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Apportering i Holland
Mere end 100 hunde til apporte-
ringsprøve. Det er noget ganske an-
det i landet med de mange kanaler.

Positiv indlæring
Det er ikke det samme som 
fri opdragelse. 
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BLIV MEDLEM ALLEREDE NU PÅ WWW.EHT.DK

Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive medlem, er du velkommen til at kontakte: 

Breeder- og ernæringskonsulent Kathrine Due Tranekjer, tlf.: 27 80 01 54 eller på kdt@eldorado.dk

Er du 
medlem?

EUKANUBA HUNTING TEAM
FOR ALLE KVALITETSBEVIDSTE JÆGERE OG DERES HUNDE

OG FÅ ADGANG TIL:

 KVALITETSFODER TIL  
 MARKEDETS BEDSTE PRISER

 RÅDGIVNING OM  
 KORREKT ERNÆRING

 SPÆNDENDE  
 JAGTARRANGEMENTER

PREMIUM 
ERNÆRING skræddersyet til din aktive hunds behov
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Jagthunden
Jagthunden er medlemsblad for specialklubber til-
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.
 
Ansvarshavende redaktør opg hjemmeside: 
Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31, 7490 
Aulum. Tlf. 97 47 24 93. Mobil. 24 82 10 93. (Re-
daktion og layout). e-mail: jagthunden@fjd.dk

I redaktionen med særligt ansvar for annoncer 
mm: Conni H. Jakobsen, Gerrebækvej 13, 6360 
Tinglev. Tlf. 29 89 93 63. 
e-mail: ajagthund@hotmail.com.

Tekst og billeder, læserindlæg mm (ikke special-
klubstof) optages ved henvendelse til redaktøren 
Teksten leves på CD eller mail. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i 
indlæggene.
Deadline for stof til bladet er d. 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 
1/9 og 1/11.
Alt klubrelateret stof sendes til redaktøren for den 
pågældende specialklub.

Adresseændringer skal ske til kassereren for din 
specialklub. Se bagerst i bladet.

 
Udebliver Jagthunden, så skal du rette henven-
delse til kassereren for din specialklub.
Se bagerst i bladet.

Tryk: Johansen Grafi sk, Holstebro.

De stående jagthundeklubber

(Fællesrepræsentationen for Specialklubber for 
Stående Jagthunde i Danmark)
 
FJDs formand: Christian Johansen, Bilstrupvej 32, 
7800 Skive. Tlf.: 97 52 90 00. Mobil: 40 31 88 35. 
e.mail: formand@fjd.dk

FJDs sekretær : Jette Veggerby.,Friggvej 20, Sdr. 
Onsild, 9500 Hobro. Tlf.: 51 86 05 08. 
e-mail: sekretaer@fjd.dk

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

Dansk Jagthundeudvalg
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: dju@danskjagt-
hundeudvalg.dk. 

DJUs hjemmeside: www.danskjagthundeudvalg.dk
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Forsidefoto: Anette Laursen
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Efter VSA-prøven gik Casper lidt i tænkeboks. Hvilke fejl havde han bestået som 
hundefører? Foto: Jette Veggerby.

Baglæns kædning er et af de nye begreber i hundeopdragelse. Via apportindlæring 
forklares begrebet og metoden. Foto: Flemming Østergaard.
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       Er vi fremme i skoene?
        Når disse linjer læses er jagt
        sæsonen i fuld gang og prøve-
        sæsonen ved at være slut. Julen
        nærmer sig, og måske er det 
        ved at være tid til at gøre status. 
        Fik vi det ud af året, vi gerne
ville? Oplevede vi veldresserede hunde til 
prøver og samlinger? Var der fremgang for 
vores race? Fik vi fl ere medlemmer i klub-
ben? Havde vi nogle gode arrangementer, og 
oplevede vi hyggeligt fællesskab, når vi var 
samlet til det ene eller det andet arrangement?
  Der kan sikkert stilles tusinde spørgsmål, og 
alle kan nok ikke besvares entydigt, men vi 
burde i hvert fald være i stand til at fi nde ud 
af, om vi nu bruger de muligheder optimalt, 
der er for at skaffe nye medlemmer og få 
jægerne til at anskaffe en stående hund.
  Netop i disse år, hvor der er stor fokus på 
markvildtet, burde vi have mulighed for at 
skabe fremgang for jagten med de stående 
racer, for indsatsen for markvildtet hænger 
uløselig sammen med at gå på jagt. Naturlig-
vis kan man også gå på jagt med spaniels og 
retrievere – ikke et ondt ord om det, men den 
ekstra dimension, standen og den spænding 
det medfører, kan man altså kun få, hvis man 
har en af vore racer.
  I september blev der nok en gang afholdt 
Naturens Dag. I den forbindelse kom jeg til 
at tænke på, at her burde vi have været med. 
Vi kunne da godt have haft et arrangement i 
Jylland og et på Sjælland, hvor vi demonstre-
rede, hvad jagt med stående hund.
  Inde i dette nummer er der en god artikel om 
kvindeweekend i Münsterländerklubben. Den 
er tankevækkende, og jeg kunne ikke lade 
være med at lade tankerækken løbe videre og 
spørge mig selv om, hvorfor vi ikke afholder 
kurser specielt for nye medlemmer. Hvorfor 
arrangerer vi ikke noget, der går et lag dybere 
end lidt træning på marken eller et apporte-
ringskursus?
  Ville det ikke være helt fantastisk, hvis man 
til potentielle hvalpekøbere kunne sige, at 
hvis de køber en hund og melder sig ind i 
klubben, så er der straks nogle tilbud om at 
komme og lære, hvordan man bliver en god 
hundeejer og god til at opdrage det nye fi rbe-
nede familiemedlem.
  Der er for mig ingen tvivl om, at der i den 
brede offentlighed er en større forståelse for, 
at man går på jagt og skyder en fasan, et par 
agerhøns, en hare eller et par snepper, end at 
man omringer en skov og skyder 500 fasaner. 
Ikke et ondt ord om fasanklapjagter. Lad dem, 
der har lyst, betale for det. Fasanerne har haft 
et godt liv i skoven, og de ender på middags-
borde rundt omkring.
  Jeg tror blot på, at i en tid, hvor menneskene 
i de store byer, (det er dem, der bestemmer – 
det er dem, der er fl est af) forsøger at komme 
lidt tættere på den natur, de har forladt, har vi 
en enestående mulighed. Vi skal bare forstå at 
gribe den.

Rigtig god jagtsæson
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 tidstrifthylde.
  Send en mail til redaktionen, hvis du 
kender nogen, der gerne vil have bladet lig-
gende i venteværelse, bibliotek eller lign..

Hvis Jagthunden udebliver
Vi får i løbet af året mange henvendelser angående levering af Jagthunden. Typisk, når 
man ikke har modtaget bladet. Det sker også at medlemmer henvender sig, hvis man ikke 
længere ønsker at være medlem.
  Vi hjælper gerne og oftest ved at henvise til, hvor man skal henvende sig. Men det er 
sådan indrettet at det er ”kasserersystemet”, der sørger for, at de enkelte medlemmer 
modtager Jagthunden. Cirka tre uger før bladets udsendelse fremsender klubkassererne 
adresselister på medlemmerne til FJDs kasserer, der så videresender samtlige medlems-
adresser til trykkeriet.
  Derfor skal man, hvis der er sket adresseændring, hvis man ikke modtager bladet, hvis 
adressen evt. er skrevet forkert, eller hvis man ikke længere ønsker at modtage bladet, 
henvende sig til kassereren for en specialklub, hvor man er medlem. Så vil der nemlig 
straks blive foretaget den ønskede ændring, som så kommert til at virke op gennem syste-
met fra det næste nummer udsendes.
  Adresser og telefonnumre på specialklubbernes kasserere fi ndes bagerst i bladet.
Mvh
Redaktionen

FUV har nu fået egen hjemmeside
Her vil seneste nyt om fuldbrugsprøverne 
blive lagt op.
  Klik ind på: www.fuldbrugsproeve.dk

Engelske og kontinentale racer.
FJDs prøve ved Herning – Aulum den 27. 
oktober – max 2 hold engelske/kontinentale
 Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26,  
7400 Herning.  Mødetid: kl. 08.00
 Prøveleder: Flemming Østergård, Lund-
gårdsparken 31, 7490 Aulum.  Tlf. 
97472493/24821093.  Mail: mail@storaa-
ens.dk
 Tilmeldingsfrist: 17. oktober 2015. 

Kontinentale racer
FJDs Nordjyske Prøve Hobro torsdag den 
27. oktober – max 2 hold kontinentale
 Mødested: Vielshøjen 3, Hørby, 9500 Ho-
bro.  Mødetid: 9:30

Seneste tilmelding: søndag 18. oktober.
Prøveleder: Peter Katholm, Vielshøjen 3, 
9500 Hobro tlf. 21341660.
Mail: Peter@eurocon.dk

FJDs Markprøver efter DM

Foto: Alex Nissen.
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SUBARU VAN ÅB NER FOR N Y E  EVENT Y R
Er der gule plader udenpå, er der god plads indeni. Med en Subaru Van får du symmetrisk 

subaru.dk

 OUTBACK: Brændstofsforbrug 17,9km/l CO2 147g/km. FORESTER: Brændstofforbrug 11,8-17,5 km/l. CO2 150-197 g/km.  
De afbillede biler er monteret med ekstraudstyr. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

 SUBARU VAN. FÅ ENDNU  
MERE PLADS  
    TIL DIN LIVSSTIL

OUTBACK VAN fra 299.900,-
(+ moms kr. 48.417)

FORESTER VAN fra 219.900,-
(+ moms kr. 35.955)

XV VAN fra 194.900,-
(+ moms kr. 32.251)

FORESTER VAN fra 219.900,- OUTBACK VAN fra 299.900OUTBACK VA ,
417)

AN fra 194.900,-
(+ moms kr. 32.251)

0,- XV VA
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Når hunden ikke vil
svømme
Tekst og foto: Flemming Østergaard

Unghunden står næsten lodret i 
vandet og slår med forbenene.
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Min unghund ville ikke svømme. Den 
troede ikke den kunne. Jeg kunne sagtens få 
den i vandet, men så snart den kom ud, hvor 
den ikke kunne bunde, stillede den sig lodret 
i vandet og slog med forbenene. 
  Jeg prøvede alt. Var selv med i vandet. For-
søgte at holde forparten nede. Fløjtede dæk. 
Gav den et apportemne. Alt det jeg plejer at 
gøre, hvis der er lidt svømmeproblemer. 
  Jeg lavede sågar et svømmebælte til den, 
som jeg satte omkring bagerste del af ryg-
gen. 
  Jo, det hjalp lidt, så længe den havde det 
på, men så snart jeg tog det af, var det galt 
igen. Der var tilsyneladende ikke rigtigt 
noget, der hjalp.
  Mange havde gode råd, lige fra at smide 
den ud fra en badebro til at trække den over 
en sø ved hjælp af en lang line.
  Nu er jeg af den opfattelse, at hvis man 
skal have en hund, der er god til vandarbej-
det, så skal den være glad for vand. Den skal 
opleve det våde element som noget positivt, 
så derfor forkastede jeg alt, hvad der kunne 
give negative assosiationer.
  Nu var gode råd dyre, for en jagthund, der 
ikke kan svømme, er ikke meget bevendt, 
så fat i telefonen og Johanna Jongstra på 
Østjysk Hundecenter. Det problem kendte 
hun godt, og det mente hun også, hun kunne 
afhjælpe. I bilen med hunden og kurs mod 
Silkeborg.

I døren blev vi modtaget af en smilende 
Johanna, der viste os ind i en rigtig fi n 
svømmehal med et dejligt bassin. Men først 
skulle hunden have vasket poter og skylles 
af, som i en rigtig svømmehal, så den ikke 
slæbte unødvendige urenheder ned i bas-
sinet. Så fi k den en svømmevest på, hvor der 
er en hank på ryggen, så man har godt fat i 
hunden. 
  Johanna Jongstra selv skulle også lige 
udstyres. Gummistøvler og regntøj, og så 
begyndte løjerne. Hunden blev stille og rolig 
ført ned i bassinet, der er 1,3 m dybt – ingen 
muligheder for at bunde. Johanna selv gik 
rundt langs kanten og holdt på den. 
  Selvfølgelig startede den som vanligt med 
at ville stå op og slå med forbenene, men 
et greb i hanken på svømmevesten fi k den 
placeret i en mere normal svømmestilling.

Hvad gør man, når hunden ikke kan svømme eller er overbevist om, at det er en fysisk umu-
lighed? Man bestiller en gang ”hundesvømning” og får hjælp af erfarne hænder i det store 
badebassin.

  Johanna førte hunden rundt langs kanten 
og tilbage igen. Bassinet er 7,5 m langt og 
3,5 m bredt så en enkelt tur frem og tilbage 
er på godt 18 meter. På den måde kan hun-
den faktisk ret hurtigt komme til at svømme 
mere end 30 meter.
  Selvfølgelig lå hunden bedre i vandet, men 
den overgav sig ikke lige så let, for man kan 
jo ikke svømme. 
  For hver tur rundt blev det bedre, og her 
handler det i høj grad om at få hunden kørt 
træt forklarede Johanna. Min unghund var i 
god form, så det varede noget, inden kræf-
terne begyndte at slippe op.
  Men langsomt mindskedes modstanden, og 
hunden slappede af, så den sluttede efter en 
lille halv times vandtræning med at svømme 
rigtig pænt.
   Jeg må indrømme, at jeg var imponeret. 
Det her var noget nemmere end at kæmpe 
med den i søen eller til hundetræning. Og 
da Johanna hele tiden talte roligt til hunden, 

„Bademester“, Johanna Jongstra leder stille og roligt 
hunden ned i bassinet.
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opfattede den heller ikke ”badeturen” som 
en eller anden form for straf.
  Den opfattede det nok heller ikke som en 
belønning, men den fandt sig i at skulle 
være i vandet, og et var sådan set det væ-
sentlige, for bare den kunne acceptere det 
våde element, så skulle den nok med tiden 
blive glad for det. Her vil apportering helt 
sikkert hjælpe, for den elsker at apportere.
  Det var kanon godt, og da vandet er 270, er 
det heller ikke på nogen måder ubehageligt 
for hunden, så snart den altså har vænnet sig 
til det våde element. 
  De fl este hunde skal ifølge Johanna 
Jongstra i bassinet nogle gange, før de er 
helt fortrolige med vandet, men det er også 
til at komme over økonomisk. Et 10-turs 
kort koster 750 kr., medens man kan få en 
enkelt tur for en ”hund”.
  Nu er bassinet ikke kun beregnet til jagt-
hunde, der af en eller anden årsag ikke kan/
vil svømme. Langt de fl este hunde, som 
kommer i hundesvømmehallen, og det er 
faktisk en hel del i løbet af en uge, er hunde, 
som skal genoptrænes efter skader.
  Lige som for mennesker er svømning en 
god måde at træne på, hvis man har haft 
en eller anden skade, og mange dyrlæger 
henviser hunde til Østjysk Hundecenter, så 
de kan genoptrænes på en god måde uden 
belastninger.

Men Østjysk Hundecenter er andet end 
svømmehal. Det er også en stor og vel-
fungerende hundepension med plads til 36 
hunde. I højsæsonen, da jeg var på besøg, er 
der normalt fuldt belagt, og den gennemsnit-
lige belægningsprocent for året er ca. 50.
  Men man hører ikke hundene. Man skal 
faktisk ind i selve bygningen, før man bliver 
klar over, at der lige nu er hunde i alle 
bokse.
  Det hele er super fi nt indrettet med store 
løbegårde på græs, hvor hundene kan løbe 
rundt fl ere gange hver dag. Alt ser ud til 
at fungere helt optimalt. Der er superfi ne 
faciliteter, og der er orden over det hele. 
Man får hurtigt en fornemmelse af, at her er 
det tjek på det hele også i den lille butik, der 
sælger udstyr og hundefoder.
  Her kan man trygt sende sin hund i pen-
sion. Her vil den have det godt, bl.a. fordi 
der er en særlig afdeling for ældre hunde, 
der så ikke behøver lade sig stresse af yngre 
artsfæller under lufteturene.
  Så har du vandproblemer, eller mangler du 
en god pension i ferien, så kan jeg varmt an-
befale at gribe knoglen og ringe til Johanna. 
I tillæg får du nok også en hyggelig hunde-
snak, for hun er som bekendt også formand 
for Drenteklubben.

- Se, jeg kan svømme. I løbet af en lille halv time 
overgav hunden sig, slappede af og svømmede så 
rigtig fi nt.

Fuglekalenderen 2016
Dan Zetterström og Mats Ottoson
Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busk
Illustreret.
160 sider. Pris 169,95 kr.

Fuglekalenderen er på gaden. Makkerparret 
Dan Zetterström og Mats Ottoson har gjort 
det igen. Det er en pragtfuld kalender eller 
skulle man sige bog, for der er rigtig godt 
læsestof i den fi ne sag.
  Hver uge præsenteres en ny fugl, og ved 
hver måneds begyndelse præsenteres måne-
dens fugl. ”Oktober. Måske er det uglernes 
store fremadrettede øjne, som gør, at de 
regnes for at være kloge, i det mindste i 
eventyrenes verden. De møder i langt højere 
grad end andre fugle ens blik, når man kig-
ger på dem…..”
  Jeg blev også glad og helt nostalgisk da 
jeg i uge 48 fandt en af min barndoms mest 
skattede fugle, Silkehalen. Den kom altid 
på vintertræk og slog sig ned i vores og de 

omkringliggende haver for at mæske sig 
med resterne af efterårets bær og paradisæb-
ler. Uendelig smuk, helt sin egen og ikke til 
at forveksle med nogen anden fugl.
  Den er ligesom de andre fugle i kalenderen 
smukt gengivet af Dan Zetterström. Det er 
sarte, fi ne tegninger, som man kun kan blive 
glad af at se på.
  Der er masser af plads i kalenderen til 
notater, så bogen er værd at gemme som en 
slags dagbog, hvor man kan have indføjet 
spændende oplevelser eller fugleobserva-
tioner.
  Fuglekalenderen er en oplagt vært/værtin-
degave her i efterårsmånederne, og trækker 
man den lidt, er det en meget smuk advents-
gave.
F.Ø.

Så kom den smukke fuglekalender

Bøger
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Man bliver hvad man spisern spiser

Det startede med jagten på det  
perfekte foder til vores hunde.  
En jagt der sidenhen har ført til en  
tilværelse som importør af kvalitets-
foder til professionelle  
og private. Udvalget er nøje afstemt, 
så det tilgodeser hunde med ethvert 
behov, og vi er ustandselig på udkig 
efter nye trends i markedet.  
God appetit.

Erik Aalund

DEN RIGTIGE MAD TIL

din bedste ven
SPORTSMAN’S PRIDE  |   FROMM FAMILY  |   HERITAGE  |   GILPA  |   F IRST BUDDY
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Til apporteringsprøve
i Holland

Solen skinnede. Det var dejligt vejr, og ved de sidste 
lydighedsøvelser lige før frokost var køerne blevet 
lange.

Her er en beretning fra et af vore „KJS-medlemmer“ om en spændende tur til landet med de 
mange kanaler, hvor en apporteringsprøve i hvert fald er noget helt andet end i Danmark.

Tekst: Charlotte Skou
Foto: Jenny Ross m. fl .
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For tre og et halvt år siden købte vi en Grif-
fon Korthals i Holland, og har siden da holdt 
kontakten til opdrætterne. Da de besøgte os i 
april i år, spurgte de, om jeg havde lyst til at 
deltage i deres lokale apporteringsprøve 29. 
august. Svaret var: - Ja, da. Der var jo længe 
til og det lød meget sjovt.
  Da vi kom lidt tættere på, fi k jeg mine 
betænkeligheder, for Herman har i løbet 
af sommeren ædt et par ænder på to gange 
udvidet apportering. Jeg har 650 km til Hol-
land, og det tager ca. otte timer, så det er jo 
lidt lang vej - især hjemad, hvis det bare er 
for at spise et måltid and. Jeg valgte dog at 
tage chancen.

Den hollandske apporteringsprøve KNJV 
er bygget op som en tretrinsraket bestående 
af 10 øvelser, hvor man får et C-diplom, 
hvis man består de første fem øvelser og 
et B-diplom, hvis man består de første otte 
øvelser og et A-diplom, hvis man består 
alle 10 øvelser. De første tre øvelser er rene 
lydighedsøvelser, mens de sidste syv er 
apporteringsøvelser, som bliver sværere og 
sværere jo længere man kommer i alfabetet.
  Ved hver øvelse får man en karakter enten 
0 for dumpet eller et tal mellem 6 og 10. 
Samlet skal man have mindst 7 i snit for at 
få et diplom. 
  Jeg havde inden prøven fået udleveret reg-
lerne på hollandsk og havde lidt svært ved 
at gennemskue, hvad der stod. Jeg prøvede 
først at køre teksten en tur gennem Google 
Translate velvidende, at det kommer der 
med garanti noget nonsens ud af og denne 
gang var heller ingen undtagelse. Jeg var 
især lidt loren ved de ”vilde bjørne” der 

skulle apporteres. Det viste sig dog at være 
en and udlagt i en skov.
De 10 øvelser består af:
A: 40 m gang med hunden i snor rundt i et 
8-tal. Herefter tager man snoren af hunden 
og lægger den på jorden og går banen rundt 
en gang til med hunden fri ved fod. 
B: Sende hunden ud minimum 30 m og lave 
et indkald, når dommeren giver ordre til det.
C: Lægge hunden af to minutter, hvor den 
må stå, sidde eller ligge efter eget valg. 
Den stilling man har valgt at sætte hunden 
af i, skal holdes i to minutter. På grund af 
tidspres afprøves hundene to og to.
D: Hente en kanin, som bliver kastet et par 
meter på 25 meters afstand.
E: Siddende tre m fra en kanal med stejle 
skrænter skydes en and, som hunden skal 
markere og hente. Skytte, kaster og dommer 
står på bredden ved siden af fører og hund, 
og kaster anden 12-15 meter ud i vandet. 
F: Frit søg i en skov, hvor der ligger gemt en 
and 40 m inde i skoven.
G: Der skydes en and 60 m fra hunden. 
Anden kastes ca. fem meter, og hunden skal 
markere anden. Skytten står relativt tæt på 
og går kun få meter væk fra stedet, så tiden 
hunden skal huske markeringen er mindre 
end på danske prøver. 
H: Hente en and der er lagt ud på land på 
den anden side af en kanal. Kanalen kan 
være 10-40 m bred og anden kan ligge 
10-40 meter fra bredden.  Er kanalen meget 
bred ligger anden tilsvarende tættere på 
bredden, så den samlede afstand bliver 
nogenlunde ens.
I: Hunden dirigeres 100 m ud til et stop-
punkt, som skal rammes inden for en 

radius af fem meter. Efter at dommerne 
har godkendt, at hunden sidder tæt nok på 
stoppunktet, sendes hunden 50 m videre 
vinkelret på den første linie, hvor den skal 
fi nde og apportere en skovdue. Dette er en 
dirigering og den eneste øvelse, hvor det er 
tilladt at give hunden ordrer. Hver ordre, der 
ikke straks bliver efterlevet af hunden, giver 
et minuspoint.
J: Hunden sendes over en mindst 15 meter 
bred kanal, og på den anden side er der et 
andeslæb, som hunden skal tage op. Slæbet 
er 300 m langt og har to knæk på 90�. 
Undervejs på slæbet skal hunden passere 
gennem et hul i et levende hegn og på den 
anden side er der terrænskift. I dette tilfælde 
fra en meget høj og frodig rødkløver til en 
tør stub af en slags.
Ved alle øvelserne står dommeren lige bag 
føreren og prikker føreren på skulderen, når 
der må gives ordre til apport. Det fungerede 
bedre end på de danske prøver, for det giver 
mulighed for at holde øje med hunden i ste-
det for dommeren og en eventuel knaldap-
port kan stoppes meget hurtigere. Desuden 
kan man koncentrere sig om at se, om 
hunden har fokus på nedfaldsstedet.
  Der skydes med haglgevær ved alle prø-
verne. Det giver også lidt mere krydderi for 
en hund, der kender lugten, synet og lyden 
af en bøsse. Desuden skydes der alle gange 
relativt tæt på vildtet og ikke som på de 
danske prøver, hvor man simulerer, at man 
rammer en and på 50 meters afstand. 

Der var 115 hunde tilmeldt apporterings-
prøven og 111, der mødte frem til afprøv-
ning. Det var et studie i hunderacer med 20 

Vi venter ved prøvens første opgave; apportering af vild kanin gemt 40 m inde i tæt skov. Kl. var kun 6.30 og 
morgentågen var endnu ikke lettet. Foto: Vincent Tangelder.

Apporteringsprøven blev afholdt på et offentligt 
tilgængeligt område omkring et gammelt friluftsteater. 
Der var både skov, mark og kanaler til alle prøvens 
forskellige discipliner inden for kort gåafstand.
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racer repræsenteret.
  Prøven blev holdt på et offentligt område 
ved et friluftsteater og der var fi ne faciliteter 
og gåafstand ud til alle 10 prøveområder. 
Inden prøven havde alle fået udleveret et 
program med et fl yfoto over området, hvor 
der var indtegnet, hvor prøveområderne lå, 
så det var meget let at fi nde rundt.
  Ved prøvens start kl. 6 om morgenen 
startede vi ved dyrlægen med et tjek af 
hunden og fi k at vide, at Herman var ”fi t for 
testing”.
  De gør meget ud af, at alle hunde får ens 
prøvebetingelser og derfor er der ingen 
hunde, der får en and, som andre hunde har 
haft i munden. I stedet får man sin person-
lige prøveand, som skal følge en hele dagen 
og bruges til alle øvelserne.
  Ud over anden fi k man et stort gult skilt 
med sit prøvenummer, som man skulle bære 
synligt på tøjet samt fi re plasticposer til at 
afl evere og hente anden i ved de forskellige 
poster. Alle prøvedeltagere havde medbragt 
deres eget håndklæde til at tørre anden i, 
efter at den havde været i vandet, så den 
kunne holde sig frisk dagen igennem.
  Mange lavede et par apporteringer med de-
res and, så snart de havde fået den udleveret, 
men jeg skulle ikke nyde noget af at miste 
min and inden jeg var kommet i gang, så jeg 
nøjedes med at lade Herman snuse til det 
håndklæde, jeg havde lagt i posen sammen 
med anden.
  Hermans opdrætter, Helma, deltog også 
i prøven med hans lillesøster Cloud, og vi 
fulgtes ad rundt. Hendes mand Henny var 

ansvarlig prøveleder og førte ikke hund 
den dag. Alt i alt var der 35 hjælpere, 7 
dommere, 1 overdommer, et 12 mands 
jagthornsorkester, en fotograf og fl ere men-
nesker i køkkenet.
  Det er et fast team af hjælpere og jeg så 
Hennys drejebog for prøven. Her var alt 
skemalagt time for time i mindste detalje, 
så alle vidste, hvem der skulle gøre hvad 
hvornår.
  De brugte WhatsApp til at kommunikere 
med hinanden under prøven, så alle poster 
vidste med det samme, hvis en hund var 
udgået. Hvis de spildte blot 60 sekunder 
mellem afprøvning af hver hund, fordi den 
ene hund ikke var fremme, når den anden 
var færdig, betyder det næsten to timers 
forsinkelse totalt på en prøve af denne stør-
relsesorden. Jeg var meget imponeret over, 
hvor effektivt det hele fungerede. 

Vi havde inden prøven fået at vide, at 
Helma og jeg skulle starte med prøve F (and 
i skov) og herefter H (and på den anden side 
af kanal). Herman fandt lynhurtigt anden, 
men kort før afl evering fornemmede jeg lidt 
tøven og valgte at komme med et lille op-
muntrende ”kom her”. Anden blev herefter 
afl everet perfekt, men det kostede det første 
point.
  Den næste øvelse var and på en kvægfold 
på den anden side af en kanal. Jeg mente, at 
Herman havde denne øvelse i sine gener og 
havde forsømt at træne søg på land på den 
anden side af vand. Jeg har så ofte haft pro-
blemer med, at han går på land for at fi nde 

ænderne udlagt i siv. Han startede også helt 
perfekt, men kunne ikke lige fi nde noget i 
første runde på land og begyndte derefter 
at søge i de sparsomme siv i for lang tid 
inden han fi k lagt et nyt slag bagud og fandt 
anden. Det kostede point og det blev til et 
7 tal.
  Næste øvelse blev markeringen på 60 m. 
Han gjorde det perfekt og dommeren kom-
menterede undervejs, at han løb korrekt 
ud, og at NU skulle han dreje. I det samme 
vendte Herman rundt og samlede anden op i 
et snuptag. Dommeren sagde: - 10 point ind 
til videre. Men to meter før afl evering smed 
Herman anden på jorden. Jeg var nødt til at 
give ny ordre til apport og inden opsamling 
puffede han for en sikkerheds skyld lige lidt 
til den, hvorefter han afl everede siddende 
til hånd. Det blev desværre også kun til syv 
point, og sådan fortsatte det alle otte øvelser 
igennem.
  Vi bestod dog alle otte øvelser og fi k 
dermed et B-diplom og samtidig også point 
nok til at kvalifi cere mig til de to prøver til 
A-diplomet. I alt var der 39 hunde der gik 
videre til de sidste to prøver. 

Vi skulle alle starte med prøve I, og det 
var der en ganske logisk forklaring på. Det 
tager lang tid at lægge slæb til 39 hunde, 
men det tager kun ganske kort tid at dumpe 
på test I. Jeg syntes nu ikke, det så så for-
færdelig svært ud. Vi skulle dirigere hunden 
ud til en tot vissen ukrudt ca. 80 m fremme i 
marken og herefter ca. 70 m til siden.
  Vejret var fantastisk og solen skinnede, 
men alt for varmt til hundearbejde og stort 
set ingen vind. Det var det helt store tilløbs-
stykke og mindst 75 mennesker og næsten 
lige så mange hunde havde sat sig tilrette 
bag hegnet for at se på.
  Jeg havde et af de allersidste prøvenumre, 
så jeg fandt også en plads og kiggede for 
måske at kunne se et mønster i hundenes 
arbejde. Hund efter hund dumpede og jeg 
måtte revurdere min opfattelse af sværheds-
graden.
  Da de første 20 hunde var dumpet på 
stribe, kunne jeg godt se, at her hjalp hver-
ken held og lykke eller lidt jagtiver. Der 
skulle mere til og det mere havde Herman 
heller ikke. Han kom først for langt til 
venstre, overhørte et par kommandoer eller 
reagerede for langsomt og sluttede af med at 
markere, at også han havde lokaliseret ”her-
retoilettet” og så var vi også ude.
  I alt var der fi re hunde, der klarede test 
I. Heraf en Ruhåret Hønsehund og tre 
Labrador Retrievere. Kun de tre Labrador 
Retrievere klarede test J. Af de mulige 100 
point fi k de henholdsvis 85, 90 og 95. Kun 
én enkelt gang på 30 år har en hund opnået 
at få 100 point.
  Ud over de tre hunde der fi k A-diplom fi k 
66 hunde B, 15 fi k C, 24 bestod ikke og tre 
hunde blev diskvalifi ceret (ødelagt vildt).

En perfekt markering af en and skudt på 60 m efterfulgt af en afl evering, der var tæt på at koste B-diplomet.
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Jagthundens foretrukne seng
Leveres inklusiv madras og kan købes i flere  forskellige størrelser:
Lille .........................................................................................str.   42x52 cm
Mellem ...................................................................................str.   50x70 cm
Stor .........................................................................................str.   58x87 cm
Gigant .....................................................................................str. 70x100 cm
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Info og bestilling: Happy Dog .  8940 Randers SV . Tlf. 86 44 54 55 . info@happydog.dk  .  www.happydog.dk

HAPPY DOG
- ET NATURLIGT SUNDT VALG

Kornfrit gourmetfoder af 
eksklusive råvarer

Proteinkilder: 
 Laks, kanin og lam

Anbefalet af dyrlæger 
ved  mistanke om  
foderintolerance

NYHED

Hundens præstation 
kan forbedres med op 
til 40%.
Optimal udvikling af 
avlshunde.
Beskytter mod  skader.
Giver skinnende  
blank pels.
Fremmer frugtbar- 
heden i tæven.



14 www.fjd.dk

Brug „hørebøffer“
også til hønsejagt

Det er blevet mere almindeligt at se jægere med høreværn. I virkeligheden er det måske slet 
ikke så dårlig en idé, for ørerne udsættes faktisk for ganske kraftige lydpåvirkninger ved 
skudafgivelse.

Året er 1978. Jeg står på en fl ugtskydnings-
bane i Skive og føler mig udenfor. De andre 
skytter kigger underligt på mig og trækker 
lidt på smilebåndet af mine ørebøffer. Der 
falder fl ere muntre bemærkninger om mine 
høreværn.  
  Vi skal slet ikke så forfærdeligt langt 
tilbage i tiden, før det snarere var reglen 
end undtagelsen, at man skød fl ugtskydning 
uden høreværn. Og på jagter så man ingen 
med høreværn.
  Situationen på skydebanerne har ændret 
sig afgørende. Nu hedder det således på 
min riffelskydebane:- Hvis alle har anlagt 
høreværn, må der lades og skydes. Og det 
samme er tilfældet på lerduebanerne. På 
skydebanerne er der i dag påbud om brug af 
høreværn.

  På jagterne er billedet mere sammensat. 
Men et stadig stigende antal jægere bruger 
høreværn på jagter – især på klapjagterne, 
hvor der ofte skydes mange skud.

Nedsat hørelse kan have mange årsager. 
Men vi ved efterhånden alle, at en af de 
mulige årsager er en støjskade på øret 
fremkaldt af impulsstøj. Således kaldes i 
fagsproget den støj, der opstår ved fx riffel- 
og haglbøsseskud. 
  Normalt hører vi ved, at en lyd, der via 
det ydre øre og mellemøret kommer ind 
i øresneglen (cochlea) i det indre øre og 
her bringer de små hår på hårcellerne til 
at bevæge sig. Hårcellerne sender derved 
signaler til hørecentret i hjernen, og vi kan 
således høre lyden. 

  Støjskader fører til, at de hårceller, der 
registrerer lyde i et bestemt frekvensområde 
bliver ødelagt. Er en hårcelle én gang alvor-
ligt skadet, så er det en irreversibel skade. 
Hårcellen kan altså ikke gendannes eller 
repareres. En støjskade er således blivende, 
og den medfører, at vi ikke kan høre tonerne 
inden for et bestemt frekvensområde.
  Ikke sjældent er en sådan høreskade også 
ledsaget af en vis grad af tinnitus: en vedva-
rende ubehagelig hyletone i ørene. 
En person med en støjskade på øret har 
fx svært ved at følge med i en selskabelig 
samtale med fl ere deltagere, hvor stem-
merne glider ind over hinanden. Det er et 
ganske invaliderende handicap, som kan 
gøre, at man føler sig helt lost i et ellers godt 
selskab.

Artiklens forfatter med hørevær-
nene fra 1978.

Tekst: Hugo Jensen
Foto: Flemming Østergaard
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  Som nævnt kan selve grundskaden på 
det indre øre ikke helbredes, men man kan 
til en vis grad symptombehandle med et 
høreapparat. Der er bare det ved det, at der 
er mange mennesker, som har svært ved at 
vænne sig til at bruge høreapparater, og så 
godt som en velfungerende naturlig hørelse, 
bliver det aldrig. 

Arbejdsmiljøloven foreskriver høreværn 
fra en støjstyrke på 85 decibel, og fra 80 
decibel skal høreværn stilles til rådighed. Se 
på oversigten fra Høreforeningens hjemme-
side om lydniveau.
  Det fremgår jo ganske klart, at skud med 
jagtgevær hvad angår lydniveau helt henne 
ved støjkilden ligger langt over den grænse 
(85 dB), hvor Arbejdsmiljøloven fore-
skriver brug af høreværn. Man kan derfor 
ikke stærkt nok opfordre alle til at bruge 
høreværn både på jagt og – selvfølgelig – på 
skydebaner.
  Og husk også i den forbindelse at give dine 
børn høreværn på, hvis du tager dem med på 
skydebanen eller på jagt. Alt alt for ofte ser 
man desværre børn færdes på skydebanen 
uden høreværn. 

Eksempler på 
lydniveauer 

Hvisken 30 dB 
Normal samtale 60 dB 
Motorplæneklipper 90 dB 
Båndpudser 93 dB 
Traktor 96 dB 
Boremaskine 98 dB 
Bulldozer 105 dB 
Sprøjtepistol 105 dB 
Kædesav 110 dB 
Smertegrænse 125 dB 
Jetfly ved start - Take-Off   140 dB 
Skud med jagtgevær 165 dB 
 

Udvalget af høreværn (ørepropper eller 
ørekopper) er i vore dage meget bredt. 
  Priserne svinger fra ca. tre kroner for 
almindelige passive engangs-ørepropper til 
fl ere tusinde kroner for individuelle, form-
støbte aktive høreværn.

  Passive høreværn virker ved deres blotte 
tilstedeværelse i ørene eller uden på det 
ydre øre, mens aktive høreværn også virker 
elektronisk på den ene eller anden måde. 
Men det er fælles for de forskellige typer, at 
de alle sammen nytter noget.
  Hvad angår køb, bør man lade sig rådgive 
i en jagtforretning, man har tillid til. Hvis 
man vil forberede sig rigtigt godt til købet, 
så er der efter min mening virkelig god 
vejledning at hente på følgende side fra 
Industriens Branchemiljøråd:  http://www.i-
bar.dk/media/2827474/hoerevaern_pdf.pdf .
  Selv bruger jeg på skydebanen en kombi-
nation af billige passive ørepropper og pas-
sive ørekopper ud fra en fi losofi  om, at der 
er en tid til at tale og lytte og én til at skyde.
  Hvis man færdes meget på skydebanen 
i kammeraters lag, eller hvis man er i en 
undervisningssituation og både vil have hø-
rebeskyttelse og kunne føre en samtale, så er 
et aktivt høreværn, der muliggør begge dele 
måske det rigtige. For en bredere gennem-
gang af de forskellige høreværnstyper vil 
jeg henvise læserne til følgende artikel fra 
”Jægernes Magasin” https://jaegernesma-
gasin.dk/artikler/horevaern-jagt-undga-
horeskader

Jeg kom efterhånden til at kende fl ere af 
skytterne fra fl ugtskydningsbanen dengang 
og har holdt bekendtskabet ved lige med 
nogle af dem.
  Det er en kendsgerning, at fl ere af dem i 
dag er udstyret med høreapparat. En enkelt 
af dem har jeg forholdsvis jævnlig kontakt 
med. Han har et høreapparat liggende i skuf-
fen, som han ikke kan vænne sig til at bruge.
  Jeg må råbe meget højt, når jeg skal tale 
med ham, og nogle gange svarer han helt 
hen i vejret, fordi han ikke har hørt hvad jeg 
siger.
  Han er i høj grad hørehandicappet, og 
jeg er ikke i tvivl om, at der er tale om en 
støjskade fra alle de gange, hvor han har 
stået på skydebanen uden nogen form for 
høreværn.

Udvalget af høreværn er meget bredt, og priserne spænder vidt.

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
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Beskyt din hørelse 
... og hør alle nuancerne
Vi laver individuelle og håndlavet 
høreværn til dig med 4 års garanti.

15 års erfaring og leverandør til Rigspolitiet.

Priser fra

999,-

et.

Yderligere information:
Telefon: 39 40 10 50

E-mail: info@audiovox.dk · www.audiovox.dk

soundscope 
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Individuelt høreværn til jagt

Nedsat hørelse eller tinnitus  — Vi har Danmarks førende specialister i huset.
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Vi har også et bredt udvalg af jagtstier, jagtudstyr, transportkasser, foderhuse og fodertønder. Se mere på www.jagtdet.dk.
Vi udvider løbende vores sortiment med nye produkter indenfor Jagt og Fritid. Kontakt os og hør nærmere.

www.jagtdet.dk - altid Danmarks laveste priser!

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

Danmarks suveræn bedste kvalitet 
og største udvalg i fælder 
til ræv, mår, ilder m.m.
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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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REFLEKTIONER

Første år med Eta

I sidste artikel beskrev jeg hvordan jeg var 
nødt til at prioriterer min træning med Eta. 
Jeg prioriterede vandtræningen fremfor 
problemerne med apportering af kanin. Det 
vidste sig at blive positivt, eftersom at Eta 
fi k godt styr på både svømning og apporte-
ringen i vandet. 
  Derfor drejede jeg min opmærksomhed 
over på apporteringen af kanin, hvor jeg 
havde problemer med at Eta ville lege med 
kaninen, når hun skulle apporterer den.  
Jeg fi k en bemærkning fra formanden i 
DWK om at jeg ikke skulle tage det så 
tungt, for som Morten udtrykte det, så havde 
Eta jo ikke brugt så meget tid med kaninap-
portering. 
  Jeg besluttede derfor at anskaffe mig et par 
kaniner til træning, hvor jeg ville starte med 

omvendt apportering i haven derhjemme. 
  Resultatet blev en lederskabsøvelsen, hvor 
Eta fandt ud af, at jeg bestemt mente at ka-
ninen, blot skulle holdes fast, siddende foran 
mig. Der herskede ikke tvivl om, at dette var 
ikke for sjovt. Konsekvent ros blev givet, så 
snart Eta selvstændigt holdt fast i kaninen.
Jeg havde planlagt at det var det eneste, der 
skulle ske ved denne træning, så øvelsen 
blev ikke udvidet denne dag med f.eks. en 
kort markeret apportering. 
  I stedet planlagde jeg at lave et par slæb 
med kaninen, som jeg havde gjort tidli-
gere inden problemerne med den normale 
kaninapportering. Dette var blot for at få Eta 
endnu mere tilvænnet med at have kanin i 
munden, og fordi jeg havde gode erfaringer 
med denne øvelse.  Eta ville nemlig gerne 

Det er sommer og Eta skal 
deltage i de forskellige appor-
teringsprøver. Alt ser ud til at 
gå glat, men så kommer der 
en måske lidt uvant opgave 
kombineret med en førerfejl, 
og VSA bliver ikke bestået. 
Det giver stof til eftertanke.

Tekst: Kasper Råhede. Foto: Jette Veggerby
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komme med kaninen, når blot afstanden til 
mig var stor nok! 

Træningen lå selvfølgelig ikke som et mål i 
sig selv, men lagde op til DWK Kreds 2 lo-
kale apporteringsprøve, hvor jeg gik efter at 
vinde i den almindelige apporteringsprøve. 
  Jeg syntes dog ikke, vi var i mål endnu, så 
jeg planlagde den sidste træningsmetoden 
med fem umarkerede udlagte emner; ager-
høne, due, fasan, rævehale og naturligvis ka-
nin. Selve udlægningen var planlagt således 
at kaninen lå tættest på i rygvind. Den skulle 
netop være indenfor 10-15 meter, for det var 
her vi havde problemer med unoderne. 
  De andre emner blev lagt ud, sådan at 
hun formentlig ville apporterer disse før 
kaninen. 

  Vinden var drilsk, så træningen gik ikke 
helt som ventet, og da Eta blev sluppet 
første gang, løb hun direkte op til kaninen, 
og jeg nåede at tænke; al den forberedelse til 
ingen nytte! Der tog jeg fejl, for Eta appor-
terede kaninen perfekt. Intentionen skulle 
have været, at hun havde fået apporteret 
et par af de andre emner først, og fået lidt 
mere ro på, inden Eta skulle apporterer den 
spændende kanin. 

Den lokale apporteringsprøve i Kreds 2 
DWK
Op mod prøven i klubben, hvor Svend Hen-
riksen var hentet ind som dommer, havde 
jeg meldt Eta til både den alm. apporte-
ringsprøve og VSA, hvor jeg var påbegyndt 
træningen op mod VSA. Jeg var bevidst 
om, at hun ikke var klar mht. apportering af 
udlagte ænder ved vandhullet. Derfor havde 
fokus lagt primært på øvelserne i den alm. 
apporteringsprøve og VSA blev en del af 
træningen. 
  Der var nerver på mht. kaninapportering, 
og nu skulle træningen måles.  Jeg førte Eta 
frem til startlinien, hvorefter der blev sagt 
APPORT! Jeg benyttede ikke udelukkende 
apport kommandoen, for jeg havde trænet 
linieapportering med Eta. Hun blev sendt 
afsted i en retning, så hun ville ramme ka-
ninen cirka to meter til højre for hende, for 
så ville vinden gøre resten af arbejdet. Jeg 
måtte lige kommandere ”videre!” en enkelt 
gang, for at være sikker på at få hende lagt 
nok ud, men ellers gik alt som planlagt. 
Sikker apportering med rolig afl evering og 
maksimum point. 

  Resten af dagen gik også planmæssigt og 
Eta scorede maksimum point i hele prø-
ven, og vandt dermed pokalen for bedste 
hund, hvilket til min store overraskelse gav 
adgangsbilletten til Racedysten. 
  Mht. til VSA prøven var jeg spændt på at 
se om jeg kunne få Eta i frit søg på mod-
satte side af søen. Jeg havde nået at træne 
visse elementer i VSA prøven, som f.eks. 
at få Eta dirigeret over på modsatte side af 
søen. For ikke at tage fl ere elementer på en 
gang, havde jeg lagt træningen ud således 
at de ubesete emner lå tæt på hvor Eta gik 
på land. Dette var gået fi nt de to gange 
jeg havde nået at lave denne øvelse inden 
prøven. 
  Til selve prøven blev emnerne lagt cirka 30 
meter til venstre for hvor de fl este hunde gik 
på land. De var naturligvis lagt i dårlig vind, 
og det blev for svært for os. Eta formåede 
ikke at apporterer ænderne, eftersom hun 
stod på modsatte side og kiggede uforstå-
ende over mod mig; Hvor er ænderne Far?!
  Nu handlede det blot om træning, så 
udlæggeren blev bedt om at kaste en and 
relativ tæt på Eta, så vi kunne slutte af med 
en god oplevelse. 
  Refl eksioner over dette forløb, havde jeg 
naturligvis, og man kan spørge sig selv, 
hvorfor jeg sendte hende over til det sted, 
hvor alle de andre hunde var gået på land. 
Jeg havde haft muligheden for at dirigere 
hende de 30 meter til venstre, imens hun 
svømmede i vandet, og så ville vinden gøre 
resten af arbejdet. Men den urutinerede fører 
gik i hak, og det gjorde Eta dermed også. 
Hund som fører. 

Casper og Eta
Caspar Råhede er ny hundeejer. Han erhver-
vede en weimaranerhvalp sidste sommer, og 
vi følger ham og Eta gennem det første år.
  Meget er gået rigtig godt, og en del er sikkert 
også gået over de forventninger, Casper selv 
havde til sine evner som opdrager og hundefører. 
Men heldigvis er der også ind imellem ting, der er 
gået lidt skævt og anderledes end Casper regnede med. 
  Det har Casper lært af, og det kan alle andre nye hundeejere også 
lære af.
  For dem, der ikke har haft muligheden for at læse alle artikler henvi-
ses der til FJDs hjemmeside, hvor Jagthunden lægges op, og hvor de 
tidligere artikler kan læses.
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Eksperimenter og metoder
En anden ting, som jeg også havde ekspe-
rimenteret inden apporteringsprøven var, 
at træningen lå dagen forinden prøven. Jeg 
tænkte, at det skulle testes med den inten-
tion, at så var næsen på Eta toptunet dagen 
forinden apporteringsprøven. Det kan man 
jo så diskutere, om det er hensigtsmæssigt, 
men det er min klare overbevisning, at det 
afhænger af prøvetypen. Jeg ville aldrig gå 
schweissspor dagen forinden en schweis-
sprøve og da heller ikke marktræning da-
gen forinden markprøven, fordi jeg ser det 
som værende discipliner, der kræver mere 
af vores hunde både psykisk ved schweiss 
og fysiologisk på marken.  
  I forhold til apporteringsprøven, så var 
Eta rigtig tændt på selve dagen, og jeg 
kunne ikke mærke på hende, at lysten til at 
arbejde var mindre end normalt, tværti-
mod. 
  Ligesom vi træner os selv til at blive 
topatleter, så kræver det ikke den store 
indsigt i sportens verden, at træningsmeto-
der er velovervejet og ikke mindst afstemt 
til den enkelte udøver. Det er de samme 
principper jeg benytter med Eta, hvor 
jeg på bedste vis prøver at afl æse hendes 
”tilstand” mht. energi, humør, foderstand, 
villigheden til at arbejde og specielt hen-
des lederskabsføling til mig. Det er klart 
at, man er nød til at variere træningen og 
mængden i de enkelte discipliner, for at se 
disse tilstandsændringer.
Det er derfor et fuldtidsjob, og det er 24 
timer i døgnet, at jeg træner hund for at 
opnå en stærk og alsidig jagthund som 
weimaraneren bestemt har anlæg til! 

Alt gik fi nt til apporteringsprøven. Max. points og pokal for prøvens bedste hund.

Hvor skal vi hen du? Det er som om Eta ikke helt forstår, at hun skal op på land og søge efter ænderne.

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...
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Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 
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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”
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Lær din h
apport

I de senere år er der duk-
ket mange nye begreber op 
i forbindelse med hundens 
indlæring. Et af dem er bag-
lænskædning. I denne artikel 
belyses begrebet gennem en 
konkret disciplin nemlig ap-
port.

Tekst: Helle Lenschow, eksamineret 
adfærdsrådgiver og træner
Foto: Flemming Østergaard m. fl .

Når du skal lære din hund apportering, kan 
du indlære det via baglænskædning. Det 
betyder kort sagt, at øvelsen deles op i en 
række mindre dele, der herefter sættes sam-
men bagfra. En god apportering kendetegnes 
ved, at hunden kan holde apportgenstanden 
eller vildtet i munden, helt indtil den får sig-
nal fra dig om at slippe, at hunden kan holde 
apporten uden at tygge, og at den kan løbe 
lige hurtigt ud til genstanden og tilbage igen 
med samme fart. Disse ting opnår du lettere, 
når du baglænskæder apporten i stedet for 
at kaste den som det første. Samtidig får 
du mere ro på hunden, hvilket er en fordel, 
da stress eller stor iver kan få en hund til at 
tygge på apporten, og som jæger er dette 
meget uønsket af etiske hensyn til vildtet.
  Når du baglænskæder starter du altså med 
at lære hunden at stå eller sidde foran dig 

Hold fast! Hunden må ikke spytte ud, før den får til-
ladelse af sin fører.

www.fjd.dk
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und en sikker 

med apporten i munden. Lær først hunden 
udgangsstillingen – i jagt er det valgfrit om 
hunden står eller sidder foran dig. Er din 
hund lidt urolig, så vælg at den skal sidde. 
  Herefter deler du øvelsen op i delmål. 
Skriv dem ned før du starter, så du har over-
blik. Nu kan du gå i gang. Husk at hvert del-
mål gentages det nødvendige antal gange, 
indtil hunden er sikker i delmålet og udføre 
det præcist og sikkert og uden at tøve. Laver 
hunden fejl, så gå et delmål tilbage og start 
herfra igen.

Delmål 1 – Start med en genstand, som er 
god at holde på med et sikkert greb men 
uden at friste til at tygge. Det kan være en 
avis eller en handske. Hunden er foran dig 
(sidder eller står), du holder apporten frem 
foran dens mund. Hver gang hunden snuser 
til apporten, siger du roseordet ”Dygtig” og 
belønner den med en godbid.

Delmål 2 – Samme som 1, men nu venter 
du et øjeblik med at rose og belønne, så 
hunden åbner munden lidt over apporten. 
Herefter gentager du dette et par gange. 
Så afventer du igen og roser og belønner 
hunden for at sætte tænderne på apporten. 
Når en hund får belønning for noget et par 
gange, og belønningen udebliver pludse-
ligt, vil det få hunden til at prøve lidt mere 
intenst. Det er dette, du udnytter her.

Delmål 3 – Nu kan hunden sætte tænderne 
på apporten, men nu roser og belønner du 
kun, når hunden har et solidt greb om ap-
porten. Prøv at trække lidt i den. Er der lidt 
modstand, så ros straks og beløn. Hunden 
slipper naturligvis for at spise godbidden, 
men dette sker der ikke noget ved, når du 
sørger for at sige dit roseord lige i det øje-
blik hunden gør det, som du gerne vil se den 

gøre igen. I dette tilfælde skal du kun rose 
hunden for at fastholde apporten solidt.

Delmål 4 – Nu kan du begynde at øge tiden, 
hvor hunden skal holde apporten i munden. 
Start med at tælle til et sekund, ros og beløn. 
Herefter tæller du til to sekunder, ros og 
beløn. Øg gradvist fra et til fem sekunder. 
Tæl ikke kronologisk fremad, men varier 
tiden, hvor hunden holder apporten. Husk 
aldrig at rose i det hunden slipper apporten 
– din timing skal sidde lige i skabet i denne 
øvelse. Ellers kan vi ikke kræve, at hunden 
forstår, hvad vi belønner den for. Ros derfor 
præcis, når hunden stadig holder fast. 

Delmål 5 – En hund må ikke slippe appor-
ten, fordi du rækker ud efter apporten eller 
holder din hånd under genstanden. Dette 
skal du derfor træne ved at lære hunden at 
vente. Ræk ud, holder hunden apporten – 
ros og beløn. Sæt hånden under apporten. 
Ros og beløn, når hunden holder fast på ap-
porten uden at slippe. Begynd at træne dette, 
når din hund kan holde apporten i omkring 
fem sekunder. Vil du være helt sikker på, at 
din hund er sikker i denne del, som er en af 
de sværeste, så frist den med en godbid – 
holder den stadig fast på apporten, så ros og 
beløn hunden. Når du når hertil med succes, 
så er den sværeste del af apporteringsøvel-
sen indlært.

Delmål 6 – Nu skal du lære hunden det sig-
nal eller kommando, som hunden skal slippe 
apporten på. Det gør du ved at sige ”Tak” 
eller ”Slip”, der hvor du tidligere har rost 
ved at sige ”Dygtig”. Når hunden slipper, 
giver du den dens godbid.

Delmål 7 – lær hunden at samle apporten op 
fra jorden. Læg den på jorden, når hunden 

samler den op og indtager udgangsstillin-
gen (sit eller stå) foran dig med apporten i 
munden, rækker du ud, siger ”Tak/Slip” og 
belønner hunden.

Delmål 8 – Bevæg dig lidt, når hunden har 
samlet apporten op fra jorden, så hunden 
bære genstanden, mens den følger efter dig. 
Stop op, afvent at hunden indtager sit eller 
stå foran dig, ræk ud, sig dit slipsignal og 
beløn hunden. Øg gradvis længden hunden 
følger dig med apporten i munden og sæt 
gradvis lidt fart på, så hunden løber med 
apporten i munden. I dette delmål skal du 
være meget opmærksom på ikke at belønne 
hunden for at tygge på apporten. Gør den 
det, så stil lavere krav og bevæg dig roli-
gere, og beløn hunden mange gange for at 
gå roligt med apporten uden at tygge, før du 
begynder at sætte fart på.
  Træn disse otte delmål med fl ere forskel-
lige genstande, før du går videre. Og resten 
er ofte meget let, da du allerede har lært 
hunden at afl evere, afvente dit signal og 
bære apporten uden at tygge.

Du starter nu igen med at repetere den 
sidste del af øvelsen – at sidde eller stå foran 
dig og afl evere apporten til dig, når du siger 
dit slipsignal. Herefter får du en medhjæl-
per til at lægge apporten et stykke fra dig, 
hvorefter hunden henter den og kommer 
tilbage til dig, hvor den udfører hele den 

Artiklens forfatter instruerer en hundefører. Foto: Jette 
Veggerby.

www.fjd.dk



24

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

KURSER & UDDANNELSE
 Hund i Harmoni  Kursus m. Jan Fennell

FOREDRAG 
 Se datoer på hjemmesiden

Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina

Med venlig hilsen

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

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?

HUNDESPROG.DK

sidste del af øvelsen igen. Dette gentager du 
sammen med medhjælperen, mens I varierer 
afstanden, der er mellem apporten og dig 
og hunden. Dette betyder, at du hele tiden 
slutter med noget velkendt, som er solidt 
indlært trinvist og uden stress – nemlig 
at komme hen til dig, indtage sit eller stå 
foran dig med apporten i munden, at holde 
apporten selvom du rækker ud, at afvente dit 
slipsignal og endelig at slippe på dit signal 
”Tak/Slip”. Beløn hunden hver gang den 
slipper på dit signal til sidst.
  Når farten ind til dig er god nok, kan du 
selv kaste apporten ud, og du har ikke læn-
gere brug for medhjælperen. 
  Den tid du bruger på dette arbejde, er godt 
givet ud. Begynder en hund først at tygge 
eller stresse i apporteringen, er det ofte 
sværere og mere tidskrævende at lave om 
på senere. Fejlfri trinvis indlæring fra start 
kræver derfor lidt planlægning og en indsats 
fra din side, til gengæld er apporten indlært 
via baglænskædning ofte meget mere stabil 
og sikker. Og får du senere et problem med 
hunden i apporteringen, kan du tage dette 
delmål ud og genopfriske separat, hvorefter 
du bare kæder øvelsen sammen igen.

Målet med apportindlæring må uanset metode altid være, at hunden altid med glæde gør sit yderste for at løse 
de efterskudsopgaver, jægeren sætter den på. Foto: Anette Laursen.

Dansk Jagthunde Derby 2016
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2014 til Derby i år 2016, 
inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
  Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
  Første rate Derby år 2016 er kr. 200.- For udenlandske hunde 
er gebyret dkr. 250.-
  Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse 
skal benyttes.
  Husk altid at udfylde anmeldelsen med hundens data, ejers 
navn og tlf. nr.
  Mangelfulde oplysninger vil blive returneret mod betaling af 
ekstra gebyr.
  Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan ind-
hentes på Derbyudvalgets hjemmeside: 

www. jagthundederby. Dk, hvor man også kan tilmelde elektro-
nisk.
  Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske på hverdage mel-
lem kl. 18.00-19.30. 
  Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthun-
dederby@gmail.com
  Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.

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

www.fjd.dk



25

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

•

•

•

•

•

•

Mø d DK-8800 borg, T : +45 8 64 73sted4,r,HI vænd geefo ugKE 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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Er positiv hundetræning =
fri opdragelse?

Hvordan får man hunden til at arbejde for sin fører? Det er er sikkert mange bud på, men her 
er en tankevækkende artikel skrevet af en i Sverige boende nordmand med stor erfaring på 
området.

Tekst: Thomas Stokke
Foto: Heidi Wittrup Pedersen m. fl .

www.fjd.dk

Et godt samarbejde i hverda-
gen mellem hund og fører er 
grundlaget for al hundeopdra-
gelse.
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En vanlig misforståelse er at man enten er 
“snill” eller “positiv” og kjører noe slags fri 
hundeoppdragelse eller så er man “tyde-
lig” eller “konsekvent” og dermed streng 
og hard mot sin hund. En tenkbar kilde til 
denne misforståelsen kan være den kontra-
produktive polariseringen mellom forskjel-
lige skoler i hundeverdenen der fokus ligger 
på å snakke om hva andre gjør feil.
  Det er mer konstruktivt å sette seg inn 
i hva som kjennetegner god og målretta 
trening uavhengig av gren eller metode.
  Et godt samarbeid mellom hund og fører i 
hverdagen er grunnlaget.
  Dette samarbeidet bygger på at hunden 
jobber for å oppnå belønninger og jeg in-
vesterer i å utvikle et bredt spekter av gode 
belønninger. Hunden skal lære å engasjere 
seg og ta initiativ for å fortjene belønnin-
gene. Hunden skal tigge om å få jobbe, det 
er ikke jeg som skal be hunden om å gidde å 
engasjere seg. Samtidig lærer jeg hunden at 
den skal engasjere seg i det jeg vil, når jeg 
vil det – fordi det lønner seg.

Hunden skal ikke jobbe med meg når den 
har lyst, men fordi den har lyst.
  Derfor er jeg oppmerksom på alle situasjo-
ner der hunden sier: - Vil ikke, gidder ikke 
– og lærer den at hvis jeg har bestemt meg 
for noe, så blir det sånn. Hundens atferd i 
disse situasjonene er viktig informasjon til 
oss – som hundetrenere burde vi bli glade 
for denne informasjonen. Det er informasjon 
om at atferden vi ønsker av hunden ikke 
er sterk nok eller verdifull nok for hunden, 
ikke godt nok generalisert, eller rett og slett 
at vi ikke har lært hunden at det er jeg som 
sier ifra når hunden får avslutte en atferd og 
påbegynne neste.
  Med de fl este hunder havner man av og 
til i situasjoner der hunden kunne tenke seg 
å gjøre noe annet enn det vi vil. Det kan 
for eksempel være at valpen heller vil ha 
godbitene enn å leke med meg, eller at den 
er så het på ballen at den ikke har “tid” til å 
jobbe for godbit.
  Det kan være at hunden vil hilse på en 
annen person istedet for å leke med meg. 
Det kan være hunden som vil tjuvstarte 
til avstandsbelønningen. Det kan være at 
hunden ikke har tid til å komme å innkalling 
fordi den er veldig opptatt med noe annet 
morsomt. Det kan være lydighetshunden 
som ikke har tid til å gå fot fordi den er så 
gira på å løpe til ruta. Det kan være retrieve-
ren som heller vil gå fot med skytteren (det 

er jo denne som går med en klikker kaliber 
12 og sørger for at belønningene detter ned 
fra himmelen) enn med føreren. Det kan 
være fuglehunden som heller vil jakte enn å 
apportere utlagt kaldvilt.
  Så hva gjør jeg når hunden heller vil gjøre 
noe annet enn det jeg vil at den skal gjøre?
  Det viktigste er at vi gjør noe og gjør det 
med god timing. Vi må reagere umiddelbart 
og ha en plan B i bakhånd. Hva du gjør kon-
kret når hunden sier: - Vil ikke, gidder ikke, 
kommer an på situasjonen, hundens attityd 
og treningsnivå.
  På samme måte som forskjellige beløn-
ningstyper utløser forskjellig aktivitetsnivå 
og følelser hos hunden, så utløses forskjel-
lige følelser hos hunden avhengig av måten 
vi avbryter en uønsket atferd. Av og til vil 
vi at hunden blir litt fandenivoldsk når den 
ikke får belønning og dermed engasjerer seg 
mer, tar i og skynder seg, andre ganger vil vi 
at hunden roer seg ned, behersker seg, kon-
sentrerer seg bedre og blir mer ettertenksom.

Vår egen innstilling er veldig viktig. Vær 
sta (tenk: - Aldri i livet om du får det du vil 
ha før du har gjort det som jeg vil, jeg har 
hele dagen på meg) og vær glad for mu-
ligheten til å lære hunden at det bare lønner 
seg å gjøre som du vil.
  Hold følelser som frustrasjon, skuffelse og 
irritasjon borte (ville du jobba med glede 
for en sjef som er irritert og skuffa over 
deg?), ha en leken innstilling og fokuser mer 
på hva du selv gjør enn på hva du synes at 
hunden burde/skal gjøre (f.eks: “haha, jeg 
vant leken selv).
  Klarer du ikke dette, avbryt treningen, sett 
bort hunden og ta en kopp kaffe og matbit 
istedet. Koffeinmangel, lavt blodsukker, 
søvnmangel eller dårlig humør er ikke for-
enlig med god hundetrening. :)

For å få oversikt hva du trenger å jobbe 
med, hvilke ønskede og uønskede atferder 
hunden gjør i forskjellige situasjoner, kan du 
skrive hva hunden liker å gjøre i priori-
tert rekkefølge, om det er en ønsket eller 
uønsket atferd, samt hva hunden må gjøre 
for å få lov til utføre atferden. Og hvis det er 
en uønsket atferd, hva vil du at skal hunden 
gjøre istedet?
  Deretter jobber du med å forsterke de 
svake (men ønskede atferdene) og dempe 
de uønskede atferdene. Mange ganger er det 
atferder som er ønsket i en situasjon, men 

uønsket i en annen (feks apportere på kom-
mando, ikke på skuddet eller hilse på folk 
er greit i visse situasjoner, men å løpe frem 
til folk i tide og utide er ikke greit). Da kan 
du bruke en kommando om å utføre atferden 
som belønning for at hunden venter eller 
engasjerer seg i det du vil først.
  Kurset „Grundkursus i ro i opfl øj og skud 
for stående hunde og spaniels“
  På kurset “Grundkursus i ro i opfl øj og 
skud for stående hunde og spaniels” får 
deltakerne i oppgave om å jobbe aktivt 
med denne prioriteringslista. Vi kan tenke 
oss drømmehunden som bare har ønskede 
atferder høyt oppe på lista feks. ro i opfl ukt, 
mens de uønska atferdene ligger lengst ned 
(prellning).
  Vi jobber med forskjellige teknikker for 
å bygge opp de ønskede tinga - at hun-
den stopper for fugl i fl ukt og redusere de 
uønskede. Av og til må vi rett og slett stoppe 
hunden fra å gjøre uønskede ting, men vi 
kommer veldig langt med å fokusere på hva 
vi vil at hunden skal gjøre og være bevisst 
på å ikke la hunden utvikle de uønskede 
sidene.

Om Thomas Stokke
Thomas Stokke har jobbet med klikkert-
rening til hundesport i 15 år og har trent 
fuglehunder for jakt og jaktprøver i over 
10 år. 
  Han har en mastergrad i etoloigi. Han 
driver www.klickerklok.se sammen med 
sin hustru Fanny Gott og har holdt beløn-
ningsbaserte grunnkurs for fuglehunder de 
siste åtte årene og i DK de sidste fi re år i 
samarbejd med www.hunterslimited.dk

www.fjd.dk

Vi arbejder bl.a. med at få hunden til at respektere 
fuglen i opfl ugt. Foto: Anette Laursen.
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Når kvinderne trænerNår kvinderne træner

Dansk Münsterländer Klub har igen afholdt kvindeweekend. Det blev en bragende succes.
Måske skulle andre klubber tage ideen op ikke nødvendigvis kun for kvinder, men i hvert fald 
for nye medlemmer, Læs her, hvad en debutant fi k ud af weekendkurset.

hund

Tekst: Iben Siff Skeltved. Foto: Heidi Wittrup Pedersen m. fl .

Jeg deltog for første gang i dette mildest 
talt storslåede arrangement, som jeg forstod 
blev afviklet nu for femte år i træk. Jeg tror, 
at vi i år talte 22 kvinder med hunde samt 
en håndfuld hjælpsomme og beredvillige 
mænd, der alle var med til at gøre weeken-
den til en succes.
  Mine forudsætninger er en fem måneder 
gammel Kleiner Münsterländerhvalp ved 
navn Sneppegården Cato. Jeg har haft klei-
nere siden 1976, hvor jeg som 14-årig fi k 

min første hund, der blev min bedste ven og 
følgesvend. Siden har min mand ligeledes 
forelsket sig i racen og vi har på skift trænet 
og arbejdet med vores hunde.
  Jeg glæder mig i særdeleshed over at kon-
statere, hvorledes den positive prægning i 
hundetræning vinder indpas rundt omkring. 
Måske spiller det feminine islæt, der er ble-
vet mere fremtrædende indenfor hundespor-
ten, en rolle i den sammenhæng, hvem ved. 
Mine forventninger til weekenden var i al 

fald høje og jeg glædede mig til at møde de 
øvrige deltagere. 

Jeg ankom fredag ved middagstid, hvor 
en del af de øvrige deltagere havde været i 
gang siden morgenstunden. Jeg var blevet 
instrueret i at køre til ”Hundeskoven”, som 
er et større indhegnet areal og velegnet til 
formålet. Min hvalp var på dette tidspunkt 
fuld af energi og meget ivrig ved synet af de 
andre hunde, så efter at vi var blevet modta-

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

RABAT VED KØB AF FLERE VARER

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

FÅ GRATIS NAVN PÅ DIN DUMMY! 

Kronborgvej 3 - 8381 Tilst - 87 45 09 02

(er store i størrelserne)

DUMMYVEST PROFIDDDUUUMMMMMMYYYVVVEEESSSTTT PPPRRROOOFFFIIISDUMMYVEDUMMYVE PROFIROFI

DIT NAVN

Orange sikkerhedsfarve med refleks, 
til ryg og front. 

- så ses du på jagten!

Brug bagstykket 
til at sidde på

POINTER DUMMY
med kaninskind

 

         - vælg mellem 1,5kg eller 2,5kg

VÆGTTRÆNING

Større vægt kan fås med  

Masser af mulighed for god træning
TRÆNING I FARVER

get, blev jeg opfordret til at gå en tur med Cato, så han kunne komme 
af med noget af sin overskudsenergi. 
  Efter frokosten blev jeg trukket til side af Jan Larsen og vi arbejdede 
lidt med lineføring og grundlæggende lydighed af Cato, hvor både min 
hund og jeg nød godt af Jans rolige og besindige hundeforstand. Lidt 
apportering blev det også til med nogle gode fi f til mig, som hunde-
fører. På afstand kunne jeg se, hvorledes de voksne hunde arbejdede 
med apportering og dirigering/fremsendelse.
  Det er altid en fornøjelse at se, hvorledes Münsterländere arbejder 
med høj intensitet og stor arbejdsiver. En lille opvisning blev det også 
til af Carina Graabæk med sin Grosser Münsterländer ved navn Sally. 
Jeg tror, at jeg taler på alles vegne, når jeg udtrykker min respekt over 
måden, som Carina har trænet Sally på. Carina er døv og det er en 
egenskab jeg og andre meget talende hundeførere kan lære en hel del 
af. Af den grund benytter Carina i langt højere grad det non-verbale 
sprog og det giver en helt anden kommunikation, fordi det foregår på 
hundens præmisser. Desuden fremgik det med al tydelighed af Sallys 
glade adfærd og strålende øjne, at hun er trænet på baggrund af en 
positiv prægning i modsætning til den traditionelle træningsform med 
korrektioner og straf. 

I samlet fl ok kørte vi sidst på eftermiddagen til Tine og Peters skønne 
og rummelige hus, hvor vi gik i gang med at slå telte op i haven. 
Vejret var hele weekenden med os med strålende sol og milde sensom-
mertemperaturer. I løbet af weekenden lykkedes det os dog at få stop-
pet afl øbet fra toilettet, men det var Peter en supermand for at klare. Så 
mange kvinder, der bruger toiletpapir under hvert toiletbesøg kan vist 
tilstoppe selv det bedste afl øb, tak for hjælpen Peter.
  Så var det tid til at tilberede aftensmad og dåseøl blev proppet op 
i måsen på kyllingerne og sat på grillen. Mange hænder var i gang 
i køkkenet i færd med tilbehøret og så kommer jeg vanen tro i den 
situation, at jeg ikke ved, hvor jeg kan yde mit bidrag. Men øllerne 
fi k jeg da åbnet. I mellemtiden var Leif Kirkeby dukket op, idet 
han skulle holde foredrag om aftenen om hundefoder. Vi var alle på 
forhånd blevet opfordret til at medbringe varedeklarationen på det 
hundefoder, som vi benytter, og Leif tilbød en privat gennemgang af 
det aktuelle foder med os. 
  Foredraget blev noget af en øjenåbner for mig. Her lærte jeg virkelig 
noget nyt. 

Lørdag efter morgenmåltid blev vi inddelt i to hold som skulle øve 
marktræning på hhv. græs- og stubmark. Tue Winter Iversen, Johannes 
Mørch, Jan Larsen og Thorkild Helgesen havde stillet sig velvilligt til 
rådighed for de to hold. Der udover var vi tre hvalpe og en unghund, 
der skulle blive tilbage og modtage kyndig vejledning fra Tine Broen. 
  Da de voksne hunde var draget af sted, faldt der lidt ro over mit lille 
hold og Tine introducerede os for klikkertræning. For at begrænse 
stimuli for hundene, blev vi enkeltvis placeret i hundegården sammen 
med Tine, hvor vi trænede plateautræning.
  Der gik ikke mange øjeblikke før end hundene havde fanget læringen 
og ja, jeg må indrømme at jeg blev noget sentimental over at se, hvad 
det gør ved en måske noget opkørt og overgearet unghund, når den får 
lov til at arbejde intelligent. 
  Vi fi k desuden lejlighed til at arbejde lidt med hundenes stand, både 
med en duefl usher og med en rævehale for enden af en ”fi skestang”. 
Cato er lidt for ung til at fange færten af fl usheren, men for fi skestan-
gens vedkommende gik der ikke mange øjeblikke, før end han havde 
en fi n og stram stand. 
  Efterfølgende kørte vi ud i marken medbringende tiltrængt kaffe og 
kage. Vi blev mødt af en høj stemning, hvor alle udtrykte stor tilfreds-
hed med oplevelserne og læringen på marken, mens der livligt blev 
fourageret.
  Lørdag aften fortalte Kirsten Rübner Petersen i sin egenskab af 
dyrlæge om sårpleje af både store og små skrammer, som vores aktive 
hunde kan få. Og endnu en aften måtte jeg krybe tidligt til køjs med 
min lille hund.



30

JÆGER og HUND 
 
 

Stort udvalg i slidstærke signalveste 
til din bedste ven.  

 
Se mere i shoppen: 

www.jageroghund.dk 

Søndag stod i konkurrencens tegn. Heidi 
Wittrup Pedersen havde medbragt en agility 
bane, som blev opstillet og vi blev inddelt 
i fi re hold med fem på hver… eller var det 
omvendt ! Da Tine allerede her udviste en 
vis alternativ tilgang til tal, føltes det meget 
mere trygt, da Peter med et suk overtog uret 
og dermed tidstagningen, Cato har aldrig 
oplevet en agilitybane, så jeg besluttede at 
kravle igennem  tunnelen før ham og med 
hovedet i hans retning. Det syntes han var 

vældig sjov og jeg fi k mange hundekys der 
inde i røret. Men det var vist et fejlskøn fra 
min side, for ikke alene tog det alt for lang 
tid, men billedet der blev taget, hvor jeg 
kom ud med en vis legemsdel først, er vist 
mere sjovt end det er kønt 
  Vinderholdet af agility blev hold 4 bestå-
ende af Pia Nielsen og Bounty, Tine Broen 
og Bekki, Jette Skalshøj og Xena, Mona 
Horsted Storgaard og HejMaxi samt Tanja 
Rønhoff Brink og High Speed, der alle blev 
beæret med en spand Hike hundefoder og en 
lyserød kyse/hat/tørklæde e.lign. genstand  
Tillykke med jer og jeres skønne hunde.
  Endnu fl ere billeder blev vi stillet i udsigt, 
da fotograf Kim Henriksen dukkede op ved 
middagstid. Afsted til stubmarken gik det og 
hundene blev sluppet enkeltvis i et krydssøg 
med retning mod Kim, der sad klar med sit 
kamera. Tanja Rønhoff Brink hjalp med at 
kreere nogle meget udtryksfulde billeder af 
hundene, da hun spillede fransk klovn bag 
fotografen. Hunde, der f.eks. sidder spør-
gende med hovedet på sned og tungespidsen 
ude af fl aben, er Tanjas fortjeneste.
  I mellemtiden havde Peter sørget for vores 
frokost, som bestod af grillede pølser med 
brød. Afslutningsvis fi k vi så mulighed for 
at afprøve kaningården og det arbejde der 
ligger i, at få hunden til at bevare roen mens 
uldtotterne hopper rundt. En meget væsent-

lig øvelse, især måske for vores hareglade 
Münsterländere. Men i høj grad også en 
øvelse i selvbeherskelse, der som bekendt er 
en dyd. 
  Jeg satte kurs mod færgen Århus-Odden og 
undervejs tænkte jeg tilbage på, hvorledes 
overfarten i fredags forløb. Jeg tror mine 
medpassagerer vil give mig ret, når jeg siger 
at Cato var en sand plage, hvorfor jeg fl ere 
gange blev bedt om at gå min vej med ham. 
Lidt betænkelig besluttede jeg alligevel at 
lade det komme an på en prøve under tilba-
geoverfarten, så jeg tog ham med op igen. 
Hvad der her skete frembragte en mindre 
jubel i mit indre. Cato opførte sig eksempla-
risk, så jeg kunne næsten ikke tro, hvad jeg 
overværede. Cato har lært at være i ro og jeg 
har lært, hvordan jeg skal bære mig ad med 
at få ham i den tilstand. Tusind tak til alle I 
skønne mennesker og til Tine i særdeleshed. 
Jeg ser frem til at vi mødes igen til næste år.

Der var fi ne præmier fra Pinewood i søndagens for 
sjov konkurrence.

Iben og Cato havde en fi n weekend. Foto: Kim Henriksen.

Få hjælp
Skulle andre få lyst til at arrangere 
weekendkurser, så er der mulighed for at 
få hjælp hos Ruhårsklubben og Münster-
länderklubben, hvor man nu i fl ere år har 
arrangeret kvindeweekender.

www.fjd.dk
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SINCE

Dårlig sommer for agerhønen

Danskerne kan sikkert hurtigt blive enige 
om, at det var en dårlig sommer. Mange fi k 
ikke det ønskede ferievejr, og landmændene 
havde stort besvær med at få høsten i hus. 
Men kunne man spørge agerhønsene, ville 
de med stor sikkerhed tilslutte sig kritikerne. 
Det har været den næsten værst tænkelige 
sommer for agerhøns med vådt og køligt 
vejr, der ikke er agerhønekyllingers livret, 
men hvad værre er. Der er også langt færre 
insekter i de områder, hvor kyllingerne skal 
fouragere.
  I skrivende stund (medio september) er 
rapporterne ikke særlig opløftende. Flere 
steder har der været katastrofal mangel på 
høns til efterårets prøver. Andre steder er 
kuldene meget små fem til syv fugle i en 
fl ok, og andre steder igen løber hønsene 
rundt i markerne helt uden kyllinger.
  Der er dog lyspunkter, hvor man melder 
om store og stærke kuld. Det må være kom-
binationen af rimeligt vejr på klækningstids-
punktet og så rigelig føde. Føden til de små 
kyllinger er alfa og omega, og fl ere under-
søgelser har vist, at blot der er tilstrækkelig 
med føde til stede, kan de gamle høns godt 
varme og tørre kyllingerne, så der alligevel 
bliver en acceptabel fl ok ud af det. 
  Det skal blive spændende at se, når tæl-
leresultaterne fra vores omkring 20 tælle-
områder kommer ind, men lige nu er vi ikke 
optimistiske. 
  Der er sikkert også mange, der er ved at 
fortvivle over, at den indsats, de har laver 
for agerhønen, og som har båret rigelig 
frugt, nu pludselig ser ud til at være bombet 
langt tilbage. Men fortvivl ikke. Agerhønen 
har en forunderlig evne til reproduktion, og 
et par gode somre kan igen bringe bestanden 
op på fuld styrke.

I den forbindelse er det vigtigt at under-
strege, at når man laver tiltag, der skal for-
bedre forholdene for agerhønen, så skal det 
laves på den rigtige måde. Her tænkes først 
og fremmest på de små naturpletter, der skal 
sikre kyllingerne føde omkring Sct. Hans.
  For det første skal de ligge de rigtige steder 
i terrænet – der hvor agerhønsene vil holde 
til og i tilknytning til de områder, hvor der 
er gode redeskjul. Dernæst skal de anlæg-
ges tidligt. Dvs. senest 1. maj, for planterne 
skal være i så god vækst medio juni, at de 
kan skjule agerhønefamilien og tiltrække 
insekter. Endelig skal planterne være sået 
så tyndt ud, at der er barjordspletter mellem 
dem. Solen skal nemlig ned og varme jorden 
op, så insekterne har optimale betingelser.
  Hvis naturpletter etableres på denne måde, 

kan man faktisk nøjes med få hundrede 
kvadratmeter til en agerhønefamilie. Det 
kan den sagtens overleve på. Kombinerer 
man så det med foderautomater (husk de 
skal stå ude i kanterne af markerne) vil man 

med sikkerhed have skabt mulighed for, at 
bestanden hurtigt er oppe igen.
 Tab ikke modet.
  FJDs Markvildtudvalg

Kulde og regnvejr er ikke 
agerhønens livret.

Foto: Alex Nissen.

www.fjd.dk
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Foto: Flemming Østergaard. Fasanerne skylles, tørres indvendigt og ud-
vendigt. Hakket lever blandes med fransk-
brød opblødt i mælk, rosiner, krydderier og 
spæk, skåret i små bitte terninger. Denne 
masse fyldes i fasanerne, som lukkes med 
kødpinde og ombindes med spæk.
  De brunes i smør i en passede stor ste-
gegryde med låg. Hakket løg svitses med 
et øjeblik inden hvidvin og eller bouillon 
spædes ved. Småsteges under låg i ¾ -1 1/4 
time afhængigt af fasanernes alder. Mærk 
i låret, med en kniv om fuglene er møre. 
Rensede og ituskårne champignon tilsættes 

de sidste 10-15 min.
  Fasanerne tages op, når de er møre, pakkes 
ind i folie og holdes varme. Stegeskyen ind-
koges, jævnes med piskefl øde og smages til 
med salt og peber. Synes man at saucen er 
lidt tynd, kan man jævne med lidt maizena.
  Fasanerne skæres ud, lægges på et fad 
sammen med farsen. Råstegte eller ovn-
stegte kartofl er, tyttebærgele eller syltetøj 
samt saucen serveres til. Selvfølgelig kan 
man også servere en god salat til. God ap-
petit.

Man skal bruge: 
2 fl åede fasaner. 
Dertil fyld, der består af ca.: 
250 gr. kyllingelever, 
2 skiver franskbrød, 
mælk, 
2 spsk. Rosiner, 
salt, peber, 
½ tsk. paprika
endvidere:
50 g. fersk spæk. 
4 skiver maskinskåret spæk, 
40 gr. Smør, 
1 dl. Hakket løg, 
200 gr, champignon, 
1 dl. hvidvin bouillon, 
½-1 dl. Fløde.

Velbekomme. Foto: Bent Olsen.

Farserede fasaner
Mange har en opskrift på fasaner og den bruges år efter år. 
Her er en, som jeg er sikker på, ikke ret mange har magen til.

Tekst: Bent Olsen

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

Min allerbedste ruhårede ven..

Min far havde ruhårede hønsehunde som 
jagthunde. Min farfar prøvede mange racer, 
inden han faldt for ”all-round’eren” over 
dem alle ruhåren, så der var egentlig ikke 
noget valg; det skulle være en ruhår.
  Min allerførste hund skulle være en „or-
dentlig“ hund. En hund der kunne det hele; 
tage stand på marken, apportere de svære 
ænder i mosen og så tage stand for snep-
perne og deltage i jagten på disse, som står 
mit jægerhjerte så uendeligt meget nær. Men 
hvor skulle jeg købe hvalpen; oceaner af 

spørgsmål tårnede sig op og DRK’s hvalpe-
konsulent blev kontaktet uden, at det hjalp 
mig i jagten på hvalpen. Heldigvis kom jeg 
via et par jagtkammerater i kontakt med en 
kennel, hvor ejeren stillede mig meget re-
levante og personlige spørgsmål vedr. mine 
ønsker om en ruhårshvalp. Vi snakkede om 
alt fra jagtformer til familie og små børn.
  På daværende tidspunkt var mine to drenge 
hhv. tre og fem år, og det lå mig meget på 
sinde at hunden skulle fungere sammen 
med dem og min kone uden nogen form for 

problemer i hverdagen. Hvis ikke den kunne 
det, kunne den jo være nok så god på jagt; 
det hjalp mig ikke hverdagen! Og da han 
fornemmede, at jeg virkelig ville ”projekt-
hvalp” 100 % kom jeg på listen over mulige 
aftagere af hvalpe til det kommende kuld.
  Den kommende tid blev brugt på og se 
DVD’er om hundetræning og al læsestof 
om hvalpe, blev fi nkæmmet for gode råd om 
opdragelse osv. - Det hvide gespenst, var 
min første tanke, da jeg så tævehvalpen jeg 
blev tilbudt
  Men jeg sagde ja tak til hvalpen, og snart 
kom dagen, hvor hun fl yttede ind hos os. 
Sikke en omvæltning; (faktisk lidt som 
og have tre små børn i en periode.) Vi sov 
sammen den første uge, hvalpen og jeg. Hun 
skulle ikke sove alene den første tid, og jeg 
prøvede så godt som muligt og præge hende 
og knytte hende til mig.
  Det er vist lykkedes over al forventning. 
Planen var, at hun selvfølgelig skulle trænes 
og blive en god jagthund; jeg havde aldrig 
skænket tanken om, at hun også skulle 
blive prøvehund. Men jeg blev inspireret og 
motiveret af sælger til at melde mig til en 
markprøve.
  Hun havde vist fi ne takter til marktræning, 
men derfor var det alligevel med nerverne 
uden på jakken, at vi stillede til start i 
unghunde klasse i foråret 2013 på FJD’s 
markprøve i Ringsted. Jeg husker tydeligt 
at jeg talte over 40 harer på de marker, 
vi kørte forbi ud til 1.slip, det gjorde mig 
endnu mere nervøs - helt ”hare-ren” var hun 
nemlig ikke. Men hun gjorde det fantastisk 
og det blev en dag, jeg aldrig vil glemme.
  Vores første markprøve og så få en 1.præ-
mie og vinde pokal for bedste ung hund; 
det var en regulær drømmestart. Jeg må 
indrømme at tårerne fi k frit løb, da vi sad i 
bilen på vej hjem igen. Alt faldt på plads, 
den hårde træning, vores makkerskab og 
hendes enorme jagtlyst, det glemmer jeg 
aldrig!
  Næste weekend var vi tilmeldt DJ’s mark-
prøve i Vedtofte og fi k endnu en 1.præmie 
og en endnu bedre kritik
  Træerne gror som bekendt ikke ind i 

Nullah som hvalp, oktober 2012. Foto: Kristoffer Frandsen.

www.fjd.dk
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himlen, det fandt jeg hurtig ud af. Et nul i 
åben klasse efterfulgt af ”svensk” uheld på 
hovedprøven. Men det er en del af gamet: 
selvom det er svært og kapere lige i øjeblik-
ket

Under den ugentlige træning hos DRK 
Fyn, har vi virkelig rykket os. Det har 
været en stor motivation og møde op og få 
”lektier” for og træningen har været alsidig 
og inspirerende lige fra hvalpe/ung hunde 
stadiet af. Det program DRK Fyn laver 
hvert eneste år, er simpelthen imponerende 
og det er med til at inspirere og motivere 
nye hundefolk som mig selv.
  Der er som regel altid et godt råd eller en 
frisk kommentar lige fra marts til august. 
Da vi mødte op til vores første år som ung 
åbenklasse hund, proklamerede træneren, 
at hvis vi fulgte godt med og trænede ved 
siden af, så kunne vi uden problemer bestå 
Jægerforbundets Udvidede Apporterings-
prøve! Jeg var lidt skeptisk til og begynde 
med, men med kyndig hjælp og vejledning, 
lykkedes det os at hive 188 point hjem til 
prøve i Gudbjerg i juni måned 2014.
  Det er nok ”vores” største bedrift, og den 
jeg er allermest stolt af. Sidenhen har vi 
droslet lidt ned på prøver og træning, om 
end vi stadig skal til et par markprøver her i 
efteråret.
  Jeg har lært meget ved og erhverve mig en 
ruhår. Det har været hårdt arbejde, det har 
været sjovt, det har været en kæmpe udfor-
dring og det har været tidspunkter, hvor det 
har set sort ud. Men det har været en læ-
ringsproces, jeg med fordel kan drage nytte 
af, næste gang jeg skal have en ruhårshvalp.
  Jeg har dog bidt mærke i, at jo mere 
omsorg og kærlighed, jeg tilbød min hund, 
jo mere bandt det os sammen, og jeg bilder 
mig selv ind, at den ydede mere for mig til 

” 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 2015-2016:
Torsdag 26.11.2015, kl. 18.00 Korsør
Fredag   05.02.2016 kl. 19.00 Fjelsted
Torsdag 17.03.2016 kl. 18.00 Korsør
Fredag  01.04.2016 kl. 19.00  Esbjerg

Dansk Ruhår Klub ´s ka-
lender 2015-2016: 

Lørdag  06 feb  2016:  Opdrætter seminar 
Fjeldsted
Søndag  07 feb  2016:   Kontaktmands 
møde Fjeldsted
Lørdag  02 april 2016:  Hovedprøve 
Esbjerg
Søndag  03 april 2016:  Hovedprøve 
Esbjerg
Lørdag  16 april 2016:  Generalforsamling 
Fyn

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

træning, på prøve eller på jagt.
  I dag har jeg en fantastisk jagthund, og vi 
glæder os virkelig til forestående jagtsæson 
Jeg skulle som udgangspunkt ”kun” have en 
jagthund, men de personer jeg mødte inspi-
rerede mig til at give prøverne en chance.
  Jeg har mødt mange særdeles rare, fl inke 
og hjælpsomme personer til prøverne; 
det har været en sand fornøjelse. Der har 
desværre også været det modsatte, men alt i 
alt har de gode oplevelser været fl est og helt 
klart dem, jeg tænker på, når jeg ser tilbage.

  Til sidst vil jeg vove den påstand, at hvis 
alle jægere, der skal ud og købe deres første 
jagthund, fi k samme gode og fantastiske 
behandling af alle ruhårs-sælgere, som den 
jeg har fået af min sælger, så købte jægerne 
aldrig andet end ruhår! Og med hensyn 
til snepperne; så er hun godt på vej. Indtil 
videre har jeg skudt 15 snepper for hende og 
hendes fantastiske næse.
  Knæk og bræk Kristoffer Frandsen og 
Nullah.

Nullah i smuk stand foråret 2015. Foto: Kristoffer Frandsen.
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Hirtshals området:
Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330 
Dronninglund, tlf: 60130423  E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk
 
Fuldbrugsprøvetræning kontakt Steen Larsen 60 
13 04 23
Schweisstræning 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
 
PROGRAM FOR 2015

Schweisstræning med mulighed for oplæring i 
bringsel rapportering.
Tilmelding og nærmere info ved Jesper Kjærgaard, 
mobil 5134 9034

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmussen
Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup Tlf: 8680 2528 - 
2781 2528 e-mail: herning@ruhaar.dk

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

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

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

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

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

Fyn området:
Kontaktperson: Hanne Buhr 6266 1084 - 2264 3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk
   
Oktober: Debataften. Onsdag d. 21. oktober 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 2014 til DM 2015.
Tilmelding til: Hanne Buhr 
 
Telefonliste: 
Hanne Buhr: 62 66 10 84 / 22 64 36 86
Jørgen Madsen: 23 29 79 59
Ole Mogensen: 40 74 15 86
Svend Hansen: 65 98 18 85 / 21 70 48 85
 
HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det 
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det 
er vigtigt at du tilmelder dig!
 

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

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

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

Agility
Er du interesseret i at give din hund en lidt anderle-
des og sjov træning, som udvikler hundens balance 
og selvsikkerhed, så skulle du prøve agility. Annette 
Holm er uddannet agilityinstruktør og har gået med 
stående jagthund i mange år. Målet med kurset er at 
udvikle jagthunden psykisk gennem leg og give dig 
idéer til, hvordan du i din daglige træning kan have 
lidt mere sjov med din hund på gåturen i skoven. 
Træningen vil foregå på små hold og tidspunkt af-
tales efter ønske fra de deltagende. Kontakt Annette 
Holm på 5639 8496 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

Foto: Anette Laursen.

Foto: Anette Laursen.

Foto: Anette Laursen.

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

www.korthaarklubben.dk

Til skovprøve med korthår

Man skal jo prøve noget ny. Derfor havde 
jeg den 28/3 2015 pakket bilen med hund 
og diverse udstyr og sat kursen nordpå. 
Dagens plan var skovfugleprøve i Stenbjerg 
Klitplantage. 
  Af en eller anden grund, havde jeg fået mig 
selv bildt ind, at skovfugleprøver kun var 
for engelske hunde, og havde derfor ikke 
ofret dem ret meget opmærksomhed. Det 
var derfor på opfordring, at jeg overhovedet 
var blevet meldt til! Men eftersom jeg selv 
synes, at min hund går ganske fornuftigt i 
skov, og hun også plejer at tage stand for 
snepper, var jeg ikke så svær at overtale. 
  Desuden tænkte jeg også, at det kunne 
være meget sjovt at prøve noget andet end 
”bare” markprøver.
  Ved ankomsten til jagthytten blev der budt 
på kaffe og rundstykker. Nogle af os fi k 
også fornøjelsen af en lille morgendram af 
østeuropæisk oprindelse. Af erfaring kan 
jeg så nu sige, at den helst skal tages i én 
mundfuld, renser hele vejen ned og kan give 

tårer i øjnene!!!
  Efter morgenmaden var der parole, hvor 
dagens program blev gennemgået og 
spørgsmål besvaret. Trods alt var der ingen, 
som havde deltaget i en skovfugleprøve før. 
Til gengæld var der så mange tilmeldte, at 
det på dagen ville være muligt at uddele et 
”skovfuglechampionat”, hvis alt nu gik op i 
en højere enhed. Så det var en fl ok spændte 
deltagere, som blev ført ud i terrænet. 

Selve afprøvningen foregik med en hund 
sluppet ad gangen og hvor hunden så skulle 
vise evnen til at afpasse sit søg til terrænet 
og arbejde i kontakt til føreren, med mindst 
muligt indgriben fra føreren (dermed ikke 
sagt, at det ikke var tilladt at kalde/fl øjte på 
hunden og at dirigere den derhen, hvor det 
kunne forventes at eventuelle snepper kunne 
fi nde på at opholde sig).
  Dette lykkedes også ganske pænt for langt 
de fl este af hundene – selvom det var helt 
tydeligt, hvilke hunde som var vant til deci-
deret sneppejagt og hvilke hunde, som ikke 
var så vant til at søge i skoven. En enkelt 
hund havde dog glemt at det var en fugle-
prøve, og valgte i stedet at gå på hjortejagt. 
Den har uden tvivl haft det sjovt, men måtte 
jo så desværre udgå af prøven.
  Efter nogle timers afprøvning – desværre 
uden fugle – blev det tid til frokost og 
terrænskifte. Efter at have haft alle hunde 
igennem deres første – og forholdsvis lange 
– slip uden chance til fugl, blev det besluttet 
at forsøge med et stykke moselignende skov, 
i håb om, at der måske kunne være fasaner 
hjemme her, idet en situation for fasan jo 
også tæller på prøven. Desværre udeblev det 
ønskede resultat, og resten af afprøvningen 
blev igen henlagt til plantagen.
  Hundene fortsatte det gode arbejde, og der 
var da også to hunde, som havde chance for 
sneppe i deres slip. Desværre blev ingen af 
dem udnyttet. Selv havde jeg fornøjelsen 
af dagens sidste slip; i en pyntegrøntkultur 
under hegn. Det affødte lidt bemærkninger 
i stil med: - Der kan da ikke stå råvildt, og - 
Der kan hunden da ikke løbe ret langt væk. 
Begge dele skulle vise sig at være forkerte 

– efter få minutters søg forsvandt hunden 
over en bakke. Kort efter var der fuld musik 
i skoven…. Men ikke nok med, at hunden 
var gået efter råvildt i hegningen – den kom 
også tilbage på den anden side af hegnet. Og 
på trods af, at hunden var tilbage ret hurtigt, 
var løbet også kørt for os. 
  Vi havde haft tørvejr hele dagen, men 
netop da dommeren lukkede bogen efter 
sidste slip, begyndte det at dryppe fra oven. 
Tilbage i jagthytten blev der først taget 
billeder, hvorefter vi gik i tørvejr til en kop 
kaffe, lidt kage og – ikke mindst – domme-
rens kritikker. Når man ser bort fra, at alle 
nok havde håbet på lidt fl ere snepper, var 
der vist ingen, som kunne være utilfredse 
med dagens resultat. Af de 8 startende 
hunde, fi k de fi re IFF og resten – nå ja; man 
kan jo udgå af en prøve på fl ere måder.

Alt i alt må jeg sige, at det var en positiv 
oplevelse at være på skovprøve. At få sin 
hund afprøvet på en måde som, når man ser 
bort fra, at hunden stadig skal kunne tackle 
fuglene og være lydig, på ingen måde kan 
sammenlignes med en markprøve. Det er 
alene hundens evne til at jage sammen med 
sin fører der bedømmes; ikke noget med 
fart, søg og stil eller en makker som kan 
genere. Så hvis man skal sammenfatte det, 
kan man måske sige, at det er lettere at gå 
på skovfugleprøve end på markprøve, men 
at det på ingen måde er lettere at opnå en 
præmiering. Alt skal gå op i en højere enhed 
og ingenting kan ”arrangeres” på forhånd. 
  I hvert fald tror jeg bestemt ikke, at det er 
sidste gang jeg deltager på en skovfugle-
prøve. En hund som er præmieret både på 
mark og i skov, er vel en meget god indika-
tion af, at den indeholder den alsidighed vi 
ønsker af de kontinentale stående hunde. Og 
skulle man en dag ende med en hund, som 
kan smykke sig med titlen ”skovfuglecham-
pionat” kan man vel ikke vise det meget 
bedre rent prøvemæssigt…
Laila Bilberg

Arkivfoto: Kim Henriksen.

www.fjd.dk
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Udstillingen i Bredsten var i år med en 
rigtig god tilslutning af korthår, der var i alt 
tilmeldt 43 korthår til udstillingen. Dejlig at 
se at så mange møder op til en klub udstil-
ling.
  Udstillingen var begunstiget af et godt 
udstillingsvejr, med sol, og en ikke for høj 
temperatur. Der var en rigtig god stemning, 

med socialt samvær hvor klubben havde 
arrangeret fællesspisning med grillning. Der 
var i år, som noget nyt, også en babyklasse, 
hvor alderen tre til seks mdr. er en udmærket 
start, for evt. nye udstillere, og deres hvalpe, 
til ligesom at få fornemmelsen af udstil-
lingsdiciplinen. Der er af naturlige årsager 
en stor spredning af udviklingen inden for 

denne aldersklasse. 
  Generelt var kvaliteten af de udstillede 
korthår god, med fl ere rigtige gode hunde, 
med en måske lidt mere spredning af selve 
typen, med blandt andet hovedformen.
John Christensen.

Mere end 40 i Bredsten

Baby klassen. Foto Ellen Jørgensen. BIR; Bislevs Citta. Ejer Henning Skriver. BIM; Toes I Dolecetta.Ejer Jørgen 
Kjærsgaard. Foto Ellen Jørgensen.

Som ny hundefører er der mange ting at 
lære og opleve for første gang. Lørdag d. 8. 
august 2015 skulle jeg således prøve kræfter 
med en ny disciplin da jeg stillede min hund 
på Korthaarklubbens udstilling i Bredsten. 
  Efter en kølig, overskyet morgen og for-
middag fi k solen efterhånden overtaget og 
sidst på dagen havde hundene det rigeligt 
varmt. Der var fl ot opbakning om udstillin-
gen og 43 hunde var tilmeldt. Det var spæn-
dende at følge bedømmelsen af de mange 
fl otte hunde i de forskellige klasser og der 
blev uddelt mange ”røde sløjfer”, excellent. 
  Inden den fælles morgenmad var vi et par 
stykker som modtog lidt tips og tricks til 
den forestående fremvisning i ringen. Tak til 
Karl Georg for de gode råd. 
  Alt i alt en hyggelig dag med fl otte hunde 
og god stemning. Tak til klubben/arrangø-
rerne for et fi nt arrangement. 
  Med venlig hilsen 
  Jakob Albæk Hygge i teltet. Foto: Jakob Albæk.

Dejlig dag i Bredsten

Aktivgrupperne

Aktivgruppen Storstrømmen
Agility: Er du interesseret i at give din hund en lidt 
anderledes og sjov træning, som udvikler hun-
dens balance og selvsikkerhed, så skulle du prøve 
agility. Anette Holm er uddannet agilityinstruktør. 
Målet med kurset er at udvikle jagthunden psykisk 
gennem leg og give dig idéer til, hvordan du i din 
daglige træning kan have lidt mere sjov med din 
hund på gåturen i skoven. Træningen vil foregå 
på små hold og tidspunkt aftales efter ønske fra de 

deltagende. Kontakt Annette Holm på 5639 8496 
eller ah.holm@mail.dk Pris 30 kr. pr. gang.

VSA Prøve:
Sofi e Skovly og Charlie             30 point.
Lars Jacobsen og  Kala              29 point.
Lars Jacobsen og Sheba             28 point.
Henrik W. Sneedorff og Frida   28 point.
Henning Hansen og Aya            17 point.
Keld Larsen og Web                  10 point.

Lokal markprøve. Lørdag den 29 august afholdte 
Aktivgruppen Storstrømmen lokal markprøve.

27 hunde deltog fordelt på tre hold. Lidt forskelligt 
fra hold til hold, hvor heldig der var med fugle.
Vejret var fi nt sol lidt skyer ind i mellem, frisk vind. 
En rigtig god og hyggelig dag.

Følgende vandt pokaler:
Prøvens bedste hund, Vizsla Charlie, fører Sofi e 
Skovby.
Prøvens bedste korthaar: Korthaaar, Kenya, fører 
Kim Staal.
Prøvens bedste ruhaar: Choke, fører Mikkel
Prøvens bedste unghund; Korthaar, Web, fører Keld 
Larsen.
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Tak til sponsor: Dyreadfærdsbehandler Rikke Pyndt 
Brøndum.
Venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen.

Deltagerne til Aktivgruppen Storstrømmens VSA 
prøve. Foto: Rene´ Jørgensen.

Pokal vinderne til Aktivgruppen Storstrømmens lokal 
markprøve. Foto: Rene` Jørgensen.

Præmieret korthaar til Aktivgruppen Storstrømmens 
lokal markprøve. Foto: Rene´ Jørgensen.

Aktivgruppen København og 
Omegn.
Træning og hyggeligt samvær hver torsdag kl. 
18:00. Se i øvrigt under aktiviteter på klubbens 
hjemmeside.
  Bestyrelse: Flemming Djarn telefonmummer: 23 
102 727. Jan Ico Sørensen telefonnummer: 21 62 
37 53. Thomas Arentoft telefonnummer: 20 10 43 
16. Tommi Lindhart. Web: Benny Fischer telefon-
nummer: 30 75 45 73.
Eller kontakt på mail: København@korthaarklub-
ben.dk 

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

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

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

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

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
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: Kim Henriksen.
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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

Mentalbeskrivelse igennem DKK
Jeg er aktiv med egen KLM Vestjydens Aya, 
som jeg benytter til prøver, udstilling og avl 
igennem min Kennel: Kennel Lajgaard.
  Endvidere er jeg aktivist i DMK Vejle/Hor-
sens, DMK Uddannelsesudvalget og avlsud-
valg i forhold til hvalpetjek hos opdtrættere. 
Det sidste nævnte, og mit eget avlsarbejde 
har gjort, at jeg ønsker at vide meget mere 
om vores hundes mentale egenskaber.
  Jeg har ansøgt igennem vores Klub DMK, 
og efterfølgende i Dansk Kennel klub og 
kom igennem nåleøjet og blev optaget på 
mentalbeskriver uddannelsen for år 2015. 
  I dag mangler jeg den sidste Føl-dag, som 
bliver afviklet i oktober, hvorefter jeg er 
uddannet dommer på Mentaltest for alle 
hunderacer hvor der foreligger en raceprofi l 
af i DKK.
Mentalbeskriver uddannelsen er vildt 
spændende, som jeg glæder mig til at bygge 
videre på, 
men det allerbedst bliver at kan tilbyde, i 
samarbejde med Dansk Münsterländer Klub, 
testdage til mentalbeskrivelser af vores 
skønne hunde.
  Vi kender alle til at vores hunde skal 
igennem diverse brugsprøve i form af ap-
porteringsprøver, markprøver og testes for 
reaktioner på skud mm. Endvidere får vi 
hundene bedømt på udstillinger.
Dermed er hundens jagtdrift, ydeevne samt 
udseende testet og blevet bedømt.
Men hvad med den mentale del af hunden? 
Her har bestyrelsen og avlsudvalgt i Dansk 
Münsterländer Klub besluttet, at det skal 
tilbydes at vores hunde kan få udarbejdet en 
Mentaltest i samarbejde med Dansk Kennel 
Klub.
  I første omgang er der udarbejdet en race-
profi l på Kleiner Münsterländere, som gør at 
alle Kleiner Münsterländere kan få lavet en 
mentaltest.
  En mentalbeskrivelse af ens hund, giver 
hundeejeren indsigt i hundens mentale 
egenskaber. 
Vi ved, at hundens mentalitet er arveligt og 
dermed giver det hundeejeren mulighed for 
at teste om hunden den er velafbalanceret og 
velfungerende. 

  Endvidere kan en mentalbeskrivelse være 
en godt redskab i forhold til om hunden skal 
bruges i avl. 
  En Mentaltestdag bliver lavet af de re-
spektive klubber, hvor egen race har første 
prioritet og herefter kan man tilmelde ens 
hund via hundeweb. På en testdag vil der 
være ca. 10 hunde tilmeldte.
  Mentaltesttemaet består af en Teamleder 
samt 3-4 hjælper/Figuranter.
  Teamleder og hjælper/fi guranter er alle 
uddannet Mentalbeskriver og har dommer-
licens på, at vedkommende kan udfører en 
beskrivelse samt være hjælper på en test.

  At blive mentaltestdommer er en uddan-
nelse der foregår over 3 moduler, og efter-
følgende skal på Føl-ordning af 2 omgange 
før der bliver udstedet en licens.
  Dansk Kennel Klub har kun en uddan-
nelse om året, som består af et hold på 12 
personer.

Det er ikke alle steder i Danmark, der kan 
afholdes en mentalttest, da det skal være 
godkendte terræner og der lejes speciale 
udstyr som udlejes af DKK eller special-
klubben, som ofte også har terrænet.
  En mentaltest skal give hundeejeren 

God mentalitet er alfa og omega for samarbejdet mellem hund og fører. Foto: Wittrup Pedersen.
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kendskab til hundens mentale egenskaber 
og nogle klubber som f.eks. Rottweiler 
Klubben er det en betingelse af hundene 
skal have en mentaltest før denne hund kan 
benyttes i alv.
  Disse restriktioner forefi ndes IKKE i 
Dansk Münsterländer Klub.
   En mentaltest varer ca. 1 time, hvor man 
bliver vejledt og fulgt af teamlederen igen-
nem hele testen.
  Ved en mentaltest skal hundefører forholde 
sig helt neutral. Dermed skal der ikke tales 
til hunden, eller gives kommandoer som: gå 
hinter.
  Der udfyldes et skema på hver hund, som 
gennemgås med hundeejeren når mentalbe-
skrivelsen er færdig. Teamet på mentaltest 
får ikke forelagt racens beskrivelse inden 
testen påbegyndes, da det  udelukkende er 
hundens adfærd som bliver noteret, og her-
efter indsendt til DKK og Special Klubben. 
Hunden skal være mellem 10 og 24 mdr. og 
dermed indgå i racens gennemsnit.

En mentaltest består af følgende:
  Kontakt/Håndtering. I dette moment be-
skrives hundens evne til at tage kontakt med 
fremmede mennesker og besvarer denne 
kontakt.
  Leg. At aktiverer både hund og fører med 
det formål at beskrive hundens intensitet og 
måde at lege og samarbejde på.

  Jagt – Harebanen. Harebanen skal be-
skrive hundens lyst til at løbe efter og fange 
et lille objekt i bevægelse.
  Aktivitet. Beskriver hundens reaktion i en 
situation, hvor forventet aktivitet udebliver.
  Overraskelse – Kedeldragten. Beskri-
ver hundens handling i en overraskende 
situation.
  Lyd. Hundens handling ved pludselig 
skramlende lyd.
  Revir – Spøgelserne. Hundens handling 
på noget langsomt truende som nærmer sig.
  Skarp Lyd – Skud. Hundens reaktion og 
evne til at fastholde aktivitet under fi re skud.
to skud i bevægelse og to skud i ro.
  Eksempel på en mentalbeskrivelse kan 
også ses på YouTube: DKKs mentalbeskri-
velse
Tilmelding til en mentalbeskrivelse forgår 
via Hundeweb, som hele tiden opdateres 
med nye datoer og steder for mentalbeskri-
velser.
  Jeg glæder mig til at se jer ud på testba-
nerne og håber I som hundeejer vil gøre 
brug af at få lavet en mentalbeskrivelse af 
jeres hund. 
  Nicole Lajgaard Solgaard

1a Kontakt 4 Tager selvstændigt kontakt eller når føreren tager kontakt. 
Balanceret 

1b Håndtering 4 Følger med uden besvær. 

1c Håndtering 4 Lader sig håndtere. 

2a Leg 4 Leger aktivt. Starter hurtigt. 

2b Gribe og bære 5 Griber meget målbevidst. Evt. svær at afbryde. 

3a Jagt - fart 4 Starter og fuldfører med høj fart. 

3b Jagt - fangst 5 Tager byttet straks. Målbevidst. 

4 Aktivitetsniveau 2 Opmærksom. Står, sidder eller ligger. 

5a Overraskelse - skræk 1 Stopper - kort stop. Ingen undvigelser. 

5b Bevægelse - 
trusler/aggressivitet 

2 En eller to trusselshandlinger. 

5c Overraskelse - nysgerrighed 5 Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning. 

5d Overraskelse - afreaktion 1 Ingen undvigemanøvre. 

6a Lyd - skræk 1 Stopper - kort stop. Ingen undvigelser. 
6b Lyd - nysgerrighed 5 Går frem uden hjælp evt. med lav kropsholdning. 

6c Lyd - afreaktion 1 Ingen undvigemanøvre. 

7a Revir - skræk 1 Viser ingen flugttendenser. 

7b Revir - trusler/aggressivitet 2 En eller to trusselshandlinger i en del eller hele forløbet. 

7c Revir - Nysgerrighed/afreaktion 
1 

5 Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning. 

8 Skarp lyd 1 Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol, siden uberørt. 

Raceønskeprofi l på Kleiner Münsterländer

En glad hund er en fornøjelse. Foto: Kim Henriksen.

www.fjd.dk



41www.fjd.dk

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

DMK-områderne

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

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Gunde-
stedvej 17, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87, E-mail: 
cnh@post.tele.dk
Område Storstrøm: 
Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fens-
marksvej 21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27/ 
20 24 01 45, E-mail: kragh.christiansen@mail.tele.
dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktiviteter: annonceres på Kreds 8’s hjemmeside 
og på facebookgruppen ”stående hunde Bornholm”

Nu nogen måneder efter vores fantastiske 
holdapportering er slut er alle indtrykkene 
ved at bundfælde sig.
  For godt og vel et år siden begyndte vi så 

småt at planlægge holdapporteringen. Fra 
dag et af var vi klar over at der var store 
forventninger til os, da de tidligere arrange-
menter havde været fantastisk gode.
  Hele planlægningen er gået super godt da 
vi alle arbejdede efter et erklæret mål – det 
skal være en succes! Deltagere, gæster mv. 
Skal have en fantastisk weekend. 
Alle har ydet et kæmpe stykke arbejde for 
at det lykkes. Her skal alle vores hjælpere 
endnu engang have en stor tak for hjælpen. 
Uden jer ingen prøve.
  Når jeg så nu sidder og kigger tilbage er 
der selvfølgelig hændelser jeg gerne havde 
været foruden. En af de største udfordringer 
var når der kom afbud 14 dage efter tilmel-
dingsfristen var overskredet – endda 2 dage 
før.  Men takket være gode folk fi k vi reddet 
stumperne sammen i sidste øjeblik. 
  Resultaterne vil jeg ikke kommenterer da i 
disse tider med så mange sociale medier vil 
det være gamle nyheder. Men uagtet sociale 
medier er resultaterne kommet på hjem-
mesiden. 
  På dagen blev der taget over 1.000 billeder 
(et tusinde!!!), af Dorthe Winde, som på den 
ene eller anden måde vil blive tilgængelige 
på hjemmesiden. Dorthe - Tusind tak for 
hjælpen !!!!!
  Filmen, som blev optaget på dagen, er til-

gængelig og mange har allerede set den. Su-
per god fi lm som rammer plet med hvilken 
fantastisk prøve vi holder hvert år. Den viser 
hvilket fantastisk humør alle havde bragt 
med til prøven. En meget vigtig bestanddel 
for at vi alle fi k en god dag.
  Samtidig er det meget glædeligt at der blev 
taget godt imod nye hundeførere som ikke 
tidligere havde deltaget på vores prøver. 
Deres positive tilbagemeldinger skyldes i 
høj grad alle deltagernes gode humør og 
hjælpsomhed.
  Alt vores materiale vedr. Prøven, vel-
komstfolder, indbydelse på hjemmesiden, 
DMK fl ag på dagen skyldes i høj grad at vi 
havde en ildsjæl med som har et erklæret 
mål – nemlig at promovere vores fantastiske 
hunde og klub. Thomas Elgård du er en 
stjerne som skal have en speciel tak fra mig.
  Jeg vil slutte med at sige at Ulrik, Arne, 
Michael og jeg er utrolig glade og stolte af 
at prøven lykkes og blev en succes!
  Tak til alle jer der gjorde at vi fi k en fanta-
stisk dag! Og tusind tak for alle de pæne ord 
der er kommet på de forskellige medier.
  På gensyn i Esbjerg til næste år!!!
  Christian (En stolt og glad prøveleder)

En prøveleder takker

Foto: Dorthe Winde.

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

www.gdh.dk

GDH familiedag på Sjælland

Som noget nyt kørte vi hjemmefra i tørvejr, 
men det skulle hurtigt ændre sig. For inden 
vi var nået halvvejs derop, ja så øsregnede 
det (igen) Så var familiedagen startet. Ma-
rianne og Tycho, som har sat familiedagen 
i sving, startede vi efter en masse hilsen 
på gamle bekendte, såvel som, for os, nye 
ansigter, med en gang morgenbrød og en 

lille én til halsen. Hyggesnakken gik livligt 
og Tycho havde lidt svært ved at få ørenlyd 
da han ville fortælle om dagens program (og 
det regnede stadig). I løbet af dagen var der 
mulighed for, at prøve dueapportering, ap-
portering i vand, apportering/slæb af kanin 
og programmet sluttede med sporarbejde.
  Da vi alle var klar til at gå i gang, ja så 

blev det heldigvis tørvejr. Det er jo altså 
sjovere at arbejde med hundene, når vejret 
arter sig. Det var skønt at se, hvordan det 
blev gået til opgaverne med fuld entusiasme. 
Nogle hunde havde selvfølgelig været igen-
nem det hele før, men der var bestemt også 
hunde og førere for hvem det var temmelig 
nyt. Men under kyndig instruktion af Mari-
anne og Tycho vil jeg vove den påstand, at 
alle fi k noget godt ud af dagen.
  Men inden dagen var slut, var der lige en 
frokostpause der skulle klares. Efter at have 
indtaget den meget lækre medbragte mad, 
blev der tilbudt et stykke kage til alle. På 
trods af madpakken lige var spist, forsvandt 
kagen forbavsende hurtigt. Efter frokost og 
kage, valgte nogle at sige tak for i dag og 
vende næsen hjemad, lidt klogere og mætte 
af de mange indtryk. Men løjerne fortsatte. 
Om eftermiddagen blev der udlagt nogle 
bodspor, som de ”modige” kunne prøve. 
Efter en rigtig god og lang dag, er det så tid 
til at vende snuden hjemad med en trætte 
hunde og førere.
  Der var samlet 35 GDH’ere og 50 men-
nesker til denne dag, som var kommet fra 
nær og fjern. Dagen har været en fl ot succes, 
arrangeret af det sjællandske aktivitetsud-
valg og som Marianne og Tycho planlagde 
og stillede hus og jord til. Tusind tak for det 
og jeg er sikker på, at der også næste år vil 
komme mange til den sjællandske familie-
dag.
  Det er altid en stor fornøjelse at være sam-
men med alle de skønne GDH’ere og deres 
mennesker. 
  Jørgen Jensen.

35 GDH-er til familiedag. Foto: Jørgen Jensen

Apportering til familiedag, naturligvis. Fotos: Jørgen Jensen.

www.fjd.dk
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Klubben for Gamle Danske Hønsehunde vil 
gerne invitere alle Jagthundens læsere en tur 
forbi klubbens nye hjemmeside. Vi har med 
nyt logo, standmateriale og hjemmeside prø-
vet at skabe en rød tråd i det visuelle udtryk. 
En af de nye ting hjemmesiden bl.a kan er at 
tilpasse sig det medie den skal vises på, så 
står man en dag i køen i supermarkedet og 
bare har brug for at se Danmarks dejligste 
jagthunde, ja så klikker man bare ind på 
www.gdh.dk på sin mobiltelefon. Der vil 
løbende blive udviklet på hjemmesiden 
efterhånden som nye behov opstår. 
  Vi ses!
  Torben Hansen.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen udfor 
Søndag d. 3 april 2016 for denne dag falder 
årets hovedprøve som   vi er ved at forbe-
rede nu. Efter den glimrende hovedprøve i 
år ved Randers har vi noget at leve op til 
– og vi mener at vi også i 2016 kan ramme 
samme høje niveau.

  I 2016 skal hovedprøven fi nde sted på 
Sjælland da vi som bekendt skifter mellem 
Jylland og Sjælland.
  Jeg deltog i foråret 2015 i en markprøve 
arrangeret af Jægerforbundet og Niløse 
Jagtforening på arealer omkring Niløse i det 
Nordvestsjællandske. 
  Det var et fantastisk velgennemført og 
vellykket arrangement – og fugletætheden 
overgik alt jeg tidligere har set. Det skal 
siges at der også var en del hårvildt med de 
udfordringer det giver. Så bedre arealer kan 
ikke ønskes.
  Efterfølgende har bestyrelsen for GDH 
klubben lavet aftale med Niløse Jagtfor-
ening om at vi i 2016 kan afholde vores ho-
vedprøve same sted. Vi bruger jagtforenin-
gens klubhus, de står for at lave morgenmad 
samt  madpakker til dem der ønsker at 
bestille en sådan. Og de efterfølgende for at 
servere gule ærter for deltagerne. Desuden 

har bestyrelsesmedlemmer i jagtforeningen, 
der var med som terrænledere ved den tidli-
gere omtalte markprøve, skaffet terræner til 
vores hoved prøve i 2016. 
  Da vi igen regner med at der bliver tilmeldt 
mindst fi re hold er der brug for store arealer 
og Niløse jagtforening har derfor aftalt med 
tre omkringliggende godser at deres marker 
står til rådighed for os d. 3 april 2016.
  Et af disse godser er Selchausdal Gods 

der ses på billedet og som har mange andre 
jagtrelaterede aktiviteter.  
  Er du nysgerrig kan du gå ind på godsets 
hjemmeside.
  Vel mødt til hovedprøve næste år- og 
skynd dig at sætte kryds i kalenderen.
  Jesper Poulsen
  Bestyrelsen for GDH klub. 

Hovedprøven 2016 er under forberedelse

Selchausdal Gods, rammen om hovedprøven 2016. Foto: Jesper Poulsen.

Klubben har fået ny hjemmeside

Knæk og bræk i jagtsæsonen. Foto: Marlene 
Birkebæk.
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Fra unghund til sporchampion

Som ny hundefører har man mange drømme 
og håb for sin nye jagtkammerat. Og jeg er 
bestemt ikke anderledes, men jeg var ikke 
forberedt på at håb og drømme kunne opfyl-
des så hurtigt.
  Jeg har fulgt min mand og hans tyske lang-
hårede på sidelinjen i et par år, og har været 
med til træning, prøver og i jagtsituationer. 
Der ud over har jeg udstillet vores tæve 
med stor succes, og jeg troede egentligt, at 
det var der, jeg skulle have min metier. Og 
ønsket var faktisk en mynde, som jeg kunne 
udstille. Men det skulle blive anderledes.
  Første gang jeg så Vildholt Fabian, var han 
helt nyfødt og jeg havde ikke den store inte-
resse i ham, da vi jo ikke skulle have hund 

lige nu og da slet ikke en hanhund. Men som 
han voksede op, og jeg så ham nogle gange, 
blev ønsket om mynden lagt på hylden, og 
drømmen om en hund, som kunne mere end 
udstilles, voksede sig stærkere og stærkere. 
Efter hvalpene var blevet otte uger, og der 
var tre hanhunde tilbage, slog jeg til fi k min 
egen første jagthund.
  Tiden gik med den almindelige lydigheds-
træning, og det gik godt. Fabian var en skøn 
fyr, som gerne ville gøre det godt for sin 
fører. Det var en spændene tid for mig som 
førstegangsfører, og der var meget at lære.
  En dag blev jeg udfordret af min gode 
veninde Gitte Becher, som også har tysk 
langhåret. ”skal du ikke med til schweis-
sprøve i Pamhule?” og nej det skulle jeg da 
slet ikke, for det kunne jeg da ikke. Men en 
udfordring er jo svær og stå for, så udfor-
dringen blev accepteret og lige pludseligt 
var jeg og Fabian tilmeldt vores allerførste 
prøve og træningen kunne gå i gang.
  Han var lige blevet et år, og mange sagde 
til mig, at det var noget sent, jeg kom i gang 
med sportræning, men det vidste Fabian og 
jeg ikke noget om. Tre uger havde vi til at 
træne i, og det viste sig, at han var god til 
sporarbejdet. Vi øvede og øvede og det viste 
sig, at han var noget bedre til det end jeg 
var. Stol på din hund, sagde alle de rutine-
rede. Men det var svært. Samtidigt med at 
jeg skulle læse hunden, skulle jeg også se 
efter schweiss ude på sporene. Puha jeg var 
udfordret.
  Dagen for prøven i Pamhule kom, og vi tog 
fra Nordjylland til Sønderjylland. Vejret var 
godt og alle forhold var gode, Men sommer-
fuglene i maven var store og mange. Vi blev 
anvist et anskudssted og Fabian gik bare der 
ud af med stor sikkerhed og jeg så for første 
gang schweiss ude på sporet, så glæden var 
stor.
  Over halvvejs på sporet kom jeg i proble-
mer og kunne ikke læse ham. Det blev til 
to tab, men vi kom til skindet, og jeg var 
ovenud lykkelig for, at jeg havde bestået 
vores første prøve. Til trods for at jeg fi k 
en vissen grangren for min præstation, da 
jeg selv trak ham af sporet de to gange det 

gik galt. Men jeg havde fået at vide, at jeg 
havde en rigtig god hund og det hang jeg 
mig mere i og Fabian fi k jo den berømte 
bøgegren og sin fanfare. Hundeføreren var 
stolt af sin hund. Og jeg var helt overbevist 
om at det skulle jeg prøve igen.
  Nu bor jeg jo naturskønne Rold skov, 
så helt naturligt skulle jeg selvfølgelig gå 
prøve da Tange-Bjerringbro jagtforening 
arrangerede prøve i det terræn. Og om ikke 
vi præsterede vores første første præmie, det 
var en stor dag, at stå der i mængden af de 
præmierede hunde. Så nu var vi klar til at 
tage skridtet til 20 timers sporene.
  Fabian elskede at træne spor og var helt 
ude af sig selv når selen kom frem og vi 
skulle af sted. Med succes kommer mod. Og 
tre måneder efter vi startede med at træne 
spor, så var vi meldt til 20 timers/400 m 
prøven. Og for det ikke skulle være løgn, 
så var jeg dobbeltfører. I mellemtiden var 
jeg startet med at træne min mands hund 
Vildholt Emma. Hun havde i forvejen en tre 
timers prøve og nu skulle hun gå prøve igen. 
Jeg trak to nummerer lige efter hinanden, så 
jeg havde noget af en prøve foran mig.
  Jeg startede med Fabian og han gik lige til 
skindet på otte minutter, så selvtilliden var 
stor, da jeg startede på sporet med Emma. 
Hundrede meter inde, lige efter første knæk, 
lettede hun en fasan og koncentrationen 
var lidt svær at genvinde. Men efter tyve 
minutter fandt hun også skindet og glæden 
var stor. Stolt stod jeg og poserede med to 
hunde med første præmie, sammen med 
vennerne, fra langhårsklubben, som også 
var med.
  Nu var drømmen vagt! Jeg begyndte, at 
læse lidt om, hvad alt det her schweiss 
kunne føre til. Og på kennelklubbens hjem-
meside fandt jeg ud af mit nye mål skulle 
være, at lave Fabian til sporchampion. Han 
var nu knap halvanden år og han kunne 
aldersmæssigt ikke gå til 1000 meter prø-
verne. Men træning frem i mod det fortsatte. 
Ud over sportræning, så skulle han også gå 
ræveslæb og have nogle udstillingsresulta-
ter. Vi havde egentlig nok at se til Fabian og 
jeg.

På sporet. Privatfoto, Maria-Louise.
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  Vores fjerde prøve blev i Grenå i ruhårs-
klubben. Her skulle testen stå om han kunne 
klare de 1000 meter. Hjemme gik det godt 
og han gik også længere distancer end de 
1000 meter. Det var en kold dag i november, 
hvor vi kørte til Grenå for at møde ruhårs-
folket. Ventetiden var lang, men endelig 
blev det vores tur. Han blev iført selen og 
han stod ved boksen og snusede lidt op i luf-
ten. Vi fi k lov til at starte og han gik lige ind 
i boksen og fandt anskudsstedet, som han 
har gjort så mange gange før til træning.
  Femogtyve minutter senere stod min lille 
fyr ved skindet uden tab, og kiggede på mig 
med store forundrede øjne, fordi hundefø-
reren stod med vand i øjnene, da jeg var så 
stolt, at det slet ikke kunne beskrives. På 
sporet klarede han terrænskifte helt uden 
problemer og totalt uimponeret over, at en 
hest krydsede hans spor. Drømmen var nu et 
skidt nærmere.
  Vi var nu langt henne på året og der var 
ikke mange schweissprøver tilbage. Men 
igen viste der sig en åbning i Grenå hos 
ruhårsfolket. Så 9. december gik turen igen 
til Grenå for at prøve lykken. Dommer 
og stifi nder havde godt nok rystet lidt på 
hovedet, og de synes nok det var lidt tidligt 
med den unge hund at melde til 40 timers 
prøven. Men jeg stolede på min hund og 
han havde siden sommer gået mange 40 
timers spor. Og heldet følger de tossede! En 
halvtime brugte han på at udrede sporet, og 
det gik faktisk helt godt. Så nu stod jeg seks 
måneder efter, at jeg blev udfordret til at 

prøve det der schweiss, med en hund på kun 
lige halvanden år, som havde bestået den 
sværeste schweissprøve og var nu mange 
skridt nærmere championatet og havde 
tilmed kvalifi ceret os til DM.

Nu manglede vi ”bare” ræveslæbet og 
udstillingsresultaterne. Fabian var rigtig 
dygtig til at hente ræv, men alligevel tog det 
os tre prøver, før ræveslæbet var hjemme 
med fuld point. Lige så meget som ruhårs-
klubben havde døjet med mig, så blev det 
korthårsklubben, der kom til at stå for mål 
med ræveslæbet.
  Fabian blev to år d. 18 april 2015 og man 
kan ikke opnå sin titel før man er fyldt to 
år og har fået sine udstillingsresultater efter 
sin to års fødselsdag. Så fredag den 24 april 
drog min mand og Fabian til Sønderjylland 
og fi k et ræveslæb med fuld point.
  Hjemme igen sent om aftenen og tidligt 
op lørdag morgen for, at jeg kunne drage til 
Roskilde med begge hunde. To champio-
nater var på spil, Fabian skulle gerne have 
sit sporchampionat og Emma sit eksteri-
ørchampionat. Fire timer fra Nordjylland 
til Roskilde, men turen hjem virkede ikke 
så lang, for det gik lige præcis, som jeg 
ønskede det. Fabian fi k sit excellent og blev 
dermed sporchampion og kun den anden i 
hans race. Emma fi k sit certifi kat og blev 
dansk eksteriør champion.
  Næsten helt præcist et år fra jeg startede 
med at træne schweiss, stod jeg med min 
første champion. Det har været en vild rejse, 

hvor jeg har haft mange gode oplevelser og 
mødt mange dejlige mennesker.
  Jeg har mange mennesker at takke for 
hjælp og vejledning undervejs. Nu er næste 
mål DM, som jeg glæder mig meget til.
  Tusind tak min faste træningsmakker og 
mand Flemming. Tak til opdrætterne Helle 
og Leif Hansen på kennel Vildholt, fordi jeg 
måtte købe fantastiske Fabian.
  Mange hilsner
  Vildholt Fabian og Maria-Louise

Nyslået sporchampion, Fabian med sin fører, Marie 
Louise. Privatfoto, Maria-Louise.

Efterårets prøver er i skrivende stund godt 
igang, vores hunde og hundeførere har mar-
keret sig godt på prøverne i årets løb. Der 
kan nævnes, at fl ere Langhår har været bed-
ste hund på Schweissprøvene, og også gjort 
det fl ot på de forskellige apporteringsprøver 
og på markprøver. Det er værd at bemærke, 
at de helt unge hunde og nye hundeførere 
har gjort det rigtig godt! 
  Det er også en stor fornøjelse at fem Tysk 
Langhår deltager på årets Fuldbrugsprø-
ver. Hvor er det dejligt at se at man vægter 

denne gode afprøvning af Jagtbrugshunden!
  Nu glæder jeg mig meget til at overvære 
HZP prøven 2015 i Mariager, den afhol-
des som sidste år med Leif Hansen som 
prøveleder. Så er tilrettelæggelsen af prøven 
i sikre hænder. Den og prøven på Langeland 
er fuldtegnet af både danske og udenlandske 
hunde. Det bliver spændende at se de unge 
hunde som deltog på forårets VJP og deres 
førere, som har trænet hårdt frem til denne 
ganske krævende prøve på jagtbrugshun-
dens medfødte egenskaber.

  Det er nok gået op for de der har oplevet 
prøverne, at det ikke er „bare lige“ vil man 
klare sig godt, må man træne og starte i god 
tid med bl.a. slæb. Det nytter ikke at starte 
med det 14 dage før prøven. I år har jeg 
ikke selv unghund med og må „nøjes“ med 
at være tilskuer, men forventer at være klar 
til VJP foråret 2016, med det nye skud på 
stammen.  
  En af deltagerne fra VJP i foråret 2015 som 
også er tilmeldt HZP udtaler. „Jeg og mine 
træningskammerater har prioriteret HZP før 
de alm. apporteringsprøver i år, fordi vi sy-
nes at denne prøve er den bedste brugsprøve 
der fi ndes.“ Han nævnte også den gode op-
levelse af det tyske dommerteam på forårets 
VJP, som ser det positive i den unge hund 
og dømmer med hunden, ikke imod den. Det 
gør, at man også som ny hundefører føler 
sig godt tilpas og i gode hænder sådan en 
prøvedag. Der var et lille suk, i retning af at 
det kan være svært at skaffe nyt og varieret 
terræn til at træne hund, der kunne vi måske 
alle overveje hvad der kan gøres?
KNÆK OG BRÆK TIL ALLE
Gitte Becher

Knæk og Bræk på efterårets prøver!

Ihærdigt søg over gul stub. Foto: Anette Laursen.
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Danmarksmesterskab i schweiss 2015

Søndag den 23.august 2015 afholdt Dansk 
Kennel Klub DM på schweiss spor i planta-
gerne omkring Skive.
  18 hunde fra hele landet, fl est dog fra 
Jylland, havde kvalifi ceret sig til deltagel-
sen, dvs. opnået mindst 1. præmie på 1000 
meter/40 timer spor afholdt efter anerkendte 
schweissprøveregler. 
Da vi, min Weimaraner Aica Silver Hunters 
Anton og jeg fi k kvalifi kationen i hus tidli-

gere på året, var det nærliggende at prøve 
kræfter med Danmarksmesterskabet. 

Kort fortalt, det specielle ved en DM 
schweissprøve er, at alle spor er lagt ud 
med særlige sporelementer, for eksempel en 
sløjfe eller spids vinkel i et knæk. Derud-
over tre sårlejer (en med pürschtegn) og det 
obligatoriske, med startkassen på 20mx20m, 
hvor sporets begyndelse er ukendt, en 

tilbagegang (wiedergang) på 20 m og fi re 
knæk. Samtlige spor udlægges med færtsko 
og er 1000 meter/40 timers spor. Føreren 
og hunden bliver bedømt som team, for 
eksempel skal begge markere et sårlejr for 
at få højeste pointtal (10) for det element. 
Hvis føreren peger på et forkert sårleje, så 
giver det minuspoint. Man kan opnå 130 
point i alt.   
  Ved knækkene er det godt, hvis føreren 
bemærker det korrekte element, som tilba-
gegang eller sløjfe for at bevare overblikket 
og understøtte hunden. Ja, og så skal tiden 
også overholdes, højst halvanden time til 
at udrede hele sporet og det kan allerede 
være slut, hvis hunden ikke kommer ud af 
startkassen på 30 minutter. 

Mødestedet var ved jagthytten på Bjørne-
vej i Skive. Der var dækket op til en god 
solid morgenmad. Vejrudsigten for dagen 
lød på meget tørt, høje varmegrader med 
frisk vind. Ikke lige det ideelle sporvejret. 
Desværre kunne vi heller ikke træne med 
meget sol i år, til gengæld foregik der meget 
træning i regnvejr og blæst. 
  Efter kort parole kørte vi til det område, 
hvor sporene til vores hold var udlagt. Del-
tagerne var fordelt på 6 hold med dommer 
og terrænhjælper (stifi nderen). 
  Vi startede som nr. 2 i høj sol og en tem-
peratur på over 25 grader. Anton kom ud af 
kassen uden de store problemer, men jeg var 
da meget i tvivl om det nu var det rette spor, 
men jeg stolede heldigvis på hunden. Anton 
gik frem i rask tempo og markerede ”des-
værre” ingen sårlejer. Jeg pegede på noget 
jeg troede var et sårleje, men det var forkert. 
Ved et andet var jeg meget i tvivl, stoppede 
også, men sagde ikke noget (øv, det var et!). 
Anton rodede lidt ved knækkene, men fandt 
altid det rette spor efter kort tid. De sidste 
100 m var en tålmodighedsprøve, Anton var 
efterhånden meget påvirket af varmen, så vi 
kæmpede hårdt for at holde gejsten oppe. 
  Vi gik først forbi skindet (jeg så det heller 
ikke), men så vendte Anton tilbage med 
et ryk og vi var fremme. Det føltes bare 
dejligt, at komme i gennem uden tab. Vi 

Angelika Kargo med Aica Sliver Hunter´s Anton efter prøven. Foto: Jan Chr. Kargo.
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fi k gode tilbagemeldinger, som vi kan fi nt 
bruge i vores træning fremover. 
  Der var i alt 8 hunde, som var uden tab og 
heraf blev de 5 bedste udpeget som vindere. 
Danmarksmesteren, en Beagle, opnåede 106 
point, vi fi k 82 point i alt og vi manglede 
kun få point i at opnå en placering. 
  Vi var glade. Vi opnåede mere end forven-
tet i det varme vejr og med den manglende 
markeringslyst hos Anton. Derudover var 
vi også stolte af, at vores weimaraner har 
været en god repræsentant for racen i denne 
disciplin. 
  Der blev ikke udstedt diplomer, kun ud-
leveret et bedømmelsesskema med opteg-
ningen af sporet og punktoptælling af de 
enkelte sporelementer.
  Det var en spændende dag, med mange 
kontakter til erfarne hundeførere, og hvor vi 
oplevede en schweissprøve på en helt anden 
måde.
  Angelika Kargo.

Vissenbjerg 2015 
Søndag den 14. juni var der traditionen tro 
jagthunde udstilling i Vissenbjerg på Fyn, 
hvor der var tilmeldt 15 weimaranere, heraf 
én langhåret. I år havde vi i samarbejde 
med Drente fået en hollandsk dommer, 
Gerda Gerda Halff-Van Boven, der har 
haft weimaraner i 31. år. Gerda gjorde et 
stort stykke arbejde for at give alle noget 
brugbart med hjem og havde en fantastisk 
måde at gå til hundene på. Ligeledes delte 
vi ringsekretær, Lars Møller, der med god 

humor fi k os godt gennem dagen. BIR blev 
Tommy Klausen med Thornvig´s Chester 
og BIM blev Karen Sylvest Hansen med 
Fjosie. Bedste hvalp blev Susanne Lund-
holdt Garborgs Jim Beam Vs Du Berceau 
De Bugatti (kaldet Otto) og bedste unghund 
blev Camilla Schweizer med Hunt ´N´ Fun 
Effi e. Stort tillykke til de præmierede. Tak 
til både dommer, ringsekretær, deltagere 
og dem, som kom og kiggede med deres 
hunde. Vi sluttede af med varm mad i hal-
lens cafeteria og det var rigtig hyggeligt.

Tommy Klausen med Thornvig´s Chester BIR og Karen Sylvest Hansen med Fjosie BIM sammen med dom-
mer Gerda.. Foto: Jette Veggerby.

Schweissprøve i Gludsted 
Plantage
Hanne Bro Hansen var til 400 meter/20 
timers schweissprøve i Gludsted Plantage 
den 1. august med Huntess Astro, hvor de 
fi k en 1. præmie. 
  Stort tillykke. 

Søndag den 30. august afholdt Kreds 2 tra-
ditionen tro markprøve hos familien Madsen 
ved Klovborg. 
  Der var tilmeldt 14 hunde, der dystede om 
bl.a. Jyllandspokalen. Der var varmt og helt 
vindstille, hvilket udfordrede både hunde 
og fører og der var spænding til det sidste 
om, hvem der løb med den eftertragtede 
Jyllandspokal, hvor der var fi re hunde med 
i kapløbet. 
  Vinderen blev Casper Raahede med Hunt 
´N´ Fun Eta, der med hele 60 point fi k poka-
len. Sjældent er pokalen blevet vundet med 
så mange point, så stort tillykke til Casper 
og Eta. 
  Dagen sluttede med grillpølser og æble-
kage hos familien Madsen, hvor der også 
blev afholdt generalforsamling i Kreds 
2. Formand Peter Poulsen fremlagde en 
fl ot beretning, hvor der havde været stor 
opbaking til kredsens arrangementer og 
Flemming Frederiksen modtog genvalg til 
bestyrelsen for det kommende år.

DWK Kreds 2 lokal markprøve Klovborg

Fra venstre Ole Hildebrandt Jensen med Freja 3. pr., Casper Raahede med Hunt ´N ´Fun Eta (unghundepoka-
len) og 1. pr., Martin Pedersen med Falco (Åben klasse pokalen) og 1. pr. og Hanne Bro Hansen med Gaby og 3 
pr. Stort tillykke med resultaterne på sådan en vindstille dag! Foto: Jette Veggerby.
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Skal hunden på udstilling?
Formålet med at udstille sin hund er primært 
at få en vurdering af, om hunden er egnet 
til avl, er den arts typisk. Hundeudstilling 
er imidlertid blevet meget mere, en slags 
sport for folk. Hvem har den fl otteste hund? 
Mange der tager deres hunde på udstilling 
har det som deres hobby.
  Jeg har aldrig været særlig interesseret i 
”udstillingssporten”, men synes at udstil-
lingerne er et godt forum at vise sin Vizsla 
frem i. Kommer man i store ring til sidst, 
er det en ekstra gevinst. Det der kan være 
meget frustrerende er, at selv om der fi ndes 
en standard for hver hunderace, ser dom-
merne meget forskelligt på hundene. Der er 
naturligvis objektive kriterier, men en del af 
vurderingen er også subjektiv. Nogen kan 
lide store Vizslaer og andre vil hellere have 
dem mindre, osv.
  Det er ikke bare lige sådan, at stille med 
hund på udstilling. En god bedømmelse 
kræver, at hunden er fortrolig med at løbe i 
en ring og stå korrekt for dommeren. Derfor 
er det altid en god ide at gå til ringtræning. 
Kennelklubben tilbyder stort set året rundt 
ringtræning i alle kredse. Men der fi ndes 
også andre, der udbyder kurser.
  Jeg må erkende, at det at udstille min hund 
ikke lige er en opgave jeg kan løfte. Jeg får 
derfor nu hjælp af semi-professionelle. Sisi 
var f.eks. i 2014 på tre udstillinger. Den 
første gav hende resultatet GOOD med mig 
selv som udstiller. På den anden, hvor jeg 
fi k hjælp, fi k hun VERY GOOD og på den 
sidste, hvor jeg havde været til ringtræning 
nogle gange og hvor jeg fi k en junior hand-
ler til at gå med hende, fi k hun EXCEL-
LENT. Man skulle ikke tro at det var samme 
hund, med så forskellige resultater.
  Før udstillingen i Vissenbjerg i år, havde 
jeg en aftale med en Vizsla ejer om at hun 
skulle træne Sisi og gå med hende. Det gav 
også resultatet EXCELLENT. Sisi have lært 
meget af træning, og denne træning fi k vi 
også gavn af senere.
  Jeg er lige kommet hjem fra DKK’s 
internationale udstilling i Rønne. Det har 
taget sin tid at få armene ned. For en gang 
skyld var der på Bornholm lidt konkur-

rence, idet der også var en han, der stillede. 
Første dag fi k begge hunde EXCELLENT, 
CERTIFIKAT og CACIB. Hanhunden blev 
bedste hund i racen (BIR) og Sisi fi k bedste 
hun i modsatte køn (BIM). Anden dag blev 
resultatet noget andet. Hanhunden fi k VERY 
GOOD og Sisi fi k EXCELLENT, CERTIFI-
KAT og CACIB. Sisi fi k således også BIR. 
Det viser igen, hvor forskelligt dommerne 
ser på hundene.
  Inden jeg tog til Bornholm havde jeg en 
aftale med en meget dygtig junior handler 
om, at hun skulle udstille Sisi. Men den 
første dag var dommeren meget langsom 
og min handler skulle til junior handlings 
konkurrencen, samtidig med at Sisi skulle i 
ringen. Gode råd var nu dyre. Så jeg fi k en 
norsk pige, jeg havde talt lidt med, til at gå 
med Sisi. Anden dag blev lige så kaotisk på 
grund af programmet. Min handler havde 
      en anden hund, der skulle 
         udstilles kort før Sisi. Så da 
           der kun var fi re hunde 
            tilbage inden Sisi skulle 

i ringen, var jeg ved at gå i panik. Skulle 
jeg have et godt resultat måtte jeg fi nde en 
anden, der kunne gå med hende. Pigen fra 
første dagen var taget hjem. Så jeg så mig 
lidt om og fi k øje på en lille rødhåret pige, 
der synes at vide noget om at udstille hunde. 
Det viste sig at hun også var fra Norge. 
Faktisk var hun på det norske landshold for 
junior handlere. Sigrid ville gerne gå med 
Sisi, men havde kun få minutter til at gøre 
sig fortrolig med hunden. Alligevel var 
resultatet fantastisk. 
  Denne lille beretning er blot for at fortælle, 
at det at skulle udstille sin hund ikke er så 
lige til. Der skal en del forarbejde til. Kan 
man som jeg ikke fi nde ud af det med udstil
            linger, er der som beskrevet 
               hjælp at hente. 
                  Randi.

Sigrid med Sisi. Foto: Randi Jespersen.
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www.drenteklub.dk

Sverige tur-retur

Den Svenske søsterklub havde arrangeret 
drente-trænings-uge i Sälen. Det var anden 
gang, det blev afholdt, og jeg havde sagt, 
at jeg ville komme og kigge forbi, så som 
lovet .

Bilen blev pakket til mig og Cille, og vi 
skulle nok klare os, hvis det blev en hel 
måned. Torsdag aften den 23. juli kl. 22 
startede turen, på vej til Grenå, skulle have 
været fra Frederikshavn, men færgen var 
kommet til skade to uger inden, så nu tager 
vi det næst bedste! Hunden måtte blive i bi-
len hele overfarten, så det var en lettelse. Så 
kunne man da nemmere fi nde en soveplads.  
Fire timer at hænge på en stol er nok ikke 
den bedste måde at slappe af på.
  Vi ankom til Varberg kl 05.00 om morgen 
og havde omkring seks timers kørsel foran 
os. Nu elsker jeg at køre, så det var bare 
dejligt, men med underskud af søvn behov 
fi k vi lavet enkelte pitstop undervejs.
  Ankommet til Sälen omkring kl. 13 blev vi 
med det samme slæbt ned i skoven, dejligt 
for Cille at hun kunne strække benene.
  Der stod apporteringstræning og slæb på 

programmet, og så kunne vi lige så godt 
deltage. Andres C. havde lavet en dejlig 
sandwichs til mig så jeg kunne få lidt ny 
energi. Flotte omgivelser, men godt nok 
meget skov og mange små søer til at boltre 
sig i. Helt fantastisk synes Cille, hun er jo en 
rigtig vandhund. 
  Om aften blev der afhold en seminar som 
Diana Striegel skulle deltage i. Hun havde 
sammen med svenskerne lavet et opslags-
hæfte om, hvordan en Drentsche Patrijshond 
skulle se ud. Meget interessant og meget 
godt som jeg kunne genkende, hun er jo en 
rigtig dygtig dommer og kender vores race 
rigtig godt. 

Næste dag skulle vi mødes kl. 07:45 på 
pladsen og så kom vi ud at køre, hold da helt 
op. Efter en times kørsel var vi helt langt 
væk fra alt, in the midle of nowhere. Lige 
her var der planlagt vores slæb/vandapport 
prøve. Telefondækning var ikke til stede, vi 
var helt alene i verden, sådan føltes det.
  Jeg trak nummer 2, så det var på næsten 
med det samme. Kanin slæb på 150 meter, 
det gjorde Cille til UG 10 point for det, det 

var en god start. Der var ikke en eneste, som 
ikke bestod slæbprøven, så alle var i højt 
humør og snakken gik livligt. Alle folk var 
så fantastik venlige og imødekommende, 
at det var lige som om jeg altid har kendt 
dem. Vores frokost blev afholdt på det mest 
vidunderlig sted. En rigtig bjælke-jagt-hytte 
med udsigt til en meget stor og smuk sø. 
Sikken en ro det giver, her kunne jeg godt 
blive 14 dage mere. 
  Så kom vi til vand apport, hun kom fi nt 
i vandet og hentede anden på land, uden 
problemer, hun glemte lige at den skulle 
afl everes i hånden på mig, ni point. Der var 
en enkelt, som ikke bestod vandapport. Cille 
blev bedste i hendes klasse, mor er stolt.
  Med præmieoverrækkelse fi k alle et godt 
ord med på vejen og et diplom, Dagens 
bedste hund var et afkom fra Bjergvejens 
Beamer, Denmark og dagens bedste hund-
fører var en efter min Eros.   

Frokost i det fri. Foto: Rolf Ryberg.

Hyggeligt samvær. Foto: Rolf Ryberg.
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  Om aftenen skulle hele holdet ud at spise, 
det var så hyggeligt, på den lokale afterski 
bar.
Søndag blev der afholdt en uoffi ciel udstil-
ling, hvor 12 drenter deltog. Vejret viste sig 
fra sin dårligste side, det regnede godt nok 
meget. Men hvad gør det når alle sidder i 
samme båd.
  Alt blev afviklet i regnvejr, Cille blev bed-
ste tæve og BIM, mor er stolt igen. 
  Min oplevelse på denne tur er noget 
lignende det, vi havde i Denmark, den gang 
vi startede med Drenteklubben. Denne gode 
måde at holde sammen om noget, man 
brænder for. Trives med en fælles sag til 
gavn for vores dejlige hunderace. Jeg takker 
meget for den dejlige oplevelse jeg har fået 
i samarbejde med den Svenske Drenteklub, 
jeg kommer hel bestemt igen.  
Mvh Johanna & Cille 

Alle delltagerne. Foto: Jack Koert.

Den 29. & 30. august blev der afhold 
jagt & Outdoor messe ved Gram Slot, 
hvor også Dansk Drentsche Patrijshond 
Klub var repræsenteret. Der blev afholdt 
fremvisning af alle stående jagthunderacer, 
både lørdag & søndag kl. 11:00 & kl. 15:00 
og hvor vi selv fortalte publikum om vores 
hundens fremragende kvaliteter og hvordan 
disse bruges til jagt og i familie. 
  Både lørdag og søndag havde en del dren-
tefolk fundet vejen til Gram for at hjælpe 
og fremvise deres hunde på Herregårds 
pladsen. Hermed vil jeg gerne siger tak 
til alle frivillige hjælper, det var en skønt 
weekend og en ekstra stor tak til Knud 
Flemming Madsen, Jesper Gregersen, John 
Møller, Mogens Espensen og hans svoger 
Ole bevogtede vores fl otte stand. Det var 
en dejlig begivenhed for klubben og jeg 
håber vi vil være til stede igen til næste år. 
  Mvh. Formanden

Foto: 

Jagt & Natur på Gram Slot
Venter i spænding. Foto: Johanna Jongstra.

Venner for livet. Foto: Jack Koert.

Træning med Heidi og Jessie. Foto: Rolf Ryberg.
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Klubredaktør:
Anne E.K. Kristensen, Højbjerg Møllevej 35
8840 Rødkærsbro. Tlf. 24 25 68 79
e-mail: anne_ekrogh@hotmail.com

www.breton.dk

Kaldaskerweekend – nu med festtelt!
Så kom kaldaskerweekenden hos Keld og 
Kirsten ENDELIG igen – jeg tror vi er 
mange der glæder os et helt år i forvejen 
til den hyggelige tid sammen med alle de 
andre der er lige så hundeinteresserede som 
os selv.
  I år var vi fl ere der allerede ankom til Mou 
fredag d. 7. August om aftenen. Vi fi k fundet 
på plads på og fi k slået lejr så vi kunne 
være sikre på at være friske og udhvilede til 
apporteringsprøven lørdag morgen. Umid-
delbart var vi nogle der var mere fornuftige 
end andre og det gik da ikke helt stille af 
sig i festteltet da Jens Hansen og Jan Larsen 
forsøgte at nå til enighed om stort set alle 
emner de lige kunne komme i tanke om dér 
midt i whiskey- og øl-skål! Selvom festteltet 
stod midt i gårdspladsen så kunne vi stort 
set høre hvert et ord ovre på ”breton camp” 
på den anden side af bygningen. Guderne 
må vide om de rent faktisk nåede til enighed 
om noget som helst – men de fi k i alt fald 
skålet!
  Lørdag morgen var der fl ot fremmøde 
til apporteringsprøven. Der blev stillet 
16 hunde på A prøven og 15 hunde på B 
prøven. Vejret var dejligt, hundene var klar, 
dommerne knivskarpe og ejerne var spændte 
som fl itsbuer! I gang det gik!
  På A-prøven startede vi, som noget nyt, 
med kaninapportering og det fungerede fi nt. 
Fårene blev skilt fra bukkene og det endte 
med hele 10 hunde der bestod! Mette Valdez 
og hunden Klaphattens Diego stillede begge 
på apporteringsprøve for første gang og de 
endte med at løbe af med sejren som dagens 
bedste ekvipage på A prøven! Flot fl ot fl ot! 
  B-prøven endte med en del eftertilmeldin-
ger og endte som sagt med et hold på 15! Ud 
af dem var der 8 hunde der bestod prøven 
(de 7 med første præmie og en enkelt med 
tredjepræmie) og det var Torbjörn Rantanen 
Lund-Nielsen og hunden Ritta der endte 
som bedste ekvipage. De er ikke just nye 
i spillet, men til gengæld er de dygtige og 
sejren var velfortjent!
  Eftermiddagen blev brugt på stille og rolig 
hygge mens der blev ladet op til festmid-
dagen om aftenen. Både to- og fi r-benede 

nød det gode vejr og den dejlige stemning. 
Enkelte fi k sig en lille lur mens andre snak-
kede lidt hundesnak.
  SÅ var det tid til festmiddagen. Pernille 
Bonderup havde som sædvanligt tryllet i 
køkkenet og trakterede os med den skøn-
neste mad i rigelige mængder. Snakken 
gik lystigt og blev kun afbrudt af skål og 
lidt fl ere venskabelige drillerier hen over 
bordene. Stemningen var høj og promillerne 
fulgte hastigt efter!
  Efter middagen kom det store øjeblik, 
hvor årets kaldasker skulle afsløres. Der var 
MANGE gode bud på hændelser der kunne 
udløse den store ære. Vinderen blev en vis 
haneglad herre, Jens Ole Nielsen. Han har 
fl ere år været noget irriteret på Kelds hane 
der galer alt for tidligt om morgenen, og da 
Keld så valgte at holde auktion over dens 
hoved sidste år var han klar! Han bød natur-
ligvis højest og endte med at købe retten til 
hanen for 175 kr.
  I løbet af aftenen stod det for fl ere i 
selskabet klart at han ikke ville tage hanen 
selv, og som de søde venner de nu ér, valgte 

de at hjælpe ham. De smuttede hurtigt ud i 
hønsehuset og fi k indfanget hanen som de så 
afl everede fl ot i Jens Oles telt. Hanen satte 
sig stille og roligt til at sove, og anede intet 
om, hvad der senere skulle overgå ham. Jens 
Ole fi k skålet godt og ofte, inden han ende-
lig fandt teltet i lettere selskabelig overrislet 
tilstand. Han vagte at tage sin unghund, 
Emma, med i teltet og det skulle vise sig at 
være en dårlig idé!
  Emma havde ingen planer om at sove! 
- Emma… dæk…. Emma… læg dig… 
EMMAAAA!!! lød det længe fra teltet og 
det var til stor fornøjelse for alle dem der 
havde taget plads uden for teltet. Man så 
nu granvoksne mænd rulle sig i græsset og 
fnise som skolepiger. Underholdningsvær-
dien var i top! Først om morgenen da Emma 
skal ud at tisse går det op for Jens Ole at han 
ikke er eneste hane i teltet. Han smider den 
stakkels hane ud på halefjerene og det var et 
ganske fornøjeligt syn for en enkelt tilskuer 
der endnu ikke var nået i seng. TILLYKKE 
med titlen Jens Ole – den er velfortjent!
  Umiddelbart synes det at blive en tradition 

Hvalpe hitter hos børnene. Foto: Anni Hansen.
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at forskellige mennesker kandiderer til at 
blive næste års kaldasker allerede til festen. 
Det må VIRKELIG være en eftertragtet titel 
� For at være sikker på ikke at glemme det 
(og naturligvis kun derfor) må vi hellere 
forevige JANsines optræden.
  Aftenen fortsatte med lidt mere hundesnak 
(for det NÅEDE vi rent faktisk i år!!) lidt 
fl ere skål, slå-søm-i-planke (det gik bedre 
for nogle end for andre… ikke Hans-Hen-
rik?) og generelt bare højt humør og hygge!

Søndag stod den på udstilling. Igen var der 
super fl ot fremmøde og der var run på i 
ringen. Det var Erik Petersen der var dom-
mer og han havde i sandhed fået sin sag for. 
Der var utroligt mange fl otte hunde og det 
resulterede i mange præmieringer. BIR blev 
Klaphattens Ceruth og BIM blev Engbjerg-
vejs Klint. Også her til udstillingen var 
vejret dejligt og der var en skøn stemning 
blandt alle de fremmødte både i og udenfor 
ringen.

  Vi havde været så smarte at lave en hvalpe-
trailer til det kuld hvalpe vi havde liggende. 
Der var fem hvalpe på 7 uger og de fi k 
en oplevelse for livet. Sikke en fantastisk 
mulighed at kunne tage dem med op til SÅ 
mange hundefolk der gerne kæler og klap-
per i timevis. TAK for den skønne prægning 
– det var guld værd i deres udvikling og 
videre færd.
  Endnu engang TAK for en vidunderlig 
weekend i jeres dejlige selskab – vi venter 
allerede spændt på tilmeldingen åbner til 
næste år - VI SES!

Årets kaldasker – hanefar Jens Ole. Foto: Anni 
Hansen.

Portræt af Ole Larsen, Læsø og hans breton 
Tessa. Ekvipagen vandt skovprøven i 2014.
Ole er en erfaren hundemand og jæger og i 
sommeren 2015 satte vi os ned til en snak 
om arbejdet og livet med hund.
  Ole har gået på jagt siden han var 16, men 
jagttegn og hund fulgte senere. Den første 
hund var en gravhund, men den blev nu ikke 
brugt til jagt. Så den første jagthund var en 
breton, en hanhund. I dag er det kun tæver 
der fi ndes på matriklen for som Ole siger,: ” 
Så vil han ikke have dem blandet. Det duer 
ikke.”
  De kommer med på alt slags jagt, dog slip-
pes Tessa helst ikke på den store fællesjagt 
på statens areal, men ellers er hun med til 
det hele også andejagt selvom Ole ikke læn-
gere dyrker den jagtform så meget. Bedst er 
sneppejagten og turene efter fasaner. Den 
ældre breton får dog lov til det hele.
  Valget af breton skyldes ønsket om en 
stående hund og at bretonen har en dejlig 
størrelse. Det var jo rart da de tidligere også 
var meget inde.

Ole kigger meget på modenheden i hun-
den, når han i den første tid begynder at ar-
bejde med den og alt hvad der kan leges ind 
i, skal leges ind. Når så hunden har forstået, 
så strammes kravene, men hele tiden med 
øje for om modenheden er der. Der passes 
på at indlæringen ikke forceres, hellere gå 
stille frem og få succes end at skynde sig og 
få problemer.
  Der stilles op til fællestræning, men skal 
der fi skes så skal der fi skes. Det vægtes at 
hunden mødes med andre hunde. Det er 
ikke så meget for at lære noget, men mere 
oplevelsen for hunden der er i højsædet. Ole 
sørger også for hyppigt skift af terræn fra 
træning til træning.

  Der er ikke gjort specielt i forhold til 
Tessa frem for andre hunden han har haft. 
Han har dog været påpasselig med råvildt 
hvilket også kan være svært på Læsø  hvor 
råvildt bestanden er tæt. Ole træner oftest 
alene når det handler om markarbejdet. En 
enkelt træningstur med andre på Læsø og en 
tur til fastlandet, men ellers går han alene. 
Det kan naturligvis betyde at hunden bliver 
overrasket når så den skal slippes med mak-
kerhund. Tessa har dog et medfødt vinder-
instinkt og foretrækker at ligge forrest. Det 
kan være en af de udslagsgivende faktorer.
  Valget af hvalp. I Tessas tilfælde er det 
Oles egen avl. Det var faktisk slet ikke 
meningen at Ole skulle have haft en hund, 
men nu var hun jo en tricolor og ja, så blev 
hun hos Ole.
  Hvor meget trænes der? Som Ole siger 
det: - Ja, jeg har været fl ittig og det vil jeg jo 
gerne have uddybet lidt…
  Det er ikke hver dag, men i måneden op 
til markprøvesæsonen, der trænes der som 
minimum hver anden dag. Intervallet kan så 
være alt mellem en halv time og så tre timer. 
Det er et slip og så en pause og så et slip, 
men det hænder at hun har gået halvanden 
time i rap. Ole forstår ikke dem der bekym-
rer sig når der tales om at en hund har været 
ude i fem slip. De skal jo kunne gå en hel 
dag på jagt.
  Kontakten har fra starten været i Tessa. 
Faktisk vil han mene at hun har været noget 
sen til at blive moden, men det har Ole 
oplevet tidligere ved hans anden tæve Akela.
  Den værste straf har været hvis Ole gemte 
sig. Det har faktisk været en udfordring at få 
hende til at åbne op på marken. Så Ole har 
kunnet bygge på med oplevelser, fugle og 
jagt modsat at skulle pille farten af. Det har 
været dejligt at udvikle en hund i stedet for 

at skulle kæmpe med den.
  Hundene står i dag i hundegård og har hin-
anden til selskab. De er på ingen måde bare 
en brugsgenstand. De er familie og jagtkam-
merater og kommer gerne med. Så passiv 
træning praktiseres også.

Tessa har været meget nem at arbejde 
med, og der trænes fortsat med apportering. 
Der er ikke gjort noget specielt, men hunden 

Hvordan laver man en vinder?

Ole og Tessa. Foto: Anne E.K. Kristensen.
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har selv søgt kontakten. Der har ikke været 
nogle egentlige problemer, da hun har fået 
lov at ”vågne” i sit eget tempo.
  Guldkornene. Hvad med dem? Ole synes 
ikke, at han nødvendigvis har de vise sten 
eller gør noget helt specielt. Nøglen er 
kontakten, at bruge tid med dem og have 
dem med.
Har Ole en opskrift? - Nej, der er ikke en 
færdig opskrift på at lave en vinderhund. 
Det er tilfælde og muligheder for træning, 
der efter Oles mening spiller ind. Snepperne 
på Læsø har i Tessas tilfælde været udslags-
givende for at vinde skovprøven.

  Helt kort, så har Ole sine bretoner for at gå 
på jagt, så prøverne er en tillægsgevinst og 
ren sjov.
  Alt i alt kunne jeg gå fra mødet med Ole 
med nogle helt klare linjer. Det er ikke 
sikkert at den meget nøje udvælgelse af en 
hvalp gør at man får en vinderhund. Det er 
vigtigt at præge hunden positivt. Muligheder 
for træning og den jagtfauna hunden møder 
er med til at skabe jagthundens kompeten-
cer. Måske ikke nyheder for mange, men 
dog noget at tænke over.
  Anne E.K. Kristensen

Tricoloren Tessa – vinder af Skovprøven. Foto: Anne 
E. K. Kristensen.

Puha et forår, tænk hvad kaffe og IKKE 
MINDST ET SØNDERJYSK KAGE-
BORD, kan gøre.
Vi var alle opsatte, nu skulle det være, vi 
havde i et par år gået og gejlet hinanden op 
til det helt store, vi skulle udstille, vi skulle 
markprøve og vi skulle stille til apporte-
ringsprøve. Vi skulle det HELE. 
  Udstillingsmæssigt viste Klaphattens Dudi, 
at hun kunne begå sig, og har været med 
helt fremme. 

  Apporteringsmæssigt kunne den gamle 
Eddie ”The Eagle” og Theo, sætte kronen på 
værket, og kalde sig vinder af mesterskabs-
prøven i apportering.
  Da vi kom til markprøvesæsonen, satte vi 
hinanden stævne og stillede mål. Nu skulle 
det være, træning, træning og træning. Det 
krævede blod (læs skader), sved og tårer, 
men det skulle lykkes.
  Og det gjorde det til fulde.
  Præmieringer, lokalvinder, bedste unge 

tæve, Ryper, Derbypokaler og Tikkapokalen, 
det regnede med pokaler og præmieringer, 
alt vores arbejde havde båret frugt. 
  Nu sidder vi her på falderebet, og nyder 
det. Det er begyndt at gå op for folk, hvad 
det er de og deres hunde har præsteret, stem-
ningen kan blive helt euforisk og armene 
kan ryge helt til vejrs igen og igen, og de an-
dre hundefører kan mærke det (mon der ikke 
er et par nye markprøvefolk iblandt dem?). 
Vi vil gøre, hvad vi kan for at få endnu fl ere 
nye med, det eneste det kræver, er vilje, lyst 
og en breton.
  Vi har dog lovet vores nye talentfører, 
Morten, som vi overtog fra sjællænderne 
(tak for det), at vi skal advare mod hoved-
prøverne…
  Om mandagen SKAL man tage FRI, det er 
rigtigt hårdt at møde på arbejde.
  Pokalerne har aldrig været samlet på et 
sted før, så vi besluttede, at når vejret var til 
det, ville vi alle pokalerne og tage et billede. 

Fra Æ Fakkeløjter

Fra venstre. Klaphattens Dudi: Udstilling : 3* Exc, CK, BIM, Markprøve: 2* 1UK, Bedste unge tæve DBK. Egs-
gård Tjalfe: Markprøve: 5 * 1UK, Derbyvinder. Strandbys Anoq: Udstilling: VG.BK, Bestået apporteringsprøve, 
Markprøve: 2* 1UK, 1ÅK, 2ÅK, Rypevinder DBK. Theo: Vinder af mesterskabsprøven i apportering (lånepokal, 
den anden er desværre brændt), Markprøve: 2ÅK, 1ÅK lokalprøve og pokalvinder. Morten og Langvads Marko: 
Markprøve: 2ÅK, 2ÅK lokalprøve. Morten fi k Tikkapokalen, som er DBK´s talentpokal. Foto: Winnie Larsen.

Fakkeløjte også kaldet kaffeklubben

Begejstringen for jagt satte sig overalt i 
kroppen, da jeg som nyjæger vandrede rundt 
på de store vidder mellem Ribe og Vadeha-
vet. Det var nærmest som at blive barn igen. 
Men min tunge Baikal blev aldrig varm 
på nogle af turene, selv om bekkasinerne 
nærmest fl øj om ørene. For trods nyligt 
bestået jagtprøve med nul fejl så anede jeg 
ikke engang, hvilken fugl det var – og derfor 
selvsagt heller ikke, at den var jagtbar.   
  Siden har jeg lært et par ting om denne 
minisneppe: Den smager fantastisk, den 
siger ”ætsch”, når den fl yver op – og så er 
den svær at ramme. 
  Jagten er fascinerende, når den foregår 
med stående hund. I hvert fald hævede jeg 
ikke bøssen en eneste gang, da jeg for lang 
tid siden så bekkasiner i massevis fl yve over 

Bekkasinjagt med stående hund

Fouragerende dobbeltbekkasin. Foto: Anette Laursen.
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diget ved Vadehavet. Det var ikke rigtig jagt 
for mig at fælde dem på træk. 

I foråret 2013 fi k vi vores Breton fra Ken-
nel Grand’s Uniq, som var generøse med 
råd og vejledning både før og efter købet. 
Pluto havde ikke været i huset i mange dage, 
før jeg lige skulle prøve, om den ville tage 
stand. Jeg forsøgte med fjer, vinger, kanin-
skind, udstoppet fasan og et par andre ting. 
Så vidt jeg husker, begyndte det at ligne 
rigtig stand, allerede da den var omkring 
10-11 uger gammel. 
  Senere så jeg den stå stille for diverse fugle 
i haven, ligesom fi skestangsmetoden altid 
fi k hunden i stram stand. De efterfølgende 
måneder trænede jeg med fi skestangen fl ere 
gange om dagen. Siden har jeg set stand 
for duer i parken, for solsorte, ja selv for 
mine lokkefugle på andejagt. I øvrigt kan 
fi skestangen være et rigtig godt motivati-
onsmiddel i apporteringstræning. Der er 
ikke meget, den ikke vil hente, hvis den får 
lov at lege bagefter. Et par godbidder gør 
også lidt ved det. Og så engang imellem lidt 
lydighed!
  Dens medfødte stand er i det hele taget fa-
scinerende. En dag gik jeg tur i en plantage. 
Min far holdt Pluto i fl exline og lod den 
rende ind i et lille område med en eller an-
den beplantning, der vist nok var til vildtets 
fordel. Hunden tog stand. Og pludseligt kom 
to dyr ud med et brag: En hare og et rådyr. 

Nogle jægere insisterer på, at hunden først 
må komme med på jagt, når den er to år – 
mindst. Pluto kom med, da den var lidt over 
et halvt år. Men her taler vi kun om jagt 
på de åbne områder ved Vadehavet, hvor 
muligheden for at lave ulykker er begrænset, 
ligesom risikoen for at ende i trafi kken er 
minimal.
  Hvad skal man sige til en enkelt haretur 
eller to? Uanset hvad var det rart at se 
den stærke jagtdrift. For vi taler jo om en 
forkælet hund, der gerne ligger på sofaen, 
mens den bliver nusset og får godbidder af 
sin mor. Jeg selv kan da heller ikke sætte 
mig i min lænestol, uden at Pluto lægger sig 
hen over mig. Det er en forkælelse, der – i 
hvert fald i begyndelsen – kan få jægeren i 
hjemmet til at spekulere på, om den nu også 
får et godt nok drive derude. 
  Men jagtdriften har jeg fl ere gange senere 
fået bekræftet. Da den var halvandet år, var 
den med på sin første drivjagt – det var alt 
for tidligt. I hvert fald så jeg ikke hunden 
i omkring 20 minutter. Min nervøsitet var 
nok lidt for stærk til, at jeg kan beskrive det 
med ord. Og måske er tidsangivelsen også 
upræcis. Var den mon rendt ud på vejen? 
Det viste sig senere, at den var blevet mere 
interesseret i en anden jæger længere ude 
på min højre side. Han havde nemlig lige 
nedlagt et stykke råvildt. Det var for tidligt 
til drivjagt. Men jeg vurderede fejlagtigt, 
at han var klar, måske fordi det et halvt år 

tidligere var lykkedes os at vinde 1. præmie 
i både lydighed og apportering. Men denne 
”banelydighed” bliver selvfølgeligt aldrig 
det samme som jagtlydighed. Det ved jeg 
først nu. I øvrigt er drivjagten ikke lige min 
store passion. 
  Det er jagten på bekkasinen derimod. Det 
begyndte først rigtigt i sidste jagtsæson. 
Det lykkedes mig at fælde et par stykker i 
begyndelsen af sæsonen – og så er der jo 
forbierne. Men bekkasinjægere interesserer 
sig som bekendt ikke så meget for statistik. 

Min interesse var derimod at se hundene 
gøre det, som de er bedst til. Først i novem-
ber måned så jeg for første gang Pluto tage 
stand for en bekkasin. Egentlig underligt, 
at det skulle komme så sent, når den ellers 
så ofte tager stand. Men det er noget helt 
andet med bekkasiner. Det var en fantastisk 
jagtoplevelse. Jeg listede mig langsomt hen 
til hunden. Var det mon bare en fjer eller 
lignende, som den havde set? Fasan var det 
ikke, for dem kan man jo tydeligt se i det 
lave græs. Det var en bekkasin.
  Hunden rejste den. Men fuglen tog en 
intelligent lynfl ugt væk fra os. Den fl øj lavt 
med sine spidse vinger. Og den fl øj i en 
vinkel, så hunden lå lige under sigtet. Skud 
kunne der ikke blive tale om, men oplevel-
sen af at se den fi ne bekkasinstand var også 
bedre. 
  Det eneste forudsigelige ved dobbeltbek-
kasinen er dens uforudsigelighed. Det ene 
øjeblik oplever jeg, at de er nemmest at 
komme tæt på, når man går langsomt. Men 
efter en hurtig retræte til bilen fl yver der 
pludselig et par stykker op så tæt, at min 
viden om fuglen synes at forsvinde i luften. 
Derefter lægger man strategien om til hurtig 
fremmarch. Men der kommer intet. Blandt 
jagtkammerater hedder det sig, at de trykker 
sig mere, når det bliver koldt. I min gamle 
jagtbog står der, at de trykker sig, når det er 
varmt. Og sådan kan man blive ved. 
  Men ved vadehavet er der én ting, som 
med nogenlunde sikkerhed har en betyd-
ning: Tidevandet. For når vandet stiger, 
fl yver der fl ere fugle. Der er ikke noget så 
fascinerende og intenst som at jage dobbelt-
bekkasiner for stående hund. 

I begyndelsen anså jeg det nærmest som 
en umulighed at skelne mellem dobbeltbek-
kasinen, enkeltbekkasinen og tredækkeren. 
Her følger lidt info. 
  Galinago galinago er den latinske beteg-
nelse for den lille vadefugl eller sneppefugl, 
som kaldes dobbeltbekkasin eller horsegøg. 
Den kendes ved det usædvanligt længe næb 
og de kort ben samt den camoufl ageagtige 
fjerdragt i gul og brun. Bugen er lys. Fuglen 
har en midterstribe på hovedet, og den har 
fjorten halefjer, som er hvide i det yderste af 
spidserne. Tredækkeren har seksten halefjer, 
og det hvide fylder meget mere. Enkelt-
bekkasinen har tolv halefjer uden hvidt. 

Desuden er tredækkeren større en dobbelt-
bekkasinen. Enkeltbekkasinen er mindre. 
  De nævnte detaljer er vanskelige at spotte, 
når man ser fuglene på 25 – 30 meter. Men 
der er også andre kendetegn.  
  Dobbeltbekkasinen fl yver for det meste 
op i en stejl kurve og for det meste imod 
vinden. Samtidig giver den en lyd fra sig, 
som nogle sammenligner med lyden af en 
støvle, der trækkes op af mudderet. Efter 
en kort fl ugt opad fl yver den i zig zag og 
lander stort set aldrig igen, før den er uden 
for synets rækkeevne. Med andre ord: Hvis 
den virker for nem at ramme, så er det nok 
ikke en dobbeltbekkasin. Enkeltbekkasinen 
fl yver i en mere lige linje og ikke så langt. 
Den er meget nemmere at ramme. 
  Bekkasinerne fi ndes mest i fugtige områ-
der. Af samme grund er fuglens levemulig-
heder blevet indskrænket gennem tiden, for 
diverse jordforbedringer og udtørringer har 
reduceret habitaterne. Man er desuden i tvivl 
om jagtens betydning for arten. 
  Jagttiden på dobbeltbekkasin begynder 
i september og slutter ved udgangen af 
december. 
  Marcus Janby

Vådt med godt. Foto: Marcus Janby.
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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

Solbærtyven
Da vi for mange år siden byggede vores 
hus og skulle til at anlægge have, var det en 
selvfølge, at der også skulle plantes bærbu-
ske, så som ribs og solbær. I mange år la-
vede vi solbærsaft og gele. Men efterhånden 
som børnene blev større, aftog interessen. I 
stedet for blev det til solbærrom og solbær-
snaps, og de overskydende bær plukkede 
naboen eller stærene tog dem.
  Her i år glædede jeg mig over, at buskene 
bar rigtig mange bær, nok til både rom og 
snaps og naboen samt stærene.
  Men en dag her i midten af august op-
dagede jeg, at der var svundet kraftigt i 
bærrene. Jeg spurgte naboen, om hun havde 
plukket sin ration, men nej, hun ville først 
afvente, hvor mange jeg ville bruge. Stærene 
havde heller ikke meldt deres ankomst, men 
bærrene var pist væk.
  To dage senere fandt jeg synderen.
   Hver dag ved fi re halvfemtiden fodrer jeg 
hundene. Rhea er altid hurtig til at tømme 
skålen og venter derefter på at gamle Mie 
bliver lidt uopmærksom, så er hun over re-
sten, uden at Mie protesterer. Jeg havde ikke 
tænkt synderligt over, at Rhea de sidste dage 
var løbet om i haven efter endt tømning af 
skålen. Hun havde fundet ud af, der var en 

dejlig solbærdessert omme i haven. Hun 
stod fuldt koncentreret midt i en af buskene 
og gnaskede solbær i sig. Jeg hentede hur-
tigt et kamera for at have dokumentation for 
tyveriet.
  En halv time senere havde jeg plukket de 
bær jeg skulle bruge og varskoede naboen 

om, at hvis hun ville have solbær i år, så 
skulle hun ikke lade der gå ret mange dage 
inden hun fi k plukket sin portion. Med 
hensyn til stærene, så må de dele resten med 
Rhea, hvis de er hurtige nok.
  Bent Olsen

Foro: Bent Olsen.

Apporterningsprøven på Djursland den 30. 
august gik som fod i hose. Vejret var med 
os, og formiddagen forløb uden problemer.
  Den forudgående træning gav et godt re-
sultat, idet syv af otte hunde bestod prøven, 
hvilket må sige at være tilfredsstillende.
  Tak til dommer Ove Steen Petersen og 
hjælper Elo Petersen samt Børge Sommer. 
En særlig tak til Birthe Johannsen, som er 
super web bruger. Du står altid til rådighed, 
både tidligt og sent i døgnet for os, som 
ikke er computer nørdet, altid forstående og 
imødekommende, for at få os på rette spor, 
før og efter et arrangement.
  Martin Mortensen.

Foro: Martin Mortensen.

Apporteringsprøve på Djursland
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  Carlo havde samlet til hvalpetræf og vi var 
så heldige at få lov til at blande os mellem 
Spurvfugldalens Pointere.
  Dagen startede med frokost i det grønne, 
og så gik vi alle til apportbanen, hvor due og 
kanin skulle apporteres.
  Vi hyggede os resten af eftermiddagen og 
fi k en god snak om fremtidens avl.
Bålet blev tændt, og Carlo og Jonna fi k god 
hjælp af madkunstneren Kruse så der var 
travlhed ved gryderne. Vi spiste og hyggede 
os til ud på de små timer.
  Tak til Ellinor og Carlo for en dejlig dag.
  Birthe & Jens

Hyggelig dag i Spurvfugldalen

Foro: Jens Have.

Hvad har Oksbys Basse, Franchanna Pointer Albert, Boelsgaards 
Tixedo, Boelsgaards Cille, Villestoftes Asta, Niels, Krogsøgårds 
Meier, Södersjöens Gamboy, og Björlias Jackpot, tilfælles? De bli-
ver alle sammen ført af piger. Alle deltog på klubbens hovedprøve 
2015 ved Vildbjerg. De fl este blev præmieret, både i kvalitetsklas-
serne med 1., og 2. præmier, men også i konkurrence klasserne med 
1. v UK og 2. v. i UKK. 
  Niels Ovesen sendte et billede fra hovedprøven hvor de fl este af 

pigerne er med. Der mangler dog Anne Marie Larsen og Marianne 
Kronholm, 
  Jeg har set tilbage i årbøgerne, men har ikke kunnet fi nde et lig-
nende antal kvindelige hundeførere. Der har højst været 2-3 stykker 
og visse år slet ingen. Så hele 11 tyder på, at vi mænd må regne 
med, en alvorlig konkurrence fra det såkaldte ”svage køn” frem-
over. Men husk på, at de pynter omkring bordet under lørdagens 
festmiddag.

Rekord

Det er ikke kun til festmiddagen, de pynter. De pynter så sandelig også i marken. Foto: Niels Ovesen.
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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

Træningstid og jagttid

Mens disse linjer skrives, er det højsæson 
for træning på åbne marker, men når de 
læses, viser kalenderen 15. oktober, og vi er 
midt i en herlig jagtsæson.
  Traditionen tro havde Knud Overgaard 
arrangeret en træningsweekend på Trehøje 
Hede. Meteorlogerne varslede 80 mm regn 
om lørdagen, og det fi k klubredaktøren til at 
melde fra. Nok en gang viste det sig, at så 
galt gik det ikke. Hvornår mon man lærer at 
springe vejrmeldingerne over?
HJ.

Syndfl od eller blåbær.
Ja, Trehøje var varslet under vand, men 
Knud stillede sig op på Højen, pudsede 
øjenbrynene og skuede stift mod horisonten. 
Det fi k skyerne til at tømme deres last på 
Silkeborgkanten i stedet og vige uden om 
”manden på bakken”.
  Så vi fi k igen i år helt fi nt vejr trods alle 
odds. Og der var blomst i heden, modne 
blåbær, tyttebær og mosebøller, - jeg tror, 
det var det Carlo kaldte dem.
  Nåja fugl. Jo dem var der også nogen af 
her og der. Klumpet lidt og spredt, ikke let 

for alle hunde at fi nde mønster i, men fl ere 
hunde fi k fi ne situationer.
  Søndagen startede med diset slør og ikke 
megen vind, så det blev besværligt. Efter-
hånden fi k solen dog bagt sig igennem, så 
førerne kunne se, hvad der foregik.
  Ved kanten til kornmark var der to fl okke; 
et slaraffenland for fuglehunde. Fuglene 
endte til slut i skjul i den uhøstede korn-
mark.
  Tak for et fi nt arrangement igen i år. Det er 
altid en fornøjelse at teste hundene i noget, 
der minder om en dansk fjeldmark. Samt at 
møde kendte folk, - frokost i det fri blev det 
også til. 
Patrick Eggers

Manden på bakken fi k regnen til at holde sig væk. Foto: Patrick Eggers.

Stand i dansk fjeldmark. Foto: Patrick Eggers.

  Peer Clausen og Elisabeth Heian havde 
taget den lange tur til Finland for at deltage 
i Hönsehundsektionens store udstilling i 
Lapua. Et arrangement, der svarer til FJD’s 
udstilling i Danmark.
  Elisabeth fortæller, at der deltog 32 
engelske settere. Der var mange rigtigt 
gode hunde, fl ere i øvrigt med dansk blod i 
årerne.
  Alligevel blev Birk 1.-vinder og blev bedst 
i racen. Han fi k det eftertragtede CERT, og 
han er nu også fi nsk udstillingschampion.
  I Finland afvikles to BIS; et for hunde, der 

er markprøvepræmieret og et fælles for både 
brugsprøvepræmierede og ikke brugspræ-
mierede hunde. Birk blev BIS2 i den første 
kategori og BIS4 i den anden. 
  - Det var dejligt, at det lykkedes. Det er en 
lang rejse derop, slutter Elisabeth. 
  En måned senere var Birk så på udstilling 
i Dalholen i Norge. Og naturligvis gik han 
igen helt til tops. Blev igen 1.-vinder og fi k 
CERT.
  Hermed er Birk Dansk, Finsk, Svensk og 
Nordisk champion.Så gjorde Bjerndrups Birk det igen: Gik til 

tops to gange på store udstillinger.

Bjerndrups Birk fik nok et championat

Birk og Peer. Foto: Elisabeth Heian.
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Kristian Fly – 70 år
Mangeårigt medlem af Engelsk Setter 
Klub, Kristian Fly, Skive,  fylder 70 år den 
26.8.2015. 
  Kristian  Fly startede som medlem i 
1980’erne og har siden da været aktiv i 
hundesporten, næsten altid med engelske 
settere, som alle samtidig er blevet brugt 
til jagt i alle former.
  Efter nogle år i sporten gik han sammen 
med broderen Peter Fly-Hansen i dennes 
kennel Breine, men senere grundlagde han 
sin egen kennel Vestsalling, hvorfra han 
har opdrættet en del gode hunde gennem 
tiden.
  Kristian arbejder meget ihærdigt med 
sine hunde og har gennem årene nået 
fi ne resultater med bl.a. én af sine før-
ste hunde Donna, som han overtog efter 
J.C.Dichmanns død, ligesom han havde 
unghundesucces’en Sandy og senest Nord-
vestjydens Hekla, som opnåede mange 1. 
præmier i ungdomsklasse.
  Kristian er nok mest stolt af sin nu afdøde 
hanhund Heegaards Felix, som var en 
guddommelig jæger og som Kristian har 
deponeret sæd fra til evt. senere brug. 
Seneste opdræt fra Kristian er hvalpe efter 
Sikas Sally (har Felix som far) og den 
meget vindende Heegaards Engo.
  Kristian er altid at fi nde som ivrig og 
sikker deltager, når ESK kalder sammen 
til arrangementer for medlemmerne, og 
han deltager meget gerne i snakken, også 
selv om det skulle blive lidt hen på de små 
timer. Fra klubben skal lyde et stort Til 
Lykke med fødselsdagen, og vi håber at 
møde dig og dit gode humør i mange år 
endnu på prøver m.m.
ESK/PÅS

Børge Holm, Ø. Stillinge - 
70 år.
Lørdag den 10. oktober kan et mangeårigt 
og værdsat medlem af Engelsk Setter Klub i 
Danmark fejre sin 70 års fødselsdag.
  Igennem mange år har den engelske setter 
været Børges foretrukne jagthund. Børges 
hunde bliver brugt til alle former for prak-
tisk jagt, og ligeledes bruger han sine hunde 
til alle slags apporteringsopgaver, når han er 
medhjælper og hundefører på større jagter. 
Interessen for markprøvesporten har han 
også, og igennem tiderne har Børge opnået 
fl otte præmieringer på både mark og bænk. 
Mange husker sikkert, da Børge vandt 
matchningen i åben klasse på ESK’s hoved-
prøve med Rex. Senere kvalifi cerede han sig 
til Danmarksmesterskabet med Snert, som 
var en hvalp efter Rex.
  På Sjælland forbinder alle hundesports-
folk Børge med ESK’s apporteringsprøve. 
Børge har igennem mange år været en af 
hovedkræfterne bag dette arrangement. Den 
hyggelige og kammeratlige atmosfære, som 
dette arrangement bliver afviklet i, gør, at 
det er besøgt af alle apporterende jagthun-
deracer.
  For sin indsats for Engelsk Setter Klub i 
Danmark er Børge Holm naturligvis tildelt 
ESK’s Æresplaquette i sølv.
  På vegne Engelsk Setter Klub i Danmark 
og dine jagtkammerater ønskes du hjertelig 
tillykke med de 70 år med det håb, at vi 
stadig må trække på dit aldrig svigtende 
engagement i forbindelse med arbejdet med 
den engelske setter og med ESK’s apporte-
ringsprøve på Sjælland i særdeleshed. 
AS

Dødsfald

Erik Marcussen er død i en alder af 92 
år.
  Et langt og begivenhedsrigt liv med 
jagt og hunde er forbi. Erik blev uddan-
net markprøvedommer i 70-erne. Man 
var sikker på, at når man mødte op på de 
prøver, hvor han dømte, så fi k hunden 
altid en chance mere uanset hvad.
  Erik rådede over meget terræn i Hel-
berskov og omegn, og han sagde aldrig 
nej, hvis nogen spurgte om en trænings-
tur, og det foregik altid i en hyggelig 
atmosfære. Men når man så troede, at 
træningsturen var forbi, kunne man godt 
tro om igen. Vi skulle hjem til Gyda for 
at få snitter eller æggekage, så vi kunne 
evaluere på dagens tur; det var et yderst 
gæstfrit hjem.
  Erik blev placeret som nr. 3 på Dansk 
Jagthunde derby helt tilbage i 1964 med 
Hørmbakkens Githa, en hund som han 
meget talte om, når talen ”som altid 
”drejede sig som hunde. 
  Æret være Eriks Marcussens Minde.
  Jørgen Heegård & Marianne Weichen-
feld

Oplevelsen bliver ikke større. Stand og sekundering. Foto: Harris Jensen.

Foto: Kim Henriksen.

Kristian og Felix. Privatfoto.
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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 på Sjælland 
I år blev klubweekenden et fælles arrange-
ment for DGSK og DISK. Den blev afholdt 
7. - 9- august.
  Det blev som sædvanlig nogle hyggelig 
klubdage, med masser af socialt samvær, der 
var dog en del af hundene der var særdeles 
meget tan på. Disse fl otte røde Irske Settere 
og deres ejere, som vi så ofte har mødt på 
prøver og udstillinger var rigtig fi ne og hyg-
gelige. 
  Vi har i bund og grund de samme interesser 
for og udfordringer med de stående engel-
ske hunde, så det blev til mange og lange 
diskussioner på klubdagene. Derfor kan jeg 
godt anbefale et sådant fælles arrangement 
i fremtiden, også selvom det bliver på Sjæl-
land. 
  Maden var rigtig lækkert weber grillstegt 
oksekød og de lækreste desserter. Aftenen 
blev for nogle afsluttet med Irish coffe , dog 
blandet på Famous Grouse (Scotch Whisky), 
så et kompromis mellem de to klubber.
  Ud over udstilling, og apporteringsprøve 
var der bl.a. opgaver i terrænet omkring 
spejderhytten. Her blev holdene sat på tværs 
af racerne.

Gordon Setterne i ringen til rangering. Foto: Flemming 
Nielsen.

Så serveres der festmiddag, det er Peter der skærer for. Foto: Flemming Nielsen.

Knud Overgaard havde arrangeret dagen, i 
dette for vore engelske stående hunde fl otte 
terræn omkring Trehøje
  Vi var nogle Gordon Setter folk fra det 
Østjyske, hvor der endnu (den 4. september) 
mangler at blive høste en del, hvilket kan 
gøre træningen vanskelig. Vi fi k prøvet vore 
hunde af i området med stor tilfredshed i et 
hyggeligt samvær.

Træningstur til Vestjylland med Engelsk Setter Klub

Holdet betragter et slip ud over heden. Foto: Flemming Nielsen.
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Markprøvestandard for Den Irske Setter

Jeg har tit spekuleret på, efter hvilke 
kriterier og forudsætninger en markprøve 
dommer dømmer en Irsk Setter. Hvor får de 
deres inspiration, information og retningsli-
nier fra?
  Da jeg ikke syntes at kunne fi nde fyldest-
gørende information (jeg har dog læst de få 
linier i Fælles Markprøve Regler, der meget 
generelt beskriver stil for den engelske 
hund), har jeg undersøgt, hvordan man gør i 
andre lande. Min opmærksomhed blev ledt 
mod den Irske moder klubs hjemmeside, 
hvor der faktisk er en ret detaljeret beskri-
velse af, hvordan en Irsk Setter skal udføre 
sit arbejde på marken. Da jeg opfatter DISK 
som en Jagthunde klub, mener jeg, at det er 
af afgørende betydning, at vi får nedskrevet 
disse retningsliner, dels for at højne standar-
den for Irske Settere ved at danne konsensus 
og give retningslinier omkring markarbejdet 
til vores udmærkede dommerstand og dels 
for at give de seriøse opdrættere af den Irske 
Setter i Danmark retningslinier for avlen. 

Uden et solidt fundament for det – efter min 
mening – meget vigtige element, er det me-
get vanskeligt at forbedre vort materiale og 
dermed gøre den Irske Setter mere attraktiv 
som jagt og markprøve hund. 
  Yderligere vil en sammenlægning af 
klubber i Danmark højst sandsynlig blive 
en realitet inden længe. Selvom jeg grund-
læggende er enig i, at en sammenlægning 
vil være en gevinst for vores klub, ser jeg 
dog en risiko for at klubber, hvor der er 
mere aktivitet, vil drive udviklingen i denne 
sammenslutning - med fare for at fokus på 
den Irske Setter yderligere reduceres. Vi har 
i øvrigt standarder for eksteriør, så det er 
egentlig bemærkelsesværdigt, at en Jagt-
hunde klub ikke har de samme kriterier og 
målsætning for selve jagten, som alt andet 
lige må være det vigtigste
Lad denne artikel være en opfordring til 
DISK’s bestyrelse som også har modtaget 
denne artikel via mail.

Artiklen er oversat af undertegnede og skal 
naturligvis gennemarbejdes, så vi får den 
helt rigtige tone og oprindelige intention 
indarbejdet.

Irish Setter Club’s standard for working 
style. 
Oprindeligt er de Irske Settere avlet som 
Jagt hunde på agerhøns og ryper. Jagten på 
disse to arter kan derfor bruges til reference 
(benævnes som ”fugl” i nedenstående), når 
man skal beskrive den Irske Setters stil og 
arbejde på marken.
  I selve jagten skal der være en iver og kon-
centration rettet mod at fi nde fugl og dermed 
fokusere på den irske setters oprindelige 
formål, som udelukkende er jagt. Koncen-
trationen i jagten skal vises tydeligt i hvert 
et skridt og hver en bevægelse. Kontakt 
og samarbejde med føreren er en del af det 
samlede indtryk men aldrig på bekostning af 
jagten på fugl.
  I galoppen skal hovedet bæres over ryg-
linjen. Snudepartiet skal være parallelt med 
jorden. Galoppen skal være hurtig, fl ydende 
og fri for synligt besvær. På grund af det 
harmoniske samspil mellem forlemmer 
og bagben skal overlinien forblive så tæt 
som muligt på vandret. Da kroppen på den 
Irske Setter er tæt på at være et rektangel, 
fremtræder den galopperende hund relativt 
højt over jorden. Halen bæres i ryglinie med 
tendens til at forblive under denne linje, 
aldrig over. Halebevægelser er acceptabel, 
men de bedste og mest effektive hunde bru-
ger den meget lidt undtagen til at balancere 
under vending.
  Så snart fuglen er lokaliseret, skal den 
Irske Setter reducere søgsbredden i en 
kegleform pegende mod fuglen og i få tætte 
slag direkte i færten nærme sig fuglen for 
til sidst at sætte fugle ved at tage stand. Fra 
hunden mærker færten, til standen opnås, 
kan der være halebevægelse. Kroppen sæn-
kes bagtil, skulderpartiet og hoved forbliver 
højt, mens hunden prøver at udrede færten. 
Ørene er højt ansatte.
Standen kan udføres stående eller i lav 
stilling. Den lave stand ses ofte på marker 

Irsk Setter i stilfuld, intens stand. Foto: Helge Knudsen.
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med meget lav vegetation, eller hvis hunden 
pludseligt og momentant opnår stand (kaste-
stand) i højere vegetation. Benenes place-
ring kontrollerer og afbalancerer kroppen 
spændt og ubevægelig. Hovedet holdes højt. 
Hunden er koncentreret og har et fokuseret 
blik i øjet. Ørene er højt ansatte og halen er 
strittende i ryglinie eller under. Det samlede 
udtryk afspejler de voldsomme følelser, der 
er forbundet ved at fi nde fugl og tage stand.
  Holdningen i rejsningen skal være meget 

intens og koncentreret. Hovedet er fortsat 
højt i vinden for at styre hunden i præcis 
retning af fuglen, snudepartiet forbliver 
parallelt med jorden, fremspringende skul-
derblade over ryglinjen og stiv hale i forlæn-
gelse af ryggen eller under. Enhver tendens 
til træg rejsning er en alvorlig fejl.
  Irske Settere er hurtige og skal afsøge store 
områder. De bruger marken med intelligens 
og præcision. Ved den mindste tegn på 
fært skal deres regelmæssige søg afbrydes 

for at følge op færten. Hvis det viser sig, 
at der ikke er fugl, skal den hurtigt optage 
sit arbejde med at afsøge marken. Dybden 
mellem slagene skal være moderat åbne og 
afstemt efter betingelserne på dagen. 
Man se læse den originale tekst på.
http://www.irishredsetterclub.com/home/
index.php?option=com_content&view=artic
le&id=66&Itemid=63
Med Jæger hilsen, Frank Krøyer.

På DGSKs apporterings prøve på Sjæl-
land den 27. juni, deltog tre IS, og alle 
bestod apporteringsprøven. DK10649/2012 
Kiwi Line´s Peber, ved Lene Knudsen. 
Den fra Frankrig importerede IS hanhund, 
DK10912/2015 Heliot De La Combe Des 
Anges, ved Frank Krøyer, og 15469/2003 
Gandy, ved Niels Erik Krûger. 
  På ESKs apporteringsprøve den 5. juli 
på Sjælland, bestod Kiwi Line`s Peber 
ved Lene Knudsen, og Franske Heliot ved 
Frank Krøger, igen, og derudover bestod 
DK10650/2012 Kiwi Line´s Squash ved Jan 
Lorentsen, apporteringsprøven.
  Ved ESKs og DPKs apporteringsprøve på 
Fyn, den 11.07.2015 deltog DK01436/2013 
Settermosens Bill, ved Helge Knudsen, 
DK12422/2014 Murphy, ved Gunnar 
Jensen, og DK04760/2014 Heggelifjellets 
Rex, ved Knud Hansen, alle tre IS bestod 

apporteringsprøven.
På DISKs apporteringsprøve ved Hagested 
Gislinge, den 26. juli 2015 har tre IS bestået.
  DK10369/2009 Yobbos Calle, ved John 
Bak, pokalvinder, DK03589/2010 Kra-
gereden Maggi, ved Christina Bak, og 
15469/2003 Gandy, ved Niels Erik Krüger. 
Alle tre ekvipager har bestået med max. 
point.
  På Bretonklubbens apporteringsprøve ved 
Hillerød den 9. august har DK09935/2013 
Bomstærk Shelly G, ejer Per Christopher-
sen, ført Ole Schmidt, bestået apporterings-
prøven.
  Ved redaktionens afslutning, er alle re-
sultaterne fra apporteringsprøverne, endnu 
ikke kommet med på DISKs hjemmeside, 
men kan ses på FJDs hjemmeside. Link på 
forsiden af DISKs hjemmeside, nederste 
højre hjørne.  

Fra venstre: Pokalvinder John Bak, med Yobbos Calle, 
Christina Bak, med Kragereden Maggi, og Niels Erik 
Krüger med Gandy. Foto Vivian Hedegaard.

Sommerens apporteringsprøver

Knud Hansen, Bredsten, er her i sommer 
fyldt 70 år. Knud har i fl ere år har stået for 
optællingen af agerhøns i området vest for 
Vejle, nærmere betegnet, mellem Bredsten, 
Kærbølling, Jennum og Søskov, Ikke kun 
optællingen af høns optager Knud, der bli-
ver også fodret rundt i området, fra små rør i 
hegn og remisser, tynde grønne rør der ikke 
skæmmer i naturen, men til gengæld skal 
tilses, med lidt kortere interval. Knud har 
været et aktivt medlem i Dansk Irsksetter-
Klub, den sidste snes år, og er godt i gang 
med dressur af sin nye import fra Norge, 
DK04760/2014 Heggelifjell Rix. Det er me-
ningen, at vinderklasse hunden Bomstærk 
Djenka 05185/2004, så småt skal pensione-
res, men endnu følger den fi nt med den unge 
Nordmand på marken, selvom den selvføl-
gelig må se sig slået på den lange distance, 
11 år og mange jagter, er dog en bagage 
at slæbe på. Vi er en mange der takker, for 
Dine hyggelige ”køkkensamlinger” inden 
det er gået løs med agerhønse tællingen.  
På vegne af Dansk Irsksetter-Klub ønskes 
du tillykke med fødselsdagen, og knæk og 
bræk med dit nye Norske håb. 
  Palle Krag. 

70 års fødselaren, Knud Hansen med Heggelifjell Rix, 
fotograferet hjemme i haven af Palle Krag.

Knud Hansen 70 år Udstillingsresultater
Dommer Marina Bengtsson, Sverige, har 
dømt IS på DGSK og DISKs klub week-
end den 8. august på Sjælland. Følgende 
IS blev bedst placeret på udstillingen. 
Bedst i racen blev Freja, ved Per Chri-
stophersen, der fi k excellent, udstillings 
certifi kat. Bedst i modsat køn blev Kuwi 
Line´s Peber, ved Lene Knudsen, der 
også fi k excellent og udstillings certifi kat. 
Bedste baby blev Laiza’s Give Me Your 
Love, ved Pernille Bergstedt Sverige. Alle 
resultater kan ses på DISKs hjemmeside.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke.

De to vindende IS i hyggelig samtale efter udstil-
lingen. Foto Christina Bak.
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Ny hundefører
Jeg har hen over sommeren haft fornøjelsen 
af en ny hundefører. Og fornøjelsen har 
været stor!
Maria Thorn måtte i sommers overtage 
marktræningen af unghunden Kenzo, efter-
som manden tog til Irak som soldat. Maria 
har ellers „kun“ været med på sidelinjen på 
forårets markprøver, men i juli stod hun nu 
alene med opgaven. Vi har haft mange gode 
timer sammen med Maria og Kenzo. Vi har 
trænet apportering, ringtrænet, marktrænet, 
kigget på hvalpe osv. Mange timer er brugt i 
Slagelse, Sorø, Roskilde, Gørlev, Rødby. Og 
hver eneste gang har Maria spurgt og lyttet. 
Det har ikke været svært at gennemskue, at 
Maria vil gå hele vejen. Derfor var det så 
STORT, at se Kenzo’s første rigtige stand 
midt i en roemark på Maria’s første prøve! 
Godt nok en Lokalprøve, men at se hvordan 
makkerparret arbejdede for hinanden og 
se det hele gå op i en højere enhed, var det 
hele værd. Eftersom Kenzo gik fantastisk 
igennem hele dagen - ja så endte det med en 
1. præmie UK. Prøvens bedste unghund og 
tilmed prøvens 2. bedste hund. 
  Jeg ser frem til mange gode timer med 
dette nye makkerpar og ønsker dem knæk 
og bræk i fremtiden.
Christina Bak.

Maria og Kenzo med udbyttet, fotograferet af Christina 
Bak på Lolland/Falster Jagthunde klubs lokalprøve.  

DISKs jubilæumsbog
Dansk Irsksetter-Klub, har som det nok er 
de fl este bekendt, 100 års jubilæum i 2016.
I den anledning er en Jubilæumsbog under 
udarbejdelse, til udgivelse i jubilæumsåret. 
Redaktionsudvalget har tidligere opfordret 
medlemmerne til, at sende gamle, eller 
nyere billeder, samt relevante artikler, om 
nye eller gamle aktiviteter i klubben. Det er 
nu absolut sidste chance.
Mail: irsksetterklubben@gmail.com, eller 
kennelaaens@gmail.com kan benyttes. 
  Der har tidligere været en opfordring 
i Jagthunden og på hjemmesiden, til at 

yde økonomisk støtte til bogens udgi-
velse. Alle sponsere vil selvfølgelig blive 
nævnt i bogen, dersom dette ikke tydeligt 
er fravalgt. Uanset bidragets størrelse 
er alle velkommen, til at bakke op om 
bogudgivelsen. Læs i øvrigt referatet fra 
bestyrelsesmødet den 5. juli 2015, hvoraf 
det fremgår, at bogen bliver gratis til 
medlemmerne. Bidrag kan sendes til bank-
konto nr. 0333-2551749250, eller IBAN. 
DK 7420002551749250, Swiftadresse 
NDEADKKK (mærket 100-års jubilæum). 
  Venlig hilsen DISKs bestyrelse sommer 
2015.

   DISK Barometer til 100 Års JUBILÆUMS BOG  
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DISKs kasserer glæder sig til, at kunne skrive Dig på listen.

Bestyrelsesmøde i DISK den 5.7. 
2015 / Fyn.
Her bringes fi re vigtige beslutninger fra 
sidste bestyrelsesmøde i Dansk Irsksetter-
Klub.  Læs hele referatet, under ”sidste 
nyt” på DISKs hjemmesiden ved datoen 
23/7-2015.
Beslutning: DISKs generalforsamling 2016 
fl yttes til Fjd.-udstillingen ved Vissenbjerg. 
Beslutning: Fremover er det medlemmernes 

ansvar, at få indsendt resultater og fotos 
som ønskes optaget på DISKs resultatside. 
Beslutning: Fremover uddeles 1.pr. glas 
(med logo) til placerede Irsk settere på fæl-
les vinderklasser. 
Beslutning: Jubilæums bogen trykkes, og 
DISK medlemmer får den gratis ved jubilæ-
umsprøven, eller den kan derefter afhentes 
ved DISK depoter landet over. Eventuelt 
eftersendes på modtagers bekostning. 

www.fjd.dk
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Sidst i juli først i august havde vi meldt os 
på en tur til Irland sammen med medlem-
mer af S.I.S.K. Det viste sig, at der også var 
deltagere fra både Norge og Finland, ca. 24 
personer i alt.
  Vi skulle følge 3 markprøver, en med kun 
irske og irske r/h settere, og de to andre med 
alle de engelske racer.
  Det er sådan i Irland, at man har to klasser, 
en novice (unghunde) og en åben klasse, 
hvor alle går sammen, d.v.s. at en unghund 
kan slippes mod en åbenklasse. Man får et 
program om morgenen, og der foretages 
lodtrækning / startrækkefølge lige inden 
afgangen til terrænet. På hver prøve stillede 
der mellem 20 og 30 hunde på samme hold 
med to dommere. Der bliver aldrig skudt 
fugl for hundene, der bliver skudt i luften 
med en 9 mm pistol. Brugsprøver og VK 
fi ndes ikke.
  Prøven afholdes ligesom vores VK efter 
DM med 2 dommer systemet, hvor man 
skiller ud indtil man har fundet 4 placerin-
ger. Hver placering giver et antal point, og 
når man har nået et vist antal point udløser 
det et championat.

Prøven blev afholdt i Wiclow Mountains 
syd for Dublin, i store lyngklædte bløde 
bakker. Stort, smukt og rigtig irsk. Vejret 
lidt lunefuldt med både regn, blæst og smukt 

solskin.
  I første runde blev hundene afprøver parvis 
i 10 til 20 minutter. Efter 1. runde sorterer 
dommerne i hundene, og fi nder frem til dem 
der skal gå videre til 2. runde. Der jages 
efter grouse og snipes (vist nok bekkasiner). 
Søget skal være godt lagt på bredden, stik-
søg belønnes ikke og 3 tomme stand udeluk-
ker videre afprøvning. På prøverne deltog 
irske settere, rød/hvid irske settere, engelske 
settere, pointere og en enkelt gordon setter. 
  Hundenes kvalitet svarer nok i vid ud-
strækning til dem vi har i Danmark og det 
øvrige norden. Vi så ikke deciderede dårlige 
hunde, men heller ikke virkelige tophunde, 
som kunne få hjertet til at smelte af bare 
begejstring.
  Vi så en enkelt god s/h pointerhan som 
gjorde sig positivt bemærket hvad fart og 
stil angår. Et par velgående IS hanhunde 
gjorde sig også positiv bemærket. Den ene 
vandt prøve 2. Den anden havde vundet 
UKK året før, begge var hvad stil og aktion 
angår på toppen. En enkelt ES havde et 
rigtigt godt format og vandt den 3. prøve.
  Vi stødte for øvrigt på efterkommere efter 
en Heegård hund. Den 2. prøve blev vundet 
af en r/h irsk setter. Kvaliteten på de rød/
hvide irlændere er faktisk rigtig god, i for-
hold til dem vi ser i norden, de er lidt lettere 
og kommer rigtig godt omkring.

  For øvrigt oplevede vi noget meget posi-
tivt. Om morgenen når prøvedeltagerne an-
kom til mødestedet lukkede de bagklappen 
op på deres biler, og lukkede alle hundene 
ud så de kunne omgås hinanden i en stor 
”pærevælling”, uden knurren og surmulen, 
alt foregik i fred og fordragelighed, en rigtig 
dejlig oplevelse.
  Rent ekstreiør mæssigt lagde vi især 
mærke til de irske settere, middelstore, 
rektangulære, kompakte og med en stærk 
knoglebygning og solide benstammer. Vi 
skal herhjemme passe på, at vore hunde ikke 
bliver for pindede med tynde benstammer 
og med rigeligt luft under. Deres tempera-
ment synes rigtig godt, de er velafbalan-
cerede, har tilsyneladende en god psyke, 
er venlige og imødekommende, men det 
kender vi jo herhjemme fra.

Dagen efter den sidste prøve var vi på 
kennelbesøg hos Hugh Brady og hans kone, 
hvor vi blev fyrstelig beværtet. Det var 
en oplevelse at se deres stue fyldt op med 
pokaler og præmier. De har 7 hunde i alle 
aldre, fl ere af dem er champions. De har for 
år tilbage importeret en tæve fra Sverige, 
Remkilens T. Ebba, som har givet noget 
blodfornyelse og fl erer rigtig gode afkom.
  Vi rejste hjem med mange gode oplevel-
ser i bagagen, både på hundesiden og så 
sandelig også på befolkningssiden. Irerne er 
et venligt og imødekommende folkefærd, 
som gerne hjælper dig på bedste måde. Vi 
faldt godt i ”hak” med vore rejsedeltagere 
og havde meget at snakke om.
Jane og Flemming Vilslev.

Pointerstand i hedebakkerne. Foto: Flemming 
Vilslev

Prøven blev afholdt i Wiclow Maountains syd for Dublin. Foto: Flemming Vilslev.

Til prøve i det irske højland
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DRØMMEHUNDEN

Den vil jagt
Tekst og foto: John Skovgaard

Jeg er vokset op med schæferhunde. Min far dresserede hunde, for folk som havde problemer 
med dressuren. Som barn var jeg sikker på, jeg også skulle have hund, men jeg vidste ikke det 
skulle blive en jagthund.

Debbi har en fantastisk „næse“.

www.fjd.dk
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I 1974 var jeg inviteret på harejagt på et 
fynsk gods. Der var virkelig mange harer. Vi 
skød 57. Jeg var heldig at skyde syv, og de 
fem blev apporteret af en Irsk Setter, Ludvig 
Nielsen’s Heidi. Der vidste jeg, hvad det var 
for en hund, jeg skulle have.
  Sådan kan det være tilfældigheder, der 
afgør valget af hunderace. I 1975 fi k jeg 
min første Irske Setter. Jeg har ikke haft så 
mange, seks stk. i alt, og for få dage siden 
ankom nr. 7, som jeg naturligvis glæder mig 
til at komme i gang med og se, hvad den kan 
udvikle sig til. 
  De fi re af hundene har jeg haft meget 
glæde af både på markprøve og på jagt. 
For mig er selve jagten altid vægtet højest, 
så har det bare været ekstra godt, hvis de 
også kunne bruges til markprøve. Den hund 
jeg har haft, der har givet mig de bedste 
jagtoplevelser og samtidig været god på 
markprøve er Debbi.

I 2006 var jeg i sommerhus med en af 
mine gode venner Palle Krag. Vi talte om 
fremtiden med den Irske Setter, hvor jeg 
siger jeg kunne tænke mig en hvalp af hans 
tæve Douedal`s Kyra. Det blev en aftale, så 
i 2007 blev Kyra parret med Ibber. Der kom 
fl ere gode hvalpe, og jeg fi k Debbi.
  Hvorfor så skrive om hende? Jo, jeg har 
aldrig haft en hund, der var så nem at dres-
sere. Jeg plejer at sige, at Debbi og jeg bare 
skulle sidde stille og roligt og tale lidt om 
det, vi skulle træne.
  Hun havde sin første stand for fasan, da 
hun var otte mdr. gammel. Hun har en 
lugtesans, som jeg ikke har set magen. Når 
hun har stand for et par høns, kan de ofte 
ligge 30-40 m fremme i terrænet. Det er sket 
et par gange til prøve, hvor hun har rykket 
tre til fi re gange, hvorefter jeg bliver bedt 
om at koble, dommeren vurderer, der ikke 
er noget. (Hun kunne naturligvis bare have 
rejst i et langt stræk).
  På jagt er det derimod rart, at hun rejser 
i ryk, for så er det muligt for skytterne at 
følge med. Det har været en fornøjelse at gå 
på prøve med hende, hvor hun har opnået 
mange vinderklasseplaceringer og som 
kronen på værket vandt hun i foråret 2011 
DKK`s Mesterskabsprøve.
  Jeg når sjældent at deltage i så mange 
prøver med mine hunde, medens de er ung-
hunde, da jeg ønsker at færdigdressere dem 
til jagt, inden jeg påbegynder prøverne.
  Det er absolut ikke kun prøverne, der har 
givet glæde, men også i høj grad træningstu-
rene op til en prøve.

Jagtmæssigt har jeg haft et utal af gode 
oplevelser med Debbi. Jeg har nogle steder, 
jeg kommer på jagt, hvor vi driver både 

mose og skov, og her er hun også helt fanta-
stisk. Jeg har klokke på hende og kan gå hen 
og fi nde hende. Er vi heldige, kan vi rejse 
fasanerne ud til den side, hvor skytterne 
ikke har haft så mange chancer.
  Hun apporterer helt spontant. En dag, jeg 
var på en jagt på Sjælland, kom et par med 
Labrador og sagde, at de aldrig før havde set 
engelske hunde apportere så spontant. Hun 
har fejret store triumfer på jagt, ved at være 
villig til at apportere anskudt vildt også på 
lange afstande.
  I 2012 den 27.1., sæsonens sidste jagtdag, 
hos gode venner, skulle vi drive et stykke 
med graner, og pludselig hørte vi en hund 
hyle højt. Det var Debbi, der havde brækket 
det venstre forben.
  Det var naturligvis en stor sorg – for blev 
hun nogen sinde i stand til at kunne gå på 
prøve efter sådan et brud? Det viste sig 
muligt i løbet af ni måneder at genoptræne 
benet, og hun har efterfølgende opnået tre 
placeringer i vinderklasse, bl.a. 1. vinder i 
D.I.S.K.
  Efter, benet har været brækket, har det dog 
givet nogle begrænsninger – til tider skal jeg 
passe på, at benet ikke bliver overbelastet.
  Det jagtareal, jeg har, gennemløbes af en 
å. Når vi er på trækjagt på ænder eller duer, 

registrerer Debbi, hvis der falder et stykke 
vildt på den modsatte side af åen. Når hun 
er færdig med at apporterer der, hvor vi står, 
søger hun selv over på den anden side af åen 
og apporterer det antal, som ligger der. Det 
har jeg aldrig tidligere oplevet en hund gøre.
  Debbi er en hund af stort format, både 
på jagt og på markprøve og har givet mig 
utrolig mange gode oplevelser. Samtidig 
skal det nævnes, at hun er en rigtig dejlig 
familiehund. Det der også giver stor værdi 
for mig, er at have en hund - tage ud på en 
træningstur – få et par situationer – så har 
både hund og fører haft en god dag. Det, 
syntes jeg, er god medicin.

På vej til aftentrækket.

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

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

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

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

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSE-
HUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg. 
Tlf. 65967747
Email. kmlange@mail.dk

LANGHÅRSKLUBBEN.
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, Søsum, 3670 Veksø. 
Tlf.: 47172268/ 20712268
Email: ida.thyssen@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.midtjyskvildtfarm.com 

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte

Sørensen

Tlf
27636780 - 60132000

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

familier

AGERHØNS

Agerhøns og fasaner 
sælges

Bestilling modtages på æg, kyllinger 

Moselund Vildt 
8832 Skals

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

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 

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

www.fjd.dk
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UGE 42, 2016 FCI ”MEDITERRANEAN CUP”*  over to dage International FCI markprøve for Engelske og kontinentale hunde  med mulighed for tildeling af CAC og CACIT (højeste udmærkelse)*Standkvarter Sønderjylland/Ribe Camping

WORLD CHAMPIONSHIP 

Pointing Dogs and the Cup Hubertus 

22. - 24. October 2016

ÅBNINGS CEREMONI 
Dronninglund Slot

DKK’s Udvalg for Stående Jagthunde
Erik Petersen · Jørn Lund Thomsen · Conni Jakobsen

67676767

ErErikik P Peteterersesenn · JøJørnrn L Lunundd ThThomomsesenn · CoConnnnii JaJakokobsbsenen

38th. XXXVIII
World Championship for 

Pointing Dogs 2016

Direkte link på DKK´s hjemmeside
www.world-champ-pointing-dogs2016.com

Facebook:  WORLD CHAMPIONSHIP FOR POINTING DOGS & SCT. HUBERT CUP
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PP Danmark

Magasinpost SMP
ld nr: 42438

* Med fjerkrækød

* Høj energi/ydelse

* Omega 3 og 6

* GMO fri
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