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sluttet FJD. Bladet udkommer i d. 15. i månederne: 
februar, april, juni, august, oktober og december. 
Oplaget er p.t. 5.000 og omdeles af Post Danmark.
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I redaktionen: Anders Lifl and Nørgaard, 
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Alt klubrelateret stof sendes til redaktøren for den 
pågældende specialklub.

Adresseændringer, udeblivelse af bladet:  Så skal 
du rette henvendelse til kassereren for din special-
klub. Se bagerst i bladet.

Tryk: Johansen Grafi sk, Holstebro.

Klubberne for de stående jagt-
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(Fællesrepræsentationen for Specialklubber for 
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FJDs formand: Christian Johansen, Bilstrupvej 32, 
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FJDs hjemmeside: www.fjd.dk

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

DJUs hjemmeside: www.danskjagthundeudvalg.dk
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En forstående kone og seriøs træning kan føre til store resultater.
Foto: Flemming Østergaard.

Hundens lugtesans er intet mere end helt utrolig. Foto: Flemming Østergaard.
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  Det besværlige 
  demokrati
  For knap 170 år siden 
  var der kun én mening, 
  der talte. Kongens. En 
  martsdag i 1848 gjorde en 
ende på det. En ublodig revolution med over 
10.000 mennesker, der varede et par timer, 
uden der blev løsnet et skud, klarede sagen. 
Med et trylleslag kunne folk tro, tænke og 
tale, som de ville, og året efter d. 5. juni fi k vi 
så vores første grundlov, der stadfæstede disse 
rettigheder. 
  Nu er det jo ikke sådan lige at indføre 
demokrati. Det kan man forvisse sig om ved 
at kigge rundt i Verden. Det er noget, der skal 
læres, og det skulle vi også i Danmark. Nok 
har man frihed til at mene og sige, hvad man 
vil, men det fordrer også, at man har respekt 
for andres, selv om det er det totalt modsatte 
af, hvad man selv mener.
  Demokratiets spilleregler betyder også, 
at det er fl ertallet, der bestemmer, men det 
betyder samtidig, at de, der er i mindretal, må 
acceptere afgørelsen, for de kunne jo være 
dem, der næste gang var i fl ertal. Ligeledes 
må fl ertallet respektere mindretallet og have 
forståelse for deres synspunkter, for det kunne 
jo også ske, at det hele vendte om ved næste 
valg, eller et par personer skiftede parti.
  Sådan arbejder demokratiet hver eneste dag 
i Folketinget og i vore regions- og byråd. Det 
er systemet, vi har bygget vores land på.
  I kølvandet på Grundloven, kom de mange 
folkelige bevægelser, og de mange foreninger, 
vi er så stolte af. Foreningsdanmark. Disse 
foreninger bygger på de samme spilleregler. 
Man vælger ledelser, bestyrelser og formænd, 
og man holder generalforsamlinger, hvor tin-
gene afgøres ved simpelt stemmefl ertal. Det 
er drivkraften i hele vort fritidsliv og alt det 
frivillige foreningsarbejde, som man i mange 
andre lande misunder os.
  En gang imellem går det ikke helt, som vi 
havde planlagt. Noget går i en anden retning. 
En folkestemning, en græsrodsbevægelse, el-
ler nogle forslag, som ikke lige er ”vores kop 
te”. Det er der ikke noget at gøre ved. Man 
må bide i det sure æble, tage arbejdstøjet på 
og fortsætte arbejdet ud fra de nye retnings-
linjer. Tak f. eks. den seneste folkeafstemning 
om EU-regler. Det var ikke, hvad politikerne 
havde tænkt sig…
  En gang imellem går det så galt, at en 
minister eller en borgmester må gå af, eller en 
formand i en forening må tage sig gode tøj og 
vige sædet for en anden. Men regeringen eller 
byrådet består. Det gør foreningen også, selv 
om det i en periode giver lidt ridser i lakken. 
Sådan er spillereglerne. Det bør alle, der går 
ind i politik eller foreningsarbejde, vide.
  Når disse linjer læses, har vi lige passeret 
Grundlovsdag. Der er grund til at holde fest. 
Tænk at leve i et land, der har givet os alle 
disse rettigheder. Men rettighederne forplig-
ter, for vi skal huske dem i hverdagen, der 
hvor vi hver i sær er engageret.
  God sommer
  Flemming Østergaard, 
  redaktør.

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 
eksemplar 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?
FJD vil gerne reklamere for de stående 
jagthunde og det synes vi bl.a. man kan gøre 
gennem vort blad.
  Derfor tilbyder vi, at dyrlæger, naturefter-
skoler, skydebaner o.l. gratis kan modtage 
Jagthunden til deres tidskrifthylde.
  Send en mail til redaktionen, hvis du 
kender nogen, der gerne vil have bladet lig-
gende i venteværelse, bibliotek eller lign.

Ny sekretær i FJD
På FJDs bestyrelsesmøde d. 10. maj blev 
Ingerlise Rasmussen valgt til ny sekretær, 
da Jette Veggerby ønskede at blive afl øst.
  Ingerlise er kendt af mange om en meget 
dygtig, venlig og myndig prøveleder i det 
nordjyske.
  Vi byder Ingerlise velkommen i jobbet 
og takker samtidig Jette for indsatsen og et 
godt samarbejde.
  Red.

Ingerlise Rasmussen i funktion som prøveleder. Nu 
kan hun også skrive sekretær på sit CV. Foto: Jette 
Veggerby.

Hvad hedder du?
To hunde faldt i snak på en markprøve.
 – Hvad hedder du? Spurgte den ene. – Jeg 
hedder Storskovens Superfi ghter, lød sva-
ret. – Men hvad hedder du? – Jeg tror nok 
jeg hedder Dæææk for f….., kom det lidt 
undskyldende.

Foto: Flemming Østergaard.

Drenteklubben ud af FJD
På FJDs bestyrelsesmøde d. 10. maj med-
delte formanden, at Dansk Drentsche 
Patrijshond Klub skriftligt havde meddelt, at 
klubben ønskede udmeldelse af FJD. 
  Det tiltrådte bestyrelsen. Drenteklubben vil 
således ikke længere fi ndes i dette blad.
  Red.

Referater klar på hjemmesiden
Referatet fra FJDs bestyrelsesmøde d. 10. 
maj i Ejby kan fi ndes på FJDs hjemmeside 
under Referater og regnskab.
  Red.

Markvildtprisen 2016
FJDs Markvildtpris går i år til Bjarne Han-
sen, Sigerslevøster ved Frederikssund.
  Bjarne har på sin ejendom, Sigerslevgaard, 
skabt et fantastisk terræn, som alt fra som-
merfugle til råvildt nyder godt af.
  Endvidere har Bjarne Hansen været primus 
motor i arbejdet for markvildtet på egnen og 
en stor inspirator for mange andre.
  Reportage fra terrænet og prisoverrækkel-
sen i næste nummer af Jagthunden.
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SUBARU VAN

NYT TERRÆN
EROBRER

 FORESTER: Brændstofforbrug 11,8-17,5 km/l. CO2 150-197 g/km. OUTBACK: Brændstofsforbrug 17,9km/l CO2 147g/km. LEVORG: Brændstof-
forbrug 14,5 km/l. CO2 159-164 g/km. XV: Brændstofforbrug 14,5-18,5 km/l. CO2 146-160 g/km. De afbillede biler kan være vist med eftermonteret udstyr. 
D f b h ld f f jl d i

T R Æ K O P T I L  2 .0 0 0  KG PÅ K R O G E N
En Subaru på gule plader erobrer med lethed selv det mest udfordrende terræn. Du får masser af trækkraft, 
unik driftssikkerhed og symmetrisk firehjulstræk kombineret med en stærk boxermotor. Som standard er bilerne 
pakket med udstyr og kan trække helt op til 2.000 kg på krogen. 

Læs mere på subaru.dk

subaru.dk

(+ moms kr. 47.113)(+ moms kr. 35.913) (+ moms kr. 41.144) (+ moms kr. 32.206)

XV VAN AWD
FRA 194 900 

LEVORG VAN AWD
FRA 253 900

OUTBACK VAN AWD
FRA 292 900

FORESTER VAN AWD
FRA 219 900
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Hundens læring 2

Klar, parat, start og 
belønning

Hunden er fuldt fokuseret på sin 
fører og klar til at lære.

Tekst: Kurt Verup Runefelt. Foto: Jette Veggerby m. fl .
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I forbindelse med forskningen om forståelse 
for begrebet selvkontrol (stress) er der duk-
ket fl ere sidegevinster op. Disse sidegevin-
ster kan beskrives som: Forstå, hvornår din 
hund er klar til læring.
  Essensen er meget enkel: Hvis hundens 
hoved bevæger sig fra side til side, skal man 
ikke starte på en øvelse og ligeledes heller 
ikke rose hunden, før hovedet er i stå.

Afl æsning af hunden inden øvelsens start.
Man kan altså via hundens signalgivning 
med hovedet se på hunden, hvorvidt den vil 
få en høj læringsgrad eller en lavere lærings-
grad af den aktuelle øvelse. 
  Man kan metaforisk sige, at hundens 
hjerne kører i et konstant tempo, der svarer 
til lavt driftleje.
  Når driftlejet hæves, eller stressen ind-
træder, går alting hurtigere, men hundens 
hjerne kører stadig i det konstante tempo og 
er derved bagud i opfattelse.
  Eksempel (fra politihundenes verden):
• Figuranten løber ud og står stille.
• Hundens hoved bevæger sig frem og 

tilbage (manglende selvkontrol/hjerne-
kontrol).

• I hunden verden løber fi guranten 
stadig.

• Hunden slippes - løber ud og bider 
fi guranten, som indlært når fi guranten 
bevæger sig.

• Der skældes og smældes – er der noget 
at sige til, at hunden er forvirret.

  Korrekt udførelse:
• Figuranten løber ud og står stille. 
• Hundeføreren venter til hovedet er i stå 

(har fået selvkontrol/hjernekontrol)
• I hunden verden står fi guranten nu 

stille.
• Hunden slippes - løber ud og laver en 

perfekt standhals.
• Der roses, og der læres.

Optimering af hundens hjernehastighed.
Hvis en hund via sin optræning stille og ro-
ligt har fået optimeret hjernens hastighed, så 
er der ingen problemer, idet hunden derved 
får fuld forståelse for selvkontrol, og derved 
udebliver stressen.
”Hovedbevægelserne”/stressen kan 
indtræde, blot man ”løber” for hurtigt ad 
læringstrappen.
  En analog ligger ind over fx driftsarbejde:   
Standøvelserne. Byttedriften består af:
1. Stand – standøvelser er dæk, sit, stå og 

standhals
2. Jagt – søg uden fært
3. Forfølgelse – søg med fært, syn eller 

hørelse. Et spor er således en forføl-
gelse.

4. Spring – energi der indsættes ved kon-
takt med objekter.

5. Bid – giver sig selv.
6. Træk – den vilde hund trækker mod 

jorden. De trænede hunde slår fi rhjuls-
trækket til.

7. Rusk – slå ihjel, når byttet spræller.
8. Bære fase – bære byttet hjem til fl ok-

ken. Apport.
  I starten er hunden længe om at fi nde sin 
stand, men med træning bliver hunden hur-
tigere og hurtigere til at fi nde sin stand og 
dermed også sin koncentration. Standøvel-
serne kan man ikke starte med tidligt nok i 
hvalpens levetid. 
  Er hunden klar til at blive belønnet – Ros? 
Grundprincippet i belønning til en hund er, 
at belønningen skal starte højst 0,84 sekun-
der efter, hunden har udført det fastsatte mål 
i træningen.
  Ja – dette er helt korrekt, men der mangler 

måske lige en ting. 
  Kan hunden i det hele taget forstå, hvad 
den bliver belønnet for? Det kan den sag-
tens, når den er i lavt driftleje eller totalt ude 
af stress, men mange af de praktiske øvelser 
laves under forhøjet driftleje, der også øger 
sandsynligheden for indtrædelse af stress.
  En simpel øvelse som på plads kan tage 
lang tid at indlære, hvis hundens hoved ikke 
er i ro, når der belønnes.
  Når hunden sætter sig, så afvent til hovedet 
er i ro, hvorefter der belønnes. Hundens 
hjerne befi nder sig så i nuet – altså hunden 
ved at den sidder ned. Så længe hovedet 
kører frem og tilbage, så er hunden måske i 
en tidligere fase, fx står op. Belønnes der for 
dette, så lærer hunden at stå op.

Fjernelse af uønsket adfærd eller fejl i 
øvelserne.
Vi mennesker opfatter meget hurtigere end 
hunden – når vi har sagt pstch/Nej/Føj, ja 
så må hunden da kunne forstå det, men det 
er ikke altid tilfældet. Tilsvarende her skal 
hunden befi nde sig i samme tidsperiode” 
som os mennesker – ellers kan den uøn-
skede adfærd ikke ændres.
  Såfremt hundeføreren føler, at det er nød-
vendigt med kommandoen pstch/Nej/Føj, så 
er denne adfærd lig med positiv straf – man 
tilfører straf eller en eller anden form for 
energi. Positiv straf vil næsten altid afsted-
komme indtrædelse af stress. Positiv straf er 
en straf, der forstærker stressniveauet.
  Hunden får en adrenalinudskillelse og 
serotoninerne i nervebanerne går i stå. Ind-
læringen bliver uhåndterlig. Kommandoen 
psctch/Nej/Føj skal derfor altid efterfølges 
af den negative straf (5+). Negativ straf er 
straf, der dæmper stressniveauet.

Jagt og byttedrift er to sider af samme sag. Her kan det være vanskeligt for hunden 
at bevare selvkontrollen. Foto: Anette Laursen.

Når hunden trækker, har føreren, uden at vide det, givet hunden kommando til at 
gå frem. Foto: Flemming Østergaard.
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  Altså gøre ingenting – og her menes det 
bogstaveligt: gøre absolut ingenting – stå 
fuldstændig 100% stille uden en eneste 
bevægelse. Dette er nok den sværeste øvelse 
at indlære i en hundefører.
Hændernes totale ro er den vigtigste del – 
og samtidigt er det lige hænderne, der hver 
gang lige skal et eller andet!
  Opskriften: Pstch /NEJ med energi – stå 
totalt stille i fem sekunder – bevæg dig og 
ros hunden.
  Essens: Hunden forstår, hvad vi ønsker og 
holder op med den uønskede adfærd.!
  Der er forskel fra individ til individ, men 
der er også forskel på, hvor store adrenalin- 
eller cortisol udladningerne er – og disse 
styrer læringen.
• Uden adrenalin = stor læringsgrad eller 

korrekt udførelse
• Med adrenalin = begrænset ukontrolla-

bel læring eller fejl i udførelsen
• Med cortisol  = faktisk ingen læring og 

store fejl i udførelsen.
  Adrenalin er ikke ”farligt”, men skal hånd-
teres, hvorimod cortisolen ødelæggelser den 
del af hjernen, der hedder hippocampus, 
hvorved hunden får svært ved at lære noget 
og får svært med at hente noget allerede 
indlært.  
  Når hunden har været mange gange i en 
situation, hvor den har fået adrenalin, så er 
adrenalinen ikke nok, hvorfor den må ty til 
cortisol.

  Mange hundeførere gør det jo rigtigt, men 
hvis skaden sker – hvad så, og hvordan 
diagnosticerer man, at ens hund har stress:
  Skaden ses ved at hunden trækker hunde-
føreren, når ekvipagen skal forfl ytte sig i 
line– altså fx bare skal gå en transportstræk-
ning fra A til B.
  Der fi ndes mindst to hovedårsager:
1. Når hunden trækker, har hundeføreren 

(uden at ville det) givet hunden kom-
mando til at gå frem og forsvar fl okken. 
Når hunden skal forsvare, så udskilles 
der adrenalin. Hunden bliver ”ophidset/
stresset”. Hunde, der trækker af denne 
årsag, er tilsvarende de hunde, der har 
let ved at blive artsaggressive, idet 
de jo er sat til at forsvare fl okken….. 
simpelt, eller

2. at hunden under gangen bliver sendt 
på jagt (uden at hundeføreren vil sende 
signalet). Når hunden går i jagt, startes 
byttedriften, men hunden får aldrig 
opfyldt sit driftsmål i byttedriftens 
faser, men får ”kun” udført en endeløs 
og formålsløs jagt. Med det mang-
lende driftsmål ”skruer” den sig mere 
og mere op i håb om at få opfyldt det. 
Hunden bliver ”utålmodig/stresset” 
grundet manglende mål i byttedriften. 

• Resultatet bliver det samme, idet hun-
den starter med adrenalin. 

• Når dette ikke mere er ”nok” udskilles 
der cortisol.

• Cortisolen skader hippocampus. 
• Hunden bliver hjerneskadet.
• Hunden får svært ved at lære og udføre 

det allerede lærte.
• Hunden bliver træls!   

Hvordan reparerer man så hunden, så 
den ikke går i stress.
Forslag, der er afprøvet og helt sikkert 
virker:
• Man skal ikke skælde med et ord, men 

det skal være en lyd (pstch, knurren). 
Ordet bliver hurtig udvandet, idet ord 
som nej og føj tit bliver sagt i hver-
dagen, men der er ingen handling bag 
ordet. Hunden lærer automatisk, at den 
ikke skal reagere på kommandoen. En 
lyd som pstch er dissideret hundesprog, 
der jo især bruges af tæven til at styre 
hvalpene. Man skal høre rigtig godt 
efter. Denne lyd bliver derfor utrolig 
hurtigt lært af hunden.

• Begrebet 5+ skal overholdes ( stå 
totalt stille i fem sekunder). En hund 
med adrenalin i kroppen/hjernen er 
minimum fi re sek. om at opfatte, hvad 
der blev sagt eller hvad der skete. Der 
må intet ske i det tidsrum fra man har 
kommet med sin irettesættelse - ”lyd”, 
hvilket svarer til at hundeføreren skal 
stå 100 % stille og især hænderne må 
ikke bevæge sig. Hænder og ansigtet er 
noget hunde kraftigt afl æser.  Fx se på 
hunde der hopper op ad hundeføreren = 

hundeførere, der hæver hænderne ved 
kontakt.

• Hunden har en stressdæmper. Hundene 
har en naturlig 100 % stressdæmper 
monteret i siden af kroppen mellem 
ribbenene og bagbenet – et lille tryk og 
hunden ”falder helt ned”. Ethvert tryk 
på kroppen er en stressdæmper og fx 70 
% er bedre end nul.

• Hunden må ikke trække, når man bare 
går med den. Efter mange trækkende 
gentagelser starter stress med adrenali-
nen. Senere udskilles cortisol, der ætser 
hippocampus = hjerneskade. Lærings-
graden falder voldsomt – ligesom 
udførelsen af øvelser bliver ustabile, 
idet hunden har svært ved at hente fra 
erindringen.

  Målet er: Når man går en transportstræk-
ning, så må hunden ikke trække, men skal 
nærmest gå en nogenlunde ”fri ved fod/ 
lineføring” selv om hundeføreren ikke an-
strenger sig = hunden er ude af stress
  Udførelsen kan være: Man må aldrig hive 
hunden via linen ind mod hundeføreren. 
Hvert eneste lille træk hæver bare hundens 
”ophidsethed eller starter jagten” med mere 
adrenalin til følge og læringsgraden falder 
og falder.
  Dog må man gerne standse hunden, men 
så går hundeføreren frem til hunden. Stor 
forskel.
  Stop aldrig hunden, hvis den trække ud 
sideværts, idet det kun er hundens naturlige 
nysgerrighed – og den skal man ikke tage 
fra den.
1. Gå helt afslappet med hunden i line. 

Når hundelinen bliver stram, lyder ”ly-
den” og hundeføreren står helt stille i 
minimum 5 sekunder. Her lærer hunden 
lyden at kende, men der vil formentlig 
ikke være nogen reaktion ud over, at 
hunden også stopper op. Dette gentages 
tre til fi re gange.

2. Den helt afslappede gang fortsættes. 
Samtidigt med lyden prikkes hunden 
ind i siden med et par fi ngre. Nu vil 
man se en meget større reaktion fra 
hundens side. Husk stadig 5+

3. Kontrol af læringen. Hvor mange gange 
der skal til, før hunden ved, at den ikke 
skal trække.  Ja trækker den ikke, så 
er problemet jo løst, men prøv under 
konstant gang bare at sige lyden - hvis 
hunden reagerer og holder op med at 
trække, så er man godt på vej – eller må 
der fl ere 1-er og 2-er til. Lyden bliver 
til en stressdæmper og ikke en ”skide-
balle”!

  Dette lyder simpelt – og det er også sim-
pelt, men den største fejl fra hundeførernes 
side er, at der hives og trækkes i hundene. 
Hundeførerne har også deres refl ekser: Hun-
den trækkes ind til hundeføreren, i stedet for 
at standse hunden og gå det ene skridt frem 
til hunden.  Disse refl ekser skal først fjernes.Hund og jæger følges ad og får gode oplevelser sam-

men. Hunden er fokuseret på jægeren og samarbej-
der. Foto: Flemming Østergaard.
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9side
HUNDEN

RUHÅRET HØNSEHUND

Den Ruhårede Hønsehund er en stående 
jagthund, fremavlet fra slutningen af det 
19. århundrede med det formål at skabe 
en robust og ydedygtig jagt/brugshund. 
Ved anvendelse af det bedste materiale fra 
Pudelpointeren, Griffon Korthals, Deutsche 
Strichelhaar samt Korthåret Hønsehund 
lykkedes det at fremavle en alsidighed på 
alle jagtmæssige områder. Samtidig ønskede 
man en vejrbestandig, beskyttende pels.
  Med disse egenskaber er racen på få årtier 
blevet til den mest populære og alsidige race 
blandt de stående jagthunde i Danmark.

I FCI Standard for Ruhåret Hønsehund 
formuleres det ideelle helhedsindtryk så-
ledes: ”Stående jagthund med ædel frem-
træden, med en hård pels, der fuldkommen 
beskytter huden. Dens udtryk er opmærk-
somt og energisk. Bevægelsen skal være 
kraftfuld med god rækkevidde, fl ydende og 
harmonisk”.
  Andre væsentlige punkter i bedømmelsen 
af den Ruhårede Hønsehund er bygning, 
herunder kropslængde og skulderhøjde. 
Disse skal så vidt muligt være de samme. 
Kropslængden kan dog være indtil 3 cm 
større end skulderhøjden. Skulderhøjde for 
hanner skal være 61-68 cm, for tæver 57-64 
cm.
  Hovedet skal svare til kroppens størrelse 
og hundens køn. Næsepartiet skal være 
langt, bredt og kraftigt. Kæberne skal være 
kraftige og biddet regelmæssigt med fuld-

stændigt saksebid og 42 tænder svarende 
til tandformlen. Øjnene skal være så mørke 
som muligt. Løse øjenrande er uønsket 
af hensyn til snavs og fremmedlegemer i 
øjnene under jagten. Halsen skal være mid-
dellang med kraftig muskulatur, god, fast 
ryg, krydset langt og let faldende.
  Halen hensigtsmæssigt kuperet til jagtbrug 
(i lande med forbud mod kupering kan halen 
bevares naturlig). Brystet skal være bredt og 
dybt med udpræget forbryst. Lemmerne skal 
være gode, kraftige og velvinklede både for 
og bag, og set for-og bagfra føres parallelle. 
Poterne skal være med tætsluttende tæer og 
solide trædepoter. Poterne er stillet parallelt 
og må hverken i stand eller bevægelse pege 
ind- eller udefter. Alle de nævnte punkter 
peger på en stærk og udholdende hund.

Hårlaget er stadig et avlsproblem. Der 
forekommer stadig enkelte hvalpe i kuld, 
der ikke udvikler det korrekte hårlag. Derfor 
stiller det store krav til avlerne at vælge de 
rigtige avlshunde.
  Vi ønsker, at hårlaget skal være hårdt, 
tillæggende og tæt. Dækhårene skal være 
to til fi re cm. lange, og underulden skal 
være tæt og vandafvisende. Pelsen skal ved 
sin hårdhed og tæthed give bedst mulig 
beskyttelse mod vejr og skrammer. Nederst 
på benene og nederst på bryst og bug er 
hårlaget kortere, men alligevel tæt. På hoved 
og ører er hårlaget kortere og samtidig mere 
tæt, men ikke blødere. De fremtrædende 

øjenbryn og et ikke for langt skæg, der er så 
hårdt som muligt, understreger det energiske 
ansigtsudtryk.
  Ruhåren fi ndes i forskellige farvevarianter:
• brunskimmel, med eller uden store 

pletter
• sortskimmel, med eller uden store 

pletter
• brun, med eller uden hvid brystplet
• lys-skimmel
  Andre farver er ikke tilladt.

Der blev i 2015 stambogsført i alt 1370 
hvalpe af de kontinentale racer under FJD 
i Danmark. Heraf udgjorde de Ruhårede 
Hønsehunde 586, hvilket vidner om racens 
popularitet.

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

Hårlaget kan stadig være et problem. Foto: Jens 
Velling.

Ruhåren har i mange år været 
den mest populære stående 
jagthunde race i Danmark. 
Men det er en ung race, der 
fortsat kan have problemer 
med hårlaget.
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SAMARBEJDE

Det handler 
om

og det er der vel ikke 
noget forkert i?

En reportage fra VM for hyrdehunde satte tan-
kevirksomheden i gang. Er vi håbløst bagefter, 

eller er hyrdehundefolket bare dygtigere?

Tekst: Harris Jensen
Foto: Anette Laursen m. fl .

Jagthundens travle redaktør ringede til 
mig en dag i det tidlige forår: Med vanligt 
engagement i stemmen lød det i røret: ”Jeg 
kom tilfældigt til at se en udsendelse om 
hyrdehunde i TV. Det er altså vildt impone-
rende at se disse hundes vilje til at samar-
bejde med deres fører. Laver du lige en lille 
historie om det emne”?

Den intense kontakt
Det forsøger jeg så. Jeg har personligt 
oplevet border collier i arbejde både på 
Færøerne og i Norge. Og det er altså vildt 
fascinerende at se disse brugshundes i 
aktion. Med appel efterkommer de punktligt 
førerens få, men præcise kommandoer, og 
det gør de vel at mærke på afstande, der 
snildt kan konkurrere, med det format, vi 
ønsker af en stortgående engelsk jagthund. 
  Når kommandoerne lyder, søger disse 
hunde nærmest intens øjenkontakt med 
deres fører; klar til at efterkomme nyt signal 
og dermed klar til at samarbejde.

Råd fra erfaren hundefører
Det er i de fl este af livets forhold fornuftigt 
at søge råd hos erfarne og kompetente men-
nesker. Det gør jeg også for at belyse denne 
artikels emne. Jeg har bedt Jørgen Heegård, 
der er en af Danmarks mest erfarne hunde-
førere, som har ført et utal af hunde på jagt 
og markprøver, og som altid møder med 
veldresserede og samarbejdsvillige hunde, 
om at give os ”opskriften” på netop den 
slags hunde:
  - Jeg vægter samarbejdet mellem hund 
og fører meget højt. Jeg forlanger, at mine 
hunde holder kontakt med mig. Det er ikke 
mig, der konstant skal kontakte dem. De 
skal jagte for mig og ikke for sig selv, siger 
Jørgen Heegård. 
  - Hundens evne og vilje til at samarbejde 
kan fi nt trænes. Det handler ganske enkelt 
om seriøs dressur; en konsekvent og kærlig 
lydigheds- og grunddressur vil som ud-
gangspunkt også betyde et bedre samarbejde 
mellem hund og fører. Og i tilgift medfører 
det også et tættere sammenhold og en tæt-

tere kontakt de to parter imellem, fortsætter 
Jørgen Heegård.
  - Det er vigtigt, at grundtræningen indledes 
så tidligt som muligt. Den skal være en basis 
for hundens fremtidige forhold til føreren. 
Det giver hunden tryghed og forståelse i 
forhold til den skoling, som er nødvendig 
for, at den kan blive en jagthund, som fø-
reren i mange år kan glæde sig over at jage 
sammen med. 
  I øvrigt er trygheden gensidig: - Også for 
føreren giver det nemlig tryghed – og forstå-
else for hundens adfærd – når man i ”fælles-
skab” har gennemført en seriøs grunddres-
sur, lyder det fra Jørgen Heegård.
  - Der er sket en positiv udvikling indenfor 
træningen af jagthunde. Erfaring og refl ek-
sion hos dygtige hundeførere har gjort, at 
metoderne i dag er ændret i en god retning. 
Fortidens uacceptable og hårdhændede 
”værktøjer” er afskaffet.
  - Men samtidig er der også i alle racer 
kommet nogle linjer, som gerne vil jagte for 
sig selv. Det duer ikke. Samarbejdsvillige 
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hunde skabes ikke kun ved seriøs træning 
og dressur. Det handler i høj grad også om 
seriøs avl på hunde med de rette egenskaber, 
slutter Jørgen Heegaard.

Andre hunderacer
Jeg havde i mange år fornøjelsen at arbejde 
sammen på hunde- og jagtfronten med nu 
afdøde Jens Paaby, labradormand, som 
bestred en lang række topposter inden for 
retrievernes hundeverden.
  Jens lagde ikke skjul på, at der på et 
tidspunkt i labrador retrieverens udvikling 
til den hund vi kender i dag, var indkrydset 
border collie.
  Det kommer måske tydeligst til udtryk, når 
vi ser, hvordan en veldresseret labrador med 
appel prompte reagerer på et sit- eller dæk-
signal fra føreren: Den stopper omgående og 
søger øjenkontakt med føreren. Præcist som 
hyrdehunden reagerer på hyrdens fl øjtesig-
nal eller råb.
  Jens lagde i øvrigt vægt på, at et dæk- eller 
sitsignal skulle betyde følgende besked til 

hunden: ”Stop, jeg vil hjælpe dig”. Det er da 
en fi losofi , der er værd at tænke over. Mon 
ikke vi er mange, der i en eller anden grad 
primært bruger dækfl øjten som en form for 
”forbudtsignal” eller ligefrem irettesættelse.
  Hvis vi kan få vores hund til at opfatte 
dækfl øjten om et tilbud om hjælp, så har vi 
godt nok opnået et samarbejdsfællesskab.
  At labrador retrieveren har aner af blandet 
observans er langt fra enestående. Alle 
brugshunderacer er gennem tiderne skabt 
ved indkrydsning af andre racer, der besad 
de egenskaber, som var ønskelige for at 
styrke racens brugsværdi.

Kravet om selvstændighed
Nu er hverken hundeavl eller hundedres-
sur så enkel, som vi ofte får det beskrevet i 
bøger og blade. Eksempelvis tror jeg, at de 
fl este førere af stående jagthunde ønsker, at 
deres hunde også kan arbejde selvstændigt. 
Det gælder ikke mindst, når den løbende fa-
sankok skal nagles i roemarken, og når den 
vingeskudte løbende fugl skal apporteres. Så 

nytter det ikke, at hunden søger kontakt og 
hjælp hos føreren.
  Men det bortforklarer ikke, at det er en 
nydelse, at jage med hunde, der samarbejder 
og helt selvfølgeligt holder kontakt med 
føreren. Det er da egenskaber, det er værd at 
prioritere højt i avlen.   

- Vi skal avle på sambejdsvillige hunde og fremelske 
det i opdragelsen, siger Jørgen Heegård. 
Foto: Flemming Østergaard.

Samarbejde mellem hund og jæger er en nødvendighed, hvis man skal have gode jagtoplevelser.
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Mangler kun at Mangler kun at 
vinde Derbyetvinde Derbyet

Blandt hundeførere er han kendt over det ganske land. Med en ro og en sikkerhed fører han 
hunde til toppræstationer. Han søger det sublime. Kun det bedste er godt nok.

Tekst og foto: Flemming Østergaard
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Hvordan klarer man at have fuldtidsarbejde 
og to teenagebørn, samtidig med at man 
gerne vil på jagt i ind- ud udland. Hvordan 
får man tid til at træne op til fl ere hunde og 
deltage i markprøver med en sådan succes, 
at det mere er regelen end undtagelsen, at 
han er blandt præmietagerne, når dagen er 
omme? Det er nok spørgsmål, de fl este stil-
ler sig, og de fl este vil nok mene, at det er 
umuligt. Ikke desto mindre er det fakta for 
Jan Nielsen fra Aulum.

Karrieren tog sin begyndelse i 1987, 
hvor Jan Nielsen fi k sin første jagthund, en 
irsk setter. Det blev ikke noget lykkeligt 
bekendtskab, for Jan havde ikke forstand på 
hund, og det var der heller ikke nogen i hans 
nærmeste omgangskreds, der rigtig havde 
forstand på, hvordan man tumler en jagtivrig 
setter. Der måtte noget andet til.
  Det noget andet blev til en breton fi re år 
senere, og det valg var i høj grad bundet op 
på, at der var personer i Dansk breton Klub, 
der var klar til at hjælpe knægten i gang. 
Chris Sørensen og Leif Jørgensen kom på 
den måde til at betyde helt enormt for den 
unge jægers videre løbebane med stående 
hunde. – Uden dem, havde jeg aldrig fundet 
ud af det, siger Jan Nielsen.
  Det lå næsten i kortene, at Jan ville blive 
trukket ind i prøvemiljøet, og den første 
breton opnåede da også en 2. præmie. Men 
Jan Nielsen var blevet bidt af hundearbejdet 
og prøverne, så der måtte i 1994 en ny hund 
til, Odinvejs Django, som opnåede at blive 
Dansk Jagtchampion. Og så er det egentlig 
gået slag i slag.
  Det er blevet til mange fi ne præstationer 
også med andre racer, og mange champio-
nater er bragt i hus siden da. Jan Nielsen 
har vundet de tre store gamle brugsprøver 
(Jylland, Fyn og Sjælland). Han har vunder 
Bretonklubbens vinderklasse, de fælles 
vinderklasser, DKKs forårsmesterskab og 
Danmarksmesterskabet. Det eneste, han 
stort set mangler at vinde, er Dansk Jagt-
hunde Derby. Men det kommer nok. Jan har 
tiden for sig.
  De fl otte resultatet er bestemt ikke nogen 
tilfældighed, for Jan Nielsens hunde er vel 
dresserede, og han er en dygtig hundefører. 
Det er en fornøjelse at se ham føre en hund 
på prøve. Han placerer sig altid det rigtige 
sted i marken. Han virker meget rolig og fat-
tet, og det forplanter sig til hundene, som for 
det meste lyder han mindste vink. Jan er i 
det hele taget en rolig fyr. Der er ingen store 
armbevægelser eller fl oromvundne ord, når 
vi sidder og snakker. Han er optaget af hun-
dene og jagten, og han er ivrig og engageret, 
men på intet tidspunkt på en måde der lugter 
af blot den mindste smule selviscenesæt-
telse.

Men tilbage til det oprindelige spørgsmål. 
Hvordan får han tid, når han også skal på 
jagt både her og der og en smut til Sve-

rige efter ryper. – Jeg er godt gift, svarer 
Jan Nielsen. - Kis er jo også interesseret 
i hundene og jagt, tilføjer han. Jo, der er 
opbakning fra hjemmefronten, stor opbak-
ning endda, hvilket bl.a. kom til udtryk ved 
svigerforældrenes guldbryllup, hvor der 
lige var en vigtig prøve. Her sagde såvel 
hans bedre halvdel som svigerforældrene 
god for, at han kunne vente med at møde op 
festmiddagen. Det var jo nok ikke gået i alle 
familier.
  Så bor Jan Nielsen også lige midt i sit 
terræn, hvilket betyder, at han har let ved 
at komme af sted en times tid. Det er også 
ensbetydende med, at han ofte træner alene 
og sjældent hele dage.
  Endelig er det også et spørgsmål om 
prioritering. Der er ting Jan ikke længere 
gør. Bajere og byture med gutterne er for 
længst lagt på hylden, og motorcyklen blev 
solgt for mange år siden. – Min resterende 
fritid bruger jeg på Kis og børnene, forklarer 
han. Man kan også sige, at man er nødt til at 
blive voksen, hvis man vil have alt til at gå 
op i en højere enhed, når man har så mange 
jern i ilden som Jan Nielsen.
  Det stopper nemlig ikke ved jagten og egne 
hunde. Jan elsker at arbejde med hunde, så 
der bliver ofte taget en hund, når en god 
bekendt ikke selv kan overkomme at træne 
eller føre på prøve. Det skete bl.a., da han 
vandt Danmarksmesterskabet i 2014 med 
bretonen Ritta.
  Men der skal også laves både agerhøns 
og fasaner til udsætning, og der skal fodres 
rundt om i det store træningsterræn, som 
han i øvrigt fl ere gange om året stiller til 
rådighed for prøver i det midtjyske.

Det næste spørgsmål, der melder sig, må 
unægtelig være: Hvad gør han? Jan Nielsen 
synes nok, det er såre enkelt, men svarer 
alligevel med et stort smil: - Grunddressuren 
skal være i orden, og den skal være i orden, 
inden hunden skal ud at jagte. På den måde 
undgår man mange problemer, mener Jan. 
  Så lægger Jan også vægt på, at den unge 
hund skal begynde med at fi nde fugle på 
åben mark. – Det giver det bedste søg, siger 
han. Og så synes han også, det er vigtigt, 
at unghunden i starten arbejder alene. For 
det første lærer den, at den skal yde noget 
selv, men det giver også langt mere ro over 
træningen, når der kun er sluppet én hund af 
gangen.
  Jan Nielsen mener også, at det er meget af-
gørende, at den unge hund hurtigt bliver klar 
over, hvad det er, man gerne vil have den til 
at gøre. – Derfor skynder jeg mig også at få 
hunden til at rejse fuglen, første gang, den 
har stand, forklarer han og tilføjer: - På den 
måde kan jeg jo komme til at rose den, og 
ros kan en ung hund ikke få for meget af.
  Jan synes heller ikke, det er nødvendigt 
med så mange fugle. – Når hunden ved, 
hvad den skal, synes jeg det er nok med en 
fugl pr. træningstur, siger han. 

Jan Nielsen har terrænet lige uden for døren. Han går 
ikke efter de mange fugle, når han træner. En enkelt 
god situation er nok.

Jan Nielsen efter en sikker situation og godt på vej til 
Danmarksmesterskabet 2014.
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  Så er der lige det med jagten. Jan går me-
get på jagt, men han tager ikke hunden med 
på praktisk jagt, før den stort set er i orden. 
På den måde undgår han en masse proble-
mer, som enhver nemt kan forestille sig kan 
opstå med en mere eller mindre udresseret 
hund.
  Den sidste brik i opdragelsen er kontakt. 
Der er fi ne faciliteter til hundene på det 
nedlagte landbrug i Troelstrup, hvor Jan 
Nielsen bor. Isolerede bokse, løbegårde og 
en meget stor fælles gård, hvor hundene kan 
motionere, så Jan render ikke og lufter sine 
hunde, som de fl este andre gør. Til gengæld 
kommer de ind. Da ”Jagthunden” er på be-

søg, er der en engelsk setter og to bretoner i 
spisestuen. Efter de har hilst på, går de roligt 
til hver sin kurv, hvor fra de afventer en 
eventuel mulighed for en tur i marken. 
– Jeg synes det er vigtigt, man har sine 
hunde om sig, siger Jan. – Det giver god 
kontakt, tilføjer han.

Alt forandrer sig, og det gør interesser 
også. Som sagt går Jan Nielsen meget på 
jagt, men han går ikke på jagt på samme 
måde. Tidligere var det alt fra en ende af. 
Drive igennem, fuld fart på osv. Men efter-
hånden har fuglejagten får mere og mere 
tag i den høje vestjyde. – Det er det, jeg går 
efter, siger Jan. – Arbejdet med fuglehunden 
har første prioritet.
  Tidligere arbejdede Jan Nielsen også 
udelukkende med hanhunde, men nu har 
tæverne taget over. Han synes man har langt 
større indfl ydelse på avlen, når man har en 
tæve. – Så er man ikke afhængig af andre, så 
er man den, der bestemmer, siger han. Der-
for var det også helt naturligt, at han i 2007 
fi k sit opdræt af bretoner registreret under 
kennelnavnet Aulumboen, og siden da er det 
ikke så få gange, der har været en hund fra 
Aulumboen blandt præmietagerne. 
  I en af hundekurvene under bordet lig-
ger Aulumboens Pepsi. DKCH, DKJCH, 
DKBRCH og INTBRCH. Jo, ingen tvivl 
om, at det er en kennel, man lægger mærke 
til, for Jan Nielsen bliver ved med at hente 
præmier og placeringer. 
  I dette forår er det blevet til: Breton Illico 
2. UK (som fører). 2. ÅK, 2 x 1. ÅK og 2. 
VK med engelsk setter Misti. Breton Pepsi 
3. VK og breton Debit (som fører) 4. VK og 
5. VK. 
  Men hvad lægger Jan Nielsen så vægt på 
i sit opdræt? – Det første er vildtfi nderev-

nerne, siger han, og det synes jo at være 
indlysende, at en hund, som ikke kan fi nde 
fugl, er mere eller mindre værdiløs.
  Jans næste pind i avlen er psyken. Han er 
af den klare opfattelse, at en god psyke er 
alfa og omega for, om man får noget ud af 
sin hund. I forlængelse af psyken kommer 
så helt naturligt samarbejdsvillighed. Det 
er så afgørende, mener han, at en hund vil 
samarbejde med og arbejde for sit men-
neske. En hund, der arbejder for sig selv, er 
ubrugelig.
  Endelig ser Jan også på, om hundene, han 
skal avle med, er gode jagthunde. Hvalpene 
skal ud til jægere, og den bedste anbefaling 
er nu en gang, at forældredyrene er gode 
jagthunde.
  Jan Nielsen har haft mange hunde, og fl ere 
vil sikkert komme til. Han er ikke bange for 
at skifte ud, og han er ikke bange for at ar-
bejde med andre racer. Det er det nye og det 
ukendte, et fascinerer Jan. – Jeg tænder på 
unghunden og forestiller mig de muligheder, 
der er i den, siger han og slutter: - Jeg er på 
evig jagt efter tophunden.

Fakta om Jan Nielsen
Alder 46 år, levnedsmiddelteknikker i 
Fødevarestyrelsen.
Gift med Kiss, der er slagtermester i 
Superbrugsen
Børnene Karoline på 18 og Nicolai på 14
Bor på et nedlagt landbrug lige midt i 
Vestjylland med masser af træningster-
ræn lige uden for døren.
Har ført Breton, engelsk Setter og Gor-
don Setter på prøve
Indehaver af kennel Aulumboen.
Henter gerne avlsmateriale i udlandet 
bl.a. Frankrig.

Den klasiske fuglejagt med stående hund får mere 
og mere tag i Jan. Her er han på agerhønejagt med 
gordon setter Cap, som han i øvrigt førte frem til 
jagtchampionat.

Jan har mange jern i ilden. Her er han vært for elever 
fra Ålestrup Naturefterskole ved en hønsejagt.

www.fjd.dk
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Happy Dog
- et bredt udvalg af foder til den 
aktive jagthund og familiehunden

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

Klik ind på www.happydog.dk

www.happydog.dk
www.fjd.dk
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I år var DKK´s forårsmesterskab for kon-
tinentale racer fl yttet til Grenå. Prøveleder 
Mogens Nielsen og hans team af hjælpere 
havde sat alt ind for at hundeførere og 
tilskuere skulle få en god dag.
  Vejret viste sig også fra sin gode side. Det 
var en rigtig kold morgen, hvor de fl este 
måtte skrabe is af bilruderne, inden de 
komme nogen steder. Men solen skinnede 
fra en blå himmel og der var en svag vind, 
mest fra vest.
  Et dommerteam bestående af ordførende 
dommer Ove Nissen Nilsen og meddom-
mere Knud V. Jensen og Jes Laulund, skulle 
dømme de 31 hunde som var udtaget til at 
deltage på dette års forårsmesterskab. Det 
var et meget stærkt felt af rigtig dygtige 

hunde, og alt kunne ske og det ville blive en 
spændende dag.
  En ting, der undrede ”Jagthundens” ud-
sendte var, at der på trods af, at det i FMR 
er påpeget, at holdstørrelsen på en-dags 
vinderklasser ikke bør overstige otte hunde, 
var 10 hunde på alle tre hold. Samme store 
holdstørrelse er også set på andre af forårets 
vinderprøver. Det kan være problematisk, 
hvis der er mangel på fugle, eller hvis man 
skal køre langt til terrænet, så der bliver 
mindre tid til afprøvning.
  Af det efterfølgende fremgår det dog, at 
det ikke fi k indfl ydelse på mulighederne for 
god og grundig afprøving på Mesterskabs-
prøven.

Jeg valgte at køre med hold 3 i marken. 
Vi kørte en 20 min. tid, inden vi nåede frem 
til terrænerne. Og hvilke terræner. De første 
hunde var knap sluppet, før den ene tog 
stand. Det var dagens første par agerhøns. 
Nu gik det slag i slag, og hundene fandt 
det ene par agerhøns efter det andet. For 
hvert slip blev smilet bare større og større 
hos alle. Tænk at få lov at slippe sin hund 
på terræner hvor der er en så fl ot bestand 
af agerhøns. Der er ikke et mere fantastisk 
syn, end at se en hund der tager stram stand, 
avancere villigt på ordre og så rejse et par 
agerhøns som stryger lavt hen over marken 
med under en meter mellem fuglene, for så 
at kaste sig sammen et lille stykke ude. Vi 
så også parhøns, som, så snart vi var gået 

Forrygende fl ot 
forårsmesterskab

Mange fugle og pragtfuldt forårsvejr var ingredienserne, da forårets prøvesæson blev afslut-
tet med Dansk Kennel Klubs Forårsmesterskab.

Tekst og foto: Anette Laursen

Dagens første par agerhøns på hold 3.

www.fjd.dk
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videre, straks vendte tilbage til det område, 
hvor hunden havde lettet dem.
  En lille samtale med terrænlederen afslø-
rede, at området altid havde haft en rigtig 
god bestand af agerhøns. Arealerne blev 
drevet som intensivt landbrug, men det 
generede åbenbart ikke agerhønsene. Mar-
kerne var de fl este steder opdelt af smalle 
laver diger, og der var kun få træer og ingen 
større hegn. Men den bedste forklaring på 
agerhønsenes store succes i området var nok 
,at terrænlederen og hans jagtkammerater 
årligt nedlagde mellem 10 og 25 ræve. Når 
de kan nedlægge så mange, må der være en 
stor population og blev de ikke holdt i skak, 
havde agerhønsene nok ikke haft så gode 
betingelser.

Vi var da heller ikke mange slip henne 
i prøven før ruhår Ben tog stand. Han fi k 
ordre på at avancere og det gjorde han 
hårdt og kontant. Det var ræven, som lå og 
trykkede sig ude i rapsen. Føreren forsøgte 
at stoppe Ben, men han var tændt, og han 
løb lidt for langt efter den, hans karriere på 
mesterskabsprøven 2016 sluttede her.
  Men Ben så nu meget selvtilfreds ud, og 
føreren kunne da heller ikke lade være med 

at smile, man er vel jagthund, og den var 
provokerende tæt på.
  Terrænlederen var ikke glad for, at vi fandt 
ræv i rapsen, og det hjalp ikke på humøret, 
da hold 1 også kunne fortælle om ræv i rap-
sen. Der var det korthår Nemo, som kom tæt 
på ræven og lige måtte følge den lidt på vej.
  Hundene viste fl ot arbejde hele formidda-
gen. Og dommer på hold 3, Knud V. Jensen, 
sørgede for, at alle blev grundig afprøvet 
og fi k chance for at vise, hvor dygtige de 
var. Jeg tror ikke vi havde et eneste slip 
om formiddagen, hvor der ikke blev fundet 
parhøns, og kun få par blev ikke udnyttet på 
bedste vis.
  En hundefører kunne med rette være lidt 
sur på sig selv. Hunden tog stand ikke langt 
fra en gammel rundballe med hvidt plastik 
på. Han mente, at hunden tog stand for 
rundballen, og han sendte den i søg igen. 
Men op kom et par agerhøns, senere fi k den 
en god situation, men med så stærkt et felt 
er der ikke råd til at misse et par høns på 
den måde.

Dommerteamet, med ordførende dommer 
Ove Nissen Nielsen i spidsen, valgte at tage 
12 hunde med over middag, otte kategori 1 

og fi re kategori 2 hunde.
  Kategori 2 hundene fi k et kort slip, men 
da kategori 1 hundene stadig gik godt, var 
der hurtigt tyndet ud i feltet. En hundefører, 
Mikkel Pedersen, havde ikke kun kvali-
fi ceret sig med to hunde til mesterskabs-
prøven, han havde også begge hunde med 
som kategori 1 hunde over middag. Den 
yngste af hans hunde Choke leverede en fl ot 
præstation over middag og blev senere kåret 
som vinder af årets forårsmesterskab. Hans 
anden hund, Kahles, blev 4. Vinder.
  Når man kigger på de placerede ekvipager, 
er det rigtig dejligt at se, at det på nogle af 
placeringerme, var de yngre hundeførere 
som besatte disse, det lover godt for frem-
tiden.
  Et forrygende fl ot Forårsmesterskab, som 
DKK´s repræsentant Conni Jakobsen og 
prøveleder Mogens Nielsen kun kan være 
stolte af.
  Og en stor tak til de tre terrænledere, sikke 
terræner, det var en fornøjelse at se. Og i 
ønskes knæk og bræk med rævejagten i den 
kommende sæson.

De placerede hunde og deres førere.

Ben i nærkontakt med ræven

To små harekillinger sad i hvert sit leje og trykkede sig. 
Hundene opdagede dem aldrig.

Det er godt med lidt hjælp når man er dobbeltfører.

Resultatet af 
Mesterskabsprøven 

1. vinder, HP
Smørmosen’s D Choke 
Dk15297/2012, ruhår, Mikkel Peder-
sen
2. vinder, HP
Fredskovs Puls Dk15005/2011, ruhår, 
Søren Nielsen
3. vinder, HP
Græsdalen Ras Dk05490/2009, kort-
hår, Per Winther Jensen
4. vinder, HP
Sundby Kahles Dk09534/2007, ruhår, 
Mikkel Pedersen
5. vinder, HP
Teena Dk14081/2010, korthår, Jesper 
Wienke Iversen
6. vinder
Carlos Dk08235/2011, ruhår, Jesper 
Kjærgaard

www.fjd.dk
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Dyrlægens hjørne v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Skovfl åter
Specielt for jagthunde gælder det, at disse er 
mere udsat for skovfl åter end andre hunde, 
idet de færdes i områder, hvor der færdes 
meget vildt – det er vildtet, der spreder 
fl återne i naturen. De små skovfl åter sidder 
i toppen af et græsstrå og venter på, at der 
kommer en hund eller kat forbi, - de hægter 
sig fast i pelsen, og derefter bider de sig fast 
i huden og suger blod.
  Det gælder om at få skovfl åten fjernet, før 
den har siddet i huden i 24 timer – derefter 
begynder fl åten nemlig at overføre de even-
tuelle bakterier eller virus, den bærer med 
sig. Der kan her i Danmark være tale om 
sygdomme som f.eks. Borrelia, Anaplasma 
og TBE (parasitsygdomme og hjernebe-
tændelse forårsaget af virus, overført fra 
skovfl åter).
  På grund af disse potentielt farlige infek-
tioner er det vigtigt at forebygge fl åtangreb 
frem for bare at fjerne fl återne når de har sat 
sig på hunden. 
  Skal man ud at rejse med sin hund, er det 
ekstra vigtigt at beskytte sin hund mod fl åter 
og andre parasitter – i udlandet kan der være 
andre og farligere arter end her i Danmark.

Lopper
De fl este hundeejere har prøvet at få et 
angreb af lopper på deres hund – lopper kan 
medføre en hel palet af symptomer lige fra 
lidt harmløs kløe - over knopper og sår i hu-
den - til alvorlige allergiske reaktioner med 
voldsomt eksem og sekundære infektioner. 
Problemet med lopper er, at de allerfl este 
lopper fi ndes i omgivelserne i form af æg 
larver og pupper – og har man først fået et 
massivt angreb af lopper i sit hus, er det et 
større arbejde at komme det til livs igen. 
Derfor er det vigtigt at forebygge loppean-
greb inden det kommer så vidt.
  Behandling af omgivelserne mod lopper 

er et kapitel for sig – der fi ndes ikke rigtig 
midler der er 100% effektive til dette formål 
– i de fl este tilfælde er det nok at støvsuge 
grundigt hver dag i en periode – det fjerner 
de fl este af de æg og larver, der ligger i 
omgivelserne – samtidig bør alle dyr i hjem-
met behandles effektivt i ca. seks måneder 
før man er helt af med problemet. I særlig 
genstridige tilfælde kan det blive aktuelt at 
få professionel hjælp til loppebekæmpelse i 
hjemmet.
  Der fås også en loppefælde til brug i om-
givelserne – denne er mest hensigtsmæssig 
til at bedømme, hvor massivt angrebet er 
– det er nok urealistisk at tro, at fælden kan 
indfange alle lopper i hjemmet.

Hvilket middel skal man så bruge? – Re-
ceptpligtigt eller håndkøb?
Beskyttelse mod lopper og fl åter fås i mange 
udgaver. De bedst kendte er nok de gam-
melkendte midler som f.eks. Frontline og 
Bayvantic og tilsvarende, som er såkaldte 
– Spot-on produkter, dvs. en pipette med 
væske, som dryppes ned på huden i nakken 
af hunden. Disse produkter er håndkøb, dvs. 
de kan købes uden recept, hos dyrlægen, 
dyrehandleren, Matas eller på apoteket.
  De seneste par år er der kommet fl ere nye 
loppe- og fl åtprodukter på markedet. Fæl-
les for alle disse nye produkter er, at de er 
receptpligtige, dvs. man skal en tur omkring 
dyrlægen for at få en recept, for at få fat i 
dem. Her er der tale om både Spot-on pro-
dukter og tyggetabletter.
  Flere af de nye midler har vist sig meget 
effektive – der er både kommet nye spot-on 
produkter på markedet, med andre og nyere 
indholdsstoffer – og så er der også kom-
met tyggetabletter indeholdende stofferne 
fl uralaner eller afoksolaner frem – disse fås 
som tyggetabletter tilsat smag, og er således 
nemmere for de fl este hundeejere at admi-

nistrere. Tabletterne skal gives en gang om 
måneden – eller hver tredje måned - afhæn-
gig af, hvilket produkt man vælger.
  Fordelen ved tyggetabletter frem for spot-
on produkter er, at det er nemmere at give 
en tablet – det kan være svært at få spot-
on produktet helt ned på huden på hunde 
med tyk og tæt pels – og nogle hunde har 
ligefrem udvist negativ reaktion på spot-on 
produkterne i form af eksem eller smertere-
aktion ved påføring af produktet.
  Det er ofte nemmere for en hundeejer at 
huske at give en tablet hver tredje måned 
end at give spot-on hver måned – og man 
kan oven i købet tilmelde sig en sms-service 
så man bliver mindet om, hvornår man bør 
behandle sin hund igen.
  På internettet har der været kørt en kam-
pagne, hvor det er blevet påstået, at tygge-
tabletterne skulle være farlige for hundene. 
Der er solgt rigtig mange af disse tabletter 
i Danmark – og der har forfatteren bekendt 
ikke været problemer her i landet med, at 
hunde ikke har kunnet tåle produkterne.
  Loppehalsbånd fi ndes nu også på markedet 
igen – ikke de gammeldags dårlige, vi havde 
i 80’erne – men nye og effektive halsbånd, 
som beskytter  både mod lopper og fl åter. 
Disse halsbånd er ligeledes receptpligtige, 
så også her skal man en tur omkring dyrlæ-
gen.

Ormekure
Ormekure blev for nogle år siden receptplig-
tige i Danmark, da man fra myndighedernes 
side mente, at der blev brugt for mange 
ormekure på et for spinkelt grundlag – med 
udvikling af resistens mod ormemidlerne 
til følge. Før i tiden var det almindeligt, 
rutinemæssigt at give sin hund en ormekur 
en eller fl ere gange om året. Rutinemæssig 
ormebehandling bruges nu ikke mere – man 
må tage en snak med dyrlægen om, hvilke 

Ormekure, loppe- og 
fl åtmidler - en jungle af produkter

Der er nok at vælge imellem. Foto: Annebeth Abrahamsen.

De fl este hundeejere er be-
kendt med, at hunde bør 
beskyttes mod lopper, skovfl å-
ter og indvoldparasitter. Men 
hvordan og med hvad?
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ormekure der er nødvendige til det enkelte 
dyr. Til voksne hunde vil man normalt ikke 
give rutinemæssig ormekur. Der er dog 
undtagelser:
  En undtagelse herfor er forebyggende 
behandling mod rævens dværgbændelorm. 
Behandling anbefales af fødevarestyrel-
sen til hunde, der kan fi nde på at fortære 
gnavere såsom rotter og mus, som er mel-
lemværter for rævens dværgbændelorm. Til 
disse hunde anbefaler man at give en egnet 
ormekur en gang om måneden. 
  Grunden hertil er, at rævens dværgbæn-
delorm er farlig for mennesker - hvis man 
bliver smittet med den kan ormene etablere 
sig i leveren og være endog meget vanske-
lige at behandle. 
  Dværgbændelormen er påvist i få tilfælde 
her i landet – men fi ndes i visse områder af 
Europa, f.eks. Tyskland og Schweiz, så hvis 
man skal rejse med sin hund til disse områ-
der, er det klogt at ormebehandle hunden, 
inden den kommer hjem til Danmark igen.
  En anden undtagelse kan være, hvis hun-
den lever i et område, hvor der er høj fore-
komst af hjerte- lungeorm – i disse områder 
kan det være hensigtsmæssigt at behandle 
rutinemæssigt, idet disse orm kan forårsage 
alvorlig sygdom hos hundene. 
  Også her må man tage en snak med sin 
dyrlæge om, hvorvidt det er nødvendigt i 
det aktuelle område, man bor og færdes i. 
Denne snak kan man passende tage ved det 
årlige sundhedseftersyn og vaccination, som 
de fl este hunde kommer til.
  Ormebehandling af hvalpe foretages også 

ofte rutinemæssigt, idet forekomsten er så 
hyppig, at man skønner det nødvendigt – der 
er lidt forskel på, hvornår dyrlægerne anbe-
faler at behandle et hvalpekuld – det kunne 
f.eks. være ved to og fi re ugers alderen. 
Man bør også behandle tæven, gerne inden 
fødslen, idet hvalpene får nogle af ormene 
fra tæven gennem modermælken.
  Der skelnes mellem forskellige slags 
orm, så man må også her tage en snak med 
sin dyrlæge om, hvilket ormemiddel der 
vil være det rigtige at bruge, afhængig af 
hundens alder, levevis og hvilket smittepres 
der forekommer i dens omgivelser. Der er 
forskel på ormemidlerne: hvorvidt de er 
bredspektrede eller smalspektrede (nogen 
ormekure tager alle slags orm på én gang – 
andre tager kun nogle få slags – og nogen 
tager umodne stadier af orm, der vandrer i 
vævene på hunden).
  Har man mistanke om, at éns hund har ind-
voldsorm – hvis f.eks. hunden mistrives, har 
diarre, hoste eller nedsat præstationsevne, 
kan man få undersøgt en afføringsprøve hos 
dyrlægen så man kan få stillet diagnosen, 
og ud fra denne vælge det rigtige middel at 
behandle med. 
  I de tilfælde, hvor man ligefrem har set 
orm i hundens opkast eller afføring er det 
ikke nødvendigt at sende en afføringsprøve 
ind – her kan dyrlægen ordinere en ormekur 
direkte – i disse tilfælde er det en fordel, 
hvis man tager ormene med hen til dyrlæ-
gen, så denne kan se hvilke orm der er tale 
om.

Hvorfor skal man betale receptgebyr 
for at få et loppe- og fl åt middel eller en 
ormekur?
  I Danmark er lovgivningen således, at 
dyrlæger ikke må tjene penge på receptplig-
tig medicin – det er kun tilladt at tage 5 % 
avance på sådanne produkter – derfor må 
dyrlægen beregne sig et honorar for udle-
veringen. Dette honorar dækker dyrlægens 
ekspertise – dvs. de gode råd man får med, 
når man køber produktet, samt dyrlægens 
udgifter til at lagerføre produkterne. 
  Denne lovgivning er til for at sikre, at der 
ikke bruges mere medicin end højst nødven-
digt – og der forudsættes, at dyrlægen skal 
have stillet en diagnose på dyret for at måtte 
udlevere medicinen.  Dette gælder både for 
receptpligtige loppe-, fl åt- og ormemidler. 
  Man må derfor en tur omkring dyrlægen 
for at få en recept på de nye loppe- og 
fl åtprodukter samt alle ormemidler. I nogen 
tilfælde kan det være nok at ringe og snakke 
med dyrlægen i telefonen om hundens 
symptomer. Dette gælder, hvis dyrlægen 
kender hunden og ejeren godt, og tidligere – 
inden for rimelig tid - har undersøgt hunden.
  Læs mere om orm hos hunde her: http://
www.netdyredoktor.dk/hund/tema/mno/
orm-hos-hund/
  Læs mere om fl åter hos hunde her. http://
www.netdyredoktor.dk/hund/tema/def/
fl aater-og-fl aatbid/
  Læs mere om lopper hos hunde her: http://
www.netdyredoktor.dk/hund/tema/jkl/
lopper-hos-hund-og-kat/

Et dyrlægebesøg uden for åbningstiden eller en kompliceret operation kan blive dyrt. 
Men er din hund ulykkesforsikret, dækker vi 80 % af dine dyrlægeudgifter, hvis din 
hund kommer til skade. Kontakt os på tlf. 63 57 11 11 eller dyrekassen.dk

Bedste venner 
passer på hinanden

Vores sygeforsikring dækker 80 % 
af dine dyrlægeudgifter og gælder hele livet

KØB EN ULYKKESFORSIKRING I DAG

KUN 507,-PR. ÅR
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De 30 bedste engelske stående hunde var 
samlet til Forårsmesterskabet 2016 ved 
Tuse Næs søndag d. 10. april. Tuse Næs er 
perfekt til sådan et arrangement, da Næsset 
har marker i alle afskygninger, mange fugle 
og erfarne terrænledere! Det er her muligt 
at blive afprøvet på mange afvekslende un-
derlag og terræner. Perfekt for de engelske 
hunde! 
  Mesterskabsprøven blev i øvrigt dømt af 
tre ligeledes erfarne og dygtige dommere: 
Flemming Sørensen (Ordf.), Mogens Vester-
gaard og Erik Petersen.
  Efter morgenparolen af Erik Petersen ved 
Hørby Færgekro, blev de tre hold sendt i 
hver sin retning til hver deres 1. heat. Vejret 
viste sig at være perfekt for hundene; ikke 
for varmt og med en god vind. 
  Formiddagens afprøvninger på hold 1 fore-
gik på vildtrige terræner godt besat med spe-
cielt agerhøns, men også fasan og hårvildt. 

Terrænet var lettere kuperet, så ind i mellem 
forsvandt dommer, hunde og hundeførere i 
diverse bakkedale. 
  På alle tre hold var der gode hunde, hvilket 
betød, at der således var skudt over halvde-
len af de startende hundene, da vi kom til 
frokost.. 
  Traditionen tro mødtes de tre hold til 
frokost på Hørby Færgekro. Efter denne 
voterede dommerne, imens de spændte hun-
deførere ventede på, hvem der ville komme 
med til 2. Heat. 

Som sagt var der skudt over 15 hunde, og 
dommerne valgte at tage 11 hunde med til 
2. heat; otte hunde var i kategori 1B og tre 
hunde i kategori 2A, som – med en komplet 
fugletagning – havde mulighed for at avan-
cere til katagori 1B.
  De 11 hunde var ES Bjerndrup’s Phineas 
1B, IS Vilslev Kari 2A, B Kenzo 2A, ES 

Tobølbjergs Hetja 1B, IS Red Garlic’s 
Red Pepper 1B, P Fugledes Merlot 1B, ES 
Tobølbjergs Columbine 2A, P Boelsgaard’s 
A Bloom 1B, GS Lilleskogens Wayne 1B, 
ES Bjerndrup’s Messi 1B og P Alsbjergs 
Evita 1B.
  I 2. heat gik vi på de velkendte marker tæt 
på Holbæk Fjord, hvor man kunne glæde sig 
over både fl ot udsigt og godt hundearbejde. 
På dette tidspunkt i konkurrencen, skulle 
hundene dog ikke lave de store fejl, så ville 
hammeren falde.
  Man kunne godt fornemme nervøsiteten 
dukkede op hos hundeførerne nu. Der blev 
piftet, fl øjtet og råbt noget mere end nor-
malt, og selv den mindste lille chance blev 
grebet uden tøven. 
  På afstand kunne man se, at fasanerne i 
skovkanter, skrub og hegn drillede hundene 
en del. 2. heat blev præget at lange slip, da 
mange af hundene lå tæt. Der blev vist nogle 

Tuse Næs
En forårsdag på

Traditionen tro dannede terræner ved Holbæk rammen om de 
engelske racers forårsmesterskab.

Tekst og foto: Christina Bak

Stand og sekundering. Dommer, Erik Petersen har hævet revolveren.
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fi ne fugletagninger, mens andre forbrød sig 
eller ikke kunne påvise vildt.
  For tre hunde lykkedes det med komplette 
fugletagninger. Det var Boelsgaards Bloom, 
Fugledes Merlot og Tobølbjergs Hetja. 
Disse tre hunde fortsatte sammen med fi re 
andre til matchningen.
  Inden matchningen blev de syv hunde 
rangeret som følgende:
P Boelsgaard A. Bloom 
P Alsbjergs Evita
ES Tobølbjergs Hetja
P Fugledes Merlot 
IS Vilslev Kari
IS Red Garlic’s Red Pepper 
B Kenzo
  Matchningen foregik i en rapsmark, som 
stod meget højt. Forholdene her var ganske 
vanskelige, da der var mange fasaner, og 
de løb. Slippene blev korte pga. de svære 
forhold.

  De to første hunde var Breton Kenzo og 
Irsk Setteren Red Garlic’s Red Pepper. 
Begge starter forsigtigt matchningen op med 
fl ere skarpe markeringer. Kenzo slutter af 
med en perfekt situation for fasan. Kenzo 
sættes over Red Garlic’s Red Pepper. Red 
Garlic’s Red Pepper bliver derfor sat af lige 
inden placeringerne. Kenzo placeres som 6. 
vinder. 
Irsk Setter Vilslev Kari og Pointer Fugle-
des Merlot fortsatte og begge hunde søgte 
fornuftigt indtil Vilslev Kari stødte en fasan. 
Fugledes Merlot blev sat over Vilslev Kari. 
Vilslev Kari blev placeret som 5. vinder, og 
Fugledes Merlot fortsatte mod Engelsk Set-
ter Tobølsbjergs Hetja.
  Begge startede godt, og Merlot opnåede 
stand, dog uden at kunne påvise vildt. Hetja 
blev sat over  Merlot. Fugledes Merlot 
placeredes som 4. vinder, og Tobølsbjergs 
Hetja  fortsattemod Pointer Alsbjergs Evita. 

  Alsbjergs Evita fi k føling med fært, hvor 
hun til sidst stødte en fasan. Derfor Hetja 
over Evita. Alsbjergs Evita placeredes som 
3. vinder. Tobølsbjerg Hetja skulle nu gå 
fi naleslippet mod Pointer Boelsgaard A. 
Bloom. Begge startede godt, og fi naleslippet 
endte med at. Bloom opnåede stand, men 
kunne ikke påvise vildt. Derfor endte Bloom 
som 2. vinder og Tobølsbjergs Hetja bliver 
en værdig vinder af Mesterskabsprøven 
2016. 

Der har i alt været 360 starter på forårets 
vinderklasser, hvor de 30 bedst placerede 
var samlet til denne fl otte prøve på Tuse 
Næs og omegn. Selskabet har været skrapt, 
hvor hundene har vist stort format og 
virkelig har været effektive. Derfor skal der 
lyde et STORT tillykke til ejere, førere og 
opdrættere af de seks placerede hunde.

Der lyttes med spænding, når ordførende dommer Flemming Sørensen giver kritik.

De placerede hunde og førere på DKKs Forårsmester-
skab for engelske racer.
1.vinder, HP, ES Tobølbjerg´s Hetja. Allan Nissen.
2. vinder, HP, P Boelsgaard´s A Bloom, Bertil Mårtons-
son.

3. vinder, HP, P Alsbjergs Evita, Søren Alsbjerg.
4. vinder, HP P Fugledes Merlot, Flemming Fuglede 
Jørgensen.
5. vinder, IS Vilslevs Kari, Flemming Vilslev.
6. vinder, B Kenzo, Thomas Klit.

Brian Krogh og Red Garlic´s Pepper måtte desværre 
se til fra sidelinjen, medens konkurrenterne afgjorde 
placeringerne.
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Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 

Få inspiration til bedre jagt- og træningsterræn
FJDs Markvildtudvalg inviterer til spændende inspirationsarrangementer i forvaltningsområderne.

FJD har forvaltningsområder rundt om i 
landet. Det er områder, hvor man forsøger 
at gøre en særlig indsats for markvildtet, og 
det er områder, der ligger som inspirations-
terræner for andre.
  I sommerens løb afholder Markvildtudval-
get i samarbejde med lokale kræfter, land-
boforeninger, jagtforeninger mm. en række 
inspirationsarrangementer, hvor man kan se 
og høre om, hvordan terrænforbedringer kan 
gribes an i praksis.
  Der er planlagt følgende arrangementer, 
men følg med på FJDs hjememside. Flere 
kan komme til.
  Mød op og få en spændende aften.

Jylland
Lillerup, Gedved. Onsdag d.22. juni kl. 19 i 
samarbejde med LMO. 
  Mødested: Lillerupvej 4, 8751 Gedved.
  Fokus på hvorledes fauna- /vildtstriber un-
derstøtter de naturlige biotoper i agerlandet og 
dermed faunaen. Økonomiske og driftsmæs-
sige aspekter omkring sådanne anlæg.
  Efter markvandringen er der mulighed for øl, 
vand og pølser.
  Tilmelding til: Flemming Nielsen på mail fn@
ju.dk

Fyn
Barløse, Assens. Onsdag d. 29. juni kl. 19 i 
samarbejde med Patriotisk Selskab.
  Mødested: Skovvangsvej 37, Barløse, 5610 
Assens.
  Fokus på naturlige småbiotoper, samt hvordan 
man anlægger fauna- og vildtstriber.
  Efter turen i marken er der mulighed for øl, 
vand og grilpølser.

Sjælland. 
Lille Svenstrup. Tirsdag d. 28. juni kl. 19 med 

mødested v/ grusvej, Holbækvej 112, 4100 
Ringsted. 
  Fremvisning af faunastriber, remiser 
m.v.Nærmere info og tilmelding til Henrik Svan-
holm på mobil 20 72 93 33.

Søborg, Gilleleje. Mandag d. 8. august kl. 19. i 
samarbejde med AGROVI. 
  Mødested: Søborggård, Søborggårdsvej 60, 
3250 Gilleleje. 
 Vi ser på tilsået et- og toårige vildtager og 
faunapletter, der giver gode vilkår for markvildt, 
småfugle og bier/insekter. Hensigtsmæssig 
udsætning af agerhøns, hvor der ikke er en 
bestand.
  Regler for vildtstriber og andre tiltag, og om 
hvordan man sikrer sine tilskud og får god øko-
nomi i en jagt- og natur-forbedrende markdrift. 
Konsulenter fra AGROVI deltager.
  Mulighed for øl, vand og pølser efter markvan-
dringen. 
  Tilmelding: til Peter Due, mail: pduens@gmail.
com senest en uge før (1. august) af planlæg-
ningshensyn.

Foto: Flemming Østergaard.
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Når du køber Red Deer jagtsæt 
med tilbehør, støtter du forskning 
mod brystkræft. 
Pinewood giver 50% af overskud-
det til Kræftens Bekæmpelse.

I SAMARBEJDE MED 
HUNDEDAMEN.DK

Vær med til  at støtte 
Kræftens bekæmpelse og gør en forskel.

Forhandles via vore forhandlere. Klar i august 2015
Se mere på: www.pinewood.dk

RED DEER JAGTSÆT
Vi har nyudviklet et vind og vandtæt 
jagtsæt specielt til kvinder. Funk-
tionel  kollektion, som indeholder 
jakke, buks og  masser af tilbehør. 
Med højfunktionsmembran til den 
aktive jæger og hundefører, som 
kræver lidt ekstra. Tappede sømme, 
forstærkninger, aftagelig hætte, vind- 
og vandtæt med mange praktiske 
lommer. 
Flot design med et feminint look 
og mange fine detaljer. 
Vandsøjletryk: 10.000 mm
Åndbarhed: 8.000 g/m2/24h

”I min aktive hverdag som hunde-
dame, går jeg altid med Pinewood. 
Altid god kvalitet, så jeg føler mig 
godt tilpas gennem en hel dag ude 
i naturen”

SINCE

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer 
man i kontakt med de mest entusiastiske 
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
  Disse mennesker er samtidig nogle af dem, 
der er allermest optaget af og engageret i 
bevarelsen af et stort og varieret dyreliv i det 
åbne landskab.
  Derfor er din annonce i Jagthunden en 
meget målrettet annonce.
   For priser og tilbud, kontakt Jagthundens 
annonceredaktør: Conni H. Jakobsen: tlf.  29 
89 93 63. email: ajagthund@hotmail.com
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Hundens sanser 2

Hundes evne til at kunne bruge deres 
lugtesans udnyttes i høj grad i menne-
skers hverdag. Hunde kan bruges som 
politihunde, bombe- og narkohunde, til at 
opspore forsvundne personer og er nu også 
uddannet til at kunne lugte sig frem til visse 
former for kræft. Træning af hunde til at 
fi nde kræftpatienter er i dag i fuld gang, og 
i nogle forsøg ligger hundenes succesrate 
for at fi nde tidlige stadier af visse former for 
kræft på 75-100 %! 
  Dertil kommer naturligvis den jagtmæs-
sige brug af hundens lugtesans til at opsnuse 
vildtet og hjælpe jægerne med at få bragt 
byttet hjem efter skudafgivelse – både som 
apportør og som schweisshund. 
  Dette for blot at nævne nogle af de opga-
ver, som hundene bruges til i kraft af deres 
fænomenale lugtesans.
  Der foreligger meget datamateriale om-
kring hundens lugtesans, men ikke alle kil-
der er helt enige, da lugtesansen fortsat er en 
gåde på visse områder. Dog er der enighed 
om en hel del punkter:
• Lugtesansen er hundens primære sans
• Hunden formår at adskille op til 2000 

forskellige dufte.
• Hundens lugtesans er 2,4 millioner 

gange bedre end menneskets, når hun-
den arbejder på tom mave. Hvis hunden 
har fået et foder er lugtesansen ”kun” 
800000 gange bedre end menneskets.

• En hund snuser ind ca. 220 gange pr. 
minut under næsearbejde.

• Mennesket har 5 millioner lugteceller/-
receptorer i næsen, mens hunden har 
220 millioner.

• 
Den anatomiske opbygning 
Hundens næse består af to næsebor, hvor 

igennem hunden får luft og lugte ind. 
Næseborene kan bevæge sig (i modsætning 
til f.eks. kattens næsebor) og kan være med 
til at bedømme hvorfra færten kommer. 
Næseborene efterfølges af næsehulen, hvor 
der i øverste og bagerste del er specialiseret 
lugt-epithel, hvori lugt-nerverne befi nder 
sig. Disse nerver er forbundet med hundens 
hjerne og når hurtigt hundens ”lugtcenter”, 
som gennemsnitligt er 40 gange større end 
menneskets! 
  Hunden har et system af bruskplader i 
næsehulen, hvilket gør overfl adearealet 
meget stort og giver plads til det store antal 
lugtreceptorer i slimhinden. Af samme 
grund er der forskel på langnæsede og 
kortnæsede hunderacer og deres lugtesans, 
simpelthen på grund af den fysiske udform-
ning af racerne. Eksempelvis har en Schæfer 
et overfl adeareal i næsehulen på ca. 100 
cm2, mens eksempelvis en Engelsk Bulldog 
har et overfl adeareal på kun 30 cm2! 
  Hunden har et ekstra sanseorgan: det 
vomeronasale organ = Jacobsons organ. 
Det ligger mellem ganen og næsehulen, og 
har direkte forbindelse til krybdyrhjernen 
(instinktiv adfærd). Lugtesansen fungerer 
meget tidligt, hvorfor det er muligt at præge 
hvalpene med dufte allerede fra de bliver 
født.

Næsearbejde - herunder brugen af fært
Fært består af molekyler. Disse molekyler 
kan hundens fi ntfølende næse opfange og 
omsætte til værdifuld viden, men det kræver 
træning. Hunden skal lære at skelne mellem 
forskellige dufte og adskille interessante 
dufte fra uinteressante dufte. For eksempel 
skal hunden på schweisssporet følge den 
udlagte fært og ikke være interesseret i frisk 

fært fra dyr, som har krydset sporet.
  Hunde er i stand til at registrere tidsfor-
skellen mellem fodspor, hvilket betyder, at 
en hund sjældent følger et spor baglæns, 
men altid i retningen, som sporet er udlagt. 
  Dette er en evne, som er udviklet gen-
nem århundreder og giver god mening, idet 
hunden (ulven) skal kunne spore et bytte-
dyr effektivt uden for meget spild af tid og 
kræfter. 
  Hunde i dårlig fysisk form har ikke så god 
en lugtesans som hunde, der er veltrænede. 
Antagelig skyldes det, at en hund i god form 
overvejende trækker vejret gennem næsen 
og ikke gennem munden.
  Næsearbejde er fysisk hårdt for hunden, 
idet der er mange små indsnusninger – ca. 
220 gange pr. minut. Der bruges meget 
energi i det koncentrerede arbejde for at op-
spore. Man vil ofte se hunden ”pendle” over 
et spor eller løfte hovedet undervejs, mens 
den er på sporet. Det gør den, fordi der skal 
frisk luft ind i næsen, idet næsens receptorer 
mættes og de skal tømmes således at der 
igen kan registreres fært.
  Vi kender nok situationen fra os selv: Vi 
kommer ind i et rum og kan fornemme en 
duft. Efter ganske kort tid registrerer vi ikke 
denne duft mere – lugtesansen er mættet. 
Dét gør sig også gældende hos hunden.
  Færtforhold påvirkes af luftfugtighed, 
vind, underlag, mv.. Dufte er vandopløse-
lige og derfor er det afgørende for hundens 
arbejde, at der er en relativ høj luftfugtighed 
og at næse og næsehule er fugtig. 
  En hund evner at adskille utrolig mange 
dufte fra hinanden. Men, som med al anden 
hundetræning, kræver det træning at udvikle 
og forfi ne denne evne. 

Lugtesansen en kompliceret sag
Hundens lugtesans er fæ-
nomonal, og man forbavses 
gang på gang over, hvad en 
hundenæse kan.

Tekst og foto: Hanne Buhr

www.fjd.dk
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3.799,-

JAGTSÆT SPHERE®–CARIBOU
Vind-og vandtæt jagtsæt med den allernyeste 
camouflageteknik. Det fantastiske Sphere®-
mønster bygger på pixelteknologi som inde-
bærer, at vildtet på afstand ikke kan fokusere 
på tøjet. Konturerne forsvinder og vildtet ser dig 
ganske enkelt ikke. 

Sættet er foret med High-Ventilation™ netfor 
med mulighed for ekstra ventilation ved hårde 
strabadser.

Jakken har forlænget rygstykke og aftagelig 
hætte med skygge. Bukserne kan reguleres 
i benafslutningen, har forhøjet rygstykke og 
mange praktiske lommer med lynlås 

Perfekt pasform og komfort. Åndbar og 
100% vandtæt med tapede sømme

Hele sættet kr. 3.799,-

www.pinewood.dk

Den bedste jagt nogensinde!Den bedste jagt nogensinde!

•  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, Tl : +45 8664 73sted4,r,HI vænd geefoKE ug b 4 7æn tednde Tlf:et 24 DK-8oderH +45 8, Mø 800FugIKE 880 4r Fu 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
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Som det fremgår af nedenstående afholdes 
der primo september udtagelsesprøver til 
VM 2016 for stående jagthunde. Og som det 
vist er de fl este bekendt, afholdes dette store 
arrangement i år i Danmark. 
  Verdensmesterskabet afholdes den 22. – 
24.oktober med udgangspunkt fra Dronning-
lund Slot i Vendsyssel; bemærk at åbnings-
ceremoni og præsentation af de deltagende 
hold fi nder sted allerede den 21.oktober.
  Mediterranean Cup (en traditionsrig prøve, 
der gennem en årrække er afholdt i forbin-
delse med VM) afvikles med udgangspunkt 
fra Ribe Campingsplads den 18. – 19.okto-
ber.

Oplev tophunde på marken.
Holder man af at se førskudsarbejde af 
stående jagthunde af højeste kvalitet, er de 
to arrangementer oplagte besøgsmål. Fra ho-
vedparten af Europas lande deltager hunde, 
der vil vise søg, fart, stil og fuglebehandling 
på topniveau.
  Der vil også være detaljer i hundenes 
arbejde, som givet vil vække forundring og 
debat blandt danske jagthundefolk. F.eks. 
rejser mange af hundene deres fugle yderst 
præcist, men ofte meget behersket. Men 
kom selv og se og oplev; det vil give dig en 
kvalifi ceret viden om ”sydlandske” hundes 
arbejdsform.    

Folkefest
Endvidere er det en stor oplevelse i sig selv 
at opleve stemningen og rammerne omkring 
et verdensmesterskab. Arrangørerne og 
lokale hundefolk arbejder på højtryk for at 
skabe to uforglemmelige arrangementer. 
Og den brogede fl ok af håbefulde amatører 
og professionelle hundefolk fra alle egne af 
Europa bidrager til en blandet stemning af 
spænding og folkefest.
  Følg med på VMs egen hjemmeside - 
http://www.world-champ-pointing-
dogs2016.com/ i de kommende måneder for 
yderligere oplysninger. 

UDTAGELSESPRØVER
DKK indbyder til VM udtagelsesprøver

FCI / Cacit markprøve 3. - 4. September 2016 
PRØVE I Engelske racer  *   PRØVE II  Breton & Kontinentale racer

Standkvarter Stouby Multihus Idrætsvej 12  7140 Stouby  75 89 75 20
Prøveleder Erik Petersen / Terrænansvarlig Jens Stenhøj

Sct. Hubertus 16. og 17. September 2016 
Mødested Vielshøjen 4  9500 Hobro

Prøveleder & terrænansvarlig Peter Katholm 2134 1660
VEDR. TiLMELDING: WWW.dkk.dk > WORLD CHAMPIONSHIP > ENTRY 

Tekst: Harris Jensen. Fotografi k: Erik Petersen.

Flagene vajer. Foto: Erik Petersen.

Historik
1978 Italien
1979 Tyskland
1980 Brasilien
1981 Frankrig
1982 Spanien
1983 Italien
1984 Holland
1985 Croatien
1986 Italien
1987 Tyskland
1988 Frankrig
1989 Ungarn
1990 Spanien
1991 Italien
1992 Frankrig
1993 Schweitz
1994 Holland
1995 Portugal
1996 Tjekkiet

1997 Croatien
1998 Tyuskland
1999 Italien
2000 Holland
2001 Frankrig
2002 Croatien
2003 Spanien
2004 Slovakiet
2005 Danmark
2006 Italien
2007 Belgien
2008 Croatien
2009 Grækenland
2010 Slovakiet
2011 Frankrig
2012 Serbien
2013 Serbien
2014 Italien
2015 Serbien
2016 Danmark

www.fjd.dk



27

Dansk Irsk Setter Klubs Jubilæumsbog
Forfatter: Erik Petersen og Palle Krag
Udgivet af Dansk Irsk Setter Klub
Kan købes ved henvendelse til klubbens kassere: Erling Juul, juuls@
mail.dk, tlf. 24647270
Pris: kr. 400,00

Det er en imponerende jubilæumsbog, som Erik Petersen og Palle 
Krag har skrevet i anledning af, at det er 100 år siden, at Dansk Irsk 
Setter klub blev stiftet. 310 store sider (21 x 29,7 cm, det svarer stort 
set til en A4 side) af fornem papirkvalitet.
  Bogen er en historiebog. Den fortæller om den røde jagthunds 
tilblivelse i det grønne Irland; fra de første usikre overleveringer, om 
keltiske folkeslags hunde til de faktuelle oplysninger om, hvordan en 
robust og effektiv jagthund blev skabt. Og bogens forfattere sender 
et tydeligt budskab om, at den irske setter netop er en jagthund med 
fremragende og alsidige egenskaber. Men også en hund, der på 
grund af sit smukke og elegante eksteriør har fristet ikkejægere til en 
misforstået avl af ”showdogs”.   
  Dansk Irsk Setter Klubs historie fortælles naturligvis også. Der ind-
ledes med brydningstiden fra slutningen af 1800-tallet,(hvor Dansk 
Kennel Klub, Dansk Jagtforening og specialklubber stiftes). Ikke alle 
foreninger er lige holdbare. Men stiftelsen af Dansk Rød Setter Klub 
i 1916 skulle vise sig at være holdbar; – trods de meningsforskelle, 
der uundgåeligt må være i en klub med dybt engagerede medlemmer. 
Der er sket en navneændring, men klubben kan altså i år fejre et fl ot 
100 års jubilæum.  
  En detaljeret gennemgang – årskavalkade – af stamtavler, importer, 
nøglepersoner, markante prøve- og udstillingshunde beskriver det 
fascinerende og spændende liv, som klubben har levet i hundrede år. 
Hvis man vil vide detaljer om racens aner og udvikling, så er det blot 
at gå i gang med læsningen af bogen.
  Bogen er spækket med billeder: Gamle billeder fra svundne tider, 
masser af billeder med hundefolk, som vi kender – eller kendte, fordi 
de ikke er mere, og en skøn række af billeder, der viser den smukke 
irske setter som jagthund i smuk natur.
  Alle, der ejer en irsk setter, kan glæde sig til at læse bogen. Og man 
behøver i øvrigt ikke at være ejer eller fører af en rød hund: Alle 
jagthundeejere vil have glæde af at læse bogen.
  Det er en pragtbog, som naturligvis tildeles seks hundehoveder.
Harris Jensen    

Bøger

Dansk Jagthunde Derby 2017
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2015 til Derby i år 2017, inden 
den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2017 er kr. 200.- For udenlandske hunde er gebyret 
dkr. 250.-

Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes på 
Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk, hvor man også 
kan tilmelde elektronisk.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthundederby@
gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.

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

WetDog - Dansk design

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

RABAT VED KØB AF FLERE VARER

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

FÅ GRATIS NAVN PÅ DIN DUMMY! 
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Kronborgvej 3 - 8381 Tilst - 87 45 09 02

DUMMYVEST PROFIDDDUUUMMMMMMYYYVVVEEESSSTTT PPPRRROOOFFFIII

Verdens mest absoberende hundekåbe
Absoberer 80% af fugten fra pelsen 

inden for 10 minutter

Masser af mulighed for god træning
TRÆNING I FARVER

 Perfekt til aflastning af ryg og skuldre
 Skrålommer og stor baglomme
 Mange lommer til træningsudstyr mv.
 5 størrelser XS, S, M, L, XL - (er store i størrelserne)

f k ld

Sikkerhedsfarve med refleks, til ryg og front. 

- så ses du på jagten!

Brug bagstykket 
til at sidde på

FI

Perfekt til aflastning

DUMMYV

DIT NAVN
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Fyn 17. og 18. september Prøveleder: 
Mødested:Det gule skyttehus v/ 
Tybrindskoven 
Sandmarksvej 5, 5592 Ejby 
Maks. 12 hunde. 

Jørgen Christensen, 
Tlf. 64 42 34 31 / 20 33 25 96 
Ronaes_maskinstation@mail.tele.dk 

Vordingborg 17. og 18. september Prøveleder: 
Mødested: 
Langøvej 10, 4772  Langebæk 
Maks. 12 hunde 

Jan Feigh 
Tlf. 41 42 49 95 
Jan.feigh@gmail.com 

Vendsyssel 17. og 18. september Prøveleder: 
Mødested: 
Hjallerup Jagtcenter 
Kærsgård Engvej 15, 9320 Hjallerup 
Maks. 12 hunde 

Steen Larsen 
Tlf. 60 13 04 23 
hund@service-net.dk 
 

Sdr. Jylland 17. og 18. september Prøveleder: 
Mødested: 
Savværksvej 7, 6541 Bevtoft 
Maks. 12 hunde 

Just Mikkelsen 
Tlf. 74 50 74 85 / 29 26 39 85 
justm@webspeed.dk 

Grindsted 19. og 20. september Prøveleder: 
Mødested: 
Lynghytten, Flugtskydningsbanen, 
Vesterhedevej 3,   7200 Grindsted. 
Maks. 12 hunde. 

Brian Søgaard 
Tlf: 23 34 27 97  
helle1964@gmail.com 
 

Skive 22. og 23. september Prøveleder: 
Mødested: 
Jagthytten 
Bjørnevej 25, 7800 Skive 
Maks. 12 hunde 

Anders Laigaard, 
Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07 
Anders.laigaard@skolekom.dk 

Dejbjerg 24. og 25. september Prøveleder: 
Mødested: 
Uglbjergvej 8, Dejbjerg 
6900 Skjern 
Maks. 12 hunde. 

Laila Bilberg, 
Tlf.  20106917 
lailabilberg@gmail.com  

Esbjerg 8. og 9. oktober Prøveleder: 
Mødested: 
V. Kravensøvej 
Jagthytten for enden af vejen 
6710 Esbjerg V 
Maks. 12 hunde 

H. C. Clausen, 
Tlf. 75 26 95 64 / 26 70 33 56 
hchostrup@bbsyd.dk 
 

Bornholm 1. og 2. oktober Prøveleder: 
Mødested: 
Oplyses senere 
Maks. 12 hunde 

Benny Lilleøre 
ruhaar@live.dk 

Grenå 14. og 15. oktober Prøveleder: 
Mødested: 
Oplyses senere 
Maks. 12. hunde 

Jesper Kjærgaard 
tinakjaergaard@yahoo.dk 
Tlf. 51349034 

FUME Randbøl 28. og 29. oktober Prøveleder: 
Mødested: 
Kommer senere 
Kun kvalificerede og inviterede hunde 
kan deltage. 

Annette Laursen 
Hærvejen 20, 7183 Randbøl 
tlf. 75 88 31 23 / 21 18 31 23 
springbjerglund@gmail.com 

  

FUV´s egen hjemmeside www.fuldbrugs-
proeve.dk vil løbende blive opdateret med 
sidste nyt omkring
prøverne.
  Adgang til prøverne har alle stambogsførte 
stående jagthunde, som opfylder følgende 
krav:
1. Præmie i åben eller brugsklasse på aner-
kendt dansk markprøve.
1. Præmie 400 meter remarbejde på 3 timer 
eller 20 timer gammelt spor på anerkendt 
dansk schweissprøve.
  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 / tilmelding-
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 FUV og DJU’s 
hjemmesider www.fuldbrugsproeve.dk eller 
www.danskjagthundeudvalg.dk .
  Stambogbogscertifi kat, ejerforholdsattest 
og vaccinationsattest skal medbringes på 
første prøvedag.

Fuldbrugsprøverne 2016

Foto: Flemming Østergaard.

www.fjd.dk
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Tilmelding kan ske via Hundeweb.
Al henvendelse omkring tilmelding skal 
ske til Fuldbrugsprøveudvalget: Annette 
Laursen, Hærvejen 20, 7183 Randbøl. Tlf. 
75883123 / 21183123. springbjerglund@
gmail.com
  Sidste frist for tilmelding til prøverne er 1. 
september 2016.

Efteranmeldelser modtages ikke, men er 
der ledige pladser på prøverne bliver disse 
annonceret på www.fuldbrugsproeve.dk og 
klubbernes hjemmesider. Hunde der opnår 
adgangsgivende præmiering ved prøver 
afholdt efter anmeldelsesfristen er undtaget 
fra denne regel, og vil såfremt der er plads 
kunne efteranmeldes.
  Flyttes en hundefører på grund af over-
tegning, får vedkommende snarest besked 
herom.
  Hvis en hundefører ønsker at deltage to 
gange, skal denne tilmelde to prøver på 
hundeweb indbetale to gange prøvegebyr. 
Prøvegebyr: Kr. 1200,00

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 Fuldbrugsprøve udvalgets 

egen hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk .
  Program vil blive tilsendt fra de respektive 
prøveledere.
  På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne
  Jan Leleu Feigh
  Formand

Foto: Laila Bilberg.

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...

Apporteringsprøve Sjælland
Lørdag den 18. juni 2016 kl. 9:00
Anmeldelsesfrist: fredag den 10. juni 
2016
Mødested: Overmosegård, Hammervej 
27, 4700 Næstved
Prøveleder: Anders B. Mortensen. Mob. 
41 42 21 81. E-mail: abmvizsla@krudt.
dk
Prøveleder på dagen: Lars Bonnesen 
Mob. 40 54 10 00 E-mail:
Kaffe og brød fra kl. 8:00 til alle der 
møder op (deltagere og tilskuere/hval-

pekøbere).
Prøven er åben for alle racer, gebyr er 
på 225,-
Hjælpere efterlyses. Kontakt Anne og 
Claus Secher herom: Tlf. 45 87 90 28 / 
23 40 97 94

Apporteringsprøve Midtjylland
Søndag 19. juni 2016 kl. 9.00
Anmeldelsesfrist: søndag den 12. juni 
2016
Mødested: Jagthytten, Søndre Fælled-
vej 50, 7160 Tørring

Prøveleder: Jørgen Gerstrøm, Ildvedvej 
4, 7160 Tørring. Tlf. 75 80 21 41 / 41 63 
78 62
E-mail: theibelgaard@dlgtele.dk

Generelt:
Tilmelding skal ske på hundeweb: www.
hundeweb.dk
Der dømmes efter DJU´s Fælles Mark-
prøve Regler.
Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for 
jagthunde.
Nyeste udgave, på DJU’s hjemmeside.

5-Klub Apporteringsprøver 2016

www.fjd.dk
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DJU
orienterer

Referat
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 Erling Clausen (EC), 
som deltog under behandlingen af punkt 4.4.

 1. Dagsorden fastlægges
Det udsendte forslag til dagsorden blev god-
kendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat 
af mødet 3. februar 2016 samt opfølgning af 
ikke afsluttede sager
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
Der var modtaget et svar fra Anton Dahl på 
fremsendt skrivelse jfr. DJU’s referat af møde 
3.02.2016 punkt 3.2.

3.0. Organisationerne
ONN meddelte, at Dommerudvalget (DUV) 
havde konstitueret sig med Flemming Søren-
sen som formand. ONN forespurgte, om det 
var i orden, at DUV udnævner 2 nye assisten-
ter, én fra Jylland og én fra Sjælland. Dette 
blev accepteret.
  EP oplyste, at i DKK gennemgås de regler, 
som klubber har fremsendt vedr. deres egne 
avlsprøver/testprøver. Disse prøver afholdes af 
de respektive klubber. Nogle regler kan ikke 
anerkendes, hvis de f. eks. strider mod almene 
danske regler for korrekt dyreetik. DKK god-
kender, at prøvens resultat kan registreres på 
Hundeweb, hvilket dog ikke betyder, at prøven 
kan opfattes som en anerkendt prøve, der kan 
kvalifi cere til vinderprøver o. lign.

4.0. Udsætning af fjervildt. Referat fra 
møde 30.11.15 og 20.01.2016 mellem DJU, 
DKK, DJ og FJD m.fl . og møder for prøvele-
dere 
  På mødet den 30.11.2015 deltog repræsentan-
ter fra DJ, FJD og DKK. Jens Venø Kjellerup 
indledte mødet med at fremlægge problem-
stillingen, som skal sikre, at der ikke foregår 
ulovlig udsætning af hønsefugle i forbindelse 
med afholdelse af markprøver. Det blev ind-
stillet, at prøvelederne fremadrettet skal kunne 
dokumentere, hvornår udsætningen af fuglene 
er foregået. Det blev besluttet, at der ikke må 
afholdes markprøver, hvor der er udsat fjer-
vildt i strid med lovgivningen.
  På mødet den 20.01.2016 blev det slået fast, 
at fokus skal ligge på fortsat mulighed for 
uddannelse af jagthunde. Der var enighed om, 
at de gældende regler for udsætning af fjervildt 
som udgangspunkt er gode nok. På mødet blev 
diskuteret, hvornår man lovgivningsmæssigt 
må træne på marken. Endvidere blev emnerne 
nedsættelse af et disciplinærudvalg, krav 
om prøvelederes dokumentation for køb af 
fjervildt og dato for udsætning, udfasning af 

forårsudsætning m.m. behandlet.
  Punktet blev behandlet på møderne den 
3.02.2016 og den 29.02.2016
  På begge møder blev punktet drøftet indgå-
ende med mange indlæg. Nogle af disse ind-
læg handlede om forslaget om at nedsætte et 
disciplinærnævn, hvilket man besluttede ikke 
at gøre. Man var enige om, at konsekvenserne 
for markprøvesporten kan blive alvorlig, hvis 
der kommer sager pga. ulovlig udsætning. 
  På spørgsmålet om, hvad en dommer skal 
gøre, hvis han observerer dårligt fl yvende 
fugle på en prøve og dermed får mistanke om 
ulovlig udsætning. Efter forskellige ind-
læg blev konklusionen, at DJU skal ”klæde 
dommerne på” med en vejledning, så de er 
velforberedte om, hvorledes de skal agere, 
når de møder dårligt fl yvende fugle på en 
prøve. Dommeren skal bede om et nyt terræn. 
Hvis dette ikke kan lade sig gøre, stoppes 
afprøvningen. Dommeren skal begrunde sin 
beslutning over for hundeførerne.
  Derudover blev det besluttet, at der i april 
måned afholdes tre landsdelsopdelte møder for 
alle prøveledere for markprøver og fuldbrugs-
prøver, hvor hovedbestyrelsesmedlem Jens 
Venø Kjellerup DJ og jagtfaglig chef Niels 
Søndergaard DJ gennemgår regelsæt m.m. for 
udsætning af fjervildt. DJU’s formand eller 
et DJU-bestyrelsesmedlem indleder og leder 
mødet.

5.0. Revision af regler for Skovfugleprøven  
EC fi k ordet og fortalte, at der skulle have 
været afholdt en testprøve, men det lykkedes 
desværre ikke. Han gennemgik derefter oplæg-
get, hvor der indføres en brugsklasse med 
fældning af fugl. Adgangskravet om mindst en 
2. præmie på anerkendt markprøve fastholdes. 
Det tillades, at GPS kan sættes på hundens 
dækken, hvis fører og dommer ønsker det. 
GPS’en er kun til dommerens brug. Der ind-
sættes specifi kke regler for apportering – eller 
manglende apportering. Ved forbiskud skal 
der apporteres et udkastet stykke fuglevildt 
af samme vildart som den rejste fugl. Der er 
forslag om at indføre et to-dommersystem på 
disse prøver, alternativt udnævne en observa-
tør.
  Det foreslås, at de dommere, der benyttes, 
skal være fortrolige med jagt på snepper. 
DUV vil på et tidspunkt udarbejde et forslag 
til en særlig uddannelse af dommere, der kan 
dømme skovfugleprøver.
  Der var herefter forskellige indlæg om forsla-
get. Det blev vedtaget, at forslaget sendes til 
høring i specialklubberne og organisationerne 
inden 1. maj. De nye regler planlægges at 
kunne gælde fra efteråret 2016.

6.0. Forslag om oprettelse af ny klasse på 
markprøver 
Under henvisning til punkt 5.6 og 5.7 på 
DJU’s bestyrelsesmøde den 10.10.2015 var der 
fremlagt en disposition til brug for behandling 
af det stillede forslag.

  Forslaget er sendt til høring i specialklub-
berne og organisationerne. DJU afventer 
høringssvarene, før forslaget behandles igen. 

7.0. Krav om bestået apporteringsprøve for 
engelske racer
KH havde stillet spørgsmålet om, hvorfor der 
er forskel mellem kontinentale og engelske 
racer mht. krav om en bestået efterskudsprøve, 
før en hund kan starte på en forårsvinderprøve.
  Det blev oplyst, at helt fra DJU-apporterings-
prøven blev indført, har de engelske klubber 
været enige om, at kravet ikke skulle gælde 
forårsvinderprøver, hvor der ikke fældes fugl, 
således at en ung hund, der har fået 1. præmie i 
åben klasse, har mulighed for at starte på klub-
bens og organisationernes forårsvinderprøver.  
  PV oplyste, at spørgsmålet, om nævnte krav 
skal bortfalde hos kontinentale, havde været 
behandlet i DJ’s hundeudvalg. Der var ikke 
tilslutning til at ændre nugældende regel.
  Under debatten blev det nævnt, at kravet 
om to 1. præmier i ÅK/BK inden start i VK 
for kontinentale racer blev indført for ikke at 
risikere alt for mange hunde på VK-prøverne. 
Tiderne har  ændret sig, idet der nu er færre 
hunde og fl ere vinderprøver. FE vil overveje, 
om kravet for kontinentale til VK bør ændres..
  ONN udtalte, at det er OK med forskellig 
adgangskrav, samt at der ikke nødvendigvis 
skal kræves bestået apport før start på en 
forårsvinderprøve.
  Konklusionen blev, at nugældende regler 
fortsat er gældende.

8.0. Sæsonstart for apporteringsprøver
KH havde fået spørgsmålet, om der kan afhol-
des apporteringsprøver i Marts måned. 
  Der fulgte nu en debat, hvor det bl.a. blev 
påpeget, at det har noget at gøre med vandtem-
peraturen. Det blev også påpeget, at der har 
været tradition for, at apporteringsprøverne lå 
efter den 15. april, hvor markprøverne var slut.
  Man var enige om at fortsætte med den 15. 
april som skæringsdato.

9.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)
9.1. FUV’s rapport
FUV havde som svar på Niels Korsbæks 
skrivelse dateret 23.02.2016 sendt et svar om 
hvilke kriterier, FUV anvender, ved dommer-
påsætning på fuldbrugsprøver. Der blev udtalt 
opbakning til dette svar.

9.2. FUV’s regnskab og budget
FUV havde fremsendt et nyt forslag til regn-
skab. Dette viser en nettoudgift for udvalgets 
arbejde i 2015 på t.kr. 12.0. Dette beløb 
indeholder en investering på t.kr. 7,5 i diplo-
mer og emblemer. Prøverne har totalt givet et 
overskud på t.kr. 2,8.
  FUV ønsker at forhøje deres arbejdskapital 
til t.kr. 40,0, så udvalget har mulighed for at 
udbetale et forskud til prøvelederne i august 
måned til dækning af udgifter i forbindelse 
med udsætning af fuglevildt på prøveterræ-

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag 
den 29. februar 2016 kl. 17,00 i Ejby-Hallen

www.fjd.dk
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nerne. Derfor foreslår udvalget, at startgebyret 
hæves til 1.200 kr.   
  Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at 
hæve startgebyret til 1200 kr. 

10.0. Økonomiudvalget (ØUV)
10.1. ØUV’s rapport
10.2. Regnskab og budget
ØUV havde fremsendt et regnskab, der udviste 
et driftsresultat på t.kr. 135,6, hvilket er t.kr. 
45.4 bedre end budgetteret. Favøren skyldes 
dels t.kr. 16.4 større indtægter end budgetteret, 
og dels t.kr. 17.6 mindre fælles administrative 
udgifter end budgetteret samt DUV’s favør på 
t.kr. 13.0
  ØUV havde fremlagt et budget for 2016 med 
en stigning på t.kr. 34.0 i forhold til budget-
tet for 2015. Stigningen skyldes bl.a. udgift 
til møde for prøveledere vedr. udsætning af 
fjervildt t.kr. 20.0 og stigning i DUV’s budget 
på t.kr. 20.0.
  Efter en kort debat blev regnskabet taget til 
efterretning og budgettet blev vedtaget. Orga-
nisationernes indskud for 2016 bliver således: 
DJ t.kr. 60, DKK og FJD hver t.kr. 30.
  ØUV havde foreslået nogle gebyrjusteringer, 
og følgende blev vedtaget:
  Markprøver brugsklasse hæves fra 500 kr. 
til 550 kr.,  markprøver efterårsvinderklasse 
hæves fra 500 kr. til 600 kr., ræveslæbsprøver 
hæves fra 150 kr. til 200 kr., og fuldbrugsprø-
ver hæves fra 1.050 kr. til 1.200 kr.
  Øvrige satser uændrede.

11.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet 
(WEB) 
  WEB havde gennemgået listen med fejl og 
mangler på Hundeweb fra forårets og efterårets 
prøver og kunne konstatere, at disse er små og 
ubetydelige. Brugerne, dvs. prøveopretterne og 
prøvelederne, gør det virkeligt godt.
  Udvalget havde noteret, at DJU er enig 
i WEB’s synspunkter omkring udenland-
ske dommeres benyttelse af Hundeweb og 
kritikskrivning. Dette bør præciseres over for 
klubberne for at opnå den rette effekt. 
  Udvalget arbejder videre med at få bragt 
overensstemmelse mellem tekst i FMR og 
Hundeweb. F. eks. om points skal registreres 
ved en bestået apporteringsprøve. 
  Bestyrelsen tilsluttede sig, at tekst i FMR og 
Hundeweb skal være ens, ligesom de tog rap-
porten til efterretning. 

12.1. Procedure for godkendelse af prøver
DJU’s sekretær havde udarbejdet et notat 
til brug ved en afklaring af, hvad begrebet 
”godkendelse af prøver” betyder. Disse prøver 
er ikke dækket af begrebet ”DJU’s anerkendte 
prøver”, hvis regler fremgår af FMR, regler for 
fuldbrugsprøver og regler skovfugleprøver.
  Udover de anerkendte regler fi ndes der d.d. 
4 prøver for stående jagthunde, hvis resultater 
registreres i Hundeweb: DJ’s udvidede ap-
porteringsprøve, Dansk Jagthunde Derby for 
engelske racer, Dansk Breton Klubs appor-
teringsprøve og Dansk Münsterländer Klubs 
apporteringsprøve.
  Disse prøver har ikke prædikatet ”Godkendt 
af DJU”. 
  Der fulgte nu en debat om de forskellige 

former for prøver, som dels er underlagt/an-
erkendt af DJU og dels er godkendt af DJU. 
Herunder hvilke dommere, der må dømme på 
de forskellige prøver.
  Det blev besluttet, at såfremt en specialklub 
ønsker en prøve godkendt af DJU, skal dens 
regler opfylde følgende tre krav: 
  Prøven skal dømmes af FCI/DKK autorise-
rede dommere, formålet med prøven skal være 
i overensstemmelse med FMR § 1, og reglerne 
må ikke stride mod almene danske regler for 
korrekt dyreetik.

13.0. Procedure ved valg
På opfordring af et medlem i FJD’s engelske 
gruppe havde DJU’s sekretær udarbejdet et no-
tat, hvor proceduren ved valg til DJU’s udvalg 
var beskrevet.
  Bestyrelsen gennemgik proceduren ved valg 
til DJU’s udvalg. Bestyrelsen besluttede at 
fastholde reglen om, at ved indsendelse af for-
slag er det kun sekretæren, der kender navnet 
på forslagsstilleren, så fortroligheden bevares. 
Det er vigtigt at understrege, at det er den 
foreslåede person, der er den vigtigste, og ikke 
hvem der har foreslået vedkommende.
  Det godkendte notat udsendes som bilag til 
referatet.

14.0. Næste møde
Mandag den 8. august kl. 17 i Ejbyhallen.

15.0. Eventuelt
CJ oplyste, at der var modtaget et brev fra 
Dansk Jagtforsikring jfr. punkt 3.1. 2. afsnit i 
DJU’s referat fra 3.02.2016. CJ anbefalede, at 
specialklubberne udarbejder nogle formulerin-
ger til avlsgodkendelser af deres racer til brug 
for forsikringens værdiansættelse af erstatnin-
ger. Der var herefter fl ere indlæg om værdi-
sætningen af de enkelte racer. FJD’s bestyrelse 
følger op på sagen.
  ONN refererede kommentarer fra DUV’s 
møde mht. forrige mødes punkt 4.7. Reaktio-
ner på klagesager. DUV’s medlemmer syntes, 
at argumentationen havde været noget tynd.  
FE replicerede, at han havde refereret, hvad 
han havde fået forelagt.
  PV takkede ONN for et godt samarbejde 
i den tid, han havde siddet i DUV.  ONN 
replicerede, at det havde været spændende at 
deltage i DJU’s møder.
  Mødet sluttede kl. 21,33.
  Aage Stenhøj Jørgensen
  Referent.

Procedure ved valg til Dansk Jagthunde 
Udvalgs (DJU) udvalg

1. Forslag til kandidater
Et halvt år før der afholdes valg til DJU’s 
udvalgsposter, indkalder DJU’s sekretær kan-
didater. Den-ne indkaldelse sendes til DJU’s 3 
organisationer, ligesom den offentliggøres på 
DJU’s hjemmeside samt i Jagthunden. Forslag 
indsendes til DJU’s sekretariat.
  Fristen for indsendelse af forslag er normalt 
1. oktober.
  Forslag kan modtages fra DJU’s bestyrelses-
medlemmer, organisationerne, specialklubber, 

DJU’s udvalg, ERFA-grupper og enkelt-
personer, der er medlem i mindst én af de 3 
organisationer.
  DJU’s sekretær kontrollerer, at forslagsstille-
ren opfylder dette krav. Navnene på forslags-
stillerne er fortroligt og offentliggøres ikke.
  DJU’s kontakter de foreslåede kandidater for 
at høre, om de modtager valg.
  DJU’s sekretær udsender en information om 
de modtagne forslag til kandidater til organi-
sationerne og specialklubberne, ligesom det 
offentliggøres på DJU’s hjemmeside.
  Såfremt der ikke er indkommet det antal kan-
didater, som skal bruges ved det forestående 
valg, in-formerer sekretæren DJU’s bestyrel-
sesmedlemmer om dette med opfordring til at 
skaffe de nødven-dige kandidater.

2. Indstilling af kandidater
De 3 organisationers bestyrelse/udvalg beslut-
ter hvem af de foreslåede kandidater, de vil 
indstille til valg i DJU’s udvalg.
  De 3 organisationers indstillinger oplyses 
sommetider før bestyrelsesmødet, men normalt 
først på selve mødet ved valget.

3. Valg af udvalgsmedlemmer 
På det ordinære bestyrelsesmøde omkring 1. 
februar vælger DJU’s bestyrelse ud fra de 3 
organisati-oners indstillinger hvem, der skal 
vælges til DJU’s udvalg.

4. Valgperioder
På DJU’s hjemmeside forefi ndes en oversigt 
over udvalgsmedlemmernes valgperioder.

Godkendt på Dansk Jagthunde Udvalgs besty-
relsesmøde den 29. februar 2016.

Ny markprøvedommer

Efter indstilling fra Dansk Jagthunde Udvalgs 
bestyrelse har Dansk Kennel Klub autoriserer 
Kim Krogh Nielsen, Vallerbækvej 72, 7470 
Karup som markprøvedommer for kontinen-
tale racer.

Privat foto.

www.fjd.dk
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Det er ikke den første korthaar jeg har, men 
den jeg har givet mig mest tid til. Grundet 
mit arbejde i mange år, der har været meget 
tidskrævende, har jeg ikke givet mig den tid 
til Milo.
  Jeg begyndte med Unghundetræning i 
Ruhaar Fyn i 2008, hvor jeg mødte vores 
træner Jørgen Madsen (Ruhaars mand) Jeg 
fi k et godt indtryk af JM ved første frem-

møde.
  Træningstimerne holdt jeg fast i, men 
„hjemmearbejdet“ blev ikke gjort, grundet 
mit arbejde.
  Så skete der en vending i 2010 - Milo tæt 
på tre år - hvor vi en aften i maj trænede 
med Ruhår Fyn sammen med JM på Nord-
søstien i Langeskov, hvor der kan trænes på 
apportering og vandarbejde.

Få en mentor

  Da Milo ikke før havde trænet i vand (ap-
porteret), valgte jeg at vente, til alle havde 
været for. JM stod ved min side, skumringen 
havde så småt indfundet sig. Der blev kastet 
en and samt udlagt en blind. Milo var til min 
overraskelse fyr og fl amme og fi k hentet 
den kastede and. Nu var det den blinde - jeg 
havde lidt besvær med at få Milo i vandet - 
For der var ikke kastet nogen and!!
  Jeg fi k langt om længe Milo ud - jeg syntes 
JM tålmodighed var stor, men han gav sig 
tid til Milo og mig. JM fortalte hvilke kom-
mandoer, jeg nu skulle give Milo. - Ud Ud 
Ud men selvfølgelig i begejstret tonefald.
  Jeg kunne så skimte Milo, der var på vej 
ind i sivende, men herefter kunne jeg hver-
ken se eller høre den.
  Jeg syntes tiden stod stille og sagde til JM, 
at jeg ville kalde Milo hjem, for han ville 
aldrig fi nde den udlagte and. JM tyssede 
mig ned og sagde, at han kunne høre Milo 
arbejdede, og at sivende bevægede sig. JM 
gav mig så nye kommandoer for forsat at 
begejstre Milo, hvilket jeg gjorde. 
  Jeg syntes, at tiden sneg sig af sted - men 
så siger JM: - Se der kommer Milo med an-
den ud fra sivende. Jeg var nu rigtig glad og 
stolt, Milo havde gjort noget for mig, som 
jeg ikke troede var muligt.
  Fra den aften på Nordsøstien har JM været 
min mentor. Vi har trænet mange timer sam-
men i gennem årene både privat men også 
i Ruhår regi. De spørgsmål, jeg gennem 
tiderne har haft, er kun stillet til JM.
  I gennem årene har Milo udviklet sig mere 
og mere, men det har da også givet mig 
mange irettesættelser fra JM, og der lægges 
IKKE fi ngre i mellem. Jeg skal her undlade 
de gloser, der har været rettet mod min 
person !!
  Der skulle således gå tre år, inden det gik 
op for mig, at i Milo havde jeg en god hund. 
Årene efter har Milo og jeg deltaget i appor-
teringsprøven, vand og slæb samt udvidet 
med gode resultater.
  Jeg kan således varmt anbefale at få en 
mentor .

Flere klubber har mentorordning. Hvis man er i tvivl om, 
hvorvidt det er en god idé, så er her en beretning, der klart 
viser værdien.
Tekst: Preben Hansen
Foto: Jørgen Madsen

Milo.

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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Torsdag d. 14. juli fylder Flemming Øster-
gaard 70 år.
  Enhver forening eller organisation er 
afhængig af ildsjæle. Det er dem, der er 
afgørende for udvikling og medlemspleje; 
i sidste ende måske for foreningens eller 

organisationens overlevelse.  Flemming 
Østergaard er en ildsjæl. Han er manden, 
der brænder for jagtens kvalitet, for vildtets 
trivsel og sidst, men ikke mindst, for den 
stående jagthund.

Flemming har gået på jagt siden han 
”kunne holde på en træpind”, og det var 
nærmest en selvfølge, at han fi k jagttegn 
som 16-årig. Allerede dengang var jagt og 
jagthunde uadskillelige størrelser for ham, 
så Flemming blev jagthundeejer som 12-
årig. Det var en engelsk setter, og siden har 
omkring 30 jagthunde – engelske settere, 
gordon settere, pointere, kleiner münsterlän-
der og sågar cocker spaniels – været at fi nde 
i hans stuer og hundegårde.
  I slutningen af 60-erne mødte Flem-
ming Henry West Jensen. Dette møde 
blev indledningen til hans lange karriere i 
markprøvesporten: Som hundefører og som 
markprøvedommer. Henry West Jensen blev 
både læremester og nær ven.
  Flemmings første præmie blev erhvervet 
på et dressurkursus i Fredericia i 1969, og 
i 1970 førte han den første gordon setter på 
en egentlig markprøve.
  Det blev hurtigt til ganske mange præmi-
eringer. Og det førte så til, at han blot 28 år 
gammel blev markprøvedommer, et hverv 
han netop er stoppet med.
  Det er ubetinget setterne, der har fyldt 
mest i Flemmings jagthundeverden. Her 
skal fremhæves gordonsetter Paw, Mica 
og DKJCH Troldmarkens Abelone. Sidst-
nævnte blev den første GS-tæve, der blev 
placeret på Danmarksmesterskabet. Af 
engelsk settere skal nævnes Heegårds Ras 
og DKJCH Senjas L. Sally, som har deltaget 
på DM tre gange.

Presse- og kursusvirksomhed.
Ved siden af en aktiv hverdag med jagt-
hunde har Flemming bidraget med talrige 

artikler i den danske jagtpresse. Hans første 
artikel blev bragt i Dansk Jagttidende i 
1970, og siden har man nærmest kontinu-
erligt kunnet læse artikler og reportager fra 
hans pen i Dansk Jagt, Jagt og Fiskeri og 
Jæger.
  I 1989 blev han konsulent i Landsjagtfor-
eningen og senere i Danmarks Jægerfor-
bund. Han var her med til at opbygge en 
moderne kursusvirksomhed for jægere og 
hundefolk. Et af hovedansvarsområderne 
var jagthundeinstruktøruddannelsen.
  Endvidere er det vist kendt af alle dette 
blads læsere, at han siden 2008 har løftet 
”Jagthunden” til et overordentligt højt 
niveau: Layout, indhold og omfang er med 
Flemming i redaktørsædet nået et stade, som 
de færreste havde troet muligt.

Markvildtet.
Flemming har altid været bevidst om, at en 
forudsætning for jagten og sporten med den 
stående jagthund er pleje af det åbne lands 
fl ora og fauna. Han var pioner i forhold til 
vildttællinger og biotopforbedringer i det 
åbne land. Hans indsamling af agerhønetæl-
linger er enestående.
  Han er formand for FJDs Markvildtudvalg, 
og sidder som sådan med ved bordet i rigtigt 
mange sammenhænge, når det handler om 
markvildtets trivsel. 
  Nævnes skal også, at han er primus motor, 
når det gælder information og oplysning om 
markvildt og biotoppleje i forhold til såvel 
specifi kke organisationer som den brede 
befolkning.
  Listen over Flemmings utallige ”merit-
ter og bierhverv” er lang og givetvis ikke 
fyldestgørende i dette skrift.
  Flemming bekræfter sandheden i udsagnet: 
Skal du have lavet noget vigtigt til tiden, så 
gå til en travl mand eller kvinde.
  Stort til lykke med fødselsdagen ønskes af 
FJDs bestyrelse.Flemming og Sally på DM. Foto: Niels Ovesen.

Redaktøren runder

RX.HELIX EXPLORER 

Mundingsbremse  
vejl. pris 1.599,-

Find nærmeste forhandler på www.normark.dk

Vejl. pris fra kr. 23.995,-
Mundingsbremse 
vejl. pris 1.599,-VejjVejlll. l iipripripriprip s fs fs fs fra ra kkr. 23.995,-

For dig der værdsætter en robust riffel med en lynhurtig repetering

Syntetisk skæfte med gummibagkappe. Standardløb med sort receiver og drivjagt-
sigtemidler eller alternativt løb uden sigtemidler med gevind til mundingsbremse eller 
lyddæmper. Vægt 2,90 kg.

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

Lidt af hvert
I den forrige klumme her på siden skrev 
jeg, at en prøveleder var blevet transporteret 
fl ere hunderede kilometer fordi en dom-
mer så kunne blive ordførende. Det er ikke 
rigtigt. Ordførerskabet var bestemt allerede 
ved planlægningen af de pågældende prøver. 
Til gengæld mener jeg, at man altid skal 
tilstræbe at mindske udgifterne til kørsel, 
når det er muligt. Det giver ydermere den 
omkostningsreduktion, der betyder at man 
så ikke behøver at være 12 hunde på et eller 
fl ere hold! Der er vel en god grund til at 
FMR anbefaler 8.
  Vores generalforsamling er netop vel 
overstået. Ifølge pålidelige kilder var det 
måske den mest stille generalforsamling 
i mands minde. Og dirigenten måtte fl ere 
gange opfordre forsamlingen til at kommen-
tere formandens beretning med mere. Nok 
så vigtigt er det, at demokratiet har virket og 
talt. Alle har haft muligheden for at komme 
til orde. Og hvis det nu bare er et udtryk for 
at medlemmerne grundlæggende er godt 
tilfreds med deres klub og det der foregår, så 
er det jo ingen grund til at nøde. Men godt 
var det at dirigenten forsøgte. Så kan ingen 
sige, de ikke fi k muligheden. I øvrigt tak til 
dem, der uden at få kørepenge, møder om 

og holder gang i foreningen. Også her skal 
lyde en tak til Annette Laursen, der valgte at 
træde ud af bestyrelsen ved denne general-
forsamling. En kæmpe indsats har Annette 
ydet gennem årene. Utrættelig er hun. Vi 
vil stadig kunne trække på Annette viden 
og arbejdskraft, selvom andre forsøger at 
trække hårdere.
   Vi, de fi re gamle i bestyrelsen, har netop 
budt Jens Toft velkommen på vores første 
bestyrelsesmøde. Jeg er sikker på DRK vil 
få meget fornøjelse af Jens bestyrelsesar-
bejde fremadrettet. Og der er også nok at 
se til og mange gode ideer er blandt andet 
kommet fra vores opdrætterseminar. Dem 
arbejde vi videre med i bestyrelsen, så det 
vil I høre mere til.
  Snart vil skuddene knalde i det ganske 
land. Bukkejagten går i gang. Nogle vil 
være uheldige andre måske ikke så træfsikre 
som sidste sæson og turen på skydebanen 
blev måske ikke til noget. Så får du brug 
for en schweisshund, så ring nu efter en 
schweissmand og lad være med, at sæt-
ter ”Buller” på sporet, for lige at teste 
om schweiss træningen hjælp. Og der er 
alligevel stor sandsynlighed for, at der er en 
ruhåret hønsehund- Danmarks mest alsidige 

jagthund - i enden af linen fra schweisshun-
deføreren. Knæk og bræk med bukkejagten.
  Og husk så:  ”hvis du ikke kan sige noget 
godt om en andens hund, så lad vær med at 
sige noget”. God sommer og på gensyn ved 
grillen i Bredsten.
  Torben Mørup, Formand

Den 29 marts afgik æresmedlem i DRK, 
Henning Gregersen ved døden, 89 år gam-
mel. 
 Henning startede med at gå med jagthund 
i starten af 1950’erne, og den har lige siden 
været ham en trofast følgesvend. Henning 
har igennem de mange år opnået særdeles 
fl otte resultater med sine ruhår. Han har 
fl ere der er blevet brugs champion og endnu 
fl ere eksteriør champion.
  Henning var i mange år fast deltager på 
årets Danmarksmesterskab for jagthunde, 
og to gange er han blevet Danmarksmester, 
og har altid været særdeles aktiv som jæger, 
og især råvildt jagten var hans helt store li-
denskab, som væggene i hjemmet i Tjæreby 
også bar præg af. Derfor har også schweis 

arbejdet altid stået ham nær, og dette betød 
så også, at han blev en af forgangs folkene 
for dette arbejde herhjemme.
  Henning store interesse for jagten og 
hundesporten gjorde også, at han var med 
til at starte arbejdet med den prøveform, 
der af mange i dag betegnes som den ” 
bedste ” prøve nemlig, Fuldbrugsprøven. 
Og har igennem mange år været dommer på 
schweis – mark og udstilling.
  Henning har siddet i Dans Ruhår Klubs 
bestyrelse i mange år, heraf de seks som 
formand. Man kunne blive ved, men her 
nævnt nogle af de ting, der ligger for grund 
til at han har modtaget mange udmærkelser 
for dette.
Han har modtaget DJU hæders tegn.

Han har modtaget DKKs hæders tegn i 
guld.
Han har modtaget HI nålen i guld.
Han er udnævnt som æresmedlem i Dansk 
Ruhår Klub.
  Æret være Hennings Gregersens minde.
  Knud V. Jensen. Valore.

---------
På klubbens hovedprøve i Esbjerg blev 
Henning Gregersen nævnt og æret ved 
formanden Torben Mørup med en lille tale 
og af forsamlingen med et efter tænksomt 
øjeblik i tavshed.
  Æret være Henning Gregersens minde.
  Dansk Ruhår Klub

Nekrolog: Æresmedlem Henning Gregersen

www.fjd.dk
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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
 
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
 

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

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

Ræveslæbstræning 
HVORNÅR: Start maj 
HVOR: Aftales nærmere ved tilmelding 
PRIS : Kommer på senere 

Tilmelding: Tommy Hougaard, mobil 2244 7188

Fuldbrugsprøvetræning 
HVORNÅR: Start maj 
HVOR: Aftales nærmere ved tilmelding 
PRIS: Kommer på senere 
Tilmeldin: Tommy Hougaard, mobil 2244 7188

FAMILIE WEEKEND 
HVORNÅR: 18. juni 
HVOR: Adressen kommer på senere 
PRIS: Kommer på senere 
Tilmelding: Senest 14 dage før, til Jesper Kjærga-
ard, mobil 5134 9034 
Der vil være mulighed for overnatning  som sidste 
år. Der vil også som sidste år være en del aktiviteter, 
som kommer på siden senere.

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

Fuldbrugstræning (I samarbejde med Korthårs-
klubben)
Mandag den 13. juni 2016 og følgende mandage 
frem til den første fuldbrugsprøve i september. Mø-
dested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 18.30. 
Tilmelding til: Gorm Henriksen (tlf. 52371779) 
senest den 8. juni 2016. Max: 12 deltagere. Deltager 
gebyr: kr. 200,- (betales ved første træningsdag) 
dertil kommer afregning af vildt. 

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

Dansk Ruhår Klub afholder certifikatudstilling i Bredsten
Lørdag d. 6. august 2016 ved Bredsten Hallen, Skolevænget 7, 7182 Bredsten
Udstillingen afholdes efter DKK´s udstil-
lingsregler. Bedømmelsen starter kl. 10.00, 
og udstilleren er selv ansvarlig for, at hun-
den er i rettidigt i ringen.
  Middagspause mellem 12.00 og 13.00, 
afslutning og præmieoverrækkelse forven-
tes omkring kl. 15.30. Der udleveres ikke 
kritik, da bedømmelsen skrives direkte i 
hundeweb.
  Udstillingsleder: Torben Mørup.

Tilmelding
Der tilmeldes i DKK’s hundeweb i alle klas-
ser, også juniorhandling. 
Spørgsmål til Eline Noiesen 2025 1810 
(efter kl. 17).
  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.

Tilmeld tidligt og spar penge
Tilmeldingsfrist 1 er: mandag 25. juli 2016. 
Tilmeldingsfrist 2 er: søndag 31. juli 2016. 
Tilmeldingsfrist 1: 
Baby- og hvalpeklasse: 255,-
Øvrige klasser: 365,-
Hund nr 2/305,- og hund nr. 3 og efterføl-
gende hunde/255,-
Tilmeldingsfrist 2: 
Baby- og hvalpeklasse: 255,-

Øvrige klasser: 465,-
Hund nr. 2/405,- og hund nr. 3 og efterføl-
gende hunde/355,-  

Juniorhandling (op til 18 år) er gratis op, 
kom og vis din/familiens dejlige ruhår frem.

Dommere
Hanner og BIR: Ann Carlström, Sverige
Tæver: Knud V. Jensen

Champion-fremvisning
Ruhår, der opnåede brugs-, jagt-, spor- og 
eksteriørchampionater i 2015, 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 i lighed med 
tidligere år omkring grillen og klubbens telt. 
Menu, pris og betaling er i skrivende stund 
ikke på plads, men følg med på klubbens 
hjemmeside www.ruhaar.dk hvor oplys-
ningerne vil tilgå senere. Der er et stort telt 
med plads til en del, hvis vejret ikke er til at 
sidde ude, men ellers kan du selv medbringe 
stol og bord. Vi håber, at vi kan få en hyg-
gelig times tid sammen over en bid brød. Foto: Flemming Østergaard.
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Esbjerg området:
Kontaktperson: Rune Rahbek, 2840 1483
Mail: esbjerg@ruhaar.dk

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

Fyn området:
Kontaktperson: Hanne Buhr 6266 1084 - 2264 3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk
  
Telefonliste:
Hanne Buhr 62 66 10 84 / 22 64 36 86
Jørgen Madsen 23 29 79 59
Ole Mogensen 40 74 15 86
Svend Hansen 65 98 18 85 / 21 70 48 85
 
HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det 
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det 
er vigtigt at du tilmelder dig!
 
Slæb- og Apporteringstræning. 
Onsdag d. 15. juni kl. 19.00– i alt 10 onsdage. Alle 
onsdage er mødetid kl. 19.00
Mødested: P-pladsen v. Højstrup Vibelundvej  5200 
Odense V
Pris: Åben klasse : 350 kr. Unghunde: 300 kr.
Her arbejdes bl.a. med de discipliner, der indgår i 
”Slæb- og Apporteringsprøven”.Apportering af ræv 
samt ræveslæb vil af og til indgå i dagens program. 
Der er ikke krav om, at den enkelte hundefører til 
sidst tilmelder sig ”Slæb- og apporteringsprøven”, 
men der opfordres til det…
  
Slæb- og Apporteringstræning. 
22. – 29. juni 
  
DJ´s Udvidede apporteringsprøve, Gudbjerg. 
Lørdag d. 25. juni 
  

DJU apporteringsprøve med udtagelse til Race-
dyst.
Søndag d. 26. juni 2016 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.
06. – 13. – 20. – 27. juli
  
Hvalpemotivation.
Lørdag d. 16. juli kl. 09.30-11.00 – i alt 5 lørdage.
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundv 5200 
Odense V
Pris: 150 kr Hvalpe / Unghunde:

Begyndertræning for hvalpe / unghunde i alderen 
3 – 12 mdr.
- Mild opstart af grunddressur
- Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse
- Introduktion til foderslæb / kaninslæb
- Socialisering af hundene
- Samvær med andre hundeførere
Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk eller 
62 66 10 84 / 22 64 36 86
 
Hvalpemotivation.
23. – 30. juli

 
DJU apporteringsprøve - Racedyst. 
Søndag d. 31. juli 2016 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 uden for ra-
cedysten. Tilmelding og betaling foregår over 
Hundeweb!Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb
 
AUGUST:
Anerkendt Ræveslæbsprøve.
Tirsdag d. 09. august 2016 kl. 18.00
Mødested: Ørnfeldt Gods  Ørnfeldtvej 1 Kølstrup 
5300 Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen Max. 12 hunde Tilmelding 
og betaling foregår over Hundeweb! Tilmeldings-
frist: fremgår af Hundeweb
 
Slæb og Apporteringstræning. 
03. – 10. – 17. august
  
Hvalpemotivation. 
06. – 13. august

Marktræninger.
Udvalgte dage i august/september – datoer følger i 
løbet af sommeren. Pris: 75 kr. pr. hund.Såfremt en 
aften bliver overtegnet har ruhår fortrinsret. Tilmel-
ding til: Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk
 
SEPTEMBER:
Bubbelprøven. 
Lørdag d. 17. september 2016 kl. 09.00. Mødested: 
Ørnfeldt Gods,  Ørnfeldtvej 102 Kølstrup
 5300 Kerteminde Terrænleder: Jan Poulsen Pris: 
250 kr.

Lokal brugsprøve – prøve udelukkende for ruhår, 
hvor der skydes fugle for hundene. Adgangskrav: 
bestået DJU apporteringsprøve, Slæb- & Apporte-
ringsprøve eller Udvidet Apporteringsprøve samt 
deltaget på anerkendt markprøve. Der uddeles pokal 
til 1., 2. og 3. vinder. Fælles morgenmad. Der afslut-
tes med kritik af hundene samt spisning af medbragt 
madpakke. Max. 10 hunde. Tilmelding til Hanne 
Buhr på fyn@ruhaar.dk
 
Marktræning for unghunde med fældning af 
fugl.

Søndag d. 18. september 2016 kl. 09.00. Mødested: 
Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup 5300 
Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen Pris: 250 kr. Adgangskrav: 
unghunde 10–24 mdr. Max. 10 hunde. Tilmelding til 
Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk

OKTOBER:
Debataften.
Onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 19.00. Mødested: 
Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18, Fraugde 5220 
Odense SØ Fri entre. Debat-/medlemsmøde om 
året, der gik. Hvad skal der ske til næste år?
Område Fyn’s mest vindende ruhår kåres fra DM 
2015 til DM 2016.
Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandhaven 
6, 3060 Espergærde.  Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
.
Slæb og apportering.
Vi starter slæb og apporteringstræning i løbet af juni 
måned. Det er kun for stående hunde der skal på 
slæb og apporteringsprøve.Tilmelding: Kurt Dras-
bek, 49170208 eller Drasbek@post10.tele.dk  Tid 
og sted aftales ved tilmelding. pris 200 kr.
 
Fuldbrugsprøvetræning.
Vi starter i juli måned. Tid og sted aftales ved til-
melding.Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208 eller 
Drasbek@post10.tele.dk  pris 200 kr.

Apporteringsprøve. Søndag den 7. august kl. 9.00.
Sted : Hornbækvej mellem Kvistgård og Tikøb. Der 
er opsat gule skilte med apporteringsprøve. Vi har 7 
pokaler der skal uddeles. der er både alm. og udvi-
det prøve, og du kan tilmelde samme hund til begge 
prøver. Pris 200 kr. pr. prøve. Tilmelding : Kurt 
Drasbek, 49170208 eller Drasbek@post10.tele.dk 
 
Marktræning.
Søndag den 14. august.
Søndag den 21. august.
Sted : Basnæs, syd for Næstved. Pris 100 kr. Max 
10 hunde pr. dag. God chance for fugl. Unghunde 
har første prioritet.Tilmelding : Søren Hecht, telefon 
20494839.
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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

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.
Vi afholder, ligesom de foregående år, apporterings-
træning på naturstyrelsens areal ved Kongskilde 
på Slettevej. I år starter vi d. 26/4, kl. 18.30 og 
køre hver tirsdag frem til slutningen af august, kun 
afbrudt at sommerferien, hvor i selv er velkommen 
til at komme og træne.  Ligesom i de foregående år 
trænes der hovedsageligt apportering, men lydighed 
kan der også trænes hvis der er interesse for dette.
  Egene Apporteringsemner må meget gerne med-
bringes. Hvis egene emner medbringes er træningen 
gratis, ellers koster det 30kr pr. gang. Tilmelding 
er ikke nødvendig, bare mød op. Evt. Spørgsmål til 
Lasse eller Kim. (se kontaktoplysninger til højre).

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

Ræveslæbstræning:
Opstart onsdag den 20. juli. Flintinge Byskov. Pris 
30 kr. pr. gang Tilmelding: Bjarne Bendtsen 24 65 
02 74 / bb@pap.dk

Skue- og familiedag den 19/6 2016. Se nærmere 
info. I Jagthunden eller på hjemmesiden ruhaar.dk 
eller korthaarklubben.dk

Vand-Slæb-Apporteringstræning:
21. juni kl. 19.00 Listrupvej 1, 4863 Eskilstrup
28. juni kl. 19.00 Listrupvej 1, 4863 Eskilstrup
05. juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskø-
bing
12. juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskø-
bing
19. juli kl. 19.00 Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 
Næstved
26. juli kl. 19.00 Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 
Næstved
Tilmelding ikke nødvendig. Pris 30 kr. pr. gang.

Marktræning hold øje med nærmere i formation i 
Jagthunden eller på DRK og KHK hjemmesider.
Deltagelse er forbeholdt lokale brugere af Aktiv-
gruppen Storstrømmen.

Efterårsmarkprøve:
Lørdag d. 27. august kl. 09.00. Mødested oplyses 
ved tilmelding eller på hjemmesiderne.
Tilmelding senest 16. august Annette på 56 39 84 96 
eller ah.holm@mail.dk

Agility: Starter efter den 1 april.
Giv din hund en anderledes og sjov træning, som 
udvikler dens balance og 
Selvsikkerhed. Træningen vil foregå på små hold. 
Tidspunkt aftales nærmere. Kontakt Annette Holm 
på 56 39 84 96 eller ah.holm@mail.dk Pris 30 kr. 
pr. gang.

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

Dansk Ruhår Klub ´s kalen-
der 2016 – 2017: 

Lørdag  06.08.2016     Udstilling Bredsten
Lørdag  24.09.2016     Hovedprøve Lolland
Søndag  25.09.2016    Hovedprøve Lolland
Lørdag  04.02.2017    Kontakt og tillids-
mands møde Fjelsted.
Lørdag  01.04.2017    Hovedprøve i Esbjerg
Søndag  02.04.2017    Hovedprøve i Esbjerg
Lørdag  22.04.2017    Generalforsamling i 
Ejby

” 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
Bestyrelsesmøder 2016:
Onsdag 31.08.2016 kl. 18.00 Fjelsted
Torsdag 01.12.2016 kl. 18.00 Korsør
Fredag  03.02.2017  kl. 18.00 Fjelsted

Årbog 2015
Årbogen er ved at være klar til tryk, og 
ønsker at bestille den, tag kontakt til Søren 
Hecht på kasserer@ruhaar.dk eller 2049 
4839

Det er fl åttid

Foto: Anette Laursen.
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Klubredaktør:
Jakob P. Albæk, Holstebrovej 261, Sjørup, 
8800 Viborg. Tlf. 61 68 97 32
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

Årets hovedprøve

Så oprandt dagen endelig hvor Korthaar-
klubbens forårshovedprøve skulle løbe af 
stablen. Rammerne var sat omkring Grøn-
bjerg Hotel ved Give. Vejret viste sig fra den 
pæne side fra noget koldt fra morgenstunden 
men op af dagen kom varmen. Lørdag var 
det ungdoms- og åben klasse der skulle 
afprøves. Som noget nyt i år, også et hold 
for ”løbske” tæver.
  Prøveleder Svend Arent 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. Efter de sædvanlige formaliteter, 
navneopråb og instruktioner, ledsaget af 
mere jagthornsblæsning var det afgang til 
terrænerne.
  Jeg havde valgt at følge hold 3 som 
udelukkende bestod af åben klasse hunde. 
Terrænet var indledningsvis vintersæds mar-
ker og skiftede senere til eng og brak/stub. 
Det viste sig at terrænet var godt besat med 
fugle dog havde hold 3 ikke det store held 

til at udnytte dette. Efterhånden som solen 
steg på himlen og duggen forsvandt fra 
vegetationen, viste det sig at forblive 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 eller helt ud af dem.
  Da dagen var til ende og dommer Jørgen 
Christensen skulle give kritik af et hold el-
lers velgående hunde stod holdet med en 2. 
præmie, nemlig  Asla Dk11868/2013, ført af 
Claus Nielsen.
  Dagen med hold 3 var gået godt og der 
var tilpas med fugle. Det skulle senere vise 
sig at de øvrige hold, også havde kæmpet 
med at få det til at lykkedes. Der blev i åben 
klasse uddelt 2 første præmier, 3 anden præ-
mier og 1 tredje præmie. Dette betød også 
at ingen hunde overgik til matchning da 
den ene første præmie var løbsk. Lidt bedre 
gik det i unghunde klasse hvor fi re hunde 
præmieret med en første præmie, af dommer 
Claus Søgaard Nielsen.
  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. Så var det dagens vindere som 
skulle modtage respektive pokaler:
  Bedste unge han - Søren Sørensen Skjold-
borgs vandrepokal + Norsk Vorstehhunde-
klubs Vandrepokal, Zar. Fører: Preben Bach 
Christensen
  Bedste unge tæve -  Kennel Skovmarkens 
vandrekrus + Kennel Rynkebypokalen, 

Chitta. Fører: Tonny Lønne
  Bedste førstegangshundefører i ung-
domsklassen -  Langhårspokalen, Chitta. 
Fører: Tonny Lønne
  Bedste åben klasse -  Carl Hedens 
vandrepræmie, Weim-Bo’s C-Faust. Fører: 
Poul-Rikard Ebbesen
  2. bedste åben klasse -  Give Sogns Jagt-
forenings vandrepokal, Ørstedmark’s Cita. 
Fører: Jørn Rasmussen - LØBSK

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 fulgte formanden der var med 
på hold 4, det var et hold velgående hunde 
og efter sigende meget fi ne terræner at gå 
i. Det skulle vise sig at de ellers normalt 
vildtrige terræner den søndag ikke helt var 
som forventet. Det skal hertil siges at både 
terrænleder og dommer i den grad kæmpede 
med alle midler for at fi nde situationer til 
deltagerne på hold 4. Det endelige resultat 
bevirkede at holdet havde 2 hunde med over 
middag.
  Efter kritik i marken af dommer Gorm 
Henriksen var det retur til Grønbjerg Hotel 
til frokosten, her ventede hundeførerne 
spændt på dommernes votering. Da den 
endelig blev udløst var der 9 KAT 1 hunde 
med over middag og en KAT 2 som reserve. 
  Afprøvningen blev holdt på stub i god 
vind, da alle hunde var fejlfrie skulle der 
ikke meget til før de blev koblet og dom-
merne samlede sig til en ny votering, her 
efter blev nye hunde kaldt frem. Matchnin-
gen stod på en god times tid og nogle fandt 
fugl andre gjorde ikke, dommerne samlede 
sig og voterede fl ere gange for til sidst at 
meddele afprøvningen var slut.
  Herefter returnerede vi til Grønbjerg Hotel, 
hvor de involverede hundeførere sad uroligt 
på stolene. Langt om længe blev spændin-
gen udløst og resultatet blev som følger:
  1.vinder HP: Græsdalen Ras. Fører: Mads 
Winther Jensen
  2.vinder HP: Toes’ G Collett. Fører: Kurt 

Foto: Benny Fischer.
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Grün
  3.vinder HP: Søborggård’s Gaya. Fører: 
Steen Kristiansen
  4.vinder HP: Weim-Bo’s Casi. Fører: Al-
lan Grundahl
  5.vinder: Bislevs Goss. Fører: Per Mor-
ville Jensen
  6.vinder: Abildgaard’s Jury. Fører: Jørn 
Abildgaard

Klubben havde en fantastisk hovedprøve 
med en god stemning begge dage. Dette 
skyldes ikke mindst Svend Arent Jørgen-
sen og hans hjælpere, der havde gjort et 
stort stykke arbejde med at få det hele til at 
klappe. Dette lykkedes til fulde for dem. Der 
skal lyde en stor tak til Svend og hans hold. 
  Med de bedste Korthaars hilsner 
  Sekretær Flemming Djarn De placerede hunde og førere på søndagens vinderklasse. Foto: Flemming Djarn.

50 års jubilar Egon Andersen. Foto: Flemming Djarn. Egon Andersen med sin første korthår, 1945. Privat 
foto.

Kaj Tørnquist blev udnævnt til æresmedlem i Kortha-
arklubben. Foto: Flemming Djarn.

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.

Tilmeldingsfrist: Senest den 30. juli.
Tilmelding på www.Hundeweb.dk
Der sendes ikke bekræftelse på tilmeldin-
gen.
Udstillingsleder: Niels Erik Kromann Tlf. 
4036 1861

Der kan tilmeldes i: Hvalpeklasse – Ju-
niorklasse – Åbenklasse – Brugsklasse – 
Champion klasse – Uden for bedømmelse, 
Avls- og Opdrætsklasse.
Udstillingsgebyr: 

Udstilling 1. hund (samme ejer) Kr. 365,00.
Udstilling 2. hund (samme ejer) Kr. 305,00.
Udstilling 3. hund og efterfølgende hund 
(samme ejer) Kr. 255,00.
Hvalpeklasse: Kr. 255,00.
Uden for bedømmelse: Kr. 30,00.
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 4092 4260.
Husk: Alle hunde skal være vaccineret 
senest 14 dage før udstillingen. For hunde 
op til 24 mdr. gælder, at vaccinationen højst 
må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at 
vaccinationen højst må være 4 år gammel.
Dommer: Hanner & Tæver: Jessie Borrega-
ard Madsen, sekretær Birgit Brandt 

I forbindelse med klubbens udstilling i 
Bredsten vil klubben gerne invitere alle der 
i 2015 har opnået en Championat titel til at 
fremvise sin hund på udstillingen.

  Korthaarklubben vil samtidig gerne invi-
tere alle udstillere og ledsagere til morgen-
kaffe 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 Niels Erik Kromann på 
www.bredsten@korthaarklubben.dk senest 
den 30. juli 2015.

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 foregår.

Korthaarklubbens certifikatudstilling i Bredsten lørdag den 6. august 
ved Bredstenhallen,
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Aktivgrupperne

Aktivgruppen Storstrømmen
Ræveslæbstræning: Opstart onsdag den 20. juli. 
Flintinge Byskov. Pris 30 kr. pr. gang. Tilmelding: 
Bjarne Bendtsen 24 65 02 74 / bb@pap.dk.

Skue- og familiedag: Søndag d. 19. juni i Herfølge. 
Se nærmere info. på korthaarklubben.dk. 

Vand-, Slæb-, og Apporteringstræning:
OBS! Det er nødvendigt med tilmelding til: 
AH.Holm@mail.dk så dem der står for træningen 
ved, hvor meget træningsvildt der skal bruges. Pris: 
30 kr. pr. gang.
07. juni kl. 19.00. Uglemosevej 2, 4850 Stubbekø-
bing.
14. juni kl. 19.00. Uglemosevej 2, 4850 Stubbekø-
bing.
21. juni kl. 19.00. Bursø, Mallehøjvej, 4930 Maribo.
28. juni kl. 19.00. Bursø, Mallehøjvej, 4930 Maribo.
05. juli kl. 19.00. Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskø-
bing.
12. juli kl. 19.00. Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskø-
bing.
19. juli kl. 19.00. Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 
Næstved.
26. juli kl. 19.00. Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 
Næstved.

Marktræning: Hold øje med nærmere information 
i Jagthunden eller på korthaarklubben.dk. Delta-
gelse er forbeholdt lokale brugere af Aktivgruppen 
Storstrømmen. 

Efterårsmarkprøve: Lørdag d. 27. august kl. 
09.00. Mødested oplyses ved tilmelding eller på 
hjemmesiderne. Tilmelding senest 16. august An-
nette på 56 39 84 96 eller ah.holm@mail.dk

Agility: Giv din hund en anderledes og sjov træ-
ning, som udvikler dens balance og 
selvsikkerhed. Træningen vil foregå på små hold. 
Tidspunkt aftales nærmere. Kontakt Annette Holm 
på 56 39 84 96 eller ah.holm@mail.dk Pris 30 kr. 
pr. gang.

Aktivgruppen Aalborg
For yderligere aktiviteter og ændringer følg med på 
hjemmesiden aktivgruppenaalborg.dk.

Apporterings- og ræveslæbstræning:
Onsdag 22. juni kl. 18.30. Mødested: Langholt søer. 
(Vand og apportering).

Schweissprøve: Søndag d. 14. august kl. 9.00. 
Arrangør: Korthaarklubben og Skive Jagtfor-
ening Sted: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. 
3t/400m, 20t/400m, 20t/1000m. 40t/1000m. Alle 
med mulighed for rapportering. Alle hunderacer er 
velkomne. 
  Udenlandske hunde skal opfylde DKK’s Schweiss-
regler for deltagelse. tilmelding på hundeweb eller 
DKK’s tilmeldingsblanket som fi ndes på DKK’s 
hjemmeside under aktiviteter – Schweiss, blanket-
ten sendes til prøvelederen. Betaling på Kontonr. 
9070 1623678004 senest 1. august. Der kan købes 
morgenkaffe fra kl. 08.00 samt middagsmad ved 
prøvens afslutning. Efteranmeldelser modtages ikke. 
  Prøveleder: Villy Andersen, Gl. Kongevej 16, 
Halvrimmen. 9460 Brovst. Tlf.: 98 23 25 95, mobil: 
22 23 92 95. Mail: schweiss@korthaarklubben.dk

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

Familiedag: Afholdes 25. juni kl. 9.00 hos Karl 
Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.

Vand-, Slæb- og Apporteringstræning:
Onsdag 27. juli kl. 18.30. Mødested: Langholt søer.
Onsdag 3. august kl. 18.30. Mødested: Langholt 
søer.
Onsdag 10. august kl. 18.30. Mødested: Langholt 
søer.
Onsdag 17. august kl. 18.30. Mødested: Langholt 
søer.

Marktræning efterår: Såfremt der afholdes 
marktræning i efteråret annonceres dette på hjem-
mesiden. 
Ønskes yderligere oplysninger ret henvendelse til 
bestyrelsen. 

Aktivgruppen Midt- & Vestjylland
Schweissprøve: Korthaarklubben afholder aner-
kendt (3 timer / 400m), (20 timer / 400 m.), (20 
timer / 1000 m.) og (40 timer / 1000 m) schweis-
sprøve i Torsted. Søndag den 17. juli 2016 kl. 9.00. 
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. (Klausievej, 
6980 Tim – følg derefter anviste prøveskilte).   
Tilmelding på www.hundeweb.dk.  Prøveleder: 
Laila Bilberg, tlf. 20 10 69 17, senest den 10. 
juli 2016. Hunden skal være DKK stambogsført.

Fuldbrugstræning: Mandag den 13. juni 2016 
og følgende mandage frem til den første fuld-
brugsprøve i september. Mødested: Hundeskoven, 
Ringkøbing. Tid: kl. 18.30. Tilmelding til: Gorm 
Henriksen, tlf. 52 37 17 79, senest den 8. juni 2016. 
Max: 12 deltagere. Deltagergebyr: kr. 200,- kr. 
(betales ved første træningsdag) dertil kommer 
afregning af vildt.

Apporterings-/jagttræning: Starter første gang 
den 10. august 2016 og derefter de 3 efterfølgende 
onsdage. Træningen lægges an på deltagernes 
ønsker og fastlægges fra gang til gang. Mødested 
og tidspunkt oplyses ved tilmelding. Tilmelding til 
Steen Kirk Jensen, tlf. 61 46 75 01, senest den 3. 
august 2016. 

Aktivgruppen Syd- og Sønderjyl-
land.
Husk vores familiedag søndag den 19. juni 2016 i 
Ribe. Der er Apporteringsprøve og Ræveslæbs Di-
plomprøve. Mødested Jægergården, Skydebanevej 
4, 6760 Ribe, sidste tilmelding den 13. juni.
Prøveleder Allis Kiholm, 25 52 42 12.

Aktivgruppen Århus og omegn 
område 1.
Aktiviteterne afvikles i samarbejde med Djurslands 
Jagthundeklub. Se nærmere information: www.
djurslandsjagthundeklub.dk under aktiviteter.

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

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

Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5 
mindre områder:
Område 1 Djursland

Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13, 
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61 74 17 06
E-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.dmk-online.dk

Træningstur til Serbien med Kennel Kragborg
Nu skulle det være, længe havde jeg haft 
den her drøm om at skulle have Maxi med 
til Serbien. Jeg havde hørt fra fl ere, at ter-
rænet dernede var fantastisk, og at der skulle 
være mange vilde agerhøns.
  Maxi og jeg har haft lidt uoverensstemmel-
ser om hvordan man skulle reagerer efter 
standen, Maxi mente fuglene skulle dø, og 
jeg mener hun skal forholde sig roligt. Vi 
har ellers i hendes ungdommens dage haft 
rimelig styr på det, men efter hun fandt ud af 
at fuglene kunne fanges, så var det som om 
det var sjovere, (for hende) at løbe uhæm-
met efter dem. Mine frustrationer blev stør-
rere og størrere, og jeg havde sidste efterår 
allermest lyst til bare at smide håndklædet 
i ringen og opgive, det blev alt for vildt for 
os, og jo mere jeg gik i panik, jo mere gik 
hun efter fuglene.
  En pause på 2-3 mdr. fra alt, hvor det 
kun stod på lydigheds træning, og mas-
ser af gode og sjove kontaktøvelser, fi k vi 
selvtilliden igen og lysten kom tilbage, og 
vupti så blev min tilmelding sendt afsted til 
Kragborg. 
  Da vi ankom til Billund lufthavn, var 
opmærksomheden stor, alle ville hen og 
snakke med os, eller ja altså med Maxi, ikke 
mig og manden. Det venligste personale 
hjælper os igennem alt. Bur og alt bliver 
kontrolleret fra top til tå, for at sikre Maxi 
får den bedste oplevelse - da portørerne 
kommer for at hente Maxi, kommer klum-
pen i maven, pyha nu skal hun egentlig bare 
overlades til vildt fremmede, det gav lidt 
tårer i øjenkrogen, i hvert fald på manden, 
men cool som hun er, går hun bare i hendes 
bur, lægger sig ned, gnasker griseører, og ser 
slet ikke at de kører afsted med hende, hun 
er fuldstændig tryg og ligeglad. Jeg må sige 
jeg er stolt over hendes måde, at accepterer 
alle menneskerne og alt larmen på, hun syn-
tes bare det er dejligt at blive nusset om. 
  Maxi og jeg ankom endelig til mødestedet 
med Hanne, og Ole Martin, (Ole Martin er 
deres norske elev.) efter vi havde kørt en 
lille omvej på 120 km. (Manden derhjemme, 
mente jo at mobilen havde verdens bedste 
GPS, så den skulle jeg bare bruge), Ja ja, 

men husk i Serbien, der er nettet ualmin-
delig dårligt.  Men vi fandt hinanden, og 
Anders stod klar ved grillen.

1. Dag på marken.
I dag kl. 8.30 ankom vi ud på terrænet, små 
marker, med ja nok verdens bedste levevil-
kår for agerhøns, det siger man jo også, og 
det må siges at holde stik. 20 min var der 
gået, og vi havde nok allerede set 14 par, 
hold da op hvor vildt, Anders havde sagt til 
mig i går, at Maxi nok i dag ville gå i be-
hersket tempo, da alt nyt terræn skal ses an, 
jeg grinede dog lidt da han sagde det, for jeg 
tænkte Maxi i behersket tempo, yeahr right, 
MEN, han fi k sku ret, hun gik behersket, 
hun skulle undersøge alt, hun støder de før-
ste to par, men respekterer, men roder dog 
en del bagefter. Vi kobler, og prøver igen 
senere, det er sindssygt hårdt for hundene 
at gå, jorden hernede er meget leret, og det 
koster kræfter.
  Hun kommer ud i 2 slip, et par, to par, 

tre par alle blev stødt, og hun rodede dem 
op, man kan godt se hun ikke er vant til så 
mange fugle. - fi re par, fem par, samme re-
sultat, hun mærker dem dog noget før, men 
roder for meget med dem. Hun respekterer 
dog dem alle, og havde slet ingen vilde 
udbrud og fl ip. Hun har gået ganske fi nt søg 
i dag, og glæder mig allerede til i morgen.

2 Dagen.
Maxi startede lidt som hun sluttede i går, 
hun går i et udemærket søg, men render lige 
ind i 3 par, (vi snakker altså her indenfor 
5 min, så mange fugle er der) det 3. par, 
markerer hun dog tydeligt, men kommer 
igen lidt for tæt på, - hun sendes videre, 
og BUM, stram stand, hun står længe, og 
holder standen fl ot, rejse ordre gives,  ro i 
op fulgt, en perfekt situation, og jeg fi k nær-
mest tårer i øjerne, ja ja ved godt det ikke er 
hendes første stand, men efter igår hvor hun 
stødte alle, og efter vores dårlige statistikker 
med prelning, er jeg super glad.. 

Foto: Hanne fra Kennel Kragborg.



42

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

  2. Slip. Går vi sammen med Ole Martin og 
en irsk setter, og en irsk setter de løber altså 
stærkt, her skulle konkurrencen lige tage 
over i hende, og hun blev noget selvstændig, 
og kom i det her høje gear jeg ikke ønsker, 
begge hunde støder 2-3 par agerhøns, da de 
bare løber og løber, ingen preller dog, men 
de forsætter lidt deres egen konkurrence. Vi 
kobler og for dem kølet lidt ned, Vi slipper 
nu Maxi selv, for at få skabt lidt succes igen, 
og hun fi nder hurtig fugl, dog kommer hun 
for tæt på, men der er respekt. 
  3 slip. Vi støder et par, har 2 gode stande, 
den første er hun lidt træg i rejsning, opfl ugt 
respekt. 2 stand alt i orden.
  4 slip. Hun går fi nt søg, hun støder igen 
et par, vi går lidt videre, og der begynder 
hun at markerer, hun har hovedet højt, jeg 
skælder hende lidt ud, da jeg tror hun vil 
gå dem op, det var ikke tilfældet her, hun 
lavede et prima stykke hunde arbejde, og 
fulgte godt op på fl ygtende fugle, da hun for 
stram stand, går fuglene fordi jeg kommer 
til, - Anders var efter mig her, da han fortæl-
ler mig at man ikke må skælde sin hund ud, 
fordi den følger op, man må kun skælde ud 
hvis den gik dem op, altså at fuglene fl yver, 
han gjorde mig meget opmærksom på 
hendes høje hoved, høj hoved arbejder med 
fugle, lav hoved roder fugle op.  Han for-
talte også at jeg jo ikke ved hvornår der er 
fugle og hvornår fugle løber, så igen skulle 
jeg lige slå koldt vand i blodet, og stole på 
hende. (det er så ikke første gang på denne 
tur jeg fi k, lidt skældud,= gode råd, jeg 
fl øjter alt for hurtig efter Maxi´s stande, jeg 
skal lærer at bevare roen, og rose for stand 
og rejsning, og kalde hende hjem i stedet, 
sådan jeg ikke får lavet en træg rejser)

3. Dagen.
Igen i dag, havde vi mange rigtig fi ne 
situationer, Maxi går i et godt areal dæk-
kende søg, og bliver bedre og bedre til at 
lugte fuglene, hun tager stand rimelig langt 
ude nu, og fl ygter fuglene, sendes hun bare 
videre, uden hun skal undersøge alt fært, 

hun har rimelig lært at disse fugle ikke kan 
fanges, de er hurtige som små Ninja´er, så 
det med at slå dem ihjel kan ikke betale sig 
at prøve.
  I dag havde vi lidt ekstra spænding ude i 
terrænet, først punkterede vi, derefter var 
Anders og jeg bogstaveligt talt ved at blive 
fl øjet ned af en helikopter, først tænkte vi ej 
pjat han drejer da, men men han forsætter 
direkte mod os, og vi måtte nærmest bukke 
os for ikke at få klippet pandehåret.

4. 5. og 6. dagen.
Dagene her minder meget om hinanden, 
Maxi bliver bedre og bedre til fuglene, vi 
har mange gode situationer, også stadig lidt 
stødninger, vi har stadig ikke haft en prel-
ning, eller jo 1 på 20 mtr. 

7. og sidste dag.
Lidt vemodigt at tænke på det er sidste dag, 
tiden hernede er gået alt, alt for stærkt.
  1 slip. Ole Martin med hans ruhåret, og 
Maxi kommer ud sammen, hun går 15 
meter, stram stand, hun rejser lidt trægt, 
men får dem på vingerne. Vi går 30 meter 
Mere, Maxi får igen stram stand inde i noget 
frugtplantage, jeg når der ind og giver rejse 
ordre, alt ok. 60 meter. Længere fremme 
støder vi et par, vi går igen, og jeg sender 
hende lige ind i et par mere.  
  Nu er det vores sidste slip på denne tur, vi 
går derned af, første par støder vi, lidt læn-
gere fremme, får hun en stram stand, som 
holdes meget længe, vi får rejst og hun er 
rolig... Vi kobler, og takker af for en FAN-
TASTISK TUR, vi skal helt sikkert afsted 
næste år, hvis tiden tillader det.
  En kæmpe tak skal lyde til Kennel 
Kragborg, for at gøre denne tur, til en tur 
jeg aldrig glemmer. Anders for dine sjove 
historier, gode egenskaber til at lære fra 
dig, og altid gode humør. Hanne for dit 
kæmpe arrangement, og store hjerte, du er et 
menneske, som virkelig får en til at føle sig 
velkommen, du passer og plejer os alle. Og 
sidst men ikke mindst, Ole Martin et ungt 

talent, som uden tvivl, ved hvad han vil.
TUSIND TAK TIL JER TRE.

Efter turen:
Nu hvor jeg sidder herhjemme og skriver 
i fred og ro, kommer jeg sådan til at tænke 
over nogle situationer, hvor man skulle have 
reageret anderledes, trænet anderledes, ja 
alle de ting som vi alle kender, men mest af 
alt tænker jeg på hvordan jeg skal arbejde 
med mig selv, hvordan jeg skal reagere. Jeg 
skal lærer at forholde mig roligt, jeg skal 
lærer at styre nerverne, jeg skal lære at styre 
mit konkurrence gen, og ikke lade mig på-
virke af hvad folk muligvis kunne tænke om 
mig. Jeg tror mange gange jeg hænger mig 
lige rigeligt i, om jeg nu gør det godt nok ? 
  Mit navn er blevet lidt kendt, da jeg en-
gagere mig i rigtig mange ting, og elsker at 
hjælpe andre mennesker og hunde, hvilket 
også nogle gange gør, at man tager sig selv 
i sidste række. Mange tror måske også at 
jeg er en meget erfaren hundefører, hvilket 
jeg ikke er, Maxi er stadig kun min hund 
nummer 2. Jeg har dog trænet andre i en hel 
del fl ere år, men det at stå på sidelinjen og 
se folks fejl osv., er noget nemmere end at 
se sine egne, nogle gange tror man jo at man 
gør sådan, men så ser man sig selv på video 
og tænker, hvad fanden laver du egentlig? – 
og igen minder jeg mig selv om, husk altid 
der peger kun 1 fi nger ud mod hunden, men 
derimod 3 ind mod mig selv. 
  Jeg har været til 3 prøver siden jeg kom 
hjem, og Maxi har gået sindssyg godt for 
mig, vi har fået vores super gode søg og 
samarbejde tilbage, og jeg har prøvet at kon-
trollere nerverne lidt, det er dog ikke blevet 
til en pr. men vi er få millimeter fra nu. 
  Til alle jer der har hjulpet Maxi og jeg 
igennem de sidste par år, I skal have stor 
tak for jeres tålmodighed, og så kan jeg kun 
sige at I alle hænger sku på os i nu, om vi 
så laver fejl eller ej, i så fald, har i hvert i 
fald en at grine af, for vores gode humør kan 
ingen tage fra os. 

Foto: Hanne fra Kennel Kragborg. Foto: Hanne fra Kennel Kragborg.
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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

Hvalpe- og unghundetræning
Kurset starter onsdag d. 3. august kl. 17.30 første 
gang med indskrivning. Kom venligst i god tid 
denne dag. De efterfølgende 7 gange starter vi kl. 
18.00 og sidste træningsdag er d. 21. september. 
Gebyr for kurset er for medlemmer af DMK kr. 400 
og for ikke-medlemmer kr. 450.
  Kurset foregår lige i starten af Korsdalsvej, til 
venstre, når man kommer fra Roskildevej i Rødovre 
(den gamle rideskole). Her skal medbringes gyldig 
vaccinationsattest og forsikringsbevis. Endvidere 
henledes opmærksomheden også på at der betales 
første gang! Der tages forbehold for ændringer

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Svanevej 
39, 4000 Roskilde, Tlf. 23 30 36 87, E-mail: cnh@
post.tele.dk

Hvalpetræning
Kurset starter tirsdag d. 9. August 2016 og slutter 
tirsdag den 6. september 2016
  Kurset starter kl. 18.30 og slutter kl. 19.30. Kurset 
starte kun op hvis der er min. 6 hunde. Pris for 
kurset er 250 kr. Ved overtegning på kurserne vil 
medlemmer af Hvalsø Osted Jagtforening og Dansk 
Münsterlænder Klub have fortrinsret. Tilmelding på 
mail cnh@post.tele.dk.
  Gebyr betales på første træningsdag, så mød op 
i god tid. Husk gyldige vaccinationspapir på din 

hund. Yderlige spørgsmål kan rettes til Christian 
Nøhr Hansen på tlf.: 23 30 36 87 eller på mail cnh@
post.tele.dk

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

Efterårstræning: 
Der trænes på det militære areal ved Kulsbjerg. 
Parkering på den vestlige side af motorvejen.
Start onsdag den 03. August 2016 kl. 19.00. I alt 5 
onsdage. Pris: 50,- kr. pr. gang. Mødested: P-plads 
på Vallebovej, 4760 Vordingborg. Fra hovedvejen 
mellem Vordingborg og Stensved følger man Koha-
vevej, hvorefter Vallebovej kommer på højre hånd.
Tilmelding er ikke nødvendig. Mød op på dagen 
og få nogle hyggelige timer sammen med din 
hund. Alle jagthunde fra 6 måneder og opefter er 
velkomne og der trænes hovedsageligt lydighed og 
apportering.
  Spørgsmål kan rettes til Niels-Henrik på 20240145 
eller nhc@regionsjaelland.dkg.

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
Start onsdag d. 8/6-2016 kl. 18.00. Sted : Sorten-
kærvej 26 Vissenbjerg. Der trænes 4 gange ( hver 14 
dag). Pris pr. gang 50 kr. min. 5 hunde. Tilmelding : 
Michael Larsen tlf. 25675143
Hvalpemotivation
Start onsdag d. 10/8-2016 kl. 18.30. Mødested 

P-plads Vejrup vej 5491 Blommenslyst. Der trænes 
5 gange. Pris 200 kr. min 5 hunde. Tilmelding : Lars 
Thunberg tlf. 22112144

Øvede hunde sensommertræning i apportering.
I samarbejde med Trøstrup Korup Jagtforening. 
Samme tid og sted som hvalpemotivation. Pris 50 
kr. pr gang. Tilmelding : Per Fischer tlf. 51822272

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

Lørdag den 20. august 2016 kl. 9.00

Anmeldelsesfrist: Senest den 6. august 
2016. 
Tilmelding: Skal ske på DKK Hundeweb

Prøvegebyr: 
Remarbejde,  3 timer 400 m, 450,00 kr.
Remarbejde, 20 timer 400 m, 500,00 kr.
Remarbejde, 20 timer 1000 m, 850,00 kr.
Rapportering, 100,00 kr.

Terræn: Bjerge og Rold skovparter, Skov 
og Naturstyrelsen, Trekantområdet.

Mødested: Den røde barklade ved Bjerge 
skov, kørselsvejledning tilsendes.
GPS adressen er: Bjerge Skovvej 4, 8722  
Hedensted.

Deltagere: Maksimum 14 hunde – DMK 
medlemmer fortrinsret indtil 6. august.
Der laves 3 timer + evt. rapportering samt 
20 timers spor a 400 m.
Desuden er der mulighed for 1000 m spor, 
men dette vil få indfl ydelse på antal delta-
gende hunde.

Dommere: Jørn Lund Thomsen og Laurits 
Jonassen

Prøveleder: Jens Foldager, Overholm 
22 B, Hatting, 8700 Horsens. 75653502 / 
40536963. mail: jfoldager@stofanet.dk

DMK´s Schweissprøve  ved Horsens DMK afholder schweis-
sprøve i Østerild Plantage 
lørdag den 30. juli 2016.

Der kan stilles i:
400 m/3 timer og 400 m/20 timer
600 m/3 timer og 600 m/20 timer
Samt evt. 1000 m/ 20 timer – kontakt prøve-
lederen og forhør om muligheden.

Prøveleder: Peter Ringgaard, Solbakken 12 
Ræhr, 7730 Hanstholm, Telefon. 40 478 422
Mødested: NFC, Hjardemålvej 215, Øste-
rild.
Sidste frist for tilmelding er d 25-7-2016 (på 
hundeweb)

Prøvegebyret udgør 450 kr. for 400 m og 
600 m 3/timer (plus 100 kr. for rapportering) 
500 kr. for 400 m og 600 m 20/timer (plus 
100 kr. for rapportering). Der henvises til 
DMK/DKK’s hjemmeside omkring schweis-
sprøveregler. Husk at medbringe stambog/
resultatbog på prøvedagen.

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. På 
prøven kan der købes mad og drikkevarer. 
Der tages forbehold for eventuel ændring af 
prøvegebyr.

Foto: Flemming Østergaard

Foto:Johannes Mørch.
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Vand-, Slæb- og Apporteringstræning for hunde 
der påtænkes tilmeldt anerkendt prøve. Tirsdage kl. 
19.00. d. 12/07. d. 19/07. d. 26/07. d. 02/08.

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

Aktiviteter:
se på www.dmk-nordjylland.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

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

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

Schweisstræning ved Hans Lau, 4x træning ons-
dage. Perioden: 6.-13.-20.-2. juli og afslutter med 
en prøve 3.august 2016. Tilmeldinger sker på mail 
amelballe@dlgmail.dk eller tlf. 42 18 04 58 /86 86 
77 66.

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

annonceres på Kreds 8’s hjemmeside og på face-
bookgruppen ”stående hunde Bornholm”

Foto:Johannes Mørch.

Foto:Pia Nielsen.
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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

Til hovedprøve i GDH

Lad mig starte med at fortælle lidt om mig 
selv. Jeg heder René, jeg er 51 år, bor på 
et landsted et par km uden for Jerslev Sj. 
samme med min kone Marianne, og vores 
2 hunde, Lucy en blanding mellem ruhåret 
og F1 på 8 år og Joker GDH på 1½ år. Joker 
kom til gården i december 2014, Efter at 
vores dejlige Snuppie døde 9 år gammel, 
fordi han havde allergi og ikke længe kunne 
klare medicinen. Hurtigt så vi at Lucy var 
ked af, at hun nu var alene, og vi beslutte at 
få en ny hund. 
  Det førte til lange forhandlinger, da jeg 
ville havde en ruhåret, og Marianne absolut 
ikke ville havde en ruhåret. I løbet af en 
måneden fandt Marianne en gammel dansk 
hønsehund hvalp, der var til salg, vi blev 
hurtige enig om at kontakte Kennel Charle-
tan. Den 03.10.14 blev Joker bestilt og den 
23.10 hentede vi ham. Siden har der været 
mange glæder og lidt frustrationer over ham, 
men efter hånden som man lærer fl ere GDH 
ejere at kende, og sin hund, fi nde man ud af, 
at der visse ting en GDH bare gør og er. Her 
vil jeg så springe til hovedprøven 2016.

Vi var pakkede og klar til afgang kl. 7:30 
og kørte til Niløse Jagtforening, hvor vi 

startede med stort 
Morgenbord, og hvad der til hører. Kl. 9 er 
der afgang til terrænet, Joker er på dagens 
første slip. Han slippes på raps i god vind, 
der bliver ikke fundet fugl, og der blev 
koblet. Efter dommerens kritik, hvor jeg fi k 
at vide at fl øjte nok blev brugt lidt meget, og 
Joker fi k en pæn ros, blev de næste hunde 
sluppet. Der gik ikke et minut, før der var 
en uldtot, der jog af sted, så kan man jo kun 
glæde sig over man var blevet koblet lige 
inden. 
  Mellem slippene får vi hygget lidt med 
de øvrige deltagere og får lidt vejledning 
og råd. Vi spiser frokost i terrænet, vejret 
viser sig fra sin gode side, ca. 15 grader, dog 
ingen sol, men en god brise, der heller ikke 
er for let for hundene. 
  Efter frokost forsætter vi, og i sidste slip, 
er Joker ukoncentreret og render mest og 
leger med makker hunden (det skal siges at 
vi kun har trænet mark prøve siden februar), 
desværre løber de hen over et par høns i 
med vind. Efter endt prøve kører vi tilbage 
til Niløse jagtforening, hvor vi mødes med 
de øvrige, og får delt lidt røver historier, 
spist gulærter, og uddelt præmier, desværre 
var der kun 4 hunde, der modtog præmier, 

der var ellers fugle nok på vores terræn. 
  Kl 17 gik turen hjem igen, med en træt 
hund og to trætte mennesker. Nu ser vi frem 
til efteråret hvor det går løs for GDH’erne 
igen i Viborg, forhåbentligt med en til den 
tid mere trænet hund, der kan fi nde nogle 
fugle.

Joker, Marianne og René

På vej i marken. Foto: Marianne Haagen.

René og Joker. Foto: Marianne Haagen.

Resultater
Hovedprøven den 3. april 2016
Smilla, DK09474/2013, F: Ninna Falck, 
ÅK, 1. præmie
Ahm-hansen`s Acer, DK10031/2015, F: 
Rene’ Michael Hansen , UK, 1.præmie
Luna, DK13373/2014, F: Christian Peter-
sen , UK, 1. Præmie
Balder vom Flörbach, DK17562/2012, F: 
Niels Kim Jensen,ÅK, 2 præmie.

www.fjd.dk
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Klar besked fra dommeren og kærlige drillerier
Vækkeuret ringede kl.6.30 - på en lørdag! 
Hvad er meningen? Ganske svagt dæmrer 
det – schweissprøve i 5-klubregi. Nå, men 
så må man vel hellere komme i klunset. Et 
hurtigt bad der får håret til at lægge sig og 
så er det bare om at hoppe i tøjet.
  Madpakken ligger klar i køleskabet, kaffen 
er snart løbet igennem og hældt på termo-
kanden. Hunden har været klar siden, meget 
lidt over kl 6.00, og venter nu bare på at 
komme ud for at se om der er noget, der skal 
vandes.
  Efter en fornuftig morgenmad, så der er 
noget at stå i mod med, er der afgang kl.7.30 
og kursen sættes med Den Røde Lade, i 
Dianalund.  
  På vej i bilen er der maser af tid til at 
refl ekterer lidt over schweissprøver og min 
egen hunds evner ud i samme. Hvordan 
var det nu lige, at det hele startede? Som så 
mange andre havde jeg fået anskaffet mig en 
hund, der kunne gå på både lofter og vægge. 
Folk jeg talte med, anbefalede at gå lidt spor 
med hunden, som de sagde ” hunden bliver 
så dejlig træt bagefter”

Hurtigt viste det sig, at GDH’er i al almin-
delighed og Luda i særdeleshed havde evner 
ud i disciplinen schweissspor.  Det gav blod 
på tanden. I maj 2015 havde Ruhårsklubben, 
Nordsjælland, en særdeles veltilrettelagt 
schweissprøve som vi debuterede i, med en 
2. præmiering til følge. Imidlertid krævede 
mit helbred et større service eftersyn, kort 
tid efter hvilket afstedkom, at schweis-
sarbejdet blev lagt på hylden det næste års 
tid. Men i år skulle det være, planen blev 
lagt og litteratur om emnet blev gennem-
læst. Schweisshundeforeningens hjemme-
side har mange gode oplysninger og ikke 
mindst Anne Egede ” Solskin på sporet” 
er anbefalelsesværdig. Let forståelig for os 
glade begyndere. En bog der gir mening. 
En helt anden pressball var at vide, at Ludas 
helsøster, Freja, gik rundt i Rødkærsbro som 
registreret schweisshund. Jo hundens gener 
er der ikke noget i vejen med. 
  Vel fremme ved mødestedet viste det sig, 
at være lutter kendte ansigter fra forårets 
markprøver, der var mødet frem. Så masser 
af kække bemærkninger fl øj hurtigt igennem 
luften. Ja gensyns glæden var stor. Lidt 
hurtigt tjek af vaccinationer og vi kunne gå 
i gang. Prøvelederen fi k hurtigt forklaret os 
de praktiske detaljer og så kom den obliga-
toriske lodtrækning af sporene. Luda skulle 
starte næstsidst. Så det gjaldt om at fi nde 
skygge til bilen og ikke mindst hunden. 
Efter hånden som tiden gik, kom de første 
deltagere hjem, bærende på friske bøge-
grene, som vidnede om at præmieringerne 
var i hus. Dog ikke eksakt hvilke placerin-
ger det var blevet til.
  Så var det blevet tid for Luda og hendes 

medbragte fører. Stifi nderen kom som aftalt 
og kørte med os ud i skoven til det rigtige 
sted. Her stod dommer Ib Larsen klar til at 
bedømme os. Så frem til anskudstedet. Her 
var der tydeligt dryp af schweiss og samti-
digt var det tydeligt i hvilken retning dyret 
var fl ygtet. Luda blev sat på sporet og tog 
hurtigt sporet op. Fremad det gik i et godt 
og frisk tempo, som om hun ville vise at, 
det dyr skulle vi snart få fundet. Efter 70/80 
meter kom der et blødt sving på sporet - Her 
var det at føreren kvajede sig første gang. 
Med stor effektivitet, fi k føreren helt og al-
deles trukket, sin hund væk fra sporet!  Men 
jeg har jo en tålmodig hund, som blev ved 
med at ringe og tage sporet igen i den rigtige 
retning. Nå men man lærer det vel en dag. 
  Nu gik det igen der ud af frem til næste 
knæk, hvor føreren igen formåede at trække 
hunden at sporet. Og igen fi k hunden reddet 
sin fører, ringede og fandt sporet igen. Dette 
gentog sig adskillige gange til stor gene for 
hunden, som havde fået en fører med, der 
ikke kunne tyde sporet ordentligt. 
  Videre der ud af, tju hej, frem til sidste 
knæk, hvor hunden tydeligt tager næsen fra 
sporet og nu går med højt rejst hoved, her 
var det så at føreren igen kalder sin hund 
tilbage i sikker forvisning om at hunden er 
gået af!!  Det var den ikke…
  For 20 meter længere fremme lå det fi neste 
udstoppede rådyrskind, og afgav den dej-
ligste fært nogen hund kan tænke sig. Det 
er en mærkelig følelse der går igennem en 
når man kommer frem til det ”døde” dyr. Et 
klimaks efter at hunden nu har trukket dig 
igennem skovbunden, på jagten efter det 
anskudte dyr. Og en kæmpe glæde, det er at 
se sin stolte hund, vise fi ndestedet frem for 
sin fører. Det er i sådanne situationer at der 
er pay back, for alle de sure træningstimer, 
i regn og rusk, hvor det ikke altid var lige 
muntert at rejse sig fra stolen for at gå ud og 
lægge spor.

Som det hør og bør, overrakte dommeren 
2 bøgekviste. En stor til hunden, og derefter 
en lille bitte bøgekvist til føreren. Og som 
dommeren sagde med et stort smil: ”det er 
en god hund som i dag for sin velfortjente 
1 præmie”.  Og så håbede dommeren at 
føreren kom til at lære at stole, mere på sin 
hund fremover.
  Efter en fælles parole og lidt uddybende 
kritik, hvor det viste sig, at alle 6 deltagende 
ekvipager, var blevet præmieret med varie-
rende præmierings grader, kunne vi sætte os 
til frokost bordet. At den Danske sommer, så 
havde valgt at komme til Dianalund den 7. 
maj gjorde ikke dagen mindre mindeværdig.  
En stor tak til alle som knoklede i sommer-
varmen med at få denne prøve til at blive 
vellykket 
  Luda med sin fører på slæb.

På sporet. Troels med Luda. Foto Jørgen Sikker Hansen

Troels med Luda og de eftertragtede bøgegrene. Foto 
Trols´mobil.
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LANGHÅRSKLUBBEN

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

www.langhaarsklubben.dk

Langhårsklubbens Hovedprøve, Bjerre Herred 
Der skal lyde stor tak til prøveleder Jørgen 
Gram Petersson, samt terrænledere og dom-
mere, for en veltilrettelagt prøve, hvor der 
blev lagt alle kræfter i at give deltagerne en 
god dag.
  Der er i klubben tradition for at åbne ho-
vedprøven for andre racer i det omfang, der 
er plads, derfor var de 30 startende hunde 
på prøven, 24 Langhår, 4 Gammel Dansk 
Hønsehund, en Korthåret Hønsehund og en 
Drentsche Patrijshond.
  I Langhårsklubben bakker man op om 
hovedprøven og stiller med alt, hvad der kan 
krybe og gå, som en dommer udtrykte det, 
både helt unge hunde og også ældre som 
kan og vil!
  Det var igen i år en fornøjelse at kunne 
give Anna Bloch´s førerpokal til en de-
butant, Ina Broch med sin hund Yllo vom 
Lönsstein.
  Det var svære færtforhold om formid-
dagen, men det bedrede sig over middag. 
Der var godt med fugle på terrænet, om 

end man måtte gå langt efter dem. Det var 
udelukkende vilde fugle og terrænlederne 
kæmpede en brav kamp for at give hundene 
de bedste betingelser.
  Det er en fornøjelse at opleve den gode 
stemning og det gode sammenhold i Lang-
hårsklubben. Alle møder op sidst på dagen 
for at lykønske de præmierede hunde og 
førere, modsat trenden med at køre fra en 
prøve, hvis man ikke selv er blevet præ-
mieret. Tak til alle for hver især at bidrage 
hertil!

Unghundeklasse:
Vildholt H-Steen - DK08540/2015
E/F: Jesper Haurum/Leif Hansen
1.Præmie  Matchning/Bedste unghund/
Pokal

Drejbygaards Janne - DK12571/2014
E/F: Arne Jensen
1.Præmie Matchning

TH Freyja - DK17855/2015
E/F: Liljan Gram Petersson
1.Præmie

Åben Klasse:
Ida v. Frochmannshof - DK16504/2012
E/F: Jens Sørensen, 8620 Kjellerup
1.Præmie og Pokal

Boss - DK06672/2013
E/F: John Møller
2. Præmie
 
Vinderklassen:
1.Vinder med HP og Pokal
Vildholt Ecü - DK13508/2011
E/F:  Leif Hansen, Skrødstrupvej 13, 9550 
Mariager

2. Vinder - Smilla - DK08819/2012
E/F: Tommy Thomsen, Herning
3. Vinder - Tor - DK08811/2012
E/F:  Kim W Jensen

Vinderklasseholdet. Foto Jens Gram Petersson. Kim og Tor: Foto Jens Gram Petersson.

Ræveslæbsprøver
Indtil nu har to været på ræveslæbsprøve og begge har bestået med 4 point
Gido Von Heek - DK08575/2009 - E/F:  Just Mikkelsen, Vojens.
Vildholt Fabian - DK07579/2013 - E/F: Maria Louise Thane Kallehave, 9520 Skørping

Foto: Flemming Østergaard.

www.fjd.dk
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LANGHÅRSKLUBBEN

Forårsvinderklasse i 5-klub regi
Lørdag d. 19. marts mødte 10 forventnings-
fulde hundeførere op på aftalt mødested 
Gilmosegård ved Herning. 
  Der var tre racer af 5-klub medlemmerne 
repræsenteret, fordelt med fem langhåret, 
fi re Vizlaer, og en Weimaraner, og der kunne 
således placeres 4 hunde. 
  Det var perfekt prøvevejr - ikke for varmt 
og heller ikke for koldt - og lige tilpas med 
vind selvom den først på dagen skiftede lidt 
og således kom fra forskellige retninger. 
  Til dagen havde vi i sidste øjeblik skiftet 
Knud Føhns ud som dommer, idet han selv 
var blevet kvalifi ceret til at deltage med sin 
Vizla James Bond. Istedet fi k vi Jes Laulund 
til at tage dommertjansen, og han kom ikke 
til at kede sig. 
  Vi havde en fantastisk dag med masser 
af vilde høns, og harer samt nogle enkelte 

fasaner. 
  Generelt så vi nogle velgående hunde, og 
men da bogen blev lukket var der ingen 
tvivl om prøvevinderen, som velfortjent 
Jørgen Gram Petersson med Bijoux. 

Placerede hunde var som følgende: 
1 Vinder (HP) - Dybdalgaard’s Bijoux - Jør-
gen Gram Petersson 
3 Vinder (HP) – Smila - Tommy Thomsen 
  Jørgen Gram Petersson og Bijoux var 
dermed kvalifi ceret til deltagelse på mester-
skabsprøven. 
  Stor tak til terrænleder Bent Christensen, 
som igen i år vidste hvor fuglene var. 
  Sluttelig også en stor tak til vores sponsor 
HØJVANG PETFOOD. 
  Carsten Lawets

De placerede hunde. Foto: Gitte Becher.

Aktiviteter

Kreds Sydjylland og Fyn - Familiedag 
Lørdag d. 18/6.
Vi mødes kl. 9:30 på 
adressen:Sanddallundvej , 6500 Vojens 
Kom og vær med og få mange hyggelige 
timer.
Tilmelding til: Just på tlf: 29263985 eller 
John på tlf.24260456

Kreds Midtjylland - Familiedag
Familliedagen bliver i år d. 20/8. 
Der er morgenkaffe kl. 8.30 hos HP og 
Charlotte, Bøllundvej 32, 7330 Brande. 
Der vil være forskellige aktiviteter med 
hundene. Ligesom den obligatoriske disci-
plin ”pølseapportering” skal afvikles. 
Grillen skal varmes op og pølserne grilles.
Til slut er der en kop kaffe m. kage.
Pris:  60 kr. pr hund. 85 kr. pr person.
Tilmelding til Ulrik på 21468600 senest 
d. 4/8.
Alle er velkomne!!
Vi glæder os meget til at se nye og gamle 
medlemmer til vores arrangementer.
Mvh. Kreds Midtjylland.

5-Klub Apporteringsprøver 2016,
Sjælland, lørdag den 18. juni og Midtjyl-
land, søndag 19. juni – se fællesannonce 

Seks hunde deltog. En Tysk Langhår, to 
Gamle Danske, to Vizslaer og en Kleiner 
Münsterländer. Det blev til to 1. præmier, to 
2. præmier og to 3. præmier. Sjørslevs Figo, 
ejer og fører fi k en 2. præmie. 
  Dommer Ib Larsen dømte på bedste po-
sitive vis. Alle fi k et tip med hjem til brug 
i fremtiden. Omgivelserne – skoven og 
parkeringspladsen, hvor vi opholdt hos - tog 
sig ud fra sin bedste side. Skoven var dejlig 
grøn med hvide annemoner, søen ved par-
keringspladsen var med guldfi sk og himlen 
rigtig dejlig blå.
  Tak for lån af terræn til jagtkonsortiet i 
Terløse Bøgeskov – både til Jørgen Lar-
sen, som ogå er Langhårsmand og Jørgen 
Hansen, som ligesom tidligere år, førte alle 
sikkert rundt i skoven og også tak til Børge 
Wæverstrøm, som ville sætte en dag af og 
hjælpe som chauffør og vildtudlægger.

Schweissprøve i 5-klub regi på Sjælland

Foto: Flemming Østergaard.

Alle deltagerne på schweissprøven. Foto: Ida Thyssen.
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DANSK WEIMARANER KLUB

Klubredaktør:
Jette Veggerby, Friggsvej 20, 
Sdr. Onsild. 9500 Hobro. Tlf. 51 86 05 08
e-mail: info@jetteveggerby.dk

www.weimaraner.dk

Den første langhåret skriver historie
Karsten Furbo Lauridsen fra Gredsted-
bro opnåede på DKK´s dobbelt udstilling 
den 30. april og 1. maj to certifi kater til 
samlingen med sin langhåret weimaraner 
Stendyssens Snefrid, som dermed er Dansk 
Udstillings Champion. Det er første gang 
i klubbens historie, at en langhåret weima-
raner har opnået at blive Dansk Udstillings 
Champion. Med den fi ne titel i halsbåndet 
fi k Stendyssens Snefrid også en adgangsbil-
let til at deltage på Cruft´s i England.
  Dette er dog ikke det eneste Karsten Furbo 
Lauridsen har opnået dette forår. Den 9. 
april deltog han med Stendyssens Snefrid 
på Danmarks Jægerforbunds markprøve ved 
Skive, hvor det dygtige makkerpar fi k en 
1. præmie med hjem til samlingen, således 
Stendyssens Snefrid nu er i vinderklasse. 
Det er også første gang i klubbens historie, 
at en langhåret weimaraner opnår at komme 
i vinderklasse.
  Stort tillykke med de fi ne præstationer og 
knæk og bræk på efterårets vinderklasser.
Skrevet af Jette Veggerby

: Karsten Furbo Lauridsen med Stendyssens Snefrid til en lokal markprøve i DWK 2015.Foto: Jette Veggerby.

Vi kom, vi så, vi sejrede - næsten, men de kan stadig huske os!
Da der i mailboxen kom en invitation fra 
den tyske weimaraner klub, om at deltage 
i deres VJP prøve i Breiholz, var der ikke 
langt fra tanke til handling. Martin Danne-
mand og undertegnede ville gerne ned og på 
egnen krop afprøve disse prøver, og se om 
vores hunde kunne klare sig. 
  Vi ankom dagen før til et hotel, som vi 
havde fået anbefalet af vores prøveleder. Det 
var et rigtig fi nt hotel, hvor vi måtte have 
hundene med på værelset. Dette skulle dog 
vise sig at blive noget af en udfordring, for 
de to små teenagere kunne rigtig ligge og 
spille op til hinanden om natten. Helt vildt 
gik det dog for sig, da de kl. 3:00 fandt på at 
dele en rulle toiletpapir til fælles morskab… 
dog ikke for os, da vi vågnede og troede at 
det sneede!
  Da vi om aftenen inden prøven sad og 
spise middag på hotellet, havde vi en aftale 
med prøveleder Thorsten Hübner om, at han Martin Dannemand fører Cæsar til haresædet. Foto: Morten Hougaard.
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nok ville kikke forbi hotellet, hvis han fi k 
tid, til en kop kaffe og en snak. Så da vi sad 
og spiste, så Martin den ene tysker efter den 
anden komme til hotellet i jagttøj, men jeg 
var skrå sikker på, at det ikke var Thorsten, 
da jeg havde mødt ham ved et tidligere 
arrangement. Der gik ikke længe før end 
at tyskerne i jagttøj begyndte at snakke til 
os, som om at de viste, hvem disse gale 
danskere var. De blev da inviteret til at sidde 
hos os, og den vilde hunde snak gik.
  Der kom fl ere til og til sidst sad vi 9 om-
kring bordet og hyggede os. Det var meget 
morskab, og der blev ikke sparret på jagt og 
hunde historierne, Martin og jeg gjorde hvad 
vi kunne for at imponere, for vi ville begge 
gerne have en invitation til at komme på jagt 
i Tyskland med vores hunde. Faktisk var det 
så hyggeligt, at klokken blev et pænt stykke 
over midnat inden, at vi smuttede til køjs, og 
da prøven startede kl. 7:00 og vi lige skulle 
have lidt morgenmad inden, var det ikke 

mange timers skønhedssøvn, som vi fi k den 
nat, da uret ringede 6:00.

Prøven startede på en lille kneipe, hvor 
der næsten ikke var plads til alle 20 hun-
defører og hjælpere, og der var godt gang 
i snakken, så da prøvelederen prøvede at 
få ørenlyd gik der noget inden at snakken 
dæmpede sig. Det viste sig så for Martin 
og jeg, at dem som vi havde siddet og feste 
med aftenen før, var alle dommerne, så vi 
havde siddet og feste med alle dommerne 
på nær Thorsten Hübner, som vi skulle have 
som dommer på vores hold. De var ikke alle 
lige friske at se på, men de smilede vældigt 
og hilste på med store armbevægelser da de 
så os, næsten lige så klat øjet som os.
  Martin og jeg var så heldige at have fået 
følgeskab af Tommy Klausen og Susanne 
Mortensen, som lige tilfældigvis kom forbi 
på dagen, for at heppe op os – så var der 
masser af hjælp og drilleri hele dagen – 

dette faldt godt i spind med de tyske dom-
mere, så der gik ikke var lang tid før end, at 
de havde give os tilnavnet Danish dynamite. 
Begge vores hunde gjorde det godt og fi k 
positive kritikker. Det kørte for os den dag, 
der var masser af vildt og hundene var i 
deres es og fi k opsnust vilde kaniner, som 
om de aldrig havde gjort andet, og for beg-
ges vedkommende var det første gang, at de 
møde sådan nogle, men stam stand tog de 
for dem.
  Afprøvningen tog 6 timer for de 4 hunde 
på holdet, og det var masser af tid for dom-
meren til at se dem arbejde. Dog fi k Martin 
de tyskes dommers kærlighed at føle, da 
han var ude i et 30 min langt slip. Her ville 
dommeren se Cæsar’s søg og næsearbejde. 
Martin sled og slæbte for at komme gennem 
det uvejsomme terræn, og Cæsar arbejdede 
godt og grundigt, og det var et held, at han 
var i så godt form hjemmefra, for han var 
næsten usvækket, da dommerne bad Martin 
om at koble. 
Det skulle dog vise sig, at det var noget af 
en bagtanke med dette, for Martin var den, 
der fi k fl est point på dagen, dog var de to, 
der fi k 72 point på hele prøven, så pga. af al-

der blev Martin og Cæsar nr. to. Og Norma 
Jean og jeg blev også slået pga. alder og 
blev med 70 point nr. 4 ud af de 20 hunde.
  Thorsten Hübner var dog ikke færdig med 
Martin og Cæsar, for da prøven var slut – 
gik der en auktion i gang for Thorsten, som 
gerne ville købe Cæsar, mennnnn det hjalp 
ikke for han var ikke til salg, mente Martin 
og da buddet ikke kom over 100 EURO, 
sååå tror jeg nu heller ikke, at der var noget 
som snakken, men Martin snakker stadig 
om det den dag i dag! Vi havde et par rigtig 
gode dage syd for grænsen. Vi havde et mål 
selvfølgelig med at bestå, dernæst ville vi 
også have de skulle huske os, når vi tog 
hjem. Mon ikke vi får en indbydelse til HZP 
– jow, det tror vi nok lige, at vi gør!
Skrevet af Morten Hougaard 

Prøveleder Thorsten og Morten Hougaard i god dialog. Foto: Morten Hougaard.

Hvad, er jeg en eksportvarer til Tyskland? – Cæsar har lige fået sit helbredstjek af dommerne. Foto: Morten 
Hougaard.

Morten Hougaard med Hunting Grey Star Norma Jean 
i søg. Foto: Morten Hougaard.

www.fjd.dk

DANSK WEIMARANER KLUB



51

DANSK VIZSLA KLUB

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

www.danskvizslaklub.dk

Familiedag

Familiedag 14. august 2016
Der bliver igen i år familiedag for Vizslaer. Denne gang 
bliver det i det jyske.
Sted: Flugtskydningsbanen for Brædstrup og Omegns 
jagtforening. der ligger ved Sdr. Vissing.

Tid: Kl. 10.00
Arrangører: Marianne, Hjalmer, Elsebeth og Kresten 
Program følger. Venligst følg med på Dansk Vizsla Klubs 
hjemmeside.

Fra sidste års familiedag. Foto: Nanna Brændgaard.

Det her kunne vi godt demonstrere på familiedagen. Foto: Claus og Anne Secher.
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DANSK BRETON KLUB

Klubredaktør:
Anne E.K. Kristensen, Højbjerg Møllevej 35
8840 Rødkærsbro. Tlf. 24 25 68 79
e-mail: anne_ekrogh@hotmail.com

www.breton.dk

Næste generation – Zumas dagbog

I skrivende stund er det snart 7 år siden jeg 
fi k min første stående hund. Meget er sket 
siden den dag jeg kørte til Aulum for at se 
Cliff som han var blevet navngivet. Det var 
ikke planlagt, at det var tidspunktet at jeg 
skulle have hund. Faktisk kunne man nok 
ikke vælge et dårligere tidspunkt sådan rent 
på papiret. Jeg var gravid med først barn, 
havde lige gennemgået en knæoperation og 
så havde gemalen for øvrigt lige købt en 
hvalp. Jeg måtte dog overgive mig da der fra 
fl ere sider, på kærlig vis, blev presset på.
  Jeg troede, at jeg skulle have mig en sort 
meleret breton, for det var jo sådan en bre-
ton så ud i min verden dengang. Jeg havde 
dog været så heldig at se både tæven og 
hanhunden som blev brugt i den parring jeg 
skulle have efter. Da jeg så kom ind i køk-
kenet og Jan viste mig den fi ne hvalp som 
på majestætiskvis havde indtaget den store 
madskål, ja så var jeg ikke i tvivl. Den lille 
runde breton i klare orange og hvide farver 
skulle med mig hjem.
Jeg har skrevet dagbog over vores forløb 

som ny hundefører af stående hund. Det er 
blevet til fl ere afsnit omkring udfordringerne 
fra træning, jagt, markprøve og apportering. 
Da jeg skrev den første artikel havde jeg 
ingen ambitioner omkring markprøve eller 
andet, ud over at jeg gerne ville lære ”faget” 
og træne med min hund. Der har været 
mange opture undervejs og nedturene kan 
nok tælles på en hånd. Mest af alt har det 
været dejligt at have en hund som er vågnet 
stille og roligt i takt med de oplevelser han 
har fået. Jeg bliver aldrig træt af at gå på 
jagt med min hund som gang på gang giver 
mig smil på læben. Der har også været 
tårer… Glædestårer! Af lykke, lettelse og 
stolthed over min lille hund, over at lykkes 
med noget og ikke mindst over følelsen af 
at det betyder noget. Jeg har været med på 
vinderklasse og endda i mere end 5 minut-
ter. I fremtiden vil jeg vægte brugsprøve, 
skovprøve og selvfølgelig jagt, så har Zuma 
og jeg vist haft alle muligheder for at lære.
  Naturligvis er der ting som man måske 
vil gøre anderledes med den næste hund og 

jeg er sikker på at resultatet nok også havde 
været anderledes hvis jeg havde haft mere 
tid og en fysik som havde været et hundrede 
procent hele vejen igennem.

I dag har vi to skønne børn i huset og 
Zuma er på hanhundelisten, dvs. han har 
fået excellent på udstilling, en første præmie 
i åben klasse, og en bestået apporterings-
prøve. Så kigger jeg tilbage over de sidste 
7 år, så er det jo faktisk gået helt godt. Jeg 
er i hvert fald nået langt længere end jeg 
nogensinde havde forestillet mig at jeg 
kunne med min første stående hund. Derfor 
blev jeg også glad, da Zuma fi k sin første 
parring. Det havde jeg ikke lige set komme, 
for som vi alle ved så er det jo ikke givet at 
andre synes godt om ens hund og meninger 
er der jo nok af. Det kan være udseende, stil, 
format, temperament eller linjer som ligger 
bag der gør at man vælger til og fra. Jeg har 
fra første færd været ærlig omkring, at min 
hund ikke er perfekt og vi har arbejdet os 

Tekst og foto: Anne Kristensen.

Far og søn nyder æblerne i efteråret.

Familien på jagt sammen med Zuma.
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gennem de forskellige problematikker.
  Jeg har heldigvis ikke haft travlt og derfor 
har jeg med tålmodighed kunne gå et skridt 
frem og to tilbage i periode for at fi nde løs-
ningen for min hund. Jeg tvivler dog på at 
der fi ndes perfekte hunde, men er sikker på 
der er hunde som bare passer godt sammen 
med deres ejer. Det er vel i bund og grund 
det vi søger; kontakten, samarbejdet, arbej-
det med at fi nde, forme og fremelske det er 
der for os er tæt på en perfekt hund. 
Vi har valgt udelukkende at have hanhunde 
her hos os, så at følge de hvalpe Zuma nu 
engang får lov at fædre, er for mig et privi-
legie. Det er sjovt at se nogle velkendte træk 
og jeg ser frem til at følge sønnike Birk på 
hans færd. Der er helt sikkert mange erfarne 

hundefolk som haft mange hunde som har 
været helt specielle for dem. Flere har al-
lerede sagt, at hunden som ikke var den de 
selv ville have valgt, viste sig at være lige 
den hund de skulle have. Det er jo pudsigt 
hvordan et nyt standpunkt kan vise sig at 
være det helt rigtige og jeg er lykkelig for 
at jeg takkede ja til den lille runde breton i 
orange og hvide farver. 
  Jeg afviser ikke at der kommer fl ere afsnit 
omkring Zuma, men jeg håber der er andre 
derude i bretonland, som har lyst til at dele 
deres erfaringer, anekdoter, staldtips og 
oplevelser. Det at beskrive store som små 
øjeblikke, udfordringer, fejl og sejre for at 
dele dem, kan faktisk nogle gang gøre at 
man selv får lidt perspektiv.

Zuma foråret 2016.

Sommer i Breton Regi
Husk at selvom markprøverne og jagten holder pause så er der god grund til at tjekke www.breton.dk for at følge de 
forskellige aktiviteter og arrangementer.

Apporteringstræning på 
Sjælland:

Tilmelding til Merete på enten merete.
breton@gmail.com eller 20613194 

Apporteringstræning Syd-
jylland/Fyn:
23. juni og frem til 7. august er der apporte-
ringstræning hver torsdag i Langesko.
Her trænes til både A prøven (anerkendte 
apporteringsprøve), og for de øvede til B-
prøven.
Kontakt Frede Nielsen : 40421901

Apporteringsprøve.
7. august: Apporteringsprøve ved Lange-
skov V./ Frede Nielsen. 

Apporteringstræninger i 
det Nordjyske:
Lørdag 6/8 - 2016 i Mou, mødested Dok-
kedalsvej 46, 9280
Tilmelding til Keld; 2099 5422
Fælles for begge dage er, at 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 træ-
ningen gennemføres, husk at sætte kryds i 
kalenderen allerede nu.
  Kom og vær med i apporteringstræning 
hos Keld Sørensen hver mandag fra d. 
13/6 træning er målrettet til DJU appor-
teringsprøve (A-prøve) samt Breton’s B 
prøve d. 13/8 2016. Tilmelding til Keld 
om fredagen inden træning er nødvendigt 
pga. optøning af vildt, der afregnes kun for 
vildt.

Apporteringsprøve d. 13. august 2016 i 
Mou: 
DJU apporteringsprøve (A-prøve) samt 
Breton’s B prøverne pris følger hundeweb.
Tilmelding og betaling via hundeweb. 
Prøven starter kl. 9.00 og der kan købes 
kaffe og brød til dagspris fra kl. 8.00.
 
Udstilling søndag 14. august 2016, ligele-
des i Mou:
Anerkendt Certifi kat udstilling af Breton
Tilmelding og betaling via www.hundeweb.
dk
  Udstilling starter kl. 9.00 og der kan købes 
kaffe og brød til dagspris fra kl. 8.00.
 

Kaldaskerfest lørdag eftermiddag og aften 
d. 13 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, så skal man 
nemlig slet ikke tænke på at køre.
  Reserver allerede nu weekenden til Appor-
teringsprøve/Årets Kaldaskerfest/Udstilling
Der er max er plads til 50 personer til Kal-
daskerfesten. Nærmere info om tilmelding 
og betaling til Kaldaskerfesten kommer i 
juli 2016.

Mou kalder!

Foto: Anette Laursen.
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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

Fyn er fin - hovedprøven 2016
Efter en periode på 8 år, hvor fynboerne 
ikke mente, de kunne fi nde terræner nok 
med tilstrækkelig fugle, var de nu klar til at 
overtage prøven her i 2016. Standkvarteret 
på Vissenbjerg Storkro var et velvalgt sted 
med plads til alle deltagere, der ønskede 
overnatning, hvilket gav en god samhørig-
hed. Det blev en ovenud vellykket prøve, 
både med hensyn til arrangement og gode 
terræner godt besat med fugle. Det vidner 
mængden af præmier også om.
  Med Alex Nissen som en prøveleder og 
godt hjulpet af Anny Diederichsen, der tog 
sig af det økonomiske, samt Flemming 
Sørensen, der var den, der havde styr på ka-
taloget med alle dets ændringer, var prøven 
i de bedste hænder. Dertil kommer terræn-
givere og terrænledere, uden dem ville det 
være umuligt at afholde så stor en prøve.
  Alt klappede fra første dag til prøvens 
afslutning med præmieuddelingen i vin-
derklassen søndag sidst på dagen. Vi var 
mange, både gæster og medlemmer, der nød 
godt af jeres store arbejde. Mange tak skal 
I have.

Fredag morgen den 1. april kunne forman-
den byde velkommen til hundeførere og 
hunde på fem hold. Et sjette hold var blevet 
bedt om at møde på Bygholm Landbrugs-
skole ved Horsens. 21 unghunde arbejdede 
hårdt for den førstepræmie, der ville give 
mulighed for at blive bedste UK. Ni hunde 
opnåede en 1. præmie. Af dem blev Nikolys 
Molly, E&F Kenneth Thomsen bedste UK. 
For de 41 åbenklasse hunde var alt sat ind 
på at opnå en første præmie. Nogle kom 
over den svære hurdle, andre snublede i det 
afgørende øjeblik. En del havde ikke heldet 
eller forbrød sig imod reglementet. Nogle 
sagde bedre held i morgen.
  Til lørdagens afprøvninger var der tilmeldt 
40 hunde på tre hold, men sent fredag aften 
lykkedes det Fl. Sørensen at skaffe yderli-
gere en 6 hunde, så der kunne laves et fjerde 
hold, så holdstørrelserne kom ned på under 
12 hunde. På det sidste hold var formanden 
så venlig, at træde til som dommer. Som 
sædvanlig tiltrak UKK en skare tilskuere, 
og de fi k set virkelig godt arbejde af de unge 
hunde. Det tegner godt for de kommende 
år. Der skulle placeres tre hunde, og da ord-

førende dommer lukkede bogen for sidste 
gang var følgende tre placeret: 1. vinder, 
Jutevatnets Hekla, fører FL. Sørensen, 2. 
vinder, Spurvfugldalens Ringo, fører Alfred 
Vemmelund, 3. vinder, Astrups Gamma, 
fører Aage Christiansen.
  Alle åben klasse hunde med første præmie 
matchede om bedste hund i åben klasse 
lørdag eftermiddag.. Bedste hund blev 
Boelsgårds A Bloom, ført af Tommy Nilsen, 
Norge.

Til søndagens vinderklasse var der tilmeldt 
49 hunde på fem hold. Over middag var der 
kun 9 tilbage. Det gav følgende placeringer.
  1.vinder HP, Frierfjordens Randi, e&f Jens 
Have. 2.vinder HP, Black Luckys Antonia, 
e&f  Bertil Mårtensson.  Sverige 3. vinder 
HP, Boelsgårds A Bloom, fører Tommy 
Nilsen, Norge 4. vinder, Spurvfugldalens 
Nicki e&f Carlo Nørtoft. 5. vinder, Black 
Luckys Rikke, e&f Per Ola Brekke, Norge. 
6. vinder Södersjöens Tracéet, e&f Lisbeth 
Bo´den, Sverige. 

De placerede hunde i vinderklassen med 1. vinderen til vbenstre. Foto: 
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Nyt æresmedlem
På klubbens generalforsamling i forbin-
delse med hovedprøven udnævnte forsam-
lingen på bestyrelsens opfordring, Gunnar 
Larsen, Villestofte til æresmedlem i Dansk 
Pointer Klub.
Gunnar har været medlem af klubben siden 
begyndelsen af 80erne. Med tæven Maja, 
der blev stammoder til et væld af tophunde 
både i marken og på bænk, ingen nævnt 
og ingen glemt,  gjorde han kennelnavnet 
Villestofte ret hurtigt kendt i hele Skandi-
navien.
  Gunnar var i en del år medlem af klub-
bens bestyrelse den gang, da den bestod 
af tre medlemmer fra hver landsdel. Han 
valgte selv ikke at genopstille, da bestyrel-
sen blev reduceret til fem medlemmer.
  Vores mand er stadigvæk ”still going 
strong”, han førte her i forårets Villestof-
tes Puk til en 3.vinder placering på årets 
Jagthunde Derby og lur mig hvis ikke også 
fremover er at fi nde i placeringsrækkerne 
på de forskellige prøver. 

Gunnar Larsen med Villestoftes Puk, som han førte 
til 4. vinder på Derby 2016. Foto: Anne Marie Larsen.

Runde fødselsdage
Den 14. april fyldte Villy Lovèn 70 år.
Den 24. maj fyldte Jens Have 70 år.
Den 17. juni fylder Jes Krag 60 år.

Se nærmere omtale på klubbens hjem-
meside.

Fredag den 1. april i forbindelse med klub-
bens hovedprøve blev den ordinære gene-
relforsamling afholdt, med dagsorden ifølge 
klubbens love. Forsamlingen valgte Hans 
Nikolajsen som dirigent.
  Formanden afl agde en god og fyldest-
gørende beretning, godt suppleret af Chr. 
Johansen, der orienterede os om arbejdet 
i henholdsvis FJD og DJU. Specielt hertil 
var der spørgsmål til en ny markprøve den 
såkaldte mellemklasse, der nærmest kom-
mer til at ligne de lokale prøver. Efter en 

del debat tilkendegav en næsten enstemmig 
forsamlingen, at der ikke er brug for en 
sådan prøve.
  Anny Diederichsen fremlagde regnskabet. 
Der viste et pænt overskud.
   Under diverse valg blev alle genvalgt. Før 
dirigenten afsluttede generalforsamlingen 
blev Gunnar Larsen med stående applaus 
udnævnt til æresmedlem i klubben.
   Et udførligt referat kan læses på hjem-
mesiden.

Generalforsamling 2016
Formanden afl ægger beretning. Foto: Bent Olsen.

Uddeling af pokaler og vandrepræmier 

UK 1. vinder Nikolys Molly, e&f Kenneth Thomsen. 
Foto: Bent Olsen.

UKK Jutevatnets Hekla, fører Flemming Sørensen.
Foto: Bent Olsen.

Anne-Marie overrækker ”Black Luckys Beautiful 
Lady statuette” til Astrid Damsgård Jakobsen.
Foto: Bent Olsen.

Dansk Jagthunde Derby
Selv om Derbyet blev grundigt omtalt i 
sidste nr. af Jagthunden, skal der her lyde 
et tillykke til Tage Jessen, der blev Der-
byvinder med Nikolys Bess og til vores 
nye æresmedlem, der blev 3. vinder med 
Villestoftes Puk.

DKK’s Mesterskabsprøve
Det lykkedes ikke for pointeren at erobre 
mesterskabet i år, men de følgende tre 
pladser blev besat af pointere. 2. vinder HP 
Boelsgårds A. Bloom, fører Bertil Mår-
tensson, Sverige, 3. vinder HP Alsbjergs 
Evita e&f Søren Alsbjerg, 4. vinder HP 
Fugledes Merlot, e&f Flemming Fuglede 
Jørgensen. Tillykke til Alle tre.
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

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

www.engelsksetterklub.dk

Hovedprøve og generalforsamling 
En betragtelig andel af Engelsk Setter 
Klubs medlemmer har hvert forår sat kryds 
i kalenderen de tre dage, hvor klubbens 
hovedprøve afvikles. 
  Det er et arrangement af betydeligt om-
fang. Der er fl ere en 200 starter i løbet af 
de tre dage, og når så mange hunde skal af-
prøves i fl ere slip, så er det altså betydelige 
arealer der bliver afsøgt. Jeg vil slet ikke 
begynde at regne på, hvor mange hektar det 
drejer sig om, men givet er det, at staben af 
dygtige terrænledere hvert år gør et kæmpe-
arbejde, for at alle hunde kan blive afprøvet 
forsvarligt.
  Enhver terrænleder sætter en ære i, at der 
er passende med fugle på terrænerne. Vi er 
dem stor tak skyldige.
  Det er vi i øvrigt også dommerne, som helt 
vederlagsfrit bruger fl ere dage på at dømme 
vore hunde. I år var det ovenikøbet dyrebare 
påskedage, som de rev ud af kalenderen, 
for at vi hundeførere kunne dyrke vores 
fritidsinteresse.
  Der er kun attitude, der gælder for os 
hundeførere, når en prøve er slut: Vi bukker 
og siger tak til såvel terrænledere som dom-
mere.
  Nogle hunde bliver præmieret. Flere får 

et rundt nul; måske var hunden uheldig, 
måske var den ulydig, eller måske dummede 
hundeføreren sig utilgiveligt.
  Sådan er det at gå på markprøve med stå-

ende hund. Det er en usikker branche. Men 
hvis vi er ”bidt af” arbejdet med den stående 
hund, så kommer vi igen. Faktisk glæder vi 
os allerede til næste gang. 

Kvalitetsklasser:
Bedste hund i UK: Senjas Uma-Kill Bill, 
Kristian Frøkær.
Bedste hund i ÅK: Heegaards Sivah, Kurt 
Kjærsgård.
Vinderklasse:
1.-vinder: Tobølbjergs Hetja, Allan Nissen. 
(Hetja er hermed brugschampion).
2.-vinder: Bjerndrups Phineas, Thomas Klit/
Svend Aage Vad.
3.-vinder: Tobølbjergs Columbine, Allan 
Nissen.
4.-vinder: Bjerndrups Mikkel, Jan Marinus-
sen.
5.-vinder: Bjerndrups Messi, Thorbjørn Riis.
6.-vinder: Senjas Messi, Jan Andreasen.

UKK:
1.-vinder: Bjergagers Tage, Aksel Spangs-
berg.
2.-vinder: Heegaards Zuki, fører Aksel Niel-
sen, ejer Erling Clausen.
3.-vinder: Midtfyns Lucky, Klaus Olsen.
4.-vinder: Senjas U. Selfi e, Hans Jørgen 
Mogensen.
5.-vinder: Nordvestjydens Jarl, Martin Ry 
Krog.
Se øvrige resultater på www.engelsksetter-
klub.dk 

Hunde på toppen

Allan Nissen, Glad og værdig 1.-vinder. Og så er det i høj grad værd at nævne, at Tobølbjergs Hetja desuden 
vandt DKKs forårsmesterskab, blev 2.-vinder på svensk VK ved Varberg, blev 2.-vinder på DJ. VK ved Holbæk 
og 3.-vinder på DKKs VK på Sjælland. Dermed er Hetja dansk jagt- og brugschampion og svensk jagtchampion. 
Fornemt; stort til lykke. Foto: Kenneth Asmussen.

www.fjd.dk

Fart over feltet. Foto: Kenneth Asmussen.
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Aksel Spangsberg med Bjergagers Tage, 1.-UKK. 
Foto: Kenneth Asmussen.

Kurt Kjersgaard førte Heegaards Sivah til bedste hund 
i åbenklasse. Foto: Kenneth Asmussen.

Generalforsamlingen
I løbet af de hektiske prøvedage blev der 
også fundet tid til klubbens generalfor-
samling. Igen i år var det en stilfærdig 
begivenhed, som blev afviklet i god ro 
og orden. Beretning blev godkendt med 
klapsalver, regnskabet klappede forsam-
lingen ligeledes af. Og da der ikke var 
indkommet forslag til behandling, og alle 
valg var genvalg, så indskrænkede debat-
ten sig til nogle stilfærdige indlæg under 
”Eventuelt”.
  Men det er da værd at nævne, at Mari-
anne Weichenfeldt for sit mangeårige virke 
for klubben modtog Engels Setter Klubs 
æresplakette i sølv.

ESK Sommertræf den 2. juli og 3. juli - Familieweekenden i Herning

Det foreløbige program:
Lørdag den 2. juli
8.15 Morgenmad.- Kaffe og rundstykker 
kan købes i klubhuset
9.30 Start på anerkendt udstilling for engel-
ske settere med Marianne Weichenfeld 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, socialt samvær.

Søndag den 3. juli.
8.15 Morgenmad. Kaffe og rundstykker kan 
købes i klubhuset.
9.00 Anerkendt apporteringsprøve Ved ringside. Foto: Patrick Eggers.

Placerede hunde i vinderklassen. Foto: Kenneth Asmussen.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Hos Jan Andreasen Gudumkærvej 6, 
7400 Herning.
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Om mindre end to år har Engelsk Setter 
Klub eksisteret i 100 år. Det skal naturligvis 
fejres, og bestyrelsen har derfor nedsat en 
række udvalg og arbejdsgrupper, som via 
målrettet arbejde skal sikre et fl ot og værdigt 
jubilæumsår.

Til et 100 års jubilæum hører en jubilæ-
umsbog. Det er et både tids- og arbejdskræ-
vende arbejde at skrive et sådant værk, og 
et af arbejdsudvalgene er derfor en redakti-
onsgruppe.
  Som ”chefredaktør” – og absolut leder af 
arbejdet med at skabe jubilæumsbogen – 
er Engelsk Setter Klub så heldig, at Erik 
Petersen (yderligere præsentation er vist 
overfl ødig) har indvilget i at påtage sig 
denne opgave.
  Det vil være de fl este bekendt, at Erik tidli-
gere har skrevet store og omfattende værker 
om jagthunde og jagthundeklubber. Senest 
med stor succes – sammen med Palle Krag – 
Dansk Irsk Setter Klubs jubilæumsbog.

På et møde i maj med bestyrelse og diverse 
nøglepersoner præsenterede Erik Petersen et 
oplæg til disposition for jubilæumsbogen. 
  Bestyrelsen godkendte Eriks oplæg i stort 
set uændret form.
  Et helt centralt afsnit i bogen vil være 
fortællinger om den engelske setter som 
jagthund gennem 100 år. Fortalt i ord og 
billeder af klubbens medlemmer.
  Derfor skal der her lyde en stor opfordring 
til medlemmer om at melde sig som bidrag-
ydere med jagthistorier, hvor den engelske 
setter spiller en hovedrolle. Det må meget 
gerne være historier fra medlemmer, der kan 
huske den tid, hvor jagten i det åbne land 
var en dominerende jagtform i Danmark. 
Men nutidige beretninger om jagten med 

vores foretrukne jagthund er naturligvis 
også meget velkomne.
  Nogle medlemmer kan forvente at blive 
”prikket på skulderen” af medlemmer af 
redaktionsgruppen med en venlig opfordring 
til at fortælle om netop deres jagtoplevelser. 
Men som nævnt ovenfor skal ingen holde 
sig tilbage.
  Og hvis nogen ikke mener, at de har tid og 
kræfter til at sætte ordene ned på tryk, vil 
medlemmer af redaktionsgruppen med stor 
fornøjelse medvirke som ”penneførere”. 
Kort sagt: Hvis I har fortællingen, så er der 
folk, der gerne vil være behjælpelige med de 
sproglige og grammatiske detaljer.
  Harris.

Redaktionsgruppen
Foruden Erik Petersen, 2072 9190, ep1@
pc.dk der som sagt er den ubetingede 
chefredaktør og tovholder, består redakti-
onsgruppen af:
Poul Aagaard Sørensen, asbak@youmail.
dk 
Anders Varming, andersvarming@hotmail.
com 
Kenneth Asmussen, Kennethasmussen@
gmail.com 
Line Clausen, Lineclausen1976@hotmail.
com 
Harris Jensen, 2498 4478, haki2656@
gmail.com

For god ordens skyld: 100 års jubilæet fejres hele 2018, men ugen fra 19. til 25. marts vil i særdeleshed være en 
markant jubilæumsuge. Foto: Erik Petersen.

Engelsk Setter Klubs 100 års jubilæum i 2018

Apporteringsprøver
Sjælland: 10. juli kl. 10.00 hos Børge 
Holm, Bildsøvej 211, 4200 Slagelse.
Tilmelding til prøveleder Søren Rydahl 
Gotthard, Tågeskovvej 32, 4733 Tapper-
nøje. Tlf: 30378152 / 21201858 eller mail: 
sry@codan.dk / xsry@live.dk. 
Prøvegebyr kr. 225,00 indsættes på: 1551 – 
4869606278.

Anmeldelsesfrist: 7. juli. 
Alle racer er velkomne.
  Der vil være mulighed for at købe pølser, 
øl og vand i klubhuset til rimelige priser.
Der vil blive lavet en træningsdag søndag 
den 3. juli kl. 10.00, hvis der bliver tilslut-
ning nok.

Fyn: 9. juli kl 9.00 på Metrinelund, Ståby-
vej 13, 5672 Broby. 
Tilmelding til Aksel Nielsen tlf. 40138589 
eller Svend Buchhave tlf. 50580794.
 
Jylland: 24. juli kl. 10.00 hos Gert Clau-
sen, Rebelsigvej 4, 6690 Gørding.
Tilmelding til prøveleder tlf. 51204645. 
  Se i øvrigt klubbens hjemmeside for op-
lysninger om evt. andre prøver.

(alle racer er velkomne)
Sideløbende med apporteringsprøven er der 
udtagelse til Racedysten, hvor alle engelske 
settere med bestået apporteringsprøve kan 
deltage. Der skal herfra lyde en opfordring 
til alle, som har en god apportør om at del-
tage i denne udtagelsesprøve.
13.00 Frokost og afslutning.

Anmeldelse ved Web-tilmelding. Har 
du ikke adgang til internet, kan du sende 
anmeldelsen til: Poul Aagaard Sørensen, 

Baldersvej 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.     

www.fjd.dk

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
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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

Klubweekend den 12. – 14. august 

Dansk Gordon Setter Klub og Dansk Irsk 
Setter Klub inviterer hermed til klubweek-
end den 12., 13., og 14., august 2016.
Standkvarter: Vejen Idrætscenter – Peters-
mindevej 1 – 6600 Vejen
Telefon 75 36 05 00 – E-mail: post@veje-
nic.dk – www.vejenic.dk
Alle deltagere skal selv bestille værelser 
på vandrehjemmet, sportshotellet eller 
reservere hytter. Der er også campingplads 
i forbindelse med hytterne. Alt efter hvor 
mange man ønsker at være på et værelse er 
prisen fra 125 og op, pr. person. Alt ligger 
placeret samlet ved Idrætscenteret.
  Husk at sige du kommer fra Dansk Gordon 
Setter Klub, idet jeg har aftalt, at man må 
tage hundene med på værelset, uden at be-
tale ekstra derfor. Man skal også selv sørge 
for at bestille morgenmad hos centeret.
  I vandrehjemmet og hytterne kan morgen-
mad også medbringes. På sportshotellet er 
det med i prisen.
  Øvrige informationer kan fås på centerets 
hjemmeside, som er www.vejenic.dk.
  Lørdag aften er der en festbuffet for alle – 
som koster 238,00 for voksne og 100,00 for 
børn. Festbuffet bestilles direkte hos Anton 
Dahl på karlantondahl@gmail.com – mobil 

+45 – 22 74 80 40, senest den 7. august. 
Beløbet indsættes på konto 2470 – 6871 314 
991 – husk at skrive deltagernavn.
  Bestilling kan også ske til DISK Brian 
Hinge Krogh på bhk@tecniclean.dk – mobil 
+ 45 27 61 70 91.

Foreløbigt program
Fredag den 12. august – Grillaften med 
masser af hundesnak.
Kl. 19,00 samles vi, på Sportshotellets grill-
terrasse, til fælles grillaften og hygge.
Medbring selv det I vil grille, men skulle 
man mangle noget, kan det sagtens købes på 
centeret.

Lørdag den 13. august – International 
Certifi kat Udstilling (GS og IS) & Apporte-
ringsprøve.
* Kl. 9,00 Anerkendt Certifi kat udstilling for 
både Gordon Settere og Irsk Settere.
Som dommer har vi inviteret en erfaren og 
dygtig jæger. Norske Wenche Porsanger, 
som bl.a. blev Norsk Mester på Skog i 2014 
med Imingens Elle-Gant har indvilliget i at 
dømme begge racer.
  Tilmelding i alle klasser på www.hun-
deweb.dk – spørgsmål til udstillingsansvar-

lig Christina Bak – cbak65@gmail.com.  
Link til hundeweb –
* Kl. 12,30 Frokostgrill tændes – der kan 
købes pølser/drikkevarer m.m..
* Kl. 13,30 DGSK klubmesterskab for GS 
og IS i apportering (DJU anerkendt apporte-
ringsprøve)
  Præmie til pågældende races klubmestre 
samt bedste bedste Gordon & Irsk setter i 
UK og ÅK.
  Alle racer kan naturligvis stille på appor-
teringsprøven og meget gerne deltage i alt 
andet også 
  Apporteringsprøven foregår hos Gert Clau-
sen, Rebelsigvej 4, 6690 Gørding.
  Tilmelding på www.hundeweb.dk eller 
direkte til Anton
* Kl. 19,00 samles vi til en stor lækker 
festbuffet i Sporttshotellets restaurant. (Vin 
175,00, Øl/Vand 25,00)

Søndag den 14. august – Dressur & føring 
af hund i marken.
* Kl. 9,30 Hundetræning og dressur – ro 
i opfl øj (duer) – Samt føring af hund i 
marken.
  Erling Clausen er kursusleder – (Pris 100 
pr. hund) Man kan både deltage i begge eller 
den ene aktivitet.
  Skulle der være spørgsmål, af enhver art, 
kan henvendelse ske til Anton eller Brian.
  Alle jagt & hundesportsfolk, uanset race, 
ønskes hjertelig velkomne til klubweeken-
den.

Så er der gang i den. Foto: Flemming Nielsen.

Groaming inden optræden i ringen. Foto: Flemming 
Nielsen.

www.fjd.dk
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Hovedprøve ved Vordingborg
I år blev vores hovedprøve afholdt med 
standkvarter i Vordingborg, og igen i år var 
der rigtig mange starter på de tre dages prø-
ver. Der var desværre ikke plads til os alle 
på standkvarteret, men der var i løbet af de 
tre dages prøver og sammenkomster masser 
af mulighed for at hygge os, tid til gemytlige 
smådrillerier, og til at bakke op og hjælpe 
hinanden – alt sammen noget der bidrager 
til den gode stemning, og oplevelsen af at 
være i et på alle måder givende fællesskab 
omkring vores sorte settere.
  Terrænlederne førte os rundt på fantasti-
ske terræner med masser af harer, rådyr 
og fugle. Det var ikke usædvanligt at der 
sprang 5-6 harer i et enkelt slip, og at lige 
så mange rådyr nysgerrigt fulgte med i hvad 
der skete! 
  Det var en fornøjelse at se hundene ar-
bejde, mens vi gik rundt i solen på de store 
marker. Som altid havde fuglene nogen 
gange valgt at ligge et andet sted end de 
plejer, men så fandt vi dem bare der – og i 
nogle såter så det faktisk ud til, at de lige 
som os hundefolk var stimlet sammen på et 
sted, og så fi k det jo skylden hvis det ikke 
lykkes for ekvipagerne!
  Vi var – som sædvanlig – godt brugte da 
vi nåede til festmiddagen. I år var der et 
helt særligt indslag, da et par urolig dygtige 
jagthorn blæsere fremførte en for mange af 
os ukendt Gordon hymne, og gav alle pokal-
modtagere en fanfare med på vejen.
  To fi k særlig anerkendelse for deres store 
arbejde for hundesporten, nemlig Jan 
Lorentzen der altid står klar og hjælper med 
bl.a. terræner, og Lorentz Clemmesen der 
på generalforsamlingen modtog hædersbe-
viset Sølvfl øjten. Bjarne og Pernille Kleis, 
som havde arrangeret hovedprøven, blev 
naturligvis også anerkendt, lige som terræn-
lederne – uden dem var der ingen prøver, og 
slet ikke sådan et stort fl ot arrangement. Jeg 
ved, at mange andre har hjulpet på forskellig 
vis, og her fra skal endnu en gang lyde en 
stor tak til jer alle.

Hovedprøvens resultater
GS Lilleskogens Wayne – Søren B. Thyge-
sen 1. UKK
GS Åens Molly – Henning Rasmussen 2. 
UKK
GS Lilleskogens Wayne – Søren B. Thyge-
sen 1. VK
GS Østjyllands Pointer – Søren B. Thyge-
sen 2. VK
GS Østjyllands Rass – Hans Jørgen Dahl 
– 3. VK

Der var enighed om, at dommerne dømte godt og i 
en positiv ånd, og der blev stimlet sammen for at høre 
hvad de havde set. Foto: Anne Eliasen.

Frokost i vejgrøften på prøvens første dag – og fl aget 
var hejst! Foto: Anne Eliasen.

Der var i år en del tilskuere som deltog i hele prøven, og andre dukkede op i terrænet og fulgte hundearbejdet. 
Foto: Anne Eliasen.

Her ses de vindende hunde med, UKK fra venstre. Foto Kerstin Jannsen Schmidt.

www.fjd.dk
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DANSK IRSKSETTER KLUB

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

www.irsksetterklubben.dk

Tak for tilslutning til vores 100 års jubilæum
Til alle jer, som var med til at skabe festlig-
hed ved Dansk Irsk setter klubs 100 års ju-
bilæum, skal der fra bestyrelsen lyde en stor 
tak. Tak til arrangører, hjælpere og andre der 
gav en hånd med ved lejligheden. 
  Tak til alle deltagere i de forskellige prø-
ver, ikke mindst alle udenlandske gæster.
 En særlig tak skal der lyde for de fi ne gaver 
som klubben modtog ved jubilæet. Vi skal 
nok fi nde en god anvendelse for disse.
  Dansk Irsksetter-Klubs 100 års jubilæum 
er det største arrangement nogen sinde 
afholdt af klubben. Den store tilslutning til 
arrangementet, vil helt sikkert sætte spor ud 
i fremtiden for den Irske setter i Danmark.
På vegne af Dansk Irsk setter klubs besty-
relse,
  Erik Rimmen formand.

Jubilæumsgaven fra Norsk Irsksetter Klub var en fl ot 
bemalet platte, med et motiv af DKBRCH DKJCH 
SEJCH Ibber, ved Tony Andersen, der senere kom til 
Norge. En meget fl ot gave. Foto: Palle Krag.

Formandens jubilæumstale
Dansk Irsk setter klub fylder i år 100 år. 
Klubben er oprindelig udsprunget af Skan-
dinavisk rød setter klub, stiftere af denne 
klub mente at interessen for den Irske setter 
burde øges, der skulle skabes noget nyt 
og bærende. Derfor samledes 29 mænd og 
kvinder den 25. november 1916 for at stifte 
Dansk Rød setter klub, senere Dansk Irsk 
setter klub. Klubbens love blev vedtaget 
og en foreløbig bestyrelse blev valgt, med 
Rudolf Reventlow som formand. 
  Til generalforsamlingen i 1917 blev den 
endelige bestyrelse valgt og H. Dichmann 
overtog formandsposten. 
  Klubben opstod altså med det formål at 
fremme interessen og skabe fokus på udvik-
lingen af den Irske setter som jagt og prøve-
hund, hvilket også den dag i dag fremgår af 
formålsparagraffen i klubbens love.

  Niels Mørch skrev bland andet i Dansk 
Rød setter klubs årbog 1931: ”Klubben har 
til alle tider holdt sig tilbage fra at forsøge 
at dominere eller blande sig i personlige 
stridigheder, som til tider har været vold-
somme mellem moderklubben DKK og fl ere 
andre jagthundeklubber”. Og fortsætter: ”Vi 
har simpelthen ikke råd eller tid til at vække 
strid, vor stadige kamp har været at vinde 
sympati og tillid.” 
  Disse overordentlige kloge ord har 
gennemsyret ånden i klubben lige siden 
stiftelsen for 100 år siden og til den dag 
i dag, hvor vi med god samvittighed, 
udover ordene, Sympati og tillid kan tilføje 
”respekt”. Ikke bare klubben er respekteret 
blandt de andre jagthundeklubber men også 
medlemmer og i særdeleshed vore dygtige 
Irske settere, som år efter år fører sig frem 

til store resultater på såvel markprøver som 
på udstillinger. Vi har grund til at være stolte 
over at arbejdet, med at fremme den Irske 
setter som jagt og prøvehund, gennem de 
sidste 100 år, har været så succesfuldt som 
resultaterne viser. 
  En del af succes med hundene skyldes sik-
kert også den gode stemning vi altid mødes 
med i klubben. Her er rart at være både for 
almindelige Irsk setter familier, jagthun-
defolket og entusiastiske hundesportsfolk. 
Klubben tilbyder fi ne arrangementer gen-
nem året: Markprøver, udstillinger, træning 
af Irske settere, ”familiehyggedage”. Til 
disse arrangementer råder klubben over 
nogle aktive medlemmer som gør alt for at 
skabe den bedste dag for alle, hvilket afgjort 
er med til at fastholde den gode positive ånd 
i klubben.
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  Johnstad-Møller, nu afdød æresmedlem og 
bærer af guldnål, skriver bland andet i klub-
bens 60 års jubilæumsskrift: ”Det er forstå-
eligt, at jeg føler stor taknemlighed overfor 
Dansk Rød setter klub, som har bragt mig 
så mange lykkelige stunder. Her var en klub 
præget af saglighed og godt kammeratskab”.
  Mon ikke mange af os som sidder her i 
aften kan nikke genkendende til disse ord. 
  En stor del af æren for Irsk setterens frem-
gang skyldes således den gode stemning 
blandt klubbens medlemmer. 
  Tidligere var det ikke usædvanligt at nye 
hundesportsfolk anskaffede sig en Irsk setter 
som den første hund, fandt arbejdet med at 
dressere hunden vanskeligt, det var dog også 

ejerens første hund, og slog derfor over i en 
anden race. Ofte har jeg fra ældre hunde-
sportsfolk hørt bemærkningen: ”sådan en 
havde jeg også som min første hund”. 
  Gennem de sidste 40 år har klubben 
formået at fastholde en skare af dygtige 
hundefører og opdrættere derved har den 
Irsk setteren i Danmark fået et tiltrængt løft 
og er i dag højt respekteret blandt jægere og 
hundesportsfolk. 
  Midt i al den succes som her omtales, må 
vi erkende at Dansk Irsk setter klub, ligesom 
andre klubber for stående jagthunde, står 
overfor en udfordring. Færre jægere ønsker 
i dag at jage over en stående hund og vi må 
nok se i øjnene at grundlaget for at drive en 

specialklub ikke alene kan hvile på med-
lemmer som er aktive indenfor hundesport. 
Vi må henvende os til en bredere skare af 
jægere og hundefolk. Et tættere samarbejde 
mellem de Engelske stående jagthundeklub-
ber tales der om blandt klubbernes medlem-
mer. Dette er måske en nødvendig vej at gå.
  Fremtiden må vise hvordan vi kommer 
videre og fortsætter arbejdet med vores 
elskede Irske setter. 
Vi må dog aldrig gå på kompromis med at 
den Irske setter oprindeligt er skabt til Jagt 
på fuglevildt. Sluttelig vil jeg bede alle rejse 
jer og sammen vil vi udbringe et trefoldigt 
leve for den Irske setter. 
  Tak Erik Rimmen

26 Irske settere mødte til start ved Dansk 
Irsksetter-Klubs Jubilæums vinder klasse 
søndag morgen. Det største antal i fl ere år, 
hvilket betød, at der kunne placeres seks 
hunde ved afslutningen. Formiddagens 
afprøvning gik både hundefører og dom-
mere imod, på hold et kunne hundene ikke 
fi nde fuglene, og på hold to blev der fundet 
mange fugle, men ikke alle blev udnyttet 
positivt. Man kan sig, at det kneb med sam-
arbejdsviljen hos fuglene.
  Efter formiddagens afprøvning var der kun 
skudt over disse seks hunde, og da frokosten 
var blevet udsat en time var tiden så meget 
fremskredet at, den ekstra time om formid-
dagen, måtte udgøre det for eventuelle 
hunde der kunne stå til en omprøvning. Der 
deltog IS fra Norge, Sverige, Finland og 
Tyskland, i alt 26 hunde fordelt på to hold.
 Placeringerne blev som følger.
1. VK Vilslev Kari DK19389/2011, ved 
Flemming Vilslev
2. VK Kirstinekjær´s D Eddie 
DK06716/2009, Gunnar Jensen
3. VK Yobbo´s Calle, DK10369/2009, ved 

John Bak
4. VK Kragereden Maggie DK03589/2010, 
ved Christina Bak
5. VK Red Garlic´s Red Pebber DK 
04277/2013, ved Brian Krog

6. VK Irmün´s May Theis DK00338/2009, 
ved Tommy Pedersen 
DISK ønsker tillykke til de placerede ekvi-
pager, 
Palle Krag.

Finale slippet er afsluttet 1. Vinder Flemming Vilslev modtager gratulationer, af Gunnar Jensen. Dommere og 3. 
– 4. vinder ser til. 4. vinder delvis skjult. Foto Johnny Andersen, Norge.

Dansk Irsksetter-Klubs vinderklasse

Bestyrelsen har fundet anledning til, i 
forbindelse med Dansk Irsksetter-Klubs 100 
års jubilæum, at uddele en del udmærkel-
ser, til medlemmer der igennem årene, har 
lagt mange timers ulønnet arbejde i Dansk 
Irsksetter-Klub.
  Følgende tre medlemmer er tildelt Dansk 
Irsksetter-Klubs Guldnål: Torben Reese, 
Erik Marker og Erling Juul.
  Torben. Har siddet i bestyrelse og fl ere for-
skellige udvalg. Medstifter af ”Monnygrup-
pen” som danner grundlaget for klubbens 
gode økonomi, hvilket er medvirkende til, at 
klubben kan skænke den fl otte jubilæums-
bog til alle medlemmer. Hundesportsmand 
til fi ngerspidserne, ”jeg er kommet for at 
vinde”, var Torbens valgsprog, og det blev 
til mange store sejre med hundene.

Erik. Mange år i bestyrelse og forskellige 
udvalg, blandt andet jubilæumsfonden, som 
har støttet udgivelsen af jubilæumsbogen 
med et betragteligt beløb. Du er hunde-
sportsmand med avl og opdræt for øje. Du 
har som den eneste IS fører nogen sinde, 
vundet Dansk jagthundederby, en stor sejr, 
for både dig og den Irsk setter. Ikke mindst 
har du storsindet indstiftet ”DKJCH Tilde´s 
Mindelegat”.
  Erling. Du er vores organisationsmand, 
siddet mange år i bestyrelsen som anker-
manden i turbulente tider. Du sidder solidt 
på klubbens kasse og bestyrer den bedre en 
andre. Som prøveleder er du perfektionisten, 
som andre ser op til og kan lærer meget 
af. Du siger aldrig nej, til at påtage dig en 
opgave uanset hvad det måtte dreje sig om. 

Dit hjerte brænder for den Irske setter og 
klubben.
  Følgende er tildelt DISKs Sølvnål: Jan 
Lorenzen, Ulrik Kjærsgaard, Ole Schmidt 
og Erik Pedersen. Jan. Altid villig som 
prøveleder på nogle af de bedste terræner i 
Danmark. Mange år i bestyrelsen altid med 
villighed til dialog. Den fødte hundesports-
mand.
Ulrik. Vores bedste prøveleder i det Nordjy-
ske nogen sinde, du er meget omsorgsfuld i 
dit arbejde på at skabe en god stemning på 
prøverne. Succesfuld som opdrætter super 
socialisering af hvalpe til alle køberes til-
fredshed. Dit hjerte banker virkelig for den 
Irske setter.
  Ole. Mangeårigt medlem, prøveleder på 
Sydsjælland. Stærk interesse for den Irske 

Tildelte udmærkelser ved DISK 100 års jubilæum
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setters udvikling, ikke mindst som debattør, 
med kritiske spørgsmål og indlæg.
Erik. Du er nok den første ”ikke irskset-
termand”, i Dansk Irsksetter-Klubs historie, 
der har fået tildelt DISKs Sølvnål. Vi er i 
klubben glade for, at du har ofret tid på, som 
medforfatter, og fotograf, at fremstille den 
fl otte 100 års jubilæumsbog.
  Følgende tildeles ærespræmie: Christina 
Bak, Alice Juul og Laila Thomsen.
  Christina. Viser Irsk setteren frem, er 
opmærksom på, at invitere til fælles ar-
rangementer, stiller sig til rådighed med 
ringtræning ved udstillinger, samt er en ivrig 
hundefører på markprøver.
  Alice. Kvinden bag Erling i modgang og 
medgang, holder du modet oppe. Mange 
markprøver har du set gennem bilruden 
med strikketøjet i hånden. Vi nyder alle din 
venlige og kærlige omgang.
  Laila. Vores translatør, indbydelser og store 
artikler til jubilæumsbogen, har du med 
stor omhyggelighed oversat. Du har sørget 
for vores fl otte logo er broderet på mange 
forskellige stykker tøj. 
  Palle Krag og Erik Petersen: I har lavet 
et helt enestående stykke arbejde, ved at 

indsamle og redigere stof og billeder, til 
den fantastiske jubilæumsbog som vi kunne 
præsentere og forære klubbens medlemmer 
i går. Klubbens 100 års historie fortalt med 
tekst og billeder på 312 sider.   Begge fi k en 
gave af klubben.

  Uddrag af DISK formand Erik Rimmens 
tale, ved tildelingen af udmærkelser, under 
jubilæumsmiddagen. Palle Krag.   

Tre glade meget arbejdsomme medlemmer med nytildelte Guldnåle. Fra venstre Erling Juul, Torben Reese og 
Erik Marker. Foto Johnny Andersen, Norge.

I forbindelse med Dansk Irsksetter-Klubs 
100 års jubilæum, var der fredag eftermid-
dag arrangeret en stor udstilling, der var 
åben for alle Engelske stående jagthunde. 
Der deltog i alt 35 IS på udstillingen. Heraf 
blev 13 IS udstillet i brugsklasse for tæver 
og seks IS i brugs klasse hanner. En meget 
fl ot udstilling, hvor over halvdelen, af de 
fremførte hundene var jagtprøvepræmieret.
  Her bringes de bedst placerede. 
IS: Bedst i racen: Mårup Storm, ved Søren 
Gotfredsen
Bedst i modsat køn: Bjergkaasen´s Bs-Siff, 
ved Heide Nørgaard Jensen
Bedste Veteran: Gaudy, ved Karin & Niels 
Erik Krüger
ES: Bedst i racen: Melsgård R. Athena, ved 
Jane Mortensen 
P: Bedst i racen: B-Black Boy Av Vestre 
Homble, ved Johnny Andersen, Norge
  Samtlige udstillede hundes præmieringer, 
kan ses på Dansk Irsksetter-Klubs hjem-
meside.
  Palle Krag.

DISKs 100 års jubilæums udstilling for Engelske stående jagthunde

Fra venstre: Bedsat i modsat køn, Bjergkaasen´s Bs-Siff, ved Heide Nørgaard Jensen, Dommer Erik Pedersen, 
Bedst i Racen Mårup Storm, ved Søren Gottfredsen. Foto Palle Krag.

Dommer: Erik Petersen ordf. & Søren 
Stenhøj. 

Følgende IS deltog i denne UK matchning 
(lodtræknings rækkefølge):
Bjerkaasen´s Bs Siff, ved Heidi Nørgaard 
Jensen
Settermosen Chloe, ved Simen Hansen, 
Norge

Berta, ved Lene Knudsen
Janås Izor, ved Ylva Lannge, Sverige
Settermosen Charites, ved Frank Krøyer
Vilslev Zoe, ved Flemming Vilslev
Sita, ved Ulrik Kjærsgaard
Janås Inga-Lill, ved Camilla Paradis, Sve-
rige
Irmûn´s May Maggie, ved Claus Sørensen
Her bringes kun fi naleslippet mellem Setter-

mosen Charitas, ved Frank Krøyer og Sita, 
ved Ulrik Kjærsgaard. 
Charites – Sita
Sita starter stort og fl ot på bredden, men der 
savnes fremdrift i slagene. Dertil slækker 
Sita nu på farten, stikker lidt på forbenene 
og sænker i glimt sit hoved. Sita er hareren.
Charitas viser et stort veldækkende bred-
søg med afstemt dybde i slagene. Uagtet 

Matchning i Unghundeklasse
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Det blev Søren Gottfredsen med Mårup 
Storm, der vandt ”Johnstad-Møller pistolen” 
2015, (Kennel Havdrups Jubilæumsgave 
1991-2016) med 285 point. 
  Det blev imidlertid Frank Krøyer, der i de 
25 år, havde samlet fl est point med Loh-
manns Jaffa.
Frank fi k Pistolen overrakt af klubbens 
pokal ansvarlige Per Pedersen, idet Verner 
Larsen, der havde udsat pistolen, ikke kunne 
være til stede ved 100 års Jubilæumsfesten, 
på grund af sygdom.
  Frank Krøyer har storsindet, som sæd-
vanligt, genudsat pistolen, i en ny 25 års 
periode, som Kennel Settermosen Jubilæ-
umsgave 2016 – 2041. Proportionerne kan 
ses på DISKs hjemmeside. 
  Dansk Irsksetter-Klub ønsker Frank Krøyer 
stort tillykke, med det ualmindelige fl otte 

resultat, og takker for, at ”pistol traditio-
nen” søndag morgen ved VK start er sikret 
fremover.

Pistolen er i de forløbne 25 år vundet af 
følgende ekvipager: 
1990 Lars Schmidt, Jacki, 120 point
1991 Søren Hansen, Liva, 295 point
1992 K. Erik Andersen, Dina, 90 point
1992 Tommy Pedersen, May, 90 point
1993 Jørgen Jensen, Tuula, 120 point
1994 Jørgen Jensen, Tuula, 135 point
1995 Arne Englyst, Englyst Ditte, 100 point
1996 Leif Hermann, Sandi, 175 point
1997 Svend Aage Jensen, Kirstinekjær´s 
Vax, 115 point
1997 Kim Jacobsen, Thes, 115 point
1998 Torben Reese, Klippeøens Riff, 300 
point

1999 Hugo Pedersen Livalines Futte 
Wheitefoot, 210 point
2000 Allan Bak Jensen, Senti, 200 point
2001 Torben Reese, Klippeøens Riff, 165 
point 
2002 Ole Schmidt, Tilde, 170 point
2003 Jørgen Jensen, Englyst Canel, 205 
point
2004 Torben Reese, Sheantullagh Glenn, 
200 point
2005 Tony Andersen, Ibber, 305 point
2006 Tony Andersen, Ibber, 240 point
2007 Kurt Marquart, Dine, 155 point
2008 Frank Krøyer, Lohmanns Jaffa, 290 
point
2009 Frank Krøyer, Lohmanns Jaffa, 230 
point
2010 Frank Krøyer, Lohmanns Jaffa, 270 
point

Kennel Havdrups Jubilæumsgave 1991 – 2016

Charitas forbensaktion er lidt kort på dette 
af dagen fremskredne tidspunkt, tager hun 
klart teten og bevarer sin fart. Charites hol-
des også for en hare og vinder klart slippet.
Sita udgår. Settermosens Charites, ved 
Frank Krøyer bliver bedste Unghund på 
DISK´s Hovedprøve 2016.
  Hele Matchningen mellem alle ni IS ung 
hunde vil blive bragt i Årbogen 2016.

Frank Krøyer med Hovedprøvens bedste IS unghund 
Settermosen Charites, som Frank selv har opdrættet. 
Foto: Frank Krøyer
.

I anledningen af Dansk Irsk Setter Klubs 
100 års Jubilæum hovedprøve ved Tuse 
Næs, blev der afholdt en International fæl-
les vinderklasse, åben for alle Engelske ra-
cer. Der var tre hold med 12 hunde på hvert 
hold, og prøven blev bedømt af Anton Dahl 
(ordførende), Erik Rimmen og Hans Peter 
Clausen. Her bringes de hunde, der deltog 
i 2. heat og matchning. De enkelte hundes 
kritikker er tilgængelig på Dansk Kennel 
Klubs hjemmeside under aktiviteter.
  Følgende hunde, var med grundlag efter 
votering i frokostpausen, udtaget til at 
fortsætte i 2. heat. 
IS Mårups Storm – Kategori 1A 
ES Tobølbjergs Sus – Kategori 1B 
ES Bjerndrups Celena – Kategori 1B 
ES Heimstülens Malala – Kategori 1B 
ES Heegårds Cato – Kategori 1B 
B Stenhøj Ronja – Kategori 1B 
GS Vajskær Abidal – Kategori 2A, med 
mulighed for at avancere til 1B (Har ikke 
vist avance) 
ES Midtfyn‘s Eros – Kategori 2A, med 
mulighed for at avancere til 1B (Har ikke 
vist avance) 
IS Red Garlic’s Red Onion Mix – Kategori 
2B 
ES Hagalidens Tjoffsan – Kategori 2B 

Hele eftermiddagens afprøvning blev 
afholdt på særdeles velegnede store stub 
og hvedemarker, som tillige var godt besat 
med parhøns. Vejret var gennem dagen 
med skiftende skydække, fornuftig vind og 
temperaturer op til 8-10 grader. 

Endelig placering og motivering. 
1. Vinder med HP – IS Mårups Storm – 
Ejer og fører Søren Godtfredsen. 
En hund af meget stort format og en meget 

værdig vinder. 
2. Vinder med HP – ES Tobølbjergs Sus – 
Ejer og fører Søren Godtfredsen. 
En hund at stort format, hvor en tom stand i 
fi nalen betinger placeringen. 
3. Vinder med HP – ES Heimstülens Malala 
– Ejer og fører Jane Mortensen. 
En effektiv hund af stort format, som dog 
må se sig slået på fugl i matchningen. 
4. Vinder med HP – B Stenhøj Ronja – Ejer 
og fører Aage Stenhøj Jørgensen. 
En hund af stort format, hvor et slag bagud 
i marken betinger placeringen. 
5. Vinder med HP – ES Heegårds Cato – 
ejer og fører Lars Åke Malmsten. 
En hund af stort format, men hvor lidt in-
teresse for jordfært i matchningen betinger 
placeringen. 
6. Vinder med HP – ES Bjerndrup’s Celena 
– Ejer og fører Svend Åge Vad. 
En hund af stort format hvor en tom stand i 
matchningen betinger placeringen. 
Dommernes skriftlige referat af hundenes 
præstationer er forkortet.
Mangen Irsk setter ”fans”, stod med hjertet 
helt oppe i halsen, da Søren Gottfredsen 
slap begge sine deltagende hunde, IS Storm 
mod ES Sus, om 1. og 2. vinder placerin-
gen, hvordan ville det gå? Heldigvis var det 
den kun et år gamle ES Sus, der tog en tom 
stand, så det kunne blive en Irsk setter der 
vandt denne store Jubilæums vinderklasse. 
Stort tillykke til Søren Gottfredsen og IS 
Storm.
Palle Krag.

International fælles vinderklasse lørdag

Præmieringer
Alle præmieringer fra jubilæums-
prøven kan naturligvis ses på 
DISKs hjemmeside.

DISK ønsker alle et stort tillykke 
med resultaterne.

DANSK IRSKSETTER KLUB
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Dato: Lørdag den 24. september 2016. 
Mødested: Jagthytten Gl. Toftegaard, Gl. 
Toftegårdsvej 65, 9440 Åbybro.
  Dansk Irsk Setter-Klub vil hermed gerne 
indbyde alle nye som gamle Irsk setter folk 
samt andre interesserede, til en dag sam-
men med den Irske Setter og dens ejere. 
  Der vil her være mulighed for at se de 
røde settere i marken på jagt efter høn-
sefugle, samt med fryd for øjet, at se den 
pryde i udstillingsringen. 
  Dagen igennem vil der være rig mulighed 
for social hygge, med plads til en god gang 
hundesnak. Hvor enten du/i er nye, og har 
spørgsmål, eller gamle ejere af Irsk Setter 
og har lyst til at dele minder. Vil vi sam-
men bare bruge og nyde, en dag i naturen 
sammen med os og vores fantastiske Irske 
Settere.

Prøveleder: Ulrik Kjærsgaard, Sulsted 
Landevej 128b, 9381 Sulsted, Mobil nr.  20 
43 29 16, Email:Ulrik@dlgmail.dk
Dommere Vinderklasse: Allan 
Bredsgaard(Ordf.) og Flemming Fuglede 
Jørgensen
Dommer: Udstilling: Marianne Weichen-
feld.

Program:
Kl. 8.00 Morgenkaffe m. rundstykker til 
alle. (Gratis)
Kl.  9.00 Opråb og start af DISK Efterårs-
vinderklasse 
Kl. 12.00 (Cirka) Efter 1. heat holdes en 
kort pause i marken. Der serveres her Pøl-
ser, Øl og Vand. (Gratis)
2. Heat samt matchning afholdes.
Kl. 15.00 DISK Certifi katudstilling
Kl. 17.00 Reception ved Formand Erik 
Rimmen og efterfølgende præmieuddeling
Kl. 19.00 Fællesspisning med hygge og 
socialt samvær i Jagthytten.

Der kan mod bestilling til Prøvelederen kø-
bes Festmiddag til 150 kr. pr. kuvert (Børn 
halv pris) Sidste tilmelding fredag den 16. 
september. Festmiddagen består af: Grillet 
Porchetta fyldt m. ost og krydderurter, Me-
xico fl ødekartofl er, salat, dressing og fl ytes. 
Hjemmelavet islagkage fra Vebbestrup

Tilmelding til VK. og udstilling på hun-
deweb. Vi vil glæde os til at møde jer alle. 
(I må gerne lige give et praj om hvor 
mange i kommer.)
  Prøveleder, Ulrik Kjærsgaard.

Irsk Setter træf i anledning af DISK 100 års jubilæum
Dato & tid: Fredag d. 23. september 2016 
kl. 8.30.
I anledning af DISK 100 års Jubilæum vil 
der blive afholdt racedyst for de 5 engelske 
racer.
  Prøven som er en lukket prøve dømmes 
som en anerkendt brugsprøve og resultatet 
vil blive registreret i DKK.
  Derudover vil der uoffi cielt blive fundet 
”Prøvens bedste hund” samt ”Prøvens 
bedste hold”. 
  Et hold består af tre hunde. (Som har 
bestået anerkendt apporteringsprøve.) Det 
vil være op til den enkelte klub at udtage 
holdet. De 15 hunde vil gå på et hold med to 
dommere til at dømme.
  DISK er vært ved morgenkaffe samt mid-
dagsmad for deltagere. 
  Tilskuere kan bestille bespisning hos 
prøvelederen.
Prøvegebyr er 500 kr.
Morgenkaffe fra. kl. 8.00
Prøvested: Gl. Toftegaard, Gl.Toftegaardsvej 
65, 9440 Aabybro
Prøveleder: Ulrik Kjærsgaard, Sulsted Lan-
devej 128b, 9381 Sulsted. Mobil nr. 20 43 
29 16, Email: Ulrik@dlgmail.dk Dommere: 
Flemming Fuglede Jørgensen og hjælpe-
dommer Allan Bredsgaard
Tilm: Hundeweb. Tilm. Frist: Fredag d.16. 
september
Vel Mødt, prøveleder, Ulrik Kjærsgaard.

Racedyst

Klubweekend
12. – 14. august 2016. i Vejen.
Dansk Irsksetter-Klub og Dansk 
Gordon Setter Klub, inviterer hermed 
til klubweekend den 12., 13., og 14., 
august 2016, med standkvarter på 
Vejen Idrætscenter – Petersmindevej 
1 – 6600 Vejen
Telefon 75 36 05 00 – E-mail: post@
vejenic.dk – www.vejenic.dk

Program:
 Fredag den 12. august Kl. 19,00 Gril-
laften med masser af hundesnak.
  Lørdag den 13. august Kl. 9,00 Inter-
national Certifi kat Udstilling (GS og IS) 
  Apporteringsprøve kl. 13,30 DGSK 
klubmesterskab for GS og IS i appor-
tering (DJU anerkendt apporterings-
prøve). Kl. 19,00 samles vi til en stor 
lækker festbuffet i Sporttshotellets 
restaurant. 
Søndag den 14. august kl. 9,30 Dres-
sur & føring af hund i marken. Hunde-
træning og dressur – ro i opfl øj (duer) – 
Samt føring af hund i marken. Se hele 
programmet og tilmeldings blanket, på 
DISKs hjemmeside.  Brian Krog / Anton 
Dahl.          

Apporteringsprøver
Apporteringsprøve i Vendsyssel. 
Søndag den 3. juli afholder Dansk Irsk setter 
klub og Dansk Pointer klub apporterings-
prøve på
Stendalvej nr. 70, 9830 Tårs. Prøven starter 
kl. 09.00.
  Tag madkurv og fi skestang med, og fang 
dig en af Tove og Sørens fi ne ørreder, til 
grillen som vi tænder kl. 12.00. Tilmelding 
til prøven, som er oprettet under Dansk 
Pointer klub, sker på hundeweb. Der hen-
vises til annoncen på Dansk Pointerklubs 
hjemmeside. Prøveleder Jes Krag kan, om 
nødvendigt, kontaktes på mob. 61603734.

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 26. maj, og fortsætter hver 
torsdag fremover til DISK afholder aner-
kendt apportreingsprøve, søndag den 3. juli 
2016, kl.9,00 ved Søbysøgaard. Mødested 
som sædvanlig, hos Tove og Helge, Radby-
vej 27, 5792 Årslev. Tilmelding til træning 
og apporteringsprøven til Helge Knudsen. 
Telefon, 25609331. Mail: yobbo@dlgtele.dk 
Alle er velkommen, Helge.

2011 Frank Krøyer, Lohmanns Jaffa, 320 
point
2012 Frank Krøyer, Lohmanns Jaffa, 240 
point
2013 Ulrik Kjærsgaard, Erica, 110 point
2014 Gunnar Jensen, Kirstinekjær´s D Ed-
die, 240 point
2015 Søren Gottfredsen, Mårup Storm, 285 
Point
Palle Krag.

Frank Krøyer med Verner Larsens Jubilæums præmie 
”Johnstad-Møller pistolen”. Foto Palle Krag.

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

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

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

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

DANSK GORDONSETTER KLUB.
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Merløse. 
Tlf. 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

www.fjd.dk

AGERHØNS

15 agerhønekyllinger og et par 
æglæggere

- med eller uden bur -

Bestillinger modtages på 8 - 14 
ugers agerhønekyllinger

VESTFYNS
AGERHØNSOPDRÆT

Mobil: 40434850. Email: alexnissen@c.dk
www.agerhonsopdraet.dk

KOMPLET

Klar til familie-

udsætning

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 

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

KÆLEDYRS- 
KREMATORIET 
www.dyrekrematorie.dk 
RANDBØL: 75 88 01 23 
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· Enkelt – Én gang om dagen sammen foderet eller som godbidder
· Præcist – Nøjagtig dosering med måleske og 10 kg’s vægtintervaller
 Rent – Pellets er koldpressede råvarer -> Ingen støv, ingen dryp 
 Indeholder Gonex
 ~ Standardiseret, høj-aktivt og naturligt ekstrakt fra grønlæbet musling 
 ~ Den originale GLME, der har vist sin effektivitet 
 ~ Den GLME, der er gennemført flest studier på
 Canosan kan anvendes både forebyggende og til vedligeholdelse 
 Velsmagende – Spises villigt af de fleste hunde
 

for et aktivt liv
Canosan pellets
- styrker og vedligeholder               
hundens bevægeapparat!

…for daglig bevægelse

ng 

Til alle hunde 

i alle aldre...

www.bivet.nu/dk

Canosan pellets - 
Enkelt, præcist og rent

k
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