vi helt har 
haft den baggrundsmæssige viden, den gi-
ver Sten Søndergaards bog os. Flere klubber 
arbejder allerede med mentalbeskrivelsen, 
hvilket givet vis vil brede sig, da vi alle 
ønsker mentalt stærke hunde.
  Bogen har et omfang, så den er oversku-
elig at gå i gang med og selve layoutet er 
fi nt.
  Bogen er krydret med enestående billeder 
og tegninger med gode korte beskrivelser. 
Det er helt umuligt ikke at fordybe sig 
i disse billeder og tegninger. Sten Søn-
dergaard beskriver også på fortrinlig vis, 
de signaler hunden viser i de forskellige 
stresssituationer, som hunden udsættes for i 
mentaltesten, og her kan der sagtens drages 
paralleller til dagligdags situationer, så man 
bedre forstår hundens reaktion.
  Jeg skal helt sikkert på ”oplevelsestur” for 
at få mere viden om mentalbeskrivelsen. 
Jeg er blevet nysgerrig.
Conni

Mentalbeskrivelsen - etologi, 
signaler og funktion

Sten Søndergaard. Forlaget  Bystrupgaard
148 sider. Illustreret. 248 kr. Fås også som 
e-bog til 148 kr. Forhandles bl.a. via hjem-
mesiden www.mentalbeskrivelsen.dk

Løst og fast

Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Hvordan hverver vi nye medlemmer? En af 
måderne et få opdrætterne til at indmelde 
nye hvalpekøbere i klubberne. Et vigtigt 
argument er, at man får Jagthunden ind ad 
døren seks gange om året. Derfor er det en 
god idé at give en ny hvalpekøber et eksem-
plar af bladet i hånden.
  Derfor har vi et tilbud til alle opdrættere. 
Man kan få et antal eksemplarer af bladet til 
uddeling (seneste nummer) ved at sende en 
mail til redaktionen, jagthunden@fjd.dk.
  Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelses-
porto. Det vil typisk beløbe sig til 150 kr. for 
et kuld hvalpe.
  Vi fremsender blade, så længe lager haves.
Mvh
Jagthundens redaktion

Skal din dyrlæge 
have Jagthunden?

Vi vil gerne reklamere for de stående 
jagthunde og det synes vi bl.a. vi kan gøre 
gennem vort blad.
  Derfor tilbyder vi, at dyrlæger, naturefter-
skoler, skydebaner o.l. gratis kan modtage 
Jagthunden til deres tidstrifthylde.
  Send en mail til redaktionen, hvis du 
kender nogen, der gerne vil have bladet 
liggende.

Skal du have hunden 
HD-fotograferet?

Hvis du skal have din hund fotograferet 
for HD, så gælder følgende procedure:
  Du skal først booke en tid hos den dyr-
læge, der skal fotografere hunden.
  Derefter går du ind på hundeweb (www.
hundeweb.dk) og køber og udskriver en 
rekvisition.
  På rekvisitionen er der angivet et 
sagsnummer, som skal infotograferes på 
billedet. Det er således ikke muligt, at få 
hunden fotograferet, før der er købt en 
rekvisition.
  Efterfølgende indsender dyrlægen rønt-
genbilledet til Veterinær Billeddiagnostik 
på KU/SUND til bedømmelse.
  Du vil normalt få besked på resultatet i 
løbet af få dage.

Referat
Du kan fi nde referatet fra FJDs bestyrel-
sesmøde d. 25. februar og Markvildtudval-
gets møde d. 31. marts på FJDs hjem-
meside ved at benytte deytte link.: http://
www.fjd.dk/referater/

www.fjd.dk

Agerhønetælling 
Der er igen blevet talt agerhøns rundt om i 
FJDs tælleområder.
  De fl este steder var der rigtig mange høns. 
Du kan se resultatet af forårets tællinger på 
FJDs hjemmeside.
http://www.fjd.dk/forvaltningsomraader-og-
agerhoenetaellinger/

Foto: Anette Laursen.
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Indendørs svømmebassin 
til hundesvømning 

- motion og genoptræning...

Kontakt Johanna Jongstra 
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg 

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

Stedet hvor din 
hund og kat holder ferie...

Dansk Jagthunde Derby 
2016

Husk at tilmelde din hund, der er født i 2014 
til Derby i år 2016, inden den er et år gam-
mel, ellers er det for sent.
  Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2016 er kr. 200.- For 
udenlandske hunde er gebyret dkr. 250.-
  Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekre-
tæren, og kun disse skal benyttes.
  Husk altid at udfylde anmeldelsen med 
hundens data, ejers navn og tlf. nr.
  Mangelfulde oplysninger vil blive returne-
ret mod betaling af ekstra gebyr.
  Yderligere information om Dansk Jagt-
hunde Derby kan indhentes på Derbyudval-
gets hjemmeside: www. jagthundederby. dk, 
hvor man også kan tilmelde elektronisk.
Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske 
på hverdage mellem kl. 18.00-19.30. 
  Følgende e-mail adresse kan også benyt-
tes.: danskjagthundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt tele-
fonnummer.

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

www.fjd.dk
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Da jeg nærmer mig jagtrejsebureauet Nikas 
adresse på Ådumvej 6 i Ølgod, fanger terræ-
net min interesse. Jeg kan se, at her må være 
godt at træne stående hund. Der er fl ere dej-
lige stub- og ræddikemarker, og jeg tænker, 
at Aksel Spangsberg nok har træningsret-
ten på nogle af disse marker. Det viser sig 
senere at være rigtigt. Aksel, der har både 
engelske settere og bretoner, kan gå direkte 
ud af sin dør derhjemme og ud på markerne, 
hvor han har træningsretten. I nærheden har 
han også 100 ha jagt. 
  Da jeg drejer fra Ådumvej ind til ejendom-
men, som rummer jagtrejsebureauet, piler 
et par fl otte fasankokke ud fra haven og 
ud i markerne. På vej hen til hoveddøren 
går jeg forbi løbegårdene med de stående 
jagthunde. 

En smilende mand tager i mod mig, da 
jeg træder ind. Det er Aksel Spangsberg, 56, 

som driver jagtrejsebureauet Nika sammen 
med Dominika. Aksel var ikke født med et 
jagtgevær i hånden, men som dreng kom 
han meget hos en landmand uden for Ølgod. 
Denne landmand var jæger og havde breton, 
og dermed var en vigtig retning i Aksels 
livsbane udstukket.
  Han tog jagttegn, så snart det kunne lade 
sig gøre og begyndte at gå på jagt. Han har 
ejet fl ere forskellige racer af stående jagt-
hunde i sit liv, men fører i dag engelsk setter 
og breton. Aksel er kendt viden om blandt 
dem, der går med stående hunde. 
  Han var selv på hønsejagt i Polen så tidligt 
som i 1986 med jagtrejseselskabet Wil-
son. Han starter Nika-rejser sammen med 
Dominika i 1992. I starten gjorde de mest 
i bukkejagt i Polen. Man mærker tydeligt, 
at Aksel har et meget detaljeret kendskab 
til jagtmulighederne og jagtlovgivningen i 
Polen. Han fortæller mig, at alt vildt i Polen 

principielt er ejet af staten. Landet er delt op 
i meget store revirer, hvoraf nogle er lejet 
ud til polske jagtforeninger, mens andre 
er kæmpestore statsrevirer. Han anslår, at 
der er ca. 80 % jagtforeningsrevirer og 20 
% statsrevirer. Jagtforeningerne hæfter for 
vildtskader på deres lejede revirer, og det er 
til dem den enkelte jordejer henvender sig, 
hvis han konstaterer vildtskader. 
  Kigger man i Nikas katalog, så fi nder man 
ikke umiddelbart tilbud på fuglejagter. Det 
skal man imidlertid ikke lade sig narre af. 
Det skyldes, at fuglejagter trods alt er en 
mindre del af Nikas tilbudsvifte, og at mu-
ligheden for gode oplevelser på dette punkt 
også altid er afhængig af ynglesæsonen. 
Tilbuddene er således svære at program-
sætte. Derfor skal man henvende sig direkte 
til Nika for at forhøre sig om mulighederne 
for fuglejagts-eller træningsture med egen 
hund til Polen.

til folk med stående hund
Gode tilbud - NIKA JAGTREJSER

Dominika og Aksel Spangsberg driver sammen Nika Jagtrejsebureau.

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

www.fjd.dk
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I Polen går hønsejagten ind den 11.9. 
Hønsejagterne foregår i det sydøstlige 
Polen. Normalt tager 2-4 mand afsted i egen 
bil i 3-4 dage. Hvis hundene er vaccineret 
efter reglerne (der kræves rabies-vaccina-
tion), kan man tage så mange hunde med, 
som man kan have i bilen. Prisen pr. jæger 
er ca. 5300 kr. inklusiv jagt, kost og logi. 
Herudover betales 250 kroner pr. fældet 
fugl. Nika kan også arrangere træningsture 
på agerhøns til Polen. Her skal man regne 
med 50 Euro pr. jæger pr. dag + kost og 
logi. Aksel skønner, at kost og logi løber op 
i ca. 500 danske kroner pr. døgn. 
  Der kan også jages fasaner med egen 
stående hund i Polen. Reglerne er sådan, at 
man kun må skyde fasanhaner, hvis man går 
på et område med kun vilde fasaner. Er man 
et sted, hvor der sættes fasaner ud, så må der 
også skydes fasanhøner. Afskudsprisen for 
fasan er 150 kr. pr. fugl.
  Aksel Spangsberg holder selv meget af 
disse ture efter agerhøns med egen hund til 
Polen. Hvis man ønsker at læse en detaljeret 
beretning om, hvordan en sådan jagt med 
egen hund kan spænde af, så fi ndes der 
faktisk en glimrende beskrivelse heraf på 
nettet under følgende link http://www.uniq.
dk/00003/00049/00076/00092/
  Det er verdensmesteren Poul Valdemar 
Nielsen, der beskriver en tur til Polen.

Nika arrangerer også jagtture, hvor man 
medbringer egne hunde til Serbien. Her 
drejer det sig om fasaner og vagtler. Der kan 
ligeledes arrangeres træningsture til Serbien. 
  I øjeblikket er Nika i gang med at under-
søge muligheden for sneppejagt med egen 
hund i Letland, som også er et jagtrejse-
land, som fi rmaet har meget gode kontakter 
til. Det er typisk, at Nika ikke tilbyder en 
jagtform, før bureauet selv har undersøgt 
kvaliteten grundigt – allerhelst ved at prøve 
jagtformen selv - og således kan være sikre 
på, at de ved, hvad de tilbyder. Nika har 
planer om at kombinere disse sneppeture til 
Letland med jagt på urfugl og tjur.
  Det bliver spændende at høre mere om, 
hvad Nika kan tilbyde på dette punkt. Nu 

hvor skovprøven for alvor begynder at blive 
kendt i det danske markprøvelandskab bli-
ver det mere og mere interessant at have en 
hund, der er skarp på snepper i skoven.
  Nika tilbyder selvfølgelig også alle andre 
former for jagt. Faktisk tilbyder fi rmaet 
jagtarrangementer i følgende lande: Polen, 
Ungarn, Rumænien, Letland, England, 
Skotland, Irland, Sydafrika, Namibia, New 
Zealand, Argentina, Rusland og Tyrkiet. 
Tilbuddene i disse lande er instruktivt 
beskrevet i Nikas jagtrejsekatalog for 2014-
15, som fås ved henvendelse til fi rmaet på 
telefon 7524  5794/mobil 51206488, og som 
også kan læses på nettet. Gå ind på www.
nikajagtrejser.dk 

Nika begyndte at lave drivjagtsture til 
Polen i 92-93. Disse drivjagtsarrangementer 
er stadigvæk meget populære, fordi de byder 
på meget afveksling. Man står nemlig ikke 
på et og samme sted i meget lang tid, men 
kan takket være såternes størrelse nå 8-10 
såter på en dag. Det giver en afvekslingsrig 
jagtdag. Har man været lidt uheldig med en 
post i et drev, så varer det ikke længe, før 
man får en ny post. Der skydes vildsvin, 
kronvilt og dåvildt.
  Selvfølgelig arrangeres der også bukkejagt 
i Polen, hvor man enten pürscher eller driver 
anstandsjagt. Jagten på bukken går ind den 
11/5, men der er en generel paragraf i den 
polske jagtlov, der muliggør, at skubbe en 
strartdato et par dage bagud for at få en 
week-end med i jagten på en vildtart. Falder 
bukkejagts-starten 11/5 således på en man-
dag, så går bukkejagten ind den 9/5.  Som 
Aksel siger med et smil: - Det ku’ vi lære 
noget af-.
  Der arrangeres desuden brunstjagtture til 
Polen på kronhjort eller dåhjort. I Polen 
må der ikke drives nogen form for jagt af 
udlændinge uden jagtfører, og på pürschjag-
terne bruger fi rmaet altid 1:1 føring. 
  I Ungarn tilbyder fi rmaet omtrent det 
samme, som de gør i Polen. Der er også 
gode drivjagter at få i Ungarn. 
  Letland byder på elg, ulv, los, urfugl og 
tjur. Jagten på tjur er meget spændende og 

foregår efter en ganske bestemt teknik, hvor 
det gælder om at snige sig nogle meter ind 
på tjuren lige netop i det øjeblik, hvor den er 
optaget af at give lyd og baske kraftigt med 
vingerne. Da er den mindre vagtsom. Så må 
man igen vente med at bevæge sig til tjurha-
nen atter behager at give lyd og motionere 
vingerne. Aksel fortæller mig, hvordan han 
engang selv kiksede en sådan pürsch ved 
at lave den fejl at bevæge sig mod tjuren, 
inden den var ”optaget” af at baske og give 
lyd.- Det førte til en kammeratlig påtale fra 
jagførerens side- siger Aksel i en blanding af 
et smil og et gys.
  Rumænien byder på både bjørn og ulv. 

Jeg kan se i Nikas hyggelige lokaler, at 
Aksel selv har rejst i de lande, han tilbyder 
jagter i. Det gælder både de europæiske og 
de mere eksotiske. Det er meget betryg-
gende, tænker jeg.
  Mens jeg er i huset oplever jeg fl ere kunde-
kontakter og oplever den personlige og gode 
tone disse kontakter foregår i, hvadenten 
det er Aksel eller Dominika der varetager 
kundekontakten. 
Da jeg forsøger i mine tanker at sammen-
fatte fi rmaets typiske profi l, tænker jeg, at 
det er en kæmpe fordel i forhold til Polen, at 
fi rmaet råder over en polsktalende medar-
bejder, der samtidig er medejer. Står du i en 
kritisk situation i Polen, så er den indfødte 
tolkehjælp ikke længere væk end en opring-
ning til Dominika.
  Jeg tænker, at det forhold, at fi rmaets to 
indehavere alene driver virksomheden må 
betyde, at de har konkurrencedygtige priser. 
De har ingen udgifter til dyre huslejer eller 
mange ansatte. Og sidst men ikke mindst: 
Den inkarnerede jæger Aksel har selv prøvet 
langt de fl este steder af, så han ved, hvad 
han byder kunderne. 
  Da jeg har taget afsked med Dominika 
og Aksel og kører ud fra ejendommen på 
Ådumvej, tænker jeg: Du må se at gøre 
alvor af at tage med Nika til England sam-
men med dine sønner og skyde skovduer. 
For selvfølgelig har Nika også det tilbud i 
programmet. 

Setterstand i polsk morgendis. Foto: Poul Valdemar Nielsen. Lidt af hvert. Foto: Aksel Spangsberg.

www.fjd.dk
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Sjællandske agerhøns
I år var DKKs forårsmesterskab for kontinentale hunde henlagt til Sjælland, og det bød på 
fi ne terræner med masser af agerhøns.

Tekst og foto: Anette Laursen

DKK´s forårsmesterskab blev i år afholdt på 
terræner omkring Ringsted. Søren Nielsen 
var primus motor og prøveleder. Han og 
hans stab af hjælpere gjorde dagen til noget 
helt specielt. Selv vejret var der fuldstændig 
styr på. Hele natten, og ud på morgenen, 
havde det både regnet og stormet, men da 
prøven skulle starte, kom solen frem og 
vinden lagde sig meget.
  Fra morgenstunden var det muligt at købe 
morgenmad og kaffe i klubhuset. Og al-
lerede ved morgenkaffen gik snakken livligt. 
Og mon ikke de første sommerfugle havde 
indfundet sig hos nogle af deltagerne?

  DKK´s nye bestyrelsesmedlem Conni 
Jakobsen bød, sammen med prøvelederen, 
velkommen til de 32 deltagere og publi-
kum. Tre meget dygtige hornblæsere sendte 
hunde og deres førere godt afsted.

Hold 1 skulle ikke køre langt, før vi var 
fremme ved formiddagens terræn. Kæmpe 
store rapsmarker som lå rigtig godt for 
vinden den dag. Rapsen var ved at være høj, 
så kun de hunde og deres førere, samt dom-
meren, måtte gå med ud i rapsen.
  Som jyde, der kommer fra en egn, hvor der 
er meget langt mellem agerhønsene, var det 

nu en fornøjelse at se hundene tage stand 
for det ene par høns efter det andet. Et par 
fasaner blev det også til i rapsen. Råvildt var 
der rigeligt af, men de var så høfl ige at fl ytte 
på sig, i takt med at hundene nærmede sig. 
Så ingen af hundene kom i nærkontakt med 
dem.
  En enkelt hund fi k stand for ikke mindre 
en to harer på samme tid. Hunden klarede 
situationen til UG og viste fl ot respekt, da 
harerne fl ygtede.
  I god tid inden vi skulle vende næsen mod 
samlingsstedet igen, kunne dommeren lukke 
bogen over formiddagens afprøvning. Alle 

En mester på vej.

www.fjd.dk
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hunde havde haft deres chancer, og som det 
altid er, havde nogle hunde lavet en bedre 
præstation end andre.

Over frokosten gik snakken igen livligt, 
og der var mange fortolkninger af det, som 
var sket om formiddagen. 
  Dommerne valgte at tage 10 hunde med 
over middag. Ni kategori I hunde og en 
kategori II. 
  Igen var der ikke langt til eftermiddagens 
prøveterræn. Der var tænkt over, at der ville 
være rigtig mange biler, og parkeringen gav 
derfor ingen problemer.
  Igen måtte publikum ikke gå med ud i 
rapsmarken, men området var meget over-
skueligt så det gik fi nt med at følge afprøv-
ningen på afstand.

Endnu en gang var vi på et terræn fl ot besat 
med parhøns, og alle hunde blev afprøvet 
meget grundigt. Sidst på eftermiddagen 
havde dommerne set det de havde behov for, 
og vi kunne alle vende tilbage til samlings-
stedet og præmieoverrækkelsen.
  Igen gik snakken livligt og der var rigtig 
mange udlægninger af det, som man havde 
set. Her må jeg sige, at englænderne har et 
system, som er mere klart end det, vi har 
i den kontinentale gruppe. Når englæn-
derne går i gang om eftermiddagen, ved 
alle, hvordan hundene er rangeret, når man 
starter. Det er derfor nemt for publikum og 
hundeførere at følge med i, hvad der sker, 
og de fl este kan hele tiden forstå, hvordan 
hundene står mod hinanden.
  I den kontinentale lejer er det kun dom-
merne, der har alle oplysninger, og ved, 
hvordan hundene rangerer i forhold til 
hinanden. 

Så spændingen var stor, da ordførende 
dommer Ernst Jensen gik i gang med at 
placere hundene. Et stort tillykke til årets 
forårsmester, Bislevs Goss ført af Per Mor-
ville Jensen, samt til alle de øvrige place-
rede hunde.
  Især var glæden nok stor for 6. vinderen. 
Han havde aldrig før ført denne hund på 
mark, og det var også første gang han selv 
deltog i en vinderklasse. Men Kahles er 
en gammel rotte i faget, og som en god 
jagthund er han ligeglad med, hvem der 
tager ham med, bare han får lov at jage. Det 
er dejligt at se, at nye hundeførere også kan 
begå sig blandt eliten, mon ikke det giver 
blod på tanden til at prøve igen?
  Der skal lyde en stor tak til Søren Nielsen 
og alle hans hjælpere. Det var et rigtig fl ot 
arrangement i havde lavet til os. Endnu 
en gang vil jeg fremhæve de meget fl otte 
terræner, der med den bestand af vildt vi så 
i løbet af dagen, kan gøre enhver grøn af 
misundelse.

Resultatet af Mesterskabnsprøven blev: (1. vinder til venstre.)
1. vinder, HP: KH, Bislevs Goss, Per Morville Jensen,.
2. vinder, HP: RK, Katholts Iris, Uffe Beck Andersen.
3. vinder, HP: RH, Smørmosens D Rex, Michael Riis Jensen. 
4. vinder, HP: KLM, Fuglevangs Kiki, Kenneth Hansen.
5. vinder, HP: KLM, Nesko vom Heeker Eichengrund, John Hansen.
6. vinder, HP: RH, Sundby Kahles, Mikkel Pedersen, fører Henrik Poulsen.

Denne gang var det ikke parhøns, men et par harer.

Det er altid en fornøjelse at høre hornblæsere, der virkelig kan deres kram.

www.fjd.dk
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Mange fugle 
og knæhøj raps

Tekst: Erik Petersen, Svend Aage Vad, Allan Diederichsen & Michael Olsen
Foto: Jette Clausen

Dansk Kennel Klubs Mesterskabsprøve 2015, engelske racer, Tuse Næs & Tuse

Som altid var der livlig snak blandt hundeførere og 
publikum.

I 2015 var prøven som næsten vanligt 
henlagt til de yderst velegnede terræner 
omkring Holbæk. Og igen i år blev ingen 
skuffet, snarere tværtimod… alle de 31 
(blandt 307) udtagne hunde havde mulighed 
for at opnå en fuglesituation … den primære 
vej til deltagelse efter frokost. 
  Terrænlederne Jan Lorentzen, Hans Kurt 
Kaas og Michael Olsen diskede op med 
den ene gode mark efter den anden. Uagtet 
tidspunktet, med frygten for at rapsmarkerne 
var for høje og uanvendelige, fi k prøven 
et godt forløb og 2. heat kunne afvikles på 
vintersæd med fi nale i en med fugle yderst 
velbesat rapsmark – dertil publikumsvenligt. 
I takt med den globale opvarmning, grønne 
vintre osv. var der på prøven en generel op-
fattelse af, at tiden er moden til at rykke vor 
markprøvekalender en uge bagud. Dette er 
helt i tråd med denne prøves terrængiveres 

ønske (læs krav).
  I et herligt forårsvejr artede det sig således, 
at 9 hunde kom gennem nåleøjet og disse 
havde følgende skudsmål med sig: 2 i kat. 
1A – 5 i kat.1B – 1 i kat. 2A1B  & 2 i kat. 
2B. Men inden vi går til 2. heat, så er her et 
kort resume fra de tre hold.

Hold I. Søndag morgen kørte fra Jylland kl. 
06.00 for at se og opleve stemningen blandt 
de 31 kvalifi cerede hunde og deres førere. 
Denne gang ej som hundefører eller dom-
mer, men for at følge de tre kuldbrødre fra 
vores opdræt, og blot kunne gå bagved og 
nyde det helt fantastiske terræn samt godt 
hundearbejde.
  Jeg var taget med hold 1 om formiddagen, 
der var ledsaget af prøveleder Jan Lorentzen 
og dommer Daniel Gustafsson. Vi har med 
stor succes været mange gange på Jan´s ter-

ræner og denne gang var ingen undtagelse.
  Det var store velegnede rapsmarker, omend 
afgrøden var ved at være rigelig høj. Vinter-
sæden var også rigtig indbydende og husede 
både agerhøns og fasaner. Det var en rigtig 
fi n formiddag med både godt og mindre 
godt hundearbejde.
  Det var en af de dage, hvor fasanerne 
ikke rigtig ville lege med. De ville ikke 
rigtig trykke, men gav sig til at løbe. Derfor 
krævede det lidt ekstra af hundene mht. at 
få dem sat. Der var fi ne situationer for både 
fasaner og parhøns – ja, sågar to situationer 
for en ”hvid italiener”.
  Da formiddagens afprøvning var slut, 
havde dommeren skudt over seks hunde. 
Endnu en STOR tak til Jan for hans store 
arbejde, med at skaffe disse fantastiske ter-
ræner. Tillykke til alle de placerede. 
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Hold II. Vi startede dagen med godt humør 
og en god stemning på holdet - 10 hunde 
til afprøvning med dommer Erik Petersen. 
Svag vind fra nordvest
  Jeg havde fra starten valgt de bedste ter-
ræner til denne formiddag. Pga. den milde 
vinter og et godt vejr i starten af året var 
rapsmarkerne langt fremme - ca. 40 cm i 
højden. Hundene havde desværre svært ved 
at styre og udnytte fasanerne i den høje raps, 
og agerhønsene havde tilsyneladende forladt 
rapsmarkerne, hvilket jeg var overrasket 
over, da området kort forinden havde været 
godt besat med agerhøns.
  Vi har igennem de senere år kunne se at 
klimaet har ændret sig, og jeg tænker derfor, 
at det bliver svært at afholde de sene april 
markprøver i fremtiden.  For undertegnede 
er der tre ting som er grunden til, om vi 
ikke bør overveje at fl ytte alle prøverne. Det 
første er, at afgrøderne bliver for høje og 
vi må gå forgæves, når vi henvender os om 
brug af terræn. Det næste er at yngletiderne 
ændres i takt med vejret samt at færd forhol-
dene ændret. Gør vi det, vil vi opnå en bedre 
afprøvning af vores hunde, tror jeg !

Hold III. Dette hold havde Ove Steen Pe-
tersen som dommer og Hans Kurt Kaas som 
terrænleder. Vi startede i en stor rapsmark. 
Første slip tog ikke mere end 15 sekunder, 
før dommeren bad hundeførerne kalde hun-
dene ind. Jeg så det knapt det passerede pga. 
lille bakketop, men dommeren stod rimelig 
godt placeret. Han bekendtgjorde med over-
bevisning, at der var blevet stødt parhøns og 
begge hunde prellede.
  Andet slip, ja, det var jo mig og Rex. 
Marken var nu dejlig bred, og svagt faldene 
frem i terrænet – meget publikumsvenligt. 
Rex havde et par gode slag i markens fulde 
bredde. Makkerhunden fandt fugl et godt 
stykke foran.
  Vi havde tre slip mere i marken og alle 
10 hunde var nu afprøvet - alle havde haft 
chance til fugl. Der var skudt over fi re 
hunde, ES Zanko – ES Ciwa – P Randi alle 
med en komplet situation og ES Mikkel 
med en situation uden rejsning. Nyt terræn 
- ny rapsmark. Her skulle jeg starte. Begge 
hunde slår godt ud under vind. Makker får 
stand. Rex er kommet forbi og får stand 
ca.10 m. længere nede. Der letter enlig ager-
høne foran Rex, som går frem, måske for at 
prøve at nagle fugl nr. 2, som så også letter 
samtidig som makkers fugle. Her er Rex lidt 
urolig, ikke meget, men nok. 
  Vi fortsætter og ser både noget godt og no-
get ikke så godt hundearbejde, Lerche får en 
god situation med rejsning. Mikkel får også 
en god situation denne gang med rejsning 
og har forinden vist fl ot sekundering ved 
makkers stand.
  Nu har vi fem hunde, der er skudt over, 
hver især med deres plusser og minusser. 
Ny dejlig stor vintersædsmark. De fem 
hunde skulle nu vise deres værd med hensyn 

til søg, fart og stil. Også her ser vi noget 
blandet hundearbejde. På marken lå der tre 
– fi re gange parhøns, hvilket gjorde at nogle 
hunde fi k lidt for mange minusser i karakter-
bogen til at kunne fortsætte.
  Tre hunde slap dog gennem nåleøjet 
nemlig Randi, Ciwa og Lerche. De blev i 
øvrigt alle placeret - stort tillykke herfra. 
Jeg tror alle fra hold 3 havde en god dag i 
et fl ot vejr, fantastiske terræner og en masse 
rare og hyggelige mennesker. Tak for en god 
dag.   

2. heat & Finale
Til fi nalen havde ordførende dommer Daniel 
Gustavsson, Erik Petersen & Ove Steen 
Petersen tidligere nævnte rapsmark. I fi nalen 
var der en hund der markerede sig som en 
god fuglefi nder, nemlig Gordon setteren 
Sandy, på dagen ført af fremmed fører 
(Anton Dahl). Den opnåede to godkendte 
fuglesituationer og sluttede avanceringen op 
gennem rækkerne på pladsen før de to 1A 
fi nalister – Ciwa og Ultra. 
  Et par velkendte hundeførere, som begge 
har deltaget i fi naleslip på Mesterskabsprø-
ven tidligere indtog således scenen og af-
sluttede dagen med et værdigt fi naleslip. En 
ønskemulighed opstod hurtigt for Pointeren 
Fugledes Ultra ved ejer og opdrætter Flem-
ming Fuglede Jørgensen, idet Ultra efter et 
gnistrende søgsoplæg opnåede skarp stand. 
Hun gjorde herefter det en fuglehund skal, 
nemlig bringe fugl for bøssen.
  Dommertrioen kunne nu notere i bogen 
… den i Norge så kendte slut bemærkning 
RIOS (ro i opfl ugt og skud), og prøven fandt 
en værdig vinder. Den nordjyske hundefører 
FF Jørgensen, der i dag trak det længste strå, 
havde ikke tidligere vundet DKK Mester-
skabsprøve. Tillykke.

Resultatet af DKKs Mestersdkabs-
prøve 2015 for engelske racer blev:

1. vinder, HP: P Fugledes Ultra, Flemming 
Fuglede Jørgensen.
2. vinder, HP: ES Nordvestjydens Ciwa, 
Kurt Nedergaard.
3. vinder, HP: GS Østjyllands Sandy, 
Søren Thygesen/f Anton Dahl. 
4. vinder, HP: P Frierfjordens Randi, Jens 
Have. 
5. vinder: ES Lammefjorden’s Lerche, 
Asger Mogenen. 
6. vinder: GS Røsnæs Guizo, Niels Erik 
Krüger.

- Ikke så betænkelig far. Det skal nok gå. Ciwa 
„beroliger“ Kurt Nedergaard, og det rakte da også til 
andenpladsen.

De placerede hunde og deres førere med 1. vinder til venstre.
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DJU
orienterer           Dansk Jagthunde Udvalgs 

           bestyrelsesmøde tirsdag 
           den 17. marts 2015 kl. 18 i 
           Ejbyhallerne.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, 
formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, 
Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen 
(EP) DKK, Connie Holmgaard Jakobsen 
(CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, 
Frank Elmer (FE) FJD, Ove Nissen Nielsen 
(ONN) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen 
(AASJ) sekretær.

PV bød velkommen til tre nye bestyrelses-
medlemmer. Han indskærpede samtidig 
fortrolighedsprincippet og håbede, at alle er 
solidariske med beslutningerne, når man går 
ud af døren uanset forskellige synspunkter.

1.Dagsorden fastlægges.
Dagsordenen blev godkendt 

2. Godkendelse og underskrivelse af 
referat af mødet 16. februar 2015 samt 
opfølgning af ikke afsluttede sager.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
  Idet der henvistes til referatet fra mødet 
den 16. februar 2015 punkt 5.1 vil der blive 
henstillet til FJD’s specialklubber, at de af-
vikler prøver for stående jagthunde uden for 
DJU’s regi på de datoer, som i forvejen er 
reserveret til FJD’s eller specialklubbernes 
markprøver. Det samme gælder for Dan-
marks Jægerforbund (DJ) og Dansk Kennel 
Klub (DKK). 
  Som opfølgning af Langhårklubbens og 
Dansk Münsterländer Klubs bestyrelsers 
indberetninger af DJU’s bestyrelse, der var 
videresendt til organisationernes respektive 
bestyrelser, var der modtaget  skrivelser fra 
DKK og DJ. Der foreligger endnu ikke svar 
fra FJD.
  Fra Danmarks Jægerforbunds (DJ) 
formand var på hovedbestyrelsens vegne 
modtaget en tillidserklæring til DJ’s tre 
repræsentanter i DJU’s bestyrelse, hvorved 
indberetningen kan betragtes som afvist.

  Fra Dansk Kennel Klubs (DKK) direktør 
Jens Glavind var ligeledes modtaget en 
skrivelse om, at de to klubber havde fået en 
meddelelse om, at deres indberetninger var 
behandlet i DKK’s bestyrelse, og at de var 
afvist.
  DJU’s bestyrelse kunne således konstatere, 
at indberetningerne af de to organisationers 
fem  repræsentanter i DJU’s bestyrelse var 
afvist af de organisationer, der har udpeget 
de pågældende bestyrelsesmedlemmer.
  Fra Fuldbrugsprøveudvalgets (FUV) 
formand var modtaget en meddelelse om, 
at Peter W. Jürgen-sen var udtrådt af FUV. 
Dette blev taget til efterretning. Valg af nyt 
medlem vil fi nde sted på DJU’s næste besty-
relsesmøde 9. juni 2015.

3. Skrivelse fra Anton Dahl dateret 26. 
februar 2015.
Fra Anton Dahl (AD) var modtaget en 
skrivelse, i hvilken han beder bestyrel-
sen uddybe bemærkningen i referatet fra 
bestyrelsesmødet den 16. februar 2015 om, 
at han har ”forbrudt sig mod et hævdvundet 
fortrolighedsprincip”. 
  Efter en kort debat blev det besluttet at 
skrive til Anton Dahl, at der gælder en fast 
praksis om fortrolighed i personsager, der 
behandles i DJU’s bestyrelse, og hvor der 
kan blive tale om sanktioner. Denne praksis 
går ud på, at man så vidt det er muligt ikke 
offentliggør den indklagedes navn i dagsor-
denen m.m., som udsendes før behandlingen 
af en klagesag. Afvises klagen, offentlig-
gøres indklagedes navn aldrig. Det tilstræ-
bes således, at det kun er de personer, der 
behandler sagen, som kender indklagedes 
navn, hvis klagen ikke medfører sanktioner. 
Som mangeårigt bestyrelsesmedlem i DJU 
er Anton Dahl gjort bekendt med denne 
praksis, idet fortrolighedsprincippet bl.a. 
blev indskærpet på DJU’s bestyrelsesmøde 
den 5. juni 2013, hvor han deltog.. Bl.a. 
gennem dette offentliggjorte referat er også 
”jagthunde-folket” i almindelighed blevet 
gjort bekendt med, at der i DJU-regi følges 
en praksis om fortrolighed i personsager. På 

den baggrund er det bestyrelsens opfattelse, 
at Anton Dahl burde have undladt at oplyse 
en større kreds af personer om navnet på 
den person, han havde indberettet, idet 
klagere naturligvis også bør tage hensyn til 
den praksis om fortrolighed, som gælder. 
Bestyrelsen havde dog ikke fundet grundlag 
for at tage sagen op som en sanktionssag.

4. Indberetning af person.
Fra en person var den 24. februar 2015 
modtaget en indberetning/klage af en anden 
person, for at have miskrediteret ham. Der 
var enighed om at afvise dette klagepunkt, 
som DJU’s bestyrelse tidligere har drøftet 
og ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at 
gå videre som sanktionssag. Dette meddeles 
klageren, ligesom den indklagede person 
også orienteres om beslutningen. 

5. Valg af næstformand.
Da Henrik Raae Andersen ikke mere er 
medlem af DJU’s bestyrelse, skal der vælges 
en ny næstformand. Erik Petersen blev 
foreslået og valgt.

6. Eventuelt.
AASJ meddelte, at DJU’s sekretariat fl ytter 
fra Højnæsvej 56 i Rødovre til hans hjem-
adresse pr. 1. april 2015.  Årsagen er, at DJ’s 
kontor i Rødovre lukker, efter at medarbej-
derne er fl yttet til DJ’s kontorer på Mols. 
DJU’s fastnettelefon lukkes, så fremover er 
det sekretærens mobiltelefon eller fastnet-
telefon, der skal kontaktes.
  CJ gav en orientering om situationen i 
FJD’s bestyrelse. Der blev også rejst nogle 
spørgsmål om DJU’s referater m.m., som 
bringes i Jagthunden. CJ lovede at afklare 
disse spørgsmål.
  Der blev fra fl ere sider udtrykt glæde over 
den konstruktive og saglige tone, som havde 
præget dette bestyrelsesmøde.
  Mødet sluttede kl. 21,15  
  Aage Stenhøj Jørgensen
  Referent
 

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

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

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

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

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

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

konsulent om gældende “hunde ret.”

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

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

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

www.fjd.dk
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DANSK RUHÅR KLUB

Klubredaktør:
Lars Hansen, Gøddinghusevej 26
7183 Randbøl. Tlf. 20 30 14 20
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

www.ruhaar.dk

-”Jamen, vi skal da ha’ en hund der kan løbe!”

For nogle år siden var der en tv-reklame 
hvor Kojak reklamerede for Bacardi rom. 
Og på spørgsmålet om hvor fantastisk en 
rom det var svarede han: I know it, you 
know it, but they dont know it! Forstået så-
dan, at alle dem der skal købe lige den rom, 
skal vide hvor god den er. På en jagtmesse 
hvor ruhårsfolk stod og gjorde reklame for 
hvorfor man skal vælge netop en ruhå-
ret hønsehund udspandt der sig følgende 
ordveksling, da et ungt par og muligvis 
førstegangs købere: - Den ruhårede hønse-
hund er en stående hund. LKonen siger på 
den bemærkning til manden: - Jamen Poul, 
vi skal da ha’ en hund der kan løbe!
  Jeg ved og du ved det, at udover at være 
den mest alsidige jagthund af alle er vi så 
privilegeret, at vores kan tage stand. Og 
de af os der har oplevet det på jagt og den 
fantastiske oplevelse det er f.eks. at skyde 
sneppe efter perfekt stand og efterfølgende 
rejsning ved jo hvad det handler om. Og den 

bonus egenskab vores hunde besidder, skal 
vi både værne op og fortælle om vidt og 
bredt. Så ved ”de” det også og er ikke i tvivl 
om hvilken hund ”de” skal vælge.
  Årets generalforsamling var rigtig godt be-
søgt og næsten 100 medlemmer havde valgt 
at bruge det meste af en lørdag på Fyn. Det 
er utroligt dejligt og vidner om en forening i 
en god gænge. Men det ulmer også der ude. 
Det er jo en tendens, vi har set de sidste par 
år, og jeg har før her omtalt det som femte 
kolonne virksomhed. Der er ikke endnu rig-
tigt og direkte sat ord på hvad utilfredsheden 
handler om.
  Der foregår, som rigtig mange steder i 
hundeverden, har jeg erfaret, en del snak i 
krogene, når man er utilfreds med noget. 
I bestyrelsen giver vi plads til, at man kan 
ytre sig. I forbindelse med vores bestyrel-
sesmøder er der ”åbent hus” og man er mere 
end velkommen til at kigge forbi til en snak. 
  Jeg overlader også gerne pladsen her til 

et indlæg med synspunkter om ting man 
ønsker drøftet eller har en anden holdning 
til end bestyrelsen. Lad os nu få svesken på 
disken. Og ellers inviterer vi oppositionen til 
et kaffemøde. Uenigheder de klares nu bedst 
i fuld åbenhed og ved at kigge hinanden i 
øjnene.
  Og hvis ikke før, så håber jeg at se rigtig 
mange af jer på vores udstilling i Bredsten i 
starten af august.
Knæk og bræk med bukkejagten og god 
sommer til alle.
Torben Mørup
Formand

Dansk Ruhår Klub ´s kalender 
2015

Søndag d. 14. juni.:  FJD udstilling Vis-
senbjerg
Lørdag d. 8. aug.:   DRK udstilling i Bred-
sten 
Lørdag d. 26. aug.:  DRK vinderklasse på 
Lolland
Søndag d.27. sept.:  DRK vinderklasse på 
Lolland

” Træffetid ”
Er der noget, du ønsker at drøfte med besty-
relsen, 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 bestyrel-
sen og meld din ankomst

Årbog 2014
Årbogen er udkommet, har du bestilt og 
ikke modtaget den, eller ønsker at bestille 
den, tag kontakt til Søren Hecht på kas-
serer@ruhaar.dk eller 2049 4839

Foto: Anette Laursen.

www.fjd.dk
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DANSK RUHÅR KLUB

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Alle fotos: Anette Laursen.

Hirtshals området:
Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330 
Dronninglund, tlf: 60130423  E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk
 
Tirsdags træning i Bolle-Try
Mødetid: Tirsdage kl 19.00 Mødested: Lanvadbæk-
vej 1, 9330 Dronninglund
Der kan købes øl og vand til de sædvanlige priser
30/6 – 4/8 Træning målrettet mod DJ app-prøve og 
VSA Pris: 150 kr for 6 gange betales 1. gang eller 
40 kr pr. gang

Fuldbrugsprøvetræning kontakt Steen Larsen 60 
13 04 23
Schweiss træning kontakt Steen Larsen 60 13 04 23

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755 
Snedsted Telefon: 9793 6119 - 2764 6127  E-mail: 
thisted@ruhaar.dk
 
Ræveslæbstræning:
Tirsdag d. 28 Juli starter vi i Hadsund. Herefter 
trænes der de efterfølgende 4 tirsdage. Tilmelding 
til Jan Bartholomæussen på tlf 20837881 
Torsdag d. 30 Juli starter vi i Urhøj ved Farsø. 
Herefter trænes der de efterfølgende 3 torsdage. 
tilmelding til Allan Nordkvist på tlf 51766490

Ræveslæbsprøve:
Offi ciel ræveslæbs prøve bliver afholdt torsdag d. 
27 August i Urhøj. tilmelding via hundeweb eller 
kontakt Allan Nordkvist

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

Ræveslæbstræning:
Tirsdag d. 28 Juli starter vi i Hadsund. Herefter 
trænes der de efterfølgende 4 tirsdage. Tilmelding 
til Jan Bartholomæussen på tlf 20837881 
Torsdag d. 30 Juli starter vi i Urhøj ved Farsø. 
Herefter trænes der de efterfølgende 3 torsdage. 
tilmelding til Allan Nordkvist på tlf 51766490.

Offi ciel ræveslæbsprøve bliver afholdt torsdag d. 
27 August i Urhøj. tilmelding via hundeweb eller 
kontakt Allan Nordkvist

Randers området:
Kontaktperson: Jesper Kjærgaard, Ramten skovvej 
10, 8586 Ørum Djurs
Telefon: 5134 9034, E-mail: tinakjaergaard@yah00.
dk
 
Programmet for resten af 2015 kommer senere.
Almindelig jagthunde dressur og apportering i 
samarbejde med Djursland jagthundeklub, Jagt-

Dansk Ruhår Klub afholder Certifikatudstilling

Lørdag d. 8. august 2015 ved Bredsten Hal-
len, Skolevænget 7, 7182 Bredsten
Udstillingen afholdes efter DKK´s udstil-
lingsregler. Hundene skal møde mellem kl. 
09.00 og 10.00, Bedømmelsen starter kl. 
10.00 og udstilleren er selv ansvarlig for at 
hunden er i rettidigt i ringen.

Middagspause mellem 12.00 og 13.00, 
afslutning og præmie overrækkelse for-
ventes omkring kl. 15.30. Nyt om resultat 
skrivning !!! resultat skrives ikke i resultat-
bøgerne og der udleveres ikke kritik da der 
skrives direkte på pc i hunde web.

Udstillingsleder er Torben Mørup.

Tilmelding: Nyt spar penge, 2 tilmeldings-
frister !!
Der tilmeldes i DKK hunde web. i alle 
klasser også juniorhandling. Oplysninger og 
spørgsmål ved Annette Laursen 7588 3123 
– 2138 3123, eller Lars Hansen 2030 14 20
  Hundens ejer skal være medlem af DRK 
eller tilsvarende udenlandsk organisation, 

Husk alle hunde skal være vaccineret senest 
14 dage inden udstillingen. Er hunden over 
2 år , skal den være revaccineret.

Tilmeldingsfrist 1 er: Mandag 27 juli 
morgen. (Se under gebyr)

Tilmeldingsfrist 2 er: Søndag 02 august 
midnat. (Se under gebyr)

Udstillingsgebyr er følgende:
Tilmeldingsfrist 1:
Babyklasse: 250,-. Hvalpeklasse: 250,-
Øvrige klasser: 360,-. Hund nr. 2/300,- og 
hund nr. 3/250,-

Tilmeldingsfrist 2:
Babyklasse: 275,-. Hvalpeklasse: 275,-
Øvrige klasser: 395,-. Hund nr. 2/345,- og 
hund nr. 3/300,- 
Juniorhandling er gratis op til 18 år. Kom 
og vis din/familiens dejlige Ruhår frem.

Dommere: 
Hanner og BIR : Henning Bergmann DE

Tæver: Conni Jacobsen DK

Champion-fremvisning:
Hunde der opnåede brugs, jagt-spor og 
eksteriørchampionater i 2014 vil blive 
inviteret til en særlig præsentation. Den 
starter kl. 13.00 , DRK´s bestyrelse håber at 
mange ejere af inviterede hunde vil benytte 
lejligheden til at fremvise deres hunde for 
alle interesserede.

Vi spiser frokost sammen:
Frokost kl.12.00 vi samles omkring grillen 
og klubbens telt og der vil i lighed med 
tidligere år blive startet en grill op, menu, 
pris samt betaling er i skrivende stund ikke 
på plads, men følg med på klubbens hjem-
meside www.ruhaar.dk hvor oplysningerne 
vil tilgå. 
  Du skal selv medbringe bord/stol der er 
et stort telt med plads til en del vis vejret 
ikke er til at sidde ude. Vi håber at vi kan få 
en hyggelig times tid sammen over en bid 
brød.
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hundeklubben 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
 
Fuldbrugstræning
Mandag d. 15. Juni 2015 er opstart, og følgende 
mandage frem til den første fuldbrugsprøve i Sep-
tember. Mødested: Hundeskoven, Rindkøbing kl. 
18.30. Tilmelding til: Ole Sørensen, tlf. 40565626 - 
senest d. 10. Juni 2015. Max. 12 deltagere. Deltager 
gebyr: 200,- kr. + afregning af vildt. Træningen er i 
samarbejde med Korthårsklubben Midt/ Vestjylland.
 

Anerkendt app. Prøve og familiedag:
I samarbejde med Korthårsklubben Midt/ Vestjyl-
land, afholdes der familiedag søndag d. 21. Juni 
2015, med anerkendt apporteringsprøve + ræve-
slæbsprøve. Tilmelding via: www.hundeweb.dk 
eller til Laila Bilberg, Agerfeldvej 8, 7550 Sørvad, 
senest d. 15. Juni 2015. Der vil endvidere være 
mulighed for eksteriør bedømmelse af hundene, 
samt sjov apportering på tid. Der kan købes øl, vand 
og pølser. Stedet for afholdelsen er ikke endelig på 
plads endnu, men kommer på siden senere. Men det 
bliver i og omkring Midt/ Vestjylland.
 
Marktræning efterår:
Ikke endelig på plads endnu, kommer herind senere, 
med hvor og hvornår.

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

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

Esbjerg området:
Kontaktperson: Ole Kørvel Knud Rasmussensvej 58 
6715 Esbjerg N 2080 3183
Mail: esbjerg@ruhaar.dk

Pga arbejdsmæssige problemer har jeg aftalt med 
Ole Kørvel at han overtager jobbet som kontakt-
mand for ruhårsklubben område Esbjerg, indtil en 
ny evt kan vælges.
MVH Per Bertelsen.
Kontakt Ole på +45 20803183

Aabenraa området:
Kontaktpeson. Chris Funda Johannsen. Nørregade 
4 Varnæs, 6200 Aabenraa. Tlf. 6165 2592, e- mail: 
aabenraa@ruhaar.dk

Familiedag. Den 28. juni 2015 afholdes der fami-
liedag og hundeskue.
Vi mødes kl.10.00 hos Ole Schmidt på Egelund 11, 
6340 Kruså.
Tilmelding skal ske til Ole Schmidt på mail adr: 
mail@avifauna.dk eller 23706782.
Dagen vil blive brugt på socialt samvær og vi håber 
nye som gamle medlemmer af klubben vil bakke op 
omkring arrangementet. Vi vil afholde en anerkendt 
apporteringsprøve på dagen, samt holde en konkur-
rence i Lynapportering – nærmere information om 
dagen følger. Vi forventer at dagen slutter omkring 
kl.15.00. Der vil være mulighed for at købe øl/vand 
samt grillpølser
 
Ræveslæbstræning Mandag den 3. og 10. august 
2015 Kl.19.00
Mødested: Ole Schmidt, Avifauna Egelund 11, 6340 
Kruså Pris 50kr /gang. Tilmelding skal ske til Ole 
Schmidt på 23706782
 
Anerkendt Ræveslæbsprøve Mandag den 17. 
august 2015 Kl18.00 Mødetid 17.30
Mødested: Søbo Savværksvej 3 6360 Tinglev. 
Tilmelding og betaling foregår over Hundeweb! Til-
meldingsfrist: fremgår af Hundeweb Max. 8 hunde
 
Markprøvetræning for nye som gamle hundefører. 
Der afholdes markprøvetræning den 7. august 2015 
omkring Varnæs Vi mødes kl.18.00 på adressen: 
Varnæsvej 595, 6200 Aabenraa
Tilmelding skal ske til Chris Funda Johannsen på 
Tlf. 61652592. Der vil være instruktion i markar-
bejde til nye hundefører: Gennemgang af marksøg, 
brug af vind og terræn. Hvilke krav er der, såfremt 
du ønsker at stille på en anerkendt markprøve. m.m. 
Pris 100kr pr. hund.
 
Markprøvetræning for nye som gamle hundefører. 
Der afholdes markprøvetræning den 14. august 
2015 omkring Varnæs Vi mødes kl.18.00 på adres-
sen: Varnæsvej 595, 6200 Aabenraa
Tilmelding skal ske til Chris Funda Johannsen på 
Tlf. 61652592 Der vil være instruktion i markar-
bejde til nye hundefører: Gennemgang af marksøg, 
brug af vind og terræn. Hvilke krav er der, såfremt 
du ønsker at stille på en anerkendt markprøve. m.m. 
Pris 100kr pr hund.
 
Lokal Fuldbrugsprøve. Sted og tidspunkt endnu 
ikke fastlagt.
Den 13.9.2015 afholdes der en lokal fuldbrugs-
prøve med alle discipliner på en dag, for de hunde 
og hundefører som påtænker, at stille til en af de 
anerkendte fuldbrugsprøver i 2015. Der er kun plads 
til 6 hunde til prøven, da prøven bliver afviklet på 
en enkelt dag. Prøven vil blive dømt af anerkendte 
dommere. Pris 400kr pr hund. Tilmelding skal ske 
til: Chris Funda Johannsen på Tlf. 6165 2592 eller 
cfjohannsen@gmail.com Sidste tilmelding er den 
6.9.2015.

Fyn området:
Kontaktperson: Hanne Buhr 6266 1084 - 2264 3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk

JUNI:
Slæb- og Apporteringstræning. 17. – 24. juni
FJD-udstilling i Vissenbjerg: Søndag d. 14. juni
DJ´s Udvidede apporteringsprøve, Fyn. Lørdag d. 
27 juni
 

DJU apporteringsprøve med udtagelse til Race-
dyst. Søndag d. 28. juni kl. 09.00.
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundvej 5200 
Odense V Tilmelding og betaling foregår over Hun-
deweb! Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb.
 
JULI:
Slæb og Apporteringstræning. 01. – 08. – 15. – 22. 
– 29. juli
 
Hvalpemotivation.  Lørdag d. 18. juli kl. 09.30-
11.00 – i alt 5 lørdage. Mødested: P-pladsen på 
Højstrup Vibelundvej 5200 Odense V Pris: 150 kr 
Hvalpe / Unghunde:
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i alderen 
3 – 12 mdr.
Mild opstart af grunddressur. Tilmelding til: Hanne 
Buhr
Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse. Intro-
duktion til foderslæb / kaninslæb. Socialisering af 
hundene. Samvær med andre hundeførere

DJU apporteringsprøve - Racedyst. Søndag d. 26. 
juli kl. 09.00 Mødested: oplyses senere…
Til racedysten er hundene på forhånd kvalifi ceret 
og udtaget af de enkelte specialklubber. Der kan 
derudover tilmeldes til apporteringsprøven udenfor 
racedysten. Tilmelding og betaling foregår over 
Hundeweb! Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb
  
AUGUST: 
Slæb og Apporteringstræning.  05. – 12. august
 
Hvalpemotivation. 01. – 08. – 15. august
 
Markprøvetræning.
Udvalgte dage i august – datoer følger i løbet af 
sommeren. Pris: 75 kr. Såfremt en aften bliver 
overtegnet har ruhår fortrinsret. Tilmelding til: 
Hanne Buhr 
 
Anerkendt Ræveslæbsprøve. Tirsdag d. 11. august 
kl. 18.00
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102  Kølstrup 
5300 Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen Max. 12 hunde Tilmelding 
og betaling foregår over Hundeweb! Tilmeldings-
frist: fremgår af Hundeweb

SEPTEMBER:
Bubbelprøven. Lørdag d. 19. september kl. 09.00.
Pris: 250 kr. Lokal brugsprøve – prøve udelukkende 
for ruhår, hvor der skydes fugle for hundene.
Adgangskrav: bestået DJU apporteringsprøve, 
Slæb- & Apporteringsprøve eller Udvidet Apporte-
ringsprøve samt deltaget på anerkendt markprøve. 
Der uddeles pokal til 1., 2. og 3. vinder.
Fælles morgenmad. Der afsluttes med kritik af hun-
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dene samt spisning af medbragt madpakke. Max. 10 
hunde. Tilmelding til: Hanne Buhr
 
Marktræning for unghunde med fældning af 
fugl. Søndag d. 20. september kl. 09.00.
Mødested: oplyses senere… Pris: 250 kr. Adgangs-
krav: unghunde 10–24 mdr. Max. 10 hunde.
Tilmelding til: Hanne Buhr

Oktober:  
Debataften. Onsdag d. 21. oktober kl. 19.00. 
mødested: Fraugde Fritidscenter  Stat-ene-vej 18,  
Fraugde 5220 Odense SØ Fri entre. Debat-/med-
lemsmøde om året, der gik.
Hvad skal der ske til næste år? Område Fyn’s mest 
vindende ruhår kåres fra DM 2014 til DM 2015.
Tilmelding til: Hanne Buhr 
 
Telefonliste: 
Hanne Buhr: 62 66 10 84 / 22 64 36 86
Jørgen Madsen: 23 29 79 59
Ole Mogensen: 40 74 15 86
Svend Hansen: 65 98 18 85 / 21 70 48 85
HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det 
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det 
er vigtigt at du tilmelder dig!
 

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandhaven 
6, 3060 Espergærde.  Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
.
Apporteringsprøve. Søndag den 2. august kl. 9.00. 
Det er vores egen lokalprøve som Asminderød-
Grønholt Jagtforening har haft i 50-60 år, men indtil 
sidste år var det i Teglstrup Hegn.
Nu er prøven fl yttet til Hornbækvej, mellem Tikøb 
og Kvistgård. (der er gule skilte opsat ved vejen). 
Der kæmpes om 7 pokaler og vi har både alm. og 
udvidet prøve og du kan tilmelde dig begge prøver. 
Der er pokal til bedste hund, den bedste stående 
hund, den bedste ruhår, bedste stående unghund og 
bedste ikke stående unghund samt den bedste hund 
og den bedste unghund på udvidet prøve. 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  

Slæb og apportering. Vi starter i løbet af juni må-
ned. Det er kun for stående hunde der har planer om 
at gå på slæb og apporteringsprøven. Du tilmelder 
dig til Kurt Drasbek, telefon 49170208 eller på mail 
Drasbek@post10.tele.dk Tid og sted aftaler vi ved 
tilmelding.  Det er et krav at din hund er en stabil 
Apportør med både fugle og hårvildt. 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 den 2 dages fuldbrugsprøve 
med bl.a. ræveslæb og markarbejde med fældning 
af fugl. Du tilmelder dig til Kurt Drasbek, Tid og 
sted aftaler vi ved tilmelding. Prisen for at deltage 
er 200 kr. 
 

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

Målsætningen for apporteringstræning er fastlagt 
udfra prøveadfærd jf. tidl. års erfaringer. Der opde-
les i hold for apporteringsprøver (den almindelige 
og -udvidede) samt vand og slæb apportering. 
Yderligere vil der blive oprettet en hvalpemoti-
vationshold (4 - 10 mdr.), hvis nødvendigt. Sidst 
vil der i tilfælde af tilmeldingerne blive oprettet et 

“apporteringshold”, hvor målet alene er apportering 
til jagtbrug (herunder ræveslæb og andre specifi kke 
mål). Afslutning med middag d. 9. september 2015. 
Mødetidspunkt: 18.30 - forventet afslutning ved 
solnedgang Adresse: Højvangsvej 19, 2640 Hede-
husene Forplejning: Alle gange afsluttes med hygge 
omkring grillen med pølser samt øl og vand. Husk 
småpenge. Pris: kr. 450,-

JULI
25. Racedyst
(vil blive annonceret andetsteds). Udtagelse foreta-
get i juni.

AUGUST
15. Vand-, Slæb og Apporteringsprøve (VSA)
Der afholdes DJU’s vandslæb og apporterings-
prøve i Høje Taastrup. Tilmelding og betaling via 
hundeweb. Prøveleder Steen J. Skov tlf. 40608758. 
Yderligere informationer om mødeforhold vil frem-
går senere. Yderligere regelsæt kan læses her.
 
15. Marktræning
Marktræning for begyndere og unghunde
Vi starter med morgenkaffe, vi forventer at hundene 
er rimelig lydige. Pris 100 kr.
Tilmelding og oplysning om mødested til Søren 
Nielsen 60491166  Mail soren@fredskovs.dk
 

22. Marktræning
Marktræning for unghunde og åben klasse hunde. 
Pris 150.kr Tilmelding og oplysning om mødested 
til Søren Nielsen 60491166  Mail soren@fredskovs.
dk
 
SEPTEMBER
9. Afslutning Apporteringstræning (Høje Taastrup)
Sidste gang på træningsarealerne i Høje Taastrup. 
Mindre træning - middag kl. 19.00 som sædvane 
med bøffer, ost og rødvin. Kr. 150,-. Tilmelding 
nødvendig og bindende enten til Steen (sjs@
teamskov.dk) eller senest d. 2. september 2015 til 
træning hos Finn.
Lad os i fællesskab få afsluttet apporteringstrænin-
gen og evaluér forløbet...

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

Apporteringstræning, Forår / sommer. 
Vi afholder apporteringstræning hver tirsdag kl. 
18.30, fra d. 21-04-2015, til og med d. 25-08-2015. 
Sted, se nedenstående.
Tilmelding eller spørgsmål til: Lasse, 21438195, 
eller Kim, 23840219, kimvig@mail.dk

16-06-2015 kl. 18,30 Slettevej Kongskilde, 4180 
Sorø.
23-06-2015 Aftales d. 16-06-2015. I tvivl så ring til 
undertegnede
30-06-2015 Aftales d. 23-06-2015. I tvivl så ring til 
undertegnede
07-07-2015 kl. 18,30 Slettevej Kongskilde, 4180 
Sorø.
14-07-2015 kl. 18,30 Slettevej Kongskilde, 4180 
Sorø.
21-07-2015 kl. 18,30 Slettevej Kongskilde, 4180 
Sorø
28-07-2015 kl. 18,30 Slettevej Kongskilde, 4180 
Sorø.
04-08-2015 Aftales d. 28-07-2015. I tvivl så ring til 
undertegnede
11-08-2015 Aftales d. 04-08-2015. I tvivl så ring til 
undertegnede
18-08-2015 Aftales d. 11-08-2015. I tvivl så ring til 
undertegnede
25-08-2015 Aftales d. 18-08-2015. I tvivl så ring til 
undertegnede

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

Familiedag 21. juni. Køge
Ræveslæbstræning Opstart efter 15. juni. Kontakt 
Bjarne Bendtsen 24 65 02 74 bb@pap.dk
Træning til Vand- og slæb Tirsdage kl. 19:00. Pris 
30,- pr. gang 2. + 9. juni . Listrup Listrupvej 1, 
4863 Eskilstrup 16. + 30. juni, Bursø, Mallehøjvej, 
4930 maribo 7. + 14. juli, Reersø, Reersøvej 4990 
Sakskøbing 21. juli, Mogenstrup, Mogenstrup, 
Bøgesøvej 30, 4700 Næstved
26. juli, Afslutning med lokalprøve Bøgesøvej 30, 
4700 Næstved, Kl. 9:00. Pris for deltagelse i prøve 
150,-

Marktræning 4. august kun for unghunde (under 
2 år)
11. august for unghunde + åben klasse 18. og 25. 
august for åben klasse
22. og 29. september for vinderklasse Tilmelding 
til René 4015 9779 eller faust@waoomail.dk eller 
Palle Eriksen på 4018 0753 eller pinge@mail.dk
100 kr. pr. gang. Deltagelse i Aktivgruppen Stor-
strømmens marktræninger er for alle, der er medlem 
af enten Ruhår- eller Korthårklubben. For dem, der 
ikke er medlem af en 

Efterårsmarkprøve Lørdag d. 29. August 2015, kl. 
8.00. Pris 250,-. 2 hold 8-10 hunde på hver. Møde-
sted: Kogangen 9, Sakskøbing.

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

Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve. 
Lørdag den 20. juni. Kl. 09.00
Prøvested: Nord Bornholm. Tilmelding senest den 
6. juni, via hundeweb Prøveleder: Poul-Richard 
Ebbesen

DJU´s alm. apporteringsprøve. Lørdag den 8. 
august. Kl. 09.00 Mødested: Jydegård, Sursænke-
vej, Knudsker. Tilmelding senest den 25. juli, via 
hundeweb. Prøveleder: Poul-Richard Ebbesen.
 
Vand, slæb og apporteringsprøve. Lørdag den 8. 
august. Kl. 09.00 Mødested: Jydegård, Sursænke-
vej, Knudsker. Tilmelding senest den 25. juli, via 
hundeweb.
Prøveleder: Poul-Richard Ebbesen.
 

www.fjd.dk
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KORTHAARKLUBBEN

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

www.korthaarklubben.dk

Korthaarklubbens hovedprøve 11.-12. april i Give
Så oprandt dagen endelig hvor Kortha-
arklubbens forårshovedprøve skulle løbe 
af stablen. Rammerne var sat omkring 
Grønbjerg Hotel ved Give. Vejret viste sig 
fra den pæne side fra morgenstunden og 
senere skulle det vise sig at blive årets hidtil 
varmeste dag. Lørdag var det ungdoms- og 
åben klasse der skulle afprøves.
  Prøveleder Heine Tirsbæk Jørgensen bød 
velkommen ledsaget af jagthornsblæsere, 
her efter gav han ordet til formanden for 
Korthaarklubben, der ligeledes bød velkom-
men og takkede for den store opbakning 
til prøven. En særlig velkomst var der til 
6-7 nye førstegangs hundeførere, hvilket 
klubben i den grad glædede sig over. Efter 
de sædvanlige formaliteter, navneopråb og 
instruktioner, ledsaget af mere jagthorns-
blæsning var det afgang til terrænerne. 
  Jeg havde valgt at følge hold 6 som 
udelukkende bestod af åben klasse hunde. 
Terrænet var indledningsvis vintersæds mar-
ker og skiftede senere til eng og brak/lyng. 
Det viste sig at terrænet var godt besat med 
fugle og der blev hurtigt skudt over hun-
dene. Efterhånden som solen steg på himlen 
og duggen forsvandt fra vegetationen, viste 
det sig at blive svært for hundene, de kunne 
ikke mærke fuglene.  Det viste sig at blive 
gældende for resten af dagen og hunde der 
stod godt, raslede ned af præmiegraderne el-
ler helt ud af dem. Da dagen var til ende og 
dommer Leif Jensen skulle give kritik af et 
hold ellers velgående hunde stod holdet med 
en 1. præmie, nemlig Fjelstrups Gordon ført 
af Andreas Dahl Andersen der overgik til 
matchning. 
  Dagen var gået godt og der var tilpas med 
fugle. Som det altid er, var der nogle hold 
der havde fl ere fugle end andre men alt i alt 
en god dag. 
  Festmiddagen blev holdt på Grønbjerg 
Hotel, hvor de mange fremmødte fi k en 
fantastisk tre retters menu. Stemningen var 
høj blandt de mange deltagere, snakken gik 
livligt om dagens oplevelser og om vores 
hunde generelt. Under festmiddagen blev 
jubilarerne blev kaldt op og hyldet. Deres 
meritter blev læst op af formanden, de 

var alle forgangsmænd for den korthårede 
hønsehund. Det var en fantastisk aften hvor 
rammerne på Grønbjerg Hotel var særdeles 
gode og betjeningen i top. Herefter kom det 
alle ventede spændt på, en kort kritik af de 
præmierede hunde. Kritikkerne kan ses på 
hundeweb. Til matchning i åben klasse var 
der 3 hunde og resultatet blev som følger:

Bedste åben klasse - Carl Hedens vandre-
præmie:
Fjelstrup’s Gordon H, Dk07277/2012, 
22/04-2012, E/F: Andreas Dahl Andersen.
2.bedste åben klasse - Give Sogns Jagtfor-
enings vandrepokal:
Luna Dk04290/2013, 24/02-2013, T E/F: 
Orla Egsgård Christensen.
I unghunde klasse var der to tæver til 
matchning, desværre så jeg den ikke, men 
resultatet var som følger:

Bedste unge tæve - Kennel Skovmarkens 
vandrekrus + Kennel Rynkebypokalen 
Ørstedmark’s Cita Dk00778/2014, 15/12-
2013, T, E/F: Jørn Rasmussen.
Bedste unge han -  Søren Sørensen Skjold-
borgs vandrepokal + Norsk Vorstehhunde-
klubs Vandrepokal : Balko Vom Teufels-

moor  Dk13081/2014, 21/04-2014, H, E/F: 
Kaj Jensen
Bedste førstegangshundefører i ungdoms-
klassen – Langhårspokalen:
Asta Vom Quendorfer See Dk14860/2013, 
31/05-2013, T, E/F: Glenn Bredum,

Søndag var det vinderklassernes tur til 
at komme i marken, samme start som om 
lørdagen. Dog var vejret lidt køligere og der 
var en frisk vind. Hundeførerne var spændte 
og klar til at komme i gang, det samme 
var hundene.  Jeg deltog selv på hold 4, 
det var et hold velgående hunde og der var 
tilpas med fugle på terrænet. Det betød at 
alle hunde havde chance for fugl, hvilket 
bevirkede at holdet havde ikke mindre end 
4 hunde med over middag. Efter kritik i 
marken var det retur til Grønbjerg Hotel til 
frokosten, her ventede hundeførerne spændt 
på dommernes votering. Da den endelig 
blev udløst var der 11 KAT 1 hunde med 
over middag. Afprøvningen blev holdt på 
stub i god vind, da alle hunde var fejlfrie 
skulle der ikke meget til før de blev koblet 
og dommerne samlede sig til en ny votering, 
her efter blev nye hunde kaldt frem. Før til-
skuerne fi k set sig om var afprøvningen slut 

Heine Jørgensen byder velkommen til Give prøven. Foto Ellen Jørgensen.

www.fjd.dk



34

og mange returnerede til Grønbjerg Hotel, 
hvor de involverede hundeførere sad uroligt 
på stolene. 

Langt om længe blev spændingen udløst 
og resultatet kan ses på Korthaarklubben 
hjemmeside. Når det er sagt vil jeg nævne to 
unge hundefører, som gjorde det godt og det 
blev belønnet:
1.vinder HP CAC CACIT Fax 
Dk21502/2010, 27/11-2010, H, E/F: Søren 
Roloff
3.vinder HP Teena Dk14081/2010, 03/07-
2010, T, E/F: Jesper Wienke Iversen.
Grunden til disse to nævnes er, at de i den 
grad var oprigtigt glade og havde svært få 
armene ned. Det var deres første vinder-
placeringer og de er hooked for altid. Som 
tilskuer var det en fornøjelse at se disse to 
hundeførers glæde over at det var lykkedes 
for dem.

1. vinder og klubmester: Søren Roloff og Fax. 2. vinder: Poul Bislev og Bislevs H-Fie.  3.vinder: Jesper Weinke 
Iversen og Teena. 4.vinder: Karl George Kristensen og Hals Bundens Channel. 5. vinder: Erik Petermann og 
Petermann´s Jolly. 6.vinder: Boye Skak Kristensen og Sydvestjyden´s E.Tilde

Om lørdagen blev Andreas Dahl Andersen og 
Fjelstrup´s Gordon bedst i åben klasse.

Allan Bredsgaard 25 års jubilar, Kaj Tørnquist 50 års 
jubilar og Hans Martin Christensen 25 års jubilar. Foto 
Ellen Jørgensen.

25 års jubilarer Uffe Jacobsen og Niels Olesen”. 
Indsættes med følgende tekst:”25 års jubilarer Uffe 
Jacobsen og Niels Olesen.Foto Ellen Jørgensen.

Klubben havde en fantastisk hovedprøve 
med en god stemning begge dage. Dette 
skyldes ikke mindst Heine Tirsbæk Jør-
gensen og hans hjælpere, der havde gjort 
et stort stykke arbejde med at få det hele til 
at klappe. Dette lykkedes til fulde for dem, 
selv om bønderne havde travlt med at gøre 

jorden sort. Der skal lyde en stor tak til 
Heine og hans hold.
Med de bedste Korthaars hilsner
Sekretær Per Kaa Kristoffersen.

Til orientering
Efter moden overvejelse har jeg besluttet at opsige min autorisation som eksteriørdom-
mer.
  Gennem næsten 30 år har jeg virket og være glad for opgaven.
  De seneste år har det for udstillerne krævet nogen omstilling at forholde sig til gentagne 
ændring af udstillingsreglerne, præmiebetegnelser og placering i klasserne, dikteret af 
FCI via DKK.
  På klubbens udstillinger bedømt af danske dommere, er det fortsat muligt at fastholde 
korthaarens type og karakter, hvorimod præmieringer på internationale udstillinger, 
bedømt af udenlandske dommere, ofte har været med store præmierings forskelle, som 
bestemt ikke gavner vores race og er til frustration for udstillerne.
  Med ønsket for fremtiden om fortsat bevarelse af korthaarens høje eksteriørmæssige 
stade og gode karakter.
  Til korthaarklubbens bestyrelse, tak for tilliden gennem årene.
  Løkken, april 2015
  Flemming Konnerup.

Claus Søgård Nielsen 60 år.
Den 18 april runder en aktiv hundemand 
fra det Sjællandske et skarpt hjørne her i 
livet. Claus Søgård fylder 60 år. Claus har 
været medlem af korthaarklubben siden 
1976, og i 1989 tog han markprøvedom-
mer uddannelsen, og her har han været 
fl ittigt brugt, både af korthaarklubben, 
samt af organisationerne. Claus har fl ere 
gange dømt på DM, og sidst på klubbens 
efterårsvinderklasse i 2013. Der har også 
været tid til at pleje egne hunde, og hvor 
det især var jagtbrugshunden der stod 
øverst på listen. Der kan bl.a. nævnes Gritt 
der var pokalvinder på både Schweiss og 
Fuldbrugsprøver, Gritt var tillige i avlsre-
gistret.
  Korthaarklubben ønsker dig alt godt i 
fremtiden, og et stort tillykke med dagen.
  Bestyrelsen for korthaarklubben.
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Korthaarklubbens certifikatudstilling i Bredsten lørdag den 
8. august ved Bredstenhallen
Udstillingen afholdes efter DKK` s udstil-
lingsregler 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 afl everet) 
udleveres efter afslutning.
Sponsor: ?

Tilmeldingsfrist: Senest den 31. juli.
Tilmelding på www. Hundeweb.dk
Der sendes ikke bekræftelse på tilmeldin-
gen.
  Udstillingsleder. Hans Martin Christen-
sen, Muskatvænget 17, 6360 Tinglev Tlf. 
74644721/25719148
  Der kan tilmeldes i- Hvalpeklasse – Junior-
klasse – Åbenklasse – Brugsklasse - Cham-
pionklasse - uden for bedømmelse Avls og 
Opdrætsklasse.

Udstillingsgebyr:
Udstilling 1. hund ( samme ejer ) DKR 
360,00

Udstilling 2. hund ( samme ejer ) DKR 
300,00
Udstilling 3. hund og efterfølgende hund
( samme ejer ) DKR 250,00
Hvalpeklasse: DKR 250,00
Uden for bedømmelse: DKR 90,00
  Avls og Opdrætsklasse er gratis. Dog skal 
avlsdyret være tilmeldt udstillingen evt. 
uden for bedømmelse.
Der tilmeldes også til Avls og Opdrætsklasse 
via. Hundeweb. Brug for hjælp ring til Ellen 
på 75331760.

Hvis du ikke har adgang til internet, kan 
du sende anmeldelsesblanketten til:
Udstillingsleder Hans Martin Christen-
sen, Muskatvænget 17, 6360 Tinglev, tlf 
74644721/25719148 og gebyr kan indbe-
tales på Jyske Bank Reg. 7751 konto nr. 
0001053819. husk at angive hundens navn 
og stambogsnummer, samt ejers navn.

Husk: alle hunde skal være vaccineret 
senest 14 dage før udstillingen. Er hunden 
over 2 år skal den være revaccineret.

Dommer:Tæver og hanner John Christen-
sen, sekretær Birgit Brandt 

I forbindelse med klubbens udstilling i 
Bredsten vil klubben gerne invitere alle der 
i 2014 har opnået en Champonat title til at 
fremvise sin hund på udstillingen.
  Korthaarklubben vil samtidig gerne invi-
tere alle udstillere og ledsagere til mor-
genkaffe fra kl. 9,00 og til lidt frokost fra 
kl.12.00 for 50 kr pr person. Spisebilletter 
købes om morgenen. 
  Tilmelding med antal personer bedes gjort 
til udstillingsleder Hans Martin Christensen 
på bredsten@korthaarklubben.dk senest den 
31. juli 2014.

Tilbud til nye hundeførere: 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 vejled-
ning i fremvisning af din hund. Selv om du 
ikke er medlem af Korthaarklubben, er du 
også meget velkommen til at se hvordan en 
udstilling foregård 

Aktivgrupperne

Aktivgruppen Storstrømmen. 
Agility: Er du interesseret i at give din hund en lidt 
anderledes og sjov træning, som udvikler hundens 
balance og selvsikkerhed, så skulle du prøve agility. 
  Anette Holm er uddannet agilityinstruktør. Målet 
med kurset er at udvikle jagthunden psykisk gen-
nem leg og give dig idéer til, hvordan du i din 
daglige træning kan have lidt mere sjov med din 
hund på gåturen i skoven. 
  Træningen vil foregå på små hold og tidspunkt 
aftales efter ønske fra de deltagende. Kontakt 
Annette Holm på 5639 8496 eller ah.holm@mail.dk 
Pris 30 kr. pr. gang.

Familiedag den 21 juni Køge/Herfølge. Nærmere 
info i Jagthunden og på Korthaarklubbens og Ruha-
arklubbens hjemmesider.

Ræveslæbstræning: Opstart efter 15. juni. Kontakt 
Bjarne Bendtsen 24 65 02 74 bb@pap.dk

Træning til Vand- og slæb tirsdage kl. 19:00. Pris 
30,- pr. gang 16. + 30. juni, Bursø, Mallehøjvej, 
4930 maribo, 7. + 14. juli, Reersø, Reersøvej 4990 
Sakskøbing, 21. juli, Mogenstrup, Mogenstrup, 
Bøgesøvej 30, 4700 Næstved. 26. juli, Afslutning 
med lokalprøve Bøgesøvej 30, 4700 Næstved, Kl. 
9:00. Pris for deltagelse til prøve 150,00 kr.
  
Marktræning: 
4. august kun for unghunde (under 2 år), 11. august 
for unghunde + åben klasse, 

18. og 25. august for åben klasse, 22. og 29. septem-
ber for vinderklasse. 
  Tilmelding til René Jørgensen 30 458 584 eller 
faust@waoomail.dk eller Palle Eriksen på 4018 
0753 eller pinge@mail.dk Det koster 100 kr. pr. 
gang. 
  Deltagelse i Aktivgruppen Storstrømmens mark-
træninger er for alle, der er medlem af enten Ruhår- 
eller Korthårklubben. For dem, der ikke er medlem 
af en af klubberne, opkræves et ekstra gebyr på 50 
kr. til Aktivgruppen Storstrømmen.

Efterårsmarkprøve:
Lørdag d. 29. August 2015. Pris 250,00 kr. 2 hold 
8-10 hunde på hver.
Mødested: Kogangen 9, Sakskøbing, mødetid: 
kl.09:00.
Tilmelding efter den 1 august til Anette Holm 56 
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398 496 eller AH.Holm@mail.dk 
Dommer oplyses senere eller på selve dagen.
  Venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen.

Aktivgruppen Aalborg.  
Apporterings- og ræveslæbstræning:
Onsdag 17. juni kl. 18.30 Mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.(ræveslæb og 
app.). Onsdag 24. juni kl. 18.30 Mødested: Langholt 
søer. (vand og apportering).

Schweisstræning: 
Afholdes evt. som individuel træning - Kontakt Per 
Morville eller Jens Arne Hald

Familiedag: 
Afholdes 27. juni kl. 9.00 hos Karl Georg Kristen-
sen, Skovgårdsvej 28, Hals

Vand-, Slæb og apporteringstræning: 
Onsdag 29. juli kl. 18.00 Mødested: Langholt søer. 
Onsdag 5. august kl. 18.00. Mødested: Langholt 
søer. Onsdag 12. august kl. 18.00
Mødested: Langholt søer. Onsdag 19. august kl. 
18.00 Mødested: Langholt søer.

Marktræning efterår: 
Såfremt der afholdes marktræning i efteråret an-
nonceres dette på hjemmesiden
  Ønskes yderligere oplysninger ret henvendelse til 
bestyrelsen. 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 19. juli 2015 kl. 9.00. 
  Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. Tilmelding 
på www.hundeweb.dk eller også sendes tilmel-
dingsblanket + deltagergebyr til prøveleder: Uffe 
Jacobsen, Hvingelvej 3, Hee, 6950 Ringkøbing, Tlf. 
61 28 50 32 – senest den 12. juli 2015. 
  Kan eventuelt indsættes på konto nr. 7670-2 804 
172, husk angivelse af stambogsnr. Hunden skal 
være DKK stambogsført.

Vand og slæbtræning: 
Hver onsdag frem til vand- og slæbsprøven i Sta-
uning. Dejbjerg primo august 2015). 
Mødested: Pumpestation nord, Stauning. Tid: kl. 
18.30. Tilmelding til: Steen Kirk Jensen 
(tlf. 61 46 75 01) – senest den 5. juni 2015. Max. 20 
deltagere.
Gebyr: kr. 400,- (afregnes første gang). Træningen 
er i samarbejde med Ruhårsklubbens 
område 4.

Fuldbrugstræning:
Mandag den 15. juni 2015 og følgende mandage 
frem til den første fuldbrugsprøve i september. Mø-
dested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 18.30.   
  Tilmelding til: Gorm Henriksen (tlf. 52 37 17 79) – 
senest den 10. juni 2015. Max: 12 deltagere. 
Deltagergebyr: kr. 200,- kr. (betales ved første træ-
ningsdag) dertil kommer afregning af vildt. 
  Træningen er i samarbejde med Ruhårsklubbens 
område 4.

Apporteringsprøve/Familiedag:
Søndag den 21. juni 2015 kl. 9.00 afholdes aner-
kendt apporteringsprøve + ræveslæbsprøve hos Inge 
Thorndahl, Kaasvej 6, Torsted, 6990 Ulfborg. 
  Tilmelding via www.hundeweb.dk eller til Laila 
Bilberg, Agerfeldvej 8, 7550 Sørvad senest den 15. 
juni 2015. Tilmeldingsgebyr bedes Indsættes på 
konto nr. 7670 1788020.  Der vil endvidere være 
mulighed for eksteriør Bedømmelse af hundene 
samt sjov apportering på tid. Der kan købes øl, vand 
og pølser.  
  Ovenstående er i samarbejde med Ruhårsklubbens 
område 4.  

Lokal efterårsmarkprøve: 
Afholdes søndag den 23. august omkring Lem.  
Mødetid kl. 08.00 og sted oplyses ved tilmelding. 
Pris kr. 200,- inkl. morgenkaffe som betales ved 
tilmelding. 
  Tilmelding til Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 
6940 Lem (Tlf. 61 46 75 01). Tilmelding senest den 
16. august 2015. Max. 2 hold.

Studiekredsen af 1968.
Apporteringstræning: Torsdage kl. 19.00  til og 
med d. 13. august 2015. Medbring selv apporte-
ringsemner til træningen. Mødested: Oldvejen/
Nyvang, Holbæk.

Dressurtræning: 
Torsdage til og med d. 25. juni 2015. Der trænes for 
begyndere og øvede. Der er mulighed for deltagelse 
af andre jagthunderacer. Tilmelding til Jeff Jakobsen 
på tlf.: 22 36 58 20 eller e-mail.: le-jj@mail.dk 
Mødested: Oldvejen/Nyvang, Holbæk.

Roskilde dyrskue: Har du lyst til at stille din hund 
på Korthår klubbens stand, ring og tilmeld dig 
til Leif Jensen på tlf.:23 38 96 18. Din hund skal 
være vant til mange mennesker og være rolig og 
omgængelig.

Familiedag søndag den 21 juni.
Kære hundeven
Så er det tid igen til at vi mødes til familiedag, som 
er for medlemmer af: Dansk Münsterländerklub, 
Dansk Ruhårklub, Korthaarklubben, Vizslaklubben.
Søndag den 21. juni 2015, med parole kl. 09.00. 
Mødested: Køge-Herfølge skydebane, Billesborgvej 
42B, 4681 Herfølge.
   Så derfor tag hunden og familien under ”ar-
men” kom og nyd samværet. Du kan deltage med 
din hund i følgende anerkendte discipliner: DJU 
apporteringsprøve.  Gebyr 225.- kr. Indskrivning 

Palle Eriksen og Kim Staal, får sig en snak. Foto 
Benny Fischer.

Så blev fuglene rejst af Stella. Foto Benny Fischer.

Fra Aktivgruppen Storstrømmens lokal forårsmark-
prøve den 7/3. Foto Benny Fischer
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slutter kl. 11.00. Ræveslæb.  Gebyr 150.- kr. max. 
12 hunde efter først til mølle princip. Tilmelding til 
begge prøver via hundeweb.
  Der vil også være mulighed for at få hunden 
bedømt af en eksteriørdommer, denne bedømmelse 
vil ikke blive registeret. Gebyr 50.- kr.
  Der arbejdes på fl ere forskellige aktiviteter for 
både hund, børn og barnlige sjæle.
  Der kan på dagens købes øl, vand og vin på stedet. 
Ligesom der vil være mulighed for at bestille mor-
genmad for kr. 30,00 (der vil være morgenmad fra 
kl. 8) eller frokostbuffet for kr. 75 pr. person. Maden 
skal forhånds bestilles på nedenstående tlf. eller 
mail. Senest d. 16. juni 2015.
  Ellers medbring gerne egen madpakke. Ønsker du 
at være hjælpe på dagen er du mere end velkommen 
til at kontakte undertegnede. Tilmelding og spørgs-
mål stilles til prøveleder: René Olsen, Stationsvej 
5, 4681 Herfølge.  Tlf.; +45 22 36 55 52 / 31 389 
639 eller
  Mail:Lindegaard.olsen@gmail.com

Udvidet og alm. apporteringsprøve samt ræve-
slæb: Søndag d. 5. juli 2015 kl. 09.00. Mødested 
kommer senere. Kom og test din hund om den er 
klar til de anerkendte prøver.
  Tilmelding til Leif Jensen på tlf.: 23389618 eller 
leifj@tjmf.dk  senest d. 1. juli 2014.
Der vil igen i år blive tændt op i grillen. 

Vand- slæb og apporteringsprøve: Søndag d. 2. 
august 2015 kl. 08.00. i Gundsømagle.
Afholdes igen i år hos John Christensen. Vi mødes 
til fælles morgenbord (medbring selv kaffe og 
brød).  Tilmelding til John Olsen tlf.: 28 33 11 10 
email.: iceolsen61@gmai.com senest d. 30. juli 
2015 Der vil igen i år blive tændt op i grillen. 

Har du ændret tlf.nr., e-mail eller adresse kontakt 
venligst Bo Pedersen på tlf. 29 62 87 53 eller Stu-
diekredsen@korthaarklubben.dk
  Husk kontingentet kr. 150,00 skal betales senest d. 
15. februar 2015. Kontingentet kan overføres via. 
netbank, kontonr. 0537-0000335827. Husk at skrive 
dit navn under besked til modtager. 

Med venlig hilsen
Arbejdsudvalget.

Aktivgruppen Syd og 
Sønderjylland.
Ræveslæbs Diplom Prøve den 25.3. i Bevtoft 

Plantage.
Der var tilmeld 6 korthaar og 1 langhår.
Bestået med 4 point:
Jupp Vom Erlental   F: Otto Brunhøj Jensen + pokal.
Fjelstrups Gordon   F : Andreas Andersen, 
Freja F:  Kaj Hedegaard.
Bestået med 3 point:
Rugbjerg´s Riko II    F:  Mogens Tastesen.
Ikke bestået:
Tessans Falcon   F:  Peder Jørgensen.  
Lystlund`s Ø-Roger F  F:  Kurt Mosegaard.
Allis Kiholm

Husk vores familiedag på Jægergården i Ribe 
søndag den 2 august.  Der vil være anerkendt appor-
tering og ræveslæb.  Se program på hjemmesiden.
Allis Kiholm.

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

Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50, 
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289 
469 
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk

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

Område 2 Viborg og omegn
Kontaktperson: Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 
8831 Løgstrup, tlf. 86 64 21 04
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærs-
bro, tlf. 86 65 88 56
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

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

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

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

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

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

Aktivgruppen Københavnsområdet: 
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3, 
2680 Solrød Strand, tlf. 43 99 97 43 / 26 305 500 
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk

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

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

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

Pokalvinder på ræveslæb den 25 marts Otto Brunhøj 
Jensen.

www.fjd.dk
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DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

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

www.dmk-online.dk

At finde vores eget spor
Højægers Mico er min anden hanhund/ 
Kleiner Münsterländer jeg har haft. Hans 
forgænger Tarzan købte jeg som 12 ugers 
hvalp i 1994 hos Henning i Horsens og han 
blev næsten 15 år, han var en super jagt-
hund og fungerede godt i familien men jeg 
fi k aldrig ”tid” til at træne andet den lokale 
lydigheds træning i 1994. En uge efter han 
døde mæt af alder gik jagten ind på en ny 
hund, og der var ikke tvivl om racen, derfor 
søgte jeg på vores hjemmeside efter egnet 
hund og gerne en unghund.
  Valget blev at kontakte Verner i Tarm som 
havde to hanhunde på 10 mdr. En kammerat 
og jeg kørte til Tarm i senvinteren 2009 og 
så de to hunde an. Valget var let, Gunnar var 
også helt ”skudt” i Mico og det var også de 
egenskaber jeg søgte: vandglad, kort søg og 
god apportør endda også på rævehvalp og en 
rigtig fl ot hanhund.
  En uge senere gik turen igen til Agnethe og 
Verner og Mico kom med hjem og turen gik 
på stranden næste morgen hvor vandglæden 
hurtig viste sig. Hurtig herefter kontaktede 
jeg DMK Esbjerg og vi faldt hurtig ind i 
træningen hvor vi hovedsagelig har koncen-
trerede os om apporteringen som gav vores 
første resultater med bestået DJU og siden 
Vand og Slæb prøver (Skjern og Give) og 
i 2012 bestået udvidet apporterings prøve 
(Esbjerg).
  Vi har også deltaget i foreningens 3 hold-
apporterings samlinger i Esbjerg, Blokhus 
og Fyn, og i Esbjerg og omegnes racedyster 
mod Korthår og Ruhårs klubberne i fl ere 
år. Mico mister dog lidt hist og her og er 
næsten aldrig helt i toppen. Vi var også i 
Fredericia til udstilling i 2012 hvor han blev 
2. bedste hanhund i racen. Så kom udfor-
dringen om nye ”jagtmarker” og pga. mit 
handicap (en drop fod som følgeskade af 
en blodprop i 1992 og dertil en lam venstre 
arm) er vi gået langt uden om marken. 

I vinteren 2014 var der pludselig en plads 
på Esbjergs schweiss hold ledig og vi sprang 
til straks. Her var noget Mico syntes om og 
kunne se fornuften i at gøre ordenligt, så tu-
ren gik til Horsens i april som han bestod og 

blev bedste 3 timers hund, siden til Torsted 
hvor han vandt på 20 timers sporet.
  Vi trænede videre og gjorde sporet længere 
og ældre indtil nok fra lokal samfundet 
havde skubbet hen mod den større udfor-
dning om at ansøge til schweissregisteret. 
Især min kammerat og tidligere register 
fører gav det sidste skub. Ansøgningen 
blev sendt og vi blev indkaldt til kvalitets-
test i Fejsø i starten af september. Inden 
da var alle ansøger inviteret til Silkeborg 
til en lille test lignede kvalifi kationstesten 
ved Schweisshundefører Jørgen Olsen. En 
lærerig dag hvor vi gjorde en fi n fi gur og 
fandt sporet men brugte lidt lang tid på en 
afl edning.
  Nu strammede nettet om os, for vi var 
begge fanget i dette nye univers med store 
udfordringer og oplevelser som vi ikke 
havde i tankerne den dag i december/januar 
hvor sporet faldt ind på schweiss delen. Rig-
tig mange spor er blevet lagt, nye sværheds 
grader er indlagt og især har jeg lært meget 
de gange jeg har gået med på anders spor.

  Vi kom ud af kvalitetstesten med ”kan 
optaget i registeret” Vi stødte en rudel 
kronvildt ind over sporet i ”stjernen” på 
skuddet som gav lidt travlhed i netop denne 
vanskelige del af sporet lige inden sårlejet 
og hetzen. 

Så gik turen til Kalø i oktober til to dags 
kursus. Vi er ikke den vanlige ekvipage 
med en hund på seks år (gammel) og en 
handicappet fører, men den 8. oktober kom 
vi inde i det to årige uddannelsesforløb som 
registeret schweisshundefører/hund. Vi 
havde faktisk et opkald den 7. men der var 
vi på træningsnattesøg på Kalø og uden legi-
timkortet. Så var det bare at vente på alle de 
opkald der nu ville komme og jeg var rundt 
på øen ved jagtforeninger/konsortier på øen, 
lokale jordejer eller jæger med egen jord, 
taxi, turistbureau, udlejnings fi rmaer, politi 
m.m. og informere om mit nye erhverv. 
  Første udkald kom fra fastlandet på et lam 
der var fl ygtet efter skuddet, men der var 
schweiss på skudstedet. Vi ankom og jeg 

Micos første stykke  kronvildt fundet efter 80-90 meter lungeschweiss spor i Houstrup 28. november.

www.fjd.dk
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stolede mere på jægeren og hans anvisninger 
end på Mico. Det var begyndt at regne og 
schweissen på anskuds stedet var kun synlig 
fordi jægeren havde lagt sin jakke henover.
  Jeg startede Mico op, sporet blev mere og 
mere ”kold” med en uopmærksom hund, så 
retur igen og lod ham gå modsat af anvisnin-
gerne hvilket ikke var til jægerens tilfredshed, 
men ca. 50 meter uden af sporet lå et stykke 
lunge og 10-15 meter henne lå lammet. Det 
var en hård start med mange ukvemsord fra 
klienten, men vi fi k snakket eftersøgningen 
igennem over en øl, men tvivlen var stor på 
vej hjem i bilen, var det nu det hele værd! 
  Vi fi k invitation til en af naturstyrelsen 
kronvildtkøbejagter som schweissfører, og 
her fandt vi let den hind vi blev sat på og jeg 
fi k også to eftersøgninger med nogle mere 
erfarende fører med hjem i bagagen. CV’et her 
fra de første fi re måneder er tre eftersøgninger 
på trafi k, fundet to døde stykker råvildt og 
en der var samlet op (tydelig tegn herpå) fi re 
jagteftersøgninger på råvildt, to fundet døde 

og to konstateret friske. Fire stykker kron-
vildt fundet og en kontroleftersøgning, hvor 
vi fastslog som skytten også regnede med, 
at det var et forbi skud. Derudover har jeg 
været med erfarende fører ca. 10 gange.
  Nu er jagtsæsonen slut og der trænes en-tre 
gange på spor om ugen, og der er lavet af-
tale med lokale TV Fanø om en udsendelse 
om schweissarbejdet. Den 11. marts gik 
turen til Kalø igen til en samtale og endags 
kursus. Inden da var der stormøde på Fyn 
og lur mig om det også bliver til en lille tur 
eller to over at se træningen i DMK Esbjerg. 
I april er der områdemøde i Ulfborg og 
efteruddannelseskursus i Tisvildeleje. 

Malurt i bærret er at jagten næsten er ikke 
forekommende, men det opvejes hurtig ved 
den spænding det giver når telefonen ringer 
- Kan du komme? som straks følges op af et: 
- JA og så pakke bilen med hund, riffel m.m. 
og så, afsted for hvad kommer vi ud til?.
  Jeg har dog lært at de første oplysnin-
ger sjældent er korrekte, og det må være 
jægerens/billistens hjerne der spiller dem et 
puds, så det er hundens næse der bestemmer 
retning og først når hovedet løftes for meget 
at jeg skal hjælpe lidt til ved at vende hun-
den ryggen eller lige tjekke op med: - Har 
du sporret?. De svære eftersøgninger er de 
resultatløse hvor man ikke får kontakt med 
dyret, eller tvivl om det er det rigtige dyr vi 
har sporet op. For ligger der et dyr du burde 
havde fundet ? og sikkerheden kommer 
måske aldrig, men fi ndes der et dødt eller 
afkræftet dyr i nærheden, er tvivlen der altid 
så er det godt at vi skal søge hjælp ved en af 
de mere erfarende førere, inden vi afslutter 
en eftersøgning hvor vi har konstateret træf. 
  Jeg valgte helt rigtig i starten af 1990’erne 
da valget blev racen Kleiner Münsterländer 
og de to hunde jeg har haft har helt levet op 
til de forventninger, og langt mere især da 
træningen begyndte at give porte.

  Vi havde også det held i vinteren 
2013/2014 at det var det helt rigtige tids-
punkt med at Mico havde erfaringen til at 
koncentrerer sig om sporet, og da vi søgte, 
hjalp det også at vi bor på Fanø med færge 
forbindelse og at to fører var stoppet i lokal 
området inden for kort tid.
  Resten har været træning, træning og mere 
træning hvor vi begge har gennemgået en 
forandring fra jagtspor til schweissarbejde 
men der har også været fejltagelser bl.a. da 
vi begyndte at træne bringsel lige op til kva-
lifi kationstesten og fi k det gode råd at det 
var bedre at hunden blev ved dyret som så 
kunne fi ndes med gpseren (som han gjorde 
til testen) end at det skulle se fl ot ud med 
hunden der kommer tilbage med bringselet 
og følger dig ud til dyret, som gerne skulle 
ligge der endnu!  
  Hundearbejdet har også givet rigtig mange 
kammarater og bekendte inden for vores 
fælles interesse hunden og arbejdet med 
den, og jeg håber at kunne få overskud til 
andet hundearbejde inden for kort tid igen.
  Nu håber vi på at der kommer mere gang 
i butikken. Ikke at der skal ske fl ere uheld, 
men der bliver kørt en del dyr ned vi ikke 
bliver tilkaldt til, og måske forbi-skuddet 
ikke gik forbi, men at der først er schweiss 
eller andre pürschtegn et stykke inde på spo-
ret, men forhåbentlig tv-spotten vil afhjælpe 
lidt og snart står bukkejagten for døren og 
den første hele sæson begyndes.
  Tøv ikke med at ringe efter en fører hvis 
uheldet er ude, vi står klar så meget familien 
og arbejdet tillader det, og hvis den første 
fører ikke kan, har vi et godt netværk som 
hurtig kan rekvireres. Trafi kanter kan altid 
ringe 1812 (dyrenes vagtcentral) som så 
kontakter nærmeste hundefører og vi står 
også i Schweissregisteret (www.schweiss.
dk) hvor der kan ringes direkte til hundefø-
reren.
Henrik Skovgaard, Fanø

Der kan tilmeldes i følgende discipliner:
400 m/3 timer og 400 m/20 timer
600 m/3 timer og 600 m/20 timer
Mødested: (Maskinhuset) Tovsigvej 1, 
7700 Thisted.

Tilmelding sendes til prøvelederen: Peter 
Ringgaard, Solbakken 12 Ræhr, 7730 
Hanstholm. Telefon. 40 478 422
  Sidste frist for tilmelding er d 26-7-2015 
med posten.
  Prøvegebyr: 450 kr. for 400 m og 600 
m 3/timer (plus 100 kr. for rapportering) 
500kr. for 400 m og 600 m 20/timer (plus 
100 kr. for rapportering) .
  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 tilmeldings-
blanket, som fås hos prøvelederen eller på 
DKK’s hjemmeside under ”AKTIVITE-
TER ” Blanketten skal udfyldes tydeligt. 
Oplys venligst email adresse).
  Der henvises til DMK/DKK’s hjemmeside 
omkring schweissprøveregler.
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 anmeldel-
ser 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

 Invitation til DMK’s schweissprøve i Thy den 1. august

Højægers Mico 1 p. og bedste hund på prøven i Hor-
sens (Bjerge Skovpart) den 12. april 2014 ved Jens 
Foldager.

Træningsdag i  februar 2015 efter 600 meter spor. 
Skindet er fundet og belønning er givet.

www.fjd.dk
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DMK-områderne

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

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Gunde-
stedvej 17, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87, E-mail: 
cnh@post.tele.dk

Hvalpe- og unghundetræning
Kurset starter tirsdag den 4. August 2015 og slutter 
tirsdag den 8. september 2015.
Unghunde – ( max 24 mdr.). Kurset starter kl. 18.30 
og slutter kl. 19.30
  Kurset starter kun op hvis der er min. 6 hunde.
Pris for kurset er 250 kr.
  Gebyr betales på første træningsdag, så mød op 
i god tid. Husk gyldige vaccinationspapir på din 
hund. Tilmelding skal ske til mail: cnh@post.tele.dk 
– husk at skrive hvilket hold du skal tilmeldes.
  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Christian Nøhr 
på telefon 23 30 36 87.

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

Efterårstræning:
Der trænes på det militære areal ved Kulsbjerg. 
Parkering på den vestlige side af motorvejen.
Start onsdag den 05. August 2015 kl. 19,00. I alt 5 
onsdage.
Pris: 50,- kr. pr. gang.
Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vording-
borg. Fra hovedvejen mellem Vordingborg og 
Stensved følger man Kohavevej, hvorefter Vallebo-
vej 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 vel-
komne og der trænes hovedsageligt lydighed og 
apportering.
  Spørgsmål kan rettes til Niels-Henrik 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
Start onsdag d. 10/6-2015 kl. 18.00. Der trænes 4 
gange ( hver 14 dag )
Pris pr. gang 50 kr. Kontakt Michael Larsen tlf. 
25675143

Hvalpemotivation
Start onsdag d. 12/8-2015 kl. 18.00
Der trænes 5 gange. Pris 200 kr. Min 5 hunde. 
Kontakt Lars Thunberg tlf. 22112144

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

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

Vand,- slæb- og apporteringstræning
For hunde der påtænkes tilmeldt anerkendt prøve.
Tirsdage kl.19.00. d. 14/07. d .21/07. d. 28/07.d 
.04/08.

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

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Gustav Zim-
mersvej, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail: 
thorkildh@ofi r.dk

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grøn-
lundsvej 4, 7700 Thisted, Tlf. 97 98 61 73, E-mail: 
carstenoggudrun@hotmail.com

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

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

Området har fået sin egen hjemmeside: www.dmk-
viborg.dk
  DMK medlemmer i Viborg området bedes sende 
deres navn, mobil nr. og mailadresse til tsni@mail.
dk for optagelse på vores nyhedsmail liste.
På områdets vegne
Tage S. Nielsen

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Ole Hildebrandt, Nygårdsvej 
48, 8570 Trustrup, Tlf. 86 33 41 16, E-mail: 
oh241157@gmail.dk 

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

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Risvan-
gen 9, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail: 
nils@ok.dk

Område Esbjerg og omegn:
Kontaktperson: Mona Horsted Storgaard, Karl 
Jensensvej 16, 6731 Tjæreborg, tlf.: 21 92 00 30, 
E-mail. m.storgaard@me.com 

Marktræning Søndag D. 2. – 8.  - 5. – 22. – 29. 
August. Ændringer i Datoer kan forekomme. Pris 
150,- pr gang.
  Husk Madpakke, Øl/Sodavand kan købes
  Afl ysninger fra vores side pga. div. prøver kan 
forekomme så refunderes pengene.
  Mødested. Roager Kirke, Roagervej 394. 6760 
Ribe.

Agerhønsejagt, dato ligger ikke helt fast men det 
bliver enten D. 19 eller D. 26 september.
Tilmelding senest D. 15 August Pris 900 Kr.
Tilmelding er Bindene. Dog kan pengene refunde-
res, hvis andre kan tage pladsen.
  Morgenmad kl 8.30 pris 25 kr. Husk Madpakke og 
Vand til hundene.
Øl/Sodavand kan købes.
  Mødested. Roager Kirke, Roagervej 394. 6760 
Ribe.
  Tilmelding til alle aktiviteter sker på denne mail: 
Heidi.dmk.esbjerg@gmail.com

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

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

Område Bornholm:
Kontaktperson: Kim E. Pedersen, Violvej 8, 3720 
Aakirkeby. Tlf. 21 20 42 31.

www.fjd.dk
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE

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

www.gdh.dk

Oplevelser ved Hovedprøven 

Årets hovedprøve fandt sted i Jylland. 
Foruden at være festlig som altid var den 
kendetegnet ved mange deltagere – fi re 
hold- og et internationalt islæt. I år var der 
en deltager, der havde taget hele turen i 
bil fra Østrig. Desuden var der en delta-
ger fra Sverige og her var ikke tale om at 
krydse sundet og bælterne for at komme til 
hovedprøve. Nej – Catherine havde taget 
hele turen fra Luleå så hun forlod et svensk 
vinterlandskab og dukkede op i det jyske, 
der var i fuld forårsdragt.
  Os der kom fra Sjælland havde lige pludse-
ligt ikke så ondt af os selv på grund af lang 
transport. 

Vi startede med et godt morgenbord i 
forsamlingshuset hvor vi også blev oriente-
ret om hvad der skulle ske i løbet af dagen 
og blive delt op hold. Jeg kom på hold fi re 
som rosinen i pølseenden. På vores hold var 
vi 11 åben klasse hunde som kørte ud til de 
anviste arealer, nogle rapsmarker med lidt 
pil imellem.
  De første to hunde blev hurtigt sluppet 
og jeg tror ikke de løb mere end 20 meter, 

så var der stand med en fl ot sekundering, 
hunden rejser perfekt par høns på ordre, 
men preller desværre 10- 15 meter, så var 
det desværre slut for i dag. 
  Så blev det min tur Emmi var ikke rigtig 
vågen, der manglede noget fart, men hun 
søgte godt, der kom lidt mere fart, da vi kom 
ind i pilene, der var et par steder hvor der 
var lidt fært, men ikke nok til en stand, så vi 
fortsatte ud på marken igen, men Emmi og 
makker havde ikke meget fart. Emmi fi k en 
anden makker hvor der var noget mere fart, 
vi gik over raps igennem pil hvor der letter 
to fugle, uden hunde og mennesker er i nær-
heden, vi blev skiftet ud med to andre. Der 
var god fart, godt søg et par tomme stande, 
men med gode sekunderinger.
  Vi andre var lige begyndt at snakke om at 
der ikke var nogle fugle, da der blev stødt 
fugl og da den blev fulgt på vej, var det 
desværre slut for endnu en hund. I næste 
slip, var der en hund der stak lige ud i terræ-
net, så gik det ikke mere. En anden stjal en 
stand, så var det også slut for den. Der var to 
der var lidt langt ude som stødte en fugl, så 
blev den godt nok fulgt til dørs. Det blev så 

det sidste de lavede den dag.
  Emmi kom ud igen og der kom lidt fart 
i hende, men der måtte godt komme lidt 
mere, hun søger godt og bredt, makker  får 
stand og Emmi laver en fl ot sekundering, 
makker rejser en fasankok, og dækker fi nt 
efter nogle meter, så 3 pr til den. Emmi 
fortsætter sammen med ny makker, hvor 
der kommer lidt mere fart på, for makker 
hund går rigtig godt, med fl ot fart og søg, 
desværre får vi ingen fugl, men til sidst i 
slippet springer der en hare, lige imellem 
benene på makkerhund og fem-seks meter 
fra Emmi. men vi får dem dækket fl ot af 
(fædrene var meget stolte). Der blev så holdt 
frokost, hvor Jesper Poulsen giver et par 
numre på jagthorn, det ene var fanfare for 
gammel dansk hønsehund. Mens vi holder 
frokost, kommer der to skibe sejlene med 
nogle vindmøller, det så helt vildt ud, for vi 
kunne kun se marker og ikke vand.
  Efter frokost er vi tre hunde tilbage og vi 
kører alle til en stubmark, hvor de første to 
hunde bliver sluppet. Der bliver vist god 
fart og godt søg, pludselig har den ene stram 
stand og rejser perfekt på ordre og er stille i 
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Æren som Årets Hund i Klubben for 
Gamle Danske Hønsehunde, tilfalder 
den hund, der gar optjent fl est point ved 
diverse prøver i løbet af det forgangne år.
  Æren tilfaldt i år DK02506/2010 Markpr. 
Loke og Louise Testrup Nielsen, som i 
løbet af 2014 opnåede 22 point i konkur-
rence.

Årets hund

Charletan´s Hazel DH17280/2013: UK-1.
Præmie, Bedste unghund og Matchvinder, 
Andreas Konstmann-Lange 
Flade Revdal Fuji DK08902/2014: UK-1.
Præmie, Marianne Hummelgaard
Kira DK06293/2014: UK-1.Præmie, Kenth 
Lange
Charletan´s Hidalgo DK17278/2013: UK-3.
Præmie, Peter Harboe

Thora DK00951/2011: ÅK-1.Præmie, Bed-
ste åbenklasse, Jørgen Gerstrøm

Ronnie DK09038/2010: ÅK-1.Præmie, 
Bjarne K. Hansen
Loke DK02506/2010: ÅK-2.Præmie, Louise 
T. Nielsen
Thor DK02510/2010: ÅK-2. Præmie, Ej-
vind S. Larsen
Mærsk-Møller´s Victor DK04775/2011: 
ÅK-3.Præmie, Marie-Louise Mærsk-Møller
Emmi DK02504/2010: ÅK-3.Præmie, Søren 
L. Poulsen

Resultater Klubbens hovedprøve

Alle præmierede hunde.

opfl øj og skud, så var 2 pr hjemme. 
  Så blev det vores tur. Emmi starter rigtig 
godt med god fart og de to hunde deler fl ot 
marken imellem sig og får det hele med, og 
pludselig har Emmi stand og hun rejser fl ot 
og præcist, dækker promte og der er ro i op 
fl øj og skud, 3pr til os (jubi det lykkedes). 
Emmi skulle fortsætte for at se om den 
anden hund skulle komme for fugl, det lyk-
kedes desværre ikke (det var nok den hund 
der gik bedst på vores hold), vi fi k en stand 
mere hvor Emmi nok stod stand i fem min, 
inden dommeren kom, men hun behandlede 
parhøns perfekt. 
  Det der startede som en sløv dag, blev 

Hovedprøven havde besøg af FJDs formand Christian 
Johansen.

alligevel en god dag. Jeg syntes vi så rigtig 
meget godt hundearbejde og førerne gjorde 
det godt, men der skal også held til. Vi var 
også så heldige, at der var tre søskende fra 
samme kuld (Emmi, Thor og Loke) efter 
vores gamle hanhund Frodo til prøven og de 
blev alle præmieret. Jeg vil gerne sige tak til 
Kim Sørensen der var prøveleder og klub-
ben for en super dag.”
Søren Lyngbak Poulsen  

Klar til matchning.

Hygge.

www.fjd.dk

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE



43

LANGHÅRSKLUBBEN

Klubredaktør:
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, Søsum, 3670 
Veksø Sjælland. Tlf. 47 17 22 68/20 71 22 68
e-mail: ida.thyssen@hotmail.com
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VJP Herzhorn d. 28. marts 
Den sidste weekend i marts - weekenden vi, 
som førstegangshundeejere har set frem til i 
meget lang tid. Spænding, følelser og nerver 
sad helt udenpå tøjet, hvordan skulle det 
hele mon gå??

Fredag d. 27. marts, drog fi re bilfulde 
danskere mod Tyskland, med i alt fi re Tysk 
Langhåret unghunde. Stemningen var i 
top, trods tyk myldretrafi k, nåede vi fredag 
aften til det hyggelige guesthouse, hvor 
vi skulle overnatte. Hundene, som havde 
klaret køreturen til UG, fi k sig en velfortjent 
luftetur, inden vi tog ud for at spise aftens-
mad. Vi blev anbefalet en fi n restaurant nær 
guesthouse - hvor vi kunne få den eftertrag-
tede wienerschnitzel. Snakken gik, tysken 
serverede gode „große bier“, og inden vi 
fi k set os om, var det sengetid. En lang dag 
forude, kræver en god nats søvn, for både 
hund og ejer. 
  Lørdag morgen kl 06, stod vi op til det 
lækreste morgenbord, hvor vi blev velfor-
synet, inden vi tog afsted mod prøvestedet, 
hvor vi skulle være kl 07. 
  Vi ankom til Herzhorn, byen hvor VJP skal 
afholdes. Alle hunde skulle „tjekkes ind“, 
hvorefter der blev holdt en kort briefi ng 
omkring dagens forløb. De elleve hunde + 
førere blev delt op i tre grupper, hvorefter 
hver gruppe kørte afsted til de forskellige 
prøvesteder. 

Da vi ankom til marken hvorpå vi skulle 
starte haretramp, var der igen en kort 
briefi ng om hvad der skulle ske, hundene 
fi k hver et slip, så de kunne få tisset af, 
og prøven var nu igang. Det første hun-
den skulle vise var, at den kunne følge en 
harefod - vi trampede derudaf, over bæk og 
under pigtråd, og hver gang vi så en hare, 
blev en af hundene sat på foden. Alle hunde 
gik nogle fi ne harefod, og tyskerne var væl-
dig tilfredse med hvad de så. Hundene fi k 
også på dette revir, muligheden for at vise 
stand, hvad de tog stand for var ligegyldigt, 
de skulle blot vise at der var anlæg for 
stand. Dette lykkedes også rigtig fl ot for alle 
tre hunde, og endnu engang var tyskerne 

tilfredse. Vi gik så tilbage til bilerne - et nyt 
revir stod for skud, vi skulle nemlig afprøve, 
om hundene var skudfaste. Dette foregik, 
ved at lade hundene lave et marksøg, hvor 
der blev affyret to skud, hundene reagerede 
positivt på skuddene, og fi k derfor titlen 
‚skudfast’. 
  Vi sluttede af med, at alle hunde blev 
sluppet på et tredje revir, der skulle de vise 
et energisk og velvilligt bredsøg. Alle var 
glade og lettede, tanken om at disciplinerne 
nu var gennemført, gav en vis ro blandt 
hundeførerne. På de tyske prøver, får du 
muligheden for at vise 100% hvad din hund 
kan. Hvis du mener din hund kan udføre en 
disciplin bedre, gør de alt for, at den kan få 
lov til at vise det.
  Til slut blev vi kaldt sammen til evalu-
ering/slutbedømmelse. Alle hunde og deres 
fører, fi k nogle fi ne ord med på vejen, samt 
deres point for dagen. 

Vi pakkede hundene i bilerne, og kørte til-
bage til Herzhorn, hvor vi havde sagt ja til at 
spise med, når prøven var slut. Alle tre grup-
per ankom mellem kl 15-16, og snakken gik 
lystigt. Oplevelser, gode samt knap så gode 
blev delt, og heldigvis fi nder man den stør-
ste opbakning blandt klubbens medlemmer. 
Det er så fedt, at kunne dele sine glæder, 
men andre som har samme passion. 
  Klokken slog 16, og der blev til vores store 
begejstring serveret schnitzel med alt i tilbe-
hør. Det var så lækkert. Herefter var der ud-
deling af prøvebeviser, og alle hundeførere 
fra Danmark kunne tage hjem med bevis på, 
at deres hunde havde bestået VJP. 
  Med en god mavefornemmelse, satte vi os 
i bilerne, og kørte mod Danmark. En lang 
tur forude, men i vores bil, gik snakken 
omkring de mange positive oplevelser. 

Alt i alt har vi været utrolig positive om-
kring prøven i Tyskland, og dette fi k vi i 
den grad bekræftet, da vi var afsted. Vi blev 
mødt med en stor gæstfrihed, og det var 
rigtig dejligt at se, at tyskerne synes godt om 
vores hunde. 
  Selve VJP prøven, synes vi også meget 

godt om. Hunden får lov til at vise sine 
anlæg og kunnen, og mener du selv at din 
hund kan gøre det bedre, får du også mulig-
heden for at vise det. 
Det er så dejligt at være sammen med andre 
mennesker, som har nøjagtig samme passion 
som en selv, vi brænder allesammen for at 
arbejde med vores hund. Opbakning af klub-
medlemmer, som tog hele turen til Tyskland 
for at støtte, er uvurderlig, det betyder så 
meget. Hele den holdånd vi sammen som 
klub har, er værd at passe på og holde fast 
ved. 
Tobias Dyrvig & Monica Bækgaard

Hvad sker der? Foto: Gitte Becher.

Sommeraktiviteter
Følg med på klubbens hjemmeside.
Husk familiedag i Kreds Midtjylland 
20.06.
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Dagen forløb i dejligt vej og der var stor 
aktivitet af vildt i marken. Hundene var i 
kontakt med 12 gange parhøns, derudover 
var der yderligere nogle par i terrænet og 
her er tale om en vild bestand! Der var 
også både Fasaner og Harer på terrænet, så 
der var nok at se til. Stor tak til Prøveleder 
Carsten Lawets, samt Terrænledere Ole Friis 
og Bent Christensen.
  De tre første vinderplaceringer var Tysk 
Langhår.

Dagens resultater:
Smilla, E/F: Tommy Thomsen, Herning: 
1. Vinder med HP og CACIT (dette gav 
adgang til forårs DM)
Chili, E/F:  Hans Petter Lauridsen: 2. Vinder
Sjørslev´s Etta, E/F: Holger Pedersen: 3. 
Vinder.

De tre placerere langhår på vinderklassen. Foto: Jens 
Gram Petterson.

5 Klub Forårsvinderklassen 6. aprilMange gode resultater

Der er mange hunde, der opnår rigtig 
gode resultater, om det er på markprøve, 
schweiss, ræveslæb eller andet. Bland 
andet har Langhårsklubben fået endnu en 
Sporchampion, nemlig fører Maria Louise 
Thane Kallehave med Vildholt Fabian.
  Der har været ganske unge hund på ræ-
veslæb - Hans Bilde Sellerup, Hedensted 
med to Langhår, begge under 1 år. Den 3. 
maj blev 6 Langhår præmieret på schweis-
sprøve i 5-klub regi. Prøvens bedste hund 
blev Westfalen´s Dachs, født den 13. ja-
nuar 2014, ejer og fører Carsten Lundhøj.
  For fl ere og mere specifi kke resultater 
bedes I gå ind på klubbens hjemmeside 
www.langhaarsklubben.dk.

Som altid var der stor opbakning til Lang-
hårsklubbens Hovedprøve! 29 hunde, heraf 
21 Langhår, 4 Ruhår, en Kleiner Münster-
länder, en Drentsche Patrijshond, en Gam-
mel Dansk Hønsehund og en Viszla.
  Vejret var dejligt, terrænet godt, men 
fuglene ville ikke rigtig spille med i år. Der 
var udbredt vanskelighed med at mærke de 
fugle der trods alt var, og deraf kommer de 
få resultater på dagen.
MEN, des fl ottere er de resultater der var!

  Der var to debutanter med på prøven i år, 
de gjorde det rigtig godt også selv om fug-
lene drillede! Tobias Dyrvig med Sjørslev´s 
Hektor og Maria Louise Thane Kallehave 
med Vildholt Fabian. Maria Louise fi k i 
år Anna Blochs Førerpokal for bedst førte 
unghund.
  Der var ingen præmieringer i unghunde-
klasse. Der var 2 1. præmier i åbenklasse en 
Ruhår samt en Langhår, Tor, ejer og fører 
Kim W Jensen.

I vinderklasse var der 3 placeringer. 
1. Vinder med HP og CACIT,  Pokal - Vild-
holt Ekko, E/F:  Ove S. Nielsen, 8930 Ran-
ders NØ (dette gav adgang til forårs DM)
2. Vinder med HP - Sjørslev´s China, E/F: 
Holger Pedersen, Samsø
3. Vinder med HP - Dybdalgaard´s Bijoux, 
Jørgen Gram Petterson, Stouby

Langhårsklubbens Hovedprøve i Toftlund 11. april. Foto: Jens Gram Petersson.
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www.weimaraner.dk

Weimaranerweekend i Rødekro

Temadag og generalforsamling
Lørdag den 28. marts afholdt klubben te-
madag i Rødekro, hvor der var information 
omkring de nye tyske prøver VJP og HZP. 
Til at introducere de nysgerrige hundefører 
til de to prøver havde klubben inviteret 
Hans Bilde Sellerup (Langhåret og Ruhå-
ret) og klubbens tidligere formand Bjarne 
Nürnberg til at fortælle om prøvereglerne 
og efterfølgende afprøve disciplinerne i 
marken. Først kom vi på skolebænken og fi k 
alle regler gennemgået og en forklaring om, 
hvordan prøven bruges til at teste de jagtlige 
egenskaber. 
  Det var meget spændende at høre om de 
nye prøver og de to indlægsholdere smittede 
med deres begejstring for prøverne. Hans 
Bilde Sellerup har i mange år deltaget i 
prøverne i Tyskland og Bjarne Nürnberg er 
med i anlægsprøveudvalget, som arbejder 
for – først at få prøverne til landet og i 
fremtiden få dem anerkendt på lige fod med 
f.eks. schweissprøve, der i mange klubber er 
en del af at blive avlsgodkendt. 
  I marken var der en del harer, så man 
skulle tro de var inviteret til dagen, og 
fl ere hunde fi k mulighed for at gå harespor. 

Ligeledes var der marksøg for at afprøve 
skudfasthed og det mest ekstreme var, da 
en hund bliver sendt ud efter en and i vand 
og der blev skudt mod vandspejlet. Men 
som Hans Bilde fortalte, så kunne man stå 
på en jagt, hvor der skulle apporteres mens 
der stadig blev skudt, og så duede det ikke, 
at hunden ikke ville apportere mens der var 
skud. Denne disciplin er fra HZP prøven. 
Tak til Hans Bilde Sellerup og Bjarne Nürn-
berg for en god dag.
  Efter en inspirerende dag bød klubben på 
lagkage og kaffe inden generalforsamlingen. 
På valg var formand Morten Hougaard, der 
blev genvalgt, ligeledes var Steen Nørgaard 
Jensen, der ikke ønskede genvalg og i stedet 
kom Casper Raahede ind i bestyrelsen. 
  Jette veggerby havde stillet tre forslag og 
det var ændring af logo, så der også kommer 
til at indgå en langhåret weimaraner deri, 
at lave og få trykt en årbog og at oprette et 
DWK Team Danmark, med det formål at 
få 5 hunde i vinderklasse og dermed stille 
på 5-klubs vinderklasse i 2016, som er 
adgangsgivende til DM. Alle tre forslag blev 
vedtaget. 
  Årets ildsjæl blev formand for Kreds 2 
Peter Poulsen og hans kone Else. Stort til-
lykke.
Efter generalforsamlingen var der fest med 
helstegt vildsvin og hygge til langt ud på 
natten. 
Referat og billeder kan ses på hjemmesiden 
under generalforsamlinger.

Hovedprøve Rødekro
Klubbens hovedprøve blev afholdt i Rø-
dekro søndag den 29. marts, hvor der var 
21 hunde tilmeldt. Prøven blev afholdt hos 
Susanne og Rasmus, der i fl ere år har lagt 
lokaler og terræner til, da de går på jagt med 
Lars Iversen og Kristian Kristiansen, som 
var terrænledere på dagen.
  Prøveleder var Morten Hougaard og der 
blev lavet et godt stykke dommerarbejde af 
H. C. Clausen og Ove Nissen Nilsen, der 
med lune fi k givet alle hundeførerne en sag-
lig kritik. Dagen startede med en del vand, 
så det var ikke nemt for hundene at holde 

fuglene og det var først til matchningen, at 
vejret blev godt, til tider sol og en god vind.
  I matchningen var Karsten Furbo med 
Stendyssens Snefrid og Bjarne Madsen med 
Czarto, der blev sluppet på græs i modvind 
i høj fart. Det lykkes begge hundefører at 
holde hundene fra at prelle efter en sprin-
gende hare, hvilket fi k sveden frem på 
panden. Karsten Furbo med Stendyssens 
Snefrid fortsætter mod Ole Hildebrandt Jen-
sen med Freja. Begge hunde går godt, men 
dagens bedst hund blev Freja, der fi k pokal 
og Junker statuetten.
  Joanne Stachura med Silver Sky Of Love 
Grey Team Szara, også kaldet Sky, fi k 
Lucky´s Jubilæumspokal for den bedste 
fører i ungdomsklassen. Hanne Bro Hansen 
med Gaby blev DWK Klubvinder 2014. 
Stort tillykke til alle præmierede og tak til 
terrængivere, terrænledere, Husse hundefo-
der for præmier og dommere for en rigtig 
god prøve. 

Vi afprøver skudfasthed.
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Tillykke til de præmierede fra Hovedprø-
ven
Fra venstre: Bjarne Madsen med Czarto 
1. præmie, Karen Sylvest Hansen med 
Gilbert 3. præmie, Ole Hildebrandt Jensen 
med Freja 1. præmie, Karsten Furbo med. 
Stendyssens Snefrid 1. præmie og Hanne 
Bro Hansen med DKCH Huntess Astro 2. 
præmie samt Søren Guldager med Guld-
agergårds Kiki 3. præmie, der ikke er på 
fotoet. 

Lørdag den 11. april deltog to af klubbens 
medlemmer på den Tyske Weimaraner 
Klubs VJP prøve i Kaiser Wilhelm Koog 
ved Elbens munding. Casper Raahede 
og Joanne Stachura havde fået mod på at 
deltage i prøven efter inspirationsdag i 
forbindelse med klubbens hovedprøve og 
sammen med formand Morten Hougaard, 
tidligere formand Bjarne Nürnberg samt 
Joannes kæreste gik turen mod tyskland kl. 
4 om morgenen. På prøven deltog 21 hunde, 
de fl este weimaranere, men der var også to 
ruhår med. 

Prøvens mødested var en kro, hvor der 
kunne købes kaffe, så det var godt at have 
nogle euro i lommen.
Dagen startede med kontrol af papirer og 
hundene blev scannet, så der var styr på det 
hele, lige som altid med tyskerne. Deref-
ter var det af sted til det første terræn og 
tyskerne startede med at fortælle, halsbånd 
skulle sidde i begge ringe, så det ikke 
fungerede som kvælerhalsbånd. Haresporet 
foregik ved at fører og dommere gik på 
række som i et drev, når der sprang en hare 
skulle man sørge for hunden ikke så det, og 
herefter blev en hund sat på harefoden.
   Haresporet foregik en smule anderledes 
end forventet, da det var lige som vores 
kaninslæb, hvor hunden kan/må startes i en 
line det første stykke. Det var de danske fø-

rere ikke lige forberedt på, men hjælpen var 
nær, så line blev lånt af en anden deltager 
og de 3 dommere og 1 aspirant (på et hold 
med 4 hunde) gik meget op i at hjælpe og få 
hundene startet rigtig. Den ultimative situa-
tion var hunden skulle følge harefoden indtil 
den på et tidspunkt fi k kontakt til haren og 
halse. Det var sporfastheden, der blev kigget 
på her og hvis hunden halser på sporet er det 
et plus - (så får den betegnelsen spurlaut) 
eller hvis hunden får kontakt med en hare 
og halser efter denne (så får den betegnel-
sen sichtlaut). Opnår hunden en af disse 
betegnelser, har den adgang til at komme på 
schweiss prøve.
  Næste disciplin var søgsoplæg, hvor det 
var et ekstra plus at have stand. Casper 
Raahede sender Eta ud i et brak område med 
høj vegetation, dermed kunne han ikke se 
hunden, men kun høre hun afsøgte området. 
Langt fremme i terrænet kommer hun ud et 
kort øjeblik og går ind igen, men så vil man 
som hundefører nok gerne fl øjte, hvilket 
Casper også gør og får at vide af dommeren, 
det skal man lade være med – det er hunden 
der har næsen! Ganske rigtig kort efter 
fi nder Eta en and inde i skubbet. Det varede 
ikke længe før de to danske deltagere blev 
kaldt Danish Dynamite!

Derefter skulle der afprøves skudfasthed 
ved søg på mark, hvor føreren skulle skyde 

over hunden, for at se om den ville fort-
sætte sit søg eller lade sig påvirke af det. 
Da Joanne ikke har jagttegn endnu, var det 
dommeren, der skød over Sky, som ikke lod 
sig påvirke og fortsatte i høj fart og udstrakt 
galop. Dommerne gik meget op i sikkerhed 
og havde man selv gevær med blev det hele 
gennemgået inde hunden blev sluppet. Det 
var meget betryggende for både deltagere og 
tilskuere. 
  Sluttelig blev hundene gennemgået som på 
udstilling – tænderne blev efterset, hårlag, 
temperament og hanhundene fi k tjekket pun-
gen. Det hele blev gjort meget omhyggeligt 
og derefter var prøven slut og holdene kørte 
tilbage til kroen. Da alle hold var færdige 
var der wienerschnitzel og diplomer blev 
uddelt. Alle fi k en gave, som foregik på den 
måde, at førerne kunne vælge en præmie 
på et bord, så fi k alle noget de kunne bruge. 
Der var alt lige fra strømper, våben olie og 
hundeting. 
  Både Eta og Sky bestod prøven med hen-
holdsvis 63 og 59 point og det var en rigtig 
god dag, hvor alle fi k lærte en helt masse 
og bånd blev knyttet til den tyske klub. Det 
er ikke sidste gang, der bliver lavet en tur 
til Tyskland. Billeder kan ses på klubbens 
hjemmeside. Stort tillykke til både Casper 
og Joanne for de fl otte resultater og ikke 
mindst for at kaste sig ud i noget helt nyt. 

Danish Dynamite

Harespor.

Joanne og Casper med diplomer.

www.fjd.dk
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www.danskvizslaklub.dk

Østrig, træning og FCI markprøver
I marts var der mulighed for at træne 
fem dage og deltage i FCI markprøve de 
følgende fi re dage i Geresdorf i Østrig til 
rimelige penge. Det er fem km fra Ungarn, 
hvor jeg kunne bo og spise billigt. Konen 
sagde hurtigt ja. Jeg måtte nøjes med en 
træningsdag, så vi fi k en fornemmelse af ter-
ræn og fugle, og Kenzo lige fi k løst op efter 
køreturen, og så slutte med deltagelse i fi re 
dages FCI markprøver.

Den 19/3 var første prøvedag. Prøvelede-
ren dukker op omkring kl. 9, og så bliver 
man skrevet på en liste og betaler kontant. 
Så er der lodtrækning, og afgang tidligst 
en time senere. Der var inviteret to skotske 
dommere, kun med erfaring fra engel-
ske hunde! Der var deltagere fra Østrig, 
Holland, Ungarn, Danmark, Tyskland og 
Schweiz.
  Lodtrækningen blev overstået, først engel-
ske hunde parsøg, derby parsøg og solo, så 
kontinentale derby solo og fi eld trial solo, i 
alt 42 hunde i et stort hold. De første hunde 
blev sluppet, og snart var der stand. Der var 
ingen avance, hunden blev rørt ved, trukket 
frem, og der blev sparket til jord og sten for 
at rejse en træg fugl. Det gentog sig, og så 
blev der stoppet. Der var meget godt mark-
arbejde, men ofte skidt rejsning og prelning.
  Så var det kontinentale hundes tur. Først 
skulle Michael ud med Blanka Hun fandt 
intet og gik både godt og skidt. Så Lies med 
Cayenne, de fandt agerhøne på bar mark, 
hunden prellede og fandt også hare at følge 
langt på vej. Michael og Csofi a fi k næste 
tur, hun gik godt, men stødte fugle og fulgte 
så en hare meget langt. Så blev det FT solo. 
Michael og Csilas går i raps, de stødes 
parhøns, og de er færdige. Så Kenzo og mig. 
Han søger energisk i rapsen og tager straks 
stand for parhøns, som letter, respekt.
  Dommerne råber skyd, men jeg kan ikke 
få fat i pistolen. Her skal føreren selv 
skyde over sin hund. Jeg kobler Kenzo. Vi 
fortsætter da det skete i første minut, men 
situationen tæller ikke. Han søger fortsat 
godt og energisk, og på den anden side af en 
bæk får han fært og følger den langt før han 

tager stand. De rejser selv, respekt, skyder 
og kobler. Positiv.
  Han skal fortsætte, og opnår næsten straks 
at få fært, som han følger langt frem. Han 
sætter fuglene, og jeg kommer op. Vi rejser 
sammen, fuglene løber synligt foran os og 
de sidste par meter springer han foran mig 
og rejser derved fuglene og følger dem 
måske tre meter. Situationen var fi n, men 
fordi han går fra mig og følger fuglene, er 
han diskvalifi ceret. 

Den 20/3 er der kun 35 hunde. Det er lidt 
varmere i dag, men ikke meget, vinden er 
stadig kold. Vi kontinentale hunde afprøves 
efter frokost. Blanka starter på hvedemark, 
tøvende, opnår stand og rejser, respekt, op-
når 2. VG. Cayenne på samme hvedemark, 
opnår stand, preller, er hurtigt tilbage, opnår 
1. VG. Csofi a går tøvende, støder fugl og 
preller, fortsætter men opnår intet. Kenzo 
startes på bar mark, anlægger et godt søg, 
fi nt tempo og stil. Kommer på hvedemark, 
opnår stand for enlig agerhøne, som vi rejser 
sammen. Han følger dog tre m. Opnår VG. 
Dommerne siger han er en rigtig jagthund, 
men at jeg styrer for meget med fl øjten.
  Den 21/3 var vi fremme kl 9 til indskriv-
ning og kaffe. Vi skulle have de skotske 
dommere i dag, og skulle på efter de engel-
ske hunde. Det var varmere i dag. Jeg kom 
på lige efter kl. 12.
  Vi startede på raps, han gik efter min 
mening fortvivlende. I kanten af en lille 
lund tog han stand for agerhøns. Vi kunne 
se dem to m borte, de løb foran os. Han blev 
lidt urolig, men vi gik sammen frem. Så var 
de fem m foran og løb til hver sin side. Jeg 
kaldte ham tilbage og sendte ham til højre. 
Han satte fuglen, og den rejste, jeg skød, 
han blev, gik en m frem og så fi k jeg fat i 
ham. Slut. Puha.
  Efter afprøvningen kører vi til restauran-
ten, hvor der var fælles spisning. Omkring 
kl. 19 dukker dommerne op, og de går straks 
til kritikken. Der var Excellent til Kenzo, jeg 
var helt uforberedt. Michael fi k Very Good, 
og Lies fi k fortjent Excellent.

Den 22/3 er sidste prøvedag. Vi var i Ge-
resdorf kl 9. Vor ven Sebastian var der også, 
vi fi k alle en hyggelig snak. Afgang efter kl. 
10, solen var lige bag et gråt skydække. Det 
gik hurtigt i dag, vinden var hård og kold, 
og det krævede noget af hundene at sætte 
fugl.
  Pludselig var det vores tur igen, med Pino 
og Janos som dommere. Dommerne sagde 
til mig, at de ville se et stort søg. Kenzo 
kom i gang med et stort søg, store udslag til 
højre og afpasset til venstre, et par koven-
dinger. Godt tempo og fi n stil. Han marke-
rede stand 100 m ude i rapsen, og jeg fi k fart 
på. Han rykkede frem og satte fuglene, de 
rejste og han blev, jeg skød og koblede ham. 
Perfekt.
  Excellent igen til Kenzo. Jeg ærgrer mig 
lidt over torsdagens tabte Excellent, men tre 
placeringer på fi re dage er ganske fl ot. 
Per Stouby.

Stand i Østrig.

www.fjd.dk
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Klubredaktør:
Rikke Hansen, Vollerupvej 12, 4200 Slagelse
Tlf. 22 74 79 16
e-mail: rikkekokholm@live.dk

www.drenteklub.dk

Forårs-anlægsprøver for unghunde –VJP

DDPK har i samarbejde med DMK, LH, 
KH, DVK og DWK inviteret til forårs-an-
lægsprøve for unghunde d. 21. marts 2015. 
Prøverne er specielt lavet til unghunde af 
alle kontinentale racer. 

På denne prøve dømmes der hele tiden for 
hunden og ikke imod hunden, da det er 
fra dommers side den vigtigste opgave at 

synliggøre hundens anlæg til senere brug 
for eventuel avl og avlsarbejde. For at med 
den ene formål at kunne levere de bedste 
alsidige jagthunde og ikke sportshunde til 
jægeren. 
  Denne prøve skal blive afholdt på vildtrige 
og velegnede terræner, som dem ved Gyl-
lingnæs hvor lokale, engagerede jægere 
og hundefolk på tværs af raceskel havde 
sørget for optimale rammer for prøvernes 
afvikling. Hundene bliver testet for følgende 
anlæg: Spor (sporvilje), næse (næsens kva-
litet), søg, stand og letførlighed. Resultatet 
af de enkelte anlæg angives som en karakter 
mellem 0 og 12 point. Anlæggene for spor 
og næsens kvalitet vægtes højest. Derud-
over noteres evt. aggressivitet/skyhed, evt. 
mangler i henhold til eksteriør ligesom der 
udføres en skudtest. Hundenes anlæg for at 
give hals på et varmt spor eller på synet af 
harevildt noteres ligeledes. 

Der deltog på prøve i alt syv hunde fordelt 
på to hold.  Prøven blev afholdt hos Petra 
& Henk Smid i Odder og kl. 8.00 præcis 
startede vi med fælles morgenmad. Der blev 
også sørget for overnatning til dommerne 
som kom hele vejen ned fra Tyskland, vel 
udhvilede og klar til en lang dag med godt 
hundearbejde. Tusind tak til Petra & Henk 
Smid som har sørget for at vi var gæst over 
på forsamlingshuset i Gosmer. Uden jeres 
hjælp har vi ikke haft muligheder for at 

afholde sådan en stor prøve. Og stort tak til 
terrænleder og dommerne.
  Prøven var en stor succes, 6 ud af 7 
unghunde bestået, fl ot gået og alle ønskes 
stort tillykke. Der var i alt 5 drenter med til 
prøven hvor af 4 bestod unghund testen.
  Petra Smid og hendes hund Aischa fan´t 
Suydevelt var de yngste på holdet, i en alder 
af 8,5 måneden bestod Aischa med bravur 
og fi k 50 point. Så var det Morten Hansen 
som deltog med Balder og bestod med 60 
point og Asbjørn Mogensen med Padis 
Ronja og bestod med 51 point og Søren 
Krebs med Padis Messi som bestod med 61 
point. 

Vi takker alle deltagerne for en dejlig 
dag ude i markene med blæst og lidt regn. 
Harerne og fasanerne havde valgt at være 
i skoven den dag, bestemt ikke et dårligt 
valg for dem. Vi fi k alligevel udnyttet en par 
harer og fuglevildt på terrænet. Man skal jo 
huske at mange af deltagerne aldrig har haft 
kendskab til denne prøve og skulle starte 
på bare bund. Men alligevel gik alt rimeligt 
godt, ikke med top præsentation men med 
gode resultater. 

For mere informationer angående denne 
prøve www.jagtbrugshunde.dk 
Mvh. Johanna Jongstra

Petra og Aischa.

Husk at reservere disse 
dage:
14 juni FJD-udstilling, med hollandsk 
dommer der har stort kendskab til racen. 
Efter udstillingen holder vi generalforsam-
ling.

27-28 juni Apporteringsprøve og fami-
lieweek-end, i år ved Slagelse hos Anders 
og Rikke.

Resultattavlen
DKK national udstilling i Nykøbing Falster 
3/4.
Samson DK11411/2012: Åben klasse, Ex-
cellent, CK, bhk.1 og BIR
Vicki DK09963/2014: juniorklasse, Excel-
lent, CK, btk.1 og BIM

DKK international udstilling i Roskilde 25/4
Samson DK11411/2012: Åben klasse, Ex-
cellent, CK, bhk.1, CERT, CACIB og BIR
Vicki DK09963/2014: Juniorklasse, Excel-
lent.

Samson.

www.fjd.dk
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DDPK markprøve ved Bedsted d. 28. marts
Otte Drenter samt en korthår, en kleiner 
munsterlænder og to langhår, var tilmeldt 
markprøven i Bedsted. 
  Vi mødtes på Bedsted Ridecenter, hvor 
John og Gitte havde dækket op i rytterstuen 
med morgenmad og kaffe, til at komme 
godt i gang på. Vi var omkring 20 samlet til 
morgenkaffe. Efter morgenkaffen drog vi af 
sted til marken. Vejret var fi nt, frisk vind fra 
vest og ingen tegn på regn. 
  Vi havde alle haft gode muligheder for at 
få vist, hvad vi kunne. Alle kom for fugl, 

Mosehøjs Busmal Molly 2. præmie og ung-
hund pokal, fører Johanna Jongstra

Herudover blev der udleveret et par andre 
pokaler:
Harepokalen gik til Mosehøjs Bufri Dixie 
ført af Rikke Hansen for sin eftersætning af 
fugl.  
Opmuntringspokalen blev givet til Diesel 
ført af Else Marie Munk.
  Stor tak til John og Gitte for en super 
velarrangeret prøve i det Sønderjyske, tak 
til hjælpere og til dommer samt til alle jer 
der deltog og var med til at skabe en rigtig 
hyggelig dag. Vi glæder os allerede til næste 
års markprøve i Drenteklubben. 
Mvh. Johanna Jongstra

men løste opgaven meget forskelligt. Et 
par af hundene viste i sin naturligste form, 
hvordan man skal prelle – eller rettere, hvor-
dan man bliver hurtigt færdig. Der er lidt at 
arbejde med.
  Tak til dommer Bjørn Hemme for hans 
indsats som dommer på vores prøve. Det 
var utrolig positivt at få nogle gode ord med 
på vejen af en med god erfaring, samt dit 
positive syn på hvordan Drenternes jagtiver 
har udviklet sig i den rigtige retning. Det 
er altid sjovt at høre, hvordan andre ser på 
racen og Bjørn har jo set mange Drenter på 
markprøve, her i Danmark. 
  Da middagsklokken ringede, stod vi 
tilbage med 2. første præmier og 1 anden 
præmie og så var der også enkelte færdig 
bedømt. Tilbage i rytterstuen ventede en 
god omgang lasagne som Gitte og hendes 
hjælper havde lavet speciel til os. Hold da 
op hvad det smagt godt ;)
  Til allersidst blev der afhold matchning 
mellem 2 første præmie hunde, Aya & Cille.
  Aya med Allan Bo Kristensen & Cille med 
mig, der kom Aya ud som bedste hund, stort 
tillykke med resultatet og pokal til Aya & 
Allan.
  Tilbage i rytterstuen var der serveret 
kaffe og hjemmebagt kage. Dommer Bjørn 
Hemme gav kritikker af hundene med et 
godt glimt i øjet, og uddelte de velfortjente 
pokaler og præmieglas.

De tre præmierede hunde: 
Aya 1. præmie – vandt åbenklasse pokal, 
ejer og fører Allan Bo Kristensen
Mosehøjs Mazmal Cille 1. præmie, ejer og 
fører Johanna JongstraAllan med Aya, vinder af åben klassepokalen. Johanna med Cille, første præmie åben klasse. 

Den 28 marts var Balder og jeg til mark-
prøve for første gang. Det foregik ved John 
Møller i Sønderjylland.
  Balder var på det tidspunkt 10 måneder og 
derfor en unghund. Vi skulle gå i klasse med 
andre unghunde, deriblandt Balders egen 
søster. 
  Vi har været i drente miljøet et stykke tid 
og derfor kendte vi en del af de andre delta-
gere, hvilket var dejligt, da vi vidste meget 
lidt om hvad der skulle ske og hvordan 
vi skulle gribe det an. Det sociale og den 
hjælpsomhed der er i blandt menneskerne 
er noget man sjældent falder over. Som ny-
ankomne og første gangs drente ejer, er det 
guld værd. Alle var klar til at hjælpe Balder 
og jeg, når vi havde brug for det. Vi fi k svar 
på alle de spørgsmål vi måtte have. 
  Men som sagt er Balder en unghund og der 
var rigtig mange nye og spændende indtryk. 
Det var rigtig svært at holde fuld fokus hele 
tiden, og Balder fi k set meget af de skønne 

terræner, som prøven bød på. Vi endte 
desværre ikke med en præmie, men alle var 
enige om at Balder har en lys fremtid, hvis 
jeg får trænet rigtigt, som tiden indtil næste 
gang vil stå på. Min kæreste er begyndt til 

almen lydighed, så vi tror på det bliver rigtig 
godt. Vi glæder os rigtig meget til efteråret 
når vi skal til prøve igen.
Morten Hansen

Hyggesnak under prøven. Balder og Morten bagerst, Balder vender ryggen til.

Balder og Morten på markprøve
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Nostalgi og taknemmelighed - Annes dagbog

Lørdag d. 21 marts 2015, en dag jeg aldrig 
glemmer. 
  Endelig er markprøvesæsonen i gang igen 
og Zuma og jeg skal da afsted. Først skal vi 
lige have afl everet børnene hos Birgitte som 
er blevet lokket til at passe dem, så vi kan 
komme afsted.
  Zuma hopper velvilligt ind i bilen, jeg har 
jo grønt tøj på, så der er chance for at der 
skal ske noget sjovt. Han vil normalt altid 
gerne med, men iveren stiger voldsomt når 
mor har grønt tøj på og fl øjte om halsen.

Børnene vinker glade farvel og fokus kan 
komme på dagen som ligger forude. Jeg kø-
rer mod Houlbjerg ved Langå hvor jeg skal 

møde holdet jeg skal gå på, i terrænet. På 
turen kan jeg ikke lade være med sidde og 
tænke tilbage på de andre prøver og jagter 
jeg har nydt med Zuma. Smiler for mig selv, 
lige meget hvad, så elsker jeg min lille hund 
og det er det der mit afsæt til denne dag. Har 
ikke nogle forventninger til præmier eller 
noget, bare ønsket om en god dag og at jeg 
er med så lang tid som muligt. Så meget har 
jeg da lært med min trods alt begrænsede 
erfaring med stående hund og markprøver.
  Dagen er dog lidt mere speciel, da prøven 
afholdes på terræner hvor jeg som barn før-
ste gang fi k lov at se stående hunde arbejde 
på jagt. Min farbror tog mig og min far med 
sammen med hans korthår og så fi k vi set 

hvad en veldresseret hund kunne. Vi havde 
gravhund dengang, så vi var måske nemme 
at imponere, men husker stadig hvordan den 
nærmest fl øj ud over marken for derefter at 
kaste sig rundt i stand. Min farbror nikker 
til min far og de går roligt op til hunden 
mens jeg står lidt tilbage og ser på. Fasan på 
vingerne, et skud og så en apportering.

I dag gælder det dog Zuma og på trods 
af jeg ikke er udpræget konkurrencemen-
neske og måske mest ser prøverne som en 
forlængelse af sæsonen, så er jeg da spændt 
og glæder mig til dagen. Vi ankommer før 
de andre og mens vi venter bliver Zuma 
kløet lidt bag ørene og får lidt vand. De 
andre ankommer og snakken går allerede – 
for er der noget vi hundefolk kan så er det jo 
at snakke. 
  Det blæser temmelig meget og hundene 
går frisk til. Der skal desværre ikke mange 
slip til før der er et par hunde som kan 
køre hjem. Nok skal man have fart på, men 
marken skal med og det mener dommeren 
også. Zuma og jeg ligger ud med at få det 
lange slip overstået. Han arbejder velvilligt 
og laver ikke nogle unoder, så langt så godt. 
Nu gælder det fuglene.
  Næste slip, Zuma virker ikke så motiveret 
som i første slip og vi fi nder ingen fugle, 
men vi holder kadencen og er jo med endnu. 
Fuglene er svære og ligger ikke helt hvor 
det er forventet. Hundene kæmper hele 
formiddagen og hele holdet kommer over 
en del terræn – bakke op, bakke ned. Vi 
holder frokost og jeg kan kun være glad for 
min hund som stadig arbejder fi nt for mig. 
Der snakkes og grines godt i skurvognen, 
stemningen er god og vi vil bare have det til 
at lykkedes for os alle. Her er ikke konkur-
renter – her er skulderklap, opløftende grin 
og lidt venskabeligt drilleri. Zuma får mod 
vanlig skik lidt af min madpakke og det er 
populært. Vi er alle klar til at få nogle fl ere 
kilometer i ben og poter, da vi triller ud af 
gårdspladsen, klar til næste heat. 
  Der er næsten som om vi starter dagen 
forfra, der er fugl, skud i luften og jubel fra 
tilskuerne. Nu kommer stemningen susende 

Kærlighed til en hund.

www.fjd.dk
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over bakken. Vi ser succeser, store som små, 
og vi glædes over dem alle. Her er ingen 
sure miner og skumlen i de bagerste rækker. 
Præmieringerne kommer næsten som perler 
på en snor. Hundene gør det godt og vind og 
vejr leger med. Koldt? Ja, gu er det koldt, 
men det er der vist ingen som bemærker.

  Vi er for resten stadig med Zuma og jeg, 
men i vores slip er der ikke fugl, så vi slider 
videre. Han kæmper, min lille hund, som 
vil han vise at han godt ved det er nu. Jeg 
sætter mig ned ved siden af ham mens han 
er koblet, klapper ham og hvisker ” det er 
ok”, klør ham bag ørene. Jeg er tilfreds, når 
vi ikke fl ere slip, så er det sådan det er. Han 
har slidt alt hvad han kunne. Vi er endt i 
en rapsmark lige bag ved hvor min farbror 
boede…

Dommeren kalder os frem – sidste chance. 
Zuma starter fi nt og slår et godt slag ud til 
venstre i marken ned af bakken og jeg følger 
roligt efter, så kommer han op og søger fi nt 
til højre. Tilbage igen og jeg går roligt med 
en hånd i lommen, og Zuma går igen godt 
ud til venstre med vinden fl øjtende imod os. 
Så op over bakken og BUM – stand!
  Jeg løber først, men tager farten af da han 
korrigerer, går frisk op indtil jeg er et par 
meter bag ham. JA! Zuma går frem og står 
igen. JA! Igen frem. Dommer råber ”gå nu 
med!” og det gør jeg. JA! Zuma fortsætter 
med at rejse i fl ere tempi. Dommeren er 
med. Pulsen stiger selvom jeg går helt roligt. 
JA! Og så kommer fuglene, et par. Zuma 
klasker rumpen i marken, skuddet lyder, 
respekt og jublen i baggrunden.
  Jeg sætter mig ned hos Zuma og giver ham 
et knus og roser ham. Zuma stirrer i retnin-
gen af fuglene – ”hvorfor faldt de ikke ned, 
mor? ” Jeg kobler ham og smilet breder sig. 
Sikke en fantastisk afslutning på en lang dag 
hvor han gav mig alt hvad han havde. 
  Så kommer kritikken fra dommeren og 

ordene: - Er i dag færdigbedømt med en 
første præmie. Jeg er tæt på at fælde en tåre 
af bare stolthed, glæde og lettelse. Jeg havde 
nok lidt affundet mig med at det ville være 
ok hvis nu jeg ikke fi k en første præmie. 
Selvom min mand og andre velmenende 
hundefolk har presset på, så var jeg jo glad 
for min dejlige jagthund for det var det han 
blev købt til at være. Prøverne var sjov og 
en mulighed for at få min hund og i høj grad 
mig selv vurderet. Men i det øjeblik, på en 
rapsmark hvor min farbror, som desværre 
ikke er hos os mere, også gik med sin hund, 
da er det en oplevelse, som jeg tror jeg altid 
vil huske. 

Måske bliver man lettere rørt, når man 
bliver mor, ældre og mere moden, men den 
aften da jeg satte mig i sofaen med Zuma 
ved min side og en whisky i glasset, da græd 
jeg. Græd af glæde, lettelse, stolthed, savn 
og i høj grad af kærlighed til min elskede 
hund, som jeg inderligt håber jeg får mange 
fantastiske oplevelser med i de næste mange 
år. Jeg er dybt taknemmelig for at min mand 
lokkede mig til at få en breton, at Allan Fol-
mer gav kredit så jeg kunne få den jeg gerne 
ville have og at Jan Nielsen valgte lige præ-
cis Zuma til mig. For det var dem sammen 
med en masse andre utrolige bretonfolk som 
gjorde at jeg netop den dag på den mark fi k 
lov at se det lykkes.
Anne Kristensen.
Foto: Anne Kristensen og Pernille Hansen.

Klar til slip.

Aktiviteter i DBK
Nordjylland
Apporteringstræninger i det Nordjyske: 
-1/8 - 2015 i Mou, mødested Dokkedalsvej 
46, 9280 
Tilmelding til Keld: tilmeld her / 2099 5422
  Tilmelding skal ske senest 1 uge før 
træningsdagene. Mødetid for begge dage 
er klokken 10.00 Prisen er kr. 50 pr. hund 
pr. dag. Der skal minimum være 5 hunde 
tilmeldt for at træningen gennemføres, husk 
at sætte kryds i kalenderen allerede nu.

Nyt-nyt-nyt
Som noget nyt i 2015 er der mulighed for 
at være med i apporteringstræning hos Keld 
Sørensen hver mandag fra d. 15/6 trænin-
gerne er målrettet til DJU apporterings-
prøve (A-prøve) samt Breton’s B prøve d. 
8/8 2015.  Tilmelding til Keld tilmeld her 
om fredagen inden træningerne er nødven-
digt pga. optøning af vildt, der afregnes kun 
for vildt.
 
Apporteringsprøve d. 8. august 2015 i 
Mou: 
DJU apporteringsprøve (A-prøve) samt 

Breton’s B prøverne Pris for prøven P.T. 
er kr. 225 pr. hund. Nærmere info om ap-
porteringsprøve og Kaldaskerfesten følger 
senere.
 
Udstilling søndag 9. august 2015, ligeledes 
i Mou: 
Tilmelding og betaling via www.hundeweb.
dk
 
Kaldaskerfest 
Lørdag eftermiddag og aften d. 8 august i 
Jagtstuen hos Kirsten & Keld:
  Igen i år er der lagt op til en fantastisk 
weekend og også i år har Keld og Kirsten 
givet os lov til at campere på p-pladsen 
(græsset) efter Kaldaskerfesten, og så skal 
man slet ikke tænke på at køre  
  Nærmere oplysninger om denne weekend 
følger, når vi kommer lidt tættere på. Men 
som sagt: reserver allerede nu weekenden 
til Apporteringsprøve/Årets Kaldaskerfest/
Udstilling Årets kvindelig kok er Pernille
  ”Kokudvalget” i hønsegården har besluttet 
sig for, at der max er plads til 50 personer 
til Kaldaskerfesten, da der ikke er plads til 
fl ere i Jagtstuen. Så det er med at komme 

først til truget når der åbnes for tilmeldin-
gen.
  Vi håber ikke at der er nogle der får ”pip” 
eller ”dytter” over dette :-) der kommer info 
om tilmelding senere.

Marktræning lørdag d. 29. august 2015:
Hos Jens Hvass.  
Møde sted oplyses ved tilmelding – Tilmel-
ding til Oluf senest d. 26/8 til: tilmeld her / 
2878 6586 

Sydjylland og Fyn:
Fakkelfl øjtefest
20. Juni

Apporteringstræning 18. juni og frem til 
2. august er der apporteringstræning hver 
torsdag i Langeskov.
Her trænes til både A prøven (anerkendte 
apporteringsprøve), og for de øvede til 
B-prøven.
Se info på www.breton.dk.

DANSK BRETON KLUB
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DANSK POINTER KLUB

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

www.pointerklub.dk

DPK´s hovedprøve 2015 i påsken ved Vildbjerg

Det er første gang jeg oplever, at Dansk 
Pointer Klubs hovedprøve afholdes i påske-
ugen. Nogle var lidt skeptiske med hensyn 
til deltagelse. Det er trods alt en af de uger, 
hvor familierne samles. Det fi k dog ikke no-
gen indfl ydelse. Antallet af tilmeldte hunde 
var på højde med de foregående år, hvis ikke 
højere og festmiddagen lørdag aften havde 
også stor deltagelse. Dertil kom, at meteo-
rologerne lovede stabilt vejer med solrige 
dage med et par kuldegrader om natten
  Langfredag den 3. april oprandt da også 
med blændende sol og med de lovede kul-
degrader. Samtlige biler, der havde overnat-
tet på parkeringspladsen var fulde af rim. 
Vi kunne have sunget ”Lysfyldt morgen til 
marven kold med rim på tage og træer” af 
Johannes V. Jensen, men vi nøjedes med et 
trut fra formandens lille truthorn. I sin vel-
komst missede han op mod den varmende 
sol, og sagde, at den og det, at vi var kom-
met til Danmarks bedste agerhønseterræner, 
måtte blive starten på en fantastisk week-
end. Det har klubben også fortjent. De to 
foregående år havde vi ikke haft vejret bare 

Frokost i UKK.

nogenlunde med os. Efter de sædvanlige 
formaliteter og præsentationer af dommere 
og terrænledere kunne holdene forlade Vild-
bjerg efter Knud Overgaards anvisninger.
  Lørdag morgen gentog den samme vel-
kendte ceremoni sig. Bortset fra en hilsen 
fra et parforcehorn og lodtrækningen til 
UKK.

   Som sædvanligt var det UKK der stjal 
billedet. En lang slange af biler bevægede 
sig med Jens Have i spidsen mod Mejrup. 
Her havde han udset sig nogle store marker, 
hvor hundene kunne vise fart, søg og stil og 
tillige havde gode muligheder for at fi nde 
fugl. Efter middagspausen var feltet skåret 
ned til 8 hunde, alle af virkelig stort format. 

Vinder i UK. Det er godt vi er to til at bære.

www.fjd.dk
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Da den sidste koblingsordre var givet, var 
ingen i tvivl om resultatet.
  1. UKK. Boelsgaards A. Sifu, E&F Steffen 
Godthåb Olesen 2. UKK. Franchannas Poin-
ter Albert, Dobbelt ejer Henriette Bjørnholdt 
Schou & f. Katarina Larsdotter Green. 3. 
UKK. Boelsgaards A. Bloom, E&F Jan 
Tommy Nilsen, Norge. Bemærk, at 1. Ukk 
og 3. UKK er fra samme kuld, tillykke til 
Anne og Tom.
  Dagen sluttede med matchning I åben 
klasse. Det blev en ren udenlandsk affære, 
mellem svenske Lisbeth Bo’den og norske 
Per Ola Brekke, de matchede om at blive 
bedste åbenklasse hund. Per Ola vandt med 
Black Lucky Rikke.
  Dagen før om fredagen, blev Franchannas 
Pointer Albert bedste unghund i overbevi-
sende stil.
  Sluttelig kunne antallet af uddelte præmier 
gøres op. Der var uddelt 41 præmier, heraf 
var de 25 1. pr. 15 2. pr. og 1 3. pr. Vi skal 
nogle år tilbage for at fi nde lignende tal, 
men formanden var også oven ud tilfreds.

Vinderklasse.
1.v. Spurvfugldalens Qizi, e&f. Hugo Nielsen. 2. v. Astrups Via, e&f Aage Christiansen, 3. v. Black Lukys Rikke, 
e&f. Per Ola Brekke. 4. v. LN Pointmanns Zeppo, e&f. Bent Petersen,5. v. Gamekeepers Brione e&f. Steen Røn-
nerling, 6. v. Fugledes Nike e&f. Jan Koch.

Stor hæder til Jens Have.
Under festmiddagen tildelte bestyrelsen 
Dansk Pointer Klubs Fortjenstmedalje 
i Sølv til Jens Have. Han fi k den for sin 
uvurderlige hjælp når der skal samles 
terræner til Hovedprøver, vinderklasser 
og for at arrangere træningsdage og være 
behjælpelig på alle måder.
  Ligeledes fi k han tildelt Kaj Ove Skou´s 
lysestager. De gives til en der året igennem 
har udvist god sportsånd. De blev givet af 
sidste års modtager Alex Nissen. Der skal 
lyde et stort Tillykke til Jens. 

En bevæget Jens Have modtager DPKs sølvnål.

Apporteringsprøve 
på Sjælland
DPK afholder anerkendt apporterings-
prøve lørdag d. 27. juni 2015 kl. 13.00 på 
banerne ved Hagested-Gislinge Jagtfor-
ening, Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk.
Tilmelding på hundeweb eller mail til 
Elsebeth Lovén eliade@live.dk senest ons-
dag d. 24. juni 2015. Samme dato og sted 
afholder DGSK anerkendt apporterings-
prøve kl. 10.00.Alle racer er velkommen

Endelig
For 11 år siden i 2004 vandt Flemming 
Sørensen Forårsmesterskabet med Fugle-
des Urd. Siden dengang har ingen pointer 
formået at sætte sig på førstepladsen. Nu 
skete det endeligt. Flemming Fuglede 
vandt Forårsmesterskabet 2015 med Fugle-
des Ultra og samtidig besatte Jens Have 4 
vinder med Frierfjordens Randi. Til begge 
skal lyde et stort tillykke.

Hans Kurt Kaas Hansen 
70 år

Den 29.maj 2015 fyldte Hans Kurt 70 år. 
For de, der ikke ved hvem han er, så skal 
I bare tænke på klubbens hovedprøve, når 
den afholdes på Sjælland. Det er ham der 
altid står øverst på trappen og rager langt 
op over alle andre, når der er morgenparole. 
Han hersker over alle terrænledere i de dage 
prøven varer. Det har han gjort i alle de år, 
jeg har været med. Han byder velkommen 
til det sjællandske og det er ham, der fortæl-
ler, hvordan man skal gebærde sig terrænet. 
Han er en venlig sjæl, der stille og rolig har 
styr på den praktiske del af prøven.
  Hans Kurt blev 1999 beæret med DPK’s 
fortjenstmedalje for sit arbejde for klub-
ben. Det være sig hovedprøve såvel som 
apporteringsprøver og forårstræning m.m.. I 
en lang årrække sad han også i bestyrelsen, 
for herefter at deltage som medlem af region 
Sjælland. 
  Hans Kurt, Dansk Pointer Klub ønsker dig 
tillykke med de 70 år, og håber du på dagen 
havde en god dag sammen med venner, 
bekendte og familie. 
På klubbens vegne. Bent Olsen 

Generalforsamlingen 
Dette års generalforsamling fredag den 3. 
april blev vel en af de fredeligste i mange 
år. Efter de sædvanlige indledende øvelser, 
så som valg af dirigent Fl. Sørensen og 
valg af stemmetællere, afl agde formanden 
en god og fyldig beretning, der ikke gav 
anledning til den store spørgelyst. Frem-
læggelsen af regnskabet gav heller ikke 
anledning til spørgsmål. Under punktet 
valg til bestyrelsen blev Jan Kock genvalgt 
og da Villy Loven ikke ønskede genvalg, 
valgte forsamlingen Lasse Weberg som nyt 
medlem af bestyrelsen. De øvrige valg var 
alle genvalg. 

Per Ola Brekke opnåede på DPKs hovedprøve med 
to hunde hele 3 1. pr. og 1 2. pr. samt at vinde åben 
klasse med Black Lucky Rikke. Per Ola og Rikke 
sluttede fl ot af med at blive 3.v på påskedags vinder-
klasse. Tillykke med det
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Klubredaktør:
Harris Jensen, Ramsevej 24, Bøjden, 
5600  Faaborg. Tlf. 62 60 15 88/24 98 44 78
e-mail: haki2656@gmail.com

www.engelsksetterklub.dk

Tre dage ved Ribe

Hovedprøve, generalforsamling, festmiddag 
m.m.
Det er tre intense dage, som ESKs medlem-
mer oplever, når ovennævnte arrangementer 
hvert forår afholdes. Og som det efterhån-
den er blevet en solid tradition, kan delta-
gerne se tilbage på tre dage med fornemt 
hundearbejde, hyggeligt socialt samvær 
og godt kammeratskab, samt en general-
forsamling, der blev afviklet i en saglig og 
fredsommelig ånd.
  Der var tæt på 200 startnumre på hoved-
prøven. Det stiller altså store krav til ter-
rænerne, når så mange velgående hunde skal 
afprøves; helt grundlæggende handler det i 
første omgang om tusindvis af hektarer, og 
dernæst kommer kravet om, at der helst skal 
være et vist antal fugle på markerne. Begge 
krav blev fl ot opfyldt. Deltagerne er terræn-
givere og terrænledere stor tak skyldig. 
  Næsten 50 hunde stillede i vinderklassen, 
og hundene i denne fornemme klasse levede 
op til de forventninger om højt niveau, 
som man med rette kan stille til vinderklas-
sehunde. Der blev vist rigtigt fl ot hundear-

bejde, og mange hunde viste fugletagninger 
af høj klasse. Faktisk var der efter lørdagens 
afprøvning skudt over så mange hunde i 
vinderklassen, at alle var helt på det rene 
med, at selv om ens hund havde præsteret et 
fornuftigt fuglearbejde, så var en adgangs-
billet til søndagens afsluttende afprøvning 
ikke sikret. 
  Elleve hunde slap gennem nåleøjet, og 
seks af dem gik hele vejen til en placering 
på podiet. Alle seks fi k HP, det bekræfter det 
høje niveau.
  Også i kvalitetsklasserne viste hundene 
solidt arbejde. Cirka 30 % af de deltagende 
hunde blev præmieret. En absolut god-
kendt præmieringsprocent. Og det er vist 
netop sådan det skal være: En præmiering i 
kvalitetsklasse er nu engang ikke en simpel 
ekspeditionssag. 

Som nævnt indledningsvis blev general-
forsamlingen afviklet på en positiv og sober 
måde. Entydig ros til såvel formandens 
beretning som kassererens regnskab. Og 
”fredsvalg” til alle poster.

  Desuden masser af årspokaler til dygtige 
og seriøse medlemmer. Fremhæves skal det, 
at Gert Clausen, Gørding fi k ESKs ærespla-
quette i guld, og Henning Klokker, Steen 
Boilesen og Kirsten og Tage Skov fi k ESKs 
æresplaqutte i sølv. Alle kan kun glæde sig 
på disse medlemmers vegne og kippe med 
fl aget for den velfortjente hæder.
  Festmiddagen bød på fremragende mad. 
Det var også i år en langstrakt affære, men 
bestemt ikke i negativ forstand. Der er en 
god tradition for fi ne indslag i form af taler 
og præmieuddeling; alt sammen elemen-
ter, som er med til at sikre sammenholdet i 
Engelsk Setter Klub.

Resultater fra hovedprøven

Vinderklasse:
1.-vinder: Nordvestjydens Ciwa, Kurt 
Nedergaard.
2.-vinder: Heegårds Engo, Vidar Anton-
son, fører Erling Clausen.
3.-vinder: Tobølbjergs Columbine, Allan 
Nissen.
4.-vinder: Bjerndrups Mikkel, Jan Marinu-
sen.
5.-vinder: Nordvestjydens Cherie, Allan 
Bak.
6.-vinder: Bjerndrups Zanka, Lis Clausen.
 
Åben klasse:
Bedste hund: Tobølbjergs Hetja, Allan 
Nissen.
Næstbedste hund: Vitus, Henning Klokker.

Unghundeklasse:
Bedste hund: Heegårds Max, Harris 
Jensen.
Næstbedste hund: Nordvestjydens Hekla, 
Kristian Fly.

UKK:
1.-vinder: Maclau Girl, Martin Clausen.
2.-vinder: Senjas Tessa, Allan Høirup.
3.-vinder: Heegårds Max, Harris Jensen.
4.-vinder: Indy du Marais de la Malvoisine, 
Kent H. Larsen.
5.-vinder: Miss Vicky av Bokkendaln, Kyrre 
Vaagaasar.
Den samlede præmieoversigt kan ses på 
ESKs hjemmeside.

Søg, fart og stil af høj klasse er en væsentlig del af hovedprøven. Foto: Kenneth Asmussen.

www.fjd.dk
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Bjældeklang, bjældeklang, - og Ingemanns snepper

Skovprøve i Bunken.
I disse så mærkelige tider, hvor solen for-
mørkes og mørket oplyses, kunne man forle-
des til at tænke på en forårsdag i helvede. 
Men nej, ingen mudder, rusk, regn eller 
cykelryttere.
  Derimod havde Ingemann lavet en aftale 
vejrguderne og fået dem til at skubbe alt 
skidt vejr til side for en enkelt dag: Sol, 
forår og fugle hilste otte ekvipager og dom-
mer i Bunken efter morgenkaffe og lidt af 
hvert af ”gu’e sa’er , som æ ka how’e”.

Første hund ude var Egons Chila; med 
den mindste miniput-katteklokke, som dyre-
handlen kunne fi nde (hører du noget Egon, 
eller har den stand?).

Efterfølgende hunde bruger mere ”voksent” 
klokkeværk; nogen tænker på, om schweizi-
ske koklokker eventuelt skulle være nødven-
dige. Solen tager til i styrke, jakker smides 
og pit-stop optrappes.
  Og fugl? Jo da, formiddagen bød på fem 
snepper, men der var ingen vind, så hundene 
fi k ikke hold på dem, selv om de fl este 
hunde viste et rigtigt godt sneppesøg.
  Efter middag kom der lidt luft, og det 
hjalp. Cirka femten snepper blev fundet på 
dagen. De rutinerede hunde fi k låst et par 
stykker og rejst dem, - lidt for hårdt.
  Så det blev til to 2.-præmier på dagen. 
Heegårds Engo, ført af Erling Clausen, men 
”opfl asket” af Ingemann fi k den ene præmie, 
mens en ruhår fi k den anden.

Forventningsfulde deltagere på skovprøven. Foto: Patrick Eggers.

Ingemann Albechtsen og Erling Clausen med Hee-
gårds Engo. Bedste hund på skovprøven. Foto: Patrick 
Eggers.

Desuden fi k en hund ”ikke for fugl”.

Et fantastisk arrangement, hvor Ingemann 
kunne glæde sig over, at Engo blev prøvens 
bedste hund. På hundeførernes vegne tak for 
en strålende tur i parken.
Patrick Eggers

Familie weekenden i Herning 
(Gilmosegård)

Det foreløbige program :
Lørdag den 27. juni
8.15 Morgenmad.- Kaffe og rundstykker 
kan købes i klubhuset
9.30 Start på anerkendt udstilling for engel-
ske settere med H.P.Clausen som dommer.
12.00 Frokostpause
13.00 Anerkendt apporteringsprøve ( alle 
racer er velkomne )
14.00 Andre aktiviteter.
Ca. 19.00 spisning: Menu: Ved Jan Andrea-
sen.
20.00 Hyggeaften, social samvær.

Søndag den 28. 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 
engelske settere med bestået apporterings-
prøve kan deltage. Der skal herfra lyde en 
opfordring til alle, som har en god apportør 
om at deltage i denne udtagelsesprøve.
13.00 Frokost og afslutning.

Anmeldelse ved Web-tilmelding. Har du 
ikke adgang til internet, kan du sende an-
meldelsen til: Poul Aagaard Sørensen, Bal-
dersvej 26, 7800 Skive. Gebyr udstilling: 
360,- kr. for den første. 300,- kr. for nr. 2 og 
250,- kr. for nr. 3. Apportering: 225,- kr. Til 
racedystudtagelsen.
  Øl, vin og vand kan købes til rimelige 
priser. Der opfordres til, at man køber sine 
drikkevarer i kiosken. Det garanteres, at 
overskuddet 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 og telt. 
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. 
Hvis man ønsker smørebrød/håndmadder 
til frokost lørdag, vil vi også gerne vide 
det. Ring til: Tage Skov 21285651 el. Poul 
Aagaard Sørensen 97523686 el. 27648190.     

ESK Sommertræf den 27. juni og 28. juni Sæt kryds i kalenderen.
14.juni: FJDs udstilling i Vissenbjerg.
27. – 28.juni: ESK-træf på Gilmosegård.
5.juli: ESKs Sjællandske apporterings-
prøve. 
11.juli: ESKs Fynske apporteringsprøve i 
samarbejde med Dansk Pointerklub. 
19.juli: ESKs jyske apporteringsprøve.
9.august: FJDs apporteringsprøve ved 
Gørding.
27.september: ESKs efterårsvinderklasse 
ved Terkelsbøl.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
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Ingemann Albrechtsen
Tirsdag d. 28. april døde Ingemann Al-
brechtsen, i en alder af kun 61 år. Inge-
mann var gennem de sidste år alvorlig syg, 
men dette lod han sig ikke mærke med, 
han kæmpede bravt til det sidste. 
  Ingemann har været medlem af Engelsk 
Setter Klub i ca. 40 år, hvor han altid 
aktivt har deltaget på diverse markprøver 
og apporteringsprøver. Han var en meget 
respekteret hundeføre, han stillede altid 
med veldresserede hunde og førte dem på 
en stille og rolig måde. Selv om hans hund 
måske ikke havde haft det fornødne held 
den dag, blev Ingemann altid til det sidste 
og nød andres velgående hunde, altid med 
godt humør og en lille frisk historie. Inge-
mann har ført mange hunde på prøver gen-
nem tiden, speciel her skal nævnes at han 
i 2014 blev 2. vinder på Dansk Jagthunde 
Derby med Heegårds Engo. 
  Hvis hundeprøver var Ingemanns store 
passion, var jagten endnu større og i sær-
deleshed sneppejagten, dog satte han også 
stor pris på at komme i fjeldet på rypejagt 
med sine Norske venner, Kurt og Hagbart. 

Med sin store passion for sneppejagt var 
Ingemann, næsten som en selvfølgelighed, 
fader til Skovprøven. En prøve som han 
virkelig har kæmpet for og sat sin præg på, 
med denne prøve ville Ingemann bevise at 
det kunne lade sig gøre at have en hund der 
gjorde sig på markprøver også kunne gøre 
sig i skoven som jagthund. 
  Ingemann har også gennem mange år 
arrangeret klitapportering ved Uggerby 
Strand, et arrangement som mange hunde-
folk har nydt hvert år i august måned. Her 
var det ikke bare apporteringen der var i 
højsæde, men mest det sociale hygge som 
han formåede at skabe, med hans hjemme-
lavede mad og en lille bjesk. 
  I 2010 modtog Ingemann Engelsk Setter 
Klubs Æresplaquette i sølv, en hæder han 
især fi k for hans store arbejde i det Nordjy-
ske, Skovprøven og Klitapporteringen.
  En personlighed med altid godt humør og 
positiv tilgang til livet, han vil fremover 
blive meget savnet.
  Æret være Ingemann Albrechtsens minde.
  På vegne af Engels Setter Klub
  Minna og Erling Clausen

De kan bare det med hund 
på Mors
På DKKs forårsmesterskab 2015 for stående 
engelske jagthunde var der fi re engelske 
settere fra Mors. Ud af 30 hunde kom de fi re 
fra den smukke ø i Limfjorden. 
  Statistisk burde det næsten ikke kunne 
lade sig gøre. Men det kunne det altså. Kurt 
Nedergaard med Nordvestjydens Ciwa, 
Martin Ry Krog med Nordvestjydens Philip, 
Asbjørn Møller Jensen med Nordvestjydens 
Ecy og Thorbjørn Riis med Bjerndrups 
Messi havde via topplaceringer på forårets 
vinderklasser kvalifi ceret sig til Dansk Ken-
nel Klubs fornemme prøv.
  Det er bare så fl ot. For øvrigt siger det vist 
også et eller andet om høj kvalitet i Kennel 
Nordvestjydens opdræt.
  Klubredaktøren har tidligere i anden sam-
menhæng skrevet ”at gode jagthunde smit-
ter”. Det er blevet bekræftet på Mors.
  At forårets præmiehøst for Kurt Nederga-
ard blev overvældende omfangsrig, kan man 
konstatere ved en simpel gennemgang af 
hjemmesidens resultatoversigt.

Jens Balle
Mandag d. 27. april døde et af vore mange-
årige medlemmer Jens Balle, som har været 
medlem gennem seks årtier. I daglig tale 
blev han altid nævnt som dyrlæge Balle, så 
viste alle hvem han var. 
  Balle var i mange år en meget anerkendt 
og respekteret dommer, både på mark og 
bænk, han dømte både herhjemme, i Skan-
dinavien og på Kontinentet. Ikke mange 
dommer havde den evne, når han havde 
givet kritik af en hund, var ingen i tvivl 
om hvad denne hund indeholdt. Han var 
en meget positiv og afholdt dommer. Han 
brugte en sætning som vi aldrig glemmer, 
hvis hunden havde de kvaliteter som han 
ønskede sagde han ” Jeg lukker det ene 
øje og kniber det andet lidt i ”. Der fandtes 
ingen dommer, der kunne ”smide” en hund 
ud med så smuk en kritik, at føreren var 
mindst ligeså tilfreds med sin hund, når han 
tog hjem.

  Balle sad gennem en årrække i Engelsk 
Setter Klubs bestyrelse, hvor han i en 
periode sad som sekretær og senere som 
næstformand. Senere sad han i dommer-
udvalget i 15 år, hvor han i en periode var 
formand. Her var han også meget respek-
teret og afholdt. Balle blev gennem mange 
år brugt som dirigent/ordstyre på vores 
generalforsamling, et job som han varetog 
på bedste måde. 
  Balle var også ivrig deltager på markprø-
ver, her bør nævnes Dichs Mikkel, som 
fi k mange præmieringer og placeringer i 
vinderklasser. Hvilket i 1986 udløste at han 
fi k tildelt Engelsk Setter Klubs Hædershorn 
på vores Hovedprøve ved Stevns. Desuden 
modtog Engelsk Setter Klubs æresplan-
quette i sølv i 1975 og i 1993 fi k han tildelt 
Engelsk Setter Klubs æresplanquette i guld.
  Æret være Jens Balles minde.
  På vegne af Engels Setter Klub
  Margrethe og Martin Clausen
  Minna og Erling Clausen

John Loft 80 år  

Den 18. april fyldte John Loft 80 år. 
  Jagt og jagthunde har fyldt meget i Johns 

liv. Ikke mindst har turene på Brabrand sø 
givet ham mange jagtglæder.
  Han fi k sin første hund i konfi rmati-
onsgave, og lige siden har arbejdet med 
jagthundene været en selvfølgelig del af 
hans jægerliv. Jeg mødte John første gang 
i 1972 på lokal markprøve i Århus. Han 
førte dengang engelsk setter Salka, men han 
har siden haft rigtigt mange gode engelske 
settere. 
Blandt Johns mange kvaliteter som hun-
defører skal nævnes, at han altid har været 
dygtig til at lære sine hunde at apportere. 
  Af særligt bemærkelsesværdige oplevelser 
fra Johns liv med hunde vil jeg nævne H. 

Tjalfes lange slip på 1 ½ døgn i Vildmosen.  
Men John havde også mange glæder og 
oplevelser på såvel jagt som prøver med H. 
Litten og H. Jarl, sidstnævnte førte han førte 
frem til DM. Senere kom H. Mohawck, der 
blandt andet blev udstillingschampion. 
  John har nu H. Clint, som han går og hyg-
ger sig med. Det bliver ikke til så mange 
markprøver mere, men John kan stadig 
glæde sig over at være med til forskellige 
arrangementer og træningsture.  Vi har haft 
mange gode træningsture sammen, og vi har 
kørt sammen til mange prøver.
Jørgen Heegård

Kurt Nedergaard med pokal. Ikke en uvant situation for 
ham. Foto Patrick Eggers.
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DANSK GORDON SETTER KLUB

Klubredaktør:
Flemming Nielsen, Lethenborgvej 17, 
8660 Skanderborg. Tlf. 3036 0568
e-mail: rypehunden@gmail.com 

www.dgsk.dk

DGSK & DISK Klubweekend 7. – 9. august
Udstilling, aut. Apportprøve, Schweisshunde-foredrag, holdkonkurrencer og masser af socialt samvær!

DGSK inviterer alle interesserede fra 
DGSK & DISK til hyggelige klubdage, 
hvor det sociale samvær med hele familien 
og andet godtfolk sættes i højsædet.

Klubdagene afholdes i spejderhytten FDF 
Pedersborg, Pedersborg Huse 19, 4180 
Sorø. I hytten er der 7 værelser med 6 
køjer og 4 værelser med 4 køjer. Medbring 
selv pude, dyne/sovepose, lagen, sengetøj 
og håndklæde. Der er fælles bad og toilet. 
Der er mulighed for opstilling af cam-
pingvogne og telte. Vi har ca. 10½ tdl. til 
rådelighed. 

Bestil allerede nu – det er ”først til mølle”-
princippet mht. sovepladser og rum.

Man kan og vælge at bo på Sorø Camping, 
som ligger små 5 km. fra standkvarteret 
www.soroecamping.dk Her kan der lejes 
hytter, ferielejligheder, plads til camping-

vognen eller telt med udsigt til Pedersborg 
Sø.
Tilmelding til udstilling og apporterings-
prøve foregår som altid via Hundeweb 
senest d. 31. juli 2015. Alle andre tilmel-
dinger og bestillinger skal sendes til John 
Bak, Maglesøvej 8, 4190 Munke Bjergby, 
kennelaeblevangen@gmail.com, mobil nr. 
21 49 65 51 

Pengene skal indbetales på konto nr. 6610 
0010025370 
  HUSK at angive navn. Tilmeldingsfrist er 
d. 31. juli 2015. 
  Følg med på DISK & DGSK’s hjem-
meside og Facebookprofi ler. Yderligere 
spørgsmål sendes til: John Bak 21 49 65 51 
eller til Anne & Peter Eliasen 59 33 92 13
Mange hilsner og på gensyn Vivian & 
Leon, Anne & Peter og Christina & John

Blanket til bestilling af overnatning og 
fortæring fi ndes på DGSKs hjemmeside.

Programmet ser således ud, 
og der tages forbehold for 
ændringer:

Fredag
Kl. 15.00 Ankomst i løbet af eftermidda-
               gen/aftenen fra kl. 15.00
Kl. 19.00 Schweisshunde-foredrag
Kl. 20.00 Fællesgrillen er klar – med-
               bring selv grillmad og tilbehør.

Lørdag Der vil løbende lørdag være 
en sideløbende holdkonkurrence med 
mulighed for god præmie
Kl. 08.00 Morgenmad
Kl. 09.00 Udstilling – Dommer Marina -
               Bengtson, Sverige
Kl. 13.00 Frokost – der kan købes mad
Kl. 14.00 Aut. Apporteringsprøve – Kå-
               ring af Klubmester 2015 
Kl. 19.30 Sommerfest med helstegt 
               pattegris

Søndag
Kl. 08.30 Morgenmad
Kl. 10.00 Oprydning og på gensyn

Foto: Ole Halberg.
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En ven er draget bort til de evige jagtmar-
ker og efterladt os i sorg, i en stilhed og 
med et savn, som giver denne meningsløse 
tomhed. Men tomheden vil en dag i nær-
meste fremtid afl øses af positive tanker og 
minder på det Johan gav til os alle… 
  Han var en af de sidste100 års mest 
markante personligheder nordens jagthun-
demiljø…
Johan har været formand for Norsk Gor-
donsetter Klub og Norsk Pointer Klub og 
var æresmedlem af NGK og Dansk Gordon 
Setter Klub.
  I avlsarbejdet med hundene og med 
Gordon Setteren som hjerteblod, var Johan 
inspirator, med fl otte jagtprøveresultater i 
kølvandet. 
  Flere imponerende hundebøger var 
tilvejebragt af hans fl ittige pen. Han var en 
dygtig forfatter og en enestående foredrags-
holder, som uden mikrofon og højtalere, 
kunne tryllebinde en forsamling. Han fi k 
folk til at lytte med sine causerier.

Arbejdet på Oslo Universitet var kernen 
i Johans liv – men meget optog denne 
levemand. I litteraturens verden var han en 
sand mester i beskrivelserne af rypernes 
liv og færden og udgav fl ere utroligt fl otte 
og velskrevne bøger om hans et og alt… 
den norske stolthed rypen! Han var Norges 
„rypeprofessor” !
  Selvbiografi en om ”Fuglehunden Mix” 
illustrerer så tydeligt Johans forståelse af 
hundenes psykiske verden, og alle blev vi 
forført af en fortæller, som i glimt lod os 
tro, 
at det reelt var vor fi rbenede ven der havde 
nedfældet dette på tryk !

Blandt Gordon Settere opdrættede Johan 
fl ere norske Jaktchampions samt tre nordi-
ske Derbyvindere og vandt personligt fl ere 
Kongepokaler.
  Johan var foregangsmand omkring ind-
krydsningen af frisk nyt blod til Gordon 
Setteren, og uden disse tiltag havde vi 
overhovedet ikke været i nærheden af de 
fl otte resultater, som vor race opnåede i 
årene herefter, endsige den dag i dag.
  I Norge provokerede Johan også mange 
– han skaffede sig sågar modstandere pga. 
ofte ganske kontroversielle synspunkter. 
I denne sammenhæng må han have været 
enhver fuglehundebladredaktørs yndling, 
idet hans nogle gange provokerende tanker 
og ideer altid vakte en vis furore, og mange 
havde således kommentarer hertil. Han 
elskede denne debat og har vel af denne 
vej skaffet sig mange venner og sympatisø-
rer… men som sagt også det modsatte!

Gamle koryfæer i GS-verdenen beskrev 
engang en bortgangen hundemand på en 
måde, som leder tankerne hen på Johan…
  Ude ved havehegnet står den gamle eg 
med den prægtige stamme og trodser vejret 
og mine tanker forbinder den eg med en 
mand, hvis pris jeg sidder og nedfælder. 
  Vi kalder ham den gamle ”rypeprofes-
sor” - men gammel var Johan mindst af 
alt – men havde den gamle egs fortrinlige 
egenskaber. Støt stod han i ”spidsen” for 
den lille uforfærdede fl ok, der på Dianas 
stier svor til den Black and Tan, langhårede 
jagthund. Tro mod arven fra barndom
mens passion for dyr og tro mod den ægte 
sportsånd. 
  

Aldrig gående på akkord omkring fug-
lehundens idealer og altid med tro på den 
ægte sportsånd. Vi kender hans fortjenester, 
og til hans kennel er knyttet navne, der for 
stedse vil have en god klang i den nordiske 
jagthunds historie. Som fører og dommer 
har han skrevet sit navn med fed skrift i 
sportsbladenes 50 sidste årgange og afgivet 
gode eksempler til efterfølgelse. Som men-
neske og privat person den elskeligste og 
mest forstående mand, bedrøvet over sine 
modstandere og begejstret over sine mange 
venner

Personligt tænker jeg med glæde på vore 
mange sammenkomster på Hedevænget i 
Viborg med vor familie ... på jagt på Dovre 
og på prøve med hundene, på samvær un-
der vore klubbers arrangementer samt mere 
private og familiære fester her Danmark og 
julefrokoster på Hjerkin  altid med det lune 
glimt i øjet !
Æret være Johan´s  minde
Erik P

Mindeord for vores æresmedlem Johan B. Steen

Prøven blev afholdt i nogle af Danmarks 
smukkeste landskaber i Odsherred, hvor 
hovedparten af holdene gik. Alle dagene var 
der smuk vejr over ”Geopark Odsherred”. 
Generelt var der godt med fugle, nogle harer 
og en del rådyr, så jeg vil betegne det som 
optimale forhold med smuk udsigt imel-
lem slippene. Det sociale var også i toppen 
krydret med en ”til tider” saglig hundefaglig 
snak 
  På det tre dag blev det i alt til 41 præmi-
eringer fordelt på UK og AK

Vinderklasse:
Østjylland’s Rb Liv v/ 1. vinder
Østjylland’s Rbz Sandy v/Søren Brøndum 
Thygesen 2. vinder
Røsnæs Gaucho v/Karl Jensen 3.vinder
Vinterdalens Tillaaen v/Erik Petersen 4. 
vinder

De placerede hunde og deres førere i vinderklassen. Foto: Flemming Nielsen.

Hovedprøven ved Holbæk den 3 – 5. april

www.fjd.dk

DANSK GORDON SETTER KLUB



59

Foto: Flemming Nielsen.

Østjylland’s Pb Mal v/Ulrik Stadelhofer 5. 
vinder
Røsnæs Guizo v/Niels Erik Krüger 6. vinder

Ungdomskonkurrenceklasse:
Vajskær Cora v/Lorens Clemmesen 1.vinder
Lilleskogens Wayne v/Søren Brøndum 
Thygesen 2. vinder
Nørre Løgum’s Frække Frida v/Kim Sch-
midt 3. vind

De placerede hunde i UKK. Foto: Flemming Nielsen.

Mesterskabsprøven, blev afholdt med stand-
kvarter på Hørby Færgekro, Holbæk (Tuse 
Næs) søndag den 12. april. Dvs. de ekvipa-
ger der stillede til prøven kendte området.
Resultatet blev: 3 vinder Østjyllands Sandy 
v/ Søren Thygesen (ført af Anton Dahl) 6. 
vinder Røsnæs Guizo v/Niels Erik Krüger

Gordon Settere på DKK’s Mesterskabsprøve

3. Vinder Østjyllands Sandy - i stram stand - v. Søren 
Thygesen (ført af Anton Dahl). 
6. Vinder Røsnæs Gauzio v. Niels Erik Krüger

www.fjd.dk

DANSK GORDON SETTER KLUB



60

DANSK IRSKSETTER KLUB

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

www.irsksetterklubben.dk

Dansk Irsksetter-Klubs hovedprøve 2015
Hovedprøven blev igen i år afholdt ved 
Saltum i Nordjylland. Det var som sædvan-
lig Ulrik Kjærsgaard, der stod i spidsen for 
markprøveudvalget, og som altid når vi er 
i Nordjylland klappede alt til deltagernes 
fulde tilfredsstillelse. 

Udstillingen havde 14 tilmeldte hunde, 
som blev bedømt af Gunnar Jensen, med 
Erling Juul ved tastaturet, og Sarah Jensen 
som medhjælper. Blandt hannerne var der 
i juniorklasse kun en IS tilmeldt, Kato, ved 
Tonny Lund, der opnåede VG. Bedste åben 
klasse han blev Enzo ved Dorte og Torsten 
Rasmussen, der opnåede EXL, og blev 
bedste åben klasse han.
  Hos hannerne i brugs klasse, blev bedste 
han Mårup Storm, ved Søren Gottfredsen, 
der opnåede at blive bedst i racen, med 
certifi fi kat, og dermed Udstillings cham-
pion, stort tillykke. I juniorklasse tæver blev 
Bjerkaasen´s Bs-Siff, ved Heidi Nergaard 
Jensen, bedste tæve med EXL. I åben klasse 
blev det Bomstærk Gry G, ved Erling Jør-
gensen, der blev bedste tæve med EXL. 
  Brugshundeklassen blev vundet af Svenske 
Gerlic´s Rasberry, ved Agnete Anderson, der 
fi k EXL, certifi kat og blev bedst i modsatte 
køn. Stort tillykke til alle udstillerne, fi re 
hunde fi k VG, og 10 hunde fi k EXL, en fl ot 
samling Irske settere. Alle resultater og kri-
tikker kan ses på DISKs hjemmeside, under 
udstillinger.

Markprøven havde 14 præmieringer 
i ung, - og åben klasse, der blev bedømt 
af Ove Steen Petersen, Joakim Skovgård 
Larsen og Flemming Fuglede Jørgensen. 
Følgende Røde hunde opnåede præmiering 
fredag og lørdag. Mårup Felix, ved Erik 
Rimmen, 1. pr. UK, Mårup Storm, ved 
Søren Gottfredsen, 2. pr. ÅK, Vilslev L 
Ready To Take Off, ved Jan Justesen, 2. pr. 
UK, Bomstærk Snelly, ved Per Christopher-
sen, 1. pr. UK, Unika, ved Lene Knudsen, 
2. pr. ÅK, Iris, ved Lars Harbo Jensen, 3. 
pr. ÅK, Ginkgo, ved Alex Hermansen, 2. 
pr. ÅK, Red Garlic´s Red Onion Mix, ved 
Ole Schmidt, 2. pr. ÅK, Tyske Armani Vom 

Westmünsterland, ved Michael Boeing, 1. 
+ 2. pr. ÅK, Kiwi Line´s Peber, ved Jan 
Lorentsen, 2. pr. ÅK, Bjerkaasen´s Bs-Siff, 
ved Heidi Nergaard, 1. pr. UK, Erin Vom 
Kapellenpfad, ved Jan Justesen, 1. pr. ÅK. 
  Prøvens bedste unghund blev Bomstærk 
Snelly, ved Per Christophersen.
  Prøvens bedste åbenklasse hund blev 
Armani Vom Westmünsterland, ved Michael 
Boeing.

DISKs Unghunde Konkurrence Klasse 
Betingelsen for at deltage i UKK er, at 
hunden har opnået mindst en 1. præmie i 
unghunde klasse. Præmien behøver ikke at 
være opnået på Hovedprøven, men skal blot 
være opnået på en anerkendt markprøve. 
Unghunden skal på prøve dagen være under 
to år. Der var i år fi re hunde til bedømmelse 
i UKK, som blev dømt af Dommer Flem-
ming Fuglede Jørgensen.
  Efter lodtrækning blev start række fl øjen: 
Vilslevs L Ready To Take Off ved Jan 
Justesen, Bjerkåsen´s Bs Siff ved Heidi 
Nygård Jensen, Bomstærk Snelly ved Per 
Kristoffersen Mårup Felix ved Erik Rim-
men. Resultatet blev følgende, 1. vinder 

UKK 2015 Mårups Felix, ved Erik Rimmen. 
2. vinder UKK 2015 Bjerkåsens B. Siff, ved 
Heidi Nygaard.
  Vinderklassen søndag havde 17 Irsksettere 
til start, hvilket er lidt under gennemsnittet. 
Af disse gik følgende videre til afprøv-
ning over middag i 2. heat og matchning: 
Mårup Storm 2A, Irmun´s May Theis 1B, 
Red Garlic´s Juicy Fruit 2A, Vilslev Kari 
1B, Red Garlic´s Red Onion Mix 2A, ved 
Agneta Anderson, Kiwi Line´s Kokus 1B, 
ved Jan Lorentsen, Mårup Felix 2B. Den 
endelige placering af hundene blev: 1. VK 
med Hæderspris Vilslev Kari, ejer og fører 
Flemming Vilslev, 2. VK Mårup Storm, 
ejer og fører Søren Gottfredsen, 3. VK Red 
Garlic´s Red Onion Mix, ejer og fører Ole 
Schmidt, 4. VK Irmun´s May Theis, ejer 
og fører Tommy Pedersen, 5. VK Mårup 
Felix, ejer og fører Erik Rimmen. Dansk 
Irsksetter-Klub takker alle der har været 
med til, at vores hovedprøve i år igen kunne 
blive en stor succes. Det være sig dommere 
på udstilling og markprøve, prøveleder og 
sekretær på udstillingen, terræn givere og 
ledere, ja alle der har ofret tid og energi til 
fordel for den Irske setter. Palle Krag.

Per Pedersen viser vej. Foto Hanne Dommerby.
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Fra venstre: 1. VK Kari, ved Flemming Vilslev, 2. VK Storm, ved Søren Gottfredsen, 3. VK Mix, ved Ole Schmidt, 
4. VK Theis, ved Tommy Pedersen, 5. VK Felix, ved Erik Rimmen. Foto Hanne Dommerby.

DISK & DGSK Klubweek-
end 7. – 9. august 

Med udstilling, aut. Apporteringsprøve, 
schweisshunde foredrag, holdkonkurren-
cer og masser af socialt samvær. DGSK 
inviterer alle interesserede fra DISK &  
DGSK til hyggelige klubdage, hvor det 
sociale samvær med hele familien og andet 
godtfolk sattes i højsædet.

Klubdagene afholdes i spejderhytten FDF 
Pedersborg, Pedersborg Huse 19, 4180 
Sorø. I hytten er der syv værelser med seks 
køjer og fi re værelser med fi re køjer. Med-
bring selv puder, dyner/sovepose, lagen, 
sengetøj og håndklæder. Der er fælles bad 
og toilet. Der er mulighed for opstilling af 
campingvogne og telte. Vi har ca. 10,5 tdl. 
Til rådighed.
  Bestil allerede nu – det er ”først til mølle” 
princippet mht. sovepladser og rum.
  Man kan vælge at bo på Sorø Camping, 
som ligger små fem km. Fra standkvarte-
ret. Her kan der lejes hytter, ferielejlighe-
der, plads til campingvogne eller telt, med 
udsigt til Pedersborg Sø. 
  Tilmelding til udstillingen og apporte-
rings prøven foregår som altid via Hun-
deweb senest den 31. juli 2015. Alle andre 
tilmeldinger og bestillinger skal sendes 
til John Bak, Maglesøvej 8, 4190 Munke 
Bjergby, mobil nr. 21 49 65 51. Penge skal 
indbetales på konto nr. 6610-0010025370. 
HUSK at angive dit navn. Tilmeldingsfrist 
er den 31. juli 2015.
  Følg med på DISK & DGSK´s hjemmesi-
der og Facebookprofi ler. Yderlige spørgs-
mål sendes til: John Bah 21 49 65 51 eller 
til Anne & Peter Eliasen 59 33 92 13.

Programmet ser således ud, og der tages 
forbehold for ændringer:

Fredag kl. 15,00 Ankomst i løbet af efter-
middagen/aftenen fra kl. 15,00
Kl. 19,00 Schweisshunde foredrag, 
kl. 20,00 Fællesgrillen er klar – medbring 
selv grillmad og tilbehør.

Lørdag kl.08,00 Morgenmad,
Kl. 09,00 Udstilling – Dommer Marina 
Bengtson, Sverige,
Kl. 13,00 Frokost – der kan købes mad,
Kl. 14,00 Aut. Apporterings prøve – kåring 
af Klubmester 2015,
Kl. 19,30 Sommerfest med helstegt pat-
tegris,

Søndag kl. 08,30 Morgenmad,
Kl. 10,00 Oprydning og på gensyn.

Mange hilsner og på gensyn, Vivian og 
Leon, Anne og Peter, Christina og John.

Ny Dansk udstillings champion
Mårup Storm DK13101/2011 ved Søren 
Gottfredsen, opnåede på Dansk Irsksetter-
Klubs udstilling, i forbindelse med hoved-
prøven, sit tredje udstillings certifi kat, og 
kan herefter smykke sig med titlen ”Dansk 
udstillings champion” (UCH). Det var 
dommer Gunnar Jensen, der dømte hoved-
prøvens udstilling, tidligere har dommerne 
Erik Petersen og Marianne Weichenfeld 
tildelt Storm udstillings certifi kater. Storm 
opnåede i oktober måned 2014, sin 1. pr. i 
åben klasse på markprøve. Dansk Irskset-
ter-Klub ønsker tillykke med den fi ne titel. 
Palle Krag.

Mårup Felix.
En Dansk opdrættet Irsk setter, springer 
dette forår den opmærksomme hundesports 
entusiast i øjnene, unghunden Mårup Felix 
DK12995/2013, opdrættet, ejet og ført af 
Erik Rimmen. Felix der er født den 7. juli 
2013, fi k sin første markprøve præmie, en 
2. pr. i UK i efteråret 2014, blot 14 måne-
der gammel. Siden er det i 2015 blevet til 
yderlig to 1. præmier i UK, og en 1. pr. i 
ÅK. Erik deltog med Felix i Dansk Jagt-
hunde derby, og fi k på første dagen yderlig 
en 1. præmie i UK, med betegnelsen 1B, 
og deltog blandt de bedste på anden dagen, 
desværre uden placering.
  På Dansk Irsksetter-Klubs hovedprøve i 
slutningen af marts måned i år, bestod Felix 
så sin mandomsprøve, ved at blive 5. vinder 
i VK, en ualmindelig fl ot præstation, af en 
unghund, der på prøvedagen kun var ca. 20 
måneder gammel. For at få det hele med, 
deltog Felix jo i Unghunde Konkurrence 
Klasse (UKK), der jo ikke er en anerkendt 
prøve, men en intern kamp om prestige og 
sølvtøj på DISKs hovedprøve. Denne hæder 
tilfaldt også Mårup Felix, der blev 1. vinder. 
Mårup Felix er startet på syv markprøver og 
har opnået præmie / placering på fem prø-
ver, det må siges at være over gennemsnit-
tet, for stående Engelske jagthunde. Dansk 
Irsksetter-Klub ønsker stort tillykke, samt 
knæk og bræk fremover. Palle Krag.

Erik og Felix tager et hvil i klitterne.

Nyudråbt UCH Storm tager sig fl ot ud. 
DISK ønsker tillykke.
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Dansk Jagthunde Derby 
2015
Der var i år tilmeldt syv IS til Dansk 
Jagthunde Derby. Set i lyset af, det meget 
lave antal fødte hvalpe i disse år, er fem – ti 
deltagere på Derbyet vil ok.
  Følgende IS deltog på første dagen i 
Dansk Jagthunde Derby: Bomstærk Snelly 
G DK09935/2013, tæve, ejer & fører, 
Per Christophersen.  Kiwi Line´s Papaya 
DK02469/2013, tæve, ejer & fører, Jan 
Lorentsen. Molly DK03120/2013, tæve, ejer 
& fører, Erik Skårup Nielsen. Mårup Felix 
DK12995/2013, han, ejer & fører, Erik Rim-
men. Settermosen Baffi n DK01435/2013, 
han, ejer & fører, Frank Krøyer. Setter-
mosen Baja DK01441/2013, tæve, ejer & 
fører: Hans Ole Kragh. Settermosen Bill 
DK01436/2013, han, ejer & fører, Helge 
Knudsen.
  Af disse syv IS lykkedes det for, Mårup Fe-
lix ved Erik Rimmen, og Settermosen Baffi n 
ved Frank Krøyer, at opnå kvalifi kation til at 
deltage i 2. heat på 2´ dagen. Begge hunde 
opnåede på første dagen 1. præmie i UK, 
og gik videre med betegnelsen 1 B, men det 
lykkedes ikke, at opnå en endelig placering 
sidst på dagen. Alle deltagerne havde stor 
ære, af at deltage i Derbyet, og DISK ønsker 
alle god vind fremover med hundene. Palle 
Krag. 

Apporteringsprøve på Fyn
I lighed med foregående år, vil Helge 
Knudsen afholde apporterings træning, for 
medlemmer af DISK, og alle andre jagthun-
defolk, hver torsdag kl.19,00, ved Hovgy-
den, på Søbysøgaard. Træningen starter 
torsdag den 29. maj, og fortsætter hver tors-
dag fremover til DISK afholder anerkendt 
apportreingsprøve, søndag den 5. juli 2014, 

kl.9,00 ved Søbysøgaard. Mødested som 
sædvanlig, hos Tove og Helge, Radbyvej 
27. Tilmelding til træning og apporterings-
prøven til Helge Knudsen, Radbyvej 27, 
5792 Årslev. Telefon, 25609331. Mail: 
yobbo@dlgtele.dk 
Alle er velkommen, Helge.

Der er hyggelig frokost i det grønne efter apporteringsprøven.

Tak til Ulrik Dansk Irsksetter-Klubs hovedprøve 2015 
blev afholdt i Vendsyssel med Ulrik 
Kjærsgaard som prøveleder. Ulrik mår du 
påtager dig, at være prøveleder på vores 
hovedprøve, oplever vi deltagere at alt er 
grundigt gennemtænkt og tilrettelagt. Den 
modtagelse du giver enhver som kommer 
til prøven er altid venlig, ingen føler sig 
overset eller sat til side, alle bliver budt ind i 
fællesskabet omkring vores fælles interesse, 
Den Irske setter. Vi oplever også, at der er 
stor respekt omkring din person, ikke mindst 
fra dine samarbejdspartnere, som du endelig 
må hilse mange gange, men også blandt 
alle deltagerne. Tak for at du en nu en gang 
brugte tid og kræfter på at tilrettelægge 
denne fantastiske weekend for os, jeg er 
sikker på, at det gælder på alles vegne, ikke 
mindst Dansk Irsksetter-Klubs bestyrelse. 
Erik Rimmen formand.

Ulrik Kjærsgaard stortrives som blandt hundesports-
folket.

Støt arbejdet med DISK 
jubilæumsbog, 

Udkommer om ca. 1 år.
  Redaktions gruppen for Jubilæumsbogen 
arbejder for tiden på højtryk, for at få dette 
fantastiske værk gjort så fyldestgørende 
som muligt. Der er lagt op til en fuld-
stændig bog, om Irsk setterens udvikling 
i Danmark. Bogen giver et indblik i den 
Irske setters historie, som ikke er set før.
  Finansieringen af bogen hviler delvis på 
frivillige bidrag fra medlemmer og andre 
interesserede.
  Så hvis du tænker på at støtte projektet og 
blive nævnt på sponsorsiden i bogen, så gå 
til DISKs hjemmeside, og klik på Jubilæ-
umsbog DISK 2016, der står DISKs konto 
nummer nederst, (0333-2551749250). 
Husk at skrive tydelig afsender. Uanset 
bidragets størrelse ønsker DISK, at takke 
ALLE der vil bakke op om dette tiltag. 
Venlig hilsen DISK´s bestyrelse.

Generalforsamlingen
Dirigent: Joakim Skovgård Larsen
Referent: Laila Thomsen
2 medlemmer til at underskrive protokollen: 
Ulrik Kjærsgaard og Heidi Nergaard Jensen
2 Stemmetællere: Jan Justesen og Lars Harbo 
Jensen

Formandens beretning: Vedhæftet, Der var 
ingen kommentarer til formandens beretning, 

formandens beretning godkendtes enstemmigt.
Erling Juul fremlagde regnskabet og beretning 
fra Jubilæumsfonden. Der var ingen kommen-
tarer til hverken DISKs regnskab eller Jubilæ-
umsfondens regnskab. Begge regnskaber blev 
vedtaget enstemmigt.

Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

Genvalg af formand Erik Rimmen. Genvalg af 
kasserer Erling Juul.

Jørgen Jensen og Torben Reese genvælges 
som henv. revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt. Gunnar Jensen ønskede ærespræ-
mier fra DISK til de store udstillinger, da han 
syntes at DISK også skal være repræsenteret 
med ærespræmier som andre klubber er. 
Erik Rimmen tager det til efterretning og vil 
arbejde for det – Jubilæumsfonden søges om 
bevilling til ærespræmier.
Næste år fl yttes generalforsamlingen fra 
hovedprøven pga. jubilæumsfesten, der er 
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DANSK IRSKSETTER KLUB



63

endnu ikke
taget stilling til, om den fl yttes til Kongens-
hus, eller til FJD udstillingen på Fyn. Forman-
den ville gerne vide, om der var opbakning 
til ændring af love og vedtægter, så man kan 
fl ytte generalforsamlingen, og det var der.
  Brian Hinge Krogh ønskede, at gøre 
opmærksom på, at hjælp ønskes til 100 års 
jubilæet, da det er for stor en mundfuld for 
bestyrelsen, at skulle klare alt alene. Henven-
delse til bestyrelsen kan ske via et link til jubi-
læumsudvalget, som fi ndes på hjemmesiden. 
Erling Juul er prøveleder og Jan Lorentsen har 
arrangeret terræn.
  Afslutningsvis fi k formand Erik Rimmen 
ordet og han takkede Joakim Skovgård Larsen 
for myndig ledelse af mødet og takkede for 
valget til formand samt det gode samarbejde i 
bestyrelsen. 
Laila Thomsen referent.  

Dansk Irsksetter-Klubs be-
styrelsesberetning for 2014

Bestyrelsesarbejdet har været roligt, 2014 har 
været et roligt år for bestyrelsen, vi afholdte i 
foråret et møde med jubilæumsudvalget, hvor 
vi fi k afstemt forventningerne til hinanden. 
Jubilæumsudvalget efterkom visse ønsker 
fra generalforsamlingen vedr. standkvarter 
for 100 års jubilæumsprøven i 2016. Mange 
ideer og forslag kom frem på mødet, hvor en 
meget positiv stemning gav vished om, at alle 
vil være med til at gøre jubilæumsåret til en 
særlig begivenhed for Dansk Irsksetter klub.
  Senere har tovholder og prøveleder for FJD-
udstilling og efterårets vinderklasse leveret 
forslag til, at også disse klubaktiviteter, bliver 
særlig højtidelige i jubilæumsåret. I efteråret 
blev alle Irsk setter klubber i landene fra 
Frankrig og nordover inviteret til landskamp i 

forbindelse med vores 100 år jubilæum, indtil 
videre har vi fået tilsagn om at Sverige del-
tager, men tilmeldings fristen er sat til nytår 
2015/2016, så mon ikke der dukker fl ere op.
  Bestyrelsen har afholdt fi re møder gennem 
året, hvor klubbens sager og aktiviteter er ble-
vet behandlet i god stemning. Vi har deltaget 
i møder med DKK og FJD. FJD inviterede til 
workshop om nye og fremtidige tiltag i FJD. 
Med henblik på at forny og fremtidssikre 
organisationen, vi stillede med tre deltagere 
og var ikke i tvivl om, at planerne som frem-
tidsudvalget fremlagde, kunne give FJD den 
nødvendige saltvandsindsprøjtning, så organi-
sationen ville gå styrket ind i fremtiden.
  Desværre var et fl ertal af specialklubberne 
ikke så sikre på fremtidsudvalgets forslag, at 
de ville indskyde den nødvendige kapital for 
at projektet kunne sættes i gang, så det store 
arbejde som fremtidsudvalget her udført ligger 
nu i dvale. Vi i bestyrelsen af Dansk Irsk setter 
klub håber at planerne genoptages i nærmeste 
fremtid.
  I løbet af efteråret opstod der strid i FJD. 
Mellem de forskellige tilknyttede klubber, 
det er en lang og temmelig rodet historie som 
sikkert ingen af parterne ønsker refereret. 
Hvis FJD. Skal bestå som organisation er det 
vigtigt, at alle tilsluttede klubber genetablerer 
det ellers så gode samarbejde som gennem 
årene har kendetegnet FJD. Vi har skrevet ny 
sponsoraftale med Prof-dog for de næste 5 år. 
  Hvis nogle af jer medlemmer er interesseret i 
at høre nærmere om Prof-dog´s foder program 
er i meget velkommen til at rette henvendelse 
til fi rmaet.
  Medlemmer som vi skylder en særlig tak 
for deres indsats og hjælp til at klare vigtige 
opgaver for klubben: Gunnar Jensen sidder i 
FJD´s udstillingsudvalg. Søren Godtfredsen 
i markedsføringsudvalget. Sidst men ikke 
mindst en stor tak til de to redaktører: Palle 
Krag, redaktør for klubsiderne i Jagthunden 
og Erik Petersen klubbens webmarster.
  I klubregi er følgende arrangementer 
afviklet: Træningsture i Vendsyssel. Og den 
vidunderlige weekend på Kongens hus hede. 
Tak til Jer som tager denne opgave på jer, at 
arrangerer disse ture for vore medlemmer.
  Hovedprøven på Fyn, en god prøve hvor 
andre klubbers tvivl om fugletilgangen kom 
til skamme. Prøven blev en succes hvor vi alle 
fi k gode oplevelser med hjem. Tak til Gunnar 
og Birte for jeres grundige forarbejde som 
bevirkede at alt var veltilrettelagt.
  FJD-udstillingen, her var kun 12 hunde 
tilmeldt. Kære venner husk det er her vi stiller 
med vore jagthunde til skue for et interesseret 
publikum. Apporteringstræning på Sjælland 
og Fyn, i samarbejde med andre engelske 
klubber. Hold fast på dette samarbejde, deri 
ligger vores fremtid.
  Efterårsvinderklassen på Lolland var en stor 
succes, gode fugle pænt spredt i de store ro-
emarker. Hurtig og præcis skydning fra skytter 
kræver lydige hunde.
  Der skal lyde en stor tak til de medlemmer 
som tager ansvar i forbindelse med afviklin-
gen af disse aktiviteter, jeres indsats giver 
klubbens medlemmer mulighed for nogle 

fantastiske oplevelser. Status: Dansk Irsk 
setter klubs medlemstal ser ud til at have sta-
biliseret sig på godt 100 medlemmer, på tiden 
125. Vi er en lille klub, som nok i fremtiden 
må søge samarbejde med de andre engelske 
klubber udvidet. Vi ser ikke nogen farer, men 
muligheder, forbundet ved øget samarbejde 
med de andre klubber. Irsk setteren vil altid 
bestå som sin egen race. Et Øget samarbejde 
vil givet frigøre nogle aktive medlemmer til 
fl ere medlemsaktiviteter spredt over landet, i 
samarbejde med de øvrige klubber.
  Hvalpetilgangen har i 2014 været på 56 
stk. registreret i DKK, 21 fl ere end sidste år, 
stadigt et lavt tal. Vi håber vel alle, at jægere 
igen vil få øjnene op for hvor fantastisk det er, 
at gå på jagt med en stående jagthund.
  I 2014 har mange Irsk settere opnået fi ne 
placeringer på forskellige vinderklasser og 
derby. Her skal blot nævnes enkelte: 6. vinder 
Dansk Jagthunde derby Vorrehøjs Henna ved 
Flemming Jensen. 6. vinder Mesterskabsprø-
ven Erin Vom Kapellenpfad ved Jan Justesen. 
5. vinder Danmarksmesterskabet Erica ved 
Ulrik Kjærsgaard.
  Dansk Jagtchampion 2014 blev Vilslev Jo-
sefi ne ved Flemming Vilslev Knudsen. Dansk 
udstillingschampion 2014 blev Krageredens 
Maggie ved Kent Madsen og Mårup Messi 
ved Per Pedersen. Tillykke til alle præmierede 
og placerede hunde og deres ejere.
  Vi ser frem til 2016, hvor Dansk Irsk setter 
klub fylder 100 år. Mange er allerede godt i 
gang forberedelser til fejring af dette jubi-
læum, ikke bare hovedprøven vil blive en sær-
lig jubilæumsprøve, også ved FJD-udstilling 
og efterårsvinderklassen bliver jubilæet fejret 
på behørig vis.
  2016 bliver sandsynligvis også året hvor VM 
for stående hunde skal afholdes i Danmark. 
Der arbejdes energisk fra mange sider på at 
denne begivenhed kommer hertil. Med håb 
om at vi alle sammen vil arbejde for beva-
relsen og udviklingen af Irsk setteren som 
en smuk jagt/prøve og familiehund, ønsker 
bestyrelsen jer alle et godt 2015.
Erik Rimmen formand DISK. 

Årets bedste unghunde 2014, Settermosen Baffi n tv, 
og Kiwi Line´s Peber th. Foto Hanne Dommerby.

Foto: Erik Petersen.

www.fjd.dk

DANSK IRSKSETTER KLUB



64

DRØMMEHUNDEN

Sent
udviklet
Han kom sent i gang. Var 
lige ved at blive opgivet. Men 
pludselig skiftede han karak-
ter og viste et fantastisk po-
tentiale.

Af: Christian Johansen

Redaktøren af Jagthunden har bedt mig om, 
at skrive om min drømmehund. Da jeg fi k 
opgaven tænkte jeg - Gad vide, om jeg har 
haft drømmehunden endnu. Eller er der lige 
en på vej?
  Allerførst vil jeg fortælle om en Svensk 
Gårdhund ”Matadorhund ”, som vi havde 
der hjemme, da jeg var en ti til tolv år. 
  Hans navn var Pelle, og han var kendt i 
landsbyen for mindst to egenskaber. Han var 
fantastisk til at fange og afl ive rotter. Dem 
var der mange af først i 1950-erne, idet hver 
husstand havde en mødding i baghaven. Når 
den skulle tømmes, blev der sendt bud efter 
Pelle, og han var i stand til at afl ive en rotte 
på få sekunder.
  Så vidt jeg husker afl ivede han engang tolv 
fra en mødding, den sidste tog han på tag-
ryggen af et stråtækt hus. Han var ligeledes 
i stand til at bedække samtlige tæver i byen, 
uanset størrelse. Han klarede brugsens New 
Foundlænder, han lokkede hende hen til en 
trappesten, så var de lige høje.
  Hver eftermiddag sad han på bagerens 
trappe kl. 15.00 og ventede på mig, når jeg 
kom fra skole med rutebilen fra Randers.

www.fjd.dk
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Bredmosevej 26, Karlsgårde, 6800 Varde 
Mail: Info@gilpa.dk, Telefon: +45 7526 4400

Det rigtige foder til din jagthund
• Ingen hvede og byg  

(Lamb & Rice undtaget)
• Omega og Glucosamin for sundere  

led og blank pels
• Personlig service
• Direkte levering fra dag-til-dag
• Attraktive mængderabatter

Bestil direkte på www.gilpa.dk

Men det er jo nok meningen, at det skal 
dreje sig om en jagthund. Det må derfor 
blive Stormosens Oliver.
  Oliver blev født den 19.04.2001 og var 
trods navnet Stormosen en ren Astrup 
afstamning, idet han var faldet efter min 
DKJCH Astrups Zack og Erik Skeels , 
Astrups Ruska, deraf kennelnavnet Stormo-
sen.
  Zack var efter Freja og  SJCH INTJCH 
SCH ØBs Try, Ruska var efter Reintofts 
K Troja og DKJCH Birk Star Leo. Oliver 
havde derfor, Dansk , Svensk og Engelsk 
blod i årene.
  Oliver var over to år, inden jeg fi k ham, 
jeg havde i forvejen kuldbroren Stormosens 
Rex, der desværre blev skadet.
  Da jeg fi k ham, var han ineffektiv. Det var 
som om, han ” ikke ville fi nde fugl ”.
  Fra 2004 til 2006 var han på mange prøver 
i åbenklasse, resultatet var en anden præmie 
og en ikke for fugl.
  De fl este ville nok have opgivet ham, og 
jeg var da også tæt på nogle gange, men jeg 
havde en fornemmelse af, at han skulle have 
tid. Det gik rimeligt på jagt, og apporte-
ringsprøven blev klaret i første forsøg med 
29 point, som jeg husker det. 
  Så lige pludselig i 2006 var han  fuldstæn-
dig forandret. Jeg havde brugt ham meget 
på jagt i 2005, jeg bruger mine hunde til al 
slags jagt. På tre prøver i 2006 og 2007 fi k 

han tre første præmier i åbenklasse, og blev 
bedste hund alle tre gange og yderligere en 
placering i vinderklassen i 2007.
  Desværre var han en sen ”starter”, og der-
for blev hans tid i vinderklassen i forhold til 
mange andre hunde, relativt kort.
  Det blev til ti vinderklasse placeringer i 
alle kategorier fra 1. VK til 6.VK. Af de ti 
placeringer var de seks efterårs vinderklas-
ser.
  En 4. vinder på DKKs forårsmesterskab. 
To  gange deltager på Danmarksmester-
skabet, her slutter han som  tredje vinder i 
2009.
  I 2009 slutter hans markprøve karriere og i 
resten af hans levetid blev han brugt på jagt. 
Han ligger begravet på Astrup.

Oliver var på mange måder en speciel 
hund, han var domminerende uden på nogen 
måde, at være ”barsk” over for andre hunde 
eller mennesker, aldrig nogensinde har jeg 
hørt ham knurre, næsten aldrig gø. Men når 
han var i konkurrence, var han bevidst om, 
at her gjaldt det om at fi nde fugl.
  Det var som om, at konkurrenterne havde 
en vis form for respekt for ham, jeg ved ikke 
om han påvirkede dem på en særlig måde 
rent psykologisk.
  Han havde ikke et søg, der var det største 
på bredden, men han lavede meget sjældent 
fejl. Så kan man komme langt i vinderklas-
sen.

  Når han ikke var i ”slip ” var han afslappet, 
som om han sagde, jeg sparer mine kræfter 
til jeg bliver sluppet. Var han bagefter i 
søget, kortede han sit søg af, og hurtigt var 
han igen foran. Han var fuldstændig rolig i 
hjemmet.
  På jagt var han et godt eksempel på, at en 
markprøve hund også kan bruges på jagt. 
Han var selv i sine sidste år en meget god 
vildtfi nder. Han var en sikker apportør, jeg 
mener ikke nogen sinde, at have mistet en 
fældet fugl, han fandt dem alle. Han appor-
terede hare, ræv, gæs, ænder, duer ect.
  På trækjagt, som jeg ”dyrker ” på Limfjor-
den, var han rolig. Når vi sad i ”tønden” sov 
han og vågnede først, når der blev skudt.
  Som læseren nok kan udlede af min lille 
historie, der er måske lagt lidt til. Set med 
mine øjne, var Stormosens Oliver en speciel 
hund.

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

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

KORTHAARSKLUBBEN:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund. 
Tlf. 75331760 
Email. kasserer@korthaarklubben.dk

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

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSE-
HUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg. 
Tlf. 65967747
Email. kmlange@mail.dk
LANGHÅRSKLUBBEN.
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, Søsum, 3670 Veksø. 
Tlf.: 47172268/ 20712268
Email: ida.thyssen@hotmail.com

DANSK WEIMARANER KLUB.
Torben Brandt Pedersen. Neptunvej 90, 6710 Es-
bjerg V. Tlf. 23367595
Email. kasserer@weimaraner.dk

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

DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB.
Morten Overgaard, Sdr. Borremosevej 4, 9600 Års. 
Tlf. 21781468
Email. moove@mariagerfjord.dk

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

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

DANSK GORDONSETTER KLUB.
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Merløse. 
Tlf. 23634245
Email. lauge.stiig.larsen@gmail.com

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Erling Juul, Fasanvej 15 Gershøj. 4070 Kirke Hyl-
linge
Tlf. 24647270
Mail. juuls@mail.dk

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

www.fjd.dk

Flyvestærke agerhøns
der har haft adgang til volierer med masser af vegetation, 
kan leveres fra 15. juli og fremefter, klar til udsætning.

Bestil nu, så du er sikker på at få fugle i sommer. 

Vestfyns Agerhønsopdræt
Sjodvangen 8, 5610 Assens

Mobil 4043 4850 e-mail alexnissen@c.dk

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 

Agerhøns og fasaner 
sælges

Bestilling modtages på æg, kyllinger 

Moselund Vildt 
8832 Skals

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

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte

Sørensen

Tlf
27636780 - 60132000

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

familier

AGERHØNS
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Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213 

www.midtjyskvildtfarm.com 

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

Magasinpost SMP
ld nr: 42438

* Med fjerkrækød

* Høj energi/ydelse

* Omega 3 og 6

* GMO fri

29/24


