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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

HUNTING
TEAM
For alle kvalitetsbevidste 
jægere og deres hunde 
bliv medlem allerede nu på:

... og få adgang til:

  kvalitetsfoder til  
markedets bedste priser

  rådgivning om 
korrekt ernæring

  spændende 
jagtarrangementer

Karmdal Perle ejet af Ole Kørvel
Racevinderen 2015 på Ruhåret hønsehund
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Hunde kan være med til at gøre børn til bedre læsere. Foto: Christina Bak. De skaber et fantastisk terræn der ude, hvor vinden blæser lige ud og havet kan 

nå op på græsplænen. Foto: Flemming Østergaard.
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  Landsbylaboratoriet
  I den lille landsby Idum-
  Råsted vest for Holstebro 
  har man et landsbylabo-
  ratorium. Kreative og lidt 
  skæve hjerner tænker og 
  eksperimenterer og forsø-
ger at fi nde på noget, der kan udvikle, opfylde 
drømme og skabe stolthed.
  I landsbylaboratoriet er det naturligvis tilladt 
at tænke nyt og spændende, men det er ikke 
bare det. Beboerne har nærmest pligt til det. 
Man har nemlig valgt at stå sammen og tage 
medansvar for udviklingen i landsbyen. Der 
er ikke andre til det.
  Derfor har man skabt Plexus et fæl-
les kultur-, fritids- og aktivitetscenter, der 
indeholder en aldersintegreret daginstitution 
med børnehave og fritidshjem, en nærbutik, 
sportsfaciliteter, fi tnesscenter, café, festsale til 
privatfester, foredrag, konferencer, koncerter, 
teater mv.
  Det hele skabt i erkendelse af, at kun ved at 
stå sammen ville det være muligt at få etable-
ret noget virkeligt brugbart og noget, som alle 
kan få glæde af.
  Ikke så langt fra Idum-Råsted ligger stati-
onsbyen Vildbjerg. Kendt af mange hundefolk 
som centrum for tilbagevendende hovedprø-
ver og VM i 2005. Stationsbyen har kun ca. 
4.000 indbyggere, men alligevel har man fået 
stablet et kultur- og fritidscenter på benene 
af så høj standart, at det trækker arrangemen-
ter til fra det ganske land og bl.a. har DBUs 
bevågenhed i forbindelse med forskellige 
samlinger, kurser og lignende.
  Men Vildbjerg er måske mest kendt for Vild-
bjerg Cup, der hvert år afvikles i slutningen af 
skolesommerferien. Mere end 10.000 drenge 
og piger deltager i det store internationale 
fodboldstævne, som i år blev holdt for 38. 
gang.
  Men hverken kulturcenter eller Vildbjerg 
Cup kunne lade sig gøre, uden at hele byen, 
foreninger og erhvervsliv har stået sammen 
og stadig gør det. Fællesskabet gør det muligt.
  Kigger vi lidt længere syd på i det område, 
jeg bor i, nærmere landsbyen Skarrild en halv 
snes kilometer syd for Herning, så arrange-
rede man her for andet år i træk Danmarks 
største lystfi skerfestival. Det er Lystfi skerfor-
eningen af 1926, der står bag arrangementet i 
samarbejde med en række andre foreninger i 
det midtjyske.
  Her er man over en weekend i stand til at 
byde på det ene spændende tiltag efter det an-
det som foredrag, konkurrencer og undervis-
ning med nogle af verdens bedste instruktører 
inden for kast og fl uebinding. Og interes-
serede strømmer til og mangedobler den lille 
landsbys indbyggertal.
  Sådan kunne jeg egentlig blive ved rundt i 
landet og fi nde eksempler på, at noget lykkes 
for selv små samfund og mindre foreninger. 
Tænk blot på mange af de musikfestivaler, der 
afholdes hvert år. Kodeordet er samarbejde og 
sammenhold. Alle ved det. Alene kan vi ikke 
magte det, men sammen er vi stærke.
  Med venlig hilsen
  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 jagt-
hunde, og det synes vi bl.a. man kan gøre 
gennem vort blad.
  Derfor tilbyder vi, at dyrlæger, naturefter-
skoler, skydebaner o.l. gratis kan modtage 
Jagthunden til deres tidskrifthylde.
  Send en mail til redaktionen, hvis du 
kender nogen, der gerne vil have bladet lig-
gende i venteværelse, bibliotek eller lign.

Siden april havde hundene været i træning 
til denne dag. Resultaterne var fantastiske.
  Dommer var Martin Bjørn Hemme, der 
havde taget den lange tur fra Sønderjylland 
for at dømme 14 bornholmske hunde.
  Der blev indledt med Slæb og apportering. 
Fire hunde var tilmeldt. To Kleiner Mün-
sterländere, en Ruhåret Hønsehund og en 
Korthåret Hønsehund. Alle bestod med 30 
point. 
  Så kom det til DJU’s Apporteringsprøve. Ti 
hunde stillede op. Tre labrador Retrievere, 
en Engelsk Springerspaniel, en Engelsk 
Cocker Spaniel FT, to Ruhårede Hønse-
hunde, en Korthåret hønsehund, en Kleiner 
Münsterländer og en Vizsla. Af disse bestod 
de fem med hver 30 point. Tre fi k trukket få 

point og to bestod ikke.
  Dommeren bemærkede, at man sjældent 
så så mange hunde komme igennem. Og 
generelt for hundene var, at de viste stor ap-
portlyst, selv de der ikke bestod.
  Vejret var med os. Selv om DMI havde 
spået byger, viste det bornholmske vejr sig 
fra sin bedste side (som så ofte set før), tørt 
og lunt gennem hele forløbet.
  Alt i alt en god dag for de bornholmske 
jagthunde og deres ejere.
  En stor tak til prøvearrangørerne og ikke 
mindst til alle de frivillige, der siden april 
trofast har stillet op uge efter uge med viden 
og ”vildt” for at hjælpe med at træne vore 
hunde.
  Randi Jespersen.

De vandt vin
I forbindelse med Jagt og natur på Gram 
Slot 20. og 21. august var der på FJDs stand 
hver dag seks fl asker rødvin på højkant for 
13 rigtige på tipskuponen. 

  
Vinderne blev: Keld Hansen, Koldingvej 9, 
6760 Ribe og Søren Radmer, Varhovej 8, 
6690 Gørding.
  Vinderne har fået vinen tilsendt.

Apportering på Solskinsøen

Deltagerne i DJU-apporteringsprøven på Bornholm. Foto: Christian Grønbjerg.
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LUK SUS  O G K R AF TOVER SKUD PÅ GULE  PL ADER
Gå til næste niveau i trækkraft, komfort og driftssikkerhed. Vælg en Subaru Forester Van 
med permanent firehjulstræk, boxermotor og mulighed for at trække op til 2.000 kg. 
Så får du samtidig glæden af et højt udstyrsniveau og sikkerhedsteknologi, der høster 
priser verden over. Se van-programmet hos din forhandler. subaru.dk

 FORESTER: Brændstofforbrug 11,8-17,5 km/l. CO2 150-197 g/km. OUTBACK: Brændstofsforbrug 17,9km/l CO2 147g/km.  
LEVORG: Brændstofforbrug 14,5 km/l. CO2 159-164 g/km. XV: Brændstofforbrug 14,5-18,5 km/l. CO2 146-160 g/km. De afbillede biler kan  

ære ist med eftermonteret dst r Der tages forbehold for fejl og ændringer

(+ moms kr. 50.513)(+ moms kr. 39.006) (+ moms kr. 43.621) (+ moms kr. 34.528)

XV VAN AWD
FRA 209.900 

LEVORG VAN AWD
FRA 269.900

OUTBACK VAN AWD
FRA 314.900

FORESTER VAN AWD
FRA 239.900

SKRU OP FOR 
KØREGLÆDEN
I EN SUBARU VAN
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Rigtige jagthunde
går også

i børnehave

Natur- og jagthundeformidling i børnehøjde

Tekst og foto: Anette Laursen

Fem håndfulde børnehavebørn, fi re jagthunde og et par engagerede voksne. Det giver en ren 
win win situation, når de yngste skal lære om jagt.

Volle nød den megen opmærksomhed.
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På en meget fl ot sommerdag i juni var ”Jagt-
hunden” inviterret med Bent og Via Hansen 
til et arrangement i en af Hirtshals børnein-
stitutioner. Her arbejder Via til daglig som 
pædagogmedhjælper. Vi skulle følge mel-
lemgruppen, dvs. børn mellem fem og seks 
år, til den afsluttende del af det projekt, som 
de har haft omkring jagt og jagthunde. Et 
emne, som for de fl este børns vedkommende 
er meget fjernt og fuldstændig ukendt. Men 
er man så heldig at gå i den børnehave, hvor 
Via arbejder, er det emner som man hurtig 
får stor viden omkring.
  Børnene har lært en masse om naturen, 
dyr, fugle, jagt og ikke mindst jagthunde. 
De ved at dyrene bliver skudt for derefter at 
blive ordnet, så de kan blive spist. De ved, 
at nogle dyr må man jage og spise, og andre 
er fredet. De ved også, at det er nødvendigt 
at have jagthunde til at hjælpe sig, når man 
går på jagt. De har også lært, at mange dyr 
kommer til skade i trafi kken, og at disse dyr 
behøver hjælp fra f.eks. Bent og Ivan.
  Via har jagttegn, og det synes børnene er 
rigtig sejt. At hun så er gift med Bent, som 
ud over at være jæger også er schweis-
shundefører, gør bare det hele meget mere 
spændende.

Allerede en måned før vort besøg var Via 
i gang med forberedelserne. Der var jagt 
og jagthunde på programmet i børnehaven. 
Der blev snakket jagt samt lavet plancher 
og vendespil. Da ”Jagthundens” udsendte 

mødte børnene, havde de helt styr på de 
forskellige vildtarter og kendte med stor 
sikkerhed forskel på rådyr og kronhjort samt 
fasan, gråand osv..
  Børnene og Via havde brugt rigtig meget 
tid på den teoretiske del, og forventninger 
var store, da hele gruppen skulle ud og 
arbejde med tingene i skoven. Et par drenge 
var mødt op fra morgenstunden iført jagttøj 
og gevær. De var vildt spændte og tiden fra 
morgenmaden til afgang mod skoven blev 
brugt på at jage den udstoppede ræv, som 
har sin faste plads i legerummet.
  Knægtene måtte ikke have deres geværer 
med i skoven, og alle våben blev derfor sat i 
“våbenskab”, inden vi drog afsted.
  Undertegnede var nok noget forudindtaget 
og havde mine bange anelser om, hvordan 
denne skovtur med 25 børnehavebørn skulle 
løbe af stablen. Der er ca. 1,5 km fra børne-
haven til skoven, og fl ere veje skal krydses 
undervejs. Men næ nej, der var fuldstændig 
styr på tropperne hele vejen igennem. Bør-
nene hørte efter, hvad der blev sagt, og de 
holdt kolonnen, når vejene skulle krydses. 
De var helt med på, hvornår de måtte løbe 
rundt, som de ville, og hvornår der skulle 
være styr på gruppen.
  Ved spejderhytten i skoven ventede Bent. 
Med i bilen havde han dværg schnauzerne 
Åge og Selma samt fi re ruhårede hønse-
hunde Ivan, Svea, Palle From og Volle. 
Alle seks hunde har deltaget i et lignende 
arrangement med større børn tidligere, og 

de tog det hele med ophøjet ro og nød al den 
opmærksomhed, de fi k af børnene.

Mange af børnene havde aldrig rørt ved 
en hund før, og for nogle af dem var det 
en meget grænseoverskridende ting. Da 
de først havde lært hundene at kende, kom 
nysgerrigheden. De skulle se tænder, mærke 
pelsen, se hvem der var en dreng, og hvem 
der var en pige osv. Åge kunne både danse 
og tælle til fi re, og gjorde han det godt, fi k 
han hundeslik.
  Alle de små hoveder var fuldstændig op-
slugt af, hvad der foregik, og Bent havde in-
gen problemer med at fange deres interesse.
  Der blev gjort store øjne, da Bent iførte sig 
et krondyr skind og et ordentlig gevir. Nu 
skulle der lægges et blodspor til Ivan. Alle 
ville hjælpe til, så færtsko, kastestænger og 
skind blev hurtigt fordelt til en masse små 
hænder. Bent fortalte om, hvordan Ivan 
kunne fi nde et dyr, som var påkørt eller 
anskudt. I dag skulle de lege, at det dyr, de 
skulle fi nde, var løbet ud foran en bil, var 
blevet ramt og havde brækket benet. Alle 
deltog, da sporet blev lagt.
  Skind samt kastestænger blev gemt for en-
den af sporet langt inde i skoven. Ivan fi k nu 
halsbånd og line på. 25 små hænder greb fat 
i schweisslinen, og så gik det ellers der ud 
af. Og som en god rutineret schweisshund 
havde Ivan ingen problemer med at fi nde 
den “skadede” hjort, og det så ud til at han 
hyggede sig med hele fl okken af børn.

Bent som kronhjort. Ræven blev undersøgt på både kryds og tværs.
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  Så blev andet vildt fundet frem. Samme 
morgen havde Bent fundet en trafi kdræbt 
ræv. Den vakte stor interesse, og den blev 
grundig undersøgt af mange af børnene. 
Nogle havde en barriere, som var svær at 
overskride, hvorimod andre kastede sig over 
ræven, som om de aldrig havde lavet andet. 
De gav sig i kast med at tjekke tænder, poter 
og hale.
  Hele gruppen af børn hjalp nu Bent med 
at slæbe ræven ind i skoven og gemme den 
godt. Nu var det Sveas tur, og alle ventede 
med stor spænding på, om hun nu kunne 
fi nde ræven inde i skoven. Jublen var stor, 
da hun kort tid efter kom tilbage med den.
  Det næste, børnene skulle se, var, om Palle 
From nu også var dygtig nok til at komme 
med på jagt, kunne han fi nde og apportere 
den fasan og gråand, som børnene havde 
gemt i græsset. Det klarede Palle til UG og 
han fi k stor ros.

Vi havde nu brugt et par timer sammen 
med børnene, og det var snart frokosttid. 
Men på falderebet forklarede Bent, hvor 
vigtig det var, at hundene var dresserede 
og lystrede, når de fi k besked på det. Som 
belønning, når hundene gjorde noget rigtig, 
fi k de hundeslik. Nu ville Bent gerne se, om 
børnene kunne lystre, når de fi k besked på 
det. Kunne de det, vankede der børneslik.
  Alle unger blev “dækket” af, og så blev der 
fl øjtet på dem. Lige inden, de nåede frem 
til Bent, blev de “dækket” af igen. Alle var 
veldresserede og fi k en fortjent belønning. 
Nu var det så børnenes tur til at låne fl øjten 
og se, om de kunne få Bent til at lystre. De 
fi k ham hurtigt dækket af, og så var der slik 
til Bent som belønning.
  En kæmpe tak til Bent og Via for det store 
arbejde de har lagt i at give disse børn en 
fantastisk oplevelse. Også tak fordi ”Jagt-
hunden” fi k lov til at være med denne dag. 
Det var en stor oplevelse, og det var rigtig 

dejligt at se, hvor vidende og åbne børnene 
var. Der var et par stykker af dem, som 
havde forældre, der gik på jagt, men for 
størstedelens vedkommende havde de aldrig 
hørt om jagt og jagthunde og aldrig nogen-
sinde set eller rørt ved et dødt dyr. 
  Jeg er helt sikker på, at disse børn frem-
over vil havde et meget positivt syn på både 
jagt, jægere og jagthunde.

Gå hen og gør lige så!
Nu er ideen givet videre. Er du jæger, har 
du hund og er du samtidig god til børn vil 
du i løbet af ganske kort til have en stor 
fanklub, hvis du laver et arrangement som 
ovenstående i nærmeste børnehave. 
  Måske kunne man lave et helt korps i 
FJD-regi og lave et koncept for et så-
dant undervisningstilbud. Det er værd at 
overveje.

Ingen sag at være schweisshund med så mange hjælpere.

Palle From apporterede uden problemer både fasan 
og and.

Afdækning af 25 børn var rigtig nemt, og så var der børneslik som belønning.
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9side
HUNDEN

KLEINER MÜNSTERLÄNDER

Udviklingen af Kleiner Münsterländer er 
skjult et sted midt i det 19. århundrede. Efter 
ændringerne i den tyske jagtlov, jagtinteres-
serede og den systematiske pleje af vildt-
bestanden, begyndte opdrættet af den tyske 
stående jagthund.
  Beretningen om at langhårede ”vagtel-
hund” (tysk spaniels) omkring 1870 var vel-
kendt i Münsterland området. En hund der 
havde fast stand, en fremragende sporsans 
og tilmed kunne apportere.
  I 1906 tog Hermann Löns sig af sagen, i 
1912 blev ”Verband für Kleine Münster-
länder” endelig grundlagt. Klubben har til 
formål at fremme racerenhed og seriøst op-
dræt af den lille stående jagthund, der blev 
opdrættet i Münsterland gennem årtier. Fra 
1921 fulgte opdrætterne omsider racestan-
darden opstillet af Friedrich Jungklaus.

Kleiner Münsterländer er en middel 
stor hund, med harmonisk kropsbygning, 
præget af adel og elegance. Skulderhøjden 
for hanner er 54cm og tæver 52cm. Den 
er temperamentsfuld og ligevægtig med 
et stabilt væsen, er venlig og opmærksom 
overfor mennesker og samarbejder godt og 
har alsidig jagtanlæg.
  Kropslængden må højst være 5 cm længere 
end skulderhøjden, skallen og næse partiet 
skal være af samme længde. Næsen ensfar-
vet brun, kraftige kæber med regelmæssig 
og fuldt tandsæt, 42 tænder og saksebid. 

Øjne så mørkebrune som muligt, (lyse øjne 
er en stor fejl). Halslængden passer harmo-
nisk til helheden, muskuløs, god fast ryg. 
Krydset langt og bredt, ikke brat faldende, 
men let faldende.
  Brystet skal være mere dybt end bredt, 
bryst benet skal nå længst muligt bagud. 
Halen højt ansat, med en lang fane og mid-
dellang, bæres nedefter i ro men vandret 
under bevægelse, men det er ved at være et 
problem, at halen føres noget over ryglinjen 
dog nogle gange lodret som én fl agstang. 
Lemmerne skal være gode, kraftige og 
veludviklede både for og bag og set forfra 
og bagfra føres parallelle. Poterne runde og 
hvælvede, med tæt sluttede tæer, solide og 
robuste trædepuder. 
  Jordvindende bevægelse med godt fraskub 
og tilsvarende fremgreb og god oprejst 
holdning under bevægelse. Pelsen tæt, 
middellangt glat til let bølget, tæt liggende 
til kroppen og er vandafvisende, pelsens 
tæthed beskytter mod vejret, terrænforhold 
og skrammer. 
  Kleiner Münsterländer fi ndes i forskellige 
farve nuancer Brun-hvid, brun-skimmel med 
store brune pletter, eller sodet. Små pletter 
og blis er tilladt. Tætfarvede aftegninger ved 
næseparti, øjne og anus er tilladt (såkaldte 
Jungklaus´ske aftegninger). 

Kleiner Münsterländer som race, er meget 
stor i hjemlandet Tyskland. I Danmark 

blandt de tre mest populære racer indenfor 
stående hønsehunde, der er ca. 1500 – 2000 
eksemplarer herhjemme. Den har en popu-
lær størrelse.

Tekst: Gunnar Jensen
Foto: Pia Nielsen m. fl .

En køn lille hund, der er 
meget populær hos mange 
jægere.

Foto: Anette Laursen.
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Dyrlægens hjørne v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Når vi anskaffer os en hvalp, ved vi også, at vi 
har fået den svære beslutning med i købet.
  Der kan være fl ere grunde til at afl ive et dyr:
• Hunden er blevet for gammel og er efter-

hånden så afl ægs, at dens livskvalitet er 
forringet i en grad, der ikke er acceptabel 
længere

• Hunden er kommet så meget til skade, at 
den ikke kan helbredes.

• Hunden har fået en sygdom, der ikke kan 
helbredes på tilfredsstillende vis.

• Hunden har fået en sygdom/tilskade-
komst, der kan helbredes, men ejerens 
økonomi er ikke til at bruge X antal 
kroner på at behandle den.

• Hunden har adfærdsmæssige problemer, 
der gør, at det ikke er muligt at have den 
længere.

• Hundeejerens situation er forandret, så 
det ikke er muligt at have hunden mere. 
(skilsmisse, boligændring osv.)

  Hvis et menneske er blevet gammel eller syg, 
skelner vi ikke mellem, om der er tale om et 
værdigt liv fremover. I Danmark har vi ikke 
mulighed for at afslutte et menneskes liv, når 
der er tale om uacceptable smerter eller et 
ikke-værdigt liv.
  Når det gælder dyr, har vi derimod lov til at 
vælge at afslutte livet og spare dyret for den 
sidste svære tid. Det er et stort ansvar at skulle 
tage denne beslutning, og der går ofte lang tids 
overvejelse, før beslutningen tages. Ofte tager 
dyrets ejer beslutningen i samråd med en dyr-
læge, som i nogle tilfælde bedre kan vurdere, 
om tiden er inde.
  Vi har også lov til at afl ive dyr, som egentlig 
ikke fejler noget, men som ønskes afl ivet af 
bekvemmelighedshensyn, økonomi eller på 
grund af andre forhold. Det er ikke alle i vores 
samfund, der er enige i, at man skal have den 
mulighed. F.eks. har nogle dyreværnsorgani-
sationer en såkaldt ”No-kill” politik, hvor intet 
dyr må afl ives, hvis det kan behandles.
  Hvis hunden er blevet gammel og afl ægs, er 
problemet jo, hvornår skal man sætte grænsen 
og træffe beslutningen? Tærsklen for, hvornår 
et dyr er for dårligt og bør afl ives ligger meget 
forskelligt hos forskellige personer. Hos de 
fl este jagthundeejere fi nder man nok en mere 
konsekvent holdning end hos mange alminde-
lige familiehundeejere, hvor jagthundeejeren 
ofte tidligere i forløbet ønsker at afslutte 

hundens lidelser, fordi hunden ikke længere 
kan følge med på jagt.
  En del jagthunde har det psykisk dårligt med, 
at de er blevet for gamle og ikke kan komme 
med på jagt mere, specielt hvis jægeren har 
fået en ny hund, som skal med på jagt mens 
den gamle må blive hjemme. I nogen af disse 
tilfælde kan det være bedre for den gamle 
hund at blive afl ivet.
  Men for mange jægere er jagthunden ligeså 
meget et familiemedlem, både for jægeren 
men også for ægtefællen og børnene, og i disse 
tilfælde er beslutningen nok endnu sværere 
at tage, og her må hele familien og ofte også 
dyrlægen tages med på råd.
  Grænsen skal sættes, når hunden ikke har et 
værdigt liv mere – og hvornår det er, vil være 
meget individuelt, og man må tage en vurde-
ring, gerne i samarbejde med den dyrlæge, 
som kender hunden og ved, hvilke skavanker 
den eventuelt måtte have.  
  Generelt kan man sige, at hvis hunden har 
smerter, der ikke på tilfredsstillende vis kan 
lindres med medicin, kosttilskud, fysioterapi 
osv., så er det ikke acceptabelt at lade den leve 
videre. Men at konstatere, hvorvidt en hund 
har mange smerter kan være svært, da de fl este 
dyr skjuler deres svagheder et meget langt 
stykke hen ad vejen.
  En god rettesnor kan være at vurdere hundens 
adfærd. Er den stadig glad for at komme med 
ud på tur? Har den ændret adfærd og er blevet 
mere indadvendt? Halter den, eller har den 
besvær med at rejse sig eller hoppe op i bilen? 
Er appetitten og drikkelysten normal? Har den 
svært ved at følge med på en gåtur? Har den 
meget dårlige tænder? osv. osv. Husk, at ikke 
alle hunde piber eller klager sig, når de har 
ondt.
  Skal en hund afl ives af økonomiske årsager, 
fordi ejeren ikke har råd til en – måske meget 
dyr – behandling, så bliver beslutningen 
endnu sværere. Derfor bliver det mere og 
mere almindeligt at tegne sygeforsikringer 
for hunde. Der er i dag så mange muligheder 
for medicinsk og kirurgisk behandling – og 
nogle af disse behandlinger er meget dyre – og 
at stå i en situation, hvor ens hund godt kan 
behandles, men hvor man simpelthen ikke har 
pengene, er et alvorligt dilemma at stå i. 
  Så man bør overveje at tegne en sygeforsik-
ring for at undgå at stå i den situation.

  Ved adfærdsmæssige problemer har man 
i dag muligheden for at søge hjælp – der er 
dyrlæger og hundetrænere, der har specialise-
ret sig i behandling af adfærdsproblemer hos 
hunde, så en del adfærdsmæssige problemer 
kan løses ved en målrettet indsats. Drejer det 
sig om aggressivitet, er der dog også sikker-
hedsmæssige hensyn at tage til andre men-
nesker, andre hunde, børn osv. som gør, at den 
svære beslutning må tages.
  Hvis problemet er, at ejeren ikke længere kan 
have hunden af familiemæssige, økonomiske 
eller lignende hensyn, må en omplacering 
til en ny familie overvejes – her skal man 
dog overveje nøje, om hunden passer til den 
familie, der skal have den – og man skal hu-
ske, inden man overtager en hund, der skulle 
have været afl ivet, at en hund skal man have 
i mange år – og man skal have viljen, både 
økonomisk og praktisk,  til at sørge for den 
indtil den dør.

Hvordan foregår en afl ivning?
Dyreværnsloven siger: ”Den, der vil afl ive et 
dyr, skal sikre sig, at dyret afl ives så hurtigt 
og så smertefrit som muligt. Afl ivning ved 
drukning må ikke fi nde sted.”
  Der er selvfølgelig mulighed for, at en person 
med jagttegn kan afl ive sin egen eller andres 
hunde. Dette er tilladt ifølge dansk lovgivning, 
blot afl ivningen foregår på forsvarlig vis.
  De fl este vælger dog at lade dyrlægen stå for 
afl ivningen: Dyrlægen giver hunden en bedø-
vende indsprøjtning først, og når hunden er 
faldet i søvn, får den en injektion af en overdo-
sis bedøvelsesmiddel direkte ind i en blodåre. 
Den sidste injektion får hjertet til at stoppe, og 
hunden er død med det samme. 
  Man kan komme ud for at hunden tager nogle 
dybe vejtrækninger eller strækker sig, efter at 
hjertet er stoppet – dette er refl ekser og er ikke 
udtryk for, at hunden kan mærke noget. En 
afl ivning foregår i dag stille og roligt, idet dyr-
lægerne nu om dage har nogle meget effektive 
medikamenter, som får dyrene til at sove stille 
og roligt hen.
  Efter afl ivningen kan hundeejeren vælge selv 
at begrave hunden eller at få den kremeret 
hos den samarbejdspartner, som dyrlægen har 
en aftale med. Der er også mulighed for at 
få hundens aske tilbage i en urne, hvis man 
ønsker det.

Rejsen til de evige jagtmarker
Den svære beslutning

Hvornår er tiden inde til at 
sige farvel? – dette spørgsmål 
kommer alle hundeejere ud 
for på et tidspunkt.
Fotografi k: Flemming Østergaard
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Kornfrit hundemad med And og Kanin
Eksklusivt kvalitetsfoder og særdeles velsmagende • Op til 83% af proteinerne kommer fra kød

Indeholder Omega 3 fra friskfanget vildlaks • Allergivenligt
Bidrager til en sund fordøjelse og optimal udnytttelse af foderet • Kun naturlige ingredienser

Kornfrit . Allergivenligt

First Buddy er specialudviklet af Gilpa.dk · Kontakt info@gilpa.dk for nærmeste forhandler

NYHED



121212121212121212112112122122121212121212121212121121221212122112121122221212212121112221212121112111122111111111222221111111121112111111111122222222212221111222212212122222122222222222222212222222222222222211121222 www.fjd.dk

Masser af agerhøns
På et område i det sydlige England er der fra 2003 til i dag opnået en næsten ufattelig stig-
ning i agerhønebestanden, som har ført til, at der nu kan skydes fl ere hundrede høns om året 
på terrænet. Man startede med under et forårspar pr. 100 ha (2003) og er nu oppe på om-
kring 30 forårspar pr. 100 ha

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

Typisk sydengelsk landskab med bakker, småskov og 
levende hegn.

I Sussex skyder man hønsene på drev - engelsk gentlemanjagt - hvor skytterne ville stå ovre mod hegnet. Bil-
ledet her er fra et dansk terræn.
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Sussex i det sydlige England med slottet Arundel.

Siden slutningen af 1960erne har man i 
et stort område i Sussex i det sydvestlige 
England fulgt den grå agerhønes (perdix 
perdix) udvikling. Det er det meget kendte 
og højt ansete GWCT (Game and Wildlife 
Conservation Trust), der har stået for denne 
forskning.
  Lederen har været vel nok verdens førende 
agerhøneekspert G. R. Potts, der i mange 
år var direktør for GWCT. Det er ham, der 
har skrevet ”agerhønebiblen” ”Partridges. 
Countryside Barometer”, 2012.   Agerhønen 
undergik i forskningsområdet stort set den 
samme udvikling som i det øvrige Europa, 
nemlig: støt tilbagegang som følge af stadig 
mere udbredt anvendelse af sprøjtegifte og 
omstruktureringer i landbruget. 
  I 2003 var udviklingen blevet så faretru-
ende, at agerhønen simpelthen truede med at 
forsvinde fra observationsområdet i Sussex, 
hvor der før i tiden havde været en rigtig 
god hønsejagt. 

D.G. Potts henvendte sig til den største 
jordejer i området, nemlig hertugen af 
Norfolk, som har til huse på slottet Arundel. 
Han forelagde ham problemet. Nu havde 
jarlen og hans forfædre altid været meget 
ivrige agerhønejægere, og jarlen tænkte: 
- Hvis jeg som områdets største jordbesid-
der ikke kan gøre noget, så er der ingen, 
der kan gøre noget. Og jeg vil ikke have, at 

”agerhønen forsvinder på min vagt”, som 
han udtrykte det. Altså gik man i gang med 
et genoprettelsesprojekt også under ledelse 
af G. R. Potts. 
  Dette intensive genoprettelsesprojekt 
begyndte på kun én gård i området, men 
omfatter i dag et større antal gårde og i alt 
godt 1000 ha. Resten af det gamle observati-
onsområde i Sussex bruges som sammenlig-
ningsområde: Man kan altså måle, hvordan 
det går, hvor man gør noget for agerhønen, 
og hvordan det ser ud, hvor den får lov at 
passe sig selv. Hele området er landbrugs-
område. 
  Det spændende er selvfølgelig nu, hvordan 
man har båret sig ad med at komme fra en 
situation med under et par høns pr. kvadrat-
kilometer (= 100 ha) og til en situation, hvor 
der kan skydes fl ere hundrede høns pr. år 
uden at true bestanden. 

Kort fortalt har man benyttet sig af føl-
gende hjælpemidler: En engangsudsætning 
i projektets start af en snes translokerede 
vilde agerhøns, intensiv lovlig rovvildtre-
gulering, helårsfodring, biotopforbedringer 
og endelig ”conservation headlands”, som 
måske er det, vi herhjemme bør lægge al-
lermest mærke til. 
  Man har ansat en ledende skytte på områ-
det, som får hjælp af endnu en skytte og en 
skytte på deltid. De er altså to og en halv 

mand ansat i jagtvæsnet på de godt 1000 ha. 
De arbejder først og fremmest med intensiv 
lovlig rovvildtbekæmpelse, hvor de bruger 
både fældefangst og jagtvåben.
  De lægger stor vægt på regulering af kra-
ger og skader og selvfølgelig ræve, ligesom 
de kæmper bravt mod al det andet rovvildt, 
vi også kender så godt herhjemme. De 
drager nytte af, at lovens rammer er videre 
i England end i Danmark. De må mere, 
simpelthen.
  Alle i projektet er enige om, at en genop-
rettelse, der virkelig skal batte, ikke kommer 
uden om prædatorkontrol. 
  På de 1000 ha har hvert par høns i yngleti-
den to ganske almindelige foderautomater, 
som vi kender dem. Den ledende skytte 
Charlie Mellor ved ca., hvor hvert enkelt 
ynglende par er, og han sørger så for, at 
hvert par har to foderautomater til disposi-
tion, så de ikke skal langt omkring efter føde 
i rugetiden. Det er nemlig farligt at strejfe 
rundt efter føde. Og jo mere man bevæger 
sig, jo mere fært afsætter man også. Altså 
hurtigt hen til en automat for at æde og 
hurtigt væk igen. Automaterne fyldes med 
hvede fra oktober til juli. 
  Selvfølgelig driver man også biotopforbed-
ring. Her arbejder man både med fødebio-
toper og redebiotoper. Man arbejder med 
faunastriber, som dels skal levere føde og 
dels give fuglene dækning. Som hos os er 
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cikorie og fodermarvkål foretrukne dæk-
ningsplanter og fødeplanterne er også stort 
set dem, vi kender. 
  Desuden arbejder man med insektvolde el-
ler beetle banks, som det hedder derovre. De 
tilsås også med tuedannende græsser, men 
desuden bruger man at plante tornede hække 
på toppen af dem, så man også får en god og 
sikker redebiotop.
  Rovvildtet ynder ikke at trænge ind i en 
tæt hæk af tjørn eller slåen. Insektvoldene 
har man brugt til at gøre dyrkningsfl aderne 
mindre. Insektvolde opdeler en stor mark, så 
den nu bliver til fl ere. Hvor den gennemsnit-
lige markstørrelse på genopretningsområdet 
i 2003 var ca. 21 ha, så er den nu nede på 
omkring ni ha. Man tilstræber at have for-
skellige afgrøder på marker, der støder op til 
hinanden. Desuden indretter man det i videst 
muligt omfang sådan, at der er vårsæd på én 
mark og vintersæd på marken ved siden af. 

  Endelig arbejder man med stor succes med 
”conservation headlands”. ”The headlands” 
er de yderste ca. seks meter af en mark. 
Her gør man to ting: Dels udsår man ikke 
kornet så tæt, som i den øvrige mark, så den 
forbliver lysåben og gennemtrængelig også i 
fugtigt vejr. Og dels sprøjter man enten slet 
ikke, eller man sprøjter selektivt.
  Det betyder, at man får både småkryb og 
ukrudt i de yderste meter af kornmarken. 
Enhver landmand ved, hvor længe ukrudts-
frø kan gemme sig i jorden, selv om de 
sprøjtes ned hvert år. Og når der så sprøjtes 
selektivt eller slet ikke, så kommer dette 
”gemte” ukrudt op igen til gavn for fuglene.
  Nogle gange høster man kornet på ”the 
headlands”, andre gange lader man det sim-
pelthen stå, når man høster den øvrige mark. 
På den måde fungerer ”the headlands” også 
som dækning og føde for voksne fugle.
  Når man tilsår marken, slår man egentlig 

to fl uer med et smæk: Man sår dels en højt-
ydende kornmark, som gødes og sprøjtes, 
dels sår man en dæknings- og fødestribe 
af korn, som ikke gødes, sprøjtes selektivt 
eller slet ikke sprøjtes, og måske høstes den 
heller ikke. Den virker vildtbevarende. Og 
bliver således til ”conservation headlands”. 

Det er ret fantastisk at tænke sig, at ager-
hønen var ved at uddø i West Sussex i 2003. 
Så satte man genopretningsprojektet i gang 
efter de principper, der er beskrevet ovenfor.
  På en jagtdag i oktober 2009 skød man 
112 grå agerhøns (vi ville selvfølgelig bruge 
stående hund, men i dette tilfælde er der tale 
om driven partridges), på en jagtdag i 2010 
skød man 291 grå agerhøns. Og i dag kan 
man skyde fl ere hundrede høns om året. 
  I West Sussex har man kunnet lave alting 
i stor skala, fordi man har fået penge til 
projektet. Men det vil også gavne at lave 

Lige som her i landet arbejder man også på Arundel 
med faunastriber. Man anvender i vid udstrækning de 
samme planter, som kan ses på billedet.

Alle jægere kan være med, når det gælder opstlling 
af foderautomater. I Sussex har hvert ynglepar to 
automater til rådighed. Foto: Anette Laursen.

En insektvold kan være god til at opdele store marker i to mindre. Her er det på Eskjær Gods nord for Skive. 
Foto: Hugo Jensen.

Det er mængden af insekter i kyllingeperioden, det 
helæe drejer sig om. Foto: Kim Henriksen.

Inden, man begyndte på at genopbygge bestanden, 
var den nede på under et par pr. 100 ha. Foto: Anette 
Laursen.

www.fjd.dk
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Tænk om vi her i landet kunne få ”conservation headlands” omkring alle kornmarker.

det hele i mindre skala. Måske kan en dansk 
landmand og jæger ikke have conservation 
headlands omkring alle sine kornmarker. 
Men det kan være, at han kan lave en side af 
marken, hvor han arbejder sådan. Han kan 
jo heller ikke ansætte to og en halv mand 
til et jagtvæsen, men måske kan han bygge 
eller købe et par rævefælder, eller han kan 
få sine jægere til at gøre det og til at passe 

fælderne, hvis han lejer jagten ud.
  Og det er stensikkert, at han kan få enten 
en pensionist eller en ungjæger til at drive 
lovlig rovvildtjagt på sin jord og jagt. En 
eneste insektvold gør jo også gavn, og det 
gør en eller to faunastriber også. 
  Hvis vi er mange, der arbejder på den 
måde, og benytter os af de tilbud, der fi ndes 
hos fx FJD, kommunerne, i markvildtlav 

osv., ja så begynder det at batte. 
  Agerhønen er bygget til at være en repro-
duktionsdygtig fugl. Den skal kun have lidt 
hjælp, så kvitterer den med et kuld kyllinger 
lige på stedet. 
  Det kan nytte!! 

Ulykkesforsikringen dækker påkørsler, tandskader, kornaks i øret, vådeskud, 
sivskader, watertail, skårne poter, stiksår og flænger, flækkede negle, knoglebrud, 
bidsår, forgiftning, øjenskader, fremmedlegemer, knæskader, bistik, slangebid  
og meget andet. Kontakt os på tlf. 63 57 11 11 eller dyrekassen.dk

Bedste venner
passer på hinanden

KØB EN ULYKKESFORSIKRING I DAG

KUN 507,-PR. ÅR



16

JAGTHUNDENS 
VERDEN

Temadag for alle medlemmer af FJDs specialklubber 
og andre interesserede

lørdag d. 4. februar 2017 kl. 09 - 16
i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby

PROGRAM
09.00: Morgenkaffe
09.15: Velkomst
09.20:  Sådan lærer hunden. Indlæg ved dyrlæge Bille 
  Ruwald
01.05: Pause
10.15: Flokdannelse og lederskab. Indlæg ved 
  hundelytter Karina Rasmussen
11.00:  Pause
11.10: Hundens sundhed ved Michael Diamant, 
  Boehringer Ingelheim
11.55: Frokost
13.00:  Workshop
   Avler vi de rigtige jagthunde
   Anvender vi de rigtige træningsprincipper
   Baglæns indlæring
   Fodring
  (Man tilmelder sig to temaer)
15.00: Pause - kaffe
15.30:  Plenum
16.00: Tak for i dag.

Pris, inkl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe: 225 kr.
Tilmelding på FJDs hjemmeside www.fjd.dk. betaling ved tilmeldingen.
Lotteri på tilmeldingdblanketterne. Tag din jagtkammerat og nabo med.

SPONSOR: BOEHRINGER INGELHEIM

Foto: Anette Laursen.
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RIFLE SERIESNEW T3x
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Indendørs svømmebassin 
til hundesvømning 

- motion og genoptræning...

Kontakt Johanna Jongstra 
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg 

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

Stedet hvor din 
hund og kat holder ferie...

VM-skue
I forbindelse med ovenstående arrangement afholdes 

Jagthundeskue søndag 23.10 2016 på
 HJALLERUP MARKEDSPLADS kl. 10.00 – ca. 15.00 

Her kan du for 100.00 kr. få en skriftlig, men uformel kvalitetsbedømmelse af din 
stående jagthund. Anerkendt dommer Gunnar Jensen står for bedømmelserne.

Der er foderpræmier fra Prof. Dog og præmieringsbånd til alle. 
Mød op med din dejlige jagthund i det nordjyske… tilmelding på dagen !

Evt. spørgsmål rettes til skueleder Marianne Weichenfeld 4056 4969 (reservedommer) 

 DKK´s Udvalg for Stående Jagthunde

www.fjd.dk
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„Jagthunden“ var i maj måned på Taastrup 
Bibliotek, hvor jeg havde aftalt et møde 
med Benny Pedersen. Benny er ejer af to 
Ruhårede Hønsehunde; Sally & Molly. 
Begge hunde er uddannet og certifi ceret 
læsehunde igennem Foreningen Læsehunde. 
Til daglig fungerer de begge som jagt- og 
familiehunde.
  Foreningen Læsehunde er en frivillig for-
ening som kører en-dags kurser for hunde, 
som ønsker at blive læsehunde til bibliote-
ker i Danmark. Derefter bliver hundene må-
ske certifi ceret. Nogle hunde er ikke egnet 
til at blive læsehunde og bliver derfor ikke 
certifi ceret. Foreningen blev stiftet i 2014, 

og fænomenet stammer fra USA.
  Sally og Molly bor i Taastrup og en gang 
om ugen møder de op på Taastrup Bibliotek 
for at hjælpe børn i alle aldre til at læse højt. 
Inden de går ind på biblioteket, får de begge 
et tørklæde på, som indikerer, at de er læ-
sehunde. De lytter tålmodigt og interesseret 
til børnene. Læsehundene hverken dømmer 
eller retter på barnet, men tilbyder roen og 
nærværet, der skaber tryghed og tillid hos 
barnet. Dette medfører øget læselyst og 
selvtillid hos børnene. 
  Den dag, hvor jeg fulgte Sally og Molly 
på biblioteket, kom Benjamin for at læse 
højt for hundene. Benjamin er halv dansk 

og halv kenyaner og har lidt svært ved at 
koncentrerer sig om at læse i skolen og der-
hjemme. Det, at han kunne få lov til at sidde 
med hundene i fred og ro og læse højt - med 
og uden fejl – og bare det at han i 30-40 
min. gider læse, var stort!
  Det hjælper til, at han får mere selvtillid. 
Hundene synes det var herligt, og de havde 
en aftale om, at når Benjamin bladrede i 
bogen, så fi k de en godbid. Sally på otte 
år, skulle nok fortælle Benjamin, hvis han 
havde glemt det.
  Efter læsestunden i hjørnet af børnebiblio-
teket gik Benjamin rundt og gemte godbid-
der til Sally & Molly. Det store højdepunkt 

En ruhåret 
læsehund

Selv om man er en dygtig jagthund, kan man godt fungere som hjælper for børn, der har 
svært ved at læse.

Tekst og foto: Christina Bak

Sally lytter tålmodig til Benjamins oplæsning.

www.fjd.dk
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for både Benjamin og hundene var at gå rundt at fi nde godbidderne. 
Til sidst skulle Benjamin farve en hundepote på sit diplom. Når han 
har været der seks gange, får han udleveret sit diplom.
  Benjamins mor er lykkelig for denne stund, hvor Benjamin læser for 
Sally & Molly og kan mærke markant fremgang. 
  Har du et barn som kunne have fordele ved denne form for indlæ-
ring, så kontakt jeres bibliotek og spørg, om det ikke kunne være en 
ide at få en læsehund tilknyttet biblioteket.
  Har du en hund, som du mener, kunne være god som læsehund, 
kan du kontakte www.læsehunde.dk  Du kan også kontakte Taastrup 
Bibliotek for yderligere oplysninger.

Benny Pedersen med sine to ruhårede „læsehunde“ uden for biblioteket..

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

Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby 
kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. 
jagthundederby. Dk, hvor man også kan tilmelde 
elektronisk.
  Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: 
danskjagthundederby@gmail.com
  Husk at opgive navn og adresse samt telefonnum-
mer.
  
  Derbyudvalgets kontor Ved Gadekæret 21, Hørup, 
3550  Slangerup.
Tlf. 47381036.
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En stor og en lille er klar, og mon der 
ikke endnu en gang er en ny hundefø-
rer på vej i Hindevad-klubben.
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Det er en ærværdig gammel klub, som 
denne artikel beretter om. Dåbsattesten siger 
84 år.
  Den blev stiftet i 1932 på Hindevad Kro, 
som var en gammel – nu nedlagt – lande-
vejskro, der lå ved Rugårds Landevej; den 
gamle nordfynske hovedvej over Fyn.
  Det var en kreds af nordfynske jægere 
og hundesportsfolk, som tog initiativet til 
klubben. Formålet var at skabe et forum for 
jægere med engelske fuglehunde. 

Oprindelig en lukket klub
De første mange år kunne man ikke uden 
videre blive medlem af klubben. Man skulle 
have en anbefaling fra nogle af medlem-
merne, og havde man ikke en ”ren straffeat-
test” som jæger og hundesportsmand, var 
medlemskab udelukket. Endvidere fremgik 
det af klubbens daværende love, at der højst 
måtte være 60 medlemmer i klubben.
  Og så skal det da nævnes, at klubben 
udelukkende optager medlemmer fra Fyn 
og omliggende øer. Dog kan fynboer, der 
frafl ytter Fyn bevare deres medlemskab. 
  I 1932 var de engelske hunde et alminde-
ligt syn på danske jagter, men sådan er det 
som bekendt ikke mere. I dag er medlems-
tallet tæt på at være halveret.

Betydningsfuld
I en tid, hvor vi må erkende, at danske 
jægeres jagtformer i en årrække ikke lige-
frem har været til gavn for den engelske 
fuglehund, er en klub som Jægerklubben 
Hindevad af overordentlig stor betydning. 
En betydelig del af nutidens ungjægere 
(eller nyjægere) har ikke fået deres jagtlige 

En rugekasse
for nye hundeførere
Jægerklubben Hindevad er klubben for jægere, der holder af jagten og prøverne med den 
engelske fuglehund.

Tekst og foto: Harris Jensen.

opdragelse af en far eller et nært familie-
medlem. Og for ganske mange af dem er 
kendskabet til jagt og prøver med stående 
hund minimal.
  Klubbens 84 år gamle formål: At skabe 
et forum for jægere med engelske hunde 
prioriteres nemlig fortsat højt. Det er en 
selvfølge, at klubbens medlemmer, hvis de 
erfarer om nye hundeejere, der har valgt en 
engelsk fuglehund, som deres foretrukne 
jagthund, bliver tilbudt medlemskab af 
Jægerklubben Hindevad.
  Her får de mulighed får at deltage på klub-
bens to markprøver, som afholdes forår og 

efterår, men langt vigtigere: De bliver en 
del af det sociale fælleskab, som klubben er 
garant for. Et fællesskab, som er af næsten 
afgørende betydning, hvis en ung jæger skal 
”overleve” som engelsk hundefører i dagens 
Danmark.
  Utallige aftaler og kontakter, der sikrer 
muligheder for fællestræning i såvel markar-
bejde som apporteringsdiscipliner, er skabt i 
fællesskabets regi. 
  Og så er det da også værd at nævne, at den 
årlige vinterfest for fynske engelske hun-
defolk, vel også har afsæt i Jægerklubbens 
medlemsfl ok og organisation.

Efterårsprøve. De sidste instrukser før slip.

www.fjd.dk
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Markprøverne
Som nævnt ovenfor er markprøverne det 
centrale fundament i klubben. Prøverne, der 
vel at mærke er lukkede prøver udelukkende 
for klubbens medlemmer, samler typisk 30 
tilmeldte hunde. Et antal, der vidner om en 
aktiv medlemsskare.
  Der har altid hvilet en særlig ”aura” over 
klubbens markprøver. Nok er det træ-
ningsprøver, men stil og stolte traditioner 
værdsættes højt. Præmie- og pokalbordet 
er overdådigt, og gamle pokaler med lange 
navnerækker – uundgåeligt også på afdøde 
medlemmer – vækker vemod og respekt. 
  Og præmier uddeleles ikke bare med rund 
hånd, hundene skal stort set præstere i hen-

hold til Fælles Markprøve Regler, hvis de 
skal på præmielisten.
  At lære, at præmierne på danske mark-
prøver ikke er billigt til salg, er en ikke 
uvæsentlig erfaring på en træningsprøve.

Højt niveau
I et jubilæumsskrift, som pointermanden 
Jens Bang skrev i anledning af klubbens 
75 års jubilæum, kan læses (citat): Det har 
i mange år heddet sig, at de ekvipager, der 
klarer sig godt ved Hindevadprøven også 
får succes på de store landsdækkende prøver 
senere på året. Dette gamle mundheld har 
ved utallige lejligheder vist sig at holde stik, 
og jeg tror, uden at jeg har klart statistisk be-

læg herfor, at Hindevadklubben er den klub 
i Danmark, der har kunnet mønstre fl est 
danmarksmestre, derbyvindere, hovedprøve-
vindere etc. (citat slut).
  Der er i sandhed noget at leve op til for 
klubbens medlemmer.

Noget om køn og formænd
Engang var klubben en ”mandeklub. I dag 
er der heldigvis et betydeligt antal kvinde-
lige medlemmer. Et forhold som helt sikkert 
har udviklet Jægerklubben Hindevad i en 
positiv retning.
  Klubbens første formand var murermester 
Lund, Ubberud, og i 2006 valgte klubben 
en kvinde, Marrit Stærkær, som formand. 
Og selv om nogle af de afdøde medlem-
mer måske roterer i deres grav over, at en 
kvinde har sat sig i formandsstolen, kan det 
ikke understreges kraftigt nok, at klubben er 
overordentligt godt tjent med en formand af 
det (såkaldte) svage køn.
  Vil du vide mere om klubben: www.
jægerklubben-hindevad.dk  

Fælles morgenkaffe før Hindevadprøven.

Formand Marrit uddeler præmier, - godt humør en 
selvfølge.

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

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

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

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

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

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

konsulent om gældende “hunde ret.”

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

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

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

www.fjd.dk
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Jægerens SIKRE valg
- et bredt udvalg af foder til
den energiske jagthund NY HJEMMESIDE

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

Klik ind på www.happydog.dk

www.happydog.dk
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Tekst og foto: Frank Krøyer

DU STORE VERDEN
Om kort tid kigger den store internationale jagthundeverden forbi, når VM løber af stabelen i 
det nordjyske fra d. 21. - 24. oktober. I denne artikel kigger vi ud for at se på, hvordan man 
f. eks. griber tingene an i Frankrig.

Klar til slip.

www.fjd.dk
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Det Franske prøvemiljø ligner på overfl aden 
lidt det danske, men dykker man ned i detal-
jen, vil man opleve, at det faktisk er meget 
forskelligt. Jeg vil med denne artikel dele 
de erfaringer, jeg har fået igennem de sidste 
fem år, hvor det er blevet til en del ture i det 
franske.
  Denne første artikel er generel for de 
engelske stående hunde (dog med eksempler 
taget fra IS verdenen) og vil senere blive 
fulgt op af en artikel, som beskriver den 
Irske Setter i Frankrig samt en artikel, der 
handler om ”European Championship for 
Red setters” og det internationale samar-
bejde ” Internaional Irish Red Setter Club” 
(IIRSC). 
  I Danmark har vi et solidt prøvesystem, 
som på mange måder er tilpasset danske 
forhold, men vi må også erkende, at det er 
en forholdsvis lille og lukket gruppe, der 
fokuserer på at forbedre kvaliteten af de en-
gelske hunde, og som stiller på markprøver. 
Der er pt. ingen tegn på, at denne gruppe 
bliver større i nær fremtid på trods af vore 
mange foreningers enestående arbejde for 
denne sag.
  Med kun 50 nye registrerede IS hvalpe om 
året bliver vi nødt til at kigge os omkring 
efter andre muligheder, og i den forbindelse 
ville det være yderst gavnligt, hvis vi kunne 
sammenligne præstationer/kvalitet i f.eks. 
Frankrig med de danske præstationer. I en 
verden, som konstant bliver mere global, er 
der måske også behov for at tænke ”globalt” 
inden for vores interesseområde

Prøvetyper 
Frankrig er et stort land med mange forskel-
lige biotoper. Dette betyder, at man har 
mange forskellige prøvetyper  
  Perdreau Gris – printemps ( kun vilde ager-
høns om foråret)
  Gibier Tire (Agerhøns og fasaner må gerne 
være udsatte. Fugl fældes med apport)
  Gibier Naturel Non Tire (kun på naturligt 
forekomne agerhøns og fasaner hvor der 
ikke har været udsat fugl i en årrække)
  Gibier sauvage (Bekkasin, skovsneppe og 
urfugl)
  Grande Quete (Special prøve hvor man 
ønsker en enorm søgsbredde) 
  Prøverne opdeles i engelske og kontinen-
tale racer, hvor Breton indgår i de kontinen-
tale. Der afholdes 250 prøver om året, hvor 
en Irsk setter kan deltage. For at deltage på 
en Fransk markprøve skal fører og hund re-
gistreres på den franske hjemmeside gescon.
fr. Herefter fungerer tilmelding, oversigt 
over prøver og resultater stort set som i 
Danmark. 
  90% af alle engelske hunde føres og trænes 

af semi- eller hel professionelle trænere. 
Et typisk forløb for en hund, der skal stille 
på prøver, vil være, at ejeren overdrager 
hunden til træneren medio januar til medio 
april, hvor der først trænes i Sydspanien og 
senere trænes og stilles på prøver i Frankrig. 
Agerhøneprøver afholdes medio marts til 
medio april og bekkasinprøver i februar. 
  Om efteråret bliver hundene typisk afl e-
veret til træneren primo august og leveres 
tilbage i oktober. Prøvesæsonen starter 
medio august og varer året ud. Forskelligt 
fra Danmark er, at markprøver på bekkasin 
og skovsnepper udgør ca. 30% af alle prøver 
i Frankrig.
  På grund af sammenfald på prøver på de 
forskellige fuglearter og geografi ske af-
stande er det almindeligt at have hunde, der 
er specialiseret i bekkasin, skovsneppe og 
urfugl, og andre hunde der er specialiseret i 
agerhøns og fasaner.
  Når hundene bliver leveret tilbage i okto-
ber benyttes hundene til praktisk jagt. Det 
er nærmest utænkeligt, at man ikke går på 
jagt med sine hunde i Frankrig. Erfaring er 
her udelukkende baseret på kendskab til Irsk 
Setter miljøet i Frankrig 
  Da det at føre sin hund på prøver for de 
fl este danske hundesportsfolk sættes meget 
højt, kan det virke lidt atypisk, at man ikke 
træner og stiller på prøver med sin hund. 
En af grundene er de store afstande og 
vanskelig adgang til træningsarealer på de 
fem fuglearter, hvilket faktisk betyder, at det 
oftest er økonomisk fordelagtigt at hyre en 
træner.
  En anden grund er, at en ”seriøs” fransk 
ejers vigtigste ansvarsområde er at foku-
sere på at forbedre den Irske Setter gennem 
målrettet avl, og ved at have de samme 
træningsbetingelser for alle hunde, kan man 
bedre målrette avlsarbejdet.
  Hunde skal ikke bestå en apportprøve for 
at stille på markprøver, hvor der fældes 
fugl, men hvis den ikke apporterer fuglen, 
betyder det ligesom i Danmark, at den 
elimineres.
  I Frankrig er der meget fokus på de kva-
liteter en engelsk hund skal besidde. Man 
holder virkelig fast i de dyder og egenska-
ber, som en fuglehund skal have i henhold 
til de enkelte racestandarder. 
  I Frankrig dømmer man mere efter FCI 
regler, end vi gør i Danmark.
  Finn Møller har lavet en udmærket 
oversættelse, som kan fi ndes her for den in-
teresserede http://www.jaegerforbundet.dk/
media/1529/faellesmarkproeveregler_2013.
pdf
  Men da FCI skaber rum for nationale 
fortolkninger, vil jeg nævne nogle af de 

områder, der i Frankrig er forskellig fra 
Danmark, og ikke umiddelbart kan udledes 
af FCI reglerne. Nedenstående eksempler 
er ikke udtømmende. Jeg har også medtaget 
defi nition af ”formålet med Markprøver i 
Frankrig, da den selvfølgelig er afgørende 
for, hvad man overordnet ønsker at opnå 
med markprøver.

Formål med Markprøver i Frankrig 
”Formålet med markprøver er at belønne 
de hunde, som er eepetionelle i deres måde 
at afsøge terrænet, stilen, evnen til at bruge 
deres næse, deres jagtlyst og udholdenhed 
samt dresserbarhed for at skabe opmærk-
somhed omkring disse hunde, så man gen-
nem avl kan fortsætte udviklingen med at 
avle nye markprøvehunde og exceptionelle 
Jagthunde.”
  Den største forskel, når man går på mark-
prøver i Frankrig, er arbejdet fra standen, 
til hunden er koblet. Når hunden har stand, 
går føreren op til hunden. Det er tilladt for 
føreren at have sit knæ på linje med hundens 
skulder, og det er tilladt for føreren at berøre 
hunden. Hunde skal gå frem på kommando, 
ellers bliver den elimineret.
  Hvis fuglen går af sig selv, skyder føreren 
i luften, og situationen er komplet (dvs. 
hunden behøver ikke at vise rejsning for 
få Execellence eller CACIT). Hunden skal 
blive på stedet, hvor den var, da fuglen fl øj, 
og føreren skal gå op til hunden og koble 
den. Han går derefter tilbage til dommerne, 
og begge hunde slippes igen til de 15 min. 
er gået. Ved stand må makker ikke kobles 
og skal fortsætte, indtil den får mulighed for 
at sekundere. Ligesom i Danmark fokuseres 
der ikke så meget på antal af situationer men 
mere kvaliteten.
  Hvis man kalder hunden ind efter stand, 
selvom den er rolig, kan dette kun give Tres 
Bon.
  En hver kommando (på nær ordet ”coule” 
som betyder ”rejs”) eller fl øjten er en fejl i 
forbindelse med en fuglesituation og vil be-
tyde, at man kun kan opnå Tres Bon uanset, 
om hunden ellers er fejlfri.
  Hvis hunden i sin stand drejer hovedet 
mod sin fører, mens den har stand, vil det 
ligeledes også være en fejl, der medfører, at 
der højest kan gives Tres Bon.
  Der gives ikke kritik under afprøvningen, 
og kun præmierede hunde får kritik efter 
prøven. I forhold til Danmark er infoma-
tionsnivauet meget begrænset – både i 
marken, ved indskrivning og afgang til ter-
rænet. Det opvejes dog af den hjælpsomhed, 
som man bliver mødt af i Frankrig, selvom 
sproget er en konstant udfordring. Hunde, 
der ikke holder klasseniveau efter tre min. 

www.fjd.dk
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bliver elimineret.
  Alle Franske hunde født i 2015 begynder 
med L, 2016 begynder de med M osv.  

TAN
Den første markprøve en ung engelsk hund 
kan deltage i kaldes ”TAN” (Test d’Aptitu-
des Naturelles).
  Der er ikke nogen nedre aldersgrænse, og 
den maksimale alder er 36 måneder
  Typisk er hundene mellem 12 og 18 måne-
der, og hunden testes i Solo søg. Denne test 
afholdes typisk ultimo juni-primo august. 
Den bedste fra hver region mødes i en 
”TAN” national fi nale. Fugle bliver udsat.
  Hunden bliver vurderet i fi re katagorier 
med op til fem point, og man skal have 10 
point for at bestå. Resultatet bliver indskre-
vet i stambogen.
1. Intensitet og søg
2. Fart og stil
3. Hundens stand egenskaber
4. Mental 
 Denne prøve/test form er meget anerkendt 
i Frankrig og i 2016 var der 54 hunde, der 
bestod denne test. Fra hver region udtages 
der en et årig og en to årig hund, som i hver 
sin klasse dyster om det Franske mesterskab 
i TAN .
  Solo. (for hunde som ikke er fyldt fem år. 
Hunde der opnår CAC i en sæson kan ikke 
stille i Solo i den næste sæson uanset alder).
  Hunden slippes alene og bedømmes efter 
FCI regler. Enhver fugl på terrænet, som 
ikke bliver udnyttet, straffes hårdt. Inten-
tionen med denne Solo prøve er, at en hund 
først skal lære at præstere uden unødige for-
styrrende elementer, som en makkerhund er. 

Man kan dog ikke sammenligne Solo med 
UK i Danmark, da der stilles samme krav til 
præstationen som i ”couple” klassen. 
  Selvom man kan stille indtil det fyldte 
femte år, er det reelt kun for unge hunde, da 
man ønsker at stille i ”couple” klassen, hvor 
der er mulighed for at få CACIT og adgang 
til de store prøver
  Couple. Her dømmes også efter FCI regler 
som i Solo. Ved makkerhundens stand, skal 
makkerhunden forsætte sit arbejde for at 
vise sekundering. Her kan uddeles CACIT 
på udvalgte prøver.
  Er der fl ere hold på en prøve, og der er ud-
delt mere end 1 CACIT, mødes disse hunde 
i Barrage (Matchning) om det endelige 
CACIT.
  Der skal være to autoriserede dommere. 
Regler er iøvrigt som beskrevet under Solo  

Præmieringer
CACIT/RCACIT: Tildeles til den hund der 
viser den perfekte præstation i fart, stil og 
søg i henhold til proportionerne for den spe-
cifi kke race og har lavet en fejlfri præstation 
(International udmærkelse).
  CACT/RCACT: Samme som ovenstående 
på en prøve hvor ikke kan tildeles CACIT 
(National udmærkelse).
  Excellence, Tres Bon og Bon svarer nogen-
lunde til 1Pr., 2.Pr. og 3.Pr. i Danmark. Den 
største forskel ligger i, at man ikke kan opnå 
Excellence, uden at fart, stil og søg er på 
allerhøjeste niveau.
  CACT tildeles den bedste hund på holdet, 
og som har opfyldt kriteriet for at opnå 
CACT. Der kan også gives RCACT til den 
næstbedste og 3rd. Excellence til nummer 3. 

Et andet scenario kan være 1st Excellence 
til bedste hund (alt i top men med meget 
små fejl) og 2nd Tres bon til den næste, hvis 
kvaliteten kun var til Tres bon (Very Good) 
og 3rd Bon (Good) til nummer 3. Man kan 
sige, at man kombinerer en vinderklasse 
med en kvalitetsklasse. 

Matching (Barrage)
På en prøve er der ligesom en Dansk Vin-
derklasse fl ere hold. Hunde, der har opnået 
CACT på de enkelte hold, macther om den 
endelige CACIT og RCACIT. Man kigger 
her på hundens stil i henhold til racestan-
darden. Det vil sige, at man ikke kan vinde 
ved ”kun” at fi nde og behandle fugl korrekt. 
Matchningen er ultra kort, og der matches 
på marker, hvor der er meget lille sandsyn-
lighed for at fi nde fugl 
  CQN (Certifi cat de Qualités Naturelles)
Gives til en hund med et stort format der 
dog har dressur brister, der betinger at den 
ikke kan præmieres. CQN skal ikke ses som 
belønning – men som en tilskydning til at 
arbejde videre med det store talent
• PO – Pas d’Occasion – ingen chance 

for fugl
• NC – Non Classe – ingen præmie
• Retire – Hunden er trukket
• Eliminee – Brud på reglement så man 

ikke kan præmieres
• Insuffi ciant – Holder ikke klasseniveau

Organisationer 
I Frankrig er forskellige typer af organisa-
tioner 
1. SP: (Speciale): Special klub prøve for 

en race
2. IC: (Inter club): for 2 engelske Racer
3. ICVO: (Inter Club a Valeur d’ouvert 

(de 4 engelske racer er inviteret og 
betragtes som Open Stake)

4. OUVERT: Open Stake for de fi re en-
gelske Racer.

Titler og Championater:
Ligesom I Danmark har man I Frankrig 
titlen ”Markprøve”. Den kaldes ”Trailer” og 
tildeles en hund, der opnår 2 X Excellent.  
Den ene skal være i Open Stake (blandet 
prøve). HD status skal være A,B eller C og 
fri for CLAD.
  I Frankrig er Championater tæt forbundet 
med CACT og CACIT. Man vil sikre sig 
at en Champion er et udtryk for en hund, 
der har præsteret på allerhøjeste niveau i 
henhold til racestandarden.
  Nedenstående Championater er gældende 
for engelske stående hunde, og der er 
forskel på, hvad tæver og hanner skal opnå. 
Man ønsker at respektere at en tævehund 
også skal have mulighed for at få hvalpe. På 
grund af de mange forskellige prøvetyper er 
der mange Championater. 
• Champion des fi eld-trials de printemps 

sur perdrix (Champion forår på natur-
ligt forekomne Agerhøns)

Claude Beucherie (omtalt sidst i artiklen)med LOUANE DE LA COTE AUX BUIS. Læg mærke til DISK Cap’en i 
Claude’s højre hånd. Den var efter sigende med til at sikre ham sejren i det Franske TAN mesterskab for etårige.

www.fjd.dk
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WetDog - Dansk design

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

RABAT VED KØB AF FLERE VARER

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

FÅ GRATIS NAVN PÅ DIN DUMMY! 

27
Kronborgvej 3 - 8381 Tilst - 87 45 09 02

DUMMYVEST PROFIDDDUUUMMMMMMYYYVVVEEESSSTTT PPPRRROOOFFFIII

Verdens mest absoberende hundekåbe
Absoberer 80% af fugten fra pelsen 

inden for 10 minutter

Masser af mulighed for god træning
TRÆNING I FARVER

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

f k ld

Sikkerhedsfarve med refleks, til ryg og front. 

- så ses du på jagten!

Brug bagstykket 
til at sidde på

FI

Perfekt til aflastning

DUMMYV

DIT NAVN

• Champion des fi el-trials sur gibier naturel (Champion Efterår på 
vilde agerhøns og fasaner)

• Champion des fi eld-trials sur gibier tiré (Champion efterår fasa-
ner og agerhøns med fældning af fugl/apport)

• Champion des fi eld-trials sur gibier sauvage (Champion på bek-
kasin, skovsneppe og Urfugl)

  For hver af de ovenstående titler skal der opnås følgende 
  Hanhunde: 1 CACT Solo + 2 CACT Couple (2 RCACT I Solo kan 
erstatte 1 CACT I solo. 2 RCACT Couple kan erstatte en CACT I 
couple 
  Tæver: 1 CACT eller RCACT Solo + 1 CACT eller 1 RCACT 
Couple 
  Champion Complet de Travail ( Fransk BrugsChampion):  1 
CACT SOLO + 1 CACT Couple på Agerhøns om foråret. 1 CACT 
Solo + 1 CACT på enten Gibier Natural, Gibier Tire eller Gibier 
Sauvage om efteråret + Very Good på udstilling.
  Champion de Grande Quetes : Hanhunde : 2 CACT ( 2 RCACT 
kan erstatte 1 CACT)
Tæver: 2 CACT eller RCACT
  Ligesom i Danmark skal præmeringer fordeles på special club og 
blandede prøver:
  Et CACT må komme fra SP eller IC arrangerede prøver og andre 
præmieringer skal komme fra ICVO eller OUVERT arrangerede 
prøver   
  Champion International de Travail (CHIT) - International Brugs-
champion
2 CACIT i to forskellige lande + Very Good på udstilling
  Champion d’Europe : Vinder af IS European Championship som 
hvert forår afholdes I Moncetz, Frankrig. 
  Prøven afholdes over to dage I slutningen af marts. Hver dag er en 
separat CACIT prøve (hvis der er fl ere CACT på dagen afholdes en 
matching hvor CACIT tildeles) og der tildeles point i henhold til et 
system hvor CACIT giver max og Bon giver mindst.
  En hund med 1st. Exec den ene dag og ingen præmie den anden 
dag vil således vinde over en hund med 4. Exec. den første dag og 
Tres Bon den anden dag. Adgangskrav til denne er Execellent opnået 
inden prøvestart. For nordiske hunde er kravet en placering i vinder-
klasse.
  Champion de France – Vainqueurs de l’Open de France   - Vinder 
af det Franske Mesterskab  med CACIT)
  Den absolutte største prøve i Frankrig med samme status som DM 
i Danmark eller NM Høyfjell Norge. Dette er også en to dages prøve 
og adgangskrav er Execellent opnået inden prøvestart. Der deltager 
typisk omkring 150 hunde opdelt i partier med 24 hunde hver. Der 
kan uddeles CAC på hvert parti.
  Alle hunde med CAC matcher om den første dags CACIT.
  Den anden dag forløber som den første med den undtagelser af 
CACT hunde fra den første dag matcher med CACT hunde fra den 
anden dag om den endelige titel og andendagens CACIT. For nordi-
ske hunde er kravet en placering i vinderklasse.

En ildsjæl af de helt usædvanlige 
En stor tak til Claude Beucherie - Vice President Red Setter Club i 
Frankrig. Claude har som altid været en stor hjælp og har givet værdi-
fuldt bidrag ikke alene til denne artikel men også været en stor hjælp 
og en god ven de seneste år. Claude er en utrættelig ambassadør for 
den Irske Setter. Han har været foregangsmand til stiftelsen IIRSC 
(International Irish Red Setter Club) og har været aktiv med Irsk set-
ter siden slutningen af 1970’erne – og har som første IS nogensinde 
vundet Vainqueurs de l’Open de France.
  Det var i 1985 med hunden SAMOURAI DE LA CHAUME 
RIGAULT. Claude’s nyeste skud på stammen er LOUANE DE LA 
COTE AUX BUIS som er efter de samme linier som SAMOURAI. 
LOUANE blev i 2016 1. vinder i den nationale TAN konkurrence for 
hunde født i 2015. 
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Med Vadehavet som 
nærmeste nabo
Mange steder rundt om i landet spekulerer jægere og hun-
defolk over, hvordan de skaber er godt jagt-, trænings- og 
prøveterræn. I Rejsby-Ballum er det ikke blevet ved speku-
lationerne og snakken. Her har man gjort noget ved det. 
Her er tre ejere af stående jagthunde, den ene landmand 
og ildsjæl, gennem et fi nt samarbejde gået i gang med at 
skabe et terræn med helt fantastiske muligheder og per-
spektiver.

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

Landmand og ildsjæl Tonny Lønne.

Terrænet foran det lave sommerdige giver optimale 
skjule og ynglemuligheder for bl.a. agerhøns.
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Der er dage, hvor vinden blæser lige ud, og 
der er dage, hvor bølgerne slår over det lave 
sommerdige, og havet når helt op på græs-
plænen. Det er barske forhold, og sådan har 
det altid været for mennesker og dyr i denne 
egn. Tænk blot på Stormfl odssøjlen på Skib-
broen  i Ribe. Her er intet kommet af sig 
selv. Her har mennesket måtte knokle, sat 
faskiner, gravet grøplerender og kanaler for 
at få tidevandet til at afgive de næringsrige 
partikler (slik) på forlandet. Forlandet bliver 
herefter inddiget og bliver til marsk.
  Gennem århundreders ihærdig kamp er det 
lykkedes marksbønderne at skabe værdi-
fulde marskbrugsarealer, som blev beskyt-
tet med diger, og stod vandet alligevel ind 
over i vinterhalvåret, havde man sikret hus 
og hjem ved at bygge gårdene på kunstigt 
anlagte forhøjninger (varfter).
  Her kan man følge fuglens fl ugt, og blive 
ved med at se en spurtende hare, lige til den 
forsvinder som en lille prik i horisonten.
  Netop her helt nede i det sydvestligste 
hjørne af Danmark, hvor man i klart vejr 
kan se toget køre over dæmningen til Sild, 
er det lykkedes at skabe fantastiske betin-
gelser for agerhønen, der giver mulighed 
for træning, prøver og fantastisk jagt for de 
involverede personer.

Ideen
Det hele begyndte med en landmand, der ud 
over at producere en masse mælk også er iv-
rig jæger med stående hunde i dette tilfælde 
Korthår. Han er også bestyrelsesmedlem i 
Hjerpsted Jagtforening, der har jagten på 
et ganske betydeligt areal, så tanken var 
nærliggende. Hvorfor kun træne hund og 
gå på hønsejagt på egne 400 ha., når bedre 
muligheder gives.

  Hvem der egentlig fi k kontakt til hvem, 
vides egentlig ikke, men kontakt blev der 
mellem Tonny og ægteparret Conni og Ib 
Jakobsen, og det førte til en plan om at 
skabe det helt store terræn, hvilket blev til 
virkelighed, da det lykkedes at leje træ-
ningsret og agerhønejagt på jagtforeningens 
areal. Det betød, at man med et trylleslag 
kom til at råde over et samlet areal langs 
Vadehavet på mellem 1200 og 1300 ha. Nu 
skulle der ske noget, og det gjorde der så.
  ”Jagthunden” kom på besøg en dejlig sol-
beskinnet høstdag i august og blev vist rundt 
af en smilende og engageret Tonny Lønne i 
et sandt slaraffenland for markvildt. En så-
dan dag, hvor man kan se til Esbjerg i nord 
og Sild i syd, er det vanskeligt at forestille 
sig, at vejret kan være så barskt, at vi ville 
stå med tæerne i vand her foran det næsten 
nybyggede stuehus.
  Det blev således både til spadseretur på 
det lave sommerdige som en køretur rundt i 
det særprægede landskab, for vi var nødt til 
at benytte bil, hvis vi ville se det hele. Der 
er langt fra den ene ende til den anden, når 
man råder over så store arealer.

Variationen
Det, der først falder bladets redaktør i øj-
nene, er, at her forsøger man at udnytte alle 
muligheder for at hjælpe faunaen i agerlan-
det. Alle markveje beskyttes og udnyttes 
til at skabe skjul og redepladser ved at lade 
rabatterne stå gerne med en ekstra meter.
  Hvor terrænet gennemskæres af gamle 
markdiger og hegn, hæger man om dem og 
sørger for god og skærmende beplantning, 
der giver masser af skjul og føde for såvel 
jagtbare som ikke jagtbare arter.
  Flere steder støder vi på mindre, udyrkede 

Over alt, hvor det er muligt, er der anlagt faunastriber 
med et varieret indhold af blomster og græsser.

Markveje er vigtige elementer i terrænet. I Hjerp-
sted udnytter man dem til at skabe gode biotoper i 
kanterne. Det er lidt vanskeligt at forestille sig, at havet 
kan nå helt op til stuehuset i baggrunden.

www.fjd.dk
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arealer. Det er de rene oaser for vildtet. Her 
gives der skjul. Her er der mulighed for 
gode redepladser, og her kan insekter over-
vintre og opformere sig.
  Og så er der naturligvis faunastriberne. 
Alle muligheder er udnyttet for at lave 
striber på Tonny Lønnes ejendom, og han 
forklarer, at det bare er med at se, hvor det 
evt. ikke kan betale sig dyrke de sidste me-
ter, og hvor det driftsmæssigt er en god idé. 
– Det koster stort set ikke andet end frøene, 
at give lidt til naturen, og det kan godt lade 
sig gøre at skabe et godt terræn også hos en 
effektiv mælkeproducent, tilføjer han med et 
glimt i øjet.
  Noget andet, man får øje på, er mangel på 
hegn og en vindmøllepark, og det har dob-
beltvirkning. Det åbne land er meget venligt 
over for jordrugende fugle, fordi rovfuglene 
ikke har så let spil, og vindmølleparken 
forstærker virkningen. – Rovfuglene kan 
ikke lide at være i nærheden af vindmøller, 
siger Tonny. Han viser også, hvordan hver 
eneste vindmølle har et mindre udyrket 
areal omkring sig, hvilket igen giver god 
vekselvirkning mellem dyrkede og udyrkede 
arealer.
  Filosofi en bage terrænet er, at man først 
og fremmest skal arbejde med biotopen. 
Derfor sætter man heller ikke agerhøns ud i 
Hjerpsted, på nær et enkelt sted, hvor der nu 
i nogle år ikke har været høns. – Men får vi 
ikke en bestand op her, siger Tonny Lønne, 
så er der ikke noget at gøre ved det. – Så vil 
agerhønsene bare ikke være her, og udsæt-
ning opgives.
  Sommeren har ikke været speciel god, 
men Tonny Lønne kan alligevel berette om 
mange og gode kuld agerhøns i området. 
Muligheden synes også at være til stede, for 
på en træningstur i foråret, hvor der deltog 
22 hunde, fandt man 48 par høns på de area-
ler, man nåede over i løbet af dagen.
 En lille hedelod støder man også på. Den 
ligger smukt omkring resterne af gammel 

bronzealderhøj og vidner om, at her har 
levet bønder og jægere i årtusinder. Mar-
kerne står med græs, majs og korn, og rigtig 
mange steder er der efterafgrøder i stub og 
majsstub. Det gør markerne til rigtig gode 
overvintringsbiotoper for agerhønsene.
  Vi skal også lige se til en foderautomat. 
Der er opstillet rigtig mange automater/
tønder i området, og der fodres hele året. – 
De er alle sammen nummereret og lagt ind 
på GPS, fortæller Tonny Lønne. – Det gør 
det nemt at fodre. – Man kan bare sende en 
SMS og fortælle de andre, at man har været 
rundt ved 48-56, eller man kan give besked 
om, at nr. 27 mangler korn, tilføjer han.

Visionen
Der er naturligvis på det store terræn. Der 
er agerhøns i næsten hele området, og ved 
remiser med lidt fugt og vandhuller er der 
fasaner. Som de fl este andre steder i det 
sønderjyske er der også vagtler. Endelig er 
der et ganske godt sneppetræk, og sjovt nok 
kaster snepperne sig i de vindblæste hegn 
længst ude mod Vadehavet.
  Der tre venner har et klart mål med 
området. Det skal først og fremmest kunne 
bruges til trænings- og prøveterræn, og her 
synes Tonny Lønne ikke, det er ret meget, 
man får for at lægge terræn til. – Det er 
bestemt ikke gratist at lave sådan et terræn, 
og det skal det heller ikke være, siger Tonny 
Lønne. - Men de 800 kr., man kan få for en 
alm. markprøve, rækker ikke ret langt, når 
der skal fodres med 45 tdr. hvede årligt og 
etableres faunastriber, tilføjer han.
  Tonny Lønne er af den klare opfattelse, 
at man sagtens kan sætte det beløb op, og 
måske er det løsningen på at få etableret 
gode prøveterræner. Flere penge til biotop-
forbedrende tiltag. Man kan som besøgende 
i hvert fald ikke lade være med at spekulere 
over, om det ikke var værd at prøve.
  Hvis man regner på, hvor mange penge der 
de senere år er brugt på udsætning af fugle 

(skydeprøver undtaget), så må man nok 
komme til den konklusion, at det formentlig 
havde givet langt større effekt, hvis pengene 
var anvendt på redeskjul, kyllingestriber og 
overvintringsbiotoper.
  Regnestykket er egentlig simpelt. 10 par 
høns i foråret eller to efterårsfl okke er ca. 
1000 kr. 500 kg. hvede til foder er ca. 550 
kr. Frø til fi re faunastriber á 3x100 m er ca. 
300 kr. Tre fl asker god vin til llodsejeren-
som tak ca. 150 kr.
    En vigtig indsats i arbejdet med at skabe 
et godt terræn til stående jagthunde er præ-
datorkontrol. Her ligger man heller ikke på 
den lade side i Ballum-Hjerpsted området, 
men det koster, når der skal laves kunst-

Vi skal lige se til fodertønde nr. 34. De mere end 60 
tønder i området er alle nummereret og plottet ind på 
GPS.

Området har stor gavn af vindmølleparken. Rovfuglene kan ikke lide at være i nærheden af vindmøller, og ved hver mølle bliver det et mindre udyrket areal, der kan tjene 
som opholdssted eller yngleplads for jordrugende fugle.

www.fjd.dk



31

Outdoor til hele familien

Stort udvalg i kvalitets beklædning og 
fodtøj til jagt- og udendørs-livet.

Vi har de stærke brands som 
Barbour, Fjällräven, Ecco og Stetson m.fl.

Hos os kan du forvente
GOD rådgivning og HØJ service.

Se mere: koskov.dk

 J A G T A R T I K L E R  O G  H Å R D E  H V I D E V A R E R

S T R Æ D E T  2  .  7 4 4 1  B O R D I N G  .  T L F.  8 6  8 6  1 1  7 7  &  8 6  8 6  1 0  1 0

J A G T A R T I K L E R O G H Å R D E H V I D E V A R E R

KR. O.  SKOV A/S

Vi klær’ dig ordentlig på!
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Jagt begynd.. Foto: Ib Jakobsen.

Tonny Lønne (i midten) giver den sidste instruktion, inden hundene slippes. Foto: Ib Jakobsen.

Stand. Et godt skjul. I området ved Hjerpsted værner man om de gamle markdiger og beplantningen på dem.
Foto: Ib Jakobsen.

Fakta om Rejsby-Ballum og 
Hjerpsted
• Areal: 1250 ha. Sammenhængende 

terræn med 850 ha. jagt og 400 ha. 
træningsareal.

• Faunastriber er anlagt alle steder, 
hvor det over hovedet er mulig.

• Der er opstillet 64 foderautomater/tøn-
det i terrænet, og der fodres hele året.

• Der er nedlagt knap 15 kunstgrave.
• Råder over gravsøgende hunde.
• Der afholdes træninger for stående 

jagthunde. Det gentages i foråret 
2017 (26. februar og 4.-5. marts), hvor 
alle racer er velkomne.

• Godt samarbejde med området øvrige 
landmænd og Hjerpsted Jagtforening.

• Projektet har fået støtte fra FJDs 
Agerhønefond.

grave. Dem har man en del af på terrænet, 
og sidste år nedlagde man 22 ræve og fem 
mårhunde.
  Naturligvis skal man også på jagt på ter-
rænet. Det er netop i sådanne omgivelser, at 
man kan få den totale oplevelse af, hvordan 
en stående jagthund arbejder. Derfor vil man 
også gerne, i den udstrækning det er muligt, 
og der er interesse for det, bruge området 
som læreplads for nye jægere og hundefø-
rere bl.a. via træningsarrangementerne.
  Men det skule gerne af det foranstående 
fremgå, at det hele ikke kommer af sig selv, 
og det er også en af visionerne for området. 
Tonny Lønne håber, man kan være model 
for andre. Første skridt på vejen til et bedre 
terræn er efter hans mening et godt forhold 
til lodsejerne. Hvis en eller fl ere hundeejere 
bliver gode venner med områdets lodsejere 
er meget vundet, og det bliver meget lettere 
at få etableret faunastriber, nedlagt kunst-
grave, opstillet fodertønder og få gang i 
fældefangsten. 
  Meget kan også laves i samarbejde med 
de jægere, der har jagten, og så har man 
pludselig fået etableret et godt og stærkt 
fællesskab. – Et sådant fællesskab et alfa 
og omega, hvis man vi have et godt jagt- og 
eller træningsterræn, pointerer Tonny.
  Jo, tankerne og ideerne er mange i Ballum-
Hjerpsted, og man kan ikke andet end 
beundre den ildhu, Tonny Lønne og hans 
jagtkammerater lægger for dagen. Mulighe-
derne for at det bliver til noget rigtig stort 
ligger lige for, og Tonny lægger da heller 
ikke skjul på, at han synes det kunne være 
rigtig godt, hvis man en dag kunne afholde 
nogle af efterårets vinderprøver i området på 
rigtig vilde agerhøns.
  Undertegnede indrømmer blankt, at jeg er 
grøn af misundelse. Jeg ville ønske, det var 
mit terræn, og jeg havde de samme mulig-
heder for næsten fri leg over grønne marker,  
under den blå himmel og med Vadehavets 
småklukkende bølger til akkompagnement.

www.fjd.dk
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NYT PREMIUM 
OMEGA-3  
FODERTILSKUD 
Med VitalChew er det blevet lettere at give  
din hund den bedste pleje. VitalChew fås i fire 
varianter, som alle har en unik høj effekt,  
målrettet hundens behov. 

•  Nem at give   

• God smag   

• Høj effekt

vitalchew.dkFind os på 

VIND
3 MDR FORBRUG
AF VITALCHEW

DELTAG PÅ 
V ITALCHEW.DK

www.fjd.dk
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holdbare løsninger. Det ”stående hundefolk” 
og diverse markvildtlav viser på fornem vis 
vejen.
  Hvorfor er der for resten masser af ager-
høns på nogen terræner, mens der på andre, 
som præcist ligner de førstnævnte er langt 
mellem de herlige små hønsefugle? (Jo, vi 
fodrer, anlægger faunastriber og bekæmper 
rovvildt).
  I den forbindelse: Jeg synes, det er 
spændende, at man i år laver et forsøg med 
udsætning af indfangne vilde agerhøns.

Jagtens mange små nicher
Og så skal der endnu engang lyde en op-
fordring til, at langt fl ere dyrker de mange 
muligheder, som der faktisk er for at dyrke 
den lille jagt.
  Vore stående hunde mestrer så mange jagt-
former. Jagtformer, som mange næsten har 
glemt, men som i høj grad er kvalitetsjagt.
  Agerhønsejagten er en selvfølgelig for de 

fl este af os med stående hunde. Jagten på 
snepper og bekkasiner er omvendt oplagte 
eksempler på en jagtform, som primært 
dyrkes af enkelte passionerede jæger, men 
som kunne dyrkes af langt fl ere.
  Og så er der jagten på kokke i januar. Med 
stående hund naturligvis. Og gerne alene 
eller sammen med en enkelt god jagtkam-
merat.
  Det var egentlig det, denne artikel skulle 
handle om, - men indledningen og overve-
jelserne blev måske rigeligt lange. 

En kokkejagt
Det er den sidste dag i januar. Jeg slip-
per hunden i hegningen med unge graner. 
De kommende juletræer har en højde, der 
fortsat gør dem yderst velegnet til jagt med 
stående hund, og med god udnyttelse af 
vind og terræn bliver de da også grundigt 
eftersøgt af en jagthungrende energisk hund. 
Hegnet er eftersøgt i løbet af et kvarter, og 

Jeg begynder bagfra; med januarjagten. 
Egentlig har jeg et lidt skizofrent forhold 
til jagt på fasaner i den måned. Jeg har 
haft langt hovedparten af mit jægerliv i en 
tid, hvor nytåret var ensbetydende med, at 
bøssen blev hængt på knagen, og vildtet 
fra årsskiftet dermed fi k fred. Hvis vinteren 
satte ind var det endda god latin, at jagterne 
mellem jul og nytår blev drevet skånsomt.
  Imidlertid er vinteren nu stort set ”afskaf-
fet” i Danmark, og de fagligt/biologiske 
overvejelser, som ligger bag tilladelsen til 
afskydning af fasankokke i januar, er for-
mentlig fornuftige.

Skån hønerne
Men jeg har det dårligt med, at man på 
mange jagter skyder fasanhøner ”fra en ende 
af”. Hønerne må som bekendt nu skydes 
i årets tre sidste måneder. Og det er der så 
ganske mange, der gør.
  Måske er overvejelserne, der udvidede 
jagtiden på fasanhønerne også fornuftige? 
Eller er det mere et tiltag, der tilgodeser den 
kommercielle jagt. Og de store konsortier 
med de massive udsætninger?
  Under alle omstændigheder er det værd 
at huske på, at selv om en art har jagttid, er 
det ikke ensbetydende med, at man også har 
pligt til at beskyde den fra første til sidste 
dag.
  Vi er ganske mange læsere af dette blad, 
der husker tiden, hvor det i store dele af 
landet var god latin at skåne fasanhønerne. 
Måske blev der åbnet jagt på hønerne én 
enkelt dag; men resten af jagttiden lod man 
hønerne fl yve.
  Jeg skal skåne læserne for mere moral-
præken og nostalgi, - men hvor var der dog 
mange fasaner dengang.
  En almindelig bondejagt kunne ofte præ-
sentere et imponerende antal kokke på para-
den. Og på datidens lokale (og anerkendte) 
markprøver var man ikke nervøse for, at der 
ikke var fugle på terrænet. Det var der.    

Udsætning 
Jeg deltager i øvrigt med stor fornøjelse i 
jagt på udsat vildt. Jeg erkender blankt, at 
det for tiden er en nødvendig del af både 
jagten og markprøvesporten.
  Men vi ved vist også alle, at der på sigt 
skal mere end udsætning til for at sikre 

Strøtanker 
før jagten går ind

Tekst: Harris Jensen
Foto: Flemming Østergaard

Man kan tænke på så meget. At skyderet ikke er det samme som skydepligt. At der sæsonen 
igennem er mange fi ne muligheder for nichejagt.

En januarkok er en værdig modstander for jæger og hund.

www.fjd.dk
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SINCE

tilsyneladende er der ikke fasaner hjemme 
i dag. Med hunden ”fri ved fod” bevæger 
jeg mig tilbage mod hegningens eneste 
låge, men minsandten om der ikke pludselig 
letter en kok 50 meter fra mig. Jeg ved alt 
om, hvor værdige modstandere fasanerne 
er på denne årstid, men alligevel sender jeg 
hunden et bebrejdende blik.

Skrænten og åen
Næste såt er ”skrænten langs åen”. Området 
er vel ikke ideelt til jagt med stående hund; 
kuperet terræn og stedvis tæt bevoksning 
betyder, at overskueligheden er begrænset. 
Imidlertid er der her nærmest garanti for 
fasaner, og så har jeg absolut ikke problemer 
med, at en fasan eller to skulle lette udenfor 
skudhold.
  Hunden forsvinder nærmest i samme 
moment, som jeg slipper den. Der står mas-
ser af vand langs åen, og jeg bevæger mig 
stilfærdigt fremad på den lave vold, som 
årtiers oprensning af vandløbet har efterladt 
langs åbredden.
  Så får jeg øje på hunden, som står i stram 
stand bare ti meter fra mig. Den har front 
ret mod mig, og mod en lav sivbevoksning, 
som nærmest står under vand. Jeg går lidt 
tættere på, beder hunden om at rejse, og da 
den rykker et enkelt skridt, buldrer en fa-
sankok op af siv og vand. Det er et elemen-
tært skud for stående hund; kokken falder 
på den anden side af åen, men naturligvis 

ikke noget problem for en erfaren jagt-
hund. Jeg giver mig god tid til at beundre 
den overvældende symfoni af farver, som 
kendetegner en fasankok i januar, inden den 
forsvinder i rygsækkens mørke.
  Vi fortsætter langs åen, og kort efter fi nder 
jeg igen hunden i stand. Denne gang er det 
en massiv brombærkultur, der åbenbart er 
skjul for et eller andet. På ordren til at gå 
frem, famler hunden lidt foran den tætte mur 
af brombærranker, men pludselig letter en 
fasanhøne og forsvinder ret henover hovedet 
på mig. Et splitsekund senere går kokken 
så på vingerne noget til venstre for mig og 
delvist i skjul bag lave træer og buske. Jeg 
skyder, ellekogler drysser mod jorden, men 
kokken fortsætter uanfægtet.

Remisser og brakmark
Efterhånden står vandet så højt, at jeg 
beslutter, at her er der ingen fasaner; eller 
måske er det vandets faretruende nærhed 
af støvlekanterne, som gør, at jeg lægger 
søget op i græsmarken, hvor små nyplantede 
løvtræsremisser bestemt også indbyder til et 
nærmere eftersyn. Der er sjaggere i fl okke-
vis; de letter med en hilsen fra de nordiske 
vidder, eller måske skælder de bare ud over 
at blive forstyrret i deres vegetarmåltid af 
vinterbitre bær.
  Ved ”den lille mose” står vandet igen så 
højt, at jeg fortrækker til brakmarkens visne 
og stride græs. Ved et lavt bredt løvtræs-

bælte tager hunden stand. Da jeg nærmer 
mig, udløser den og følger forsigtigt op. Det 
gentager sig et par gange, og jeg er ikke i 
tvivl om, at en dreven fasankok, som har 
overlevet en lang jagtsæsons bataljer, løber 
foran hunden. 
  Endelig står hunden som hugget i sten, 
på ordre går den frem i et hårdt rush, og 
kokken går på vingerne i oplagt sideskud. 
Den falder i kanten af de lave bøge. Basker 
voldsomt med vingerne, og det tager hunden 
åbenbart som tilladelse til at hente fuglen.
  Jeg modtager fuglen med en blanding af 
resignation og taknemmelighed. Man skæl-
der ikke en hund ud, der bringer et stykke 
vildt. Men som altid efter en jagtsæson: Der 
skal repeteres lidt dressur i det forår, som 
snart venter os.
  Kokken kommer ned i sækken til makke-
ren, og jeg begynder at gå mod ”den lange 
granremisse”. Der er ikke graner mere, de 
væltede i stormen i 1999. Tilbage er en 
række sejlivede fyr, og masser af brombær. 
Men så stopper jeg. Jeg har fået fasaner til 
et festmåltid sammen med konen og et par 
gode venner. (Jo, fasaner tilberedt på den 
rette måde er en herlig spise. Det er skam-
meligt, at de stort set ikke koster penge, når 
de skal afhændes til vildthandleren).
  Jeg siger farvel og tak til en jagtsæson. Et 
år er gået. Det er lidt vemodigt. Men inden 
så længe skal vi ud og hilse på parhønsene.

www.fjd.dk
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ET GODT MARKERINGSDÆKKEN

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Mange jægere vil gerne have et markerings-
dækken på hunden. Anvendes hunden meget 
til drivjagter, er det en ekstra sikkerhedsfor-
anstaltning – et ”skyd mig ikke dækken”. 
For sneppejægeren er det et must.
  Ofte har det været ganske vanskeligt, at få 
dækkener i en ordentlig kvalitet, dækkener, 
der sidder fast på hunden, dækkener, der 
ikke går i stykker. Mange har gennem årene 
købt dækkener hjem fra f.eks. Norge, men 
nu har ”Jagthunden” fundet de helt rigtige 
her i landet hos Jæger og hund.
  Dækkenet er i et kraftigt plastmateriale 
med elastisk stof (italiensk lycra) i siderne, 
så det sidder helt tæt til kroppen på hunden. 
Derfor hænger det heller ikke fast i grene og 
trærødder, når hunden løber gennem skoven 
og bliver derfor heller ikke revet itu, som 

det så ofte er sket under en skovjagt. Ærger-
ligt med et iturevet dækken efter såten.
  Når hunden skal have dækkenet på, træk-
kes det over hovedet på den og lynes i ryg-
gen. Det kan godt virke lidt stramt, men det 
er nødvendig, hvis det skal sidde ordentligt 
ind til kroppen.
  En væsentlig sidegevinst ved det pågæl-
dende dækken (model Jægerens Joker) er, 
at det beskytter hunden på bryst og bug, 
når den knokler gennem skoven. En lang 
jagtdag kan godt være hård for hunden, og 
mange jægere har sikkert med lidt bekym-
ring set på en lidt miserabel hundebug efter 
jagten.
  Dækkenet koster 375 kr. og kan købes på 
webshoppen www.jageroghund.dk.

En klar sidegevinst ved model Jægerens Joker er, at 
den beskytter hundens underside mod grene, brom-
bær og brændenælder.

Billedet viser tydeligt, hvordan det traditionelle dækken 
nemt kan komme til at hænge fast i grene og trærød-
der.

www.fjd.dk
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Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 

 
 
 
 

Slidstærke signalveste 
til din bedste ven.  

Jæger og Hund

www.jageroghund.dk 
Husk FJDs markprøve d. 01.11 ved Herning-Aulum 

for engelske og kontinentale racer
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej 26, 7400 Herning. Mødetid: kl. 08.00

Prøveleder: Flemming Østergård, tlf. 97472493/24821093. Mail: mail@storaaens.dk
Tilmeldingsfrist: 24. oktober 2016. 

Dommere: Jan Andreasen, Haakon Skov og Uffe Jacobsen.

Vil du opleve VM
Verdensmesterskabet for stående jagthunde 
afvikles i Danmark 21. - 24. oktober.
Program:
18. - 19. okt. kl. 08.00. Miditeraranean Cup 
ved Ribe. Mødested: Ribe Camping.
21. okt. kl. 15. Åbnimngsceremoni på 
Dronninglund Slot.
22. okt. kl. 08.30. VM-første dag. Møde-
sted: Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 
Hjallerup.
23. okt. kl. 08.00. VM i Sct. Hubertus. 
Mødested: Dronninglund Hotel. Der køres 
til Vielshøjen i Hobro, hvor konkurrencen 
skal foregå.
24. okt. kl. 08.30. VM-anden dag. Møde-
sted: Hjallerup Markedsplads.

  Der kan være ændringer i programmet, så 
følg med på FJDs hjemmeside www.fjd.dk, 
hvor der er et link til den specielle VM-
hjemmeside.
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Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) 
bestyrelsesmøde mandag den 
8. august 2016 kl. 17,00 i Ejby-
Hallen, 

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, 
formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein 
Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, 
Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, 
Christian Johansen (CJ) FJD, Frank Elmer 
(FE) FJD, Flemming Sørensen (FS) DUV og 
Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.
Thomas Moltesen Hansen (TMH) deltog 
under punkt 4.6.
  PV bød velkommen med en særlig velkomst 
til Dommerudvalgets (DUV) nye formand 
Flemming Sørensen, der som formand for 
DUV er fast deltager på DJU’s bestyrelsesmø-
der og var med for første gang. 

1. Dagsorden fastlægges
 Efter at et nyt punkt 5.6. var fremsat, blev 
dagsordenen vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat 
af mødet 29. februar 2016 samt opfølgning 
af 
afsluttede sager
FE havde et spørgsmål om noget i teksten 
kunne misforstås. Kort debat. Referatet blev 
godkendt og underskrevet.
  PV påpegede, at der endnu ikke er udarbej-
det den vejledning til dommerne jfr. pkt. 4, 
såfremt der observeres dårligt fl yvende fugle 
på en markprøve. PV kommer med et oplæg.  

3.0. Organisationerne
3.1. Meddelelser fra organisationerne
FJD. CJ henviste til den engelske gruppes 
møde, hvor der var udtrykt ønske om, at det 
skal være muligt at få oplyst navnet på en 
forslagsstiller til en kandidat til et udvalg.
  Dette affødte en længere diskussion, om det 
fortsat skal være en fortrolig og hemmelig op-
lysning hvem, der stiller forslagene. Spørgs-
målet var blevet behandlet på DJU’s møde den 
29.02.2016, hvor bestyrelsen havde vedtaget 
proceduren ved opstilling af valg til udvalg. 
Til sidst blev man enige om at fortsætte som 
vedtaget, men spørgsmålet kan tages op på 
mødet i januar 2017, såfremt der er argumen-
ter for at ændre proceduren. Fordele og ulem-
per ved den hidtidige praksis bør belyses.
  CJ og FE henviste til den kontinentale grup-
pes møde, hvor man havde drøftet kriterierne 
for udvælgelse af dommere til fuldbrugsprø-
ver. De havde konstateret, at der tilsynela-
dende er en divergens mellem de grundlæg-
gende kompetencer for, hvad der kræves for at 
en kontinental markprøvedommer kan dømme 
denne prøve, og de kriterier, der rent faktisk 
bliver lagt til grund for udvælgelsen af dom-
mere til fuldbrugsprøver.
  Dette affødte en debat, hvor der ganske kort 
blev givet en beskrivelse af, hvorledes en 
kontinental dommer kan opnå autorisation til 

at dømme disse prøver. Det skete oprindeligt 
på et kursus, efter man var blevet autoriseret 
som markprøvedommer. Senere foregik det 
med aspirantarbejde på en prøve. I dag er det 
indlagt i dommeruddannelsen, så alle nye kon-
tinentale markprøvedommere har kompetence 
til at dømme på en fuldbrugsprøve.
  Konklusionen blev, at det er vigtigt, at ud-
vælgelseskriterierne er synlige og forståelige 
for alle. Der tages kontakt til fuldbrugsprøve-
udvalget for at sikre, at de oplysninger, der er 
tilgængelige på hjemmesiderne, opfylder dette 
krav og ikke kan misforstås.   
  FE fremførte, at det er vigtigt helt generelt, 
at dem, der har brug for oplysninger, kan 
hente dem på de tilgængelige medier, samt 
at DJU skal være opmærksomme på, at disse 
informationer hele tiden bliver ajourført. Som 
eksempel nævnte han vedtagelsen på sidste 
bestyrelsesmøde jfr. pkt. 8 om datoen 15. april 
for sæsonstart for apporteringsprøver. Denne 
vedtagelse bør stå enten i kommissoriet for 
Slæb- og apporteringsprøveudvalget eller et 
andet sted, hvor dem, der vil afholde en sådan 
prøve, søger oplysninger. 
 Dette indlæg medførte en kort debat med 
opbakning til synspunktet. Vi skal alle være 
opmærksomme på, at man ikke skal regne 
med, at alle kender til ”at sådan har det altid 
været.” Diverse vedtagelser og retningslinier 
skal være tilgængelige og forståelige for 
enhver, der har behov derfor. AASJ følger op 
på det aktuelle eksempel og sørger for, at det 
fremgår af MUV’s informationer om tidsrum 
for afholdelse af prøver. 
  DKK EP orienterede om, at DKK’s udvalg 
for stående jagthunde i de sidste måneder har 
brugt mange kræfter på planlægningen af Ver-
densmesterskabet, Sct. Hubertus og Mediter-
ranean CUP og alt, hvad deraf følger. Arrange-
mentets styregruppe er meget taknemlige for 
den støtte og kæmpehjælp gruppen har fået fra 
en masse mennesker ud over hele landet.
  Der er brugt megen energi på at forklare ud-
landet, at kun 5 specifi kke stående jagthunde-
racer med tilladt halekupering må konkurrere i 
Danmark iht. dansk lovgivning. 
  DJ KH orienterede om den nye struktur i 
DJ med de to jagthundeudvalgs ansvars- og 
arbejdsområder.
3.2. Dansk Drentsche Patrijshond Klubs 
udmeldelse af FJD
DJU har via FJD modtaget en meddelelse om, 
at Dansk Drentsche Patrijshond Klub (DDPK) 
har meldt sig ud af FJD pr. 30. marts 2016. 
Da DDPK ved deres udmeldelse af FJD ikke 
mere er en del af DJU, undersøges, hvorvidt 
klubben fremover kan afholde anerkendte 
markprøver, apporteringsprøver og ræve-
slæbsprøver.
  Ejere og førere af racen drentsche patrijs-
hond kan fortsat deltage på anerkendte mark-
prøver, apporteringsprøver og ræveslæbsprø-
ver, som arrangeres af DKK og DJ, såfremt 
ejeren/føreren er medlem af disse organisa-
tioner. Ligeledes kan de deltage på slæb- og 
apporteringsprøver og fuldbrugsprøver, hvis 
de er medlem af én af disse to organisationer.
3.3. Udsætning af fjervildt. Feed Back på 
afholdte møder

PV gav et kort referat af forårets tre afholdte 
informationsmøder for prøveledere, hvor 
reglerne om udsætning af fuglevildt var 
blevet gennemgået. Der havde været en god 
tilslutning til møderne, og der var stor ros 
til foredragsholderne Jens Venø og Niels 
Søndergaard samt til EP. Deltagerne havde 
været meget engagerede på møderne, og det 
vurderes, at budskabet om reglerne var blevet 
forstået af alle.
  Der var herefter en kort debat, hvor man 
tilsluttede sig. Som nævnt under punkt 2 skal 
vejledningen til dommerne udarbejdes. En 
vejledning som alle prøveledere, terrænledere 
og hundeførere også skal være bekendt med. 
3.4. Jagtforsikring
CJ henviste til behandlingen af dette punkt 
på tidligere møder, og det blev aftalt, at FJD 
udarbejder en opdateret version af erstatnings-
taksterne for stående jagthundehunde, hvor 
også schweishunde, der kommer til skade på 
jagt, tilføjes.

4.0. Dommerudvalget (DUV)
4.1. Dommerudvalgets rapport
DUV havde fremsendt en rapport. Med refe-
rence til den havde FS følgende indlæg:
  FS orienterede kort om de 7 markprøvedom-
meraspiranters status. Efter et vellykket modul 
2 kursus havde man konstateret, at nogle aspi-
ranter havde lidt problemer med kritikskriv-
ningen fra forårets prøver. DUV har iværksat 
initiativer for at få rettet op på problemet.
De 4 apporteringsdommeraspiranter er i gang 
med deres aspirantarbejde på sommerrens ap-
porteringsprøver.
  DUV har gennemgået ERFA-gruppernes 
svar på de stillede spørgsmål i 2016. DUV vil 
overveje hvilke af de afgivne svar, der kan 
motivere en ændring af gældende regler eller 
gældende praksis.
  Mht. Fælles Markprøve Regler (FMR) 
foreslår DUV, at der arbejdes frem i mod at 
vedtage enkelte ændringer af FMR på DJU 
bestyrelsesmøde i slutningen af januar 2017. 
Inspireret af svarene fra ERFA-grupperne dre-
jer det sig bl.a. om dommerbegrænsning før 
DM og harmonisering af regler for ræveslæbs-
prøver med disciplinen på fuldbrugsprøver. 
Med hensyn til en evt. ændring af reglerne om 
IFF i kvalitetsklasserne og i vinderprøveka-
tegorierne afventer DUV DJU’s bestyrelses 
behandling af dette emne. Det samme gælder 
forslaget om indførelse af en mellemklasse 
eller ændring af aldersgrænsen i ungdomsklas-
sen til f. eks. 3 år.
  Det blev vedtaget at arbejde frem imod en 
revision af FMR på mødet i januar 2017. 
Forslag til ændringer fremsendes til organisa-
tionerne, efterhånden som de fremkommer.
  DUV foreslår, at de nye defi nitioner af kate-
gori 2A og 2B på vinderprøver for engelske 
racer, som der er 100% opbakning til i den 
engelske dommerstand, vedtages på mødet 
den 8.08.2016. Dette blev vedtaget.    
  DUV havde fremsendt et forslag til dommer-
besætningen på DM 2017. Dette affødte en 
længere debat om systemet, der anvendes ved 
rangering af dommere i kategorier. FS oplyste, 
at DUV er indstillet på at ændre systemet, så 

DJU
orienterer

www.fjd.dk
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der i stedet for en rangering efter antal dømte 
vinderprøver gives en kvalitativ bedømmelse. 
Problemet er bare, at der endnu ikke er kom-
met et forslag, som kan realiseres uden store 
udgifter. 
  Konklusionen af debatten blev, at det frem-
sendte forslag til en dommerbesætning på DM 
i 2017 udskydes til næste møde eller senest til 
mødet i januar 2017. Vedr. rangering af dom-
mere blev det besluttet, at DUV udarbejder et 
forslag til kvalitetsbedømmelse af dommerne 
til DJU’s bestyrelsesmøde i januar 2017.    
  Da FS pga. helbredsmæssige problemer ikke 
kan være til rådighed som reserve på DM i 
2016,  foreslår DUV, at Erling Clausen indtræ-
der i stedet for. Dette blev vedtaget.
  FS refererede til en debat, der havde været 
ført på DUV’s møde om den stigende tendens 
blandt nogle hundeførere, som mener, at alt 
er til diskussion, og man f. eks. ikke behøver 
at respektere dommernes afgørelser, men er 
i sin gode ret til at brokke sig ud fra sit eget 
synspunkt om hvorledes ens egen ”dygtige 
hund” har klaret sig på en prøve. Udover det 
er til irritation for dommerne, kan det også 
skræmme dem, vi kunne tænke os at opfordre 
til at påbegynde en dommeruddannelse.
  Indlægget medførte en længere diskussion, 
hvor der var både for og imod, om det var ble-
vet værre. Som noget nyt er dog kommet de 
sociale medier, hvor nogle utilfredse hundefø-
rere lufter deres meninger.
  Til slut oplyste FS, at DUV har vedtaget, 
at der udarbejdes en artikel/opråb i næste 
nummer af Jagthunden, hvor det fremlagte 
problem kontant og klart fremlægges, og hvor 
der appelleres til den brede fl ok af veldiscipli-
nerede hundeførere om at være behjælpelige 
med at stoppe brokhovedernes og kværulan-
ternes uacceptable fremfærd.
4.2. Klagesager
En hundefører havde indsendt en klage over 
en dommers bedømmelse af hans hund på 
en markprøve i foråret. DUV og DJU havde 
gennemgået udsagnene fra klageren, den 
indklagede dommer og 5 vidner. Det blev 
besluttet at afvise klagen, idet dommeren 
efter DJU’s og DUV’s opfattelse har afgivet 
en korrekt bedømmelse i overensstemmelse 
med, hvad han har oplevet. Dommeren har 
efter fl ere vidners opfattelse givet hunden en 
korrekt bedømmelse.
  Der var modtaget en indberetning af en hun-
defører for at have forladt en markprøve uden 
tilladelse fra dommeren. Efter en kort votering 
blev det vedtaget at undlade at idømme 
hundeføreren en disciplinær foranstaltning, 
idet DJU dels tog hensyn til beskrivelsen af 
forløbet samt vedkommendes uforbeholdne 
undskyldning. I skrivelsen til hundeføreren 
anbefales, at vedkommende sætter sig grundi-
gere ind i FMR om krav til hundeførere.
  Der var modtaget en indberetning af en hun-
deførers opførsel over for en dommer på en 
markprøve. På markprøven forsøgte hundefø-
reren at starte en diskussion med dommeren 
om bedømmelsen af hans hund. Efterfølgende 
henvendte vedkommende sig aggressivt til 
dommeren og udbad sig en kopi af dommer-
bogen. Det blev vedtaget at give hundeføreren 

en advarsel.
4.3. Betegnelsen/kategorien ”Ikke for fugl”  
Forslaget, om præmiegraden ”ikke for fugl” 
(IFF) i ungdoms-, åben- og brugsklasse skal 
bevares, har været sendt til høring i spe-
cialklubberne. Ud fra høringssvarene vil 3 
specialklubber bevare IFF i kvalitetsklasserne, 
men 4 specialklubber vil fjerne den. DJU 
har ikke modtaget svar fra 5 specialklubber. 
Ud fra de foreliggende svar samt fra udsagn 
på bestyrelsesmødet i FJD vedtog DJU efter 
en kort debat at foreslå, at IFF fjernes fra 
kvalitetsklasserne ved revisionen af FMR i 
januar 2017, såfremt der ikke fremkommer 
nyt i sagen.
  Forslaget om kategorien ”ikke for fugl” som 
kategori i vinderklasserne har også været 
sendt til høring. Her gav de samme klubbers 
høringssvar et fl ertal for at bevare IFF som 
kategori. Efter en kort debat blev det vedtaget, 
at IFF fortsat er en kategori i både den konti-
nentale og den engelske vinderklasse, mens 
forslaget om at indføre ”uden for kategori” i 
den engelske vinderklasse blev forkastet. 
4.4. Revision af regler for Skovfugleprøven  
Forslag til ændring af reglerne for Skovfug-
leprøven har været sendt til høring i orga-
nisationerne. Forslaget indebærer bl.a. en 
indførelse af en brugsklasse med fældning af 
fugl, samt ændring af reglerne for opnåelse 
af skovfuglechampionatet. Efter høringen har 
DUV på basis af svar fra ERFA-grupperne om 
muligheden for at indføre et to-dommersystem 
på denne prøve foreslået, at der skal være 
denne mulighed.
  Efter fremlæggelsen fulgte en debat, hvor der 
blev stillet forskellige spørgsmål til teksten. 
Det blev bl.a. foreslået at overveje et max. på 
8 hunde pr. hold, men max. 10 blev fastholdt. 
Forslag om, at den ene dommer også kan være 
skytte, blev afvist. Debatten sluttede med, at 
forslaget blev godkendt inkl. muligheden for 
at benytte to dommere til ikrafttrædelse d.d. 
med en prøvetid på 3 år inden næste revision. 
Dog skal nogle af teksterne lige fi npudses i et 
samarbejde mellem de juridiske konsulenter, 
FS og AASJ.  
4.5. Forslag om oprettelse af ny klasse på 
markprøver 
Forslaget om at oprette en mellemklasse, 
som har været sendt til høring, har ikke fået 
opbakning.
Til gengæld er der bred støtte til, at alders-
grænsen i ungdomsklassen hæves fra 2 til 3 
år. Klassen skifter dog ikke navn til begynder-
klasse.
  Efter en debat blev det vedtaget, at fra den 
1. januar 2017 kan hunde, der på prøvedagen 
er fyldt 10 måneder, og som ikke er fyldt 36 
måneder, starte i ungdomsklassen. Reglen 
indføres med en prøvetid på 3 år.
4.6. Ad hoc udvalg vedr. redigering af Fæl-
les Markprøve Regler (FMR)
TMH startede med at motivere, hvorfor han 
og udvalget foreslår en ny opbygning af 
DJU’s prøveregler. For det første kan folk 
have svært ved at fi nde rundt i det regelkom-
pleks, som i dag omfatter FMR samt fuld-
brugsprøveregler, regler for DJ’s udvidede 
apporteringsprøve og Skovfugleprøven. For 

det andet vil den kendte model med FMR på 
papir i A5 format efterhånden være fortid, 
hvor der vil blive stillet krav til at hundeførere 
og dommere via deres IPad kan søge ind på 
reglerne og hurtigt fi nde frem til netop det 
afsnit, de har brug for.
  I oversigtskemaet for det fremlagte forslag er 
de fælles administrative regler illustreret med 
en overordnet vandret bjælke. Prøverne er så 
opdelt i en sektion for Førskudsprøver, en for 
Jagtprøver, en for Efterskudsprøver og en for 
Konkurrence. Inden for hver sektion angiver 
lodrette søjler de enkelte prøver. 
  Går man ind på den enkelte søjle, f. eks. 
”Kontinentale unghunde” under Førskudsprø-
ver (markprøver), står der kun den tekst, som 
er relevant for netop denne prøve. Teksterne 
er dels hentet fra selve paragrafferne i FMR 
blandet med de tilhørende tekster fra vejled-
ningerne. TMH viste forskellige eksempler på 
opbygningen af disse tekster.
 Der udspandt sig derefter en længere debat, 
hvor der blev også blev stillet spørgsmål til 
nogle af de fremviste eksempler. Hovedind-
trykket af indlæggene var en positiv holdning 
til, at udvalget arbejder videre med projektet, 
således at der kan blive udarbejdet et oplæg 
til, hvorledes det komplette regelkompleks 
for samtlige af DJU’s anerkendte prøver vil 
fremstå. Selvom det ikke er planen at ændre i 
de gældende regeltekster, vil der opstå mange 
spørgsmål, som der skal tages stilling til ved 
den skitserede opstilling. Herunder DJU’s 
kompetence i relation til organisationers 
prøver.
  TMH fi k fuldmagt til at supplere udvalget 
med hundeførere eller andre personer, som 
kan gå med i en konstruktiv dialog.     

5.0. Markprøveudvalget (MUV)
5.1. Dansk Pointer Klubs (DPK) ekstra 
vinderprøve 2018
På DJU’s møde den 3.02.2016 blev der givet 
tilladelse til, at de tre engelske specialklub-
ber kan afholde en ekstra vinderprøve for alle 
engelske racer i forbindelse med deres 100 
års jubilæer. DPK forespørger, om der kan 
placeres mere end 6 hunde, hvis der f. eks. 
starter 70 hunde.
  Efter en kort debat blev det besluttet, at det 
kan der ikke. Klubben kan med henvisning til 
reglerne for opdeling af vinderprøver opdele 
de tilmeldte hunde på fl ere vinderprøver. Er 
der tilmeldt over 75 hunde, kan vinderprøven 
opdeles i tre vinderklasser med mulighed for 
at kunne placere i alt 18 hunde.   
5.2. Dansk Pointer Klubs internationale 
unghunde grandprix
  DPK har ansøgt om afholdelse af et interna-
tionalt unghunde grand prix afviklet efter de 
samme regler, som gælder for Dansk Jagt-
hunde Derby. Prøven afvikles således efter 
reglerne for en markprøve i ungdomsklasse, 
hvor de 6 bedste hunde også får registreret 
deres placeringer.
  Efter en debat blev det besluttet at imøde-
komme ansøgningen.
5.3. Feed back for afvikling af rene tæve-
hold på markprøver
FE gav et kort referat af, hvorledes afvik-
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Klagesag over hundeførers opfør-
sel på Danmarks Jægerforbunds 
markprøve den 10. april 2016 ved 
Egeris

Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) har fra 
en markprøvedommer modtaget en indbe-
retning af hundefører Mogens Tastesens 
opførsel på ovennævnte prøve.
  På denne markprøve forsøgte Mogens 
Tastesen at starte en diskussion med dom-
meren om bedømmelsen af hans hund. 

  Efterfølgende henvendte Mogens Tastesen 
sig aggressivt til dommeren og udbad sig 
en kopi af dommerbogen. Beskrivelsen af 
Mogens Tastesens opførsel er bekræftet af 
forskellige vidneudsagn.
  Efter at have gennemgået det forelagte ma-
teriale har DJU’s bestyrelse afsagt følgende 

KENDELSE: Mogens Tastesen idømmes 
en advarsel.
  Kopi af nærværende kendelse, der of-
fentliggøres i Jagthunden, tilgår prøvele-

der Benny Green, den prøvearrangerende 
organisation Danmarks Jægerforbund og 
markprøvedommeren.
  Vedtaget DJU’s bestyrelsesmøde den 8. 
august 2016.
  Dansk Jagthunde Udvalg
  P. u. v.
  Poul Vestervang
  Formand    

Vedr.: Indkaldelse af forslag til kandidater til 
Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) udvalgs-
poster.
Hermed indkaldes forslag til kandidater til 
de udvalgsposter, der er på valg i 2017. 

Markprøveudvalget
Der udbedes forslag til 1 udvalgspost repræ-
senterende området Nord- og Midtjylland. 
Poul Bislev kan efter gældende regler ikke 
genvælges.

Fuldbrugsprøveudvalget 
Der udbedes forslag til 1 udvalgspost i ste-
det for Jan Feigh, der efter gældende regler 
ikke kan genvælges. 

Slæb- og apporteringsprøveudvalget
Der udbedes forslag til 1 udvalgspost. Mar-
tin Bjørn Hemme er på valg og kan modtage 
genvalg.

Hundeweb udvalget
Der udbedes 5 forslag til udvalgsposter. 

Alle nuværende 5 udvalgsmedlemmer kan 
genvælges. 

Forslag til kandidater bedes indsendt til 
DJU’s sekretær Aage Stenhøj Jørgensen 
e-mail stenhoej@mail.dk inden 1. oktober 
2016. Valg til udvalgsposterne vil fi nde sted 
på DJU’s bestyrelsesmøde i januar/februar 
2017. 

Med venlig hilsen
Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse 

Til Danmarks Jægerforbund, Dansk Kennel Klub, FJD og FJD’s specialklubber

lingen af et hold tæver inkl. nogle løbske 
var forløbet på Klubben for Gamle Danske 
Hønsehundes forårsmarkprøve. Der var ikke 
blevet registreret nogen gener ved, at disse 
tæver deltog på holdet. Det blev besluttet at 
forlænge dispensationen til og med 2017.
5.4. Forslag til ændrede retningslinier for 
udtagelse af kontinentale hunde til DM
Fra de kontinentale specialklubber var mod-
taget et forslag om, at der ved udtagelse af 
kontinentale hunde til DM benyttes de samme 
regler, som gælder for engelske racer.
  AASJ havde udarbejdet et forslag til en tekst 
for sådanne regler, som blev omdelt. Efter en 
kort debat blev man enige om at støtte forsla-
get. Men man var betænkelig ved at indføre 
det allerede til at skulle gælde for DM i 2016, 
da man ikke kunne være sikker på, at alle 
deltagere på efterårets vinderprøve ville være 
bekendte med denne ændring, og der derfor 
kunne opstå diskussioner om hvilket regelsæt, 
der er gældende. Ændringen træder derfor i 
kraft fra og med 2017. FE sender det af AASJ 
udarbejdede forslag til høring i de kontinen-
tale specialklubber.   
5.5. Korthaarklubbens Derbyprøve
Fra Korthaarklubbens formand var modtaget 
et sæt regler for Korthaarklubbens derby-
prøve, som klubben vil have godkendt af 
DJU’s bestyrelse.
  Efter en kort debat, hvor der blev udtrykt 
støtte til forslaget, blev det vedtaget at god-
kende regelsættet under forudsætning af, at 
det tydeligt kommer til at fremgå, at prøven 
skal dømmes af DKK/FCI autoriserede dom-
mere.
5.6. 5-klub’s markprøve
FE fremlagde en sag, hvor en markprøve i 
weekenden 10.-11.september 2016 var blevet 

oprettet i 5-klub regi på Hundeweb. Denne 
weekend er reserveret FJD, hvorfor den burde 
være oprettet i FJD’s regi. Initiativtagerne til 
prøven havde været i god tro ud fra de svar, 
de havde fået af de forskellige instanser. Det 
blev aftalt, at det forsøges at få fl yttet prøven i 
Hundeweb til FJD. Er dette ikke muligt, gives 
der dispensation til at den står under 5-klub 
regi, og den er åben for alle kontinentale racer.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget 
(SAU)
Der var intet til dette punkt.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)
Der var intet til dette punkt.

8.0. Økonomiudvalget (ØUV)
AASJ oplyste, at regnskabet for 2015 var ble-
vet revideret, og der var fremsendt ansøgning 
til Naturstyrelsen. Det reviderede regnskab 
blev sendt rundt.

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet 
(WEB) 
Der var en kort debat om de problemer, dom-
merne har med at få lagt deres kritikker på 
Hundeweb, hvis prøvelederen har afsluttet for 
hurtigt, inden han har overført hunde til det 
hold, hvor de startede.

10.0 Dispensationer
1. Dispensation til engelske hunde om at 

bære et markeringsdækken udløber den 
1.09.2016.

2. Dispensation til Dansk Land- og Strand-
jagt om at arrangere apporteringsprøver 
udløber den 11.06.2017. Foreningen har 
ikke afholdt nogen prøver i 2016.

3. Dispensation til Klubben for jagthunde 
uden specialklub (KJS) om dels at 
afholde prøver og dels tillade deres 
medlemmers hunde at deltage på DJU’s 
anerkendte prøver gælder så længe KJS 
deltager med observatørstatus i FJD’s 
bestyrelse.

4. Spanielklubben har tilladelse til at af-
holde DJU apporteringsprøven. Klubben 
har ikke afholdt nogen DJU apporterings-
prøve i 2016.

Det blev vedtaget at forlænge dispensationen 
for engelske hunde om at bære et markerings-
dækken til 31.12.2016. I forbindelse med re-
visionen af FMR i januar 2017 skal der tages 
stilling til, om denne tilladelse skal indføres 
permanent, og om den evt. også skal gælde for 
kontinentale hunde.
Øvrige dispensationer, der fortsat er gældende, 
blev taget til efterretning.

11.0. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag 15. 
oktober 2016 kl. 15 på Vordingborg vandre-
hjem i forbindelse med DM. 

12.0. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

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

www.ruhaar.dk

Egnet til jagt?
Det er en af de aftener, hvor man godt kan 
være lidt usikker på om det gør noget, at 
man havde glemt regntøjet. Men på den 
anden side det er sommer og juli måned, så 
man overlever vel en enkelt byge.
Omkring 40 mennesker var vi samlet i 
Randbøl for at blive klogere på hvordan den 
nye Jagtegnethedstest – JET1 vil fungere i 
virkeligheden.
  Utrættelige Annette Laursen lægger jord 
til, har inviteret 4 hunde og hundeførere fra 
målgruppen og styrer også slev slagets gang.
  I DRK har vi et avlsmål om at fastholde 
den ruhårede hønsehund som en alsidig 
brugshund, der kan bruges på alle jagtfor-
mer og på alle årstider. Hunden skal kunne 
bruges på marken, i skoven og i vandet.
  JET1 er DRK’s jagtegnethedstest, der 
bedømmer hundens grundlæggende fær-
digheder på vejen mod at blive en alsidig 
jagthund. Hundene bliver testet i følgende 
discipliner: jagtsøg, ro på post, slæb og ap-
portering af vildt, fri ved fod med og uden 
line, skudfasthed og almindelig god opfør-
sel. På testen vurderer man også hundens 
psyke.
  Hundens jagtlige forståelse og samarbejdet 
med føreren er vigtigt, så testen bliver tilret-
telagt og gennemført så tæt på almindelig 
jagt som muligt.
  For at deltage i testen forventer man, at 

hunden har modtaget en form for grunddres-
sur, lært apportering og fået stimuleret sine 
anlæg gennem føring og træning på mark. 
Der er absolut ingen forventninger om, at 
hunden er færdigdresseret.
-Den løber her ovre, siger en fl ok tilskuere 
sammenstemmende til en af hundeførende, 
der for et øjeblik har mistet kontakten med 
sin hund. Samtidig letter en buk og så går 
der lidt tid inden hunden vender tilbage.
  På en prøve er denne situation en kata-
strofe og signalet om, at det er tid at pakke 
sydfrugterne sammen og køre hjem. Men på 
JET1 er det anderledes. ”Vi prøver hundene 
så længe, at vi er sikre på, at vi har set det 
bedste hunden kan præstere. Vi har hele ti-
den de positive briller på” fortæller Annette 
Laursen, inden hun sender næste håbefulde 
hund af sted. Mellem bygerne bliver vi 
præsenteret for alle disciplinerne i JET1 
og som at være på jagt er det. Det eneste vi 
mangler denne aften er transportvognen, der 
skal fl ytte hunde og hundeførere til næste 
såt og det der i jagtegnethedstesten tester 
hundenes temperament og om de kan ”være 
i stue sammen”.
  Testen er slut og heldigvis er der bagefter 
både mulighed for en kold dåsebajer og et 
stykke hjemmebagt kringle. Nogen havde 
være forudseende om medbragt paraplyer, 
så det lykkedes at holde ild i piben.

  Jagtegnethedstesten er ikke en konkurrence 
og der bliver ingen dansk mester i JET1, 
til gengæld håber vi på bedre og dygtigere 
jagthunde, der gør enhver ruhårsmand stolt 
af sin hund, når den præsterer på efterårets 
jagter. JET2 er på trapperne og så er man 
tæt på fuldbrugsprøven og den ultimative 
jagthundetest.
  Knæk og bræk
  Formanden

Dansk Ruhår Klub ´s 
kalender 2016 – 2017

Lørdag  04.02.2017: Kontakt og tillids-
mands møde Fjelsted.
Lørdag  01.04.2017: Hovedprøve i 
Esbjerg
Søndag  02.04.2017: Hovedprøve i 
Esbjerg
Lørdag  22.04.2017: Generalforsamling 
i Ejby

” Træffetid ”
Er der noget, du ønsker at drøfte med bestyrelsen, så er du velkommen på et af 
vores bestyrelses møder. Vi har afsat den første time af hvert møde til ”træffe-

tid”, men fortrækker du et andet tidspunkt, så kan det naturligvis aftales. Kontakt 
en fra bestyrelsen og meld din ankomst

Bestyrelsesmøder 2016-2017
Torsdag 01.12.2016 kl. 18.00 Korsør

Fredag  03.02.2017  kl. 18.00 Fjelsted

Årbog 2015
Årbogen er ved at være klar til tryk, og ønsker at bestille den, tag kontakt til 

Søren Hecht på kasserer@ruhaar.dk eller 2049 4839
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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

Herning området:
Kontaktperson: Per Lissner, 4183 4228
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: Rune Rahbek, 2840 1483
Mail: esbjerg@ruhaar.dk

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

Områdemøde 2017. Tirsdag den 17. januar 2017. 
kl19.30
Mødet vil blive afholdt i klubhuset hos JHS i 
Rødekro. Området vil være vært for boller, kaffe, øl, 
vand.  Dagsorden vil blive sendt ud senere på året. 
OBS der skal vælges/fi ndes en ny område koordina-
tor, da jeg af personlige årsager ikke har mulighed 
for at fortsætte. Tilmelding skal ske til Chris Funda 
Johannsen på tlf.6165 2592 eller på cfjohannsen@
gmail.com
 
Markprøvetræning for nye som gamle hundefører. 
Der afholdes markprøvetræning den 4. og 11. marts 
2017 i Bajstrup kl10.00. Vi mødes hos Johannes 
Nielsen i Bajstrup. Adressen er: Bajstrup Østermark 
20 Tinglev. Tilmelding skal ske til Ole Schmidt på 
mail adr: mail@avifauna.dk
  Der vil være instruktion i markarbejde til nye 
hundefører: Gennemgang af marksøg, brug af vind 
og terræn. Hvilke krav er der, såfremt du ønsker at 
stille på en anerkendt markprøve. m.m. Pris 150kr 
pr. hund.
 
  Sæt X i kalenderen, da næste års familiedag og 
hundeskue afholdes den 17. juni 2017.
Mere information vil følge herom senere på året.

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

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

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

Roskilde området:
Kontaktperson: Tina Struve 2268 0911 og Anders 
Stisen Pittersen 3046 0248
 E-mail: roskilde@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: 
Giv din hund en anderledes og sjov træning, som 
udvikler dens balance og 
Selvsikkerhed. Træningen vil foregå på små hold. 
Tidspunkt aftales nærmere. Kontakt Anette Holm 
på 56 39 84 96 eller ah.holm@mail.dk Pris 30 kr. 
pr. gang.
Venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen.

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

Obs der vil også være løbende opdateringer med 
forskellige aktiviteter på Facebook i gruppen 
Stående hunde bornholm, da vi har et tæt samar-
bejde med de andre stående jagthunde klubber på 
bornholm.
 
Hundetræning for hvalpe, unghunde og erfa-
rende jagt/brugshunde.
Ibsker Jagthytte, Lindsvej/Oksemyrevejen, 3740 
Svaneke. Ansvarlig: Martin Hjort tlf. 40 86 39 76 
Hver mandag kl. 19.00 30 kr. pr. gang.
Jydegård, Sursænkevej 9, 3700 Rønne. Ansvarlig: 
Poul-Rikard Ebbesen, tlf. 23 63 19 01
Hver onsdag kl. 19.00 30 kr. pr. gang.

Foto: Anette Laursen.

Foto: Anette Laursen.

Foto: Anette Laursen.

Foto: Jens Velling.

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

www.korthaarklubben.dk

Hunde og hygge i Bredsten
D. 6. august var dagen hvor udstillingen 
i Bredsten løb af stablen, igen var der i år 
rigtig god tilslutning. 30 korthår, var tilmeldt 
til udstillingen. Dejlig at se, så mange 
møder op til klubbens udstilling. Bedst som 
udstillingen skulle til at begynde, besluttede 
”vejrguderne” at sende en hilsen ned til os, 
i form af en kraftig byge. Heldigvis forblev 
det ved en enkelt byge, og formanden kunne 
herefter byde velkommen til alle.
  Dommer Jessie Borregaard Madsen gik 
herefter i gang med at bedømme de mange 
hunde, som var fordelt i hhv. babyklasse, ju-
nior klasse, åben samt brugsklasse. Dommer 
Jessie Borregaard Madsen, styrede slagets 
gang med sikker hånd og interessant var 
det, da hun efterfølgende delte ud og fortalte 
om sine synspunkter og beslutninger for de 
placeringer hun valgte til vore hunde. De 
mange fl otte resultater fremgår på klubbens 
hjemmeside.
  Traditionen tro blev der tændt op i grillen, 
hvor klubben havde arrangeret fællesspis-
ning. Det sociale samvær er som altid er i 
højsædet, det summede over alt, en dejlig 
stemning. Glæden til vor dejlige race, er bare 
ikke til at tage fejl af.
  Efter frokost, og før de endelige placeringer 
skulle afgøres, blev nogle af dette års cham-
pions præsenteret.
• DK Eksteriørchampion Emma Vom 

Deechmoor DK02071/2013 E: Carl 
Kristian Thomsen 

• DK Jagtchampion Bislevs Goss 
DK10789/2011 E: Pernille Hansen

• DK Brugschampion Søborggårds Bess 
E: Uffe Jacobsen

  Herefter skulle dommer Jessie Borregaard 
Madsen så foretage den sluttelige placering 
for dette års udstilling i Bredsten. 
  Blandt de mange fl otte resultater kan 
nævnes: 
Exc. BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIR, 
Ørstedmarks Cinne, Birte Johansen, 
Exc. BK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIM, 
Petermann’s Oban, Anette Dalstrup Vester-
holm, Morten Dalstrup Vesterholm
  Som altid en dejlig dag i Bredsten og på 
forhåbentlig gensyn til næste år.
  Flemming Djarn, sekretær.

Formanden byder velkommen. Bygevejr fra morgenen gav trængsel i teltet. Foto: Flemming Djarn.

Fra venstre: Ørstedmarks Cinne (BIR), Torben Hjardemål - dommer Jessie Borregaard Madsen - Petermann’s 
Oban (BIM), Anette Dalstrup Vesterholm. Foto: Flemming Djarn.
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Aktivgrupperne
Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Grethe Poulsen, Holtevej 140, 9700 Brønderslev. 
Tlf.: 23 44 66 02. 
E-mail: grethe.poulsen@vr.center.dk

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

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

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

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

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

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24, 
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fru-
ering, 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

Korthår på podiet i Terkelsbøl

Fem korthår deltog ved DJ´s Forbundsmesterskab 2016 i udvidet apportering ved Terkels-
bøl. Høje temperaturer kombineret med en svag vind gjorde forholdene svære for hundene. 
Efter en fejlfri præstation opnåede Ingeborg Abildgaard max. 232 point med Abildgaard´s 
Joy, men måtte se sig slået af en ruhår på ”de små marginaler” og blev dermed en fl ot 2. 
Vinder.
  Jakob Albæk

Fra venstre: Tess, Jakob Albæk – Abildgaard´s Joy, Ingeborg Abildgaard – Bredsgaard´s Oscar, Henry Jensen – 
Weim-Bo´s C-Faust, Poul-Rikard Ebbesen. Ikke på billede: Bredsgaard´s Nemo, Lars Koch. 
Foto: „Jakob Albæk“.

2. Vinder ved DJ´s Forbundsmesterskab 2016: 
Abildgaard´s Joy, Ingeborg Abildgaard. Foto: Jakob 
Albæk.

Arkivfoto: Benny Fischer.

Arkivfoto: Benny Fischer.

www.fjd.dkwww.fjd.dk
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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

Torden og lynild…
Jubii, så blev det sidste weekend i august, 
og tid til årets Qvinde weekend i DMK. Jeg 
har glædet mig som et lille barn til juleaften. 
Jeg fi k min skønne Kleiner Munsterlæn-
der tæve Zindi for 4 år siden, og allerede 
dengang besluttede jeg at Qvinde weekend 
var lige det jeg skulle, men hver år kom der 
noget i vejen og jeg kom ikke afsted, men 
i år skulle det være, så derfor var jeg dybt 
frustreret, da Tine Broen meldt ud at hun 
ikke ville afholde fl ere, heldigvis sprang Ni-
cole Lajgaard Solgaard til og fi k stablet en 
weekend på højkant, så nu lykkes det mig at 
komme afsted og det er bestemt ikke sidste 
gang. Så her følger lidt om vores skønne 
weekend.  
  Vi mødtes alle i Stilling Jagtforenings hytte 
til morgenmad, lørdag kl. 9.00. Vi var 12 
meget spændte Qvinder, en baby pige og 
hendes far/barnepige Rene. Nicole bød vel-
kommen og vi fi k hver især præsenteret os 
og vores hunde, og hvilke problemer vi hver 
især går og slås med i hverdagen, og hvad 
vi gerne ville have ud af weekenden. Nogen 
var med for første gang, og andre havde 
været med fl ere år. Alle var enig om at det 
var dejligt, at vi skulle have en hel weekend 
kun i kvindeligt selskab, og at der skulle 
arbejdes, hygges, snakkes og deles gode og 
dårlige erfaringer rundt.
  Vi startede med ganske alm lydighed, fi k 
gode råd af Nicole og arbejdet sammen i 
hele gruppen, i mindre grupper, eller alene 
alt efter hvor hver enkelt var og hvad der 
var behov for at træne yderligere. Nu da alle 
hundene også havde fået hilst på hinanden, 
og fået ro på var det tid til apportering. 
Nicole tog nybegynderne med til intro til ap-
portering, og vi der havde prøvet det før fi k 
hjælp af Rene til at kaste duer og fasaner til 
os og gav gode råd med på vejen også.
  Frokosten blev indtaget på terrassen inden 
vi drog på tur ud i det jyske sommerland. En 
skøn stubmark var stillet til vores rådighed, 
og nu skulle hundene få lov til at løbe og 
vise hvad de kunne. Nicole startede med at 
fortælle os om arbejdet i marken, og lidt om 
markprøve, fl ere var nervøse for at skulle 
slippe deres hunde, men alle endte med at 

prøve. Og hvilket syn det er at se en Kleiner 
münsterländer arbejde på mark, det er jo 
lige til at blive høj af, at se en ung hund der 
normalt hænger i gardinerne der hjemme 
24/7, svæve hen over stubbene med en ryg 
så lige, at der kunne stå en kop kaffe uden at 
spille en dråbe, var altså et smukt syn vi sent 
vil glemme.
  Herfra gik turen til den skønneste kløver-
mark hvor vi skulle øve slæb, igen efter 
grundig instruktion fra Nicole. Rene var 
også her en god hjælp til at slæbe kaniner 
ud. masser af succes, hunde der aldrig før 
har haft kanin i munden tog dem med hjem, 
som om de aldrig havde lavet andet. Lisbeth 
havde bagt en lækker kage til os, som vi 
selvfølgelig nød i det grønne.
  Tilbage til Stilling jagtforening blev vi 
velmodtaget af en meget vel oplagt Kaj 
Hansen. Kaj Hansen har været udstillings 
dommer i mange år, og er selv Kleiner mün-
sterländer ejer. Kaj skulle fortælle os om det 
at gå på udstilling med vores hunde. Inden 
vi dog kom så langt, skulle der lige slås telte 
op, ligesom der var et par luftmadrasser der 
også skulle fyldes med luft. 
  Så kom Kaj på banen og han er jo en mand 
der har et langt liv bag sig, og mange ting at 
fortælle om både det ene og det andet. Men 
vi fi k en hund på bordet og fi k en masse 
interessante oplysninger om hvad det er en 
dommer kigger på, når vores hunde er på 

udstilling, lige fra halens længde, til læng-
den på ørene osv. Efterfølgende fi k vi alle 
mulighed for at få vores hunde bedømt af 
Kaj, imens der blev tændet op i grillen.
  Nicole havde sørget for de lækreste bøffer 
og koteletter til os, skøn salat og dejlige 
kartofl er til aftensmaden, stemningen var i 
top og alle var enig om at det havde været 
en lærerig og skøn dag, nok ikke mindst 
Elisabeth som nu havde sluttet sig til grup-
pen, Elisabeth havde nemlig brugt dagen til 
Dansk Jægerforbunds Forbundsmesterskab, 
hun bestod og blevet kåret som bedste 

Årets deltagere. Foto: Annette Haarby.

Piger i alle aldre var med i år. Foto: Annette Haarby.
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DMK-områderne
Område København:
Kontaktperson: Ulrik Bach Pedersen, Bregnevej 8, 
Himlingøje, 4652 Hårlev, Tlf. 56 57 02 56 / 20 20 
58 55, E-mail: ubp@pedersen.mail.dk

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Svanevej 
39, 4000 Roskilde, 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

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

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

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

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

Aktiviteter: se på www.dmk-nordjylland.dk

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

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

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

Området har fået sin egen hjemmeside: www.dmk-
viborg.dk

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

gmail.com

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

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

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”

Vi var til DM i Schweiss i Randbøl ved Bil-
lund. Det gik ikke som planlagt, desværre 
blev det kun til en 2 præmie. Havde et 
enkelt tab under vejs (førerfejl), så nu går 
der et år inden jeg kan sætte Beaglerne og 
Labrador/retrieverne på plads. 21 hunde var 
tilmeldt heraf tre stående hunde. en langhår, 
en korthåret hønsehund samt min kleiner. 
  Langhåren fi k en 1 pr. men sluttede på en 
ærgerlig 7 plads uden for podiet, og ifølge 
DKK’s regler er det kun de hunde der 
kommer på podiet der får resultatet ind i 
hundeweb. Så min 2 præmie kommer ikke 
ind. Af de 21 hunde blev 15 præmieret. 10 
stk. fi k 1 præmie, 4 stk. 2 præmie samt 1 
stk. 3 præmie, 6 x 0
  Der var ellers perfekte færtforhold, måske 
derfor var vildtafl edningen ekstra spæn-
dende, det var nu ikke derfor jeg fi k tab. 
Vildtafl edning har jeg styr på når jeg læser 
Diva (kaldenavn). Men der var meget fært 
der skulle udredes undervejs. Sådan er det 
jo at have en jagthund, så det blev et meget 
rodet spor, som hun trak mig rundt i, jeg 
var ved at være nervøs for tidsgrænsen, 
men klarede sporet på 65 minutter. Jeg gik 
i et meget kuperet terræn i ren løvskov, 
som vi ikke har meget af her i Vestjylland. 
Pointmæssigt blev det kun til 59 ud af 120, 
det er den laveste score hun har præsteret 
ud af de11 1 træningsspor, vi har gået inden 

prøven. Jeg har jo været så heldig at min 
kammerat og træner Søren Krabbe, som var 
ordførende dommer til DM, har brugt mig 
som trænings dommy, til selv at komme ind 
i point systemet.
  Nu starter marktræningen og jagt sæso-
nen, så Schweisstræningen bliver sat på et 
minimum (1 gang pr md.)

hund på vand. Der havde deltaget 30 hunde 
hvoraf de 4 var Kleiner Münsterländere. 
Kæmpe tillykke til Elisabeth og hendes 
hund Simba.
  Natten til søndag fi k vi tordenvejr, alle telte 
holdt vand og hundene tog det også fi nt, vo-
res søvn blev afbrudt men det var også alt.

Søndag morgen var vi alle klar igen til nye 
udfordringer. Efter morgenmaden startede 
vi med teori, Nicole tegner og fortæller om 
schweissarbejde, hvordan man ligger et 
spor, hvad vi skal være opmærksomme på 
og hvilket udstyr der er godt at have. Så går 
turen ud i skoven for at ligge blodspor. De 
to erfarende piger Tine Broen og Pia Nielsen 
slutter sig til os, og er behjælpelige med at 
lægge spor ud. Og som om vi ikke havde 
fået vand nok om natten, ja så fi k vi da lige 
endnu en tordenskylle der ude i den grønne 
skov. Det var godt, vi havde lidt forplejning 
med til lidt hygge, inden de sidste spor blev 
lagt og gået.
  Endnu engang var der fl ere hunde som 
overraskede deres fører og bare viste, at det 
der med at gå spor, det er bare lige sagen. 
Tror dagens største udfordring næsten var at 
få bilerne ud af skoven igen, for nu var alt 
blevet glat og fedet, men ud kom vi og vel 
hjemme igen fi k vi tørt tøj på, pakkede telte 
ned og tændte op i grillen til frokost, inden 
det så blev tid til rengøring, fotografering og 
1000 tak for denne gang vi ses igen i 2017.   
  Annette Haarby og Zindi

DM i Schweiss i Randbøl ved Billund

Rimmerhuse´s Siff DK 10081/2015 født 16.05.2015 
Ejer og Fører Alex Nygaard fra Tvis 7500 Holstebro. 
40timer/1000m. Foto: Alex Nygaard.

www.fjd.dk
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Dansk Münsterländer Klubs Landsudstilling 2017
Lørdag d. 28. januar i Grenaa. 

Udstillingen afholdes i ”Kulturhuset Pavillonen”, Grenaa. 

Bedømmelsen starter kl. 11.10. Tidspunktet er fastlagt så man fra Sjælland 
kan tage færgen til Århus.

Dommerne er endnu ikke helt på plads, se www.dmk-online.dk for yderligere info.

Alle FCI godkendte Münsterländere er velkomne. 
For danske hunde betyder dette, at hunden har en DKK stambog.

Spørgsmål vedr. sendes til udstillingsleder: 
Pia Nielsen, på mail hundeweb@gmail.com eller telefon 86 33 91 76 /24 61 19 35

Sidste tilmelding er d. 15. januar 2016 på www.hundeweb.dk
EFTERANMELDELSER MODTAGES IKKE! 

Klasserne er følgende: 
Championklasse (fra 15 mdr.), Brugshundeklasse (fra 15 mdr. deltagelse i denne klasse kræ-

ver en markprøve pæmiering), Åben klasse (fra 15 mdr.), Juniorklasse (9-18mdr.), Mellem-
klasse(15-24 mdr.), Hvalpeklasse(6-9 mdr.), Veteranklasse (fra 8 år), Babyklasse (fra 3 mdr.). 

Det er ikke længere obligatorisk at medbringe resultatbog, men resultater indskrives selvfølgelig 
hos dem som måtte ønske det, dog først når alle hunde er færdigbedømt. 

Der opfordres til at alle deltagere bliver i hallen, til alle hunde er færdigbedømt. 
Vær opmærksom på at sætte dig ind i udstillingsreglerne inden tilmelding. 

Der er cafeteria i hallen så medbragt mad bør ikke nydes i hallen. 

Det eftragtede røde bånd. Billedet er fra en FJD-udstilling i Vissenbjerg. Foto: Flemming Østergaard.

www.fjd.dk

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE

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

www.gdh.dk

Sundere og stærkere end nogensinde
Som ejer af en eller fl ere Gamle Danske 
Hønsehunde (GDH) føler mange af os et 
ekstraordinært stort ansvar for at bidrage 
til udbredelsen, kvaliteten og allervigtigst 
sundheden i blandt vore hunde - en race, 
som jo i øvrigt er Danmarks eneste nationale 
stående jagthunderace.
  Der påhviler derfor bestyrelsen og avls-
rådet i Klubben for Gamle Danske Hønse-
hunde et ganske særligt ansvar i arbejdet 
til fremme og bevarelse af vores nationale 
jagthund. Når det kommer til bevarelsen 
spiller sundhed en meget afgørende rolle i 
avlsarbejdet.

Et kort historisk overblik:
GDH oplevede sin storhedstid i start 80erne, 
i hvert fald hvis vi måler på det parameter, 
der hedder antal stambogsførte hvalpe - der 
blev i en kort årrække stambogsført ca. 500 
hvalpe årligt.
  Som en afl edt og negativ effekt var der 
i 80-erne desværre også en oplevelse af 
en række sygdomstilfælde i vores hunde. 
Sygdomme, som man også ser blandt andre 
hunderacer, såsom hofteledsdysplasi (HD), 
allergi, kræft osv. Det var i denne periode, 
man opdagede sygdommen muskeltræthed 
blandt GDH.
  Som et modtræk til denne udvikling 
opstillede bestyrelsen i klubben, i samråd 
med Dansk Kennel Klub, og med forskere 
fra det, der den gang hed den Kongelige 
Veterinære Landbohøjskole, et avlskom-
missorium, med en række kvalitetskrav til 
de hunde, som skulle indgå i avl. Der var 
særligt for hanhunde specifi kke krav om 
brugsprøver, udstillingskrav, krav til HD-
status osv.
  Alt sammen ganske fornuftigt og besluttet 
i samråd med datidens førende eksperter på 
deres respektive fagområder.
  Det har dog sidenhen vist sig, at de strenge 
krav til særligt de hanhunde, som skulle 
indgå i avl, betød at meget få hanhunde blev 
godkendt, hvilket i slutningen af 1990-erne 
og nogle år frem, medførte det, man kan 
kalde en genetisk fl askehals i avlsarbejdet.
  Muskeltræthed er i dag med en meget se-

riøs og målrettet indsats gennem en årrække 
avlet ud af racen. Frekvensen af øvrige syg-
domstilfælde er nu heller ikke større blandt 
vore hunde end blandt øvrige racer. 
  Vi oplever en stadigt stigende interesse 
for GDH. Flere og fl ere jægere efterstræ-
ber netop de egenskaber, der kendetegner 
GDH - som dygtige og grundige, stående 
jagthunde med fortræffelige egenskaber, 
der også gør dem velegnede til at indgå i de 
fl este jægerfamiliers daglige liv. 
  De senere år er der blevet stambogsført 
135-140 hvalpe, efterspørgslen og enga-
gementet blandt hvalpekøberne er oftest 
ganske stort.
Vi ser i disse år fl ere og fl ere GDH på jagt-
lige prøver rundt omkring i det ganske land, 
og de fl este hvalpe købes med det formål 
at skulle fungere som både jagthund og 
familiehund.

Vissenbjerg:
GDH har de seneste tre år været den bedst 
repræsenterede race på FJD´s årlige udstil-
ling i Vissenbjerg med i omegnen af 50 

startende GDHer.
Engagementet kom også fl ot til udtryk ved 
en helt ekstraordinær opbakning til klub-
bens forebyggende initiativ med en kollek-
tiv øjenlysning i forbindelse med dette års 
udstilling i Vissenbjerg.
Vi var så heldige at lokke nogle af landets 
absolut førende øjendyrlæger til komme til 
Vissenbjerg, for at bruge en hel søndag på at 
øjenlyse vore hunde. 
I alt 41 hunde deltog i øjenlysningsarrange-
mentet. Flere kørte til Vissenbjerg langvejs 
fra, selv om de faktisk slet ikke skulle 
udstille. Til trods for tre hårdt arbejdende 
dyrlæger, som i øvrigt også sprang frokosten 
over, var ventetiden nogle gang lidt lang. 
Alle tog det dog med et smil og brugte for-
nuftigt tiden til at sludre lidt om løst og fast, 
og til at lære hinanden lidt bedre at kende. 
Den kollektive øjenundersøgelse skulle 
gerne gøre os klogere på øjenlidelser blandt 
GDH generelt, men det vi var særligt nys-
gerrige på, var omfanget af og udbredelsen 
af progressiv retinal atrofi  (PRA). PRA er en 
arvelig sygdom, som betyder at nethinden 

Arkivfoto: Jette Veggerby.

www.fjd.dk
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henfalder, og det vil i sidste instans resultere 
i, at hunden bliver blind.
Ud af 41 undersøgte hunde fandt vi ingen 
PRA-syge eller PRA-mistænkte hunde!
Vi har de seneste ca. 20 år registreret 16 
tilfælde af PRA - en øjensygdom som man 
også kender hos fl ere andre racer - også 
jagthunderacer. I denne periode er der regi-
streret godt 2500 GDH hvalpe.
I en national og antalsmæssig lille race som 
GDH er det vigtigt at være forsigtig i avlsar-
bejdet og forebyggende i forhold til mulige 
sundhedsmæssige udfordringer.
Man kunne jo godt argumentere for, om det 
overhovedet er værd at beskæftige sig med 
PRA- problematikken med kun 16 registre-
rede tilfælde. Der skal man blot huske på, 
at vi med GDH ikke har muligheden for at 
hente nyt avlsmateriale fra udlandet. Vi er 
derfor nødt til at være meget forsigtige og 
påpasselige med det genetiske materiale, vi 
har til rådighed
Der fi ndes ganske viste efterhånden små 
GDH-populationer i enkelte andre lande, 
men disse hunde er alle efterkommere af de 
danske hunde.

Vi ved, at PRA sygdommen er recessivt 
nedarvet. Det vil med andre ord sige, at for 
en hund kan udvikle PRA sygdom i udbrud, 
skal den have fået et PRA gen fra både 
tæven og hanhunden. Hvis disse ikke har 
PRA i udbrud, kan de dog stadig give genet 
videre, hvis de bærer på genet. Sådanne 
hunde kalder man PRA-bærere. De bærer på 
genet for sygdommen uden selv at få den og 
kan give genet videre til deres hvalpe, men 

gør det ikke nødvendigvis. Får hvalpene 
et PRA-gen fra begge forældre, har vi et 
eksempel på, at to raske hunde godt kan avle 
en PRA-syg. Dette kan helt undgås, hvis 
vi har mulighed for, at DNA teste for PRA 
genet. 
  Den genetiske kode for PRA er dog ikke 
ens for alle de berørte hunderacer, hvilket er 
årsagen til, at man kan DNA teste for PRA 
blandt nogle racer, medens det hos andre 
endnu ikke er muligt.
  I det øjeblik man har en DNA test for PRA, 
er det relativt enkelt at undgå fremtidige 
sygdomstilfælde i avlsarbejdet.
  Der fi ndes endnu ikke sådan en DNA test 
til brug på GDH. Det arbejdes der lige nu 
på at udvikle i samarbejde med forskere på 
LIFE ved Københavns Universitet.
  Til dette arbejde er der brug for at indsamle 
blodprøver/DNA fra både kendte PRA syge 
hunde og raske hunde. Det er bl.a. her den 
førnævnte øjenlysning kommer ind i bil-
ledet.
  Vi ved på nuværende tidspunkt med ret 
stor sandsynlighed, at PRA først kan diagno-
sticeres ved øjenlysning fra 5-årsalderen af 
GDH. Vi ved også, at sygdommen først bli-
ver hæmmende for hunden og symptomerne 
synlige for ejeren i hundens 7.-8. leveår. 
Lige præcis dette faktum gør det komplice-
ret at tage højde for PRA i avlsarbejdet, da 
hunde med PRA først viser symptomerne på 
sygdommen, når de nærmer sig ”pensions-
alderen”
  Det er dog stadig vigtigt at huske på, at 
frekvensen af PRA-diagnosticerede hunde i 
vores race er helt nede på kun 0,7 %

Avlsrådet i klubben har dog et ganske godt 
overblik over udbredelsen af PRA, men det 
er meget vanskeligt at sortere PRA syge 
hunde fra i avlen, da symptomerne som 
nævnt først viser sig i en relativ sen alder 
hos hunden. Dette forhold kan en DNA-test 
ændre på.
  En sådan DNA-test vil i høj grad kunne 
optimere den i forvejen rigtige fi ne kvalitet 
af avlsarbejdet. Vi vil ved hjælp af en DNA 
test kunne gøre bedst mulig brug af det ge-
netiske materiale, vi har til rådighed i racen. 
Vi vil kunne gøre brug af PRA-bærere i 
avlsarbejdet, hvor det genetisk er formåls-
tjenesteligt, eksempelvis for bevare så stor 
en del af den samlede genmasse som muligt, 
men samtidig helt undgå fremtidige PRA-
tilfælde i vores race. Derfor den kollektive 
øjenlysning på Vissenbjerg.
  På avlsrådets og klubbens vegne skal der 
lyde en meget stor tak til Susanne Kaars-
holm, Tommy Hardon og deres aspirant for, 
at de ville bruge en søndag i juni på os og 
vore hunde. Den største tak skal dog lyde 
til alle de medlemmer som tålmodigt lagde 
hund til disse øjenundersøgelser. Tusind tak.
Den gamle danske hønsehunde har aldrig 
været sundere og stærkere end tilfældet er 
lige nu takket være en lang række meget 
engagerede mennesker nu og gennem tiden. 
Men vi skal til stadig huske, at dette arbejde 
har baseret sig/og fortsat skal basere sig på 
fakta og konstateret videnskabeligt grund-
lag.
  Avlsrådet i klubben for gamle danske 
hønsehunde.

Sønderjysk familiedag
Det var med lidt blandede forventninger jeg 
som forholdsvis nyt medlem af GDH mødte 
op til familiedagen med min toårige Freja, 
hverken hende eller jeg havde prøvet det før.
  Men med en venlig og interesseret modta-
gelse fra arrangørernes side og alle der var 
tilstede, gik snakken hurtigt omkring vores 
fælles projekt; hundene.
 Vi startede ud med en gevaldig byge, men 
det hindrede ikke hundene i at muntre sig 
i grusgraven, hvor der var nogle dejlige 
bunker af grus og sand, hvor de boltrede sig 
på kryds og tværs, op og ned -alle vegne. 
Nogle fi k prøvet grænser af og andre brugt 
en masse overskuds energi, det kan godt 
være nogen fi k lidt fl ere pletter end vanligt 
eller et enkelt mudderbad. Utroligt under-
holdende for os to-benede.
  Derefter fi k vi styr på alle tumlerne og gik 
over til den mere individuelle og seriøse 
træning med hundene, der var både sjove 
øvelser, lydigheds- og de mere jagtprægede 
opgaver. For alle hunde og på alle niveauer, 
selv for en lille hvalp, der kunne lære de 
første jagtlige øvelser, at jagte nogle fjer på 
en stang. Eller de mere øvede hunde og hun-

Freja godt på vej. Foto: Dorthe Mølvang Snabe.
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Nyt på hjemmsiden
Så er der 637 siders „nyt“ materiale klar 
på hjemmesiden
Som beskrevet i sidste nummer af jagthun-
den fi k Klubben for Gamle Danske Høn-
sehunde overdraget en hel del historisk 
materiale. En del af det materiale er blevet 
scannet ind og er nu tilgængeligt for klub-
bens medlemmer på hjemmesiden GDH.
dk. Har du ikke allerede fået eller bestilt 
et login til hjemmesiden,så skriv til os via 
kontaktfanebladet på GDH.dk. 
  Vi håber klubbens medlemmer vil 
benytte sig af muligheden for at dykke 
lidt ned i klubbens og hundenes historie. 
Det er i øvrig værd at bemærke, at alle de 
gamle blade er skrevet på skrivemaskine. 
Godt man ikke var skribent dengang..  
  Der vil løbende komme fl ere sider ef-
terhånden som de bliver scannet. Så hold 
godt øje med hjemmesiden.
  God fornøjelse!
  Med venlig hilsen 
  Torben B. Hansen

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde 
havde i ar fået tilbudt en standplads på Jagt 
og Naturmessen ved Gram Slot.
  En fantastisk chance for at vise vores 
hunde frem både på standen og i arenaen, 
hvor vi kunne vise lidt apportering mm. og 
fortælle om racen og dens egenskaber som 
jagthund.
  Der var mange interesserede der stoppede 

op ved GDH standen for at få en hunde-
snak, et par foldere og for muligheden for at 
klappe og snakke lidt med de Gamle Danske 
Hønsehunde der var med som racerepræsen-
tanter.
  Vi håber vi får en invitation igen i 2017 til 
Gram Slot, der havde lavet en helt fantastisk 
Jagt og Natur messe.
  Karen Skjoldager

Gram Slot

deejere, der forstår at samarbejde omkring 
apportering i vand og over stor afstand. 
Fantastisk at se hvordan et sådant arbejde og 
samarbejde fungerer i en anerkendende og 
positiv ånd.
  Da jeg havde givet udtryk for min be-
kymring for Frejas manglende forståelse 
for, at svømning er en disciplin for hende, 
fi k jeg den mest fantastiske opbakning af 
de erfarne trænere. Anlægget i Rødekro er 
ideelt til netop denne form for træning. Freja 
blev af Karen ført over til en lille ø midt i 

en grusgrav/sø, hvor formålet så var, at hun 
skulle svømme over til mig på den anden 
bred. Freja vovede ikke dette alene, så efter 
nogen jamren fi k hun lokket Karen med ud i 
vandet, for at guide hende på vej. Det lykke-
des og glæden var stor for alle implicerede 
– ikke mindst hundeejeren.
  En hyggelig og lærerig dag, hvor alle kan 
være med og deltage på lige det niveau 
hund og ejer er på. Altid sjovt at opleve fl ere 
hunde sammen, især når det er artsfæller, så 
forskellige og alligevel så ens.

  Selvfølgelig skulle dagen sluttes af med en 
gang sønderjysk ringriderpølse ledsaget af 
hyggesnak omkring bordet. En dejlig dag, 
hvor mine forventninger til dagen og for-
eningen GDH til fulde blev indfriet. Bestemt 
en opfordring til alle at deltage i et sådant 
arrangement. Tak til alle for en dejlig dag.

Deltagerne på familiedagene. Foto: Dorthe Mølvang Snabe.

Gram Slot lørdag. Foto: Marijanne Stryhn Petersen.

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

www.langhaarsklubben.dk

Kreds Midtjyllands familiedag Fotos: Lone Lærke 
Kreds Midtjylland havde igen sørget for at 
skabe perfekte rammer omkring familieda-
gen d. 20. august. HP og Charlotte Lauritsen 
lagde hus og omgivelser til, og kredsbe-
styrelsen havde planlagt aktiviteterne for 
dagen.
  Mod sædvane strålede solen ikke fra en 
skyfri himmel, men det ødelagde ikke den 
gode stemning. Dagen startede med morgen-
kaffe, hvorefter det gik løs med aktivite-
terne. 
  I år var det en tricky hinterbane (bane, hvor 
hunden skal gå pænt ved siden af sin fører) 
rmed indlagte overraskelser og vandarbejde 
der var på programmet, plus den obligatori-
ske pølseapportering. Der blev på hinterba-
nen sat en paptallerken med et stykke pølse 
ved hver stok hele vejen rundt, så gjaldt det 
om at have lydigheden på plads, ikke mindst 
da hundene skulle dækkes af ved den sidste 
stok og skulle ligge lige ved siden af pølsen. 
Der var købt RIGELIGT ind af pølser til 

denne disciplin, man havde tydeligvis ikke 
regnet med, at hundene var så dygtige, så 
kunne de lære det! 
  I vandet gik det også rigtig godt. Der var 
blevet trænet fl ittigt kunne man se. To ænder 
var lagt ud - den ene bag en ø, så hundene 
skulle rundt om eller over øen for at komme 
frem til anden.
  Så trængte alle til frokost ovenpå vandar-
bejdet, det var de lækreste møre bøffer med 
tilbehør og grillpølser til dem, der havde 
plads til det.
  Så kom vi til det…. Pølseapportering, som 
er en fast disciplin på familidagen, blev som 
sædvanligt en sjov og hyggelig stund. Ikke 
alle pølser kom hjem, men de gjorde helt 
sikkert godt, hvor de endte! Dagen sluttede 
med kaffe og kage, og en masse snak og 
hygge. 
  Tusind tak til Kreds Midtjylland for en 
altid hyggelig og velforberedt dag.

www.fjd.dk
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En opfordring fra redaktøren
Vil I ikke være rare, at sende billeder til 
mig også. Jeg kan ikke bare tage bil-
lederne fra hjemmesiden, de er nemlig 
ikke gode nok i kvaliteten. Jeg vil 
gerne have navnet på fotografen. Hvis 
I også skriver et par ord om billedet, vil 
jeg ikke være ked af det.
  Ida.

DM i Schweiss!
Maria Louise Thane Kallehave og Vildholt 
Fabian, deltog 28. august 2016 i DM 
i Schweiss. De fi k en 1. pr, var bedste 
ekvipage med stående hund, og havde 
den hurtigste tid på sporet 1000m/40t. De 
endte som nr. 7, lige udenfor vinderpla-
ceringerne. Stort tillykke med den fl otte 
indsats!

Tommy Thomsen med Smilla gennemførte 
20/8 2016, 1000m/40t Schweissprøve i Rold 
Skov med en 1. præmie til følge og Smilla 
er nu både Sporchampion og Jagtchampion. 
Stort tillykke til Tommy med den fl otte 
indsats!

Ny sporchampion

Maria Louise Thane Kallehave og Vildholt Fabian. 
Privat foto.

Tommy Thomsen med Smilla. Foto: Erik Gramstrup

Vildholt Fabian, Danmarksmesterskab 
1000 meter / 40 timer, 1. præmie
Vildholt Ekko , 400 meter / 20 timer, 1. 
præmie
Tor, 1000 meter / 20 timer, 1. præmie og 
1000 meter / 40 timer, 1. præmie
Smilla (kuldsøster til Tor, 1000 meter / 20 
timer, 1. præmie og 1000 meter / 40 timer, 
1. præmie
Sjørslev’s Isa, 400 meter / 3 timer, 1. 
præmie 
Sjørslev’s Ines Tesla, 400 meter / 3 timer, 
1. præmie
Sjørslev’s Figo, 400 meter / 3 timer, 1. 
præmie
Ostoffer vom Paradies, 400 meter / 20 
timer, 1. præmie
Lillebrusen’s Siri, 400 meter / 3 timer, 1. 
præmie
Jack, 400 meter / 3 timer, 1. præmie og 
400 meter / 20 timer, 1. præmie
Bitti, (kuldsøster til Jack), 400 meter / 3 
timer, 1. præmie og 400 meter / 20 timer, 
1. præmie
Amadeus v. Forsthaus Zähringen, 400 
meter / 3 timer, 1. præmie

Stort tillykke til alle. Det er da fl ot, at alle, 
der har deltaget på schweissprøven i år, har 
opnået 1. præmie. Der er et par stykker, 
der fi k en 2. præmie først.

Schweissresultater indtil 
nu i 2016

Foto: Flemming Østergaard.

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

www.weimaraner.dk

Jyske racedyst 2016 – 2. Vinder!
Søndag den 31. juli blev der afholdt Jyske 
Racedyst i Skive, hvor de grå stillede med 
følgende hold: Martin Dannemand med 
Cæsar, Karen Sylvest Hansen med Janka, 
Dan Siig Svendsen med Jarl og reserve var 
Casper Raahede med Hunt´N´Fun Eta. 
  Klubben startede med at spise rundstykker 
og hygge mens hunde og godtfolk strøm-
mede til fra det meste af Jylland. Vi var 
super glade for at få besøg af Pia Jensen fra 
Sjælland, der var på ferie i Nordjylland og 
ligeledes kom Jarls “mor” og heppede. 
  Der var fugt i græsset, da prøveleder 
Anders Laigaard bød velkommen, vinden 
var frisk og humøret var højt. De spændte 
hundefører gik til de tre discipliner (den lille 

apporteringsprøve) og som altid var kanin-
banen først færdig.
  Det gik rigtig godt for det grå hold, som 
endte med 84 point - kun tre point efter 
1. vinder, som blev ruhår.  Og da Dan og 
Jarl havde fuldt hus, så kom de i tidsdyst 
og det var vildt spændende, da der var en 
del hunde, som gik af hånde og forsvandt 
fra terrænet. Jarl var hurtig ude og hurtig 
hjemme igen med to ubesete duer på trods 
af silende regn, men desværre ikke nok til 
at slå rekordtiden fra prøvens bedste hund, 
der klarede opgaven på kun 42. sekunder. 
Herefter var der uddeling af pokaler og fo-
derpræmier og det var da så fedt at se de grå 
på podiet! Herefter var der vanen tro sørget 

for fi n chokolade og champagne i den grå 
lejer af gruppens coach Flemming Frederik-
sen. Tak for en god dag i Skive. 
  Skrevet af Jette Veggerby

Det stærke grå hold. Foto: Jette Veggerby.

Gildesalen var rengjort, bordet var dækket, 
fl otte programmer lavet, fi ne sponsor præ-
mier fra Lars Purr BELLFOR.DK, arealerne 
i top, kvalitets vildt købt ind, Peter, Flem-
ming, Casper og jeg havde styr på det hele 
alt var klappet og klar.
  Der manglede bare lige en lille ting, jeg 
havde kæmpet intensivt med at få Cæsar 
til at apportere vildtemner og det var kun 
så småt begyndt at lykkedes på plænen 
hjemme i Vitten.
  Cæsar havde apporteret fi nt med ALLE 
slags dummy`s og problemerne så jeg 
først da jeg startede på vildt emner, jeg var 
tilmeldt apporterings træning i den lokale 
jagtforening og vi arbejde med div. vildt 
emner, dog ville Cæsar ikke samle op, alt 

andet kørte perfekt, apport fra hånd, bære, 
slippe osv. osv. BARE IKKE SELV SAMLE 
VILDT OP.
  Mine bøger fra jagthunde instruktørkursus, 
div. artikler og ting på nettet blev læst, stille 
tanker på bukkejagten, jeg ledte efter svar 
på, hvorfor vil han ikke den lille ting, ”åbne 
skuffen og snuppe emnet”. (jeg fandt ikke 
noget direkte svar) men valgte den løsning, 
at jeg ville få andre til at se på Cæsar og jeg 
arbejde med problemet.
  Som sagt så gjort, jeg fi k vores meget 
erfarne instruktør, mangeårige hundefører på 
jagt og schweisshundeføre Flemming Thune 
til at kigge lidt på os, vi arbejde intensivt i 
ca. 15 minutter, hvor Flemming kom med 
råd og vejledning og iagttog os, da det var 
ovre kom Flemming med ”svaret” - tilbage 
til start, hjemme i bryggers, forfra, tre gange 
fem min. om dagen. Og ordene: apport er 
en pligt, en kommando, ikke noget der kan 
diskuteres, et arbejde der skal udføres.
  Jeg fulgte hans råd og tilbragte mange 
gange fem min. på at ”aftale” med Cæsar, at 
når der blev sagt apport, så var der kun en 
ting som var godt nok - ÅBNE MUNDEN 
OG TA EMNET.
  Dagen kom, hvor vi skulle til prøve i kreds 
2, vi havde som beskrevet arbejdet med pro-
blemerne og var og er stadig langt fra målet, 

men Cæsar var på dagen som forvandlet, 
han apporterede fi nt og løste de opgaver, vi 
blev stillet i henholdsvis alm. apporterings 
prøve samt vand og slæb prøven.
  Alle hunde og fører (uanset alder) arbej-
dede fantastisk denne dag, selv dommer 
Svend Henriksen var imponeret, (der skal 
lidt til, Svend kan ikke længere huske, 
hvor mange gange han har dømt vores 
grå hundes på lokal prøven, men det er 
maaaaaaaaange). Det er længe siden, jeg 
personligt har set så dygtige hunde arbejde 
en hel dag med apportering, hvor alle kunne 
være en god ledsager på efterårets mange 
jagter, det var så fl ot arbejde og intet vildt 
blev beskadiget. 
  Prøven var slut og vi skulle hjem til grillet 
kyllingebryst med kartoffelsalat samt pølser 
og en kold forfriskning. Der blev givet 
kritikker og point til alle, mange hunde 
havde klaret begge prøver særdeles fl ot og 
fl ere med maksimum point i begge prøver, 
Cæsar løb med ”The duble” han var yngste 
deltager og var blandt hundene med 2 X 
maksimum point, tak til alle deltagere for 
en god dag, tak til dem der hjalp hele dagen 
med udlægning af emner, vores sponsor 
BELLFOR.DK og dommer Sven Henriksen.
  For at lykkes, skal dit ønske om succes 
være større end frygten for fi asko

Lokal Vand, slæb og apporterings prøve i kreds 2

Martin Dannemand/Cæsar. Foto: Maiken Langberg.
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DANSK VIZSLA KLUB

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

www.danskvizslaklub.dk

Familiedag i vizsla klubben 

Søndag den 14. august mødtes vi på fl ugt-
skydningsbanen på Gl. Ryvej kl 10 til kaffe 
og rundstykker. Vi var ca. 35 personer og 
24 hunde. Alle hundene fi k lov til at løbe 
løs, så de hyggede sig rigtigt. Da vi havde 
fået kaffen var det tid til at gå hen og lave 
lidt aktiviteter med vores hunde. Der var 
apportering både fra land og fra vand. Da 
klokken var blevet hen af frokost tid, blev 

grillen fundet frem, så de der havde løst 
kunne købe en pølse med brød. 
  Da vi havde spist kom den hemmelige 
gæst, som var schweisshundefører. Han for-
talte om, hvad det vil sige at værre schweis-
shundefører og hvordan man blev det, og 
hvad han og hunden skulle kunne sammen. 
Og så havde han lagt et spor, kun med fært-
sko, og så så vi hunden gå det.

  Så manglede vi jo nok næsten det vigtigste, 
nemlig pølse apporteringen. Der deltog ca. 
20 hunde. Fire af dem kom hjem med en hel 
pølse. Men der var andre af hundene som 
kom hjem med pølsen i to eller tre stykker 
uden og have spist af dem. Så det var rigtigt 
fi nt. Og så var der fl ertallet, som bare ment 
pølsen skulle ned så hurtig som muligt.
  Fordi der var fi re vindere måtte vi fi nde på 
en anden måde at få en entydig afgørelse. 
Hjalmar var dog forberedt. Denne gang 
skulle de hente et æg. Bine og Karla klarede 
det begge i fi n stil. Ib fi k ægget hjem, men 
blev lidt i tvivl om han måtte, og den sidste 
syntes også det var lidt underligt med et 
æg. Feltet var derefter nede på to hunde. Så 
skulle de hente to æg på tid. Først Bine som 
fi k sine æg hjem på 26 sekunder, derefter 
kom Karla, som var smart. Hvorfor gå to 
gange når man sagtens kan bære to hjem af 
gangen, Så hun tog det ene æg, gik derefter 
over og tog også det andet æg og så hjem. 
Begge æg var hele og hun brugte 23 sekun-
der, så hun blev vinderen denne gang.
  Vi sluttede af med kaffe og kage som vi 
plejer, og så var en rigtig dejlig dag slut. 
  Tusind tak til Elsebeth og Kresten, Hjalmar 
og Marianne for det arbejdet de har lagt i, 
for at vi atter kunne have en god familiedag.
  Nanna 

Der hygges. Foto: Marianne Nielsen.

Man venter på tur. Foto: Marianne Nielsen. Der demonstreres schweisssarbejde. Foto: Marianne 
Nielsen.

Pølseapportering. Foto: Marianne Nielsen.
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DANSK BRETON KLUB

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

www.breton.dk

Efterårsfornemmelser
Vejret skifter og lyset ændrer sig. Mange ikke-
jægere ærgrer sig måske lidt over sommeren 
slutter og mørket tager over. Men for jægeren 
og måske i særdeleshed hundeførerne, er det 
en helt særlig tid som vi ser frem til; tid til 
at sidde ved andehullet, tid til at vandre over 
stubben i solskin og tid til vade over mudrede 
marker i blæst og regn, alt sammen med vores 
hunde som arbejder nøjsomt for os. Vejr, vind 
og ufremkommeligt terræn stopper ikke jag-
ten, men lader os mærke naturen.
  Timevis af træning med hunden, øvelse på 
skydebanerne og fedte de gode støvler ind er 
alt sammen indledende manøvrer til jagtsæ-
sonen, som vel egentlig er det faktiske trofæ. 
Man kan nogen gange godt tro at hundene 
også fornemmer det. Kontakten og iveren 
blusser ligesom lidt op… Om det er fordi det 
grønne tøj lidt oftere fi ndes frem igen eller det 
at temperaturen daler kan muligvis også være 
en af årsagerne.
  Fakta er dog at vi glæder os efter en varm 
sommer uden marktræning og jagt med hund, 
nu kan komme ud over stepperne. Vi kan 
smile og glæde os over stille regn på en helt 
almindelig tirsdag aften hvis vinden passer 
med at ænderne trækker. Vi kan igen grine 
sammen mens vi nyder hundenes arbejde og 
måske dele lidt venskabelige drillerier når en 
af os ikke helt kan styre hunden. Vi er klar 
med klap på skulderen efter en god situation 
og begejstres på hinandens vegne. Vi står skul-
der ved skulder i mens vinden bider i kinderne 
for ingen går hjem før dagen er forbi og sidste 
fl øjt lyder.
  Vi spiser vores mad i det fri for at få mest ud 
af dagen og vi sørger godt for vores hunde, så 
også de har en god dag. De knokler alt hvad 
de kan, bringer smil på vores læber og tårer i 
vores øjne. Om det er deres første eller sidste 
jagt så er det altid en særlig dag, når man 
jagter sammen. 
  Så mens andre skutter sig og ønsker sig til-
bage til sommerens varmeste dag, så lyner vi 
goretex jakken, trækker i støvlerne og kalder 
på hunden.
  Vi er jægere og vi er hundefolk.
  Anne E. K. Kristensen

Alle fotos: Pernille Hansen.
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DANSK BRETON KLUB

Kaldasker-weekend i Nordjylland
I weekenden d. 13-14 august skulle der være 
Kaldasker weekend i Nordjylland.
  Vi fra det sydlige kørte derop med cam-
pingvogn d. 12 om aftenen, hvor vi var 10 
mennesker der mødtes. 
  Campingfar Alias Keld Sørensen, så på 
campingpas og bød velkommen til hans og 
Kirstens dejlige 5 stjernes campingplads 
med gode toilet forhold med lys, lyskæder, 
fællestelt, Slush ice maskine, samlingsrum, 
stor udendørs aktivitetsplads og gode svøm-
meforhold i den nærliggende badesø. 
  Aftens hygge forgik på campingpladsen, 
hvor der ikke blev stillet krav til ro på plad-
sen kl. 23 (Der kom campingpladsen lige 
op på 6 stjernet). Og sidste check ind, var 
lige før midnat, hvor pladsens mindste telt, 
noget nær en kropstampon, blev opstillet af 
Thomas Klit.
  Kl. 04.00 blev der ro på pladsen, efter at 
Jan Larsen, Thomas Klit og Jens Hansen 
over en ølsmagning havde vendt verdenssi-
tuationen, måske noget ensporet, men hvem 
kan fortænke dem i det.
  Lørdag morgen begyndte folk og dommere 
at komme til. Der var hektisk aktivitet på 
Annis kontor, det hele skulle klappe, som 
det altid gør. Løbske hunde skulle registre-
res, så det ikke havde indfl ydelse på prøven. 
På A-prøven var Poul V. Nielsen dommer og 
på B-prøven skulle Jens Hansen og Thomas 
Klit være de ansvarlige dommer, og når vi 
kender de to, vidste vi jo godt, at alt nok 
skulle klappe.
  Prøven startede, og en efter en blev hunden 
afprøvet. Enkelte faldt fra, men alt forløb 
efter hensigten. Efter A prøvens afslutning, 
kunne der konstateres at en hund var bestået 
med Max point. Lukas med fører Lene 
Kaufmann blev bedste hund på dagen.
  Flemming Thomsen og Pax valgte efter 
bestået A prøve, at prøve kræfter med B 
prøven. Og man kunne sige, at det var 
godkendt, da han bestod med max point, og 
blev nr. 2 på prøven.
  Vinder af B prøven blev Eddie Grundahl 
med Theo, de sidste to års mesterskabsvin-
der. Theo bestod med max point, og har nu 
papir på, at han er en hurtig hund.
  Efter uddeling af certifi kater og præmiere, 
skulle vi spise Pernille Bonderups dejlige 
mad, og hygge os - inden da havde vi lige en 
løbsk telt og en faldende Slush ice maskine, 
men heldigvis ikke noget, som en gang 
driftige bretonfolk ikke kunne klare.
  Maden var perfekt som altid, ligesom 
Henrik og Co. havde skaffet masse af spon-
sorpræmier til den traditionelle amerikanske 
lotteri. Vi takker sponsorerne for alle de 
mange præmier, de havde givet.
  Når man efterfølgende siger Aberøv, køer 
og lyserøde grise, så forbinder men det ikke 
med store stærke bretonjagthunde, men 
Facebook har siden vist, at vores dejlige 
bretons holder af det samme som deres 

ejere.
  Søndagens udstilling skulle dømmes af 
Poul V Nielsen, og han skilte fårene fra 
bukkene (så at sige), efter en opstart med et 
par babyer, kunne der konstateres at det var 
tævenes dag.
To tæver fi k CK, og Klaphattens Dudi, 
fører Benny Kuhlmann vandt over Lady Du 
Fief Des Kallistos med Peter Strandgaard 
Rasmussen. Dudi blev dermed bedst i racen, 
med sit første certifi kat på udstilling.

  Kl. 13 var prøven slut og vi kunne køre 
hjemover igen.
Tak til alle de gæve gutter og gutinder, som 
er med til at gøre Kaldasker weekenden til 
en realitet. 
  Tak til Campingfar og mor Keld og Kirsten 
og jeres skønne sted.
  Vi glæder os til næste år.
  Æ fakkeløjter. Tekst og foto: Winnie 
Beuchert Larsen

En kælegris eller en kæledyrsgris, kan man jo spørge sig selv... Foto: Winnie Beuchert Larsen.

Et vindende smil når alt fl asker sig. Foto: Winnie 
Beuchert Larsen.

En spændt hund. Foto: Winnie Beuchert Larsen.
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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

Hvorfor en stående hund?
Hvorfor har du en stående hund? Spørgs-
målet blev stillet mig af vores klubredaktør 
efter en hyggelig apporteringstræning en 
sommeraften i juli. Spørgsmål gav en god 
snak mellem os og vi drøftede bl.a. de 
mange tiltag der de sidste år er gjort for at 
synliggøre den stående hunds særlige egen-
skaber. Til trods for at mange mennesker gør 
en stor indsats for at udbrede kendskabet 
til vore hunde, så sker der ikke lige frem en 
eksplosion i efterspørgsel og tilgangen af 
medlemmer. Men vi skal ikke give op og os 
der har stående hund, skal blive ved at nyde 
disse hunderacers fortræffeligheder.
  Tilbage til spørgsmål fra Bent Olsen som 
fi k den udgang, at Bent bad mig skrive et 
par indlæg til klubsiderne i Jagthunden 
om, hvorfor jeg valgte en stående hund (og 
stadigvæk har det).
  Jeg er født og opvokset i det nordjyske 
i en familie og i et område, hvor jagt var 
en stor del af kulturen og hverdagen. Her 
kravlede – og senere gik - jeg med alle der 
gad have mig med på jagt. I starten havde 
vi i familien ikke en hund, så jeg udgjorde 
tjansen som både apportør og driver. Da jeg 
rundede de 12 år fi k vi den første hund – en 
rød cocker spaniel af sjælden herkomst. 
Den var galsindet og fortjener ikke videre 
efterskrift. 
  Da denne døde skulle vi have en ny hund. 
Det var i året hvor jeg erhvervede jagttegn 
og snakken om valget af race gik lystigt. 
Mine forældre var mest til en labrador, mens 
mine tanker kredsede omkring en hund med 
stand. På de mange, mange jagter jeg havde 
været med på som ”klapper” var der ind i 
mellem hunde der stivnede som skåret ud af 
granit. Jeg synes det var fantastisk. Det helt 
unikke at hunden tog stand (og blev stående) 
så jægeren kunne få skudchance til en fasan, 
agerhøne eller sneppe var allerede tidligt 
noget jeg fandt meget spændende. Så jeg vil 
gerne have en stående hund – helst en setter 
eller en pointer. Dette vandt på ingen måde 
gehør i det lille nordjyske hjem. - De er ikke 
til at styre. - Hvem skal så hente ænderne vi 
skyder? - Du får ingen invitationer til jagter. 
osv, osv. Fordommene var mange, så der 

blev indgået et kompromis – mine forældre 
gik med til en breton.
  Dette skyldes fl ere ting. Den var ikke så 
stor, vores nabo havde haft en breton og 
vi havde set bretons på fl ere jagter, og de 
fungerede fi nt. Den altoverskyggende grund 
til at det blev en breton, var dog den, at min 
søster og svoger ca. 1 ½ år tidligere havde 
købt en breton. En helt igennem fantastisk 
hanhund, der lød navnet Teis. Teis var rolig, 
omgængelig og allerede fra tidlig hvalp 
viste den instinktet til stand – jeg var vild 
med den hund! 
  Inden Teis var et år gammel begyndte vi at 
anvende Teis til al slags jagt. Der blev skudt 
en del agerhøns og fasaner for den og den 
nød at jage i de store nordjyske klitplanta-
ger, hvor den kunne drive råvildt ud i alle 
verdenshjørner. En sådan hund måtte jeg 
have! Jagttegnet ventede lige om hjørnet og 
jeg gad ikke at STÅ på jagt – jeg vil GÅ på 
jagt.
  Hos opdrætteren af Teis, Jens Knudsen i 

Ribe, var der en tæve fra samme kuld til 
salg. Den var på daværende tidspunkt knap 
2 år og ”den havde ikke det ønskede format 
til markeprøve”. Det var jeg helt ligeglad 
med og aftalen blev, at vi skulle have denne 
hund på prøve i 14 dage, for at se om den 
var noget for os. Mille – som hunden hed 
– tog alle med storm og jeg havde fået en 
jagthund.

Hurtigt begyndte træningen med apporte-
ring, så den kunne være klar til første jagt-
sæson. Da jeg ikke var fyldt 18, måtte der 
fi ndes en alternativ måde at komme rundt 
på. Min far konstruerede en transportkasse 
til min grønne Puch Maxi. Her kunne Mille 
sidde og dermed var det muligt at komme 
rundt og træne. Innovationen blomstrede al-
lerede dengang og senere blev der konstru-
eret en udsætningskasse, som kunne clipses 
på transportkassen. Det var et herligt syn!
  Mille var en fantastisk jagthund! Der blev 
skudt mange, mange fugle for hende og hun 

Knallert med transportkasse. Foto: Flemming Sørensen.
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var en uovertruffen apportør. Udsagnet om, 
at det hunden bliver brugt til, det bliver den 
også god til, fi k jeg hurtigt bekræftet. Mille 
fungerede perfekt på jagt og den gode hund 
var for mig vejen til mange invitationer til 
jagter som jeg ellers ikke vil have fået. Den 
drev med utallige stykker rå- og kronvildt, 
har hentet et utal af ænder og gæs og gav 
mig uforglemmelige jagtoplevelser i mine 
første jægerår.
  Min søster og svoger var med Teis begyndt 
at interessere sig for markprøver. Og nysger-
rig som jeg var, skulle jeg naturligvis følge 
med i hvad det nu var for en interesse. Teis 
viste sig at være en meget talentfuld ung 
hund, som fi k ros af ”de rutinerede” hunde-
folk. ”Et stort emne”, ”Fantastisk vildtfi n-
der”, ”Prima stil” var nye udtryk som gang 
på gang blev hæftet på den hund.
  Jeg (vi) anede jo ikke så meget om det 
i starten. Teis var brugt på jagt, hvor den 
nærmest altid fi k stande for de hønsefugle 
og snepper som var i terrænet – det var 
åbenbart noget der kunne bruges på mark-
prøver!! I hvert fald fi k Teis hurtigt mange 
præmier i bogen og inden den var fyldt to 
år, skulle den med til DM – helt på Lolland! 
Folk i det nordjyske mente jeg havde fået 
pip – at køre helt til Lolland (dog ikke på 
Puch Maxi´en)  for at se nogle hunde blive 
sluppet i roemark….Men jeg var bidt af det. 
Bidt af den spænding der var i konkurrencen

 om at fi nde de bedste hunde til at tage stand 
(sådan opfattede jeg det dengang). 
  Desværre var den første oplevelse på DM 
ikke så lang – Teis var lidt vild i de lolland-
ske roer, og fi k kun et enkelt slip. Senere 
revancherede den sig på markprøve og fi k 
fl ere 1.vindere i bogen og blev Jagtcham-
pion.
  Det første efterår med Mille som jagthund 
var overstået og på en knallerttur gennem 
Øland Enge en søndag formiddag i februar 
`90, mødte jeg en gruppe personer, der var 
ude at træne deres hunde til markprøve. 
Korthårede, Ruhårede, Kleiner Münsterlän-
dere og en enkelt Engelsk Setter samt en 
Irsk Setter, som med deres førere travede 
rundt på de forblæste vinterkolde marker. 
  Jeg var nysgerrig, og de spurgte om jeg 
ikke vil med. Og herefter blev min interesse 
yderligere styrket. Hurtigt fi k Mille stand, 
rejste på ordre et par agerhøns og satte sig 
ned. For mig på daværende tidspunkt en 
naturlig ting, men begejstringen ved de 
øvrige var stor. - Du skal på prøve med den 
hund. De var fl inke og roste hunden (vel 
rigeligt), hvilket bevirkede at jeg blev lokket 
med til yderligere træning de efterfølgende 
weekends. 
  Midt i marts skulle jeg til prøve og efter 
en nat uden meget søvn p.g.a. nervøsitet, 
startede jeg på prøven ved Toftegaard. Jeg 
fi k en utrolig god behandling af alle delta-
gere og Mille fi k også en præmie. 2.præmie 
i Åben Klasse og jeg var pave stolt – ikke 
mindst af den førerpræmie som dommer 
Kurt Kjærsgaard tildelte mig. 
  På lokalprøven dagen efter fi k Mille 1.præ-
mie i Åben Klasse og blev bedste hund, 
hvorefter jeg synes markprøve egentlig var 
ret sjovt.
  Efterfølgende havde jeg rigtig mange gode 
oplevelser på prøve med denne hund. Mille 
blev startet ni gange i åben klasse, og fi k 7 x 
2.præmie og sluttede med en 1.præmie. Den 
var effektiv, men manglede lige det sidste 
i formatet. Hun var dog en fremragende 
jagthund, og det var netop dét jeg havde 
brug for!

  Senere bliver hun parret, og jeg beholder 
en hanhvalp fra dette kuld. Jacques opnåede 
fl ere præmier i unghundeklassen og opnåede 
1.præmie i åben klasse på første start. Han 
blev imidlertid solgt, da jeg frafl ytter det 
nordjyske for at studere i den modsatte ende 
af Jylland.
  Jeg fi k endnu en breton, som jeg overtog 
fra min svoger. Søren havde desværre ikke 
den fornødne tid til at arbejde med hunden 
og jeg fi k i første omgang lov at træne med 
den. 
  Steff var en vældig hund – lidt anderledes 
end de to første bretons jeg havde haft. Den 
var en ”overskudshund” og satte min mang-
lede erfaring på prøve. Alligevel lykkedes 
det os i fællesskab at få den bragt i orden, og 
det var denne hund der for alvor gjorde, at 
jeg fi k interessen for markprøver. 
  Steff fi k altid mange fornemme ord med på 
vejen af dommerne, og det var en type hund, 
som ”kunne bide skeer med de andre racer”. 
Med Steff oplevede jeg mange glæder på 
markprøve - også selvom den ind i mellem 
havde rigelig jagtlyst, så prøvedagen ikke 
blev så lan. 
  Heldigvis var der også mange succeser 
på prøverne og Steff vil altid stå som noget 
specielt i blandt mine hunde.
  Også på jagterne gav Steff mig og mine 
jagtkammerater gode oplevelser. Uanset 
terræntype ydede den sit bedste for at 
fi nde vildt. Den afkræftede fl ere myter om 
stående hunde og var for mig en uovertruf-
fen jagtkammerat, hvad enten det var i skov, 
på mark eller som apportør på ande- og 
gåsejagt.
  Jeg var blevet ”bidt af” markprøverne og 
da jeg i ´98 blev færdig med studierne fi k 
jeg muligheden for at få en bolig, hvor jeg 
kunne have fl ere hunde. Jeg havde stadig-
væk Steff, men valgte at prøve en anden 
race end breton. Hvorfor? Læs med i næste 
nummer af Jagthunden.
God jagt og prøvesæson.
Knæk & Bræk
Flemming Sørensen

Tyregodpokalen er skænket af afdøde 
Herold Otterup Jensen til bedste hund i 
åben klasse ved den midtjyske apporte-
ringsprøve. Med pokalen følger et fotoal-
bum, hvor der indsættes et billede af den 
vindende hund samt ejerens navn. I 2006 
blev albummet fyldt, hvorefter vi med møje 
og besvær fi k vi købt et nyt album i samme 
format.
  Det blev taget i brug i 2007, hvor Vøggs 
Zaco vandt. I 2008 vandt Villestoftes Mie. 
Undertegnede ved med sikkerhed, at album-
met fulgte med da pokalen blev afl everet. I 
2009 vandt Niholys Chang ejer Niels Hol-
ger Lykke. I 2010 vandt Hesselhøjs Hero, 
ejer Johan Sandersen. I 2011 ikke uddelt. 

I 2012. Niholys Chang, ejer Niels Holger 
Lykke. 2013, Sorte, ejer Jørgen Gordon 
Andersen. I 2014 Spurvfugldalens Qizi ejer 
Hugo Nielsen. I 2015 Villestoftes Viktor, 
ejer Niels Holger lykke. I 2016 Vøggs A. 
Rhea, ejer Bent Olsen. Desværre manglede 
albummet nu. 
  Jeg vil opfordre de nævnte vindere se efter 
i skabe og på hylder, for om muligt at fi nde 
det forsvundne album, således, at traditio-
nen kan fortsætte. Bliver det fundet kan 
man henvende sig til mig, så vil jeg sørge 
for at det bliver ajourført. 
Venlig hilsen Bent Olsen

Efterlysning.

Foto: Flemming Sørensen.

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

www.engelsksetterklub.dk

Superfint sommertræf

Denne gang skulle vi for første gang holde 
dette på Jytte og Jan Andreasens private 
jorder – det havde vi set hen til med stor for-
ventning – og alle vore bedste ønsker blev 
så rigelig opfyldt.  1000 TAK til Jytte og Jan 
for deres store gæstfrihed.
  Fredag eftermiddag indtog de første vogn-
tog den nyoprettede campingplads, og hen 
på aftenen blev der tændt op i grillen, hvor 
vi grillede vore medbragte bøffer på deres 
skønne terrasse – alle hunde nyhederne 
siden sidst blev drøftet, og det blev halv sent 
før alle kom i seng.
  Lørdag morgen kl. 8.15 var Kirsten og 
Tage Skov klar med det store morgenbord, 
og efterfølgende bød Tage velkommen og 
fortalte om planerne for weekenden. 
  Derefter startede udstillingen op med Mari-
anne Weichenfeld som dommer, Marrit som 
sekretær og Minna som steward, dette fun-
gerede perfekt for alle parter og udstillingen 

sluttede med at Erling Clausens Heegårds 
Zuki blev bedste hund – der var 14 hunde i 
ringen, og Marianne gav sig god tid til at se 
på hundene og på efterfølgende kritik.   
  Efter frokosten startede apporteringsprøven 
op med Poul Aagård som dommer.   Der var 
14 hunde tilmeldt og de 11 bestod – Erling 
Clausen gjorde rent bord og blev prøvens 
bedste – igen – med samme hund som vandt 
udstillingen. Det kunne vi alle glæde os 
over, da Jørgen Heegård ikke troede dette 
ville ske, så han havde sat en kasse øl på 
højkant. 
  I 3. halvleg blev en helt ny disciplin ind-
ført: At skyde til måls efter forskellige ”dyr” 
med bue og pil – styret med hård hånd af 
Steffan Clausen – efter dette skulle vi skyde 
efter lerduer, og sidst men ikke mindst: 
Ringridning på en havetraktor og det er svæ-
rere end det lyder til. Det gav anledning til 
megen latter.  Det vindende par blev Lis og 

Keld - tillykke. 
  Den helstegte gris og det dejlige tilbehør – 
tilberedt af værtsparret med gode hjælpere – 
blev nydt om aftenen med vin a libitum. Det 
gør altid lykke.  Erling takkede alle de, der 
havde givet en hånd med og ingen nævnt, 
ingen glemt, og det blev igen sent før alle 
gik til ro. 
  Søndag formiddag fortsatte apporterings-
prøven, denne gang med en ny kaster!  Syv 
hunde deltog og de seks bestod.  Inden 
frokosten blev udstillingsteltet brændt af – 
under behørig respekt – alle de problemer, 
der havde været dagen før med at få det 
stillet op, gjorde, at det blev besluttet i løbet 
af lørdag aften, at nu skulle det brændes af 
– og det nyoprettede teltudvalg nedlagde sig 
selv, da formanden lovede, der ville blive 
købt et nyt til næste år.  
  Efter de grillede pølser var spist, sagde alle 
farvel og tak for en herlig weekend, og trak-
toren kunne begynde at få campingvognene 
kørt op på asfalteret vej – det havde styrt-
regnet om natten og vejen var blevet noget 
fedtet – alle tog det hele med godt humør.
  Ingelise Thomsen

Der var i 3. halveg konkurrencer i lidt af hvert. Foto: Patrick Eggers.

En glad hund eller hvad? Foto: Patrick Egfgers.
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Det er jagttid, når disse linjer læses. Den 
herlige jagt på agerhøns er stort set slut for 
i år. Men heldigvis er der i de næste måne-
der masser af anden god jagt. Forhåbentlig 
venter der dig og din hund en række gode 
jagtoplevelser i efteråret og vinteren. 
  Hver især har vi vore foretrukne jagt-
former. Ligesom jagtmulighederne er 
forskellige fra person til person; bestemt 
af temperament, pengepung og – i et vist 
omfang – bopæl.
  Du er formentlig den lykkelige ejer af én 
eller fl ere engelske settere. Husk, at det er 
en jagthund. Den har krav på et jagtliv, som 
du har pligt til at forsøge at give den.
  Skal vores race udvikle sig og udbredes 
til fl ere jægere, må vi vise, hvad den dur til 
på jagt.
  Du skal ikke tage din unghund med på 
enhver jagt, men den voksne og veldres-
serede hund skal via jagten gøres til færdig 
jagthund. 

Knæk og bræk

Billedet er uskarpt, - men en engelsk setter apporterer 
altså også ræv. Foto: Harris Jensen.

Det var vådt på heden, da ESK afholdt den 
traditionelle træningsweeken 13. og 14. 
august. 
Lørdag med silende regn, søndag vekslende 
sol og byger. Men vinden var fi n, og i grun-
den var det vel godt ”hundevejr”.  
  Begge dage mødte cirka 30 hunde og lidt 
færre førere, som begge dage blev fordelt på 
to hold. Der var godt med fugle på terræ-
nerne, og der blev vist meget fi nt hundear-
bejde med solide fugletagninger.
  Frokosten blev begge dage indtaget under 
tag i en stor pavillon i den nærliggende 
skov. 
  Som altid var humøret og kammeratskabet 
i top. Fantastisk arrangement under Knud 
Overgaards ledelse.
  Stor tak til Knud og hans hjælpere.
  Og værd er det også at nævne den smukke 
natur på heden, hvor lyngen blomstrede 
og gav farvepragt sammen med sortebær, 
blåbær og tranebær.

Hvide settere og blomstrende lyng

Stand og sekundering. Foto: Kenneth Asmussen.

Gode billeder ef-
terlyses
Vi er nu godt ind i jagt-
tiden. Tag kamera med 
i lommen og få nogle 
gode billeder af dig, dine 
jagtkammerater og jeres 
skønne hunde.
  Send dem til klubre-
daktøren. Her kan man 
altid bruge gode billeder 
af engelske settere i alle 
mulige og umulige situa-
tioner.

Søndag d. 4. september fyldte Jørgen Ras-
mussen 80 år. Jørgen er født og opvokset 
med engelske setter og har gennem mange 
år været medlem i Engelsk Setter Klub. 
Han har altid været en ivrig deltager på de 
arrangementer klubben har afholdt. 
  Jørgen har haft en del Engelske setter gen-
nem tiden, som han har ført frem på prøver. 
Af disse skal nævnes Soldan, en hund som 
Jørgen opnåede fl ere præmieringer og vin-
derklasse placeringer med, bla. deltog han 
på DM og blev 4 vinder. 
  Jørgen er også en meget ivrig jæger og især 

jagten med den engelske setter, men mange 
andre jagtforme har også Jørgens interesse. 
  Kære Jørgen det kan godt være at du ikke 
længere er aktiv med den engelske set-
ter, men jeg ved at du stadig følger ivrigt 
med i hvad der sker i hundeverden. Vi vil i 
Engelsk Setter Klub ønske dig hjertelig til-
lykke med dagen.
  På bestyrelsen vegne
  Erling Clausen 

Jørgen Rasmussen 80 år

www.fjd.dk



61

DANSK GORDON SETTER KLUB

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

www.dgsk.dk

Danmarks største apporteringsprøve

DISK & DGSK Klubweekend  blev afviklet 
i anden weekend af august med lidt blandet 
vejr på programmet.
  Fredag aften havde ca. 25 klubmedlemmer 
fundet vej til den selvbestaltede grillaften, 
hvor vi, grundet det skiftende vejr, havde 
fået tildelt et dejligt lunt indendørs lokale, 
med køkken og en stor gasgrill stillet til rå-
dighed. Aftenen forløb, lige nøjagtig så godt 
som den plejer, med masser af hundesnak til 
ud på de små timer. Vejret i weekenden var 
skiftende med enkelte byger og til tider lidt 
sol. Hundefolk er dog naturmennesker og 
ingen piber heldigvis over lidt regn

Udstilling
Lørdag morgen havde centeret, som i alle 
henseender var særdeles professionelle, stil-

let en boldbane til rådighed for udstillingen, 
med opstillet pavillon, borde, stole, strøm 
parat og alt. Christina Bak havde arrangeret 
udstillingen, sørget for programmer, m.m.
  Line Hebsgaard Clausen havde, som altid, 
velvilligt sagt ja tak til tjansen som ringse-
kretær og alt forløb også helt perfekt.
  Wenche Porsanger var en yderst kompetent 
og informerende udstillingsdommer, som fi k 
megen ros af deltagerne. Vi er særdeles tak-
nemmelige for at Wenche ville bruge en hel 
weekend på vores hunde. Wenche gav da 
også udtryk for at specielt apporteringsprø-
ven, om eftermiddagen, havde givet hende 
megen lærdom.
  Selve udstillingen blev, blandt de 22 del-
tagere, vundet af Åens Hr. Whitefoot, ejet 
af Erik Petersen, og fl ot handlet af Sandra 

Willumsen og blev tildelt EXCL CK Cert og 
BIK 1 BIR og BIS. En meget værdig vinder 
af hele udstillingen.

Apporteringsprøve.
Kl. 13,00, efter en god grillpølse pause, 
startede Danmarks største apporteringsprøve 
i regi af DGSK med 31 deltagere – tillige 
var der en stor mængde publikum.
  Prøven var henlagt til Gert Clausens 
ejendom i Gørding, hvor mange apporte-
ringsbrag er afholdt i tidernes løb. Gert var 
særdeles beæret over også at have medvirket 
til at arrangere Danmarks største af slagsen  
  17 hunde bestod prøven.
  Bedste Irske Setter og klubmester blev 
Kirstinekærs Eddie ved Birte Jensen med 29 
point.
  To hunde opnåede på prøven maksimum-
point 30, begge var Gordon Settere, Vajskær 
Abidal ved Christina Petersen og Trold-
markens Jill-Sif ved Anton Dahl og efter 
en matchning kunne Abidal og Christina 
fortjent fejres som Klubmester og blev 
ligeledes tildelt Henry West Jensens appor-
teringspokal i ÅK, mens Sif fi k Henry West 

Høj humør trods regnen. Foto Flemming Nielsen.

På plads med den første due/”danser med hunde”.  
Foto Flemming Nielsen.
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Jensens pokal som bedste UK hund.
  Erfarne dommere på prøven var Brian 
Krog, Martin Clausen og Svend Åge Vad.
  Bedste hund udover Irsk og Gordon racen 
blev efter matchning ES Tobølbjergs L Sus 
ved Søren Godtfredsen.
  Umiddelbart efter DGSK’s prøve startede 
8 hunde på DISK’s apportprøve hvoraf de 
6 bestod. Resultaterne for begge prøver regi-
streres på hundeweb.
  Alle deltagere viste gennem eftermiddagen 
fl ot sportsånd, også når marginalerne var lidt 
imod dem.

Lørdag aften samledes små 40 personer, i 
Vejen Idrætscenters Sportshotel til en dejlig 
festbuffet, med mad af meget høj og suve-
ræn kvalitet.
  Gaven og takken til dommere og offi cials 
var ”vin eller øl ad libitum”, til dem og 
deres ledsagere, hvilket der ikke blev prote-
steret imod.
  Wenche Porsanger fi k tillige overrakt en af 
vores ”store” DGSK vaser.
Søndag samledes ni ekvipager til træning 
med specielt fokus på ”ro i opfl øj” og 
”sekundering” – under ledelse af den erfarne 
instruktør Erling Clausen. Nogle lærerige 
timer, hvor både hund og fører lærte meget. 
Mangler man hjælp til dressur af sin fugle-
hund er Erling Clausen absolut den rette at 
henvende sig til (Mobil 0045 23 34 06 35 – 
erlingclausen@live.dk)
  Kl. 13 afsluttedes klubweekenden med et 
trefoldigt leve for både DGSK og DISK.
  PT. arbejder Robert Paulsen med at se 
på mulighederne for at tilrettelægge næste 
års fælles klubweekend i det sønderjyske, 
den første weekend i august 2017. (Dog 
med forbehold) Sæt derfor allerede kryds i 
kalenderen nu.

Åens Hr. Withefoot fl ankeret af Wenche Prosanger, Erik Petersen og Sandra Willumsen. Foto Flemming Niel-
sen.

Her under: De placerede hanhunde. Foto: Flemming Nielsen.

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

www.irsksetterklubben.dk

Klubweekend 2016
Igen i år var Dansk Irsk Setter Klub og 
Dansk Gordon Setter Klub samlet til en hyg-
gelig weekend i august. I år foregik det hele 
i og omkring Vejen.
  Som altid, ankom folk fra nær og fjern fre-
dag aften, hvor der blev grillet de medbragte 
bøffer og pølser. Der blev hyggesnakket på 
kryds og på tværs hen over hele aftenen. 
Desværre var det lidt koldt, så det sociale 
foregik indendørs.
  Lørdag morgen var der traditionen tro 
først certifi kat-udstilling og efter frokost, 
anerkendt apporteringsprøve.  Udstillingen 
startede i fl ot solskin og med en meget 
professionel medarbejder fra Vejen Idræts-
center, kom udstillingen hurtigt i gang. Vi 
havde glædet os meget til at få besøg af 
dommer Wenche Porsanger fra Norge. Wen-
che Porsanger har Gordon Settere og meget 
aktiv på både fjeld, mark og udstilling.
  Gordon Setterne startede udstillingen 
og det viste sig hurtigt at Wenche godt 
kunne lide hanhundene. Alle hanhundene 
fi k Excellent! Til sidst stod Wenche med 4 
fl otte hanhunde, som skulle placeres i 1. – 4. 
vinder.  Det endte med at Wenche gjorde 
Aaens Hr. Whitefoot v/Erik Petersen, hand-
let af dygtige Sandra Villumsen, til Bedste 
Hanhund og senere blev Hr. Whitefood også 
Bedst i Racen. Tæverne kunne desværre 
ikke holde samme niveau og der blev derfor 
ikke fundet en ”Bedst i Modsatte Køn”. Til 
gengæld vandt Aaens Hot Beauty v/Bjarke 
Farsinsen pokalen til bedste Brugsklasse 
Tæve.
  Lige som det blev Irsk Setternes tur til at 
gå i ringen, begyndte det desværre at regne. 
Skiftevis stille og roligt og meget voldsomt. 
Lidt synd da folk jo naturligt nok søger 
dækning for regnen. Det viste sig at Wenche 
havde helt samme issue (problemstilling 
red.) omkring Irsk Setterne. Hos Irsk Set-
terne var det bare tæverne hun kunne lide. 
Ingen af hanhundene kunne hive sig op på 
et CK, så heller ikke her blev der fundet 
nogen ”Bedst i Modsatte Køn”. Bedste 
tæve og dermed også ”Bedst i Racen” stod 
imellem Vilslev M. Zoe v/Flemming Vilslev 
og Kragereden MoneyPenny v/Palle Krag. 

Og til sidst kunne Palle Krag & Money-
Penny trække sig tilbage som vindere af 
Irsk Setternes udstilling ved at blive ”Bedst 
i Racen”. 
  For at lave lidt sjov og lidt show fra galle-
riet blev der også dystet om ”Best in Show”. 
To fl otte hunde der hver i sær repræsente-
rede sin race på bedste måde. Og til sidst 
kunne Aaens Hr. Whitefoot kalde sig udstil-
lingen bedste hund. En fl ot afslutning på en 
travl formiddag, hvor tingene i sekretariatet 
bare kørte som det skulle.
  Stort tillykke til Erik Petersen og Palle 
Krag med jeres fl otte resultat. Tusind tak til 
Line Clausen som skrev kritikker som om 
hun aldrig havde lavet andet! Tak til dom-
mer Wenche Porsanger for at tage turen til 
Danmark.
  Efter frokost hos Gert Clausen, startede, 
nok én af de størst arrangerede apporte-
ringsprøver i DGSK/DISK-regi med i alt 
31 ekvipager. Heldigvis var det tre erfarne 
dommere som skulle tage sig af slagets gang 
plus en dommeraspirant.
  Bedste Irsk Setter blev Kirstinekærs Eddie 
ved Birte Jensen med 29 point. 
  Bedste Gordon Setter stod imellem 

Vajkærs Abidal ved Christina Petersen og 
Troldmarkens Jill-Siff ved Anton Dahl, som 
begge fi k max. point. Efter en matchning 
vandt Abidal & Christina og blev derfor 
Klubmestre 2016. Jill-Sif & Anton vandt 
pokalen som bedste unghund.
  Bedste ikke Irsk/Gordon blev Engelsk 
Setter Tobølbjergs L Sus ved Søren Godt-
fredsen.
  Stort tillykke til Birte Jensen, Christina 
Petersen, Anton Dahl og Søren Godtfredsen 
med det fl otte resultat.
  Tusind tak til de tre dommere; Svend Aage 
Vad, Brian Krogh og Martin Clausen.
  Lørdag aften var der festmiddag på Vejen 
Sportshotel med stor buffet, hvor der også 
var overrækkelse af apporteringspokaler.
  Afslutningsvis var der om søndagen ni 
ekvipager samlet med Erling Clausen, hvor 
der blev trænet ”ro i opfl øj” og ”sekunde-
ring”.
  Stor tak til alle medvirkende til denne 
weekend. Det eneste som kan medvirke til 
at bevare denne weekend er at vi støtter op 
om arrangementet og de mennesker som lig-
ger et stort arbejde i at få det til køre.
  Tak for en dejlig weekend, Christina Bak.

Fra venstre mod højre ses Dommer Wenche Porsager, Norge, Erik Pedersen, Sandra Villumsen med Aaens Hr. 
Whitefoot, samt Palle Krag med Kragereden MonyePenny. (Foto Flemming Nielsen)
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På apporteringsprøven på Fyn den 3. juli 
var der som sædvanlig god deltagelse. Prø-
ven blev afholdt i et perfekt ”hundevejr”. 
Kataloget indeholdt 12 stående jagthunde 
af forskellig race, hvoraf der var tre der 
ikke bestod prøven. 
  Bedste IS med max point blev Kragereden 
Maggie, DK03589/2010 ved Christina Bak, 
der fi k tildelt Kennel Skovlykkes van-
drepokal. Bedste Fynske IS blev Jasmin, 
DK16767/2011 ved Birgit Basballe Mad-
sen, der fi k tildelt Balder´s Fynbopokal, 
som bedste fynske hund. Kun et point var 
der mellem disse to vindende IS, så det var 
et skarpt felt, denne søndag. 
  Bedste ikke IS med max point blev ES 
Senja´s U. Benzema, DK12005/2014 ved 
Ove Madsen, der fi k tildelt ærespræmie. 
Dommer Søren Stærkær roste hundene, han 
udtalte faktisk, at hundene var vel dresseret.
  Dansk Irsksetter-Klub takker dommer 
Søren Stærkær, prøveleder Helge Knudsen, 
for Deres indsats på dagen, og samtlige 
deltagerne for den store opbakning til den 
traditionsrige apporteringsprøve på Fyn, og 
ønsker alle beståede hundes fører tillykke.
  Palle Krag.

Sommerens apporterings-
prøver

Fra venstre mod højre ses Ove Madsen med ES 
Senja´s U. Benzema, Birgit Basballe Madsen med IS 
Jasmin, dommer Søren Stærkær, Christina Bak med 
IS Kragereden Maggie. (Foto Birgit Basballe Madsen)

Fra FJDs udstilling i Vissenbjerg i juni måned ses fra 
venstre mod højre bedst i racen Kenzo ved Lasse 
Torn, udstillingens dommer H. P. Clausen, bedst i 
modsat køn Kragereden Maggie ved Christina Bak. 
(Foto Palle Krag)

Fra Jagerklubben Hindevads lokalprøve, ses fra venstre mod højre: Svend Buchhave med P Dorrit der blev 
1. VK, Chr. Møller med P Petra der opnåede 1. pr ÅK, Birgit Basballe Madsen, med IS Jasmin der opnåede 2. 
pr. ÅK, John Skovgaard med IS Settermosen Chantel der opnåede 1. pr. UK og blev pokalvinder i UK, Søren 
Stærkær med ES Kaisa, der opnåede 1. pr. UK. (Foto Harris Jensen).

Flemming Vilslev Knudsen kunne midt i 
september fejre sin 70 års fødselsdag. Flem-
ming har været medlem af Dansk Irsksetter-
Klub siden midt i halvfjerdserne, og har i 
de forløbne ca. 40 år deltaget meget aktivt 
i klubben på alle måder. Det var Flem-
ming der som prøveleder introducerede de 
ualmindelige gode fugle terræner i Vestjyl-
land, syd for Esbjerg, som jeg husker det, 
med standkvarter på Esbjerg Brandskole, og 
Landbrugsskolen Riber Kjærgaard omkring 
midten af halvfemserne
  Udover jobbet som prøveleder, har Flem-
ming været aktiv i fl ere forskellige udvalg, 
blandt andet været medlem af bestyrelsen i 
mange år, og selv været formand for klub-
ben, altid med en ildhu, og en stor arbejds-
indsats.
  Det er jagtbrugshunden, Flemmings hjerte 
brænder for, det skal være hunde der kan og 
vil gå på jagt, alle former for jagt selvføl-
gelig, og så skal de være anatomisk rigtigt 
bygget samt kønne, så det er en fornøjelse, 
at se på dem hele dagen. Det går igen i 
Flemmings opdræt, kun de absolut bedste 
avlsdyr, der har vist deres kunnen frem på 
jagt og prøver, bliver brugt til avl i Ken-
nel Vilslev, hvilket også kan ses, af hans 
opdræts mange gode resultater. 
  Det er blevet til mange fi ne topplaceringer 
gennem årene, senest ved Dansk Irsksetter-
Klubs 100 års jubilæums vinderklasse, 
gentog Flemming med sit eget opdræt, 
Vilslev Kari, 1. vinder placeringen fra 2015, 
ved igen, at blive 1. vinder med hæders-
pris. På året imellem disse to hovedprøver, 
har Kari opnået en 3. vinder placering i 
efterårsvinderklasse 2015 ved Vildbjerg, og 

en 2. vinder placering med hæderspris ved 
Schackenborg forår 2016. På DKK mester-
skabsprøve ved Holbæk 2016 blev det så til 
en 5. vinder placering, en fl ot præstation. 
Efter en sådan placering, er vejen hjem 
ikke lang, en 5. vinder placering, på DKKs 
forårs Mesterskabsprøve, blandt de stående 
Engelske jagthunde, er et godkendt resultat, 
og tegn på godt avlsarbejde. 
  For sit store arbejde i klubben og for den 
irske setter, er Flemming i 2003 blevet 
tildelt Dansk Irsksetter-Klubs Hæderstegn 
i sølv.
  På vegne af Dansk Irsksetter-Klub ønskes 
du tillykke med de 70 år, og held og lykke 
fremover i livet, og med avlsarbejdet for den 
irske setter.
  Palle Krag. 

Flemming Vilslev 70 år

Dansk Irsksetter-Klub ønsker Flemming Vilslev hjerte-
ligt tillykke med de 70 år. (Foto Palle Krag)
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DANSK IRSKSETTER KLUB

I forbindelse med DISK 100 år Jubilæum 
2016, var der inviteret til landskamp mellem 
Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Holland og 
selvfølgeligt Danmark. Det var ikke de samme 
kvalifi kationer som tidligere år, men nu nogle 
nye udtagelses krav, det viste sig, at hvert 
land skulle stille med en hund i ung, åben og 
vinderklasse, som så skulle bedømmes efter de 
danske regler.
  Med tanken om, at vise et udsnit af alle 3 
klasser, blev Vinderklasse ekvipage udtaget 
efter 2015 resultater, det skulle være en ikke 
VK præmieret ekvipage i åbenklasse og ung 
hunden blev så højst præmieret ung hund på 
dagen. Man kan jo mene om kriterierne som 
man vil, men en ting er sikkert, der var i hvert 
tilfælde spænding om ung hunde pladsen, 
sjældent, måske aldrig har der været så mange 
præmieringer til unge irske settere i et forår.
  Personligt var jeg nok mere til de tidligere 
kriterier, med 3 bedste hunde fra året før, kun 
fordi jeg ser det ud fra en mulighed for avls 
materialevalg fra det store udland, når det så er 
skrevet så vil jeg nævne, at det alligevel blev 
udbytte rigt med stor ny viden om øjeblikkets 
kvalitet i nogle af de enkelte deltagerlande, jeg 
prøver at beskrive det fra den vinkel jeg så det 
som deltager på dagen. 
  Først vil jeg lige bemærke, det at rejse 5-600 
km. med sin hund i bil, for derefter at lukke 
den ud i omgivelser den ikke er vant med, er 
noget der kræver noget helt særligt, uanset 
om det er nord eller syd på, det er bare en 
krævende opgave på alle måder, både fysisk 
og psykisk, dette gælder både fører og ikke 
mindst hund. Nogle præstationer på dagen bar 
måske lidt præg af manglende omstilling, det 
er svært at sige, men helt klart er det, at det er 
en stor kvalitet for en hund at være omstillings 
parat!
  Vi havde et to dommer system uden de helt 
lange kritikker, det betød, at det var lidt svært 
at følge helt med i hvor lunt hundene lå i dom-
mernes rangering, men det var lidt presset på 
tid, på grund af de 18 hunde på dagen. Jeg kan 
selvfølgeligt ikke huske hvert slip og så ikke 
alt på samme måde som dommere og andre 
deltagere.
  Vi startede med unghunde på nedsprøjtet 
efterafgrøde mark, den var nok ikke det mest 
inspirerende for de unge hunde for fl ere af 
dem gik væsentligt bedre senere i rapsen. Den 
Finske unge hund virkede som jeg kender de 
fi nske dyder, meget grundig og effektiv på 
fugl, måske lidt køb på fart og stil men med en 
meget fl ot fugletagning i andet slip. Svensken 
havde jeg set fl ere gange, og er som Agnetas 
hunde nu er, godt arbejdende i god stil og 
dejligt frie i deres virke, desværre ikke held på 
fugle denne dag. Den Norske ung hund syntes 
lidt præget af den lange rejse, stilmæssigt 
ikke helt oppe i kardance, med lidt svingende 
hovedføring og ihærdigt søgende ved gærder 
og kanter.
  Fra Tyskland var kommet en fi n repræsen-
tation i alle tre klasser og ung hunden var da 
også på stil ganske godt gående men ikke 
helt på højde med de to andre tyske hunde på 
dagen, der manglede lidt i intensitet men der er 

jo lige det med den lange rejse. Den holland-
ske ung hund var en lille kvadratisk lidt lys 
tæve der lige så godt kunne være et billede af 
den danske avl da jeg startede med hund for 
30 år siden men ganske godt arbejdende, det 
skinnede lidt igennem, at den var meget ung 
også på fugl.
  For Danmark stillede min egen ung hund 
(lidt snyd ”fransk import”) der var som han 
plejer lidt ung i sind og arbejdsmoral, ja så 
vågnede han pludseligt på harer, spild af tid, 
men han sluttede af med en fl ot situation som 
kun jeg og den danske dommer så men som 
dagen skred frem så rakte det til 30 point, 
maksimum, bedste ung hund og nr. 2 på dagen 
samlet. I åben klasse var der i mine øjne lidt 
mere svingende kvalitet eller påvirkning af 
fremmede forhold, der var mange chancer for 
fugl med ringe udnyttelse.
  Det var ikke sådan at jeg husker alle de 
deltagende hunde tydeligt fra slip til slip men 
den Finske ser jeg som stabilt præsterende i 
godkendt stil, magter ikke fugle arbejdet på 
dagen. Den svenske var tydeligt præget af de 
uvante omgivelser men som bonus viden så 
havde jeg set den i to træningsdage og der var 
fremgang om end et stykke vej endnu, inten-
sitet og stilmæssigt svingende, lidt uheldig i 
fuglearbejdet der med lidt held kunne være 
lykkedes helt. Den norske åbenklasse hund 
har jeg ikke rigtigt følelsen af, at jeg rigtigt fi k 
set, den kom ikke rigtigt på marken med det 
en norsk hund i åben klasse er nød til at byde 
ind med, de plejer at være stærke på fugl der 
oppe, på dagen var der ikke noget stilmæssigt 
at hente i Norge.
  Den tyske hund husker jeg lidt bedre, nok 
på grund af den var den bedste i åben klasse, 
veldresseret, godt reviderende i godkendt stil, 
med de kritiske briller så var den en anelse 
blød i galoppen og lidt mere frigjorte bevæ-
gelser havde pyntet men en stabil præstation 
der manglede lidt held. Hollandsk åben klasse 
kunne efter stilen og søg lige så godt have 
været dansk men lidt præget af forhold og ting 
ikke lige fl askede sig. Det lykkedes ikke for 
Jan Lorentzen’ danske åben klasse hund der er 
alm. kendt som stil ren og hårdt arbejdende, så 
den bruger jeg ikke mere krudt på her. I vinder 

klasse var der som i åben klasse et generelt 
stort spild af fugle.
  Den fi nske VK hund var som de andre fi nske 
hunde stabilt arbejdende men med chancer og 
spildprocent der ikke var præmierings værdigt 
i dag. Sverige havde en stor fl ot hanhund fra 
Agneta som deltager i VK. Han gik dejligt frit 
og med hjertet, fuld fart, lidt åbent og lidt råt 
men en skøn galop, højt hoved men på dagen 
lidt råt og nok over evne. Norges svar på en 
VK hund virkede ikke begejstret for rapsmar-
ker, søgte mere intenst ved gærde og hegn, 
stilen præget af manglende rutine for danske 
forhold.
 Den tyske VK hund var en lidt mindre tæve 
der på stilen var dagens oplevelse, dejlig fl ad 
galop, godt søg og så et godt præcist fugle 
arbejde der rakte til titlen som dagens bedste 
hund, velforberedt, veltrænet, veldresseret og 
et materiale vi godt kan skæve grundigt efter, 
helt klart dagen oplevelse. Jeg syntes den der 
på stilen kom den tyske VK. hund nærmest var 
den hollandske, den var bare ikke forberedt, 
dresseret og måske ikke lige så stærk i at rejse 
til et andet miljø for at præsterer, i hvert fald så 
gik den helt af hånd og ekvipagen virkede ude 
af balance. Godtfreds præstation for Danmark 
i VK. 
  Men Storm var som vi kender dem, velfor-
beredt, veltrænet, veldresseret men manglede 
held i fugle situationen, jeg ved at det var en 
af de hunde de andre lande bemærkede, dejligt 
for det er jo lige det der efter min mening er 
hele idéen med sådan er match. Det er muligt 
at jeg med min lidt bramfrie tone kommer til 
at gå lidt tæt på følelserne hos nogle deltagere, 
skulle det ske så er det ikke essensen i dette 
indlæg, jeg har rejst mange gange med hund til 
”alerupæiske” arrangementer og ved godt hvor 
meget det kræver at være hjemmevant, det 
betyder ikke, at jeg med mine øjne udelukker 
nogen linjer eller avls hunde ud fra en enkelt 
prøve men ved gud hvor det en gave at se 15 
nye avlsdyr på en dag. Tak for en herlig stem-
ning blandt deltagere og det store publikum. 
  Ole Schmidt.

: Det vindende Tyske Landshold fra venstre mod højre: Heike Sporleder, ordførende dommer Allan Bredsgaard, 
Hendrikje Mundt, meddommer Erik Rimmen, og Michaela Kuntzsch. (Foto Heinke Sporleder)

Landskamp 2016
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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 special- 
klubbernes 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

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

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

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSE-
HUNDE

Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg. 
Tlf. 65967747
Email. kmlange@mail.dk

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

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

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

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

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

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

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

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Erling Juul, Morellunden 16, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 24647270
Mail. juuls@mail.dk

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

www.fjd.dk

Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning

Sjodvangen 8, 
5610 Assens

Mobil:
40434850

www.agerhons-
opdraet.dk

email: 
alexnissen@c.dk

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 
Agerhøns og fasaner 

sælges
Bestilling modtages på æg, kyllinger 

Moselund Vildt 
8832 Skals

v. Kaj Andersen
Tlf. 86 69 11 16/40 46 97 45
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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
KÆLEDYRS- 
KREMATORIET 
www.dyrekrematorie.dk 
RANDBØL: 75 88 01 23 
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Hvad har  
du lavet i dag?

Jagthund
SJUAN

Vagthund  
Dirfa

Slædehund
DELTA

www.bivet.nu/dk



68

PP Danmark

Magasinpost SMP
ld nr: 42438


