
Jagthunden

Udgives af klubberne for de stående jagthunde i Danmark

Nummer 5 oktober 2018

Fært
Bliv klogere på, hvad 
hunden er oppe imod

Fortiden
bevares
Ildsjæle laver museum



2 www.fjd.dk

eht.dk 
Nu er det nemt!

Pssst: Fortæl det bare videre til dine jagtkammerater.

Altid gratis  fragt  uanset  antal.

Køb det her:

Danmarks bedste....
100% komplet fuldfoder til voksne arbejdshunde. 
Hunde, som får meget motion gennem arbejds- 
eller markprøver, har brug for mere end almindelig 
ernæring for at opretholde helbredet og forblive i 
topform. Det samme gælder for hunde, der er  
gravide, producerer mælk eller er undervægtige.

HUNTING
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Om at drømme om noget
Jeg har fået ny hund. Jeg bruger meget tid 
på den hver dag, og jeg glæder mig over 
den, hver gang vi er ude at gå tur, eller jeg 
arbejder med at lære den de basale færdig-
heder, en jagthund nu engang skal lære.
  Jeg ser for mig herlige jagtdage sammen 
med fyren. Jeg ser stand og høns, der rejser 
i et bulder. Jeg ser snepper, der skruer sig 
op mellem fyrrestammerne, eller hunden, 
der kommer og afl everer den fasankok, jeg 
lige har nedlagt.
  Mon ikke de fl este har det sådan, når 
de har fået ny hund? Forventningerne 
er enorme til hæder på jagt og prøver. 
Desværre bliver man somme tider skuffet. 
Dels fordi hunden viser sig ikke at besidde 
de evner, man havde regnet med, dels fordi 
man ikke selv slog helt til som opdrager og 
dressør. 
  Men drømmene har jeg lige nu, og dem 
kan ingen tage fra mig.
  Jeg har også andre drømme nu, hvor vi 
står på tærskelen til et helt nyt kapitel i de 
stående jagthundes historie her i landet. En 
ny organisation, der skal tage sig af arbej-
det, og som overordnet også får ansvaret 
for dette blad.
  Hvad kommer det til at betyde for 
arbejdet? Hvad kommer det til at betyde 
for klubberne, og hvad kommer det til at 
betyde for mig som hundefører og klub-
medlem?
  Jeg drømmer om, at arbejdet skal blive 
frugtbart og smidigt og til stor glæde og 

gavn for alle. Jeg drømmer om, at det skal 
føre til, at vi om et par år har et medlemstal 
i specialklubberne på den anden side af de 
6.000. Jeg drømmer om, at vi skal bombar-
dere ejerne af stående jagthunde med tilbud 
om mange gode og spændende aktiviteter, 
som de kan deltage i uanset race og spe-
cialklub. Flere steder i landet har man vist 
vejen, og det ville være utroligt stærkt, hvis 
vi samlet kunne gå ud med aktiviteter i SJD 
rundtom i de enkelte egne af landet.
  Jeg drømmer også om, at vi virkelig vil 
blive i stand til bedre at vise fl aget over for 
Danmarks jægere rundtom på messer og 
events, end det tidligere har været tilfæl-
det. Og jeg drømmer om, at vi kan få den 
årlige fællesudstilling til virkelig at blive et 
jagthundeevent af de helt store.
  På side 59 er der et herligt billede af 
skønne unger med hunde. Jeg blev sim-
pelthen så glad, da dette billede kom frem, 
og letter på jagthatten for setterklubberne, 
fordi de endelig har taget et initiativ til ju-
niorhandling. Det kunne komme op i langt 
større skala på vores fællesudstilling, og 
det ville med garanti blive en publikums-
succes, der kunne mærkes.
  Når det så blev krydret med forskellige 
aktiviteter for hundeejerne – læs også om 
en workshop for jagthunde – så ville vi 
få en fantastisk platform for øget tilgang 
til de stående jagthunderacer og for fl ere 
medlemmer i specialklubberne.
  Jo drømme er der nok af.
  Jeg drømmer f.eks. også om, at vores 

arbejde for at skabe 
bedre livsvilkår for 
faunaen i agerlandet 
i løbet af de kom-
mende år vil bære 
frugt, så populat-
ionen af såvel jagt-
bare som ikkejagt-
bare arter vil øges betragteligt.
  Jeg drømmer om, at det vil være mere 
reglen end undtagelsen, når man bevæger 
sig rundt i landskabet, at man kan se tiltag, 
hvis formål er at forbedre agerlandbioto-
perne. Og jeg drømmer egentlig om, at 
vi på sigt kan afholde en stor del af vore 
prøver uden at sætte fugle ud.
  Jeg drømmer også om, at der, hvor vi skal 
sætte fugle ud, sker det på terræner, hvor 
det virker naturligt. Vi bliver nok nødt til i 
et vist omfang at sætte ud der, hvor der skal 
afholdes prøver med fældning af fugl, men 
sådan var det også for 50 år siden, da jeg 
begyndte. Da blev vinderprøverne holdt på 
godser, hvor man havde udsætning.
  Jeg drømmer virkelig om, at i en tid, hvor 
det er in at have unikke jagtoplevelser, 
buejagt og falkejagt eksempelvis, bliver det 
også in at jage over stående hund i åbent 
terræn.
  Men mest af alt, så drømmer jeg lige nu 
om spændende oplevelser sammen med 
min nye hund.
  God jagtsæson!
  Flemming Østergaard, redaktør
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Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Alle opdrættere kan få et antal eksempla-
rer af bladet til uddeling (seneste num-
mer) ved at sende en mail til redaktionen, 
jagthunden@fjd.dk.
  Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelses-
porto. Det vil typisk beløbe sig til 175 kr. 
for et kuld hvalpe.
  Red.

Skal din dyrlæge have Jagthunden?
Send en mail til redaktionen, hvis du kender 
nogen, der gerne vil have bladet liggende i 
venteværelse, bibliotek eller lign.

Løst og fast Navnet er på plads til den nye organisation 
Så er det afgjort. Den nye organisation for 
de stående jagthunde kommer til at hedde 
Stående Jagthunde i Danmark (SJD).
  Der indkom mange forslag fra medlem-
merne til det nye navn, og efter at bedøm-
melsesudvalget havde indstillet nogle 
stykker til bestyrelsen, blev der videresendt 
to til specialklubberne nemlig:
  •  Stående Jagthunde i Danmark (SJD) 
     foreslået af Karen Sylvest Hansen, An-
     nette Laursen, Malene Lassen og Henrik 
     M. Thomsen
  •  Organisationen for Stående Jagthunde i 
     Danmark (OJD) foreslået af Anton Dahl.
  Ved afstemning i specialklubberne var 
der stor tilslutning til Stående Jagthunde i 

Danmark (SJD), hvilket så bliver navnet for 
den nye organisation.
  Da fi re havde foreslået dette navn, måtte 
der lodtrækning til for at fi nde vinderen af 
1. præmien.
  Her faldt det ud til fordel for Henrik M. 
Thomsen, der hermed har vundet en snep-
pejagt med egen hund.
  Karen Sylvest Hansen, Annette Laursen, 
Malene Lassen og Anton Dahl vil alle mod-
tage et eksemplar af Den glade Fuglehund.
  Til lykke til alle.
  På bedømmelsesudvalgets vegne
  Flemming Østergaard

Markprøve
Husk FJDs prøve ved Herning den 1. no-
vember. Tilmeldingsfrist d. 22. oktober.

VM for stående jagthunde
Årets verdensmesterskab afvikles i dagene 
25. – 27. oktober i Toledo (det centrale Spa-
nien). Danmark stiller med 8 hundeførere, 
10 hunde og et par reserver. 
  Følg med på FJDs hjemme- og facebook-
side.
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Hunden har hurtigt og effektivt afhjulpet konsekven-
sen af et ikke helt perfekt skud.
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Hvad skal vi 
bruge hunden til?
Overskriftens spørgsmål burde være enkelt at besvare: 

Vi bruger dem naturligvis til jagt.

Tekst: Harris Jensen. Foto: Kim Henriksen m. fl .

Men måske er det ikke så enkelt. I hvert 
fald er langt de fl este jagthunde også 
familiehunde, og en beregning af forholdet 
mellem jagthundetid og familiehundetid vil 
oftest resultere i en markant overvægt af 
sidstnævnte.
  Nu er det formentlig ikke det værste liv for 
en hund at være familiehund, men omvendt 
er lediggang heller ikke altid lykken for en 
jagtglad hund med stort behov for fysisk og 
mental aktivitet.

Opdragelsen på plads
En stor del af dette blads læsere bruger 
også deres jagthunde på diverse former for 
jagtprøver, og disse hunde har så det privi-
legium, at de trænes i apporteringsarbejde, 
sporarbejde, markarbejde m.m. Nogle af 
dem næsten året rundt.
  I øvrigt ville det klæde enhver jagthund og 
jagthundeejer – og højne kvaliteten betyde-
ligt på de fl este jagter – hvis alle jagthunde, 
uanset om de blev brugt på prøver eller ej, 
hen over en lang sommer fi k genopfrisket 
og udvidet de basale færdigheder, som bør 
være kendetegnende for enhver jagthund.
  Der fi ndes efter sigende også hunde af 
stående racer, der kun er prøvehunde. Det er 
der ingen problemer i, hvis de i det daglige 
lever et aktivt liv.
  Men de bliver ikke effektive jagthunde. 
Det bliver hunde nemlig kun ved at komme 
på jagt. De sublime præstationer har nemlig 
oftest baggrund i erfaring; ikke mindst når 
det handler om efterskudsarbejde. 
  Omvendt bør en jagthund ikke komme 
med på jagt, før den har gennemgået en 
solid grunddressur. (Jeg ved ikke, om jeg 
må bruge ordet dressur, det er vist et fyord 
for nogen. Men jeg tager chancen).
 Der skal ikke her i detaljer beskrives, 
hvorfor dressuren inden hundens jagtdebut 
skal være på et vist niveau. Blot skal det 
påpeges, at fatale unoder som harepiskeri, 

uhæmmet prelning, hårdmundethed og 
manglende vilje til kontakt kan være over-
ordentligt besværlige at kurere; ikke mindst 
for en urutineret hundefører. 
  Det er altså også i denne sammenhæng 
bedre at forebygge end at helbrede.

Dummy/vildt
Inden tonen i denne artikel bliver alt for 
frelst, lad os så erkende, at hunde er for-
skellige, og at jægernes behov for jagthun-
defærdigheder er næsten lige så mangeartet.
  Der er hunde, der første gang, de bliver 
bedt om at apportere et emne, bare gør det 
stort set perfekt. De præsterer sikkert ikke 
en siddende afl evering af vildtet, men de 
bringer apportemnet til deres fører. 
  Og når dummyen eller apportbukken 
bliver udskiftet med emner af kød og blod, 
så bringer hundene også dem. Og det uanset 
om emnet er med fjer eller hår.
  Hvis en sådan hunds lykkelige ejers jagtliv 
består i at skyde et par ænder på træk i mo-
sen, en fasan i hegnet eller en hare på grøn-
jorden, så er det vel svært at argumentere 
for, at han eller hun skal stille på alverdens 
kurser og prøver? 
  Det samme kan siges om de hunde, der 
bare fra første færd anlægger et solidt søg 
på marken, tager stand og henter agerhønen 
eller fasanen, når den fældes. Det er sand-
synligt, at den knaldapporterer, men den 
bringer ”fugl på tasken”.
  I den modsatte grøft fi nder vi de hunde, 
der den dag, de præsenteres for et apport-
emne, mildt sagt har en begrænset lyst til at 
fi nde og bringe det. Og det uanset om det er 
en dummy eller en nyskudt agerhøne.
  For resten er der nogle hunde, der gerne 
henter og bringer den vante dummy, men 
som viser yderst begrænset lyst til at samle 
emner med fjer og hår op. Og hvis føreren i 
den situation umiddelbart kun har tvangs-
metoder i værktøjskassen, så er der nogle 

Løse tanker og indfald
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lige tilgængelige for alle.
  Forsøg at udnytte enhver lejlighed på jag-
ter, hvor du oplever, at disse vildtarter fæl-
des, til at spørge jagtherren, om du må købe 
noget af dette vildt efter jagten. Eller om du 
eventuelt efter jagten diskret må prøve at 
lade din hund apportere disse emner. 
  Men lad være med bare at begynde at 
træne din hund i en pause i jagten. Det er 
direkte ubehøvlet at begynde apporterings-
træning med det fældede vildt midt under 
en jagt. 
  Det allerbedste er dog at deltage i nogle af 
de seriøse jagthundekurser, hvor det er en 
del af undervisningens indhold, at hundene 
præsenteres for mange forskellige vildtarter.
  Vi skylder vildtet, vore medjægere og os 
selv, at vore hunde, når de kommer på jagt, 
har vist, at de kan mere end apportere en 
dummy. Og det er altså ingen selvfølge, 
at en hund uden videre apporterer en ræv 
første gang, den møder dette herlige bytte. 
Det er det heller ikke, når det handler om en 
sneppe, en krikand eller en krage. 

Kontakt og samarbejde
Jagthundes (og jægeres) udgangspunkter er 
altså forskellige. Men virkeligheden er, at 
skal en jagthund udvikle sig til en virkelig 
solid og effektiv jagthund, så kræver det 
et betydeligt antal træningstimer i både 
førskuds- og efterskudsarbejde. Til gengæld 
får man så rigeligt betaling for trænings-
timerne, når ens hund – til jagtkammera-
ternes uforbeholdne beundring – bringer 
den vingeskudte fasankok efter en lang og 
snirklet opfølgning i skoven eller roemar-
ken.
  Endvidere er det her værd at vende tilbage 
til denne artikels overskrift: Hvad bruger vi 
vore jagthunde til?
  For rigtigt mange hundefolk er glæden ved 
at arbejde med den unge (og gamle) hund 
samt fællesskabet med træningskammera-
terne fuldt ud på højde med glæden ved jagt 
og prøver. 
  Kontakt er et nøglebegreb, når det handler 
om jagthundearbejde. Lad det derfor være 
udgangsbønnen på denne artikel. Fra 
hvalpen ankommer til os otte uger gam-
mel, skal vi i den daglige omgang med den 
stimulere dens lyst til og glæde ved at holde 
kontakt til os. Det gør vi blandt andet ved at 
kræve øjenkontakt fra den unge hund i alle 
grunddressurens øvelser, og det gør vi ved 
at blive glad sammen med den unge hund, 
når den kontakter os i førskudsarbejdet på 
mark og i skov.
  Men vi kan i høj grad også gøre det ved 
at bruge vore jagthunde i andre situationer 
end lige netop dem, der vedrører jagt og 
hundesport.
  Hvis du er til løbeture, lange vandreture 
eller skiture, så anskaf et trækbælte, og 
både du og hunden vil opleve glæden ved 
– og dermed styrke – den vigtige kontakt 
mellem hund og fører.  

Jagtlykke er, når hunden har hentet ræven ud af mosen. Foto: Jens O. O. Pedersen.

Fordi hunden har hentet i stakkevis af dummyer, er der ingen garanti for, at den springer i „baljen“ og henter 
anden hjem. Foto: Jette Veggerby.

hunde og hundeførere, der på dette stade 
oplever, at drømmen om en karriere som 
apportør på både små og store jagter brister.
  Lad mig her indskyde, at de fl este ejere af 
hunde i denne kategori formentlig kunne 
have sparet dem selv for mange ærgrelser 
og besværligheder, hvis de på et tidligt 
tidspunkt i unghundens liv havde brugt 
tid på øvelser, der sigtede på at stimulere 
og motivere hundens lyst og glæde til at 
samarbejde.
  Desuden slipper stort set ingen hundefø-

rere for at bruge penge og tid på at træne 
den unge hund på duer og kaniner.

Forskelligt vildt
Og når duer og kaniner apporteres ruti-
nemæssigt af hunden, så er det tiden at 
præsentere den for alle de vildtarter, det 
overhovedet er muligt at skaffe. Fasaner, 
ænder og agerhøns er det let at erhverve, 
de kan (desværre) købes for næsten ingen 
penge på mange jagter, men vildtarter som 
ræv, sneppe, kragefugle og krikand er ikke 
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9side
HUNDEN

BOURDON, EN BRILLANT BRETON

November måned, lidt over middag og klart 
og skønt efterårsvejr – den stille brise får 
bladene til at fl ytte sig en lille smule. Vi 
befi nder os i området lidt øst for Varde – 
nærmere betegnet det moseområde, som jeg 
har gået på jagt i siden, jeg som 16-årig fi k 
jagttegn. Området har tilhørt min familie i 
fem generationer, så jeg kender det som min 
egen bukselomme. Ved min side er en ny 
makker. Han er en fl ot og harmonisk bygget 
breton, der har ædelt fransk blod i årerne. 
Han lyder navnet Bourdon de Ladour. For-
navnet er det franske ord for humlebi. 
  Han er fi re år gammel, og jeg har overta-
get ham efter Poul Valdemar Nielsen, der 
gerne ville bruge tiden på andre hunde i det 
store hundehold. 
  På mit terræn har vi ikke store traditioner 
for at sætte fugle ud – vi fodrer hellere de 
vilde. Derfor har vi ikke nødvendigvis en 
masse fugle. Eftersom det er første gang, 
han og jeg skal afprøve samarbejdet, er jeg 
nok noget mere spændt, end han er. Han er 
dog helt klart tændt og trækker utålmodigt i 
linen. Jeg lader bøssen med to patroner. Så 
slipper jeg ham. Afsted det går. Jeg nyder 
synet af hans intense søgen hen over stub-
marken ned langs det trerækkede hegn. 
  Stand! Efter ca. to minutters arbejde er 
der stand langs hegnet. Jeg går hen til ham 
og giver avanceordre. Op kommer en kok, 

der på velkendt maner larmer, mens den 
rejser og fl yver ud over marken. Hunden 
har korrekt sat sig og sidder og afventer de 
næste kritiske sekunder. Bøssen er i anslag, 
og skuddet træffer fuglen ca. 20 meter ude. 
Den pakker sammen, mens jeg kigger på 
Bourdon. For at nyde situationen trækker 
jeg apportordren lidt længere, end det behø-
ves. Kontakten med hunden skal udbygges, 
og han skal vide, at jeg bestemmer. – Ap-
port!   Hunden er på benene, og fuglen er 
hurtigt bragt hjem til den glade skytte. Der 
roses – rigtig meget.
  Vi går videre, og på en time har vi tre 100 
%-situationer, hvor alle facetter i jagten 
med den stående hund folder sig ud på 
højeste niveau. 
  Herefter går vi hjem – tre kokke er 
tilstrækkeligt på mit vestjyske terræn – 
Bourdon er ikke helt enig, men nok er nok. 
På vej hjem i bilen ringer jeg til Poul. Jeg 
fortæller ham, at debuten var fantastisk, og 
at kemien mellem Bourdon og mig er rigtig 
god.

Gammel hund
Årene er gået, og han er er nu blevet 12 år, 
men er stadig en fantastisk hund. Alderen 
trykker primært ved gigt og svagere syn, 
men lysten og fornemmelsen for terrænet 
er usvækket. En halv smertestillende pille 

om dagen holder gigten nede, så generne er 
minimale.
  Han har ubetinget været den mest alsidige 
hund, jeg til dato har haft. Uanset om det 
har været i mosen, stubben, skoven eller 
søen, så har han altid løst opgaven. 
  Grundet mange skovjagter blev søget 
mere selvstændigt. En GPS blev derfor 
indkøbt. For et par år siden skød en jæger 
til et stykke råvildt på skovjagten. Bourdon 
og jeg var ikke langt fra episoden, og jeg 
spurgte skytten, om han havde ramt. Det 
mente han ikke. Dyret løb fi nt videre. 
  Bourdon var fri og havde frisk fært i 
næsen, så han gik egne veje. Jeg fulgte ham 
på GPS, og efter 270 meter blev der meldt 
stand i displayet. Jeg fulgte sporet gennem 
skoven og fandt hunden siddende med et af-
fanget bukkelam. Bidt korrekt i struben og 
dermed hurtigt og effektivt afl ivet. 
Skytten blev glad, men min glæde var nok 
større. 
  Nu er en søn fra sidste kuld af de ca. 70 
hvalpe, han er far til, indlemmet i husstan-
den – forhåbentlig kan han blive lige så god 
som faren. 

Med alderen kommer erfaringen, og bliver hunden brugt meget, får 
man den alsidige jagthund, man drømmer om.

Tekst og foto: Lase Iversen Hansen

Det nedlagte stykke råvildt holdes fast, indtil jægeren 
er fremme.
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Stand!
Det er duften af hønsefugl, der får hunden til at reagere, snurre rundt og tage 

stand. Men mange faktorer spiller ind på hundens muligheder for at fange færten.
Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Kim Henriksen m. fl . Tegninger: Jørgen Axelberg.

Færten driver lifl igt ind i hundenæsen. Korthåren er 
fuldstændig opslugt af det ene, at fremme i marken 
ligger der fugl.
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Der er stand ude i rapsen. Korthåren er 
fuldstændigt opslugt af det sanseindtryk, 
der rammer snuden. Det eneste, hunden 
bevæger, er næseborene, der vibrerer for at 
suge duften ind – færten af hønsefugl. Men 
hvad er fært? Hvordan bevæger den sig, og 
hvilke udfordringer giver det hunden?
  Svaret blæser i vinden, men derfor kan 
man godt blive meget klogere og bedre for-
stå, hvorfor hunden en gang imellem misser 
fuglen eller sænker hovedet.

Følger luften
Ingen er vel i tvivl om, at fært er duftmo-
lekyler, der fl ytter sig via luftens bevæ-
gelser, men hvordan bevæger luften sig? 
Jagthunden har fået forsker ved DMI Niels 
Woetmann Nielsen til at forklare, hvordan 
luften bevæger sig i forskellige situationer. 
Han siger:
  – Koncentrationen af duftmolekyler i luf-
ten har stor betydning for rovdyrs evne til at 
fange duften af byttedyr. Det er formentlig 
nemmere at fange duften, hvis duftmole-
kylerne „klumper“ sig sammen frem for at 
svæve enkeltvis i luften. Sammenklump-
ning kunne tænkes at ske på f.eks. støvpar-
tikler og navnlig hygroskopiske støvpartik-
ler, som trækker vandmolekyler fra luften 
til sig, hvis luftfugtigheden er tilstrækkeligt 
høj (processen, som skaber dis).
  – Når det er sagt, så er turbulens i luften 
(kaotiske luftbevægelser) afgørende for 
koncentrationen. For en given mængde 
duftmolekyler afgivet til luften pr. tidsen-
hed aftager koncentrationen med stigende 
turbulens. For at rovdyr kan lugte byttedyr 
på lang afstand, må duftmolekylerne være 
båret med luften over denne afstand. Det 
kræver vind. Jo mere vind, jo længere væk 
fra byttedyret vil duftstofferne nå over en 
given tid. Men kraftigere vind betyder mere 
turbulens og dermed en mindre koncentra-
tion af duft.
  – Turbulens er ikke kun bestemt af vinden, 
men i høj grad også af luftens statiske 
stabilitet, der er bestemt ved temperaturæn-
dringen med højden. Hvis luften er varmere 
end overfl aden, er luften stabil, hvis den har 
samme temperatur som overfl aden, er den 
neutral, og hvis den er koldere end overfl a-
den, er den ustabil. Ved en given vindha-
stighed er turbulensen markant kraftigere, 
hvis luften er ustabil, end hvis den er stabil.
  – Kombinationen stærk stabil luft, som 
tillader en let vind, uden at det skaber 
nævneværdig turbulens, er derfor nok de 
optimale betingelser, når rovdyr skal jagte 
byttedyr. Hvis luften også er fugtig nok og 
indeholder hygroskopiske støvpartikler, vil 
duftmolekyler formentlig kunne „klumpe“ 
sig sammen og derved gøre det nemmere at 
dufte dem.
  – Efter sigende skal isbjørne være i stand 
til at dufte bytte på fl ere kilometers afstand. 
Netop i Arktis er luften ofte stærk stabil, og 

vinden relativt svag, slutter Niels Woet-
mann Nielsen.

Optimale forhold
For helt at forstå, hvad det er, vi forventer 
af hundenæsen, så skal man også huske på, 
hvad det hele faktisk handler om. Hunden 
kommer strygende i fuld fart over marken. 
Den jager hårdt. Hundens næse bombarde-
res af hundredvis af forskellige dufte, der 
bæres med luften. På et splitsekund skal 
den skille den ene duft, færten af fugl, ud 
og sige: Her er det. Stand!
  Fuglene afgiver fært, når de bevæger sig. 
Jo mere de bevæger sig, jo mere fært afsæt-
ter de til luften. Det er bl.a. årsagen til, at 
rugende fugle er vanskelige at lokalisere for 
rovvildtet, fordi de ligger stille. Vi oplever 

også på jagt og prøver, at en hund løber 
over marken og laver en kort markering 
for så at fortsætte søget. Hund nummer to 
kommer susende forbi stedet, knalder rundt 
i stand og bringer fugl for bøssen. Den 
første hund får nu skyld for at være gået 
forbi fugl.
  Rent faktisk kan det nemt forholde sig 
sådan, at fuglene lå helt stille, da den første 
hund passerede, og derfor afgav ringe fært. 
Da hunden var væk, skulle fuglene lige 
se sig omkring, men trykkede straks igen, 
da de blev klar over, at en ny fare var i 
anmarch. Men bevægelsen var nok til at 
afsætte så megen fært, at den næste hund 
kunne lave en præcis fugletagning.
  Der er næppe ret mange, der er i tvivl om, 
at let til jævn vind med passende luftfug-

En fugl, der bevæger sig (1), afsætter mere fært, end en fugl, der ligger stille (2).

A: Gode færtforhold. Hunden har nemt ved at lokalisere fuglene. B: Færten stiger op og gør det vanskeligt for 
hunden, før den er meget tæt på. C: Færten klæber til jordoverfl aden, og hunden skal have hovedet langt ned, 
før den kan få kontakt med fuglene.
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tighed og balance i temperaturforholdene 
mellem luft og jord (stabil luft) er at 
foretrække, hvis man skal gå på jagt med en 
stående fuglehund. Hunden kan bevæge sig 
med høj hovedføring, fordi færten fordeler 
sig i den første meter luft over jorden. Det 
er de optimale færtforhold.
  Men selv med de bedste forudsætninger 

er der alligevel forhold, som indvirker på 
hundens muligheder for at fange færten fra 
fuglen. Det kan være, fuglene ligger bag 
en terrængenstand, der presser luften lid 
opad, så en del af færten går over hunden. 
Det kan være ved et hegn eller skovkant, 
hvor der pludseligt dannes turbulens, så 
luften snurrer rundt. Det kan også være på 

en sydvendt skråning, hvor der en varm 
septemberdag dannes små skypumper. De 
fl este har sikkert set at halmrester på en 
sådan dag pludselig stiger til vejrs, og det er 
vel urimeligt at forlange af hunden, at den 
skal svæve en halv snes meter oppe i luften 
for at fange færten.

Når vejret driller
De fl este af os har prøvet at gå på jagt, 
hvor alt lykkes. Vi går fra stand til stand 
og skyder fugl efter fugl. Det hele går op 
i en højere enhed, men sådan er det ikke 
altid. Når disse linjer læses midt i oktober, 
er det ikke ualmindeligt, at vi kommer ud 
og begynder jagten en morgen, hvor solen 
skinner, og der er rim i græsset. Der er 
ubalance mellem luft og jord. Luften ved 
jordoverfl aden – der, hvor fuglene opholder 
sig – er meget kold og dermed væsentligt 
tungere end luften ovenover. Luften og 
dermed færten kan ikke fordele sig i den 
overliggende luft, før jorden er varmet op af 
solen, og luften bliver stabil.
  Hunden er med andre ord nødt til at sænke 
hovedet for at fange færten, ellers forbigår 
den fuglene eller løber lige ind i dem.
  Det modsatte gør sig gældende sidst på 
eftermiddagen. Nu er jorden varmet godt 
op af solen. Luften er skarp og kølig. Der er 
igen ubalance mellem luft og jord. Den er 
ustabil. De lette luftmolekyler ved jordover-
fl aden, hvor færten af fuglen fi ndes, stiger 

Hunden suser over marken. Flere hundrede dufte hænger i luften. På et splitsekund skal hunden fange den ene, den har brug for. Færten af hønsefugl. 
Foto: Frank Krøyer.

Stram stand. Tilsyneladende gode færtforhold. Foto: Peter Lykke Thomsen.
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til vejrs, og det er ofte helt umuligt for en 
hund at fange færten på dette tidspunkt.
  Mange jægere har nok også registreret, 
at det kan være svært at fi nde fugl lige 
før regnvejr, men at det bedrer sig, når 
regnen så endelig kommer. Prøv at se på 
en skorsten. Hvem har ikke set, at røgen 
slår ned? Netop, luften trykkes mod jorden, 
og det gør færten af fuglen også, og det vil 
kun være muligt for hunden at fange den 
lifl ige duft af agerhøne eller fasan, hvis den 
sænker hovedet.
  Så er der naturligvis dem, der straks siger, 
at der er hunde, som altid kan fi nde en fugl 
og bringe den for bøssen. Rigtigt! Der er 
hunde, der, uanset om det er varmt eller 
frostvejr, om vinden kommer fra øst eller 
vest, om det er solskin eller snevejr, kan 
fi nde fugl. Men det er oftest også hunde, der 
gennem erfaring er klar over, at forholdene 
den pågældende dag er vanskelige. De sæn-
ker tempoet og sænker i mange situationer 
også hovedet. Det er deres eneste mulighed.

Gør sit bedste
Der er meget, vi ikke ved om færtforhold, 
og der er meget, vi aldrig vil komme til at 
vide, fordi det er noget, der foregår i luften 
lige foran hundens snude. Men vi kan blive 
klogere, og vi kan måske komme til en 
forståelse af, at det ikke altid er fornuftigt at 
forlange høj hovedføring.
  Jeg tror ikke på, at en hund bevidst laver 
fejl. Jeg tror, alle hunde forsøger at gøre det 
så godt, de nu kan, og her er nogle dygti-
gere end andre. Jeg har naturligvis også det 
håb, at fl ere vil forstå, at det kan være svært 
for hunden, og at man i jagt- og prøvesam-
menhæng vil vægte det højest, som det 
nu handler om, nemlig at bringe fugl for 
bøssen.
  Jeg husker en prøve for mange år siden, 
hvor hund efter hund bommede fuglene 
undtagen en lille bretontæve. Den kunne 
klare det. Snakken gik selvfølgelig, og 
fl ere deltagere var forundrede over den lille 
hunds evner.
  Jeg dristede mig så til at sige, at det jo 
kunne jo være, fordi færten hang dernede, 
hvor den lille hund havde sin snude. Efter 
frokost ændrede vejret sig, og så var der 
pludselig helt normale færtforhold, og de 
høje hunde kunne nu også fi nde fugl.

Meget vi ikke ved
I virkeligheden, kunne man blive ved med 
at skrive omfærtforhold, for der er fortsat 
rigtig meget, vi ikke har styr på, og som 
fortsat kan få en til at undre sig og give en 
grå hår på hovedet. Nå, det kan nu ikke 
blive mere gråt, end det er, men det er mere 
dåbsattesten end mystiske færtforhold, der 
bærer skylden.
  Hønsejagt på gode terræner med fi ne 
stubmarker og kartofl er, der var mere eller 
mindre nedvisnede. Her var høns, og ved 
ankomst til terrænet, hørte vi dem da også 

kalde ude i kartofl erne. Forventningerne var 
i top.
  Der var bare lige den lille hage ved det, at 
vejret havde taget et pludselig skift fra alm. 
septembervej med sol og byger og omkring 
150 til bagende varmt sommervejr med 
temperaturer over de 25.
  Vi havde fem hunde med, af hvilke de fi re 
var særdeles rutinerede. 
  Efter morgenkaffen slap vi de første på en 
mindre stub med en faunastribe i den ene 
ende. Ivrigt søg, og markering ved striben, 
men ingen fugle. Nye hunde på en stor 
stubmark. Der blev virkelig lagt fra land og 
efter en halv snes minutter, knaldede den 
ene af hundene rundt i skarp stand.
  Patroner i geværerne. Man var klar. Rej-
seordre, men ingen fugle. Det gentog sig to 
gange på stubben.
  Så gik vi i gang med kartofl erne. Dem var 
der nok af. Vi skiftede meget med hundene 
på grund af varmen, og oplevelsen blev den 
samme. Stand fl ere gange, men ingen fugle, 
og det var ellers her, vi havde hørt dem 
kalde ved ankomst.
  Ligegyldigt, hvad vi gjorde, og hvad hun-
dene gjorde, så var det som om, terrænet 
var forhekset.
  Nå frokosten kunne ingen tage fra os, og 
snakken gik lystigt med tilpas mange anek-

doter, hvor fl ere af dem var så gamle, at vi 
ikke længere kunne huske, om det nu også 
passede alt sammen.
  Efter frokost nyt terræn, hvor vi begyndte 
med nogle mindre marker med fi ne tiltag til 
gavn for agerhønsene.
  Stand igen, lige hvor vi havde allermest 
tiltro, at hønsene kunne ligge, men igen 
det samme billede. Varmen var hård ved 
hundene, og en af dem var lige ved at kol-
lapse totalt, men den blev kølet ned og lagt i 
bilen, hvor den ret hurtigt kom til hægterne.
  En stor stubmark i medvind. Det var vi 
nødt til for at komme ud og få en rigtig fi n 
mark i modvind. Her oplevede vi i øvrigt 
fænomenet med vinden, der tog en tur på 
1800. Nærliggende vindmøller viste, at vi 
havde vinden i ryggen. Her havde vi også 
en lille skov, og ud langs et hegn ramte 
vinden os pludselig lige i ansigtet.
  Vi fi k nu ikke mere ud af anstrengelserne. 
Hundene reagerede, men ingen fugle.
  Jeg er ikke i stand til at forklare det, men 
jeg er ret sikker på, at det pludselige omslag 
i vejret havde gjort færtforholdene yderst 
problematiske. Og jeg må nok en gang kon-
statere, at der er meget vi ikke ved noget 
som helst om.

Fuglene ligger bag et dige eller en forhøjning i terrænet.  Det gør det vanskeligt for hunden.

Stand ved hegn. Her kan luften somme tider dreje fuldstændig rundt. Foto: Ib Jakobsen.
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Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel

Stedet hvor din 
hund og kat holder ferie...

Der afvikles sidst på året valg til Dansk 
Kennel Klubs bestyrelse. For at fastholde 
de stående jagthundes indfl ydelse, er det 
meget vigtigt at huske at stemme.
  Der er tre medlemmer af DKK´s be-
styrelse på valg (Jørgen Hindse, Wilfred 
Olsen og Conni Jakobsen). De er alle tre 

villige til genvalg.
  Det er vigtigt, vi bevarer to pladser til de 
stående jagthunde og er med til at sikre, 
at repræsentanterne for brugshundene har 
fl ertal i bestyrelsen. Der vil være mere om 
valget i næste nummer af Jagthunden.
 F. Ø.

Fasthold indfl ydelsen i DKK!
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Sådan træner jeg

Jagt er det vigtigste
Den gode prøvehund bliver skabt gennem stor jagterfaring.

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Han er lige kommet hjem fra skovfuglejagt 
i Sverige, da ”Jagthunden” kommer på 
besøg. Han drager til Polen en lille uges tid 
senere på agerhønejagt. Så skal han til Sve-
rige igen efter ryper, og så kommer tiden, 
hvor sneppejagten bl.a. på Fanø skal passes, 
men indimellem skal han også lige på jagt 
hjemme på gården.
  Han er jæger med stort J, og selv om 
mange kender Thomas Klit som en dygtig 
hundefører på prøver med breton og en-
gelsk setter, så er det altså først og frem-
mest jagten, der har tag i ham. Det præger 
også hans opdragelses- og træningsmetoder.

Undgå fejl
Det hele begynder med den nye hvalp, som 
Thomas tager med ind i huset, så ofte det er 
muligt. Her kan den vænne sig til familien, 
og Thomas kan give den grundlæggende 
opdragelse. Det næste, der sker i Thomas 
Klits træningsprogram, er som regel, at 
hunden skal med til lydighedsdressur i en 
af de lokale jagtforeninger, der fi ndes på 
Brande-egnen.
  – Dels kommer jeg alle momenterne til 
grunddressuren igennem, forklarer han, og 
så vænner hvalpen sig til at omgås andre 
hunde og arbejde, selvom der er andre 

hunde og mennesker til stede. 
  Thomas Klit fi nder dette moment i trænin-
gen meget vigtigt.
  Men hvad synes midtjyden ellers er 
vigtigt? Her henviser han til en amerikansk 
bog om hundeopdragelse, og som han selv 
siger, er det formentlig den eneste bog, han 
har læst fl ere gange. Her siger forfatteren et 
sted, at man skal passe på ikke at bringe sig 
i en situation, hvor hunden kan lave fejl. – 
Jeg synes, det er klogt sagt, siger Thomas 
Klit. Han tilføjer, at det prøver han så hele 
tiden på i opdragelse og træning.
  Det kan være et lille skridt foran i ap-

Klar til en træningstur med engelsk setter 
Bjerndrups Phineas og breton Kenzo.
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portindlæringen, så unghunden ikke smider 
apportbukken, eller at få sig placeret rigtig 
i marken, så man undgår en kovending. – 
Der er ingen grund til, at hunden skal lave 
fejl, hvis det kan undgås, siger Thomas.

Husker ikke
Der er helt sikkert mange, som bare træner, 
går en tur med hunden – det gik jo meget 
godt, men sådan tænker Thomas Klit ikke. 
Han analyserer hunden og det niveau, den 
er på på et givent tidspunkt. – Jeg tænker 
meget over, hvad jeg vil arbejde med i det 
enkelte træningspas, hvad det er, jeg skal 
have rettet ved hunden, og hvor jeg skal 
forsøge at forebygge noget, forklarer han.
  Thomas kan f.eks. ikke se nogen grund til, 
at hunden skal have lov til at prelle. Han 
kan slet ikke se meningen med, at en hund 
skal have lov til at have en adfærd i lang 
tid, som man så pludselig fortæller hunden 
ikke længere er tilladt. – Det vil aldrig ske i 
naturen, siger han.
  Han pointerer, at timing er meget vigtigt i 
træningen. Det er med andre ord om at være 
på det rette sted til rette tid, for hunden 
husker ikke ret langt tilbage. Faktisk er det 
kun få sekunder. Den kan ikke forbinde en 
handling, der måske er sket for et minut 
siden, med en irettesættelse fra dressøren. 
  Thomas forklarer, at det måske kan se 
sådan ud. Hunden har fået nogle kraftige til-
rettevisninger i forbindelse med forfølgelse 
af hårvildt, og når den så gør det næste gang 
og kommer tilbage, lægger den sig måske 
50 meter borte og ser brødebetynget ud. – 
Men det er helt forkert, siger Thomas.
  – Det, hunden kan huske, er, at den fi k en 
ordentlig omgang, når den kom hjem til 
føreren, og det gør den usikker i forhold til 
ham.

Lydig unghund
Mange vil sikkert spørge, hvordan Thomas 
Klit så griber det an med indlæring af ap-

port, og her bliver han lidt fjern i blikket. 
– Det er ikke min spidskompetence, og jeg 
ved ikke hvorfor, siger han.
  Men når han skal lære hunden apport, så 
går han i gang ret sent. Unghunden er ofte 
tæt på et år. Så lægger han den i bilen af den 
simple grund, at han kommer forbi bilen 
fl ere gange hver dag, og så er det nemt at få 
fat i hunden. Den kommer lige ud, og så ta-
ger Thomas en omgang med apportbukken 
et par gange eller tre og så ind med hunden 
igen. På den måde får han mange gentagel-
ser i løbet af en dag, og det er her, grunden 
til apporteringen bliver lagt.
  Når det gælder markarbejdet, er hunden 
oftest også hen mod et år, før Thomas Klit 
tager fat på dette. Selvfølgelig har hvalpen 
fået mange oplevelser ved at være med ude 
i terrænet, men når den begynder at vågne 
rent jagtligt, så skal dressuren sidde, inden 
Thomas igen tager den med. – Jeg vil ikke 
have en udresseret unghund med i marken 
og på den måde skabe problemer for mig 
selv, forklarer han.
  Nu kommer timing og fokusering for alvor 
ind i billedet. Hvad gør hunden godt? Hvad 
gør den mindre godt? Og så er det med at 
få rettet de fejl, der er opstået eller ved at 
opstå.
  Det store dilemma er altid respekt i op-
fl ugt, uden det går ud over hundens lyst til 
at rejse fugl. Generelt synes Thomas Klit 
ikke, problemet er ret stort med en breton, 
men det er, fordi den ”modner” langsomt, 
hvorimod en engelsk setter vågner op til 
fuld udblæsning fra den ene dag til den 
anden. – Her er duefl usheren til stor hjælp, 
siger han.
  Med en duefl usher kan man under fuld 
kontrol bremse hunden ved hjælp af en lang 
line. Alt kan foregå stille og roligt. – Og 
så fl yver duen hjem med det samme. Den 
kaster sig ikke 100 meter fremme i terrænet, 
som agerhøns eller fasaner kan gøre, tilføjer 
Thomas.

  Thomas fortæller også om en hund, han 
havde, som ikke var så glad for skud. Den 
fi k lov til at knaldapportere nogle gange. Så 
var angsten for skud borte. – Selvfølgelig 
skulle jeg så lige igen have respekten for 
fuglen på plads, men det var ikke så svært, 
for det havde hunden jo lært, tilføjer han.

Erfaring giver god jagthund
Thomas Klit tager ret tidligt sine hunde 
med på jagt. – De behøver ikke være fær-
dige, bare man bruger dem med omtanke, 
siger han. 
  Der skal ikke skydes til højre og venstre. 
En enkelt fugl eller to, og så kommer det 
hele ganske stille og roligt. – Hunden kan 
kun blive en god jagthund ved at komme 
på jagt, forklarer Thomas. Ikke ved at stå 
hjemme i hundegården.
  Når hunden så i øvrigt har fået den for-
nødne erfaring, går Thomas Klit ikke op i, 
om den knaldapporterer. Han har den klare 
opfattelse, at hunden godt kan skelne mel-
lem jagt og prøve og nemt kan mærke, om 
føreren har sin fulde koncentration på den 
eller ej.
  Det er gennem jagt, hunden skabes. Det 
er her, den fi nder sig selv, og det er her, den 
vokser sammen med sin jæger. Det er dette 
makkerskab, der er så vigtigt, hvis hunden 
også skal blive en god prøvehund.
  Og jagt bliver der nok af i den kommende 
sæson – så meget, at Thomas kun stiller på 
en enkelt prøve i efteråret, en brugsprøve på 
egne terræner midt i november.
  Vi slutter besøget med en tur i marken. 
Vi skal jo have taget det obligatoriske 
foto, og det varer da heller ikke længe, før 
Kenzo tager stand i kanten af en vildtmark. 
Fuglene er løbet, men nu viser hunden sin 
store erfaring ved klogt at slå under vind og 
øjeblikket efter nagle fl okken længere inde 
i marken. En stor og stærk fl ok agerhøns 
bliver bragt til fl ugt. Det var arbejde til UG.

Læserne skal ikke snydes for billedet af den dejlige agerhønefl ok.
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Det sker faktisk jævnligt, at jagthundefolk 
spørger mig, hvorfor de skal være medlem-
mer af Dansk Kennel Klub (DKK).
  Mit korte svar er: – Fordi DKK er en væ-
sentlig og uundværlig faktor for den seriøse 
hundeverden.
  I uprioriteret rækkefølge opremses her en 
række argumenter for, at alle hundeejere 
burde være medlemmer af DKK.

Stambog og sundhed
Troværdig og reel stambogsføring er helt 
afgørende for avlen i en hundeklub. Det 
gælder for DKK, og det gælder for enhver 
specialklub. Når man køber en hund eller 
søger efter en avlshund, skal man naturlig-
vis kunne stole 100 % på, at den udvalgte 

hunds stamtavle er i orden; at hunden er 
avlet efter netop de aner, der er anført på 
anelisten.
  Det er DKK garant for. Og hvis du tror, at 
dette da er en selvfølge, så kan det oplyses, 
at der fi ndes talrige eksempler fra andre 
lande og andre stambogsførende organi-
sationer på, at det modsatte desværre kan 
være tilfældet.
  Endvidere er det værd at nævne, at DKK 
via sit medlemskab af FCI også er garant 
for, at importerede hunde ligeledes lever op 
til disse krav.
  Mental og fysisk sundhed er helt afgø-
rende for velfungerende jagthunde. DKK 
bruger rigtigt mange ressourcer på at sikre, 
at danske jagthunde på alle fronter kan fun-

gere optimalt. Som udholdende og effektive 
jagthunde og som omgængelige familie- og 
jagtkammerater i forhold til såvel menne-
sker som andre hunde.
  Forskning, rådgivning og registrering er 
vist passende overskrifter for de værktøjer, 
som DKK i snart 50 år via klubbens Sund-
hedsudvalg har brugt til gavn for special-
klubberne og danske jagthunde. Problemer 
med hundes hofter og albuer, muskeltræt-
hed, døvhed og blindhed er vel blandt de 
mest velkendte helseproblemer, men listen 
er betydeligt længere.
  Det er vel også værd at nævne, at DKK 
spiller en hovedrolle i forhold til de DNA-
analyser, som har skabt helt nye muligheder 
for nutidens opdrættere.

Derfor Dansk Kennel Klub
Er DKK ikke bare noget for skødehundeejere? De skal bare have en masse penge 
for ingenting? Det er påstande, som ofte fremføres, men Kennelklubben er faktisk 

en uundværlig forening for jagthundeejerne.

Tekst: Harris Jensen. Foto: Flemming Østergaard

Dansk Kennel Klubs er for os alle uanset race.
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Udstilling og prøver
At deltage på udstillinger og prøver med 
jagthunden er næsten en livsstil for nogen, 
andre deltager i beskedent omfang, og så 
er der en stor gruppe, som aldrig deltager i 
hverken udstillinger eller prøver.
  DKK og specialklubberne arbejder natur-
ligvis målrettet for at tiltrække så mange 
som muligt til alle deres arrangementer. 
Men ingen nærer illusioner om, at den sam-
lede skare af jagthundefolk også skal blive 
inkarnerede hundesportsfolk.
  Så længe en ”passende” andel af en races 
population føres på udstillinger og prøver, 
rækker det også til at sikre den fastholdelse 
og udvikling af de kvaliteter og egenskaber, 
som seriøse og visionære opdrættere har 
frembragt gennem generationer.
  Vi bør blot have i erindring, at prøver og 
udstillinger nu engang er de eneste ob-
jektive parametre for en races kvalitative 
niveau.
  Der har gennem tiden været organisationer 
og klubber, der helt eller delvist har fravalgt 
de objektive kriterier for en jagthunderaces 
udvikling. Det har uden undtagelse ført til 
en forarmelse af racen.

Hundenes og ejernes ve og vel
Juridisk bistand og rådgivning fylder 
ganske meget i DKK. Det er for enhver 
organisation og klub helt afgørende, at 
love og regler overholdes. Det gælder på 
alle niveauer: Fra DKK’s samlede organi-
sation over specialklubberne til de enkelte 
medlemmer.
Det er vist ikke nødvendigt at gå i detaljer; 
denne artikels læsere er bekendt med de in-
teressekonfl ikter, der (desværre) med jævne 
mellemrum opstår hundefolk imellem.
  DKK’s klagenævn og disciplinærnævn er 
uvildige og uafhængige institutioner, som, 
hvis det er nødvendigt, sikrer, at lovbrud, 
tvister og klager behandles på sober og 
retfærdig vis.

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

  Det vil være alt for omfattende at be-
skrive alle DKK’s aktiviteter og gøremål i 
denne lille artikel. Men summarisk må det 
nævnes, at politik og lobbyisme i dagens 
Danmark er af vital betydning for enhver 
landsdækkende organisation. Og når det 
handler om hunde, er det i Danmark suve-
rænt DKK, der går forrest for at sikre vore 
fi rbenede venners ve og vel.
  Ligeledes spiller DKK en hovedrolle, 
når det handler om samarbejde på tværs 
af landegrænser. Verden er ”blevet lille”, 
og danske jagthundefolk deltager fl ittigt 
på både prøver og udstillinger i udlandet, 
ligesom danske opdrættere med jævne 
mellemrum henter ”nyt blod” i andre lande 
for at udvikle og fremtidssikre kvaliteten af 
danske jagthunde.
  Forudsætningen for internationalt virke 
og samarbejde er ubetinget medlemskab af 
FCI, og det får danske hundeejere automa-
tisk via DKK.

Uddannelse og samarbejde
DKK’s omfattende kursus- og uddannel-

sesvirksomhed er måske ikke det tema, 
der fylder mest hos de stående hundefolk. 
Specialklubberne, alene og i fællesskab, 
har i vid udstrækning klaret denne vigtige 
opgave selv.
  Nævnes må dog Opdrætteruddannelsen, 
som fl ere end 3.000 hundefolk indtil videre 
har gennemgået, og heriblandt er mange 
jagthundefolk. 
  Det er også vigtigt at påpege, at DKK gen-
nem mange år har bidraget hermed som en 
loyal samarbejdspartner i Dansk Jagthunde 
Udvalg, DJU (og fortsat vil være en aktiv 
medspiller i den nye organisation, som fra 
nytår afl øser DJU).
  Dansk Kennel Klub blev stiftet i 1897. 
Den har sammen med seriøse opdrættere 
været en helt afgørende forudsætning for, at 
danske stående jagthunde har det høje kva-
litetsniveau, som kendetegner de tolv racer, 
som dette blads læsere er ejere af.
Dit medlemskab af DKK er med til at sikre 
fortsatte stabile rammer for avlen og arbej-
det med de stående jagthunde.

Dansk Kennel Klub vil fortsat afholde prøver for stående hunde.

Se side 15 angående valg til DKKs bestyrelse!
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Blev reddet af kiropraktik
Et tilsyneladende harmløst uheld på jagt gjorde en god jagthund næsten invalid, 
og gravpladsen var udpeget, men kiropraktisk behandling reddede hunden, så den 
igen er fit for fight.
Tekst og foto: Nicole Lajgaard Solgaard

Min jagthund bliver brugt til jagt, konkur-
rencer og prøver, men ikke mindst skal den 
være en velfungerende familiehund også 
over for besøgende.
  Aya er en kleiner münsterländer på otte 
år, som jeg benytter til drivjagt og apporte-

ringsopgaver. I efteråret 2017 var vi på jagt 
i vores konsortium, hvor hun desværre blev 
løbet ned af en rå, som satte af på hendes 
bagerste hofteparti. Det udløste et skrig fra 
hunden, men intet var så skidt, at Aya ikke 
løb haltende efter råen.

  Siden denne hændelse trak Aya på benet, 
som jeg egentlig syntes var i bedring. Hun 
blev tjekket, men jeg kunne ikke mærke, at 
der skulle være noget i vejen med hende. 
  Hun fi k massage og ro, men desværre 
vendte det, og det blev kun værre og værre 
over en periode. Desværre så meget, at hun 
ikke ville rejse sig, og der kom klynk fra 
hende.
  Jeg var kommet dertil, at jeg nok skulle 
sige farvel til min trofaste makker og jagt-
kammerat.

Uventet hjælp
Dyrlæge Jan Birch fra Odder tog hende 
under behandling, og hun blev røntgen-
fotograferet, og der kunne konstateres en 
skævhed i højre hofte.
  Aya kom i behandling med smertestil-
lende og fast indsprøjtning hver uge i fi re 
uger. Endvidere kom hunden i kiropraktisk 
behandling og fi k akupunktur hos dyrlæge 
Kirsten Dau, hvilket gjorde underværker på 
Aya. 
  Kirsten Dau nøjedes ikke med at behandle 
hoften, men hele den øverste del af ryggen, 
som var låst, fi k også en omgang. Det var 
bestemt ikke noget, som havde været i mit 
fokus, at dette skulle have været en udfor-
dring for min hund.
  I dag har Aya det meget bedre og er en 
glad hund, som tumler og leger med min 
ruhårshvalp. 
  På solskinspladsen i haven, som vi var 
begyndt at planlægge skulle være hendes 
sidste sted, er der nu etableret et rosenbed, 
og der må gerne gå en del år, inden jeg skal 
benytte pladsen til Aya.
Jeg kan igen bruge Aya til jagt, og hun 
skulle gerne være på toppen igen og gøre 
det, en hund er allerbedst til – at være en 
fantastisk jagthund.
  Kiropraktikken har været en stor øjenåb-
ner for mig i forhold til mine hunde, men 
jeg har også set, hvilken utrolig indvirk-
ning og hurtig mærkbar ændring den kan 
bevirke.
  Forløbet har givet mig et indblik i en 
verden, som jeg ikke vidste meget om – 
hundekiropraktik.
Jeg håber, at andre, som kunne stå i en 
lignende situation, kan have glæde af min 
historie og søge hjælp hos de rette fagper-
soner.

Aya kan nu igen være aktiv mespiller på jagterne.

www.fjd.dk
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Det kan gøre underværker
Kiropraktik er en manuel terapiform, der blev udviklet i det 19. århundrede som en 
metode til behandling af lidelser i nervesystemet og i bevægeapparatets muskler 

og led. Din hund kan måske hjælpes med kiropraktik.

Tekst: Dyrlæge Kirsten Dau Bukkehave. Foto: Nicole Laigaard Solgaard

Formålet med en kiropraktisk undersøgelse 
og behandling er at sikre normal bevægelig-
hed i leddene og at optimere nervefunktio-
nen for at opnå en uhindret strøm af nerve-
impulser mellem hjernen og alle kroppens 
organer. Kiropraktik fokuserer således på at 
behandle begrænset bevægelighed og den 
virkning, disse restriktioner har på nervesy-
stemet i hele kroppen. Kiropraktik vedrører 
dermed ikke kun leddenes bevægelighed, 
men i lige så høj grad kroppens funktionelle 
neurologi.
  Det er derfor af afgørende betydning, at 
den, der udfører kiropraktik, har en dybde-
gående viden om både kroppens anatomi, 
fysiologi og neurologi. Derfor er det kun 
dyrlæger og humane kiropraktorer, som har 

en kandidatgrad i hhv. veterinær medicin og 
kiropraktik, der kan optages på den inter-
nationale certifi cerede videreuddannelse i 
veterinær kiropraktik. Kiropraktisk behand-
ling erstatter ikke traditionel veterinærme-
dicin, men kan give yderligere diagnostiske 
informationer og behandlingsmuligheder. 
  Det er vigtigt at forstå, at kiropraktisk 
behandling foregår indenfor et leds normale 
bevægelsesfelt og anatomiske rammer, 
dermed forstået, at leddet på intet tids-
punkt kommer ud af led. Ligeledes skal det 
pointeres, at kiropraktik ikke behandler luk-
sationer, dvs. led, der er kommet uden for 
deres normale bevægelsesfelt, men derimod 
subluksationer, som er led, der har begræn-
set bevægelighed i en eller fl ere retninger. 

Hold i ryggen
Hvirvelsøjlen er en meget kompleks 
struktur bestående af knogler, ligamenter, 
muskler og nerver. Når en hund har en eller 
fl ere låsninger i hvirvelled, betegnes det en 
subluksation. Det er det samme som at have 
hold i nakken, ryggen eller lænden. Hvis en 
subluksation opstår, vil hvirvelsøjlen miste 
sin normale fl eksibilitet, hvilket kan føre til 
muskelspændinger, stivhed, smerte og ned-
sat præstation, så hunden ikke kan bevæge 
sig fl ydende og fungere korrekt. 
  Rygmarven løber gennem hvirvelkanalen 
i midten af hvirvlerne, og herfra forgrenes 
nerver og forlader hvirvelkanalen parvis. 
Nerverne overfører information, i form af 
nerveimpulser, mellem hjernen, rygmarven, 

Kiropraktik kan hjælpe på en lang række lidelser 
hos hunden.

www.fjd.dk



22

muskler og øvrige organer. Når det centrale 
nervesystem overvåger og kontrollerer alle 
organ- og vævsfunktioner, må transmis-
sionen af information til og fra det centrale 
nervesystem kunne fl yde frit for at tillade 
korrekt kropsfunktion.
  Hvis der er begrænset bevægelighed 
mellem to hvirvler, i form af en subluksa-
tion, så kan det irritere de spinalnerver, der 
udløber fra hvirvelsøjlen og føre til forstyr-
relse i strømmen af de nerveimpulser, som 
er nødvendige for en smidig koordination af 
kropsfunktioner og muskelkontraktioner.
  Kiropraktisk defi neret er en subluksation 
begrænset bevægelighed i facetleddene 
mellem to hvirvler, den deraf funktionelle 
skævhed, samt neurologiske og patologiske 
følger (fi gur 1). 

Hyppige årsager til låsning af led
De fl este hunde udsættes for situationer, der 
kan belaste deres led og give subluksatio-
ner. Dette kan f.eks. være træk i halsbåndet, 

dårligt tilpasset sele, træning, hvor hunden 
skal bøje énsidet i halshvirvlerne for at få 
øjenkontakt med føreren, voldsom leg, ned-
spring, manglende motion og mulighed for 
at løbe for at løsne spændinger, langvarig 
operation, hvor hunden ligger i rygleje, eller 
fødselsbesvær, der kan forårsage problemer 
hos både tæve og hvalpe. 
  Andre årsager kan være ved aktiviteter, 
hvor musklerne omkring leddene ikke er 
opvarmet tilstrækkeligt eller måske ikke en-
gang er stærke nok. Således skal jagthunden 
være i form og tilstrækkeligt trænet, så den 
kan udføre sit arbejde i jagtsæsonen uden at 
blive skadet.
  Skader herfra er ikke nødvendigvis åben-
lyse skader, men det kan være vævstræthed 
og muskelspændinger, som kommer til at 
fi ksere nogle led, så jagthunden får hold i 
nakke, ryg eller lænd. Dette er skader, der 
ikke altid umiddelbart kan ses, og måske 
giver det først synlige problemer for hunden 
på et senere tidspunkt, f.eks. ved at den 

bliver mindre aktiv. Men skaden kan også 
være akut, og hunden kan have voldsomt 
ondt, og det kan de, der har prøvet at have 
hold i nakken, ryggen eller lænden, sikkert 
nikke genkendende til.
  Nogle subluksationer kan via deres nervei-
rritation forstyrre strømmen af nerveimpul-
ser til de forskellige organer og forårsage 
fejl i funktionen heraf. Det kan f.eks. være 
forstyrrelse i funktionen hjerte, lunger, 
mavetarmsystemet, reproduktionsorganer, 
kirtler eller måske endda huden, hvor det 
kan komme til udtryk som eksem, kløe eller 
andre former for hudproblemer.
  En hund med subluksationer i hvirvelsøj-
len vil mere eller mindre synligt ændre sin 
positur for at kompensere for den begræn-
sede bevægelighed i hvirvelsøjlen og for at 
undgå smerte. Dette udløser belastning på 
andre dele af hvirvlesøjlen og led og deraf 
sekundære restriktioner som nedsat kondi-
tion og koordinationsevne.
  Nedsat koordinationsevne kan endvidere 
bevirke, at hunden træder forkert og pådra-
ger sig skade på led, sener eller ligamen-
ter i benene. Eksempler på umiddelbare 
symptomer:

Eksempler på umiddelbare symptomer:
- ændret måde at sidde eller bevæge sig på: 
  sidder skævt, går skævt, stiv gang, pas-
  gang, halthed.
- vender kun til én side under retningsskift.
- ujævnt nedslidte negle på én eller fl ere 
   poter.
- problemer med apportering.
- modvillig til at bevæge sig, gå på trapper 
   eller springe op på/ned fra noget.
- smerteytring ved udførelse af bestemte 
   bevægelser.
- nedsat præstation, dårlig udholdenhed og 
   langsomme bevægelser.
- adfærdsændringer, f.eks. nedstemthed el-
   ler aggressivitet.
- mangelfuld respons på smertestillende 
   medicin 

Behandlingsmuligheder med kiropraktik
Kiropraktik kan benyttes til enhver hund, 
bortset fra hunde med cancer. Der kan 
naturligvis ikke ydes behandling direkte 
på områder med frakturer (knoglebrud), 
diskusprolapser og aktiv spondylose (ryg-
slitage), men hunde med disse lidelser vil 
kompensere for det pågældende område og 
derved risikere overbelastning og subluksa-
tioner i andre områder.
  Kiropraktik kan sikre optimal bevægelig-
hed i de områder, der benyttes til kompen-
sation, og derved gøre skadeperioden lettere 
og mindre smertefuld for hunden, samtidig 
med at risikoen for sekundære kompensato-
riske skader (skader, der opstår, fordi hun-
den kompenserer for en lidelse) mindskes.
  Kiropraktik kan ligeledes gavne hunde 
under genoptræning. Når en hund genop-
trænes efter en skade, er det vigtigt, at den 

Låste led i hvirvelsøjlen er en hyppig lidelse.

Hvirvelsøjlen har en meget kompleks struktur.

www.fjd.dk
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netop bliver trænet i dens naturlige og oprindelige bevægelses-
mønster, inden skadens indtræden og ikke i et bevægelsesmøn-
ster, den har tillært sig som kompensation under skadeperio-
den. Jo mere kronisk et sygdomsforløb har været, jo mere har 
kroppen lært sig at bevæges på en ny, forkert og kompensato-
risk måde, som det kan være svært at afl ære igen.
  Musklerne vil have tendens til at trække leddene i retning af 
det kompensatoriske bevægelsesmønster, som var nødvendigt 
under skadeperioden, og kan derved danne subluksationer i 
leddene.
  Der kan således være behov for gentagne kiropraktiske 
undersøgelser og behandlinger under rehabiliteringen, der 
også bør omfatte fysioterapi. Kiropraktik hjælper ikke kun til 
fuld bevægelighed i hvirvelsøjlen, men også til at opnå en fri 
strøm af nerveimpulser fra centralnervesystemet ud til krop-
pens muskler og øvrige organer. Hunden får således de bedste 
betingelser for en succesrig genoptræning. 
  En kiropraktisk behandling kan således være en effektiv 
måde til at opretholde sundheden hos din jagthund og kan 
bruges til såvel kroniske som akutte problemer. Det er vigtigt 
at forøge kvaliteten af liv og sundhed, og både for ældre og 
yngre hunde er kiropraktisk behandling i høj grad at anbefale 
som en forebyggende foranstaltning, idet en god jagthund kan 
være svær at erstatte.
  Kiropraktik behandler årsager fremfor symptomer ved at gen-
oprette bevægeligheden i leddene og styrke den funktionelle 
neurologi. På lige fod med den regelmæssige vaccination, 
sundhedstjek og tandeftersyn bør hunden gennemgå en årlig 
eller halvårlig kiropraktisk undersøgelse for subluksationer. 
Hermed kan vi nedsætte risikoen for sygdom hos din jagthund.

Da Aya fi k behandling.

Hvem skal have prisen i 2019? Det ved vi, når 
vi når frem til næste forår, men det er måske en 
god idé allerede nu at tænke på, hvem vil være 
værdige modtagere.
  Prisen er på 10.000 kr. og gives for en særlig 
praktisk indsats, der gavner faunaen i agerlan-
det i almindelighed og markvildtet i særdeles-
hed.
  Prisen uddeles i samarbejde med Landbrug & 
Fødevarer og DLF.

Alle kan indstille kandidater til prisen, og alle 
enkeltpersoner, grupper eller foreningen kan 
modtage den, hvis de opfylder kriterierne.
  Indstillinger til prisen skal sendes til Udvalget 
for markvildt og natur p.t. på mail@storaaens.
dk, og skal være udvalget i hænde inden d. 1. 
marts 2019.
  Altså gå nu i tænkeboks. Hvem kender du, som 
fortjener at få denne pris, der er den eneste af 
sin art i Danmark. 

Udvalget for markvildt og natur.

MARKVILDTPRISEN 
2019

Foto: Flemming Østergaard.
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DJU
orienterer

Kiropraktisk konsultation
Indledningsvis beder jeg ejeren fortælle om 
hunden og dens måde at være på, alt imens 
den får lov til at gå rundt og snuse og føle 
sig hjemme i klinikken. Dernæst mønstres 
hunden og iagttages i både skridt og trav 
samt i siddende og stående position. Jeg 
undersøger hvert enkelt led i hvirvelsøjlen, 
ben, kæbeled, ribben, brystben og hale for 
begrænset bevægelighed, og ved diagno-
sticering heraf vil de pågældende led blive 
behandlet kiropraktisk med justeringer.
  En justering er en meget specifi k manøvre, 
som forskyder det pågældende led uden at 
overskride de anatomiske grænser. Dette 
skal muligvis udføres fl ere gange, indtil 
kroppen accepterer den normale bevægelse, 
og musklerne og ledbåndene støtter og op-
retholder denne bevægelse. Dette er årsagen 
til, at nogle hunde en sjælden gang kan vise 
forbigående halthed efter en kiropraktisk 
behandling.
  Ved behandlingen bliver blodomløbet 
og nervesystemet også stimuleret, således 
at hundens krop selv arbejder videre med 
behandlingen. Langt de fl este hunde viser 
markant forbedring efter én til tre behand-
linger. Kroniske problemer tager sædvan-
ligvis længere tid om at løses, hvorimod 
hunde med akutte problemer ofte hurtigt 
viser bedringer.

Fakta om Kirsten Dau Bukkehave
2017 IAVC cert. Advanced Chiropractic; IAVC International Academy of 
Veterinary Chiropractic.
2016 IVAS cert. i veterinær akupunktur; IVAS International Veterinary Acu-
puncture Society.
2012 IVCA cert. i veterinær kiropraktik; IVCA International Veterinary 
Chiropractic Association.
2010 Dyrlæge; Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
2007 Dyreadfærdsterapeut; Exam. Animal Beh. T, Etologisk Institut. 
Kirsten Dau Bukkehave er netop fl yttet til Vissenbjerg på Vestfyn. Hun 
beskæftiger sig udelukkende med kiropraktik og akupunktur og er fast til-
knyttet seks dyrehospitaler i Midt-, Vest- og Sønderjylland. Derudover har 
hun en kiropraktisk klinik til smådyr hjemme i Vissenbjerg og er udkørende 
til heste.
Kirsten er aktiv i bestyrelsen for Dansk Selskab for Veterinær Kiropraktik.
Du kan læse mere om kiropraktik på Kirstens hjemmeside www.kirsten-
dau.dk.

Fakta om Selskab for kiropraktik
Under Den Danske Dyrlægeforening fi ndes Dansk Selskab for Veterinær 
Kiropraktik, DSVK, som er et fagligt selskab med reference til Den Danske 
Dyrlægeforening. DSVK er en sammenslutning af dyrlæger, der har særlig 
interesse i dyrenes nervesystem og bevægelsesapparat, og som har efter-
uddannelse i veterinær kiropraktik. Kirsten sidder i bestyrelsen i DSVK. En 
liste over dyrlæger certifi ceret i veterinær kiropraktik fi ndes på hjemmesi-
den for Dansk Selskab for Veterinær Kiropraktik, www.dsvk.dk.

Sæt X ved ja - Oplysning om ejers og førers navn på prøver

Kære hundeførere.
På grund af den nye databeskyttelseslov 
gør opsætningen i Hundeweb.dk, at dine 
personlige oplysninger (ejerforhold og 
postadresse) ikke mere vises som standard i 
prøvernes kataloger og på resultatlister.
  Denne nye forordning er årsag til, at der 
ud for mange hunde står, at navnet på ejeren 
ikke kan oplyses.
  Vi har spurgt nogen af dem, hvorfor de har 
valgt at være ”anonyme”, og indtil videre 
har de svaret, at det var en fejltagelse. De 
havde ikke været nok opmærksomme, da 
de skulle klikke ja til dette spørgsmål, da de 
tilmeldte deres hund til prøven.
  Vi skal derfor opfordre alle, der ikke har 
behov for at benytte denne mulighed for 
at ikke at få  offentliggjort deres person-
lige oplysninger i prøvernes kataloger og 
resultatlister, om at klikke på JA, når de 
tilmelder deres hund til en DJU anerkendt 
prøve.
  Rubrikken kommer nedenunder, hvor du 
har indtastet dit eget bank kontonummer 
med teksten: ”Vælg om ejeroplysninger 
(navn og adresse) skal offentliggøres på 
Internettet i kataloget og sammen med 
hundens resultat og kritik. Ejeroplysninger 

fjernes automatisk fra Internettet efter 2 år”.
  Husk hvis fører er forskellig fra ejer også 
at sætte JA ved denne.
  Hvis du er medlem af Dansk Kennel Klub, 
kan du sætte dit JA en gang for alle ved på 
DKK’s hjemmeside at vælge ”Min side” – 
”Min profi l”. Nederst i ”Mine oplysninger i 
katalog mv.” sættes fl ueben i rubrikken ”Jeg 
ønsker at Hundeweb…” og herefter klikkes 

på ”Opdater”.
  I Danmark har vi en god tradition for 
prøvekataloger med fyldige oplysninger om 
hundene og deres ejere, så vi alle ved, hvem 
det er, vi er på hold med på prøven.
  Med venlig hilsen
  Poul Vestervang (Formand for Dansk 
Jagthunde Udvalg) Aage Stenhøj Jørgensen 
(Sekretær)

www.fjd.dk
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Vi skal kende fortiden
Som bekendt leves livet forlæns, men forstås baglæns. Derfor er det vigtigt at 
kende historien. Derfor har et museum for stående jagthunde set dagens lys.

Tekst og foto: Jette Veggerby

Fredag den 24. august blev der skrevet 
danmarkshistorie i Viborg, hvor landets 
første museum for stående jagthunde blev 
åbnet. Godtfolk og hundenørder fra hele 
landet strømmede til for at se de mange 
spændende effekter og ikke mindst høre 
Erik Petersens bevæggrund for at åbne et 
museum for så snævert et publikum.

Historien skal bevares
Klokken 16 bliver døren åbnet til det lille 
museum. I den ene ende af Erik Petersens 
carport, der ligger først på matriklen, har de 
mange effekter deres plads, og i den anden 
ende løber de skønneste gordonsetterhvalpe 
rundt og hygger sig. Ingen tvivl om, at her 
bor en dedikeret jagthundemand med pas-

sion for de stående hunde, for det første, 
man møder, er et skilt med ”Hunden er løs”.
  Erik Petersen tager glad imod de mange 
hundefolk, hvoraf han har kendt mange af 
dem i næsten en menneskealder, der i dag 
er kommet til Viborg for at tage del i fæl-
lesskabet med et projekt, som er noget så 
omfattende som at samle danmarkshistorien 
om de stående jagthunde.
  Snakken går, og Jagthundens udsendte 
hører, at Erik med stolthed i stemmen går 
og fortæller, at museet på åbningsdagen 
allerede står for at skulle udvide! Hele 
dagen vælter det ind med kasser fulde af 
spændende materialer – alt lige fra årbøger, 
gamle stamtavler, pokaler, tegninger og 
malerier og bøger vedrørende de stående 

jagthunde.
  Erik Petersens bevæggrund for at åbne 
museet bunder i fl ere ting. Han er både en 
hundenørd og har en gammel kærlighed 
til den stående hund. Men det er i høj grad 
også et håb om at kunne bevare noget af al 
den viden og historie til dine og mine efter-
følgere – at kunne bevare historien, selv om 
alt efterhånden er blevet digitaliseret.
  I sin åbningstale siger Erik Petersen bl.a.: 
– Vi er nogle, som er vilde med bøger og 
gamle stamtavler! Vores identitet og sjæl 
går tabt, hvis vi ikke sørger for at bringe det 
videre til de næste generationer.
  Og det med generationen – ja, det har Erik 
styr på, da hans yngste datter, Maj, stort 
set har indvilliget i at overtage museet, når 

Erik Petersen fremviser en gammel stamtavle.

www.fjd.dk
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hun får købt den gård, hun drømmer om. I 
øvrigt er hun i gang med at erhverve jagt-
tegn – man er vel sin fars datter!

Ildsjæle har givet startskuddet 
Det næste, som Erik ønsker at præsentere, 
er Jytte Mølgaard Jensen. Hun vil også 
sikre historien og sammen arbejder de på 
den samme sag – en fælles udfordring. 
Siden 2013 har Jytte registreret gamle stam-
tavler tilbage fra 1884 fra DKK. Det gamle 
materiale blev opbevaret i en kælder og var 
i meget dårlig stand, men det hele opbeva-
res nu hos Jytte, og efter hendes død skal 
materialet til Rigsarkivet og Viborg Museet.
  Flere racer er nu næsten færdigregistreret, 
bl.a. engelsk setter, gordonsetter og pointer, 
og som Jytte siger: – Det er et langtidspro-
jekt.
  Der er altså tale om alle de stambogsførte 
hunde fra før 1979, hvor DKK begyndte 
at registrere på hundeweb. Det er i øvrigt 
muligt at få hjælp af både Jytte og Erik til at 
fi nde slægten på din hund, og man kan blive 
medlem af hendes gruppe på Facebook.
  På mit spørgsmål om, hvordan ideen til så-
dan et projekt er opstået, beretter Erik om, 
at det faktisk begyndte med, at Jørn Lund 
Thomsen foreslog at få VM for stående 
jagthunde til Danmark. Det var, dengang 
Erik var formand for DKK’s Udvalg for 

stående Jagthunde, og Jørn var udvalgsmed-
lem. Det var Erik jo helt med på, og VM 
blev afholdt i 2016.
  Da det projekt var vel overstået, var Jørns 
spørgsmål: – Hvad skal vi nu fi nde på?
Her var Erik klar med den næste idé – et 
museum for den stående jagthund. Således 
blev det, men desværre nåede Jørn Lund 
Thomsen ikke at være med til åbningen, da 
sygdom ramte ham, og han tog til de evige 
jagtmarker den 16. april 2018. Han var dog 
tydeligt til stede på dagen – både i folks 
samtaler, men bestemt også i de mange ef-
fekter, han havde, der nu står på museet.

Sjove historier
Med så mange nørdede hundefolk samlet 
på ét sted, så var jeg sikker på, at der var 
mange spændende beretninger, der bare 
ventede på at blive fortalt, og naturligvis 
ville jeg gerne høre, hvorfor folket var mødt 
op til åbning af et museum for stående 
hunde.
  Kim Møller Hansen fra Viborg, der har 
både ruhåret hønsehund og terrier, har kendt 
Erik i mange år gennem Viborg Markprøve 
Klub, og derfor er han her i dag, og fordi 
han har stående hund.
  Kim fortæller, at han aldrig bliver den 
store prøvedeltager som Erik, der har haft et 
utal af hunde i vinderklasse og været til DM 

mange gange, men han er dog fl ere gange 
blevet førstevinder i Viborg Markprøve 
Klub og har bl.a. slået Erik i matchning, 
hvilket han er overbevist om, red Erik som 
en mare.
  Det hele bliver dog fortalt med et glimt i 
øjet, der også slår fast, at drillerier hører sig 
til, når der er tale om konkurrence. Og ret 
skal være ret – Kim slutter af med at sige, 
at Erik efterfølgende fl ere gange er blevet 
førstevinder i Viborg Markprøve Klub.
  John Nielsen, der kommer fra Gassum 
ved Randers, har ruhåret hønsehund. John 
har kendt både Erik og Jørn i mere end 20 
år, da han har hjulpet med diverse prøver. 
Om Jørn fortæller han, at det, Jørn satte sit 
fi ngeraftryk på, altid var i orden.
  Alt blev registreret i hans kalender, selv 
vejret, og hans viden om hunde, og især de 
stående, var utroligt stor. John siger med et 
smil på læben: – Ja, Jørn var en sjov fætter, 
en dygtig prøvemand og i den grad blød 
som snot!
  John fortæller videre, at han var med til at 
rydde op hos Jørn efter hans død og afhente 
de mange ting, som skulle tilfalde museet. 
Man kan næsten sige, at alt var gjort parat, 
og det blev til mange bilfulde med urfugle, 
buk, pokaler og papirer.

Mange var mødt frem for at være med til åbningen af Museum for stående jagthunde.

www.fjd.dk
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Ros og gaver
Der var fl ere taler i løbet af dagen, bl.a. fra 
Per Kaa Kristophersen, formand for Kort-
hårklubben, og FJD, der roste Erik Petersen 
for det fl otte initiativ. Desværre måtte han 
meddele, at en del af DJU’s materiale for 
år tilbage var forsvundet under opbevaring 
hos Jægerforbundet, men det resterende vil 
tilfalde museet.
  Der kom mange gaver i løbet af dagen, 
men én var ganske særlig og blev givet af 
Lars Drongstrup – en kongelig porcelænsfi -
gur af en apporterende engelsk setter. Lars 
har siden sin ungdom samlet på porcelæns-
fi gurer af stående hunde og valgte i dagens 
anledning af give en af sine egne fi gurer 
til museet, som han synes er et enestående 
projekt.
  Erik sluttede sin åbningstale med at 
stille det spørgsmål, som sikkert sidder på 
manges læber: – Hvordan bliver museet 
levedygtigt?
Han svarer ærligt, at han ved det ikke, men 
én ting ved han, og det er, at intet bliver 
smidt ud! Økonomisk er det i øjeblikket 
Erik Petersen, som vender lommeulden til 
museets etablering, men han har fået spon-
soreret bl.a. lys og fl ere andre ting af andre 
hundefolk. Erik håber selvfølgelig, at der er 
nogle, som vil støtte muset økonomisk, og 
i givet fald vil han følge sin fars råd: – Vil 
nogle give dig penge, så må du aldrig sige 
nej, min søn. 
  Erik Petersen og hans museumshjælpere, 

Links:
Facebook: DKK Arkiv for gamle stamtav-
ler – admin. Jytte Mølgaard Jensen
Facebook: Museum for stående jagthunde

National Bird Dog Museum beliggende i 
Tennessee, USA
https://www.birddogfoundation.com/
Erik Petersen, Hedevænget 11, 8800 Vi-
borg – 20 72 91 90, ep1@pc.dk

En glad modtager og en glad giver. Lars Drognstrup (i midten) kom med en kongelig porcelænsfi gur .Et udsnit af det nye museum.

som er kustode 1, 2 og 3 – Laust Nørskov, 
Knud ”Kok” Nielsen og Palle Christensen 
– ønsker, at museet skal være troværdigt og 
leve videre i årene fremover, og museets 
hjælpere vil fremover mødes mindst én 
gang om måneden og registrere og syste-
matisere de mange ting, som museet har 
modtaget.
  Mange klubber har afl everet materiale, 
men gå nu hjem, og kig i gemmerne, lyder 

opfordringen fra museumsdirektør Erik 
Petersen.
  Danmark er i øvrigt ikke det eneste sted 
med dedikerede hundenørder. I Tennessee, 
USA, ligger National Bird Dog Museum, 
men er det lidt for langt til Tennessee, så er 
der masser at komme efter i Viborg. Museet 
har åbent fra kl. 7 til 22 hver dag, eller 
du kan ringe til Erik Petersen og aftale et 
besøg.

www.fjd.dk
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Workshop 
om jagthunde
Masser af aktivitet og lærdom til hunde og mennesker. Det var essensen af en 
sommerworkshop på Nordfyn.
Tekst: Conni Jakobsen
Foto: Conni Jakobsen m. fl .

I begyndelsen af juni afholdt Strandager 
Jagtforening for første gang en Workshop 
for jagthunde. Workshoppen var en ide, der 
opstod i Gitte Schmidt Pedersens hoved en 
dag. Gitte mener, at de uddannede jagthun-
deinstruktører kunne bruge lidt ny viden 
og sparring om, hvorledes problemhunde 
tackles, f.eks. hvis de tygger vildt eller er 
mere eller mindre opgivet af deres ejere. 
Tanken boblede videre, indtil den blev gen-

nemført den 2. juni. At det så også lige faldt 
sammen med Hundens Dag i Dansk Kennel 
Klub gjorde, at workshoppen blev annon-
ceret bredere ud, og dermed blev interessen 
større. 
  Workshoppen blev afholdt i skønne ter-
ræner nord for Odense, hvor Strandager 
Jagtforening råder over såvel terræn som 
klubhus. Der er klippet stier, der er en dejlig 
sø og god plads at boltre sig på.

Mange tilbud
På selve dagen blev der afholdt forskel-
lige aktiviteter som f.eks. skue, hvor de 
tilmeldte hunde blev bedømt af dommerele-
ver, som er i gang med eksteriørdommerud-
dannelsen. Lisbeth Bo Strunck samt Bettine 
Thorup tog sammen hundene under kærlig 
behandling.
  De blev målt og bedømt og måtte vise 
sig fra deres allerbedste side. Et skue, som 

Forskellige racer og mennesker var repræsente-
ret ved workshoppen.

www.fjd.dk
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dette, er en virkelig god træning for såvel 
hund som fører, fordi hunden vænner sig til 
at få tjekket tænder og blive målt med en 
målepind. Hundeføreren lærer også nogle 
fi f omkring ringtræning, og hvordan hunden 
bedst præsenterer sig. Og de kommende 
udstillingsdommere fi k en grundig træning i 
læsning af standard og i at skrive en forstå-
elig kritik.
  Der var også mulighed for træning i ro 
på post, en øvelse, en del af os forsømmer, 
inklusive mig selv, men absolut ikke en 
uvæsentlig træning. Anders Rasmussen fra 
Viborg havde taget turen til Fyn med sin 
korthårede hønsehund Fenja efter at have 
set et opslag på Facebook. Han havde meldt 
sig til aktiviteterne vandapportering samt ro 
på post.
  Anders dyrker en del andejagt, og Fenja 
skal hjælpe med, at hvert stykke faldet vildt 
skal med hjem. Det er derfor vigtigt for 
ham, at hunden kan forholde sig i ro under 
trækket og dernæst apportere vildtet.
  Anders Rasmussen og Fenja var godt 
tilfredse med arrangementet, hvor der var 
megen ny viden og nogle nye gode øvelser, 
f.eks. i ro på post. Og lige om lidt fl ytter der 
en herlig terrier ind hos Anders og Fenja, 
den skal sikkert med, hvis arrangementet 
gentages næste år.
  Et andet træningspas var ro i opfl øj, som 
Martin Grønvald og Emma Fridal trænede 
med deltagerne. Martin og Emma træner 
spaniels til daglig, men fi k her nogle andre 
racer med i købet. 
  Kim Bernhard Rasmussen underviste 
deltagerne i, hvordan de skulle starte med 
slæb- og sporarbejde. Til formålet havde 
han slæbt forskelligt vildt med, og så kunne 
hunde og førere ellers muntre sig under 
kyndig vejledning. Ligeledes med dirige-
ring, som er en vigtig disciplin, når man 
ikke selv kan komme helt ud, hvor vildtet 
er.
  Vandarbejdet stod Herluf Pedersen for. 
Unge hunde skal ofte motiveres til at gå i 
vandet, ligesom de skal lære, at vandarbejde 
betyder at svømme og ikke løbe langs kan-
ten. Vandpassion er en vigtig egenskab, for 
at vores hunde kan gennemføre det arbejde, 
vi vil have dem til.
  Rally og klikkertræning stod Anne Loise 
Bondegaard og Jette Veggerby for. Rally 
er en motiverende disciplin, hvor kontakt 
til fører betyder alt – og det kan vi jagt- og 
brugshundefolk jo sagtens bruge. Klikker-
træning er blevet en mere benyttet træning 
og er kort fortalt et akustisk signal til hun-
den om, at man er tilfreds med, hvad den 
gør på det pågældende tidspunkt.

Vigtigt med en ildsjæl
Ingen aktivitetsdag uden mad og drikke. Så 
til middag blev grillen tændt, og en ordent-
lig gang koteletter og pølser blev smidt på – 
og derefter fortæret i det dejlige selskab. Og 
snakken gik livligt ved bordene.

Marlene Knudsen i gang med ringtræningen. Foto: Bente Bang Gormsen.

Betine og Lisbeth – de to dommeraspiranter blev i den grad afprøvet i at bedømme forskellige racer og i at 
skrive nogle gode kritikker.

www.fjd.dk
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  Jagthundens udsendte kom til at sidde 
sammen med Marlene Knudsen fra Fyn, 
som ligesom Anders havde set arrangemen-
tet på Facebook og fået lyst til at deltage 
med sin nyerhvervede cockerspaniel på otte 
måneder.
  I hjemmet har den ruhårede hønsehund 
ellers været dominerende i mange år – og 
er det stadig. Marlene og den lille cocker 
deltog i ro på post, ringtræning og skue. 
Workshoppen blev rost på grund af de 
mange forskellige træningsmuligheder og 
muligheden for at træne med forskellige ra-
cer. Marlene satte ligeledes pris på, at begge 
køn af de tobenede var godt repræsenterede 
på dagen.
  Gitte Schmidt Pedersen, som havde 
udtænkt ideen om workshopdagen, er en 
aktiv medspiller i Strandager Jagtforenings 
hundetræning. En ildsjæl, som vi hunde-

Vandpassion.

Dagen bød på masser af socialt samvær.
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Ilædsjælen bag workshoppen, Gitte Schmidt Peder-
sen.

Anden blev hentet.

folk skal huske at påskønne. Uden disse 
engagerede igangsættere var der ikke meget 
foreningsliv i Danmark. Og når Gitte kan 
formå at samle en fl ok dygtige trænere samt 
hundefolk fra nær og fjern, skyldes det et 
grundigt forarbejde, som jeg ved har stået 
på gennem mere end et halvt år.
  Og når Gitte ikke bruger en masse tid på 
de fynske jagthunde, kører hun gerne til 
hundetræning hos andre. Og Gittes gode 
humør og smittende latter er altid velkom-
men.

Om Strandager Jagtforening
Strandager Jagtforening blev stiftet den 15. 
november 2007 som en sammenlægning af 
fi re mindre lokale foreninger.
  Jagtforeningen har omkring 350 medlem-
mer. Til diverse hundeaktiviteter møder 60-
100 hundefolk op med forskellige hundera-
cer, hovedsageligt stående hunde, spaniels 
og labradorer. Som aktiviteter bliver der 
tilbudt grunddressur, hvalpelydighed, jagt-
træning, lokal markprøve samt foredrag om 
hunde. Hundeførere og hunde har fanta-
stiske omgivelser i et naturskønt område 
udenfor Odense og langt væk fra alfarvej.
  Jagtforeningen råder også over meget fi ne 
fl ugtskydningsfaciliteter.

Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 
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Hvad skal man så?
Der er mange frøblandinger at vælge imellem

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

Det kan være lidt vanskeligt at finde den rigtige frøblanding til faunastriberne. Der-
for har FJD’s Udvalg for markvildt og natur lavet forsøg med forskellige blandinger. 
Konklusionen er klar. Blanding og formål skal passe sammen, og så har såtids-
punktet stor betydning.

Man sidder med kataloget eller kigger 
på annoncen i Jagthunden. Der er mange 
muligheder. Billederne er fi ne og ser tillok-
kende ud, men hvad er det lige, man sår i 
sine faunastriber?
  For at komme det lidt nærmere lavede 
Udvalget for markvildt og natur sidste år et 
forsøg på et areal syd for Holstebro og etab-
lerede en række striber a 10 meters bredde 
(maksimalbredden på en faunastribe) med 
forskellige blandinger, hovedsageligt blan-
dinger fra DLF.
  Såbedet var fi nt, og det hele blev tilsået 
omkring 1. maj 2017. Der blev etableret 
otte striber samt et areal med naturlig frem-
spiring. Se plan over forsøget.
  Stribernes værdi blev vurderet fi re gange 

af fagfolk og interessenter. De fi re vurde-
ringer fandt sted henholdsvis i slutningen 
af juni, begyndelsen af august, begyndelsen 
af december samt i midten af juni 2018. 
Endvidere blev der indsamlet insekter sidste 
år i kyllingeperioden i alle striber samt i 
hvedemarken ved siden af. Resultatet af 
insektindsamlingen kan ses på http://www.
fjd.dk/news/det-kribler-og-krabler/.

Såtidspunkt og placering
Uanset hvilke faunastriber man påtænker at 
lave, er der tre faktorer, man skal tage højde 
for: formål, placering og jordtype.
  Striber, der skal fungere som opholds- og 
fourageringsbiotop i yngletiden, skal sås 
tidligt (medmindre striben ligger over fra 

det foregående år) og skal ligge i umid-
delbar tilknytning til eller nærhed af de 
biotoper, hvor kyllingerne er ruget ud. Det 
frarådes at anvende blandinger, som kræver 
høj jordtemperatur til spiring. I princippet 
er det ikke særligt vigtigt, hvad man sår, 
hvis formålet er en kyllingestribe. Det er 
vigtigere, at der sås tidligt og tyndt.
  Man bør her have øje for, hvor man ser 
fasanhønerne og agerhønseparrene i april 
måned.
  Alle de udsåede blandinger i forsøget 
gav mange insekter i kyllingeperioden. Til 
sammenligning var der stort set ingen i 
hvedemarken ved siden af. 
  De bedst egnede til kyllingestriber var stri-
ben med Faunapletblandingen. Markvildt, 
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dækning og føde samt Kyllingemix. De 
øvrige striber trak insekter nok, men gav for 
ringe dækning i forhold til prædatorer.
  Insektvolde eller striber med tuegræs, 
der skal tjene som redepladser, skal udsås 
de steder i terrænet, hvor man iagttager 
agerhønsepar eller fasanhøner. En optimal 
insektvold placeres øst-vest. Det giver både 
en sol- og en skyggeside. For agerhøns er 
det vigtigt, at den placeres i god afstand til 
vegetation over to meter.

Efterår og vinter
Striber, hvis formål er at huse fuglevildt 
i efterårs- og vintermånederne, kan ligge 
fl ere steder i marken og kan sås senere. 
Fuglene skal nok fi nde dem. Skal striberne 
virke efter hensigten, skal der være planter, 
der giver frø, og planter, der giver dæk-
ning, ligesom fl ere arter skal være rimeligt 
vinterfaste.
  I den sammenhæng fandt man, at Fau-
napletblandingen, Markvildt, dækning og 
føde samt Kyllingemix var de bedst egnede.
  Der var god dækning i striberne, ligesom 
der var et rigt og varieret udbud af føde, frø 
og grønt, og såvel fugle som hare og råvildt.
  Nogle af blandingerne var stærkt domine-
ret af kløver, hvilket vil gøre det vanskeligt 
for f.eks. agerhøns at færdes i striberne.
  Millet Game Mix fremstod med rigtig 
mange frø. Sikkert fi n til ophold for ager-
høns om efteråret.
  Traditional Game Cover Mixture så rigtig 
godt ud. Den havde en fi n struktur og fi n 
højde. Meget føde af forskellig slags. Stri-
ber med de pågældende blandinger vil også 

være et plus i forhold til jagtudøvelse.
  Det er klart, at der kan være store forskelle 
fra egn til egn, og forskellig bonitet giver 
forskelligt resultat. Men generelt virkede de 
udsåede blandinger godt, og konklusioner 
var bl.a., at de ville pynte og være et godt 
element på langt de fl este jagtterræner.

Næste år
Da arealet ikke skulle anvendes til andet 
formål før tidligst august 2018 lod man stri-
berne ligge urørte hen for at kunne vurdere, 
hvordan de ville virke andet år.

  Der var tydelig forskel, og det stod 
egentlig lysende klart, at de blandinger, som 
indeholder frø fra fl erårige urter som kløver 
og cikorie, stod bedst.
  Blandingen fra Faunapletter på agerjord, 
Markvildt, dækning og føde, Kyllingemix 
samt Pollen og nektar blanding stod rigtig 
fi nt og må anses for glimrende blandinger, 
der kan stå i to år, bl.a. pga. kløveren. Det 
så også ud til, at såvel honningurt som bog-
hvede er gode til at kaste frø, der fremspirer 
2. år.
  De øvrige striber viste i fl ere tilfælde fi n 

Faunastriber skal gavne hele agerlandsfaunaen. Foto: 
Kim Henriksen og Annette Laursen.
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dækning som kyllingestriber, men ikke 
pga. de frø, som var udsået sidste år – der 
var stort set ingen genspiring. Dækningen 
bestod næsten udelukkende af frøukrudt og 
rapsfrø.
  Striber, der skal ligge i to år, bør have en 
del fl erårige planter som fodermarvkål, rød-
kløver, stenkløver (pas på, at der ikke er for 
meget, da det er en dominerende plante), 
kællingetand og cikorie samt planter, der 
villigt spirer efter at have kastet frø, såsom 
honningurt og boghvede.
  Striber med rødkløver skal ligge i mindst 
to år, da de ellers kommer til at virke som 
insektfælder. Efterfølgende bør kun halvde-
len omlægges hvert år.
  Med hensyn til sennep skal man være 
opmærksom på, at det ikke er alle land-
mænd, der er lige begejstrede for sennep i 
frøblandingerne – og slet ikke, hvis der er 

raps på ejendommen, idet sennep og raps 
kan frembringe krydsninger.

Såning
Generelt er udsædsmængden i mange af 
blandingerne for høj. Det er vanskeligt at så 
tyndt nok. 
  Et simpelt praktisk råd. Udsåning med 
maskine: Tilsæt blandingen med lige så 
mange kilo riskorn (koster intet i supermar-
kedet). Stil såmaskinen helt i bund, og luk 
hver anden tud.
  Udsåning med håndkraft: Tilsæt blandin-
gen tørt sand (dobbelt så meget sand som 
frø). Efterfølgende sås i raskt tempo og med 
kraftig håndbevægelse.
  I forhold til landmanden er det vigtigt, at 
såbedet er rent for kvikgræs, brændenælder 
og tidsler.

Her kan du hente hjælp 
og få rådgivning

DLF. Meget stort udbud af forskel-
lige vildtblandinger til næsten et hvert 
formål.
Bestilling af frø - tlf.: 63 17 16 00, mail: 
prof@dlf.dk
https://www.dlf.dk/landbrug/vildtafgro-
eder.

Vildtplejeren. Mange interessante 
blandinger, specielt mange engelske.
Tlf. 2273 2288. mail: info@vildtple-
jeren.dkhttp://vildtplejeren.dk/shop/
frontpage.html

Ved håndsåning blandes frøene med dobbelt så 
meget tørt sand. Man går i rask tempo og sår med en 
kraftig håndbevægelse. Foto: Svend Erik Jensen.

Her er en rigtig god vinterstribe med fi n dækning og masser af føde.

De fl este blandinger angiver for stor udsædsmængde. Der skal være luft mellem planterne, så kyllingerne kan færdes og solen opvarme jorden. Foto: Werner Beeke.

www.fjd.dk
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Pollen og nektar blanding
Boghvede, Quinoa, Oliehør, Hon-
ningurt, Fodermarvkål, Rødkløver, 
Hvidkløver, Alsikkekløver, Stenklø-
ver, Kællingetand og Esparcette

Kyllingemix
Vårhvede, Boghvede, Cikorie,
Hvidkløver og Timoté

Markvildt, dækning og føde
Triticale, Boghvede, Quinoa, 
Oliehør, Honningurt, Fodermarvkål,
Hvidkløver, Stenkløver, Lucerne og
Cikorie

Millgame Millet Mix
Hvid Hirse opg Rød Hirse

Traditional Game Cover Mixture
Majs, Hvid Hirse, Rød Hirse,
Boghvede, Solsikke, Fodermarvkål,
Gul sennep og Vinterfoderraps 

Late Cover Mixture
Gul sennep, Olieræddike,
Vinterfoderraps og Stubturnips

Blanding fra Landboforeningerne, 
der anvendes i Faunapletter på 
agerjord
Kællingetand konv., Hvidkløver øko,
Rødkløver øko, Vikke foder øko, 
Honningurt øko, Boghvede øko, 
Cikorie konv, Fodermarv konv, 
Blodkløver øko, Solsikke øko og
Deep Till

Det indeholder 
blandingerne

Pollen og nektar blanding er en god fl erårog blanding. Må ikke omlægges efter et år, da det i så tilfælde vil virke 
som en insektfælde.

www.fjd.dk
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Eksport 
af hundehvalp

eller Sixten of Sweden

Har du prøvet at have hvalpe, så ved du alt om, hvor stort et arbejde og ansvar det 
er, før du kan sende de små videre ud i livet efter otte ugers hårdt arbejde. Men 
har du forespørgsler fra udlandet, så kan det betyde, at du skal beholde hvalpen 
syv uger ekstra på grund af rabiesvaccine. Det skal man overveje grundigt, inden 
man siger ja til eksport af en hvalp til et land med dette krav.

Tekst og foto: Jette Veggerby

Den 6. januar 2018 fi k min tæve Hunting 
Grey Star Norma Jean hvalpe. Desværre 
blev det kun til to hanhvalpe, så det var en 
trist besked at give til de mange, som var 
skrevet op til en tæve. Men sådan er natu-
rens gang, og det var to fi ne hvalpe, som jeg 
fi k afsat til jagtglade familier.
  Jack Sparrow rejste til Sindal i Nordjyl-
land, hvor Ole Hansen før har haft bl.a. 
Gammel Dansk Hønsehund, og hunden 
skal bruges til alsidig jagt. Mickey Mouse 
– kaldet Sixten – valgte jeg at eksportere 
til Sverige, hvor Ola Bergström før har haft 
weimaraner.
   Desværre er Ola blevet ramt af primær 
progressiv multipel sklerose og er derfor 
bundet til en kørestol, så han har brug for 
både en jagthund og en servicehund. Jeg 
må da indrømme, at jeg tænkte: Syv uger 
ekstra og ekstremt meget socialisering for at 
kunne være på niveau med en servicehund, 
men jeg besluttede mig hurtigt for ikke at 
tage den nemme vej og blot sælge hvalpen 
til en, der bor i Danmark.
  I løbet af de 15 uger, jeg havde Sixten, 
var der tæt sparring omkring både træning, 
ønsker og behov. Ola lavede en liste med 
kommandoer – naturligvis på svensk – som 
han vil bruge, og så var det ellers i gang 
med at lære svensk.

Opdragelse og miljøtræning 
Hvalpenes far, DKSCH Aica Silver Hunters 
Anton, har fi re gange deltaget i DM i 
schweiss, og derfor var det naturligt, at 
hvalpene skulle i gang med spor. Jeg var 
så heldig, at Antons ejer, Angelika Kargo, 
gerne ville hjælpe med.
  Vi startede dem op på 10-15 meter lange 
spor, da de lige var blevet syv uger gamle, 
og det endte med at blive en hel familietræ-
ning.
  Det hårde arbejde startede egentlig, da 
Jack var rejst til sin nye familie, og jeg 
kunne gå i gang med at oplære Sixten. Hver 
dag i de næste syv uger trænede jeg ham 
to gange om dagen med klikkertræning i 
grunddressur – gå hinter, sit, dæk, hjemkald 
på navn, skjult afdæk m.m.
  Ud over det var vi ude at køre tur hver 
dag, så vi kunne møde mennesker, andre 
hunde, andre dyr samt miljøtræning – hele 
tiden med fokus på, hvad Ola havde brug 
for, bl.a. på grund af sin kørestol. Derfor 
trænede jeg en del på elevator og rigtig me-
get ro på post, så han kunne sidde afslappet 
midt på en banegård, gågade, i en restaurant 
og meget andet. Et par gange var vi også 
ude at sejle med små færger, så han var klar 
til tre færgeture på afl everingsdagen.
  Jeg deltog på to forskellige hvalpehold, 
hvor der også var apportering, hjemkald 

mv., og det fi k han uden tvivl også meget 
ud af. Ud over det trænede jeg ham med 
ringtræning, hvilket også kom til at gå fi nt. 
Alle de steder, hvor der var tilbud om hval-
peaktiviteter, var vi, bl.a. til påskefrokost 
for hunde i Maxi Zoo.

Stort, men dejligt arbejde
Nogle vil sikkert tænke, at de ikke har tiden 
til at gøre alle disse ting, og jeg var også så 
heldigt stillet, at jeg gik hjemme i perioden, 
for ellers ville det ikke kunne have ladet sig 
gøre. Det hænger selvfølgelig også sammen 

Kald det kærlighed.
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„Kufferten er pakket“. Klar til afrejse.
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med ens ambitionsniveau, men jeg ville 
bare så gerne afl evere en hvalp, der allerede 
var langt i træningen.
  Derfor var det selvfølgelig også fantastisk 
at få at vide, at Sixten var den bedste og 
yngste på holdet, da han starter til apporte-
ring i Brugshundeklubben. At han var den 
mest rolige og velopdragne hvalp, som de 
nogensinde havde haft, og hverken Jack el-
ler Sixten har ødelagt noget i hjemmet.
  Ola tilbød at hente Sixten, ellers var vi 
velkomne til at komme og afl evere ham – 
og det takkede vi ja til, da vi selvfølgelig 
gerne ville se, hvor han kom til at bo. Og 
hvilken velkomst! Olas voksne sønner var 
hjemme, hvoraf den ene var ved at tage 
jagttegn, så Sixten skal nok komme på mas-
ser af jagt med sin nye familie og dennes 
jagtkammerater.
  Det er Olas kone, Lena, der står for den 
daglige luftning. Næste år, når Sixten skal 
med på jagt, så investerer Ola i en terrængå-
ende ATV, og det fortæller jo bare, at hvor 
der er vilje, er der vej.
  Det var et stort arbejde, ja, det var hårdt, 
men den glæde og taknemmelighed, man 
får fra en hvalpekøber, ja, det er det hele 
værd. 

Det bør man vide, hvis man 
sælger hund til bl.a. Norge og 
Sverige.

  •  Hunden skal være over tre måneder.
  •  Den skal være ID-mærket
  •  Den skal have et EU-hundepas
  •  Ud over alm. vaccination skal hun-
     den være rabiesvaccineret. 
  •  Kan først vaccineres, når den er tre 
     måmeder gammel.
  •  Vaccinen anses for at virke efter 21 
     dage.
  •  Hunden skal behandles mod rævens 
     dværgbændelorm mindst 24 timer og 
     højest 120 timer før afrejsen.

Påskefrokost i Maxi Zoo Viborg.

Om få timer skifter jeg statsborgerskab.

www.fjd.dk
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DANSK RUHÅR KLUB

Klubredaktør:
Torben Mørup, Danmarksgade 27, 
6700 Esbjerg. Tlf. 21 38 75 15
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

www.ruhaar.dk

Ny i bestyrelsen

Jeg har været medlem af Dansk Ruhår Klub 
i mange år og har haft ruhår siden 1982. 
Jeg bor i Thy, helt oppe i den nordvestlige 
del af Danmark. Min foretrukne jagtform 
er fuglevildt, og specielt snepperne har høj 
prioritet.
  Det har altid været mit mål at have lydige 
hunde, som man kunne være bekendt at 
have med på jagt (andre må så bedømme, 
om det er lykkes). 
  I 1990 begyndte jeg så småt at deltage på 
prøver af forskellig art, og det tog rigtig fart 
i 2006, da jeg fi k 2 nye tæver samtidig.
  Omkring dette tidspunkt blev jeg også 
kontaktmand I DRK område Thisted og 
kom derved tættere på klubben.
  På et tidspunkt blev jeg spurgt, om jeg 
ville stille op som suppleant til bestyrelsen 
og sagde ja (det kunne der jo ikke ske noget 
ved!!!).
  Da Jens Toft blev valgt som formand, blev 
der en ledig plads i bestyrelsen, og det blev 
så mig, først for et år og nu valgt her i 2018 

for en to-årig periode.
  Nu har jeg siddet i godt og vel et år, og in-
den jeg trådte ind, havde jeg nogle samtaler 
med Jens og fi k derved et billede af, hvad 
der var i vente.
  Selv havde jeg nogle tanker om dette ar-
bejde, og i hvilken retning jeg ville forsøge 
at påvirke udviklingen. Overordnet set er 
min indstilling, at bestyrelsen skal arbejde 
for alle medlemmer af klubben, uanset om 
man er tyk eller tynd, hvilken farve hunden 
har, og hvor den kommer fra.
  Jeg kan selvfølgelig have mine egne 
favoritter, men det skal ikke være med til at 
bremse dette arbejde. Derudover mener jeg, 
at det er vigtigt at bestyrelsen ser nuanceret 
på de ting, der skal arbejdes med.
  På første bestyrelsesmøde blev opgaverne 
fordelt, og jeg fi k ansvar for udstilling og 
apportering, specielt med fokus på racedyst. 
Udstilling er klart den største opgave, og 
uden stor hjælp fra Axel Hansen, som styrer 
udstillingen i Vissenbjerg, og Johnny Jør-
gensen, der styrer udstillingen i Bredsten, 
ville det have været en meget svær opgave 
at overtage (tusind tak til dem!).
  Hvad angår racedyst har jeg nu været med 
til at køre 2 igennem. Jeg tror, at det er en 
prøve, der kræver et gennemsyn. Racerne 
møder med meget forskellige forudsætnin-
ger. Nogle racer møder med hunde, der kan 
være helt op til 10 år, hvor de fl este af vores 
hunde er helt unge. 
  Det sidste år er der i bestyrelsen blevet 
brugt rigtig meget tid på JET1 og JET2, 
instruktøruddannelsen i samarbejde med 
DMK, fuldbrugsprøveregler, FJD – DJU og 
mange andre driftsopgaver som eksempel-
vis hovedprøverne.

  Det er nogle opgaver der virkelig har truk-
ket ”tænder” ud og har fyldt meget, men 
også spændende at være med til at påvirke 
processen i en retning, som vi fi nder bedst 
for DRK.
  Heldigvis får vi ofte henvendelser fra 
medlemmerne, som har mange forskellige 
ting på hjertet. Det er lige fra spørgsmål om 
avl til prøver og prøvesystemet, og til hen-
vendelser hvor man tilkendegiver, at man 
ikke er enig med bestyrelsen. Det sidste er 
for mig helt OK, og det er en vigtig del af 
den demokratiske proces.
  Vi forsøger at behandle henvendelserne 
hurtigt og give et svar tilbage. Nogle 
spørgsmål klares via mail, mens andre skal 
drøftes på et bestyrelsesmøde. Så en gang 
imellem kan nogen måske føle, at behand-
lingstiden er lang. 
  Samarbejdet i bestyrelsen oplever jeg som 
godt; vi kan have forskellige meninger, men 
diskussionerne foregår på en sober måde, 
og jeg føler, at der bliver lyttet til alle. 
Nogen har selvfølgelig mere viden på nogle 
specifi kke områder end andre, og det er vi 
nødt til at støtte os til. 
I   de fl este spørgsmål er det en enig be-
styrelse, der melder ud. Vi har selvfølgelig 
også hver især vore ”kæpheste”, men det er 
givende i diskussionerne.
  Her på falderebet vil jeg dog komme med 
en opfordring til alle medlemmer: Tal nu 
pænt til hinanden, tal pænt om hinandens 
hunde og vær med til at gøre god reklame 
for den ruhårede hønsehund, uanset om det 
er på jagt eller på prøver.
  I ønskes alle en god jagt og prøvesæson.
  Hilsen
  Kaj Verner Nielsen

Kaj Verner Nielsen. Privat foto fra hjemmesiden.

Bestyrelsesmøder 2018 og 2019
22. november 2018 – Fjeldsted Skovkro 
kl. 17.00 
2. februar 2019 Fjeldsted Skovkro kl. 
10.00 
14. marts 2019 - Fjeldsted Skovkro kl. 
17.00 

Kontaktmandsmøde 3. februar 2019 

Generalforsamling 13. april 2019

Kalender

www.fjd.dk
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DANSK RUHÅR KLUB

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Vendsyssel området:
Kontaktperson: Lars Jørgensen Tlf: 2393 0025  E-
mail: hirtshals@ruhaar.dk 

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen Irupvej 5 7755 
Snedsted Tlf: 9793 6119 - 2764 6127 
E-mail: thisted@ruhaar.dk

Følg med på hjemmesiden, den bliver løbende 
opdateret.

Hobro området:
Kontaktperson: Allan Nordkvist Jakobsen Tlf: 5176 
6490 E-mail: hobro@ruhaar.dk

Randers/Grenå området:
Kontaktperson: Jesper Kjærgaard Ramten Skovvej 
10 8586 Ørum Djurs Tlf: 5134 9034
E-mail: tinakjaergaard@yah00.dk

EN OPFORDRING......få oprettet jer på siden til, 
at kunne modtage nyhedsmail, da der fremadrettet 
vil blive sendt reminder ud om kommende arrange-
menter via denne.

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmussen Arnborgvej 

12 6933 Kibæk Tlf: 2781 2528 E-mail: herning@
ruhaar.dk
Kasserer: Knud Måbjerg 

Områdemøde:
Vores årlige område møde afholder vi onsdag d. 7. 
november i Troldhede hallen, Idrætsalle 1, 6920 
Videbæk kl. 19.00. Program bliver lagt ind senere.

Egtved området:
Kontaktperson: Johnny Jørgensen Tlf: 2345 4232 
E-mail: egtved@ruhaar.dk 

HVALPEMOTIVATION og FORDRESSUR
Opstart i uge 43
Der bliver arbejdet med motivation og dressur ud 
fra hundes alder.
Vi starter mandag d. 22. 10. 2018 og de næste 4 
mandage
Sted: det foregår i en lade ved Kongsted ved 
Fredericia
Der er plads til 3 hold
Hold 1 fra 18.00-19.00. Hold 2 fra 19.00-20.00
Hold 3 fra 20.00-21.00
For yderlige information ring eller skriv til Kim B 
Rasmussen 22990078 ell. kim_bernhard@hotmail.
com
Ved tilmelding til en aktivitet anses som for at være 
bindene når først man har betalt for aktiviteten. 
Husk påføre betalingen navn og aktivitet.
Har du nogle træningsarealer eller vildt at byde ind 
med?,  er vi interesserede.

Esbjerg området:
Kontaktperson: Rune Rahbek Tlf: 2840 1483 E-
mail: esbjerg@ruhaar.dk

Aabenraa området:
Kontaktperson: Birger Dorow Konkel 11 6300 
Gråsten Tlf.: 4098 8632 
E-mail: aabenraa@ruhaar.dk

Område Fyn: 
Kontaktperson: Hanne Buhr Tlf: 6266 1084 / 2264 
3686. E-mail: fyn@ruhaar.dk
Telefonliste:
Hanne Buhr 6266 1084 / 2264 3686
Jørgen Madsen 2329 7959
Ole Mogensen 4074 1586
Svend Hansen 6598 1885 / 2170 4885

Debataften m/ lokal generalforsamling for 
Område Fyn.
Onsdag d. 31. oktober kl. 19.00. Mødested: 
Fraugde Fritidscenter Statenevej 18 Fraugde 5220 
Odense SØ. Fri entré.
Område Fyns generalforsamling - dagsorden følger 
- samt debatmøde om året, der gik.
Hvad skal der ske til næste år?
Område Fyns mest vindende ruhår kåres fra DM 
2017 til DM 2018.
Tilmelding til Hanne Buhr - senest d. 23. oktober – 
på email: fynruhaar@gmail.com

HUSK at tilmelde dig område Fyns mailliste. Det 
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det 
er vigtigt, at du tilmelder dig!
Mvh. Hanne

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strand-
haven 6 3060 Espergærde Tlf: 4917 0208 E-mail: 
fredensborg@ruhaar.dk

Roskilde området:
Kontaktpersoner: Tina Struve  Tlf: 2268 0911 
Anders Stisen Pittersen Tlf: 3046 0248  E-mail: 
roskilde@ruhaar.dk

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen Skælskør Lan-
devej 10 A 4200 Slagelse Tlf. 5858 4243
Lars H. Petersen 2143 8195 E-mail: slagelse@
ruhaar.dk

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen Lymosevej 7 4930 
Maribo Tlf: 2046 3844

Område Bornholm:
Kontaktperson: Bente Bak Søndre Lyngvej 45 3700 
Rønne Tlf: 2896 7422 
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.

Klubben har fået ny hjemmeside. Personligt 
synes jeg den er fi n og nem at navigere i, 
men som altid er der også nogle, der har 
svært ved  at fi nde rundt på en ny side.
  Men giv dig tid til at gå på opdagelse- 
der er mange informationer og nyheder at 
hente. Bl.a. kan man i referater fra besty-
relsens møder læse, om at den ”dansk-
tyske krig” ulmer – med både forslag om 
navneændring på klubben og indførelse af 
de kendte tyske prøvesystemer VJP, HZP 
og Zuchtscau og med tyske dommere, om 
matadoravl og hvad DKK gør, om et uven-
tet underskud på både mande- og quindese-
minar, om en kvalitetsklasse i anledning af 
klubben 90 års fødselsdag og at der stadig 
arbejdes på fi lmen om den ruhårede hønse-
hund og meget meget mere. Brug tid på den 
fl otte nye hjemmeside.
  Redaktøren

Ny hjemmeside

”God søndag derude
I Esbjerg er der lokalmarkprøve og bilvask 
med i prisen”

”Canna efter Katholts Io og Lykkeagers 
Hector er blevet dagens hund på SHD i 
Roskilde. 
Derudover passer hun og søster Dina 
ruhårs klubbens stand sammen med andre 
skønne Ruhår.”

”Nogen der mangler deres hunde ?”

”Det er SÅ vildt. I dag stod den på Best In 
Show på den Nordiske udstilling i Billund. 
Cora skulle repræsentere gruppe 7 og det 
gik jo helt fantastisk.
  Cora endte som BIS 3 på en udstilling 
med over 2200 hunde tilmeldt.
  Det er så vildt og meget sjældent for den 
Ruhårede hønsehund    Jeg er mega stolt af 
min gamle tøs    ”

”Ruhår paddleboarding! Det er hendes 1. 
gang!”

Sakset fra Facebook

Fra redaktøren
De er der ude. De gode historier. Store som små. Send gerne historien til jagthunden@
ruhaar.dk. Det kan være en god jagtoplevelse, en god træningsoplevelse, en god familie-
historie, en god prøveoplevelse. Alt har interesse.
Og så er den nye redaktør af disse sider fundet og vil blive præsenteret i næste nummer af 
Jagthunden.

Foto:  Jørgen Madsen.
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Klubredaktør:
Jakob P. Albæk, Torstedvej 30, Torsted, 
6980 Tim. Tlf. 22 10 72 87
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

Fin og fornøjelig familiedag
Lørdag den 21. juli var der familiedag i 
Korthaarklubben. Da invitationen blev 
sendt ud, var det med en vis spænding; der 
er ikke tradition for sådan en dag i klubben, 
og så midt i sommerperioden… Heldigvis 
blev frygten gjort til skamme og der mødte 
ca. 50 personer op på dagen. I en god 
blanding af nye og kendte ansigter, og med 
hunde i alle aldre.
  Dagen startede med rundstykker på 
Spjarupgaard, hvorefter alle kørte ud til det 
terræn, hvor både de anerkendte prøver og 
den mere uformelle hundedel skulle foregå. 
Vejret var med høj solskin og ditto tempe-
ratur. Så søen var dagen igennem det helt 
store trækplaster for hundene.
  Tilslutningen til de anerkendte prøver var 
ikke så stor, så de blev forholdsvis hurtigt 
overstået, hvorefter de uformelle aktiviteter 
blev sat i gang. Den del inkluderede bl.a. 
dirigering, dueslæb, apportering af diverse 
vildtarter på tid, hurtigste svømmer, fugle i 
skov og trillebørkørsel. Det kom nok ikke 
som en overraskelse for ret mange, at det 
med at køre med hunden i trillebør var no-

get af en udfordring. Men at disciplinen ”2 
fugle i skov” skulle volde så store kvaler… 
Det, at fuglene kun lå små 20 m fra føreren, 
kom bag på de fl este hunde.
  Sideløbende med aktiveringen af hundene 
var der heldigvis både tid, lyst og lejlig-
hed til en masse hygge og hundesnak. Så 
dagen gik hurtigt, og pludselig var tiden så 
fremskreden, at turen gik retur til Spjarup-
gaard, hvor der var lidt kaffe og kage mens 
dagens præstationer blev sammenlignet. 
Der var i dagens anledning blevet lavet 
særlige præmiedummyer til bedste hund i 
hver disciplin. Disse skulle senere vise sig 
at være i ret høj kurs!
  Efter ”præmieuddelingen” var det tid til 
aftensmad og endnu mere hygge og snak. 
Her var det dejligt at se, at stort set alle 
havde afsat hele dagen, så vi var næsten 
lige så mange til aftensmaden som til mor-
genkaffen. Da der ikke var mere afsætning 
i mørbradgryden var næste punkt på dagsor-
denen amerikansk lotteri. Her havde vi fået 
sponsoreret rigtigt mange og fi ne præmier, 

og lodsedlerne blev da også nærmest revet 
væk. I gennemsnit var der gevinst på næ-
sten hvert andet lod, og man kan vist roligt 
sige, at nogle var mere heldige end andre!
  På grund af varmen, var der ikke blevet 
gennemført så mange forskellige ”for sjov” 
discipliner som forventet. Derfor var der 
nogle præmiedummyer i overskud. Disse 
blev så efter lotteriet sat på auktion, og man 
må sige at bydelysten var høj. Der var vir-
kelig kamp om at få en af de fi ne dummyer 
med hjem.
  Auktionen var sidste offi cielle punkt på 
dagsordenen, og herefter var der fri hygge 
og snak. Det trak mere ud for nogle end for 
andre, men heldigvis var der også arrange-
ret mulighed for overnatning.
  Alt i alt en rigtig hyggelig og uformel dag, 
som vist godt tåler en gentagelse. Så en stor 
tak til alle de fremmødte, som var med til 
at gøre det til en god dag. Og også en stor 
tak til præmiesponsorerne. Det var særdeles 
fi ne præmier vi havde fået sponsoreret. 
  Laila Bilberg

Trillebørkørsel med hund var en udfordrende disciplin 
for de fl este. Foto: Laila Bilberg.

Der var masser af hygge og hundesnak til familiedagen. Foto: Laila Bilberg.
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Lærerinden kom forbi Bredsten

Sidste år var jeg dybt skuffet over den 
norske app YR som lovede godt vejr. I år 
skænkede jeg ikke YR en tanke. Vi var midt 
i en utrolig sommer med solskin i måneds-
vis, høje varmegrader, og af samme grund 
havde vi i bestyrelsen besluttet at nøjes med 
vore pavilloner til vores spisning. Tværti-
mod var vi bekymrede for om varmen ville 
gøre det ulideligt for hunde og mennesker. 
Det skulle på dagen vise sig at forholde sig 
så ganske anderledes mht. til vejret.
  Traditionen tro bød klubben på morgen-
mad. Herefter, med militær præcision kl. 
10:00, bød formanden velkommen til de 
fremmødte deltagere ved dette års ud-
stilling. Han gav derefter ordet til vores 
dommer ”skolelærerinden” aka Hanne 
Laine Jensen. Lad mig sige med det samme 
at lærerinden er yderst positivt ment. Jeg 
tror vi var mange der var imponerede over 
Hannes tilgang, både i teori og praksis. Vi 
kunne måske ikke alle lide den kritik vore 

hunde fi k, inklusiv undertegnede, men jeg 
oplevede at det var velbegrundet og under-
bygget med stor sikkerhed og faktualitet. 
Jeg overhørte fl ere deltager give positive 
udtryk for disse meget præcise og forkla-
rende bedømmelser.
  32 katalognumre var tilmeldt på dagen, fra 
hvalpeklasse til avls- & opdræt klasse.
Som de japanske offentlige toge (de mest 
præcise i verden) bedømte Hanne den ene 
klasse efter den anden, til tider så præcis, at 
det kom bag på deltagerne, at det var deres 
tur til at komme i ringen. Bedømmelserne 
var altid med en yderst tydelig forklaring, 
samt uddybning af hendes betragtninger.
  Vi kommer åbenbart ikke uden om vejret, 
når vi er i Bredsten. Dagen bød på byger-
sol-byger-osv. osv. Hver gang jeg løb hen 
til bilen for at låne formandens regnjakke, 
kom solen frem på tilbagevejen. Af med 
jakken igen, og så begyndte det at regne…
  Traditionen tro havde vi også fundet gril-

len frem til fælles spisning. Det var igen 
ikke uden udfordringer. I år med total grill-
forbud i hele landet, måtte den opstilles ved 
hallen under svært opsyn. Grill og masser af 
regn, er ikke nogen god kombination. Vores 
frokostpause blev derfor noget længere end 
ønsket. Tror alle i bestyrelsen fremadrettet i 
samkvem siger; GASGRILL!!!
  Mellemrummet mellem vore pavilloner 
blev ligeså en udfordring med regn som løb 
ned på borde og stole, heldigvis som altid 
var der højt humør, god stemning og glade 
mennesker som hjalp hinanden med lån af 
regntøj og paraplyer mm. Men det gode var, 
at Ellen var så glad for at de nu endelig fi k 
regn i jydelandet.
  Frokosten kom frem i ly af regn og sol og 
det smagte som altid dejligt.
Herefter skulle vi have placeret hundene 
i respektive klasser. Inden det startede, 
fi k vi en fl ot præsentation af de inviterede 
champions, samt oplysninger om deres 
resultater. Efter denne fl otte præsentation, 
viste dommer Hanne igen at der var styr på 
sagerne. Jeg oplevede hun gentog hvad hun 
havde sagt tidligere på dagen om stort set 
hver eneste hund. Det var imponerende at 
opleve og meget lærerigt. Hun havde heller 
ikke glemt min ”hjortehals”, noget som jeg 
på dagen havde en ganske særlig mening 
om, indtil jeg fi k undersøgt det yderligere… 
Og ja vi var vist mange der blev klogere i 
Bredsten. Jeg vælger at trøste mig med at 
”Farmand Faust” vandt det hele på dagen. 
Alle resultater fra dagen fremgår på klub-
bens hjemmeside.
  På forhåbentlig gensyn næste år.
  Bedste Korthaars hilsner
  Flemming Djarn

Dommer Hanne Laine Jensen styrer slagets gang i ringen. Foto: Flemming Djarn.

Som alle andre foreninger er klubben blevet ramt af den nye datalovgivning, hvilket betyder at man nu kan fravælge at få navn, adresse 
og tlf. nr. i kataloger mm. Dette giver klubben en række udfordringer som vi ønsker at minimere.
  Såfremt du som medlem ikke ønsker at dit navn, adresse og tlf. nr. på hjemmesiden mm. i forbindelse med din hunds resultater, skal 
du meddele dette på aarbog@korthaarklubben.dk. Det vil så betyde at du og din hunds resultater ikke kommer i årbogen og heller ikke 
på hjemmesiden. Dette vil helt sikkert udvande værdien af årbogen, men det er desværre resultatet af datalovgivningen og på et tids-
punkt må relevansen af årbogen vurderes. Bestyrelsen følger i øjeblikket DJU’s arbejde med at smidiggøre denne proces.
  På vegne af bestyrelsen
  Formanden

Den nye datalovgivning

Foto: Laila Bilberg.
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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 26 93 08
E-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

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

8660 Skanderborg, 60 81 45 06.
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 Leif Ekelund Jensen, tlf. 23 38 96 
18.
E-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

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

Aktivgruppen Københavnsområdet 
Kontaktperson Flemming Djarn tlf. 23102727.
E-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968 
Kontaktperson René Olsen, Stationsvej 5, 4681 
Herfølge, tlf. 53 54 38 54.
E-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

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

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

Foto: Benny Fischer.

To nye Klub Schweiss Champions
Flere af Korthaarklubbens medlemmer har 
opnået fl otte resultater på efterårets mark-
prøver, men hvis Andreas Ørskov med Qato 
og Villy Andersen med Sydvestjyden´s 
I. Kansa var særligt glade for deres 1. 
præmier i åbenklasse, var det ikke uden 
grund. Dermed har de nemlig begge opfyldt 
kriterierne for titlen KLBCHS (Klub Cham-
pionat i Schweiss). 
  Kun fem hunde har tidligere opnået titlen 
siden den blev indført i 2014 og kræver 
bl.a. 1. præmie på de fi re schweissprøver til 
om med 1000m/40 timer. 

Villy Andersen med Sydvestjyden´s I. Kansa. Privat 
foto.

Andreas Ørskov med Qato. Privat foto.Foto: Flemming Østergaard.
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DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

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

www.dmk-online.dk

Spændende Qvinde-weekend

Den første weekenden i august, mødtes vi 
i Nordjylland til en Kleiner Münsterländer 
Qvinde weekend. Det blev en weekend 
med hygge, træning, læring og indblik i nye 
verdner.
  Velkomst med dejlig kaffe og kager, og 
lidt introduktion til weekendens program, 
og en hurtig navnerunde, selvom det selv-
følgeligt var umuligt at huske, men som 
i løbet af weekenden alligevel kom til at 
hænge lidt fast. Aldersmæssigt var spred-
ningen stor, alt fra unge til ældre to benede, 
og ligeså med hundene, fra hvalpe til ældre 
hunde, deltog. 
  Hundene skulle motioneres og lære 
hinanden lidt at kende. Opdelt i to hold 
gik vi på hver sin mark og trænede lidt 
apportering med dummy, og lidt stop med 
forstyrrelse, en disciplin alle anså som svær, 
især på marken, når hundene var langt ude i 
terrænet. Telte blev opslået og aftensmaden 
nød vi medens snakken gik og mørket faldt 
på. Natten forløb med forbavsende roligt 

sovende hunde.
  Efter morgenmaden fi k vi et kursus i 
markarbejde for begyndere, og derefter 
kunne der vælges mellem Schweiss- eller 
martræning som formiddagens aktivitet. 
  I en dejlig skov, blev der undervist i 
Schweiss arbejdet, og efterfølgende gik vi 
sammen, to og to, en ny og en erfaren, og 
udlagde spor, som senere blev gået. Det 
gik fantastisk godt for alle, det nogle super 
gode næser vores skønne hunde har. 
  Det er tankevækkende, at selvom nogle 
var erfarne, så fi k også de nye tricks og tips 
med hjem. Tilbage til en dejlig frokost og et 
velfortjent lille hvil.
  Nu stod den på markarbejde for alle der 
lystede, også de som havde været ude om 
formiddagen, og hvalpene tog med. Impo-
nerende at se de små unge hunde løbe fi nt 
på marken, selvfølgelig skal der ikke megen 
forstyrrelse til, før de stopper eller løber 
lidt væk, men de har det grundlæggende i 
sig. Vi fandt ikke fugl, men harer, hvilket 

i nogle tilfælde blev udnyttet, måske ikke 
helt som ejeren ønskede. Det var ualmin-
deligt varmt og solrigt, så hundene blev 
hurtigt trætte, og førerne ligeså. Vel retur, 
til skønne kager, kaffe, og snak på kryds og 
tværs. 
  Vi Sjællændere blev introduceret til en 
fl ot og velsmagende ”pålægsmand” som 
aftensmad, det utroligt at vaner kan være så 
forskellige i vores lille skønne land.
  Et fi nt foredrag om zoneterapi for hunde 
blev afholdt, og en hund blev det afprøvet 
på. Imponerende at hunden reagerede, på 
de zoner under poterne, som føreren havde 
nævnt var en bekymring. Er man åbne for 
alternativer, så er dette værd at afprøve. De 
som lystede gik efter foredraget ud og ap-
porterede lidt på duer, kanin og ræv, indtil 
mørket faldt på.  Igen en rolig nat, med lidt 
mere vind og et par enkelte regndråber, som 
hurtigt tørrede i blæsten søndag.  
  Nosework, hvad er det? Ja det ved vi der 
deltog nu. Efter en fi n introduktion hertil, 
så vi en fantastisk dygtig Kleiner, fi nde 
bittesmå duft puder, for derefter at markere 
dem fuldstændigt sikkert. Afsluttede med 
en opvisning, af samme glade Kleiner, i 
ekstrem lydighed, og ”cirkuskunstner”. Det 
lyste langt væk af et samarbejde mellem 
hund og fører, baseret på hundens lyst til 
samarbejde. 
  Weekenden var ved at være ved ende, tel-
tene var slået ned, hunden var godt trætte, 
og føreren fyldt på med nye redskaber i 
værktøjskassen og venskaber på tværs af 
landet. Tine Broen Nielsen, havde igen, 
med stort engagement og åbenhed, arrange-
ret en uforglemmelig weekend for de som 
deltog, TAK!
  Lis Engquist. 

Weekendens deltagere i samlet fl ok. Foto: Heidi Wittrup Pedersen

Bukketræf i Rødhus - en super oplevelse
Fredag den 10. august gik turen til denne 
nyskabelse DMK’s bukketræf, et tre dage 
arrangement med hundetræning, hygge og 
god mad for mænd og deres hunde. Vel 
ankommet på campingpladsen som dannede 

rammerne for weekenden, fi k Tarzan og jeg 
tildelt hytte 15 på Gyvelvej og fi k pakket 
ud. Vi startede med en lufte tur i klitterne 
uden for pladsen, og da vi kom hjem ankom 
nogle af de andre, og inden middagen i fæl-

leshuset kl. 19.00 var de fl este ankommet, 
enkelte kom først lørdag. Vi var indlogeret 
3 og 3 i hytterne og nåede et par enkelte øl 
inden et super måltid og velkomst i fælles-
huset og nogle festlige timer med snak, vit-

www.fjd.dk
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tigheder, drillerier m.m. Dagen havde været 
lang så jeg sprang til køjs ved 23 tiden. 
  Kl. 8.00 var der morgenmad og træningen 
blev planlagt, jeg valgte begynder schweiss 
om formiddagen og nybegynder vandar-
bejde over middag, og apportering efter 
eget valg når det passede ind. Jens lagde ud 
med lidt teori og så gik det ud i klitterne for 
at lægge spor to og to sammen. Hjemme 
igen havde Jens lagt et langt spor vi skulle 
udrede sammen. Her kunne vi se de andre 
hunde og hvordan de arbejdede og ingen 
faldt udenfor. Så var der frokost og derefter 
gik turen til Hune og vandhullerne. Her var 
Tarzan helt tændt, men da det blev hans tur 
var vandet pludselig blevet farligt og han 
stak af, men heldigvis havde hjælperen ved 
det andet vandhul set dette og da Tarzan var 
på vej op mod ham kom det højt kan du så 
komme hjem, og så var jeg dog et bedre al-
ternativ, så vi prøvede nogle små kast i lang 
line men det blev ikke til en rigtig svøm-
metur (det er så siden lykkes og han er ved 
at være en rigtig vandhund). Så gik vi hen 
og så rigtigt godt vandarbejde ved de mere 
erfarende førere/hunde, mens regnen bare 
tog til i styrke. Hjemme igen lidt apporte-
ring hvor and, høne og rævebælg gik godt 
mens gås, kanin og fasan skal øves noget 
mere inden det er på plads. 

Så skulle sporene, vi havde lagt om 
formiddagen udredes, og Bjørn blandede 
kortene godt så det spor vi havde lagt var 
vi hjælper på, og så fi k vi et spor i et af de 
andre områder. Jeg hjalp på tre spor mens 
Tarzan bestemt ikke var tilfreds med at vi 
ikke skulle følges. Vi fi k sidste spor, et kort 
men godt spor i bakket område uden meget 

Kenneth afslutter den 1. del af sporet, og ny hund gøres klar til at udrede næste del. En super øvelse. 
Foto: Henrik Skovgaard.

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 Midt- & Vestsjælland:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Svanevej 
39, 4000 Roskilde, Tlf. 23 30 02 03, E-mail: cnh@
post.tele.dk

Område Storstrøm: 
Kontaktperson: Claus Rosdahl, Strandvejen 25, 
4733 Bredeshave, Tlf. 40 32 62 65, E-mail: claus.
rosdahl@gmail.com

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: jensbrand-
tandersen@hotmail.com

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grøn-
lundsvej 4, 7700 Thisted, Tlf. 60 65 69 90, 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

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586 
Ørum Djurs, Tlf. 24 61 19 35, E-mail: hundeweb@
gmail.com
Aktiviteter:
Området afvikler deres aktiviteter i samarbejde med 
Djurslands Jagthundeklub. Følg med her:www.

djurslandsjagthundeklub.dk se under aktiviteter.

Område Østjylland:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Blegin-
vej 34, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail: 
nicolesolgaard@gmail.com

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

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

Område Bornholm:
Kontaktperson: Kim E. Pedersen, Violvej 8, 3720 
Aakirkeby. Tlf. 21 20 42 31.
Aktiviteter:
annonceres på Kreds 8’s hjemmeside og på face-
bookgruppen ”stående hunde Bornholm”

vegetation. Tarzan kom i læ siden ved 1. 
knæk og tog enten noget afl edning, eller 
bagspor retur inden vi gik et godt spor her-
efter, endda med en rigtigt god markering. 
Så gik turen hjem til et velfortjent bruse-
bad. Da jeg kom ud fra badet sov Tarzan 
dybt, og så var det hurtigt i tøjet og hen til 
hyggesnak og nogle kolde øl inden der var 
aftensmad og hygge i fælleshuset, John 
havde et super indlæg om JET Testen. 
  Søndag stod på oprydning og oplæg/
foredrag ved dyrelæge Kirsten og siden 
om nosework. Ved 16.00 tiden brød vi op 
og turen gik hjemad efter en fantastisk 
weekend i hunden tegn. Stemningen var 
rigtig god, drillerierne kærlige, instruktø-
rerne super gode og Jens og Lisbeth tog sig 
fi nt af os uden stramme tøjler og alt kørte 
perfekt og der var ikke den store forskel om 

man var erfaren eller mindre øvet, alle hjalp 
hvor man havde erfaring og fi k hjælp hvor 
der var behov for det. Jeg kan ikke huske 
hvornår jeg har grinet så meget, og alligevel 
fået så god en træning på en weekend!

De ord, der hænger fast efter i sådanne 
weekend, er Hundetræning, hygge, Kompe-
tente instruktører, Bukketræf, DMK, super 
forplejning, sammenhold, drilleri, remisse, 
afskudsbukke, hunde fl øjte, alkohol, vit-
tigheder, NEJ Tarzan, Hold mund Tarzan, at 
hvile i sig selv, JET test, nosework, første 
hjælp til hunden, Stor natur, Gyvelvej hytte 
15, dressing, et godt grin, Sol, skomager-
drenge regn og gode faciliteter samt hjælp-
somme deltagere og TAK, TAK for et super 
BUKKETRÆF 2018  og på gensyn i 2019.
  Henrik Skovgaard, Afskudsbuk 

Foto: Dorthe Winde.

www.fjd.dk
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Klubredaktør:
Lisbeth Ahm Hansen, Møllevangen 125, 
8450 Hammel. Tlf. 60 67 77 76
e-mail: lisbeth@ahm-hansen.dk

www.gdh.dk

Vi har brug for din hanhund – nyt om avl

Der står løbende omkring 40 hunde på 
GDH’s hanhundeliste, og der må rigtig 
gerne komme mange fl ere til. Det er vigtigt 
for vores lille races udvikling og sundhed, 

at alle gener kommer i spil. Så hvis du er 
hanhundeejer, må du meget gerne læse 
videre. 
  Hanhundelisten er en oversigt, der rummer 
avlsklare hanhunde, som lever op til klub-
bens krav. Listen formidler altså hanner til 
tæveejere, der gerne vil lave et kuld hvalpe 
efter klubbens anbefalinger. Og jo fl ere 
hanhunde på listen, jo fl ere valgmuligheder 
har tæveejerne for at lave det kuld, som de 
kunne tænke sig, fortæller Stine Julø fra 
klubbens avlsråd.
  Alle hunde er ikke lige godt egnede til 
hinanden. Der skal tages hensyn til indavl, 
HD-status osv. Derfor kan en tæveejer ikke 
vælge imellem alle de godt 40 hanhunde, 
men måske kun fem. Samtidig har vi jo den 
såkaldte ’matadoravlsgrænse’, der er lavet 
for at undgå indavl på sigt. Det betyder, at 
man lige nu tager en hanhund af listen, når 
han er blev far til 27 hvalpe. Derfor har vi 
hele tiden brug for nye hanhunde.
  Og hvad betyder det så for hanhundeeje-
ren? Ja, der skal en lille indsats til. Hunden 
skal en tur til dyrlægen, en tur på udstilling 
og en tur i marken. Og så er man klar, hvis 
det skal siges kort.

  Vi kræver en HD-status og en PRA-status, 
der er registreret på hundeweb og en DKK 
stamtavle. Desuden skal hanhunden have 
et udstillingsresultat på minimum ’GOOD’ 
fra en anerkendt udstilling samt en jagtlig 
vurdering eller en markprøvekritik med 
skudtest. Og så skal hanhundeejeren være 
medlem af Klubben for Gamle Danske 
Hønsehunde, uddyber Stine Julø, som 
opfordrer hanhundeejere til at ringe eller 
skrive til Avlsrådet, som nok skal guide 
dem igennem. 
  Og hvad skal hanhundeejeren så have for 
det? Det er noget tæveejer og hanhunde-
ejer bliver enige om. Her er der også råd at 
hente i Avlsrådet, ligesom man måske også 
kan få brug for lidt vejledning til, hvordan 
mødet mellem hanhund og tæve bedst gen-
nemføres, når det perfekte match er fundet. 
  Er du interesseret? - så står Avlsrådet klar 
til at høre fra dig. 
 Find Avlsrådet på GDH.DK under AVL. 
Her kan du også se hanhundelisten.
  Ninna Falck

Der skal fl ere hanhunde i avlen. Kontakt Avlsrå-
det, hvis du gerne vil stille op med din Foto: Benny 
Fischer.

GDH viste flaget til Racedysten
Danmarks Jægerforbunds traditionelle 
Racedyst blev afviklet søndag den 29. juli. 
Dysten løb af banen i henholdsvis Skive, 
Vissenbjerg og Stenlille. 
  Gammel Dansk Hønsehund har tidligere 
stillet med et hold til racedysten og er til-
med blevet placeret. Men det er første gang 
vi har stillet med hele to hold. 
  I Vissenbjerg dystede Jørgen Gerstrøm 
med Theibelgård’s Lukas, Gunnar Thor-
kildsen med den meget unge Charletan’s 
Nelson og Kristian Nørby Sørensen med 
Vi-Jo Chogun. Desværre bestod vores 
GDH-hold ikke. I Vissenbjerg stillede 10 
forskellige racer med et hold til dysten. En-
gelsk Setter, Flatcoated Retriever, Labrador 
Retriever, Tysk Langhåret Hønsehund samt 

Korthåret Hønsehund var de eneste der be-
stod prøven. Vinderholdet blev Flatcoated 
Retriever. Stort tillykke!
  I Skive dystede Marianne Hummelgaard 
med Take the Points Pentax, Malene Have 
med Neptun og Anders O Rasmussen med 
Walther. Vores hold bestod prøven, men 
desværre ikke med nok point til at kunne 
placeret. 11 forskellige racer stillede her 
med et hold hvor Golden Retriever, Tysk 
Langhår, Weimeraner, Labrador Retriever, 
Flatcoated Retriever, Korthåret Hønsehund 
og sørme Gammel Dansk Hønsehund 
bestod prøven. Vinderholdet blev Labrador 
retriever. Stort tillykke!
  Racedysterne er en god måde, at lave lidt 
sjov på tværs af racerne. Lidt sjove dril-

Duen er i hus. Foto: Iver Krogh.

www.fjd.dk
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lerier, god sportsånd og kampgejst skal der 
til. Det kan godt være at GDH ikke vandt 
i år, men vi viste stolt fl aget og mon ikke 
der er fl ere, der har lyst til at være med til 

at give de andre racer baghjul til næste år! 
–lad det være en opfordring ☺
  Lisbeth Ahm Hansen

Holdet i Vissenbjerg. Foto: Lea Vestergård.

Unghunden Charletans Nelson også kaldet 
Balder har allerede i sin meget unge alder 
haft et forrygende år og vist på en meget 
overbevisende måde, at ham kommer vi til 
at se meget mere til!
  Jeg hentede den sødeste lille hvalp ved 
Kennel Charletan i oktober sidste år. Bal-
der har meget af Theibelgård og Thorkil-
sen (min fætters og min egen avl) bag sig i 
generne, hvilket betyder meget for mig.
  Da Balder var 7 mdr. startede vi på 
et dressurhold, i april, for unghunde i 
Højderyggens Jagthundeklub for at få 
lidt socialt samvær med andre hunde. Det 
gik rimlig godt i april, men allerede i maj 
overraskede Balder mig med sin store lyst 
og glæde ved de forskellige discipliner. 
D. 2. juni var der en prøve på holdet og 
Balder blev nr. 2 med 44 point ud af 50 
mulige. Vi fortsatte med apporteringstræ-
ningen i juni måned med en afsluttende 
prøve d. 30. Balder blev i en alder på 10 
mdr. prøvens bedste hund med max 30 
point. Allerede dagen efter deltog vi på 
5 klubbens DJU apporteringsprøve, hvor 
Balder brillerede med max point både ved 
kanin og vand, men duerne drillede og 
han dumpede, hvilket er helt ok, med hans 
alder i betragtning. Weekenden efter d. 
7.juli stillede vi på DJ apporteringsprøven, 
hvor han bestod med 28 point. Stabiliteten 
og sikkerheden skal nok komme sammen 
med modenheden. Men hold da op det 
lover godt! Vi glæder os til at se hvad det 
ikke kan udvikle sig til.
  Gunnar Thorkilsen

En lovende unghund

Er jeg ikke dygtig far. Lisbeth Ahm Hansen.

Gammel Dansk Hønsehund er med på 
landsholdet til VM

For at kunne deltage i VM skal hunden op-
fylde betingelserne for deltagelse i vinder-
klasse i henhold til Fælles Markprøveregler, 
dvs. de skal have fået 2 x 1.præmier på 
markprøve i åben klasse, samt have bestået 
en slæb og apporteringprøve eller en udvi-
det apporteringsprøve. Derudover skal ejer 
og fører være medlem af DKK og hunden 
skal være registreret i DKK.  
  To skønne Gammel Danske Hønsehunde 
har opfyldt alle kravene på så fornemmeste 
vis, at de er blevet udtaget til Landsholdet 
i år! 

  Marianne Hummelgård med Flade 
Revdal Fuji DK08902/2014 og Christian 
Aasberg Poulsen med Charletan’s Jackie 
DK17821/2014. Stort tillykke med udtagel-
sen til både ejere og opdrættere. Det er så 
fl ot. Desværre kan Christian ikke deltage 
pga. arbejdet. Men Marianne melder klar! 
Vi glæder os så meget til at kunne heppe 
på det danske fl ag og de Gamle Danske ☺ 
Kom så Marianne og Fuji!!
  Lisbeth Ahm Hansen

Marianne Hummelgaard og Flade Revdal Fuji (tv) skal være med til at kæmpe for det danske fl ag i Spanien.
Christian Aaberg Poulsen og Charletans Jackie (th) skulle også være med, men arbejde forhindrer det. 
Begge er privat foto.
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3 x familiedag - træning og hygge
Solen skinnede fra en blå himmel i Syd- og 
Sønderjylland. Regnen faldt tungt i Nord-
jylland, og på Sjælland fi k man lidt af hvert. 
Og det er sådan set heller ikke så vigtigt for 
vores familiedage, så længe vi bare hygger 
os, træner og lærer nye GDH-folk at kende. 
  Der var familiedag 19. august i Sæby i 
Nordjylland og 26. august i både Rødekro i 
Sønderjylland og Lille Lyngby i Nordsjæl-
land. Her fi k ænder og duer kærlig behand-
ling til lands og til vands, og kaniner blev 
fundet og stolt båret hjem. I Rødekro var 
der også ringtræning og ægte sønderjyske 
ringriderpølser. I Sæby kom det skønneste 
kuld hvalpe på besøg, og der var apporte-
ringskonkurrence mellem regnbygerne. I 
Lille Lyngby stod den først på morgenmad 
ude ved bigballerne i laden, inden man gik 
ud og trænede på køernes folde ned til den 
smukke Arresø. 
  Der er plads til alle på familiedagene. 
Her bliver grinet og krammet hunde i en 
uendelighed, imens vi får snakket og lært 
hinanden bedre at kende, så det pludselig 
bliver så meget nemmere at kontakte hinan-
den bagefter, og så man får lyst til at møde 
op til endnu fl ere aktiviteter sammen.
  Ninna Falck

Familiedag er for familien, og det nyder børnene også. Foto: Marianne Harrild Sørensen.

Jeg blev en dag ringet op af en gammel 
jagtkammerat. Han spurgte, om vi kendte 
nogen, der måske ville have en Gammel 
Dansk Hønsehund tæve på tre år. 
  Det korte af det lange blev, at vi blev enige 
om, at det godt kunne være en hund for os. 
Så mødte vi Dinna, og besluttede for at give 
hende en chance. Dog havde vi to krav. Den 
første var, at hun skulle være glad for vores 
to børn og den anden, at hun skulle kunne 
acceptere Lady, vores labrador tæve.
  Alt dette gik perfekt, og Dinna blev ind-
lemmet i vores familie. 
  I min barndom havde vi fl ere forskellige 
hønsehunde som var udmærkede jagthunde, 
derfor mente jeg, at der nok var en mulig-
hed for at få en jagthund ud af hende. Dinna 
havde desværre ikke fået ret meget jagtlig 
uddannelse, så derfor var der nok at gå i 
gang med. Hun var dygtig til to ting: ligge i 
sofaen og trække i snoren når vi gik tur.

Endelig oprandt dagen, hvor vi skulle ud 
og kigge efter den første agerhøne. Min 
kammerat Torben og jeg havde nogle gode 
stubmarker, hvor der burde være mulighed 
for at støde på nogle agerhøns. Vi drev først 
et lille slip af, hvor Dinna løb MEGET 
langt frem mod skel og lettede en fl ok. Da 
hun endelig kom tilbage til mig, måtte jeg 
lige forklare hende, at sådan skulle det altså 
helst ikke foregå. 
  Da mine forventninger nu var lidt brogede, 

Da vi fik en Gammel Dansk Hønsehund

Dagens høst fra vores første jagt. Foto: Gunhild Allermand.

www.fjd.dk
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gik vi over på en meget lang og meget bred 
stubmark, hvor der var en lille lavning med 
grønne rapsplanter i små tuer. Der synes 
jeg, at der burde være en stor mulighed for 
at møde høns, så jeg prøvede at dirigere 
Dinna mod disse. Men hun havde allerede 
fået noget hønsefært i næsen og stak ca. 300 
meter ud og tog her stand.
  Da jeg jo ikke var helt sikker på, hvor fast 
hun var i standen, tog jeg benene på nakken 
og løb de 280 meter på nok 8 sekunder, 
nåede frem til Dinna, spændte hver en 

muskel, gav rejseordre, og Dinna lettede 
otte agerhøns. Her fi k jeg så skudt hønen 
længst til venstre – men den døde ikke helt 
i skuddet.
   Dinna overtog slagets gang og kom til 
sidst stolt bærende på fuglen. Min kamme-
rat Torben var helt færdig af grin, for som 
han sagde, han havde ikke før set én spurte, 
så hurtigt af sted.
  Vores jagtdag endte med en agerhøne, en 
skovdue og en krage. 
  Preben Birkmann

Sæt X I kalenderen
Vi ønsker jer alle en rigtig god jagtsæson 
sammen med jeres 4 benede jagtkam-
merater! Vi håber, at I kan fi nde tid til et 
GDH-medlemsmøde d. 23.oktober i Jyl-
land og d. 25. oktober på Sjælland. Mere 
info på www.gdh.dk

Alberts debut som hårdtarbejdende apportør

På en dejlig Oktoberdag var min Gammel 
Dansk Hønsehund, Albert, og jeg ved at 
gøre os klar til andetræk sammen med en 
god ven i Vesthimmerland, nærmere beteg-
net Vilsted sø. Jeg havde trænet målrettet 
med Albert, lige fra jeg fi k ham. Nu var han 
blevet 13 mdr., og nu skulle vi se, om træ-
ningen virkede, og han skulle have erfaring 
med den virkelige verden.
  Vi har sat os godt ind i nogle siv langs 
kanten af søen. Det blæser en smule fra 
Nordvest, og vejret er pænt, ingen regn. 
Dog ikke umiddelbart det bedste ”ande-
vejr” ifølge det gamle ordsprog, der siger, 
at det skal regne og blæse, før det er godt 
andevejr. Lokkeænderne er placeret omhyg-
geligt i V-formation i forhold til vinden, og 
vi er klar!
  Vi venter og venter spændt den første 
halve time. Der sker ingenting… Men da 
vi nærmer solnedgangen, starter ænderne 
så småt op. En lille fl ok suser hen over ho-
vedet på os, og vi får skudt den første and, 
der lander et godt stykke ude i søen. Jeg får 
sendt Albert af sted. Han svømmer fi nt ud 
efter anden og kommer hjem med den, lige 
som vi har trænet. Imens jeg stolt iagttager 
min unghund, kommer der fl ere ænder. Vi 
skyder, og der kommer fl ere…. Pludselig er 
vi havnet i en slagmark, og ænderne strøm-
mer ind. Albert er kommet på hårdt arbejde 
og pisker ud og ind efter ænder!
  Sådan fortsætter det i et godt stykke tid, 
faktisk så længe jeg ikke længere kan se 
noget, og det er kun min makker, der med 
sit skarpe natteblik stadig kan se og skyde 
et par ekstra ænder. 
  Da trækket er ovre, og vi kommer op til 
bilen, får vi talt de mange ænder (19 stk). 
Først der falder adrenalinen lidt til ro, og 
jeg får tid til at refl ektere over aftenens be-
givenheder, og hold da op hvor er jeg stolt 
af min unge hanhund!
  Anders O Rasmussen

Vi sad helt stille i sivene. Privat foto.
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LANGHÅRSKLUBBEN

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

www.langhaarsklubben.dk

Familiedag i det Midtjyske

Et rigtig familiebillede. Fra højre Far, mor og to kuldsøskende samt datter og mor. Foto: Ida Thyssen.

Lørdag, den 11. august klokken seks om 
morgenen efter at mand, to hunde og 
diverse ting og sager var pakket i bilen, 
kørte vi til familiedag hos Charlotte og HP 
i nærheden af Brande. Vi nåede lige at være 
der til klokken ni.
  Folk var kommet fra nær og fjern. Fra 
Sjælland, Syd-, Midt- og Nordjylland, 
Samsø og fra Norge.

  Efter at have hilst på hinanden gik vi ind 
og fi k morgenmad. Uanset om man er barn 
eller voksen, var der noget for enhver smag 
– mælk, juice, te, kaffe, rugbrød, lyst brød, 
kødpålæg, ost og marmelade.
  HP fortalte lidt om dagens planer og 
frokost blev aftalt til kl. 12, for så ville der 
nemlig komme en byge.
  Nogle kunne komme ud på marker, og 
lade deres hunde løb parvis og måske fi nde 
en fugl. Andre blev på matriklen og lavede 
kaninslæb og/eller lod hunden arbejde i 
vandet. Endvidere var der lavet en bane, 
hvor man kunne lære hunden ikke at ”knal-
dapportere” (at hunden ikke løber ud efter 
due eller kanin, inden den får lov af fører).
  Klokken godt 12 samledes vi igen, denne 
gang for at få frokost, som bestod af en 
grillet oksefi lletbøf, grillede pølser, en 
lækker grøn salat og kartoffelsalat. Det var 
meningen, at man selv skulle grille sin bøf, 
men folk havde travlt med at tale sammen, 
så Hanne og Charlotte måtte tage initiativ 
til at grille det hele. 
  Efter frokosten var der pølseapportering. 
Alle de hunde, der apporterede en hel pølse, 
skulle efterfølgende apportere en halv pølse 
og derefter en kvart pølse osv. Vi nåede 
aldrig længere end til en halv pølse, før 

vinderen var fundet. Præmien var de penge, 
der var givet for at deltage i denne disciplin.
  Herefter kunne man lave hvad man 
lystede. 
  Til eftermiddagskaffen var 30 multiple 
choice spørgsmål om jagt. Nogle af spørgs-
målene gav anledning til lidt diskussion.
  Det er dejligt at se, hvordan mere erfarne 
personer hjælpe mindre erfarne personer og 
hvordan man kan inspirere hinanden. For 
eksempel fi k vi en hund til for første gang 
at apportere en kanin og stolt komme hjem 
med den til sin ejer.
  Fremover vil jeg bede om, at personen, der 
skal lave referat fra dagen, er blev bedt om 
det senest ved dagens begyndelse. Det gør 
det meget nemmere med hensyn til at tælle 
personener, hunde, tænke på billeder osv.
  Rigtig mange tak til HP og Charlotte for 
at vi kunne komme hos jer og være på jeres 
dejlige og helt perfekte sted til dagen. Vi 
håber, vi må komme igen til næste år.
  Skrevet af Ida Thyssen

Vi ønsker alle en rigtig god 
jagtsæson.

Cille kommer stolt med kaninen. Foto: Eva Tuft 
Larsen. Foto: Flemming Østergaard.
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Sportræning – en fin aktivitet
I januar 2018 fi k min tæve Hunting Grey 
Star Norma Jean to hvalpe og da hvalpenes 
far - DKSCH Aica Silver Hunters Anton – 
har deltaget i DM i Schweiss hele tre gange, 
så var det naturlig, at hvalpene skulle i gang 
med spor. Heldigvis havde jeg en rigtig god 
træner i Antons ejer Angelika Kargo, som i 
perioden lagde massevis af spor.
  Vi startede dem op på 10-15 meter spor, 
da de lige var blevet syv uger gamle og det 
endte egentlig med at blive en helt familie-
træning. Både for Hunting Grey Star Jack 
Sparrow og Hunting Grey Mickey Mouse – 
kaldet Sixten – men også for forældrene, så 
Angelika lagde gladelig fi re spor hver gang.

På grund af mindre godt helbred, var 
jeg så heldig, at Angelika ud over at lægge 
spor også ville gå med Norma og det synes 
hun, at hun klarede så godt, at vi vælgte at 
stille hende på 3 timer/400 meter på DMK 
Viborgs fi ne prøve i Gludsted Plantage i 
starten af juli måned. Det fi ne makkerpar 
hev en 1. præmie hjem, og det var da bare 
en fantastisk dag, at stå derude i skoven og 
dommeren blæser jagthorn over ens hund.
  Men her stoppede det naturligvis ikke. 
Selv om Anton er en ældre herre, der netop 
er blevet 11 år, så deltog det erfarne mak-
kerpar i Danmarksmesterskabet i Schweiss 
i Skive den 12. august. Ud af 24 hunde, 
blev de 4. vinder og det var virkelig tæt løb, 

og det var rigtig spændende at se både 2. 
vinder – en kvik lille Toller – og Anton gå 
de 40 timer gamle spor. Stort tillykke med 
det fl otte resultat!
  Jeg har fået lidt blod på tanden og har 
derfor tilmeldt Norma til sportræning i 
DKK kreds 6, hvor Angelika er træner, og 

vi begynder i september måned. Målet er at 
få en 20 timers prøve i hus – og denne gang 
håber jeg selv at kunne føre hende.
  Tusind tak til Angelika for det kæmpe 
arbejde du gør inden for sporarbejde, du er 
guld værd!
  Skrevet af Jette Veggerby

Angelika Kargo førte Hunting Grey Star Norma Jean på prøven i Gludsted Plantage og det fi ne makker par fi k 
en 1. præmie i hus. Foto: B. Waack-Möller.

Lokal markprøve
Kreds 2 sluttede aktivitets kalenderen af 
med lokal markprøve på helt fantastiske 
arealer ved Klovborg.
  En god dag i marken med højt humør, den 
venskabelige „drilagtige“ tone, fugle på ter-
rænet, godt hunde/fører arbejde, dommer og 
terræn leder der hele dagen gjorde alt for at 
få det til at gå op i en højere enhed for alle.

Der hygges imellem slippene på en markprøve. 
Foto: Martin Dannemand.
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Ny KLBCH Stendyssens Snefrid
Stendyssens Snefrid (Ejer Karsten Furbo 
Lauridsen) opnår som den første LH-Wei-
maraner i DWKs historie Klub Championa-
tet. Stort tillykke til hund og fører

Snefrid og Karsten Furbo. Privat foto, Karsten Furbo.

  De præmierede blev:
Karen med Gilbert 2 præmie
Martin med Cæsar 1 præmie
Fætter Ole med Luna 1 præmie og prøvens 
bedste
Casper med Eta fi ghterpræmie

Marktræning
Super dag , fl ot vejr og fantastiske terræner . 
Masser af situationer , både på agerhøns og vagtler som færdes vildt på disse kanter. 
På billedet har Huntess Astro stand for agerhøns og Huntess Aggi sekunderer . 
Flot syn 
  Mvh
  Hanne Bro 

Astro har stand for agerhøns. Foto: Hanne Bro.

Vi er nogen stykker der har fået et nyt revir 
at gå på jagt på. Reviret ligger dejlig tæt på 
hvor fl ere af os bor, og det giver en række 
fordele, som for eksempel når der skal op-
sættes foderrør og fodres, så er det noget 
der klares på vej hjem fra arbejde, uden det 

Lidt fra det nye revir

Foderrøret er opstillet.

De enkelte dele til foderautomaten. Begge fotos: Niels 
Kongsbak.

tager fl ere timer.
  Som lovet vil jeg vise hvordan vi laver 
foderrørerne. Vi har brugt en stykke plastik-
rør, i dette tilfælde er det røret som er inde 
i en rulle med gulvtæppe, men det kunne 
ligeså godt havde været en stump kloak rør 
eller lignede. Det saves af i ca. en meters 
længde, og fra en stump plade skæres der 
med en hulsav to stumper, en til låg og en 
til bund. I bunden skæres der yderligere 
ud til spiralen, som doserer foderet. For at 
holde tæt limer jeg et ”tag” fast på låget, her 
er brugt et stykke polycarbonat, fra et gam-
melt drivhusglas.
  Bunden sættes på røret med fi re skruer, 
bemærk jeg trækker den lidt op i røret for at 
beskytte den mod vand. Spiralen kommes i 
røret, den sidder løst i bunden. 
  Røret er nu klar til opsætning, her er er det 
sat op på en gammel hegnspæl i kanten af 
en remise. Det fyldes nu – i dette tilfælde 
– med hvede. Vi benytter hvede frem til for-
året. Fra midt forår og til Sct. Hans, vil vi 
bruge frø der er mere olieholdige, for især 
hø-ner kan opbygge et godt huld til ruge 
perioden. Herefter over på hvede igen.
  Alle dele undtagen spiralen er fra genbrug, 
og koster således ikke mange kroner. Det 
dyreste er spiralen, som fås for under 50 
kroner. Rør og et års foder koster således 
min-dre end en udsat fasan eller agerhøne 
gør i indkøb.

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

www.danskvizslaklub.dk

Familiedagen 2018

11.08.2018 var der Vizsladag på skydeba-
nen ved Sdr. Vissing. Det blev en dag hvor 
der faldt en smule vand, dog ikke så meget 
at vi var nødt til at være inden døre.

  Der var mødt 18 familier med ialt 21 
hunde. Dejligt at se nogle nye hundeførere 
og gense nogle gamle, sådan en dag.
  Der blev lavet apport på forskellige emner, 

dem vi plejer at have: kanin, fugle af for-
skellige slagt, ilder, mår samt vandarbejde. 
Som noget nyt var der også apport på en 
mårhund. Der var nogle som ikke ville 
kendes ved sådan en, men mon ikke det vil 
komme senere.
  Efter pølsespisning og konkurrence var 
der noget træning på marksøgning.
  Som afslutning var der traditionen tro 
pølseapport. Nogle var meget bedre end 
andre, men ingen hunde undlod at spise 
pølsen    bagefter.
  Der var også nogle som prøvede apport på 
æg. Det kostede nogle æg, men det var ikke 
alle som gik i stykker - fl ot.
  Dagen blev afsluttet med kaffe og kage. 
Da kagen var ved at være spist kom der en 
lidt kraftig byge, som afgjorde afslutningen 
på dagen. 
  Tak til alle deltagerne for at være med til 
at gøre Vizsla-træf til en rigtig hyggelig 
dag.
  På udvalgets vegne, Marianne

Nybegynder i disciplinen apport af vildt. Foto: Marianne Nielsen.

Familiedagens hunde med deres mennesker. Foto: Marianne Nielsen.
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Vi er klar til vinderklasse
Hermed lidt resultater og historier for Røn-
negaard’s Simon (Eddie) for det sidste år. 
  Rønnegaard’s Simon (Eddie) er en 
Ungarsk Vizsla på to år. Han er avlet hos 
Sandta Stålberg og er efter min egen han-
hund Charlie, som jeg selv har vundet en 
del med. 
Mit mål med Eddie har været, at få en god 
jagt og prøvehund. Mentalt er han noget 
anderledes end Charlie, da han er vågnet 
jagtmæssigt tidligere end Charlie gjorde. 
Han er ikke så blød som Charlie, hvilket har 
bevirket at han mentalt også var tidligere 
om, at blive placeret i både unghunde men 
også åbenklasse på markprøver. Det har 
gjort, at jeg har kunne konkurrere i både ap-
porteringsprøver, markprøver, Europa Cup 
og udstillinger med gode resultater. Han har 
også gennemgået nogle obligatoriske sund-
hedsundersøgleser med de bedste resultater. 
  Af apporteringsprøve resultater kan 
nævnes, at han har bestået DJU app.prøve 
med tre gange 30 point og bedste unghund i 
2017 og bedste Vizsla i 2018. 
  I år bestod han VSA i Ribe med 30 point 
og blev også prøvens bedste hund. 
  Vi tog prøven i Ribe, da jeg selv er uddan-
net dommer og derfor selv skal dømme en 
masse apporteringsprøver fra juni til august, 
og dermed blev besværligt for mig også 
at skulle føre hund selv. Derfor begyndte 
vores træning tidligt i år, og prøven i Ribe 
blev for mig omtalt som en særdeles god 
og velanlagt prøve.  Vi  tog derover fredag, 
hvor konkurrencen startede lørdag morgen. 
Det var godt vejr, med mange tilmeldte (42 
stk). Due og vand banerne lå i gå afstand fra 
mødestedet, og til slæbet blev der følgende 

kørt transport mellem, så der var et godt 
fl ow i banerne. Dog var der en del ventetid 
på vandet, men det gik med samvær og 
snak med de andre hundeførere. Eddie gik 
rigtig godt og solidt som vanligt, derfor 
havde vi ikke de store problemer på de 
forskellige baner. 
  Til afslutningen ville dommerne dog gerne 
hylde en hund og dens fører, for et særdeles 
fremragende arbejde som lå klasser over de 
andre – det var Eddie og jeg. 
Jeg blev meget glad og overrasket over 
anerkendelsen, da jeg bruger utrolig meget 
tid på træning. Det var samtidig en anerken-
delse af korrekt hundearbejde. 
  Af markprøveresultater kan nævnes at 
Eddie fi k tre gange 1.præmie i UK i 2017, 
en gang 2. præmie og to gange 1.præmie i 
ÅK i 2018. 
  Dermed er han nu i Vinderklasse, som vi 
forventer at prøve kræfter med til efteråret. 
  Eddie er meget fuglesikker og nem at 
arbejde med og føre, han skal dog ud 
og have lidt erfaring nu. Derfor er pla-
nen, at han skal deltage i brugsklasse, 
agerhønsejagt(er), fasanjagt(er) og diverse 
marktræninger. 
  I september 2017 afholdte Vizsla Klubben 
Europa Cup i Næstved, her deltog Eddie og 
jeg på den danske hold for unge hunde. 
  Eddie opnåede en perfekt situation med 
agerhøns, som blev honoreret med et Excel-
lent. 
  Efter matchningen endte han som 2.vinder, 
slået af en noget mere erfaren hund fra 
Tyskland. 
  Eddie blev bedste danske unghund. 

På udstilling har Eddie også vist sig at 
være en stjerne. Mit mål var, at han skulle 
blive Dansk Udstillingschampion (DKCH). 
Det blev han i 2018 med følgende resulta-
ter. 
BK Excellent CK 1.BHK CERT BIR (Jæ-
gerspris)
BK Excellent CK 1.BHK CERT CACIB 
BIM (Fredericia)
BK Excellent CK 1.BHK CERT CACIB 
BIM (Roskilde)
Forhåbentlig kommer vi også en tur til Sve-
rige og modtager et Certifi kat, så han også 
kan blive Svensk Champion (SECH). 
  Eddie har fået taget hoftebilleder (HD) 
med diagnosen A.
  I den forbindelse fi k han også taget 
røntgen billeder af sine albuer (AD) med 
diagsonsen 0. 
  Han er også blevet øjenlyst inkl. gonio-
skopi i 2018 og funder fri for alle arvelige 
sygdomme. 
  Alt dette har jeg valgt, da min plan for 
Eddie altid har været at han skulle indgå i 
alven. 
  Eddie har på nuværende tidspunkt lavet to 
kuld i DK. Forhåbentligt bliver det til fl ere i 
både ind og udland. 
  Den videre plan for Eddie og jeg er som 
tidlige nævnt, prøver og jagt i efteråret. 
  Vi tager en tur til Ungarn til oktober – der 
afholdes vores Europa Cup. Vi er delta-
gere på Field Trial holdet, da vi nu også er 
repræsenteret i vinderklasse herhjemme. 
  Velmødt derude på diverse prøver.
  Sofi e Skovly & Rønnegaard’s Simon (Ed-
die)Kaninslæb. Privat foto. Sofi e Skovly.

Sofi e og Eddie. Privat foto. Sofi e Skovly.
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Lasse Iversen Hansen, Hybenvej 34, 
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Markedsføring af breton – hvordan og hvorledes
Kennel Gribskovens er en af de opdrættere, 
der har leveret hvalpe i 2018. Et lille stille 
år, vil nogen nok sige. Også selv om enkelte 
kuld er på vej i skrivende stund. Det har 
også været stille i forhold til efterspørgslen. 
Ingen er så vidt vides blevet kimet ned af 
utålmodige hvalpekøbere. 
  I forhold til den generelle søgning på 
breton som familie- og jagthund burde 
presset have været større på opdrætterne. 
Så skyldes afmatningen, den begrænsede 
efterspørgsel efter hvalpe i 2008/09, da 
fi nanskrisen buldrede ind over os? Det er 
vel de få hunde, som blev anskaffet den 
gang, der nu så småt skal fi ndes afl øsere for. 
Eller?
  Dansk Breton Klub har i en del år forsøgt 
at markedsføre sig med ny- og ungjæger-
jagter. Enkelte deltagere er vendt tilbage, og 
har anskaffet sig en breton eller en anden 
stående hund. Der skrives meget om bre-
tons i Jagthunden – se blot sidste nummer. 
Men, det er nok ikke blandt andre racer vi 
skal kapre nye kunder!
  Vi er jævnligt i diverse jagtblade, men 
er det nok, og skal det gøres på en anden 
måde?
Er Facebook eller lignende medier en mu-
lighed? Der er 590 følgere på den private 
gruppe Breton Banden. Det viser, at selv 
med et ”begrænset” emne er det muligt at 

tiltrække et stort antal interessenter. I mar-
kedsføringsregi skal paletten selvfølgelig 
være lidt bredere.
  Bestyrelsen og Benny Kuhlmann er i gang 
med at samle op på medlemsfastholdelse i 
klubben. Nuværende medlemmer skal fast-
holdes og selvfølgelig have en ny breton, 
når tid er.

  Men gode forslag efterlyses til en moderne 
platform for markedsføring af den danske 
breton!
  PS: Hvor ville det være rart, hvis alle 
følgere i Breton Banden også var medlem i 
Dansk Breton Klub
  Søren Stenhøj

Tre skønne hvalpe fra årets kuld hos Kennel Gribskovens. Foto Lene Mortensen.

Der er blevet trænet fl ittigt i apportering 
hele foråret og sommeren. På Sjælland 
både i Hillerød og i Køge/Herfølge. Og, 
trekantområdet har markeret sig fl ot på Fyn. 
I Videbæk såvel som i Nordjylland er der 
gået til den.
  På Sjælland har det været en fornøjelse at 
følge de mange unge hunde, som kom i mål 
med en apporteringsprøve til den endelige 
eksamen. 14 starter og 12 i mål, og hvor de 
fl este starter var under 3 år. 

Ligeledes har det været en fornøjelse at se, 
at det ikke kun er gamle rutinerede prøve-
folk, som består med en unghund, men at 
(forholdsvis) nye eller knap så rutinerede 
kræfter sammen med deres hund også for-
mår at løfte opgavens discipliner.
  På B-prøven var det også rart at stifte 
bekendtskab med nye navne – både hund og 
fører. På Fyn gik man nærmest helt amok 
med ni starter. Rigtigt fl ot. Her tyder det 
på, at jyderne skal oppe sig. Dels var der 
ikke mange starter, og kun to kom i mål. 
Her skal det erindres, at breton i mange 
år har solgt sig selv som race pga. af dens 

Nye stabile hunde på vej

Hunden afl evere fi nt til føreren – husk at rose.
Foto: Lene Mortensen.
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apporteringsegenskaber. Det bliver i øvrigt 
spændende at se, om de mange nye/unge 
som kom i mål i sommers, vil prøve kræfter 
med B-prøven til næste år og blande sig i 
udtagelsen til mesterskabsprøven i appor-
tering.
  Personligt ser jeg frem til at følge de 
mange unge hunde, som førte sig frem i 
Hillerød, og så må jeg jo overveje at tage til 
Nordjylland i 2019, og se om ikke B-feltet 
er blevet øget væsentligt.
  Søren Stenhøj

Jeg har siden januar 2018 haft tjansen som 
lokalredaktør i herværende magasin. I skal 
vide, at jeg er positivt overrasket over den 
velvillighed, jeg møder, når jeg rækker ud 
til medlemmerne vedr. artikler til bladet. 
Der er en god kreds af skribenter, der gerne 
bidrager, og det er jeg meget taknemmelig 
for – det gør opgaven som redaktør meget 
lettere.
  Det er min ambition, at vi får en bred 
vifte af indlæg i bladet, både nyhedsstof og 
artikler, der går mere i dybden med emnet. 

Jeg sætter en ære i, at vi rammer bredden i 
klubben, og at vi dækker alle geografi er og 
kategorier. 
  Jeg modtager gerne input til artikler, og 
også meget gerne uopfordrede indslag. Et 
indlæg bør være kort ca. 200 – 500 ord, og 
gerne lige på og hårdt i forhold til indhol-
det. 
Jeg ser frem til at min mailbox bliver lagt 
ned at indlæg til bladet.
  Lasse Iversen Hansen

Redaktørens hjørne

Kaldaskerweekend i Mou
D. 11. og 12. august 2018 fi k vi vores debut 
på Kaldaskerweekenden i Mou. Vi har før 
deltaget om søndagen på udstillingen. Og 
der får man jo unægteligt et lille indblik 
i, hvor heftigt det nogle gange kan gå for 
sig til Kaldaskerfesten lørdag aften - ingen 
nævnt, ingen glemt. 
  Vi ankom til Mou lørdag morgen. Micca 
er min første hund, så det giver sig selv, at 
det var første gang, jeg skulle stille en hund 
på apporteringsprøven. 
  Alle dommere, hjælpere etc. var vældig 
søde, og der var masser af hjælp at hente. 
Også for mig. 
Det man kan sige, om resultatet af prøven 
er, at vi ikke gjorde noget halvt, men deri-
mod 100%. Så vi dumpede naturligvis alle 
discipliner - hvorfor nøjes med én, når man 
kunne lave hattrick? 
Det gode ved det er jo så, at vi igen til 
næste sommer kan træne til en A-prøve, 
og måske bestå på Fyn eller i Mou. Uanset 
hvad, var det sjovt at prøve, og det er 
sikkert en god erfaring til senere at have 
prøvet det. Bedre held næste gang – som 
man siger. 
  Miccas søster, Mabelle, blev dog vinder af 
A-prøven, hvilket var super dejligt for dem, 
og så blev det jo trods alt i familien. 
  Lørdag aften var der Kaldaskerfest. Maden 
og selskabet er i top. Kokken havde for-
klæde på med Dansk Breton Klubs logo, og 
så kan det da kun blive supergodt.
Som til alle andre arrangementer, der inklu-

derer alkohol, bliver man jo ualmindeligt 
klog på både hunde, hundetræning og livet 
generelt efterhånden som promillen øges.
Undervejs var der Amerikansk lotteri og 
årets Kaldasker blev også fundet. 
  Det jeg vandt, den weekend, var week-
endens mest ulydige hund. Den brillerede 
med at stikke af så mange gange, at jeg ikke 
engang kunne sætte antal på.
Derudover fi k min bedre halvdel æren af, at 
blive Årets Kaldasker 2018. Den ære -eller 
ulykke, alt efter øjnene der ser, og hvor godt 
man synes, det klæder ham med kasket - 
indtraf grundet en episode
med at smække døren til en bil med bil-
nøglen og kage indeni - og den er ikke just 
gangbar hos Fakkeløjterne/kaffeklubben. 

Naturligvis sker sådan noget ganske få dage 
før årets Kaldasker skal kåres.
  Heldigvis var der fi ngernemme mænd til 
stede, der kunne redde situationen. Mens 
andre tilstedeværende blot fotodokumen-
terede, hvad der skete, til brug for videre 
foranstaltning til Kaldaskerne. 
  Alt i alt, en super sjov, god og lærerig 
weekend, hvor rammerne er i top, som vi 
kan anbefale alle bretonfolk at deltage i, 
særligt hvis man også nyder det hjælp-
somme og sociale islæt, som bretonklubben 
har. 
Vi kommer i hvert fald helt gerne sikkert 
igen.
  Maria Brinch Pedersen

Til venstre: Vinderen af Apporteringsprøve B. Klaphattens Balou v/ Peder Strandgaard Rasmussen. Til højre: 
Vinderen af A-prøven = Grand’s Uniq Mabelle v/Claus Abildgård Schmidt. Foto: Anni Hansen.

Apporteringsprøven på Fyn
Nyt område, kan det virke som i Lange-
skov?
  Som mange sikkert har set og hørt, så var 
årets apporteringstræning samt selve prøven 
fl yttet til Bogense området
  Det er altid nemmere at afholde prøve i 
vante rammer, men udfordringen blev taget 
op.
  Kaj og Else gik i gang med oprydning og 
klargøring af området, og torsdag den 21. 
juni havde vi første træning. 
  Det blev besluttet, at afholde en lokal-

prøve søndag den første juli. Det var med 
henblik på udtagelse til racedysten. Så vi 
kunne desuden lære området lidt bedre at 
kende, inden det rigtigt gik løs. Vi fi k set, 
hvor der var udfordringer og lærte af dem.
  Så kom dagen, hvor prøven skulle stå. Lidt 
blandet vejr, men stadig til den lune side.
  Der var tilmeldt fi re hunde til DJU appor-
teringsprøve og ni hunde til vores B-prøve.
  Vi startede med slæb til B-prøven inden 
varmen blev for meget for hunde og de 
hjælpere, der skulle placere slæbet.

  Derefter afviklende vi den del af DJU 
apporteringsprøve, som vi kunne. En enkelt 
hund måtte vente med vand til sidst, da den 
var i løbetid – og så blev det tid middags-
pausen.
  Derefter blev resten af B-prøven afviklet 
samt den sidste deltager fra DJU apporte-
ringsprøve.
  Alle fi re hunde bestod DJU apporterings-
prøve (A-prøven), heraf 3 x Breton.
  Vinder blev Østfyns Aya v/Jørn Brænder 
med 29 P.   De to andre bretons der bestod, 
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DANSK BRETON KLUB

var debutanter på prøver:   Zenta v/Chalotte 
Kjær Lundsgaard og Grand’s Uniq Maico 
v/Torsten Beck Egebirk.
  På B-Prøven bestod fem hunde med 1. pr.
  Vinder blev Lester v/Jørgen Berdin med 
max point. De øvrige hunde, der bestod var:
Sigurd v/Daimi Frederiksen, Gribskoven’s 
Cæsar v/John Hjernø, Fønsvigs Emma 
v/Verner Christiansen ogAulumboens 
D.Jeppe v/Per Iversen
  Alt i alt en rigtig god dag i det Fynske – og 
herfra skal der lyde et stort tillykke til alle, 
der bestod prøven. 
  Benny Kuhlmann

Hyggestemning til middagsmaden. Foto: Benny Kuhlmann.

Ung pige ramt af hundefeberen – vennerne kommer i anden række

Fest, musik og god øl eller marker, fugle og 
gamle kloge hoveder? Der er ikke nogen 
tvivl for mig! Tøjet er fundet, tingene pak-
ket og håret sat. Nu kalder markerne sam-
men med mine forældres hund. 
  En søndag formiddag på marken efter fugl 
med dommeren i hælene, der møder man 
ikke mange jævnaldrende, når man er en 
pige på 22 år. En kølig oktober morgen stå-
ende på sin post i skovkanten, der har man 
ikke hilst på mange unge ved morgenbor-
det. Jeg elsker arbejdet med hunden, og jeg 
elsker at bruge min tid med den i naturen. 
Hvert et lille fremskridt er en kæmpe succes 
og båndet mellem hund og ejer bliver kun 
stærkere og stærkere. Man lærer at læse sin 
hund, og hunden lærer at gå med dig og 
ikke fra dig. Derfor ser jeg ser vildt meget 
frem til at få min egen hvalp og ventetiden 
kan kun gå for langsomt. At skabe et samar-
bejde med hunden kræver tid, og der kom-
mer hele tiden nye bump på vejen – men 
det er det, som gør arbejdet med hunden så 
fedt. Man er aldrig færdig.
  Jeg elsker tid med vennerne og kæresten, 
men de må hurtigt lære og forstå, at hun-
dene og naturen er første prioritet. Især min 
kæreste fandt hurtigt ud af, hvad et forhold 
med mig indebærer. Hundesnak, hunde-
træning, jagt og prøver. Han deler ikke 
interessen, men han giver plads til, at jeg 
kan give den så meget gas med hund, som 
jeg vil. Så er det jo heller ikke helt skidt, at 
komme hjem og berette om en træning eller 
en prøve – og uanset hvad, så er han stolt af 
familien og Mabelle. 
  Gamle kloge hoveder er værd at bruge 

weekenderne med - om så det er mark-
prøve, udstilling eller træning. Jeg bliver 
klogere og klogere for hvert skridt jeg tager 
med hundefolket, og har endnu ikke oplevet 
at have stillet et for dumt spørgsmål - eller 
også er de bare venlige. En af dem, som 
især har været overbærende og tålmodige 
over for os amatører og har fået os ledt på 
rette vej er Frede Nielsen. Mange timer er 
gået på markerne i Hampen, jo vel har det 
været hyggeligt, men ikke mindst lige så 
givende. Konstruktiv kritik og det evigt po-
sitive syn har hjulpet os et godt stykke hen 
ad vejen inden for marktræningen. Så hvor-
for ikke komme ud blandt menneskerne, 
der vil det samme som mig - det ruster mig, 
og det giver blod på tanden. Jeg skal nok 
lave mine fejl og lære tingene på den hårde 
måde, når hunden kommer, men indtil da 
suger jeg alt til mig, og lader det give mig 
en baggrund, og et grundlag for min kom-
mende træning med drømmehunden. 
  Ud over viden og mødet med nye men-
nesker giver hundesporten mig en anden 
væsentlig ting – tid med familien. Jeg får en 
del praktisk erfaring gennem Mabelle – det 
giver mange muligheder og meget erfaring 
at få lov at være en del af træningen af og 
arbejdet med hende. Hele familien er blevet 
grebet af denne måde at bruge tid med 
hundene på. At have fælles interesse og at 
kunne sparre med hinanden, det er en helt 
speciel form for kvalitetstid. Jeg er fl asket 
op med breton, men denne gang er det 
anderledes – vi har opdaget en spændende 
udfordrende verden og jeg elsker det! 
Mine ambitioner er tårnhøje, men for-

sigtige. Når jeg får min hund, så skal vi 
sammen komme så langt, som vi overho-
vedet kan. Herunder er der også ambitioner 
om udlandet. Det handler om at se op og 
stile højt, sådan når man længst, hvis du 
spørger mig. Jeg ser dog heller ikke skam 
i at trække stikket undervejs på konkurren-
ceplanet, hvis det bliver nødvendigt. Min 
hund skal ikke blot være konkurrencehund, 
for mig er noget det vigtigste ved hunden 
også hyggen. Min hund bliver lige så meget 
familie- og hyggehund, som hun bliver 
brugshund. Min kommende bedsteven bli-
ver altså følgesvend på marker og i skov og 
hvor en breton ellers kan få mast sig ind. 
  Så ud af hullerne og ind på marken! Det 
er der vi nye hundefører i sporten lærer og 
bliver klogere. 
  Tekst og foto: Louise Schmidt

Forfatteren og Mabelle under træningen.

Frede Nielsen blev efter apporteringsprø-
ven i Mou den 11.08.2018 tildelt DJU-
nålen på baggrund af hans mange år som 
markprøvedommer. 
  Derudover blev han takket på DBK’s 

vegne for hans store arbejde som prø-
veleder både på apporteringsprøver og 
markprøver i DBK.
  På klubbens vegne skal der således herfra 
lyde en meget stor tak til Frede for hans 

utrættelige indsats i bretonklubben og hun-
desporten generelt.
  Lasse Iversen Hansen

DJU-nålen tildelt en ægte ildsjæl
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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

En fornem pris
Hvert år på klubbens hovedprøve, uddeles 
Kaj Ove Skou´s mindepokal. Pokalen ud-
deles til det team (hundefører/ hund), som 
i det foregående kalenderår har ydet den 
bedste præstation i international sammen-
hæng indenfor hundesporten og samtidig 
repræsenteret vort land på værdig vis (på 
dansk eller udenlandsk grund).
  Pokalen kan kun vinder af en dansk født – 
stående engelsk hønsehund- tilknyttet FJD. 
Føreren skal være dansk statsborger, og 
hunden skal være registreret i Dansk Ken-
nel Klub og have opnået udstillingspræmie 
på anerkendt udstilling senest det pågæl-
dende kalenderår. 

  Kandidaterne udvælges af repræsentan-
terne i FJD´s bestyrelse for de respektive 
klubber og afstemningen foretages un-
der foresæde af den til enhver siddende 
formand for Dansk Pointer Klub, som 
disponerer over to stemmer i tilfælde af 
stemmelighed.
  Pokalen tilfaldt i år Jan Lorentzen med 
irsk setter Kivilines Kivi. Jan er en af klub-
bens faste hjælper, når hovedprøven afhol-
des i Holbæk, han er både terrængiver og 
terrænleder både tirsdag og onsdag. Ekvipa-
gen blev hædret med taktfaste klapsalver.

Flemming Fuglede overrækker pokalen. Foto: Niels 
Ovesen.

En ildsjæl

Anne B. Hansen er en af Dansk Pointer 
Klubs mest aktive medlemmer, hun er 
aktivt tilstede næsten ved alle klub arran-
gementer. Også andre engelske klubber har 
haft bud efter hende. Eksempelvis var hun 
ringsekretær for engelsk Setter klubben 

på FJD’s udstilling i Vissenbjerg, selv om 
hun har en hund, der skulle i ringen hos 
pointerne samme dag. Heldigvis har man 
så lillebror Philip, som man selv har lært, 
hvordan man fører en hund i ringen, så den 
kommer hjem med en topplacering. Bendts 
Jono, der ejes af far Tom B., fi k Excellent, 
CK 1. BTK CERT BIR 
  På Familiedagenes udstilling førte Anne 
Jono til dens første topplacering, idet den 
også her fi k Excellent CK 1. BTK CERT, 
BIR. På jubilæumsudstillingen i Holbæk 
blev Jono også bedst i racen, men var endnu 
ikke fyldt to år, så præmieringen tæller ikke 
med til et championat.
  For at få den sidste billet til et championat 
tog Anne til Tvååker Sverige. Hvor Jono 
fi k Excellent, Exc. BK Plac. 1. CK 2. BTK, 
CERT, R-NORDC. Så nu jagter Anne og 
hund en 1. pr. i åben kl. på marken, så er 
Jono både dansk og svensk champion.
  Boelsgaard´s Tuxedo var også i ringen, 
og opnåede Excellent CHK Plac.2.CK 2. 
BHK, CERT. Hermed er Tuxedo foruden 
dansk champion nu også svensk champion. 
Tillykke med det. 
  Anne er helt sikkert en af de bedste hand-
lere i klubben for tiden, hendes hunde er 
toptrimmet når hund bringer dem i ringen, 

og så kan hun lære fra sig.
  Anne er også med i teamet omkring men-
torarbejdet, hvor man arbejder med dressur 
og arbejdet i marken. Her stiller hun gerne 
tid og arbejdskraft og terræner til rådighed 
og sørger for forplejning til kursisterne. 
Mentorordningen er specielt rettet mod nye 
og, og mindre erfarne hundeførere. Ud fra 
kursisternes udsagn har de kun lovord til 
udvalget. 

Dog pipper helt vemodeligt
De Hjejler smaa og spage,
Og klukkende opløfte sig 
De Agerhøns saa fage,
Ja, stundom og en Urkok gol
Alt på den brune Hede.
St. St. Blicher

Tuxedo opnåede CERT. Og blev hermed svensk 
champion. Privat foto.
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

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

www.engelsksetterklub.dk

Sommerdage med setterfolket

Egentlig var det vist tænkt som fælles akti-
vitetsdage for gæve folk med gordon settere 
og irske settere. Men i den ”engelske lejr” 
er der en frugtbar tradition med samarbejde 
og samvær på tværs af racerne. Så det endte 
med at blive ”Setterdage” i Rødhus for 

alle setterracer og naturligvis var der også 
deltagelse af nogle pointere.
  Arrangementet løb af stablen 3. – 5. august 
i næsten for godt sommervejr. Men bortset 
fra, at der var forbud mod at tænde grillen, 
så forløb alt planmæssigt på allerbedste vis.

  Programmet indeholdt udstilling, junior-
handling, apporteringsprøver, træning i ”ro 
i opfl øj” og – ikke mindst – masser af hyg-
geligt socialt samvær.

Juniorhandling, under kyndig styring af Jane Mortensen, var en overvældende succes. Foto: Heidi Nørregaard.

Kyndige tilskuere og samvær på tværs af racer. Foto: Heidi Nørregaard. Ungdommelig grundighed og talent. Foto: Heidi Nør-
regaard.
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Sommeren igennem har engelske settere 
i alle dele af Danmark trænet fl ittigt i ap-
portering. Det er naturligvis vigtigt, først 
og fremmest fordi vore jagthunde natur-
ligvis skal skoles i elementært efterskuds-
arbejde, og DJUs apporteringsprøve er en 
fornuftig basis for den fortsatte træning og 
jagterfaring, som skal gøre en ung hund til 
en effektiv jagthund.
  Desuden er det positiv hundevelfærd, at 
vore hunde kommer ud af hundegårdene i 
sommerpausen og bliver trænet og motio-
neret både fysisk og mentalt.
  Og for resten er det også ”velfærd” for 
hundeførerne at mødes på tværs af racer 
på træningspladserne.

Apporteringsprøver

Midtfyns Cato og Ove Madsen har bestået et 
betragteligt antal prøver i sommerens løb med ma-
xpoint. Her er Cato og Ove blevet bedste engelske 
hund på den fynske racedyst. Foto: Harris Jensen.

Nu skal den bevise, at den kan sejle. Det 
er naturligvis de stående jagthundes nye 
organisation, der tænkes på.
  Efter et langt og overordentligt grundigt 
forarbejde er der nu vedtaget en ny struktur 
og lovmæssig ramme for de stående jagt-
hunde i Danmark.
  Specialklubberne, Danmarks Jægerfor-
bund og Dansk Kennel Klub er de tre 
stiftere af organisationen. Og de ”stående 
udvalg” som vi kender dem i dag, er fortsat 
de centrale grundpiller.
Et stort og markant ansvar er nu place-
ret hos specialklubberne. De har fl ertal i 
repræsentantskabet, - og netop dette forhold 
forpligter.
  Men selvfølgelig kan specialklubberne 
bære ansvaret; alle vi medlemmer skal 

hjælpe dem hermed.
En væsentlig forudsætning herfor er, at alle 
kender den nye organisations love og regler. 
Hvis du ikke allerede har læst diverse pres-
semeddelelser på diverse hjemmesider, så 
gå ind på FJDs hjemmeside og læs dem. 
(Hvis den allerede har fået nyt navn, så kan 
du garanteret fi nde det nye navn et sted i 
dette nummer af Jagthunden.
  Der er nogen, der hævder, at i politik er 
det i højere grad embedsmændene end poli-
tikerne, der bestemmer. Hvis det er rigtigt, 
så er Engelsk Setter Klub godt kørende.
  Knæk og bræk til vores alle sammens nye 
organisation.  

Nye tider venter folket med de stående jagthunde. Foto: Flemming Østergaard.

”Ny organisation” sat i søen

Når disse linjer læses, nærmer højsæsonen 
for selskabsjagterne sig med hastige skridt. 
Det er de fl este steder vist primært fasaner, 
der fældes på disse jagter. Ofte resulterer 
de i vildtparader af betydeligt omfang, og 
egentlig er selve jagtformen ikke overvæl-
dende attraktiv for en engelsk setter.
  Men hvis jagten ellers afvikles efter solide 
jagtetiske normer, og det det foregår i gode 
venners selskab, er denne jagt naturligvis 
også en god oplevelse.
  Men har du mulighed for det, så glem ikke 
den ”stille” jagt. Den jagt, hvor der efter 
en korrekt stand fældes et par kokke for en 
velgående engelsk setter. Eller måske en 
sneppe i skoven, når tiden kommer, hvor 
denne herlige fugl besøger på rejsen fra 
nord og øst.
  Begge jagtformer egner sig fortrinligt til 
en jagtdag sammen med en enkelt eller to 
jagtkammerater, - eller en tur, hvor du bare 
går alene.
Det er vigtigt, at vore hunde også ”mar-

kedsføres” på disse jagtformer. Der er alt 
for mange, der ikke har kendskab til dem. 
Men de kan faktisk være vanedannende for 
jægere, der prøver dem.   

Vildtparade efter en god jagtdag. 
Foto: Flemming Østergaard.

Knæk og bræk
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DANSK GORDON SETTER KLUB

Klubredaktør:
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert
Tlf. 22 74 80 40
e-mail: karlantondahl@gmail.com

www.dgsk.dk

Tour de Gordon Castle

For ottende gang lavede vi i år en ”dansker-
tur” til Norsk Gordon Setter klubs fl otte 
terræner og anlæg i Ljørdalen, Norge. Hvis 
man vil vide mere om hvor hytterne ligger 

kan man søge på Drevfjellet eller Sundløf-
stugua.
  Det er efterhånden alle bekendt, at ter-
rænerne er særdeles danskervenlige, uden 
bratte stigninger og svære passager. Det 
kræver dog en vis grundform at være ude i 
fjeldet dagen lang.
 Flere af deltagerne havde været der før, 
mens det for godt halvdelen var helt nyt, 
også for hundene at arbejde på højfjeldet. 
  Hundene var primært Gordon Settere, 
men der var dog også Engelsk settere og en 
enkelt Pointer.
Vi vil få svært ved at holde det ”hemme-
ligt”, at netop i år, var der særdeles godt 
med ryper. Forholdene for kyllingerne har 
simpelthen været optimale i den sydlige del 
af Norge.
Vi fordelte os i to til tre grupper dagene 
igennem og fl ere hunde lykkedes med 
ryperne, men vigtigst havde alle mange 
chancer. For nogle af hundene gav det lidt 

ekstra gnist og dermed noget for hundefø-
rerne at arbejde med.
  I alle årene har det vigtigste dog været at 
få lagt en god grundform ind i hundene, så 

Bacon og røræg. Herlig morgenmad. Peter og Ilova.

Høstfjeldet i al sin pragt.
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de er godt klar til sæsonens markprøver og 
jagtture. 
  Et par af deltagerne stillede ovenikøbet på 
markprøve et par dage efter hjemkomsten 
og fi k hver en fl ot 1. ÅK.
  I år startede nogle af deltagerne ligeledes 
på weekendens prøve (Vi har normalt Gor-
don Castle fra søndag aften til torsdag) og 
en af hundene gjorde sig særlig bemærket 
idet den opnåede en fl ot 3. præmie i åben 
klasse på højfjeldsprøven. Troldmarkens 
Ilova, som blev ført af Peter Thorup og som 
til daglig ejes af Lene Knuth (I dagene på 
GC tilhørte den dog Peter).

Det sociale samvær fylder naturligvis en 
del når 20 mennesker er samlet i fi re døgn 
og det er vigtigt at holde aktivitetsniveauet 

oppe på alle. Denne gang blev der derfor 
dannet et kor, alle fi k udleveret T-shirts med 
Gordon Castle tryk og torsdag morgen gav 
vi den berømte fjeldkoncert, som allerede er 
offentlig gjort på Face Book.
 Vi kan efter turen også konklu-
dere at det gamle ordsprog ”man 
kan ikke leve af at gå med hund”, 
intet har på sig overhovedet. Jeg 
vil tro, fjeld strabadserne uanset, at 
de fl este kom hjem mindst et par 
kilo tungere end før.
 Hele gruppen takker Norsk Gor-
don Setter klub fordi de viser os 
den store tillid at leje dette fl otte 
hyttekompleks ud til os. 
  Tusind tak til alle deltagerene for 
en, på alle måder, udbytterig tur.
  Søren Thygesen & Anton Dahl
  Alle fotos: Gordon Castle-grup-
pen. Koret med korlederen i front foran Gordon Castle.

Hvil i fjeldet. Madpakken er fundet frem.Bål og pølser.
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DANSK IRSKSETTER KLUB

Klubredaktør:
Frank Krøyer, Ejby Mosevej 199, 2600 Glostrup
Tlf. 40 57 83 87
e-mail: danskirsksetterklub@gmail.com

www.irsksetterklubben.dk

Klubweekend 2018
En dejlig weekend på den nordjyske 
campingplads; Rødhus Klit Camping løb 
af stablen d. 3. – 5. august med Ole Frank 
som prøveleder, hvor medlemmer fra 
DGSK, ESK og DISK i alle aldre mødte 
op. Nogle havde hele familien med. Rødhus 
Klit Camping er helt perfekt til denne form 
for arrangement i det hele campingpladsen 
ligger helt afsides og afskærmet fra offent-
ligheden. Desuden ligger Vesterhavet kun 
ca. 10-15 minutters gang igennem klitterne 
fra standkvarteret. Dvs. meget børneven-
ligt område med hoppeborg, legeplads og 
mooncars.
  Fredag aften kom de fl este fra nær og 
fjern, og i et stort telt ved legepladsen 
mødtes alle ved 19-tiden til pizza eller sin 
egen medbragte mad. Som de fl este andre 
år, bærer fredag aften præg af hyggelige 
gensyn, snak hen over en kølig pilsner eller 
et glas vin.
  Lørdag stod i apporteringens tegn. Det var 
annonceret to prøver og til første prøve var 
ikke mindre end 25 tilmeldt. Brian Krog 
dømte duebanen, Allan Nissen dømte ka-
ninbanen og så dømte de begge vandbanen. 
De skulle hurtigt vise sig at mange hunde 
havde besvær med banerne i den høje lyng, 
og da vi kom til vejs ende stod 2 Irsk Set-
tere lige med hver 29 point, nemlig Enzo 
m/John Jensen og Calle m/Christina Bak. 
En klubmester skulle fi ndes og de to hunde 
måtte ud i en matchning.
  Matchningen gik ud på at hver hund skulle 
hente tre duer på tid. Der var dog lagt 
”forstyrrelser” ud ved duerne, i form af fri-
kadeller, for at gøre matchningen lidt sjov. 
Calle ignorerede frikadellerne og fi k hentet 
de tre duer på hurtigste tid og blev dermed 
klubmester 2018. Prøvens bedste hund 
blev Gordon Setter Troldmarkens Ilova m/
Lene Knuth, som den eneste hund fi k max. 
point. For Engelsk Setter vandt Midtfyns 
D. Lucky m/Klaus Olesen ligeledes med 
29 point. På den anden apporteringsprøve 
mødte en lille håndfuld deltagere op og 
kun én af disse klarede kravene og bestod 
apporteringsprøven; nemlig Gordon Setter 
Nakkehages TO Bacco m/Peter Eliasen.

  Efter de to prøver og en lidt sen, men 
meget velfortjent frokost kom dagens 
højdepunkt ”Hund og barn”-udstilling. En 
stor succes som er kommet for blive. Otte 
forventningsfulde børn trippede for at løbe 
ind i udstillingensringen med hver deres 
hund. Hund som enten var deres egen eller 
som de havde lånt. Lige meget hvilken race, 
farve eller om det var deres egen hund eller 
om det var én de havde lånt, så gik de op i 
det med liv og sjæl. Jane Mortensen styrede 
tropperne og gjorde et godt stykke arbejde 
i at børnene fi k en god oplevelse. Det var 
fremtiden vi kunne nyde i udstillingensrin-
gen denne eftermiddag.
  Sidste punkt på dagens program med 
arbejdshandskerne på, var ”Ro i opfl øj” 
med Erling Clausen som instruktør. Også en 
aktivitet som høstede mange roser. Lørdag 
aften mødtes vi traditionen tro til festmid-
dag i teltet, hvor der blev hygget til de små 
timer!

Søndag mødtes vi allerede kl. 9:00 for at 
udstille vores hunde. Dommer Erling Kjær 

Pedersen stod heldigvis klar og det samme 
gjorde dommeraspirant Winnie Beuchert 
Larsen, sekretær Anne Boelsgaard og as-
sistent Philip Boelsgaard. Et meget stærkt 
fi rkløver som kørte udstillingen 100 % til 
punkt og prikke. Gordon Setterne startede 
udstillingen op og i sidste ende stod Trold-
markens Ilova m/Lene Knuth som Bedst i 
Racen. Herefter blev det Irsk Setternes tur. 
Og her blev Enzo m/John Jensen Bedst i 
Racen og Garden Star’s Irish Celine m/Allis 
Rasmussen Bedst i Modsatte køn. Vilslevs 
M. Zoe m/Flemming Vilslev fi k sit 3. 
certifi kat og blev dermed Dansk Eksteriør 
Champion. Stort tillykke! Også Kaselyck-
ans Fire m/Brian Krog blev fuldcertet. Her 
skal også lyde et stort tillykke! Til sidst fi k 
Yobbo’s Calle m/Christina Bak sit første 
Veterancertifi kat i sin debut i denne klasse. 
Engelsk Setterne sluttede dagen af og her 
stod samme ejer med både BIR og BIM 
idet Klaus Olesen vandt med Klintholms D. 
Athur og Midtfyns D. Lucky blev BIM. 
  For show’et skyld havde vi, også tradi-
tionen tro, Best in Show, hvor den bedste i 

Alle Engelske racer deltager på apporteringprøven. Foto: Heidi Nørregaard.

www.fjd.dk
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DANSK IRSKSETTER KLUB

hver race skulle gå mod hinanden. Des-
værre var Enzo & John Jensen taget hjem, 
så det blev imellem Gordon Setter Trold-
markens Ilova og Engelsk Setter Klint-
holms D. Arthur og her trak Klintholms D. 
Arthur det længste strå og blev BIS.
  En dejlig weekend med skønt vejr, fan-
tastisk natur og hyggelige mennesker var 

ved at lakke mod enden. Kun turen hjem, 
var tilbage og så en masse nye indtryk og 
oplevelser ikke mindst. En klubweekend, 
der nok, for nogle enkelte medlemmer, vil 
blive husket for udfordringer ud over det 
sædvanlige, men som i det store hele al-
ligevel klappede.
  Christina Bak

Flemming Jensen fylder 70år
Søren Sus Andersen fylder 70 år

Sommerens apporteringsresultater.
Se mere på DISK Hjemmeside www.
redclub-denmark.com

Runde dage og resultater

Hvert forår går turen sammen med sviger-
familen til det gule rev for at fange torsk og 
specielt jagten på en ”måler” (en torsk over 
10kg) er det store mål for alle på båden. 
Efter en mellemlanding i Århus aftenen før 
går turen til Hanstholm kl. 03.00. 
  Lige så sikkert som jeg nok aldrig fanger 
en måler, lige så sikkert er det at jeg hvert 
år møder Hugo Pedersen som er styrmand 
på kutteren. For dem som ikke kender Hugo 
er en introduktion på sin plads. Hugo har 
igennem en lang årrække været særdeles 
aktiv på prøver med sine Irske Settere – og 
med Livaline’s Futte Whitefoot blev han 
den kun anden Brugschampion i året 2001, 
kun overgået af legendariske Canel, ejer og 
fører Jørgen Jensen, som blev Brugscham-
pion i 1985 som den første nogensinde. 
Livialines Futte whitefoot blev også årets 
Irsj Setter i 1999. Hugo er ikke aktiv med 
Irsk Setter mere på grund af dårlig ryg, men 
både Hugo og hans kone Anita er begge 
medlemmer af klubben og følger udviklin-
gen i klubben med meget stor interesse. 
  Vi møder altid en time før afgang, for at få 
de bedste pladser og da Hugo også møder 

tidligt, får vi altid en snak om den Irske 
Setter og klubben generelt. Hugo har været 
med i 1980’erne og 1990’erne hvor den 
Irske Setter blev transformeret fra at være 
en familiehund til et reelt alternativt som 
stående jagthund, så det er altid meget ind-
sigtsfulde indspark der kommer fra Hugo. 
Klubben historie og fremtid ligger også mig 
meget nær og jeg spurgte Hugo hvad der 
gjorde forskellen i disse årtier (bortset fra 
en engageret bestyrelse og en Jørgen Jensen 
som yderst kvalifi ceret formand). Hans 
svar var: - Der er tre vigtige ting. Kamme-
ratskab, kammeratskab og kammeratskab. 
Lad os alle arbejde for at følge disse ”tre” 
vigtige råd fra en gammel kæmpe, der ved 
hvad han taler om
  Selvom jeg ikke fangede en måler, gik 
det nu meget godt alligevel. Hugo - Tak for 
hjælpen med at vikle liner ud, assistance 
med fangstkrogen, rensningen af fi sk og dit 
lune nordjyske humør, vi ses til næste år. 
  Frank Krøyer

En hilsen fra en gammel kæmpe

Hugo og Frank på Hanstholm Havn. Privat foto.

www.fjd.dk

Tre nye champions
Hvis man ejer en Irsk Setter, synes man 
selvfølgelig, at det er verdens fl otteste 
hund. At andre også synes det samme, 
vidner 3 stk. eksteriør championater i 
2018 om. Yobbo’s Calle og Settermo-
sen Casablanca som begge tidligere har 
opnået DKCH, opnåede endvidere at blive 
SEUCH i 2018. Begge hunde er ejet og 
ført af Christina Bak. Vilslevs Zoe opnå-
ede titlen som DKCH. Vilslev Zoe er ejet, 
ført og opdrættet af Flemming Vilslev.
  DISK ønsker ejeren tillykke med de 
fl otte og velbyggede Irske Settere.
  Frank Krøyer.

Yobbos Calle.

Vilslevs Zoe.

Settermosens Casablanca.
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DANSK RUHÅR KLUB
Steen Langkjær, Stærevej 13, 3200 Helsinge.
Tlf. 53667840
Email. kasserer@ruhaar.dk

KORTHAARKLUBBEN
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Bil-
lund.  Tlf. 40924260
Email. kasserer@korthaarklubben.dk

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Michael Østergård, Skovtoften 10, 6900 
Skjern. Tlf. 20161627
Email. dmk.kasse@gmail.com

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE 
HØNSEHUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vis-
senbjerg. Tlf. 65967747
Email.kenthlange@gmail.com

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

DANSK WEIMARANER KLUB
Niels Møller Kongsbak. Viborgvej 308, 7830 
Vinderup. Tlf. 29440069
Email. kasserer@weimaraner.dk

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

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen, Røjlehaven 107,
2630 Taastrup. Tlf. 20299556
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com  

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

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

DANSK GORDON SETTER KLUB
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Mer-
løse. Tlf. 30331949
Email. lauge.stiig.larsen@gmail.com

DANSK IRSKSETTER KLUB
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8660 Silkeborg.
Tlf. 51324035
Email: gj.kirstinekjaer@outlook.dk

Adresseliste over specialklubbernes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og udmeldels.

Jagthunden
Jagthunden er medlemsblad for specialklub-
ber tilsluttet FJD. Bladet udkommer midt  
i månederne: februar, april, juni, august, 
oktober og december. Oplaget er p.t. 5.000 og 
omdeles af Distribution PLUS A/S.
 
Ansvarshavende redaktør og hjemmeside: 
Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31, 
7490 Aulum. Tlf. 97 47 24 93. Mobil. 24 82 
10 93. (Redaktion og layout). e-mail: jagthun-
den@fjd.dk.

I redaktionen med særligt ansvar for an-
noncer: Nicole Lajgaard Solgaard, Bleg-
indvej 34, 8362 Hørning. Tlf. 29 90 36 13. 
e-mail: ajagthund@hotmail.com.

I redaktionen: Carsten Dahl-Hansen, 3650 
Ølstykke. Tlf. 23 93 24 24. e-mail: cdh@live.
dk

Læserindlæg mm optages ved henvendelse 
til redaktøren. Alt klubrelateret stof sendes til 
redaktøren for den pågældende specialklub.

Udebliver bladet:  Henvend dig til special-
klubkassereren.

Tryk: Johansen Grafi sk, Holstebro.

Klubberne for de stående 
jagthunde 

(Fællesrepræsentationen for Specialklubber 
for Stående Jagthunde i Danmark)
 
FJDs formand: Per Kristophersen, Engtoften 
21, Læsten, 8920 Randers. Tlf. 21 49 69 25 
e-mail: formand@fjd.dk

FJDs sekretær : Ingerlise Rasmussen, Bolle 
Engvej 94, 9330 Dronninglund. Tlf. 40 93 
28 98.
e-mail: sekretaer@fjd.dk

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

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

DJUs hjemmeside: www.danskjagthundeud-
valg.dk

DJU

I næste nummer - kommer i uge 50-51

Kan vi lære noget af slædehundekørerne. Portræt af en af Norges bedste.
Foto: Sirikit Lockert.

Reportager fra de sidste mesterskaber under DJU. Foto: Flemming Østergaard.
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Dansk Jagthunde Derby 2019
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2017 til Derby i 2018, inden den er et år 
gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate til Derby i år 2019 er kr. 250.- For udenlandske hunde er gebyret 
dkr. 300.-

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

Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550  Slangerup.
Tlf. 40331037.

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 

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: Nicole Solgaard, tlf.  29 90 
36 13. email: ajagthund@hotmail.com

Foto: Annette Laursen.

Oktoberdigt

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
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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

Sig nærmer Tiden, da jeg 
maa væk,
Jeg hører Vinterens Stemme;
Thi også jeg er kun her på 
Træk,
Og haver andensteds hjemme.

St. St. Blicher (fra Trækfuglene)

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 

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

ZONEPOTE
tilbyder zoneterapeutisk 

behandling for en lang række 
problemer, der kan ramme 

din hund.
Ring, få en snak og aftal en tid, så 

jeg også kan hjælpe dig og 
din hund.

Iben Siff Skeltved
Rosenlundvej 15, 3540 Lynge

tlf. 24 41 80 95
www.zonepote.dk

www.fjd.dk
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For 
hud & pels

For 
bevægelse & led

For 
mave & tarm

Viacutan® Plus

Canikur ® og Canikur ®Pro

Canosan®

Giver blank pels og sund hud - Synlig videnskab, der holder sig frisk til sidste dråbe.
Dokumenteret effekt. Lys- og lufttæt flaske med drypfri og ensartet dosering
Indeholder: Omega 3 fedtsyrer fra fisk. Omega 6 fedtsyrer fra hjulkroneolie. Naturlige antioxidanter fra rosmarin og gurkemeje. 

Enkel og hurtig hjælp til maven - Både akut, forebyggende og til genoprettelse
Indeholder: Canikur, tabletter: Citrusfibre, risstivelse, Kaolin, Sepiolit, Glykose, Natrium- og kaliumklorid. Canikur Pro, pasta: 
Probiotika - Mælkesyrebakterier  (Enterococcus faecium), Prebiotika - Gærekstrakt (Bio-Mos C) og Lermineral (Montmorillonit)

Styrker og vedligeholder dyrets bevægeapparat med GONEX - Ekstrakt af grønlæbet musling
Indeholder: GONEX - Aktivt og højt koncentreret ekstrakt af Grønlæbet musling (GLME), der blandt andet indeholder 
glykosaminoglykaner (GAG) og flerumættede fedtsyrer.

Alle produkter kan købes hos din dyrlæge!

Find en forhandler tæt på dig!  
Besøg os på www.bivet.nu/dk eller www.canosan.dk - her læser du også mere om vores produkter

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics er en lægemiddelvirksomhed, der også producerer fodertilskud. 
Vores vision er at fremme dyrenes helse og velfærd ved at tilbyde højkvalitative, nyskabende produkter, der 
effektivt forebygger, behandler og helbreder dyrene

Dyrehelse i  
verdensklasse...

an dk her læser du å mere om vores produkterd kt



68 Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk

Siden 1986 har KROMIX fremstillet hundefoder af højeste standard. 
Foderet er sammensat af nøje udvalgte råvarer af høj kvalitet. 
KROMIX bruger udelukkende friske tørrede råvarer, der sikrer en 
god naturlig smag. Kødet vi anvender, er godkendt til konsum. 
Vore fodertyper er selvfølgelig blevet ændret igennem årene, da vi 
altid følger den nyeste udvikling, som passer til vore produkter. 

Vi tilsætter ikke aromaer, smags- eller 
farvestoffer. 

KROMIX blev startet i 1986 af 
Henning Kromann 
ud fra filosofien om, at pris, kvalitet
og ydelse skal passe sammen.


