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Forsidefoto: Sommerhalvårets hunde-
træning er gået i gang, Anette Laursen

Hvad er vi optaget af
Så er forårets prøver forbi for 
denne gang. Mange af os har 
brugt rigtig megen tid på at træne 
hunden og gøre den klar til prøve. 
Mange har været af sted på fl ere
prøver, og mange har fået hunden/
hundene præmieret indtil fl ere gange. Det er konkur-
rence. Det er sport, og de mest nidkære går op i det 
fuldstændig på linje med professionelle idrætsud-
øvere.
  Andre har ved siden af prøvedeltagelse gået meget 
op i at studere resultater. Hvilke hunde er præmieret 
hvor? Hvem er de efter, og hvad ligger igen bag 
ved, når stamtavlerne studeres? Man går op i avl og 
heldigvis for det, for havde vi ikke en stab af entu-
siastiske og dygtige avlere, så havde vi heller ingen 
hunde, vi kunne tage med på jagt. Stamtavler og 
blodlinjer studeres, og mange års resultater kortlæg-
ges, for at fi nde ud af, hvilken hund man måske skal 
anvende i den næste parring.
  Netop nu tager vi så hul på sommerhalvåret, og det 
er for mange ensbetydende med, at der skal trænes 
i apportering, schweiss, ræveslæb, vandarbejde og 
fuldbrugsprøvetræning. Sommerhalvåret er jo som 
skabt til træning af efterskudsarbejde. Lune, lyse 
aftener i selskab med vore hunde og gode hunde-
venner, det er råhygge, og man knokler af sted med 
ræv, lægger ænder ud og stiller stokke op. Kaster for 
hinanden og giver gode råd, når noget ikke går helt 
som planlagt.
  Andre er måske blot optaget af at få en nogenlunde 
brugbar jagthund ud af kræet henne i hundekurven 
og møder derfor op på dressurkurset i den lokale 
jagtforening eller deltager på et af begynderholdene 
hos specialklubben. Fido skal jo blot være sådan 
nogenlunde lydig. Kunne gå pænt, sidde og gøre 
dæk, og så skal den have lært at apportere. Resten 
skal nok komme, når den kommer på jagt.
  I forbifarten må vi heller ikke glemme udstillings-
folket. Der er mange udstillinger i sommerhalvåret, 
og for nogle er det næsten et must at deltage i dem 
alle. For andre gælder det bare om at udstille en 
eller to gange, så man kan få det eftertragtede røde 
bånd. Der skal jo en udstillingspræmiering til for at 
man kan opnår et af de eftertragtede brugsrelaterede 
championater.
  Men uanset, hvad der optager os, så må vi ikke 
glemme, at der i kulissen står et antal nye og måske 
også unge hundeejere, der gerne vil være med i fæl-
lesskabet. De vil gerne lære, hvordan man dresserer. 
De vil gerne lære, hvordan man får hunden til at 
apportere ræv, og de vil gerne lære, hvordan man 
fører hund på prøve eller præsenterer hunden i en 
udstillingsring.
  Men er vi optaget af dem? Er vi ikke mere optaget 
af vore egne små meritter, og er vi ikke tilbøjelige 
til at søge sammen med de kendte, gode venner og 
snakke indforstået om det og det andet. Jeg kan godt 
give svaret. Vi er generelt set ikke særlig gode til at 
tage os af de nye, der for første gang møder op til en 
dressuraften eller en træningstur, og i virkeligheden 
er de nye det eneste, vi virkelig burde være stærkt 
optaget af.
  Hvis vi ser os om i klubberne, så vil rigtig mange 
af medlemmerne med garanti have nogenlunde den 
samme hårfarve. Hvordan tror man det ser ud om 10 
år? De nye og de unge er den eneste mulighed for 
overlevelse og eventuelt fremgang. 
  Der er klubber og hundeførere, der er meget 
dygtige til at tage sig af de nye. Lad os lære af dem. 
hvad er det, de gør, som får de nye til at blive i klub-
ben og deltage i aktiviteterne? 
  Mit forårsønske skal derfor være, at vi i den kom-
mende sommer alle vil være rigtig meget optaget af 
at tage os af de nye og arbejde hårdt for, at vi bliver 
fl ere medlemmer i vore 13 specialklubber.
Med hundehilsen
Flemming Østergaard, redaktør.
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Stående jagthunde
- en vigtig brik i markvildtlavene

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Rundt om i landet etableres det éne mark-
vildtlav efter det andet. det er glædeligt, 
at interessen er så stor ikke mindst hos 
landmændene. En forudsætning for, at et 
markvildtlav kan oprettes og fungere er 
monitering – altså optælling af hare og 
agerhøne. Man skal kende den øjeblikkelige 
bestand og fortløbende kunne måle, om de 
tiltag, der iværksættes i lavets område nu 
også hjælper. Sammenlagt giver tallene på 
landsplan en indikator for udviklingen i de 
pågældende vildtbestande.
  Når der skal tælles agerhøns, er man 
imidlertid afhængig af at have et korps af 
stående hundefolk med gode hunde, som 
kan bruges til tællingen. Uden dem ingen 
tælling. Det er også klart, at hvis man skal 
optælle i 100 – 200 lav på hver 1.000 – 
1.500 ha, så er der ganske enkelt ikke hunde 
og hundefolk nok til opgaven, når optæl-
lingen helst skal foregå omkring 1. april for 
at få et så retvisende billede som muligt af 
områdets ynglebestand.
  Derfor er man nødt til at bruge linjetakse-
ringsmetoden – en international anerkendt 
optællingsmetode, som anvendes uanset 
om man vil tælle blåhvaler ellert spidsmus. 
Metoden går ud på, at man lægger nogle 
linjer ind i terrænet på tværs at terræntyper 
og markretninger, og så følger man disse 
linjer, hver gang der skal tælles i området. 
Hundene skal så afsøge et område på ca. 
150 m til hver side for linjen. Antallet af 
fugle registreres på medbragt kort.
  For at se, hvor god metoden er til optælling 
af agerhøns havde DJs Vildtafdeling., Kalø 
i samarbejde med FJDs Markvildtudvalg 
arrangeret tælleforsøg i Hjerm ved Struer d. 

13. marts og ved Vildbjerg d. 18. marts.
  Når man havde valgt netop disse to områ-
der skyldes det, at her har man gennem fl ere 
års tællinger fuldstændig styr på bestanden, 
ligesom man ugen forinden havde talt på 
traditionel vis ved at gå over alle marker i de 
to områder.
  Der var indlagt linjer i terrænet, som 
hundeførerne fulgte og alle opfl øj, hvad 
enten det var efter en stødning eller en god 
situation blev registreret.
  Det blev til mange gode fuglesituationer, 
ligesom der naturligvis også var hunde, der 
ikke opførte sig helt efter bogen, hvilket af-
fødte stikpiller og drillerier fra de øvrige.

Konklusionen på forsøgene kan opgøres 
således. Tællemetoden er absolut brugbar. 
Er der blot en nogenlunde fuglebestand 
er optællingsmetoden ganske retvisende. 

Vi får talt det antal fugle, vi kan forvente. 
I områder med tynd bestand kan det være 
mere problematisk. Hvis man misser to par i 
et område, hvor der kun er fi re par, mangler 
man jo 50 %, men for det samlede resultat 
på landsplan betyder det ikke noget, idet 
der fra områder med meget tæt bestand vil 
komme en overrepræsentation, så det sam-
lede resultat udlignes.
  I områder med lille bestand må man 
således for at kende den samlede bestand 
supplere med andre observationer bl.a. 
landmændenes.
  Vi fandt også ud af, at det er muligt med 2 
x 4 hunde at optælle et område på 1.000 ha 
på 2 x 2 timer. Man skal nemlig gå ca. 7 km 
linje pr. 1.000 ha. Det vil sige at fi re hunde-
kammerater kan tælle 1.000 – 1.500 ha på 
tre eftermiddage fra kl. 16 – 18. det må være 
overkommeligt.

Stand og sekundering i forårs-
solen i Øster Hjerm.

På vej til eftermiddagens tælling i Hjerm. Fra venstre: Bent O. Rasmussen, DJ, Kristian Fly, Svend E. Jensen, 
Markvildtudvalget, Tage Skov, Carlo Nørtoft og Poul Aagaard.
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– FODR DEM DEREFTER

Er du medlem 
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Bliv det og få fordele 
på kvalitetsfoder til din jagthund.

www.eht.dk

www.eht.dk
Er du jæger 

– så kig her

Super Premium ernæring specielt udviklet til 

jagt- og arbejdshunde, hunde på markprøver, 

udstillingshunde eller drægtige tæver. 

30% mere protein og 50% mere fedt for ekstra 
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Working & Endurance
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Sådan får du
en lydig hund 1

JAGTHUNDENs udsendte har besøgt en 
af de hundeførere, som gennem et snart 
langt jægerliv har produceret fremragende 
jagthunde på stribe. Det er nærmest en selv-
følge, at hans hunde kan deres metier; såvel 
før som efter skuddet. For at nå dertil er der 
en enkelt helt afgørende forudsætning, der 
må kendetegne hunden: Den må være lydig.
  Manden, som vi besøger, ønsker at være 
anonym. Han ønsker ikke at fremstå som 
ham, der bare kan det der med at lave lydige 
hunde. Der er et begreb, der benævnes Ne-
mesis, og der er for resten også noget med 
en dansk Jantelov.
  Men han vil da godt fortælle, hvordan han 
omgås og behandler sine hunde. Vi giver 
ordet til ham:

Bevidsthed om ord og kommandoer
I god tid inden jeg overtager en ny hvalp, 
har jeg forberedt en række forhold grundigt. 
For at begynde med det meget enkle har 
jeg besluttet, hvilke korte, præcise og få 
kommandoer jeg vil anvende i forhold til 

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

Den ultimativt lydige jagt-
hund fi ndes nok ikke. Og det 
er nok heller ikke ønskeligt 
med et sådant særeksemplar 
af hunderacen. Mon ikke 
hundens evne til selvstændigt 
arbejde i givet fald ville være 
væk? Men det er i høj grad 
ønskeligt, at vore stående 
jagthunde er lydige.

Der er fuld opmærksomhed. - Hvad nu „far“?

6
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hvalpen. Jeg lægger stor vægt på, at listen 
over de ord og fl øjtesignaler jeg bruger i min 
træning og hundeopdragelse er så kort som 
overhovedet muligt. Faktisk rækker ordene 
NEJ og JA meget langt, men er dog ikke helt 
tilstrækkelige.
  Nogle mennesker bruger alt for lange og 
uklare kommandoer; de henvender sig i 
både halve og hele sætninger, når de forsø-
ger at kommunikere med jagthunden. Og de 
fl øjter og råber i et omfang, der ofte svarer 
til det tidobbelte af det ønskelige. Hunden 
er ikke overhovedet i stand til at afkode 
strømmen af ord og signaler. Men den lærer 
hurtigt, at støjen fra førerens mund ikke reelt 
betyder noget. Den lukker ørerne og agerer, 
som det passer den.  

Førerens kropssprog
Det er ikke kun den verbale kommando-
samling, som jeg forbereder. En væsentlig 
del af min kommunikation med mine hunde 
udgøres af håndsignaler og kropssprog. 
Hunde er fra fødslen ekstremt dygtige til at 
afl æse artsfællers kropssprog. Denne evne 
er udviklet gennem årtusinders evolution, 
og den har været afgørende for racens og det 
enkelte individs overlevelse.
  Men en hund er også særdeles følsom over 
for de signaler, som føreren sender med sin 
krop og hele attitude. Faktisk har det en 
større betydning end mange tror. For mange 
ville dressuren af den unge hund forløbe 
væsentligt lettere, hvis man forøgede sin be-
vidsthed om, hvordan ens egen kropssprog 
påvirker den fi rbenede jagtkammerat.
  (Jeg fi k for ti år siden foræret bogen ”Tal 
hundsk”, skrevet af Stanley Coren og 
udgivet på Borgens Forlag; den morede jeg 
mig over, da jeg første gang læste titlen. 
Men sandheden er, at vi stort set alle vil lære 
ganske meget om hundens væsen og psyke, 
hvis vi læser blot nogle af dens afsnit).

Fastlæg rammerne for hundens hverdag
Med til planlægningen af den nye hunds 
ankomst hører også, at jeg fastlægger, hvilke 
fysiske regler og rammer, der skal gælde for 
min nye jagthund. Skal den være i hunde-
gård, eller skal den være stuehund? Skal den 
sove i ægtesengen eller i hundehus? Må den 
være i både prydhave og køkkenhave?
  Mange fl ere spørgsmål kunne helt sikkert 
stilles, men budskabet her er blot: Beslut 
dig for, hvad der skal gælde for netop din 
hund. Og det der gælder for den lille hvalp, 
det er gældende regelsæt i resten af hundens 
levetid. Det betyder tryghed og enkelhed 
for hvalpen, og netop tryghed er en vigtig 
forudsætning for et godt hundeliv.

Et solidt fundament
Hvis jeg hele tiden husker at efterleve de 
regler og principper, som jeg har nævnt i 
ovenstående afsnit, så har jeg et solidt teore-
tisk fundament for den dressur og træning, 
som i løbet af de næste to år forhåbentlig 

udvikler hunden til en solid jagthund.
  Og værktøjerne til at forvandle det teoreti-
ske fundament til praktisk virkelighed hviler 
på tre ben: KÆRLIGHED, KONTAKT og 
KONSEKVENS.

Det begynder fra dag 1
KÆRLIGHED er måske et stærkt ord, når vi 
taler om forholdet mellem hund og men-
neske. Men du skal kunne lide din hund. 
Det går formentlig lige af sig selv, så længe 
det handler om en lille hvalp, men en hvalp 
udvikler sig (heldigvis) meget hurtigt til et 
selvstændigt individ, der på stort set alle 
planer udforsker omgivelserne og afprøver 
grænser og rammer.
  Det er vigtigt, at du fortsat synes om din 
hund, når den seks måneder gammel har 
gravet græsplænen op, og når den en anelse 
ældre ihærdigt jagter naboens kat. 
  Du skal også overordnet være tilfreds 
med din hund, når dele af grunddressuren 
ikke lige går efter planen. Eller fordi den 
ikke lige kan det samme, som du mener din 
gamle hund kunne, da den var på samme 
alder. (Hunde udvikler sig forskelligt, - og 
desuden er det overordentligt tænkeligt, at 
du husker forkert).
  Kort og godt: Du skal være glad for din 
hund. Ellers skal du hurtigst muligt skille 
dig af med den. Det er uudholdeligt at 
arbejde med en hund, man ikke holder af, og 
resultatet bliver elendigt. 
  For resten er der mange eksempler på, at 
hunde, der skifter ejere, forvandler sig til 
pragteksemplarer af hunderacen. I hvert fald 
ifølge den nye ejer, som måske har andre 
forventninger til jagthunden. 
  KONTAKT mellem hund og fører skal 
dyrkes på fl ere planer. Helt elementært skal 
du naturligvis tilbringe tid sammen med 
din hund stort set dagligt. Ikke blot i hus og 
have, men også i naturen.
  Stort set fra hvalpen er blevet din, tager du 
den med på små ture ved stranden, i skoven 
og på marken. Så går du ganske enkelt tur 
med den unge hvalp. Uden snor og stort 
set uden at sige et ord til den; dog taler du 
venligt til den, hver gang den kontakter 
dig. Med jævne mellemrum gemmer du dig 
bag et træ eller dige, så hunden må bruge 
alle sine sanser for at fi nde sin fører. Det er 
overfl ødigt at nævne, at disse første ture skal 
foregå i sikker afstand fra trafi kerede veje.
  Det er i denne fase, at hunden skal erfare, 
at det er dig, der bestemmer, hvor turen går 
hen. En erfaring, som på sigt betyder, at 
hunden på jagt og markprøve helt naturligt 
er indstillet på, at det er dig der afgør, hvor 
der skal jagtes.
  En jagthund, der ikke holder kontakt er 
ubrugelig på jagt. Og denne basale færdig-
hed er næsten umulig at lære en voksen 
hund, som gennem det første år har været 
vant til at bestemme rute og retning. 
  Endvidere vænner du hunden til fra første 
dag, at den i en række sammenhænge skal 

Hvalpen skal have masser af „kærlighed“ eller tryghed, 
om man vil. Foto: Ib Jakobsen.

Herover: Det begynder dag 1. Hvalpen har lært det:
 - Nej! Foto: Anny Kure.
Herunder: Kropsproget betyder meget, når man skal 
opdrage hunden. Linen kan være til stor hjælp, så man 
hele tiden hat kontrol over situationen. Foto: Flemming 
Østergaard.
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tage øjenkontakt med dig og afvente yder-
ligere ordre. Det gør du ved at lære den, at 
adlyde tre kommandoer: NEJ, JA og SIT.
  I praksis er den enkle opskrift: Hver eneste 
gang du giver hvalpen et måltid eller måske 
en godbid, giver du kommandoen SIT én 
gang. De første ti gange aner den naturligvis 
ikke, hvad det betyder, så stilfærdigt tvinger 
du hunden i den korrekte stilling; det er let 
at gøre med en otte uger gammel hvalp.
  Når hvalpen har siddet et kortere eller 
længere øjeblik, tager den øjenkontakt med 
dig. Umiddelbart herefter siger du JA, slip-
per hunden og giver den lov til at gå frem til 
madskål eller kiks.
  Jeg tør næsten garantere, at optræder du 
konsekvent i denne sammenhæng, så har 
hunden lært SIT inden der er gået en uge. 
Det er praktisk at give hunden line på, så du 
har fuld kontrol over, at den sætter sig og 
først går frem, når den hører kommandoen 
JA.

  I stort set samme fase lærer du hunden 
betydningen af kommandoen NEJ. For-
sigtigt slækker du linen, og hvis hunden 
nu forsøger at gå frem uden forudgående 
øjenkontakt og JA, så siger du prompte NEJ 
og stopper den med linen.
  Når den unge hund næsten spontant sætter 
sig i fodersituationen, og forstår betydnin-
gen af øjenkontakt og JA og NEJ, så indfø-
rer du også proceduren i forbindelse med 
passage af døre og låger, og når den skal ud 
og ind af bilen.

Du bestemmer
Principperne i ovenstående afsnit skal stil-
færdigt og helt naturligt føre til, at hvalpen 
lærer at forstå, at jeg er den ultimative leder. 
Den oplever konsekvent, at når jeg giver en 
kommando, så skal den altid efterkommes. 
Jeg gør mig meget umage med kun at give 
en ordre én gang; hvis hunden ikke efter-
kommer denne, får den ordren nok en gang. 

Men herefter tier jeg stille og gennemtvin-
ger om nødvendigt min vilje på anden måde.
  Jeg lægger overordentlig stor vægt på dette 
princip, og derfor giver jeg kun en ordre til 
den unge hund, hvis jeg er helt sikker på, at 
den vil adlyde en. Eller jeg, hvis den ignore-
rer min ordre nummer to, på anden vis kan 
gennemtvinge den ønskede handling.
  Jeg kalder altså ikke på hvalpen, når den 
er travlt optaget af naboens kat. Jeg henter 
den. Og senere i hundens liv fl øjter og råber 
jeg ikke i en uendelighed, hvis den er startet 
godt og grundigt op efter en hare. Jeg venter 
tålmodigt på, at den vender tilbage, og så 
går vi hjem og forbedrer grunddressuren.
  Alt for mange hunde er gjort fl øjte- og 
ordredøve, fordi førerne overdænger deres 
hund med ordrer i situationer, hvor de burde 
vide, at hunden er uden for både pædago-
gisk og fysisk rækkevidde.

Fortsættelse følger....

Lad være med at fl øjte eller kalde på hvalpen, når den er travlt  optaget f. eks. af at snuse til at stykke vildt. Alt for mange hunde er gjort fl øjte- og ordredøve, 
fordi førerne overdænger deres hund med ordrer i situationer, hvor de burde vide, at hunden er uden for både pædagogisk og fysisk rækkevidde. Foto: Mari-
etta Foxmar Nielsen.

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

KURSER & UDDANNELSE
 Hund i Harmoni  Kursus m. Jan Fennell

FOREDRAG 
 Se datoer på hjemmesiden

Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina

Med venlig hilsen

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

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?

HUNDESPROG.DK
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Følg os på Facebook 
og se billeder fra vores 
arrangementer

JAFI Jagt, Fiskeri og Outdoor

Velkommen til Midtjyllands 
største jagtbutik 

26. april - indskydning riffel

9. maj - Jæger hygge aften

14. Juni - JAFI Felt-skydning

Bliv klar til den kommende bukkesæson. Indskydning af riffel sammen 
med Viborg Skytteforening, Finderupvej 50, 8800 Viborg. Kl. 9:00-
15:00. Pris: Gratis (inkl. 10 gratis træningsammunition fra Norma).
Tilmelding senest: 15. april.

Vi inviterer til hyggeaften med ølsmagning og biksemad! Vi får 
besøg af leverandører, lige som du kan møde LB Jagtrejser og Dahls 
Trofæmontering. Vi starter med ølsmagning fra Dahls Vinhandel og 
biksemad og derefter er butikken åben. Kl. 19:00-23:00.
Pris: kommer senere
Tilmelding senest: 30. april.

g g g

Kom til den årlige feltskydning i Karup. Der er varm mad til 
frokost til alle deltagere, som bliver delt op i et formiddags- og 
eftermiddagshold. Mange eksklusive præmier. Vi har trænings-
ammunition med til en god pris. Kl. 9:30/12:30 - 16:00.
Pris: 200 kr. 
Tilmelding senest: 1. juni.

Læs mere om de enkelte arrangementer på vores hjemmeside. 

G
r
a

tis

4. juni - Mexican night til 22
I forbindelse med Open By Night i Viborg By holder vi også åben til 
kl. 22:00 for at tilgodese vores kunder, der kommer langvejs fra. Vi får 
besøg af leverandører, lige som du kan møde LB Jagtrejser og Dahls 
Trofæmontering. Bar Smil kommer med tequila og tapas mellem 
kl. 18-22, tilmelding nødvendig af hensyn til mad senest den 30. maj. 

G
r
a

tis

31. maj - JAFI flugt skydning
En hyggelig dag med gode præmier og sjov skydning i Stoholm. 
Præmier for over 20.000 kr. Kl. 10:00 -16:00.
Pris: 150 kr. 
Tilmelding senest: 15. maj

Elegant kikkert fra Optimic, der til fulde lever op til 
sit navn og yder en virkelig høj kvalitet i forhold til 
prisen. Det lette “open hinge”-design gør kikkerten 
let at håndtere, og samtidig har Optimic forsynet 
kikkerten med fuldt muliticoated BaK-4 linser for

Optimic Super Grad håndkikkert 10x42

 optimal lysgennemgan og randskarphed 
- og kikkerten er nitrogenfyldt og gummi- 

armeret. Leveres med hardbox og
bærerem. Livsvarig garanti.
Normalpris 3.499,95 kr.

Spar 1.500,-

1.999,95Livsvarig garanti

Sellier & Berlot trænings ammunition

Frit valg
Pr. æske

299,95
Tilbudene gælder til og med den 1. maj 2014. Forbehold for udsolgte varer.

Trænings ammunition i kaliber 6,5x55, 
308 Win. og 30-06. 50 stk. pr. æske. 
Spar op til 50 kr. pr. æske.
6,5x55 Normalpris 329,95
308 Win Normalpris 339,95
30-06 Normalpris 349,95

Spar op til 50 kr. pr. æske!

Browning X-Bolt Riffelsæt
Browning X-Bolt riffel i sort syntet cal. 308, 30-06, 270 
og 243. Vejl. pris 6.899 kr. Montage 1.200 kr., baser 300 
kr. Kan monteres med 2 forskellige kikkerter.

Wildgame kikkert med 
lys 3-12x56, 30 mm. rør. 
Normalpris 2.999,- kr. 
Sætpris før 11.399. Spar 
2.899,- kr.

Burris kikkert med ballistisk tårn, 3-12x56, 5 
ballistiske ringe, med lys. Normalpris 6.999 kr. 
Sætpris før 15.398. Spar 3.399,- kr.

Sætpris NU 8.500,-

Sætpris NU 11.999,-

cebook 

Nu mere 

end 1.168 

venner!
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Kamp skal der tilKamp skal der til
HØNSEFUGLENE ÅRET RUNDT

Det er nu, man skal fi nde sit territorium. Agerhøneparrene fi nder et yngleterritorium, og fa-
sankokkene etablerer hver deres, hvor de så tager sig af de høner, der befi nder sig i området. 
Og det er først og fremmest dem, vi lægger mærke til, for det foregår med skrig, skrål, næb og 
klør.

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

Det går hårdt for sig, når en rivaliserende kok skal 
jages ud af territoriet.
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Forårstræningen og -prøverne er forbi for i 
år. Nu skal fuglene have ro til at forberede 
næste generation og forhåbentlig få et godt 
kuld på vingerne i løbet af sommeren. Men 
der er stor forskel på fasaner og agerhøns.
  Fasanerne er polygame. Kokken forsøger 
fra det tidligste forår at samle et harem af 
høner; så stort som muligt.
  Der er rift om ”damerne”, og det er hårdt 
arbejde at være fasankok, når der skal vær-
nes om de erhvervede høner. Andre kokke 
er nærmest konsekvent på hustrurov. Det 
betyder daglige slagsmål og skrammer til 
farvestrålende fjer. Ja, faktisk kan kampene 
mellem de farvestrålende kokke resultere i 
så alvorlige skader, at det koster dem livet. 
Også indirekte, fordi de totalt mister over-
blik og respekt og hovedløst krydser selv de 
største trafi kårer, når konkurrenter skal jages 
væk fra territorium og høner.       
  I øvrigt er det kokkene vi ser i det tidlige 
forår. Tidligt om morgenen, når vi er på vej 
til forårets markprøver, ser vi dem i tidligt 
forårslys på morgentur på de åbne marker. 
Hønerne er der også; forhåbentlig er de 
endda i fl ertal. Deres beskedne farvedragt 
gør blot, at vi ikke bemærker dem.
  Fasanhønen deler rugeplads med agerhø-
nen, men også remisser, kanter af mergel-
grave og skovkanter er blandt fasanens 
foretrukne steder, når reden skal anlægges. 
  Og så begynder fasanen typisk at ruge et 
par uger før agerhønen; allerede i slutningen 
af april kan vi fi nde fasanhøner på reden.

Agerhønsene er som bekendt monogame, 
og i februar og marts var rapsmarkerne 
så ubetinget et af de bedste steder at søge 
parhønsene, hvis man ville have hunden for 
fugl..
  Afhængigt af sol og temperatur begyn-
der rapsplanterne i april og maj at vokse 
nærmest eksplosivt, og fra at være et perfekt 

tilholdssted for agerhøns udvikler rapsmar-
kerne sig til en nærmest uigennemtrængelig 
urskov af tætvoksende planter. Det før så 
attraktive terræn er ikke mere egnet for 
agerhøns.
  De udparrede høns fl ytter til andre marker. 
Målbevidst søger de nu til kanter og lodne 
skel, hvor de kan fi nde egnet plads og skjul 
til den rede, som de typisk begynder at 
anlægge i midten af maj.
Det er en intensiv periode, der venter de 
små hønsefugle. Det er ikke ualmindeligt, 
at hønen lægger 16 – eller fl ere – æg. Dertil 
kommer en rugetid på 25 dage, hvor tiden til 
at fi nde føde er ganske sparsom.
  Det kræver agerhøns i god foderstand og 
kondition, hvis de skal klare ovennævnte 
travle periode på optimal måde. Det er der-
for vigtigt, at fuglene hele foråret har nem 
adgang til foder. Selv om naturen begynder 
at byde på naturligt foder, er det vigtigt, at 

vi ikke ophører med fodringen, når træning 
og markprøver er forbi; så længe agerhøn-
sene besøger foderpladserne, kan vi med 
fyldte tønder hjælpe dem til et stærkt kuld 
kyllinger.
  Når agerhønsene ofte vælger skel og kanter 
som redeplads, hænger det givetvis sammen 
med, at det er her landbrugslandet levner 
lidt plads til fuglenes skjul og dækning. 
Imidlertid er skel også hjemsted for alskens 
rovtøj. Vokser der træer i skellet, ynder både 
krager og rovfugle at bruge disse som ud-
kigsposter for deres fødesøgning, og rævene 
bruger typisk skellene som ledelinjer for 
deres daglige jagtture.
  Der er altså mange gode grunde til at 
værne om landbrugslandets skel. Kan de 
udbygges med vildtstriber og barjordsstri-
ber, er der måske basis for en ekstra fl ok 
agerhøns senere på året. Og bliver striberne 
så brede, at eventuelle vandingsmaskiner 
ikke kan overdænge hele skellet med vand, 
er der yderligere chancer for et succesfyldt 
yngleresultat.
  Det er et godt tegn, hvis du i slutningen af 
maj observerer, at parrene tilsyneladende er 
blevet singler. Det betyder nemlig, at ægte-
fællen er opslugt af at ruge på en redefuld 
æg. Det vigtigste for parret er nu ro og fred. 
For mennesker og alle former for rovtøj.

Agerhøneparrene søger ofte redeplads i nærheden af 
levende hegn. Foto: Anette Laursen.

Når agerhønen bliver single, er det et 
godt tegn. Magen ruger. Foto: Anette 
Laursen.
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v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

I den sidste tid har der været 
talt en del om rævens dværg-
bændelorm (echinococcus 
multlocularis). Fødevaresty-
relsen er for nyligt kommet 
med en ny anbefaling om be-
handling af hunde mod denne 
bændelorm.

Men hvad er det for en orm? Er den 
farlig for hundene? Er den farlig for men-
nesker?
Rævens dværgbændelorm har ræve, hunde, 
mårhunde, grævlinger og lignende dyr som 
naturlig vært. For at en hund eller ræv skal 
blive smittet skal den spise dværgbændel-
ormens mellemvært, som er små gnavere 

Rævens dværgbændelorm
Fakta om

f.eks. mus og rotter.
  Bændelormen bider sig fast i tarmen på en 
hund eller ræv, - her kan den sidde længe og 
udskille sine led, som indeholder æg. Disse 
kommer med afføringen ud og tørrer ud og 
ligger i omgivelserne, hvorefter de bliver 
spist af mus eller rotter. I musen/rotten 
udvikler de sig til cyster, som indeholder de 
såkaldte proglottider. Når en ræv eller hund 
spiser musen/rotten bliver den infi ceret.
  Dværgbændelormen er ikke særlig farlig 
for hunden eller ræven – Den bliver kun et 
problem, hvis den optages af mennesker, 
som er en såkaldt blindvært for dværgbæn-
delormen.
  I mennesker kan der ske det, at bændel-
ormen udvikler cyster – oftest i leveren 
– som kan sidde der i mange år og til sidst 
forårsager leversvigt . Cysterne kan også 
vokse og sprede sig i kroppen. En infektion 
med dværgbændelormen hos mennesker 
er således en alvorlig og potentielt dødelig 
lidelse.

Kan jeg selv se om min hund er smittet?
Nej, man kan ikke se hverken æg eller 
bændelorme-led i afføringen. De er så små 
at de ikke kan ses uden mikroskop.

Skal min jagthund behandles?
Fødevarestyrelsen har anbefalet, at hunde, 
i hele landet, der har ”risikoadfærd” skal 
behandles forebyggende mod dværgbændel-
orm hver 4. uge.
  Først var det kun i Tønder/Højer området 
man anbefalede behandling, men nu er der 
påvist dværgbændelorm fl ere steder i landet, 
og man har nu udvidet anbefalingen til at 
omfatte hele landet. Det er dog stadig i Tøn-
der-området, der er størst risiko. Risikoen 
i resten af landet er mindre. Der er dog for 
nylig i Grindsted  fundet en ræv, der husede 
ikke mindre end 75 orm i sin tarmkanal.
  Hvis hunden har været med på rejse til 
udlandet, bør den behandles 2 dage før den 
kommer hjem – visse områder i Europa har 
vidt udbredt infektion med dværgbændelor-
men.

Hvad er ”risiko-adfærd”?
Hunde, der færdes uden opsyn (løber frit 
omkring,f.eks. på landejendomme og i 
naturen)
Hunde, der er kendt for at fange og spise 
gnavere
Jagthunde, hvis de mistænkes for at spise 
gnavere.

Hvad med gravhunde og terriers, der er i 
tæt kontakt med ræve?
Når gravhunden har været i kontakt med 
en ræv skal den vaskes, idet den kan få æg 
i pelsen ved kontakt med rævens afføring. 
Her hjælper en ormekur ikke. Ejeren bør 
bruge handsker ved vask af hunden.
Tænk også på, om din jagthund kan have 
rullet sig i ræveafføring – så skal den også.

Hvad med katte?
Katte kan have dværgbændelorm, men er 
ikke en naturlig vært for ormen og udskiller 
næsten ingen æg, så katte skal ikke behand-
les. De bændelorm, man normalt ser hos 
katte, er andre arter, som ikke er farlige for 
mennesker.

Hvad med jægeren selv?
Vask hænder, hvis du har håndteret en ræv, 
mårhund, grævling mv.
  Brug handsker, hvis du håndterer disse dyr.
  Vask altid hænder inden du spiser eller 
håndterer fødevarer.
  Smitten kan også komme fra jord hvor 
ræven har besørget – vask derfor grøntsager, 
bær mv. inden du spiser dem.

Hvad skal man behandle med?
Hundene skal behandles med midlet 
praziquantel , der fi ndes i fl ere forskellige 
registrerede lægemidler i DK. Midlet er re-
ceptpligtigt, så du skal kontakte din dyrlæge 
og få en recept på præparatet.

Kontakt dyrlægen, hvis du er i tvivl om din 
hund skal behandles.

Foto: Kim Henriksen.



13www.fjd.dk

HIKE HUNDEFODER
HIKE HUNDEFODER SIKRER ET SUNDT, AKTIVT OG LANGT HUNDELIV

HIKE HVALPEFODER
HIKE Hvalpefoder sikrer, at dine hvalpe får en optimal 
vækst i hele hvalpeperioden fra de er 3 uger til 12 måneder. 
HIKE Hvalpefoder er også velegnet til tæver med hvalpe og 
hunde, som skal restituere efter sygdom.

HIKE Hvalpefoder indeholder alle vitaminer og mineraler og 
har et proteinindhold på 30%, der kommer fra tørret kyl-

HIKE AKTIV 30/24: 
HIKE Aktiv er det suverænt bedste præstationsfoder, du kan give din 
hund. Her er det rette foder til hårde jagtperioder, til marktræning og 
prøver, hvor hunden skal yde sit maksimale og hurtigt skal res-
tituere. HIKE Aktiv 30/24 er også det rette foder til hunde, som skal 
restituere efter sygdom, og til tæver med hvalpe.

HIKE Aktiv 30/24 rummer alle vitaminer og mineraler samt et pro-

SPECIAL FULDFODER:
HIKE SENIOR/LIGHT 18/10 
HIKE Senior/Light 18/10 er en fuldfoder, der er perfekt til ældre 
hunde, overvægtige hunde og hunde som får lidt motion samt 
hunde med allergi. Fuldfoderet er helt fri for hvede og majs og 
dermed også fri for gluten.

HIKE Senior/Light 18/10 er sammensat med proteinindhold 

olieblanding.

HIKE LAM OG FRUGTER 25/16 

særdeles velegnet til hunde med allergi, men også
andre hunde vil stortrives med denne blanding. 

HIKE Lam og Frugter 25/16 adskiller sig fra andre
fuldfoder ved at kulhydraterne kommer fra ærter, 

uden korn. Proteinerne i denne blanding kommer 

Fedtindholdet er 16 % og kommer fra lammefedt,
 

HIKE BRUGSHUND 24/15
HIKE Brugshund 24/15 er den helt rigtige fuldfoder for hunde med et moderat til højt aktivitetsniveau samt hunde i kennel og pension.

HIKE Brugshund 24/15 rummer alle vitaminer og mineraler med et proteinindhold på 24% fra tørret 
 

 

overskud. Alle blandinger er garanteret fri for grise- og oksekød, animalske biprodukter, vegetabilske proteinekstrakter og vegeta-
bilske højprotein-ingredienser. Og så er vores foder naturligvis uden tilsatte farve- og smagsstoffer.

HIKE Hvalpefoder indeholder min. 25 % tørret kyllingekød og 
-

73% af proteinindhold kommer fra let omsætteligt kylingekød 

Fedtindholdet på 20%  kommer fra en optimeret fedt- og  

FAKTA
HIKE Aktiv 30/24 indeholder min. 30 % tørret kyllingekød og 6 % tørret 

-
 

og rapsolie.

FAKTA

FAKTA
HIKE Brugshund 24/15 indeholder min. 22 % tørret kyllingekød og  

 

Fedtindholdet er på 15% og sammensat af  animalsk fedt,  

Ønsker du yderligere oplysninger,  
Kennel- eller forhandleraftaler så kontakt os

HIKE Hundefoder
Holstebrovej 189, Mønsted

8800 Viborg
86647339

hike@hike.dk

WWW.HIKE.DK
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Søg, fart og stil

Derby 2014

Pointeren, Oluf demonstrerer fart, stil og aktion af 
høj klasse. Det var bl.a. med til at sikre den endelige 
derbysejr.

Årets derby blev afviklet i det syd- og sønderjyske, hvor prøveledelsen havde lagt et stort 
arbejde i at få det store arrangement til at klappe. Selv vejrguderne havde man formået at 
formilde, så den bebudede regn udeblev indtil fi nalen lørdag eftermiddag.

Reportage: Flemming Østergaard

Som altid fulgte et stort publikum fi naledagen. 

Dansk Jagthunde Derby blev i år afviklet 
i Syd- og Sønderjylland. 90 hunde var til-
meldt, og 75 mødte op til start i Ribe d. 21. 
marts om morgenen. De blev fordelt på otte 
hold, der igen blev fordelt på terræner over 
det meste af det sydjyske område.
  På alle terræner var der godt med fugl, så 
hundene fi k en grundig afprøvning, og hele 
22 opnåede præmiering, 16 med 1. pr. UK.

  Disse 16 hunde gik videre til andet heat og 
endelig matchning d. 22. – fi naledagen. Af-
prøvningen foregik på terræner ved Gørding 
og blev dømt af Jørgen Gordon Andersen, 
Erling Clausen og Anders Varming (ordfø-
rende). Terrænlederjobbet var lagt i hæn-
derne på Gert Clausen, og han sørgede hele 
tiden for at fi nde de marker, som dommerne 
ønskede at bruge.

Traditionen tro var et talstærkt publikum 
mødt frem for at overvære fi nalerne, og det 
var der rig lejlighed til på de store, åbne 
marker med godt udsyn, hvad enten man 
ønskede at gå med eller følge det hele fra 
vejene. De fi k set format, fart og stil af høj 
klasse og for fl ere af hundenes vedkom-
mende også et rigtig velanlagt søg, som det 
fordres af rigtige derbyhunde.

14



15111511515151515151551515151515111515515151151555151551115151551515555111551155151515515551555515555551555555551555555555151555www.fjd.dk

Det kræver sin mand at være dommer. Poul Erik Dahl 
var i forsyningstjenesten og sørgede for, at væskeba-
lancen kunne opretholdes.

Klar til slip. Lorenz Clemmensen med gordon setter Puronperän Unica og Allan Didriksen med pointer Boelsga-
ards A. Didrik vurderer chancerne.

Derbyet er en avlsprøve for unghunde af 
de engelske racer. Man kan stille på derby 
én gang, og det sker normalt i det år, hvor 
hunden fylder to år. Senere er ikke muligt.
  På derbyet kræver man ud over, at hundene 
selvfølgelig skal kunne fi nde og behandle 
fugl, at de afsøger marken i høj fart og rigtig 
god stil. Søget skal naturligvis også være 
stort. Det er de grundlæggende kvaliteter, 

man ønsker at afprøve og vurdere, og ikke 
mindst når det gælder stilen, skal den være i 
top. En lang og kraftfuld galopaktion, hove-
det over ryglinjen og halen båret pænt. Det 
er det æstetiske indtryk, når man jager med 
engelsk fuglehund, der tæller.
  De fl este af fi naledagens hunde levede 
op til kravene, og de, der ikke gjorde, 
blev hurtigt sorteret fra. Efter første runde 

måtte to hunde udgå, og seks hunde gik i 
omprøvning. Disse seks måtte alle forlade 
konkurrencen enten fordi, de ikke slog til 
i søgsoplæget eller fordi, de ikke kunne 
håndtere de givne fuglechancer på tilfreds-
stillende måde.
 På toppen lå fortsat pointer, Oluf og engelsk 
setter, Engo, der var overført fra førstedagen 
med topkarakteren 1A.

15
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Dommerteamet, Jørgen Gordon Andersen, Erling 
Clausen og Anders Varming (ordførende) i arbejde.

Finaledagens kvindelige islæt. Line Clausen med 
sin engelske setter, der desværre ikke nåede den 
endelige matchning og Anne-Marie Petersen, der med 
pointeren, Villestoftes Storm P kom ind på 4. pladsen.

Finalerne havde også udenlandsk deltagelse. Her 
er det svenske Benny Persson, med engelsk setter 
Macperssons Ally

En populær vinder. Under stort bifald hæver Børge 
Sommer det eftertragtede trofæ, Derbykruset.

De placerede hunde på årets derby. Alle ser misundelig på Børge Sommers store præmiehøst. Selv synes han 
at tænke: - Hvordan får jeg dog alt dette med hjem?

Efter velfortjent frokost var der således otte 
hunde tilbage, og her havde man nok sat næ-
sen op efter en del parhøns i rapsmarkerne. 
Men vejrguderne spillede arrangementet et 
pus. I dagene op til prøven lovede vejrudsig-
ten en del regn på de to dage, men det holdt 
tørt fredag, og lørdag formiddag foregik i 
strålende sol. Men da matchningen skulle i 
gang, væltede kraftige byger ind over den 
sydvestlige del af Jylland, og så ved vi godt, 
at fuglene ikke sidder i den våde raps.
  Dommerne valgte at matche nedefra, 

men havde trukket en streg under de to før 
nævnte hunde, så alle vidste, at den endelige 
sejr skulle afgøres mellem disse. Det blev da 
også en fi nale, hvor der blev gået til stålet, 
og hvor pointer Oluf trak det længste strå på 
et bedre søgsoplæg.
  Kl. ca. 15 var der linet op til præmieover-
rækkelse i haven hos Gert Clausen og vel-
fortjent hyldest til de placerede hunde. Ikke 
mindst vinderekvipagen fi k ekstra applaus. 
En meget populær vinder. 

Resultatet af Derby 2014 blev:
DERBYVINDER 2014. P, Oluf, Børge 
Sommer
2.vinder, ES, Heegaards Engo, Ingemann 
Albrechtsen
3.vinder, ES, Stiesdal´s Tango, Allan Olesen
4.vinder, P,   Villestofte´s Storm P, Anne-
Marie Petersen
5.vinder, P, Fugledes Ultra, Flemming Fug-
lede Jørgensen
6.vinder, IS, Vorrehøjs Henna, Flemming 
Jensen
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LOW GRAIN 
3. GENERATIONS HUNDEFODER
 

OP TIL 70% KØD OG GRØNTSAGER 
= høj fordøjelighed og udnyttelse
 

LOW GRAIN FORMULA 
= enestående kombination af kylling
og grøntsager som sikrer sund fordøj- 
else og hjælper med forebyggelse  
af fødevareintolerance

SKÅNSOMT BEHANDLET
kylling / laks / kalkun / lammekød 
& kartofler 

LOW GRAIN TIL LAVPRIS

Profine SuperPremium er udviklet i overensstemmelse med 
de seneste videnskabelige data om hundes ernæring

Læs mere på www.petsdirect.dk, Thorsvej 106, 7200 Grindsted, Tlf: +45 75 33 75 55
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Klikkertræning -
er det noget for dig?

Tekst og foto: Anette Laursen

Der er næppe tvivl om, at jagthundeejere er ret konservative, når det gælder opdragelse og 
træning. Hvad skal man bruge alt det nymodens til? Alligevel har træningsmetoderne ændret 
sig meget de sidste 40 år, og med lidt god vilje kan de sikkert ændres meget endnu. Det vil 
være til gavn får såvel hundene som deres ejere. Opdragelse med en klikker er en af de nye 
metoder.

En klikker til 25 kr. og nogle tørrede kødboller er alt, hvad du skal bruge.
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Jeg må indrømme, at næsten hver gang, jeg 
har nævnt dette, hvor der har været jægere 
og jagthundefolk til stede, har de alle truk-
ket lidt på smilebåndet, og jeg kan se, at de 
tænker: - Hun er sgu da ikke for klog. Eller 
også siger de: - Vis mig nu lige, hvordan du 
med en klikker stopper en hund, der løber 
for fuld fart efter en hare 300 m ude.
  Det kan jeg ikke vise, for klikkeren kan 
ikke stoppe en hund, der pisker efter en 
hare. Det er slet ikke det klikkertræningen 
skal bruges til. Klikkeren skal bruges til 
at lære hunden at lære, og få hunden til at 
tilbyde ønsket adfærd. Det er altså i grund-
dressureren, at klikkeren er et fantastisk 
hjælpeværktøj.
  Groft sagt, så drejer klikkertræning sig om 
at lære hunden at tænke selv.
Hunden skal lære at være aktiv og prøve sig 
frem for at se, hvilken adfærd den bliver be-
lønnet for. Hunden lærer at deltage aktivt i 
indlæringen, og på den måde vil det indlærte 
hænge bedre fast. Tillægsgevindsten er en 
glad og kreativ hund, der elsker at træne.

HVAD ER EN KLIKKER?
En klikker er en lille plastik dims, der giver 
en klikkelyd, når man trykker på den. Det 
allerførste, hunden skal lære, er, at et klik 
betyder: Nu kommer der en belønning til 
mig. Med klikkeren kan vi belønne mere 
præcist, end vi kan med f.eks. stemmen. Det 
drejer sig om at give klikket lige i det øje-
blik, hunden viser den adfærd, man ønsker, 
og som vi efter klikket vil belønne.

POSITIV FORSTÆRKNING
Dog er klikkertræning mere end blot klik-
keren. Klikkertræning drejer sig om positiv 
forstærkning. Fokus ligger på at belønne 
hunden, når den viser positiv adfærd frem 
for at korrigere og skælde på hunden, når 
den gør noget forkert.
  Klikkeren er klikkertrænerens vigtigste 
værktøj og bruges til at fortælle hunden 
nøjagtigt, hvornår den gør det, den skal, det 
er det som kaldes positiv forstærkning, og 
klikkeren er den positive forstærker.
  De fl este vil sige: -Ja, men hvorfor ikke 
bare give hunden en godbid, når den gør det 
rigtige, hvad skal klikket gøre godt for? Jo 
for med klikkeren kan vi fortælle hunden, 
hvad den gjorde rigtig, præcist da den 
gjorde det, ikke de tiendedele sekunder eller 
mere senere når vi har fi sket godbidden op 
af lommen. Falder belønningen for sent, kan 
man ubevidst komme til at belønne uønsket 
adfærd.
  F.eks. vi vil lære hvalpen at sidde. Her skal 
den have klikket, lige i det øjeblik rumpen 
rører jorden. Dernæst får den så en godbid. 
Om den har rejst sig op igen, når godbid-
den gives, betyder ikke noget i starten, for 
belønningen (klikket) faldt jo, da den gjorde 
det rigtige.
  Omvendt træner vi sit med hvalpen, uden 
klikker, og den pænt sætter sig, så begynder 

vi at rose og fi sker godbidden frem. Nu rej-
ser hunden sig for at spise godbidden, og da 
er det, når hunden står, der bliver forstærket 
med belønning.
  Klikkeren er det værktøj der mest præcist, 
kan belønne hunden, i det splitsekund den 
ønskede adfærd sker. Og under indlæring 
med klikkeren har den jo lært, at klikket 
betyder, at der nok skal komme en beløn-
ning senere.
  Klikkeren bruges ikke kun til træning af 
hunde. Zoologiske haver og dyreparker 
verden over har for længst taget denne 
træningsmetode til sig. Det er helt ligegyl-
digt, om det er delfi ner, chimpanser, isbjørne 
eller grise, de lærer alle hurtigt at tilbyde 
den adfærd, der ønskes. I zoologiske haver 
og dyreparker er det en stor fordel, at man 
f.eks. kan få dyrene til at åbne munden så 
tænderne kan checkes, uden at man behøver 
at bedøve dem.

SÅDAN STARTES TRÆNINGEN
Det første hunden skal lære er at forstå, 
hvad et klik betyder. Lyden fra klikkeren 
gøres herved til en betinget forstærker. Den 
nemmeste måde er, at have et godt lager af 
helt uimodståelige og let spiselige godbid-
der. Ganske almindelige kødboller, der er 
udtørret ved lav temperatur i ovnen, eller 
pølser skåret i små stykker virker rigtig 
godt. Godbidderne skal være så tilpas små 
og bløde, at hunden hurtig kan spise dem. 
Hundekiks duer ikke, da hunden skal tygge 
for længe. Nogle hunde gider ikke godbid-

der, men andre ting kan også bruges som 
belønning, f.eks. hundens ynglings legetøj 
eller lign. Dog skal det være noget, som 
føreren kan give til hunden.
  Man har klikkeren i den ene hånd og god-
bidderne inden for rækkevidde. Klik og giv 
straks hunden en godbid. Dette gentages nu 
gang på gang og gerne hurtigt efter hinan-
den. De fl este hunde vil efter 20 til 30 klik 
forstå, okay den lyd giver mig noget godt.
  Vil man teste, om hunden har forstået det 
med klikket, så klikker man, når hunden har 
sin opmærksomhed rettet på noget andet. 
Reagerer den promte, så har den forstået 
det, og der er klar til at gå videre. Reagerer 
hunden ikke, så må indlæringen på klikke-
ren fortsætte lidt endnu.
  Mange lærer deres unge hund at dække ved 
at trække en godbid ned mellem forpoterne. 
Dette vil ofte lokke den til at lægge sig 
ned. Nogle gange, når man at give hunden 
godbidden, når den ligger ned, men ofte vil 
den rejse sig for at tage godbidden. Men 
står den, eller er den på vej til at rejse sig, 
når godbidden falder, så belønnes den jo for 
fejl adfærd. Den situation undgår man med 
klikket, for den får klikket, lige i det øjeblik 
den har lagt sig.
  Et andet problem med at bruge godbid-
der som lokkemiddel er, at hundene mange 
gange bliver mere fokuseret på at få en 
godbid, end de bliver på at lære.
  Hvis man i sin omgang med hunden har 
klikkeren parat, når hunden selv lægger sig 
ned, får hunden mulighed for at se sammen-

Hund og fører er helt fokuseret på hinanden. Klikket kommer, lige i det øjeblik hunden er helt nede og sidde.
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hængen mellem handling og klik/belønning.
  Klikket skal gives i lige det øjeblik, 
hunden lægger sig ned. At føreren står og 
fumler med godbidderne, og hunden når at 
rejse sig, inden den får den, betyder ikke 
noget, for klikket det kom på det helt rette 
tidspunkt. Nu gælder det bare om at få mu-
lighed for at gentage øvelsen gang på gang.
  Pludselig vil man se, at hunden tager 
kontakt og lægger sig helt af sig selv, eller 
tilbyder anden adfærd, som den vil belønnes 
for. Nu begynder den at tænke selv og til-
byde ret adfærd for så at blive belønnet. Det 
er nu, man kan begynde at sætte kommando 
eller håndtegn ind på øvelsen.
  Vil man lære hunden at gå pænt ved siden, 
sættes der snor på hunden, og man begynder 
at gå. Trækker den i linen, stopper man op. 
Efterfølgende gør man ingenting, siger in-
genting og rykker ikke tilbage i snoren, men 
så snart hunden slækker på linen klikkes og 
belønnes der, og man går videre.
  Dette skal ikke gentages ret mange gange, 
før hunden forstår, at det rette er at slække 
på linen. Jo bedre hunden bliver til at gå 
hinter ved siden af føreren uden at trække 
i linen, des længere skal den gå pænt før 
klikket falder.
  Til sidst skal der ikke klikkes mere, da 
hunden har lært at gå ordentlig i snor. Falder 

den senere tilbage i uvanen med at trække, 
kan klikkeren sættes på denne øvelse igen.

OPDEL TRÆNINGEN I SMÅ MOMEN-
TER
Klikkertræning drejer sig om at dele det, 
man vil lære hunden op i små bitte bidder 
eller delmomenter.
  Vil man lære hunden at apportere, kan man 
starte med at holde dummyen i hånden. I 
det øjeblik hunden bare viser den mindste 
interesse i dummyen, klikkes der. Når det 
virker, går man videre til næste moment. Nu 
skal hunden f.eks. sætte snuden på dum-
myen, før der falder et klik.
  Når hunden har forstået den del, gives der 
ikke længere klik for bare at sætte snuden 
på dummyen. Hunden er nu så velindkørt på 
klikkeren, at den selv vil begynde at tilbyde 
adfærd for at få klik/belønning. Den vil 
sidde, den vil dække, den vil måske begynde 
at give hals, alt hvad den kan fi nde på for at 
udløse et klik. På et tidspunkt vil den åbne 
munden og tage i dummyen, og det er så her 
klikket skal falde.
  Når det sidder helt fast med at åbne mun-
den ved dummyen, bliver næste skridt at 
få hunden til at holde dummyen i munden 
i kort tid. Klik i det øjeblik den sidder eller 
står med dummyen. Smider den nu dum-

myen, betyder det ikke noget. Nu begynder 
man så at føre dummyen ned mod gulvet og 
giver først klikket, når hunden har sænket 
hovedet mod dummyen.
  Næste delmoment er, når den har sænket 
hovedet og taget dummyen i munden. Igen 
gør det ikke noget, den smider den med det 
samme. Næste trin er, at hunden skal tage 
dummyen fra gulvet. Klikket gives i det øje-
blik, hunden tager i dummyen og bare løfter 
den nogle få mm. Nu fortsætter træningen 
i små bidder, og til sidst gives klikket først, 
når hunden har taget den udlagte dummy og 
afl everet den i føreres hånd.
  Nu er alle del momenter sat sammen til 
det, vi ville, nemlig at få hunden til at samle 
en dummy op og afl evere den. Tiden er nu 
inde til at sætte kommando på og fi npudse, 
som man nu vil have at hunden skal arbejde.
  Kommer du på et eller andet tidspunkt til 
at klikke, selv om du ikke mente det, så skal 
hunden have sin belønning alligevel. Et klik 
skal ALTID belønnes efterfølgende. Udviser 
hunden uønsket eller uacceptabel adfærd, 
så ignorer det og lad være med at klikke. 
Hunden vil hurtig opdage, at forkert adfærd 
ikke udløser klik og belønning.

TRÆN I SMÅ INTERVALLER
Klikker træningen er en dejlig positiv måde 
at træne på og resultaterne viser sig hurtigt. 
Som med al anden træning skal det foregå 
i korte intervaller. Det er bedre at træne 3 x 
10 minutter end 30 min i træk. Varier træ-
ningen, så det hele tiden er spændende for 
hunden. Og har du som fører en dårlig dag 
så lad være med at træne, ens eget dårlige 
humør smitter af på hunden, og konfl ikter 
opstår hurtigere.
  En klikker kan købes i alle forretninger der 
handler med dyreartikler, afhængig af kvali-
teten koster den mellem 15 og 75 kr. 
  Hos vores alle sammens bedste ven 
GOOGLE er det nemt af fi nde mange gode 
træningstips og beskrivelser af klikkertræ-
ning. På You Tube er der fi lm på fi lm med 
klikkertræning. Et andet godt sted at søge 
mere information er på www.canis.no. Siden 
er norsk, men meget let at forstå og her kan 
man gratis tilmelde sig et online klikkerkur-
sus.

Klikket efterfølges altid af en godbid.

www.fjd.dk

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: Rune Riishøj, Tlf. 22 84 83 
65: email: ajagthund@hotmail.com

Laver prøveterræn
Korthaarklubben er i samarbejde med FJDs 
Markvildtudvalg gået i gang med et pilot-
projekt, der over en årrække skal skabe et 
godt markprøveterræn ved Give.
  Mere om det spændende projekt i næste 
nummer.
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FJD-udstillingFJD-udstilling
20142014

Der udstilles i følgende klasser Baby, Junior, åben, brugs 
og veteran. Der vil være BIS kl. 14.

Yderligere programpunkter
Jagthorns blæsning og åbningstale ved Steen Andersen 
fra Hunters Magazine og DK4.
Konkurrencer om agerhønefamilier.

Tilmelding via Hundeweb senest 27. maj 2014. Der sen-
des ikke udstiller numre ud, de udleveres på dagen. 

Forplejning
Øl vand og pølser kan købes på pladsen.
Luksus madpakker incl. en øl eller vand kan bestilles hos 
Marrit for kr. 95.

Spørgsmål rettes til Marrit Stærkær tlf. 40586036 eller 
kennel_staerkaer@pc.dk.

FJD Udstilling 15. Juni 2014 Kl. 9.30. Vissenbjerg Hallerne Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg

Dommerliste
Pointer: Erik Petersen
Irsk Setter: Gert Christensen
Ruhår: Connie Jacobsen
Breton: Winnie Larsen
Münsterländer: Knud Viggo Jensen
Langhår: Svend Otto Hansen

Engelsk Setter: H.P. Clausen
Gordon Setter: Gert Christensen
Korthår: Ivar Tang
Weimaraner: Poul Ørnemark
Gammel Dansk: Henrik Søeborg
Vizsla: Flemming Konnerup
Drentsche: Gunnar Jensen
KJS: Erik Petersen  

Hovedsponsor Iwersen Pet Food

www.fjd.dk 21
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Vildtagre til glæde  
        for dyr og mennesker

 Kyllingemix, forår og efterår
 Helårsmix til hjortevildt
 Insektvold/redeskjul

Se hele sortimentet på  
www.dlf.dk under 

Produkter/Vildtafgrøder.
 

Vildtblandinger fra DLF-TRIFOLIUM 
forhandles af grovvarefirmaer 

over hele landet.

DLF-TRIFOLIUM  70 12 16 00  dlf@dlf.dk  www.dlf.dk

Indendørs svømmebassin 
til hundesvømning 

- motion og genoptræning...

Kontakt Johanna Jongstra 
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg 

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

Stedet hvor din 
hund og kat holder ferie...

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

Skal din dyrlæge 
have Jagthunden?

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

Løst og fast
Mød FJD, specialklubberne 

og Markvildtudvalget på

25. - 27. april 
i Odense Kongrescenter

Lørdag d. 1. marts var næsten samtlige 
markprøvedommere (110) samlet til seminar 
på Hotel Pejsegården i Brædstrup. 
  Formålet var at skabe større konsensus i 
bedømmelserne. 
  Gennem forskellige oplæg og gruppedrøf-
telser kom man rundt om mange problem-
stillinger i forbindelse med med bedømmel-
sen af hundene. 
  Der var en livlig debat deltagerne imellem, 
men kan næppe påstå, at alle var enige. Det 
havde DJUs dommerudvalg, som arrange-
rede nok heller ikke ventet, men synspunk-
ter, der møder hinanden, skaber som regel 
refl ektioner.
 Fyldigt referat kan fi ndes på FJDs hjem-
meside.

Seminar for markprøvedommere

Husk
Husk at tjekke på FJDs hjmmeside. Her 
forsøger vi hele tiden at være opdateret 
på prøver og udstillinger.

www.fjd.dk

www.fjd.dk

Skal dømmes som en jagthund
Hvordan skal vore hunde se ud, og hvor-
dan skal de bedømmes? Det var bl.a. tema 
for seminar for udstillingsdommere for 
gruppe 7. I den forbindelse er det inte-
ressant, at FCI i oktober 2013 udsendte 
en vejledning i eksteriørbedømmelse af 
racehunde.
  I indledningen slås det fast, at hunde altid 
skal kunne anvendes til deres oprindelige 
formål, som de nu er fremavlet til. På den 
baggrund må man konkludere, at at en 
jagthund altså altid skal være i stand til at 
gå på jagt.
  DKK har udsendt FCI-vejledningen 
til alle eksteriørdommere med følgende 
kommentar: ” FCI har netop udsendt et 
nyt cirkulære ”FCI Basic Statement for 
Show Judges: Dogs Fit for Their Original 
Funcktion”
  I 1998/99 satte DKK fokus på dommer-
nes medansvar for racehundes sundhed og 
funktionsevne, og var således internatio-
nalt pionér på området. Der arbejdes for 
tiden i FCI og Nordisk Kennel Union på at 
koordinere diverse tiltag, så det sidste ord 
er ikke sagt i denne sammenhæng, men 
indtil videre er dette nye cirkulære interes-
sant læsning.”
  Ifølge Erik Petersen fra DKKs bestyrelse 
er det bedste, specialklubberne kan gøre, 
at arbejder seriøst for, at det indføres i 
standarten, at den pågældende race er en 
jagthund.
   Hele cirkulæret ligger på DKK’s hjem-
meside: http://www.dkk.dk/xdoc/120/14-
2014-annex-en.pdf .
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Hvad giver du din 
bedste ven før en 
lang arbejdsdag?

Et professionelt 
foder til kvalitets- 
og prisbevidste 
hundeejere.

ON-LINE shop og  
dag-til-dag levering.

www.sportsmans-pride-danmark.dk
Importør: Gilpa.dk

NYHED!

Et velsmagende energiboost 

af laks, kylling og oksekød.

DD!!!!!!!!

tttttt vvvvveeeeelllllllllltt vvvveelllllllll
EKSTRA ENERGI!

Træningsudstyr til jagthunden

Dansk Jagthunde Derby 2015
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2013 til Derby i år 2015, 
inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2015 er kr. 200.- For udenlandske hunde er 
gebyret dkr. 250.-
Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse skal 
benyttes.

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

Derbyudvalgets kontor, Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550  Slange-
rup. Tlf. 47381036.

5-klub apporteringsprøver
Dansk Weimaraner Klub, Klubben for Gamle Danske Hønsehunde, 
Langhårsklubben, Dansk Vizsla Klub & Dansk Drentsche Patrijshond 
Klub inviterer til apporteringsprøve

Apporteringsprøve Midtjylland
Søndag den 22. juni 2014 kl. 9.00. Anmeldelsesfrist: søndag den 15. 
juni 2014
Mødested: Jagthytten, Søndre Fælledvej 50, 7160 Tørring
Prøveleder: Jørgen Gerstrøm, Ildvedvej 4, 7160 Tørring. Tlf. 75 80 21 
41 / 41 63 78 62
E-mail: theibelgaard@dlgtele.dk. Anmeldelsesgebyr indsættes på 
konto: 7140 – 1315784

Apporteringsprøve Fyn
Lørdag den 28. juni 2014 kl. 9.00. Anmeldelsesfrist: lørdag den 21. 
juni 2014
Mødested: Gestelevlundevej 31, 5750 Ringe
Prøveleder: Jesper Langfeldt, Gestelevlundevej 31, 5750 Ringe. tlf. 
22 18 11 71, E-mail: jesperlangfeldt@gmail.com. Anmeldelsesgebyr 
indsættes på konto: 8113-6351184

Fælles for alle prøverne:
Gebyr: 225,- kr. sendes sammen med tilmeldingen til prøvelederen på 
DJU- anmeldelsesblanket.
Anmeldelsesblanketten kan hentes på DJU’s hjemmeside www.
danskjagthundeudvalg.dk
Prøven er åben for alle racer.
Der dømmes efter DJU’s apporteringsprøveregler.
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Lille spejl på væggen der
- hvem er skønnest i landet her?

Lørdag den 25. januar blev der afholdt 
eksteriørdommer konference på Bygholm 
Landbrugsskole ved Horsens. Konferencen 
var arrangeret af Gunnar Jensen (FJD) og 
Erik Petersen (DKK), i tæt samarbejde med 
DKK, da det var lang tid siden, der havde 
været afholdt noget lignende.
  Det er ingen hemmelighed, at hver af de 
stående racer har sit at slås med, når det 
kommer til racebeskrivelse kontra udstil-
lingsbedømmelser, og derfor har en ekste-
riørdommer konference i særdeleshed sin 
berettigelse. 

Vejret artede sig til den heldige side denne 
lørdag, vejene var farbare, og det var således 
ikke vanskeligt for deltagerne, der kom fra 
hele landet, at mødes på Bygholm Land-
brugsskole kl. 9:30, hvor morgen buffeten 
var klar.
  Ud over de to tovholdere Gunnar Jensen 
og Erik Petersen deltog 28 dommere, en 
repræsentant fra hver klub samt Carsten 
Birk, formand for eksteriørdommerudvalget 
og næstformand i DKK.
  Gunnar Jensen og Erik Petersen bød 

velkommen til konferencen og takkede for 
den store opbakning, der var til arrangemen-
tet, både fra klubberne, DKK og dommere. 
Herefter bød de velkommen til foredrags-
holder Per H. Nymark, som var kommet helt 
fra Trondheim, Norge. Per H. Nymark er 
gruppe 7 dommer (m. fl ere) og har selv Irsk 
Setter og Pointer. 
  Per H. Nymarks startede sit foredrag 
”Form og funktion” med et historisk tilba-
geblik på fl ere racer og gjorde et grundigt 
stykke arbejde for at få forsamlingen til at 
forstå, at det er muligt at være ”både funk-
tionel og vakker”, som han selv beskrev det. 
Per H. Nymarks budskab var klokkeklart, 
at vi altid skal have i baghovedet, at det 
skal være friske hunde, som er i stand til at 
udføre sine opgaver.
  Vi må med andre ord ikke glemme, hvor-
dan racens oprindelige bygning var, og hvad 
hunden skal bruges til. 
  Per H. Nymark understøttede sit spæn-
dende foredrag med mange billeder, der 
viste, hvor galt det kan gå med en race, og 
hvor meget den kan ændre sig pga. inkom-
petence og dommere, der lader sig 

forblænde af høje benløft og masser af pels. 
Dette blev der vist et godt eksempel på med 
den Irske Setter, der fra 1950 til 2000 er 
blevet væsentlig højere, lige som pelsen er 
blevet helt anderledes. 
  Per H. Nymark lagde især vægt på bevæ-
gelse i ringen. Dommeren skal se hundene 
i bevægelse, da trav fortæller meget mere 
om hundens bygning, end når den står stille. 
I trav vises fysisk evne, balance, harmoni i 

Hvordan skal vore jagthunde se ud? Hvordan 
skal de bedømmes på udstilling? Er der forskel 
på bedømmelsen af danske og udenlandske 
dommere? Disse og mange andre spørgsmål 
har længe drønet rundt i vores hundeverden. 
Et dommerseminar for alle gruppe 7-dommere 
skulle forsøge at rydde op i forvirringen.

Reportage: Jette Veggerby
Trikfoto: Flemming Østergaard

En veloplagt Per H. Nymark holdt indledende foredrag 
om Form og funktion.

www.fjd.dk
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kroppen og sundhed.
  Det er altså ikke muligt at sidde bag dom-
merbordet og bedømme hundene korrekt. 
Ud på gulvet, få hundene til at bevæge sig 
og brug også hænderne til at mærke efter!
  -Må der være forskel på en jagthund og en 
udstillingshund, spurgte Per H. Nymark ud i 
forsamlingen, hvilket han efterfølgende selv 
besvarede med et rungende: - Nej! Sundhed 
og funktion hører sammen og det skal vi 
huske.
  Hvordan kan det så gå så galt med nogle 
racer? Efter Per H. Nymarks opfattelse sker 
det ved, at ændringerne først bliver overset. 
Man tolererer det med andre ord. Derefter 
bliver det accepteret, og til sidst bliver det 
et krav. 
  Der skal være harmoni og balance mellem 
front og bagpart, se på musklerne, mange 
er for små i lårmusklerne, lød opfordringen 
fra Per H. Nymark. - Det er vigtig at huske 
på, at 2/3 af hundens vægt ligger på ét ben 
i galop, og bliver hunden for stejl, så er det 
netop med til at give skader. - Mange hunde 
har for stejle skuldre, hvilket for brugshunde 
er en grov fejl, pointerede han. 
  Mange andre ting er vigtige at kigge på 
med brugshunde. Nogle hunde har deform 
bryst/mave og her pointerer Per H. Nymark, 
at disse hunde ikke kan præmieres! Ligele-
des kan hunde også være hjulbenede, lave 
en overvridning af ryggen – gå for bredt, 
også det som kaldes overreaching. Fronten 
kan være for bred, så hunden ”padler” med 
forbenene eller den laver crabbing, hvilket 
betyder, at den har et alt for hurtig trav.
  Generelt mangler hanhunde kønspræg, lige 
som der optræder alt for små hunde. Hårlag 
er også vigtig at holde fokus på, da der kan 
opstå sår på bryst og mave, hvis hårlaget er 
for lille eller manglende.

  Per H. Nymarks budskab var klart: - Vi må 
kræve, at dommerne har kendskab til, hvad 
vores hunde skal bruges til, og hvordan de 
bruges, ellers forstår de ikke vigtigheden 
af brugshundes eksteriør. Kernen i det hele 
er, at hunden skal bruge så få kræfter som 
muligt, så den kan holde til en hel dag på 
jagt, ofte i et udfordrende terræn. Hunden 
skal løbe naturligt rundt i ringen. Lad vær 
med at rette på benene! Den måde, hunden 
står på, er naturligt for den og vigtigt for 
dommeren at se.
  Per H. Nymark modtog herefter stort bifald 
og svarede på spørgsmål. 

Derefter startede der debat, og her havde 
mange meget godt at byde ind med. Fra 
dommer Ole Staunskjær lød opfordringen 
til, at dommerne holder fokus på det, som de 
er der til, nemlig at se hundene, og med kun 
tre min. til at bedømme hver hund, så er der 
ikke tid til at snakke med ringsekretæren, 
som det nogle gange ses.
  Dette var der enighed om, endvidere bød 
Johanna Jongstra fra Dente Klubben ind 
med, at der måske også var for mange racer 
at dømme for en enkelt dommer, når man på 
én dag skulle dømme 15 racer. Der kan det 
være vanskeligt at huske alle racebeskrivel-
ser i detaljer.
  Den helt store applaus fi k Annette Lauer-
sen fra Ruhårs Klubben, der sagde, at der er 
en kæmpe fejl i Fælles Markprøve regler, 
der siger, at alle hunde skal dømmes ens 
– det kan man ikke, da racerne går forskel-
ligt! Og Erik Petersen mente, at nye Gruppe 
7 dommere skal have jagttegn for at må 
dømme.
  Efter debatten var der tid til frokost, hvor 
der blev snakket livligt ved bordene i Byg-
holm Landbrugsskoles fl otte kantine.

Da frokosten var ovre lød programmet på 
gennemgang af de enkelte racer, og hver 
klub havde indsendt de spørgsmål, som de 
ønskede fokus på. Hver klub fremlagde sine 
spørgsmål, og Erik Petersen sørgede hele 
tiden for, at der blev holdt fokus på de ting, 
klubben ønskede at gennemgå.
  Der skal ikke være nogen tvivl om, at Erik 
Petersen – selv har han Gordon Setter – er 
100% inde i de andre 12 racer, hvilket kon-
ferencen hele dagen havde stor fornøjelse af.
  Over middag var der inviteret hundeførere 
fra hver klub, der skulle stille med en han 
og en tæve, der overholdt racestandarden og 
gerne en 3. hund, der kunne belyse nogle af 
de problemstillinger, den enkelte klub har.
  Dermed var der lagt op til udstilling i den 
nærliggende hal, hvor hver race præsente-
rede sine hunde i ringen.
  Her beviste Erik Petersen igen sit værd ved 
at stille åbne spørgsmål til dommeren, han 
fi k dem ud på gulvet til hundene, og han 
fi k dem til at stikke fi ngrene ned i pelsen! 
Dette skabte både en god debat, og der blev 
virkelig gået til stålet om at fi nde den bedste 
hund, se på vinkler, bevægelser, og her kom 
dommerne så med et lille vink til jagthun-
dens ejer. Invester nu noget tid i at lære at 
præsentere din hund fl ot på en udstilling.
  Når man tænker på, hvor meget tid I 
bruger på markprøver, apporteringstræning, 
kaninslæb osv., så er det ikke meget at 
forlange, at man som hundefører også kan 
præsentere sin hund korrekt til en udstilling. 
Tre gange ringtræning kan være godt givet 
ud og gøre forskellen på en very good og en 
excellent præmiering. Igen er det bevægel-
sen, der spiller ind – en hund, der hopper 
rundt som en kanin, kan klart nok ikke vise 
sin balance, hvorimod en hund, der svæver 
fl ot over gulvtæppet og viser et roligt tempe-

Dommerne tog imod Per H. Nymarks opfordring til at 
mærke på hundene.

Dommerne brænder virkelig for deres opgaver.

www.fjd.dk
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rament, er en helt anden snak. 
  Alt hvad vi gør for at forbedre de enkelte 
racer og holde fast i standarden bliver dog 
også påvirket af opdrætterne. Det er i hval-
pekasserne vi bliver forblændet, lige som 
dommeren bliver forblændet i ringen, af en 
bedårende hund, og det er her vi overser/
tolerer de små ting, som ikke helt er, som de 
skal være.
  Sker det ofte nok, så bliver det med tiden 
accepteret og efter en årrække et krav. I den 
situation bliver vi nødt til at være skarpe, vi 
skal se indad og spørge os selv, om det nu 
er korrekt, at få hvalpe på vores tæve. Eller 
om det nu er korrekt at sætte vores han på 
avlslisten.
  Kender vi hver i sær egentlig vores egen 
standard godt nok til at kunne vurdere det, 
eller benytter vi os af avlsrådet i vores klub? 
Selvfølgelig vil vi gerne have en hvalp fra 
vores egen hund, den hund vi har så kær, og 
som vi har brugt så mange timers træning og 
jagt sammen med, men det som skaber mest 
værdi på den lange bane for vores race, er 
de opdrættere, der kigger sig selv i spejlet 

og spørger: - Kan jeg være det bekendt over 
for min race?

Dommerkonferencen sluttede kl. 17 efter 
kaffe og kage samt evaluering. Der skal ikke 
herske nogen tvivl om, at det var nogle gode 
timer at investere, og dommerne var meget 
begejstret, både for præsentationerne og de 
hunde, som blev vist frem.
  Flertallet tilsluttede sig, at der bliver givet 
for mange excellent. Næsten 100% på DKK 
udstillingerne får excellent, mens det kun er 
ca. 30% på specialklubbernes. Erik Petersen 
pointerede også, at brugsklassen er jagthun-
dens fornemmeste klasse, men her er ikke 
længere certifi cat, hvilket han opfordrede 
DKK til at genindføre. Dette var Carsten 
Birk, formand for eksteriørudvalget, lydhør 
over for.
  DKK opfordrede også dommerne til at ud-
danne sig til fl ere racer. Dette kom der kritik 
af, da det tager meget lang tid, og der blev 
forslået, at dommere med 10-15 års erfaring 
skal kunne godkendes til beslægtede racer. 
  Lige som Snehvide, der spiste af det 

smukke forgiftede æble og sov, så er det 
meget nemt at blive lullet i søvn af den 
umiddelbare skønhed, hundene har. Vi skal 
tage os i agt og tænke: Brugsegenskaber! 
Vi skal ikke udvise forkærlighed for nogle 
racer, hundeførere eller linier, vi skal se på 
den enkelte hund, og ser vi ikke en brugs-
hund, så må den aldrig få excellent.
  Nogen tænker nok – nogle kan lide mo-
deren og andre datteren, men der er altid 
en racestandard at holde sig til og med god 
hjælp fra veltilrettelagte dommerseminarer, 
så er der ingen af de bløde værdier, som kan 
få lov at slippe igennem. Dette kunne også 
med succes bringes ind i klubberne til arran-
gementer, hvor der f.eks. er lokal udstilling. 
  Næste gang du spørger spejlet: - Lille 
spejl på væggen der, hvem er skønnest i 
landet her?, så kommer forhåbentlig dette 
svar: - Det er de hunde, der på udstillinger i 
Danmark har fået excellent af både danske 
og udenlandske dommere!

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.dansk-kennel-klub.dk eller kontakt os på tlf.:  56 18 81 00

En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 465 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

Erik Petersen stiller spørgsmål til Korthåret Hønsehund. Også Gl. Dansk Hønsehund ønsker mål på hundende.

www.fjd.dk
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Agerhønefonden
Formålet med fonden er at støtte initiati-
ver, der gavner agerhønen. Det vil i første 
omgang sige:
• Tilvejebringe midler til markvildtprisen
• Støtte etablering af agerhøneterræner 

Rundt om i landet er der initiativer i gang 
for at skabe gode agerhøneterræner. Det er 
også nødvendigt, hvis vi fortsat skal have 
mulighed for at oplære og træne vore stå-
ende jagthunde for slet ikke at tale om at gå 
på jagt med dem. meget af dette arbejde for-
tjener støtte, og her er det, Agerhønefonden 
kommer ind i billedet. Projekterne fortjener 
nemlig en håndsrækning for at komme godt 
i gang eller komme videre.
  Men Agerhønefonden kan ikke hjælpe, 
uden der er penge i kassen. Derfor har vi 
brug for din støtte, så vi kan komme op på 
en beholdning, der gør, at der er noget at 
dele ud af.
  Lige nu er der knap 22.000 kr. i kassen, 
men det ville være dejligt, hvis der lå det 
dobbelte, så vi ikke behøvede at spekulere 
så meget på, om vi kan anbefale en ansøg-
ning. Så støt agerhønefonden med et stort 
eller lille bidrag. Alt er velkommen, så vi 
kan være med til at skabe gode trænings- 
og prøveterræner.
På forhånd tak for dit bidrag
Flemming Østergaard
Fmd. FJDs Markvildtudvalg

Agerhønefondens kontonummer
9738 - 0002960561

www.fjd.dk
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Det lille opdræt 
begynder nu
Hvis du vil have glæde af dit lille opdræt til sommer, er det nu du skal i gang med at plan-
lægge, lave redekasser og volierer.

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Det kan godt være, du synes, der er længe 
til sommer, og det kan godt være du synes, 
at agerhøne- og fasankyllinger er noget, 
der ligger langt ude i fremtiden. Men det er 
det ikke, hvis du skal have noget ud af dit 
opdræt, så er det nu, du skal i gang. Det er 
nemlig nu, du har tid til at planlægge, og 
det er nu, du har tid til at få fremstillet nye 
volierer eller repareret de gamle.
Hvis du først begynder at tænke på det to 
dage før, du modtager dine kyllinger, så går 
det galt, og du får ikke noget ud af hverken 
din investerede tid eller kapital. Det værste 
er næsten, at det dårlige resultat kan få dig 
til helt at droppe arbejdet med et lille opdræt 
og den værdifulde udsætning på dit jagtter-
ræn.

Den letteste måde at lave fasaner på er det 
lille opdræt med skrukhøne. Prøv om du 
kan få fat på en sådan hos en fjerkræmand. 
Dværghøns eller blandingshøns er som regel 
gode rugere og ligger stabilt på æggene. 
Man anbringer hønen i rugekassen på et par 
”prøveæg”. Hvis den ligger stabilt, giver 
man den 15-18 fasanæg. Husk at hønen skal 
være afl uset inden rugning begynder. Den 
skal have adgang til vand og føde. Rugekas-

sen stilles et mørkt og køligt sted.
  Befrugtning kan kontrolleres på 8. og 15. 
dag i lunkent vand. Et normalt udviklet æg 
vil på 8. dag stå på spidsen og på 15. dag vil 
det stå lidt skråt med en lille del af skallen 
over vandet.
  Når man kan se klækningen er i gang, 
(rugningen tager 24 dage) skal hønen have 
ro et par døgn til klækning og tørring af kyl-
lingerne. Man kan evt. lukke af for hønen.
  Man kan også gå den vej, at man henter 
et antal æg hos en opdrætter nogle dage 
før, de skal klækkes og lægger dem under 
hønen, når den har ruget stabilt i et godt 
stykke tid. Man tager simpelt hen hønen og 
rugekassen med til opdrætteren og skifter 
forsigtigt ”prøveæggene” ud med de æg, der 
skal klækkes om nogle dage. Med hensyn 
til rugekasse, voliere mm. - se særligt afsnit 
om dette.
  Når kyllingerne er blevet tørre, kan de 
få adgang til en lille overdækket løbegård 
med vand og foder. Hønen bliver i kassen. 
Kyllingerne kan løbe ind og ud mellem 
tremmerne. Hønen bør have adgang til at 
lufte sig morgen og aften. Efter nogle dage 
kan hønen færdes frit med kyllingerne.
  Det kan i begyndelsen være en god ide, at 

lægge småsten i vandtruget, så man undgår 
at få våde kyllinger. Der skal være adgang 
til kråsefl int.
  Når kyllinger er nogle uger gamle kan man 
give dem adgang til en større løbegård eller 
området udenfor, hvor de har adgang til 
grønt. Sikring mod rovvildt med el-hegn er 
en god idé.
  Når kyllingerne er ca. fi re uger skifter man 
langsomt fra startfoder til voksefoder.
  Når kyllingerne er seks uger, er de klar 
til udsætning. Har man haft sit opdræt i 
udsætningsområdet, kan man blot give kyl-
lingerne adgang til ”den vilde natur”. Ellers 
fl ytter man det hele ud til udsætningspladsen 
og lader hønen være i rugekassen og den 
lille løbegård. Sikring mod rovvildt med el-
hegn er en god idé.
  Alt dette skal man have planlagt, længe før 
man skal have kyllinger, og det er nu, man 
skal i gang med hammer, sav og skruema-
skine, hvis der skal laves nye volierer og 
kasser mm.

Vil man udsætte agerhøns, er arbejdet med 
familiefl okke en rigtig god idé. Formålet 
med at udsætte familiefl okke er sammen 
med biotopforbedringer at skabe en agerhø-

En familiefl ok er startet. De gamle agerhøns tager sig 
af kyllingerne, som om det var deres egne.

Kyllingerne er ved at blive sluset ud. Bemærk vand-
automaten. Kyllinger kan drikke såvel inde i volieren 
som udenfor.

Fasankyllingerne har fundet en solplet uden for 
volieren.

www.fjd.dk
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nebestand, som kan reproducere sig selv og 
danne grundlag for jagt med stående hund.
  I følge det britiske Game & Wildlife, 
Conservation Trust bør man ikke i første 
omgang satse på udsætning, hvis man har 
mere end otte ynglende par/400 ha.
  Her bør man satse på de vilde fugle, gøre 
biotopen bedre, lave netværk af foderpladser 
og holde prædatorerne på et lavt niveau.
  Det er en fordel at have sit lille opdræt på 
udsætningsstedet. Den valgte udsætnings-
plads bør ligge et godt og strategisk rigtigt 
sted i terrænet. Der bør være så åbent, at 
der kommer sol, men der skal også være 
så meget dækning omkring volieren, at 
rovvildtet ikke har for let spil. Husk sikring 
med el-hegn.
  En god voliere kan være på. 1 x 2 x ½ m. 
Vegetationen bør fjernes eller klippes helt 
ned. For meget vegetation kan gøre det 
vanskeligt for de voksne fugle at holde kyl-
lingerne tørre i dårligt vejr. Lav vegetation 
gør det også lettere for de voksne agerhøns 
at adoptere kyllingerne. Der kan laves et 
lille skjul midt i volieren med gran- eller 
fyrgrene.
  Det vil være en fordel at overdække hele 
volieren med plastic, så kyllingerne ikke kan 

blive våde. Hvis man fastgør en lægte på 
langs af volieren, laver man en slags kip, så 
vandet kan løbe af.
  Der må ikke være steder, hvor kyllinger 
kan komme i klemme. Vand- og fodertrug 
skal være rene. Brug helt fl ade foderbakker 
til at begynde med (lavet af masonitplade 
med den ru side opad). Vanding foregår 
nemt med lille vandautomat beregnet for 1,5 
l colafl aske.
  Volieren kan evt. forsynes med en ud-
slusnings- rist, hvor der er 40 mm mellem 
stængerne. Skal holdes lukket til selve 
udslusningen skal ske.
  Voliere og udsætningsplads sikres mod 
fi rbenet rovtøj med elhegn.
  Sæt et par agerhøns i buret, kan købes hos 
en opdrætter (de skal være færdige med at 
lægge æg). Lad dem have ro i en uges tid. 
Fodres med vand og hvede.
  Man tager ca. 20 daggamle kyllinger pr. 
par. Kyllingerne sættes/hældes forsigtigt ud 
på jorden i volieren. 
  Lad agerhønsene få ro. Efter en times tid 
har de gamle fugle taget kyllingerne til sig. 
De vil nu passe dem, som om det var deres 
egne. Der fodres med agerhønestarter. Efter 
et par uger, kan man begynde at give lidt 

grønt. Mængden af grønt øges for hver uge. 
Efter ca. fem uger kan man slå fuglene over 
på voksefoder.
  Der må ikke være sand i volieren de første 
to uger. Kyllingerne æder det i stedet for fo-
der og dør, fordi de endnu ikke har udviklet 
kråse.
  Når kyllingerne er fi re til fem uger gamle, 
kan man åbne for udslusningsristen. 
 Har man sine fugle i baghaven, skal de fl yt-
tes ud i terrænet. Nu kan kyllingerne løbe 
ud og ind, men de gamle bliver i volieren. 
Der skal opstilles en foderautomat uden for 
volieren, så kyllingerne hurtigt vænner sig 
til at hente føden her.
  Syv til otte uger gamle. Nu er det tid for 
fl okken til at forlade volieren. Lad et par 
stykker blive tilbage i volieren i et par uger, 
hvorefter de kan slippes ud til de andre. 
Fuglenes fl okfølelse vil holde dem sammen 
omkring volieren i den første tid på grund af 
”kaldefuglene”.
  Husk at kaldefuglene skal være sluppet fri 
inden d. 16. august.
  Hvis biotopen er i orden, vil fl okken holde 
til i området gennem hele efteråret og 
vinteren.
  Husk at fodre helt frem til næste sommer.

De små fasankyllinger hygger sig med skrukhønen i den lille løbegård.
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debat

volierenet

Rugekasse med løbegård.

Rugekassen, hvor der er tilsluttet løbegård.
Rugekasse til skrukhøne.

Det er en god idé at overdække volieren med plastic, så de små agerhønekyllinger 
ikke kan blive våde.

Prøver for pensionister, selv-
stændige og velhavere?

Efter et forår hvor alle fælles vinderklasser 
ligger på tirsdage og onsdage, er der kun ho-
vedprøven tilbage – heldigvis ligger den sta-
digvæk i en weekend. Jeg har da stadig væk 
også mulighed for at stille på en enkelt åben 
klasse endnu (der heldigvis ligger i weeken-
den) indtil det går galt, og man risikerer at 
få en 1. præmie. Men, så er det også ved at 
være slut med prøve-muligheder, da rigtigt 
mange af vinderklasserne og brugsklasserne 
(efterhånden de fl este) ligger på hverdage.
  Jeg ved godt at der er trængsel om weeken-
derne, både forår og efterår, da der er mange 
organisationer ind over – ved også godt, at 
der er et sindrigt fordelings-nøgle-system for 
at prøve-kabalen kan gå op – ved også godt, 
at der specielt om foråret er tradition for at 
vinderklasser ligger på hverdage. Men det 
ændrer ikke ved, at vi derved afskærer en 
gruppe mennesker for at kunne deltage på 
lige fod med pensionister, selvstændige og 
velhavere. Det bliver en rigtig dyr prøvedag 
når der udover prøvegebyr, brændstofs-ud-
gifter, evt. bropenge og andre løse udgifter, 
samtidig skal trækkes en dagsløn. Det kræ-
ver også et arbejde og nogle arbejdsgivere, 
der viser en vis form for samarbejds- og 
velvilje.
  Al den jammer fra min side er selvfølgelig 

affødt af personlig utilfredshed med tingenes 
tilstand, men faktisk også affødt af den jam-
mer vores specialklubber i den engelske af-
deling igennem fl ere år har givet udtryk for; 
nemlig den næsten ikke eksisterende tilgang 
af nye medlemmer, frygten for den stående 
hunds fremtid og dermed også for hele vore 
prøvesystem, som vel primært skal sikre de 
bedste gener til fremtid avl?
  Jeg har selv siddet i et udvalg, der skulle 
markedsføre den engelsk stående jagthund 
til den almindelige jæger. Der er brugt en del 
tid og ikke så få ressourcer i dette arbejde. 
Ingen tvivl om at der skal et benarbejde til at 
vende den udvikling, men hånden på hjertet, 
så minder det lidt om Don Quijotes kamp 
mod (vind)møller. Forstået således, at det 
Danmark vi har i dag, ikke giver optimale 
muligheder for jagten med den stående hund 
primært pga. de manglende høns, ændrede 
jagtformer, men også pga. af den måde, 
mange mennesker livsituation er skruet sam-
men på med krævende jobs, børn og familie, 
der skal tages hensyn til. Vi ved alle, at for 
at få en god stående hund kræves der masser 
af tid, adgang til gode terræner med fugle, 
og mulighed for at bruge hunden på relevant 
jagt. Alt det som mange moderne mennesker 
og jægere ikke nødvendigvis har adgang til 
og mulighed for. Kort sagt, vi skal ud og 
have fat i ”tosserne” – dem der bliver så bidt 
af arbejdet med den stående hund, at de nær-
mest er parat til at ofre familie, venner og… 

  Min personlige motivation for at gå på 
markprøver er først og fremmest, at det ”for-
længer min sæson” med hunden, specielt om 
foråret. At det ansporer mig til at arbejde lidt 
mere med hunden, end jeg ellers ville gøre, 
hvis det kun var til den smule jagt, jeg kom-
mer på. At jeg faktisk godt kan lide det at gå 
på prøve: Stemningen, fællesskabet, konkur-
rencen ect. At en prøvedag for mig sagtens 
kan siddestilles med en jagtdag, og at vores 
prøver oftest er på gode terræner med fugle 
på. Men, at det er dyrt og tidskrævende, tror 
jeg de fl este vil være enige i. 
  Jeg oplever at der igennem de sidste 3-6 år 
er blevet fl yttet fl ere og fl ere prøver ud på 
hverdage end godt er. Jeg vil på det kraftig-
ste opfordre alle relevante organisationer 
og enkeltpersoner til at gentænke vores 
prøvesystem, og i særdeleshed placeringen 
af de forskellige prøver. Det må være muligt 
at arbejde pragmatisk med denne problem-
stilling hen imod en model, hvor alle har lige 
muligheder for at gå på de forskellige prøver. 
Hvor alle markprøver (ungd. kl., åben kl., 
brugsprøver og vinderklasser) placeres både 
i weekender og på hverdage, så vi hver især 
har mulighed for at vælge den prøvedag, der 
passer os bedst. Prøvelighed for Loke såvel 
som for Thor, og ikke forbeholdt pensioni-
ster, selvstændige og velhavere.
  Med håb om at I alle har haft en rigtig god 
prøvesæson her i foråret 2014.
Allan Folmer
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Kompeet Boost og StrongJoint  
gi’r energi og velvære til din hund

– hvis du er  
  hundens  

bedste ven ...

Kompeet Boost
Specialblanding med naturlige 
ingredienser. Basen er Kompeet, men 
her blandet med bl.a. ingefær, hyben, 
solbær, honning og elektrolytter. 
Kompeet Boost er velegnet til at gi’ 
dit kæledyr et løft eller til restitution 
efter sygdom.

StrongJoint
StrongJoint er markedets kraftigste 
ledprodukt til forebyggelse, vedlige-
holdelse og restitution. StrongJoint 
indeholder naturligt glucosamin, 
Kompeet samt nøje udvalgte urter og 
løfter livskvaliteten for hunde med 
et højt aktivitetsniveau samt – ikke 
mindst – ældre hunde.

t Boost

Joki’s Petshop I/S
Karsten Petersen Kim B. Rasmussen 
Enebærvej 1, Egeskov Dreyersvænget 1 
7000 Fredericia 7000 Fredericia

2678 0010 2299 0078 
kp@jokis.dk kbr@jokis.dk

Produceret i Danmark af

Kvalitetsfoder 
fra 

PRO
Form

ance
Dummyvest “Trainer Cool”
Perfekt hjælp til en træningsdag. Især på en varm sommerdag. 
Bær alt dit træningsudstyr på ryggen og handle din hund med hænderne fri.

Profine

Country D
O

G
Sam

s Field

Dummyer i 12 farvevarianter, masser af muligheder for god træning.

Træningsartikler for jagt- og markprøvehunde
til træning konkurrencer & fornøjelse

MYSTIQUE  ·  DUMMYSHOPPEN
Kronborgvej 3 · 8381 Tilst · 8745 0902 · info@dummyshoppen.dk

www.dummyshoppen.dk · www.mystique-dummy.dk · www.mystique-dummy.se
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Prøven ved Tønder 
lørdag den 14 juni 2014 ( max 40 hunde )
Mødested: Terkelsbøl Bygade 50, 6300 
Tinglev
Prøveleder: Allan Bredsgaard, Terkelsbøl 
Bygade 50, 6300 Tinglev. Tlf. 74642371 / 
21478083. Mail: ab @prof-dog.com
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr. 8061 ktnr. 1026081

Prøven ved Give 
lørdag den 5 juli 2014
Mødested: Ikærhallen, 7323 Give.
Prøveleder: Allan Thomsen, Sejerupvej 46, 
7323 Give. Tlf. 75734802 / 40141802
Mail: allan.thomsen @ mvb.net
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr. 7622 ktnr. 125565

Prøven ved Ribe 
lørdag den 12 juli 2014 ( max 40 hunde )
Mødested: Skydebanevej 4, 6760 Ribe. 
Prøveleder: Jakob Poulsen, Kærbøl Markvej 
25, 6760 Ribe. Tlf. 75424873 / 40767237
Mail: sydvestjyden @ ofi r.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr. 5971 ktnr. 8064377

Den Sydsjællanske prøve 
lørdag den 2. august 2014
Mødested: Rosenfeldt Alle, 4760 Vording-
borg kl. 08.00
Prøveleder: Bo Christensen, Granvej 20, 
4760 Vordingborg. Tlf. 60190375
Mail: kennelbarmosen @ gmail.com
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr. 6220  ktnr. 6116337

Prøven ved Skjern 
søndag den 3. august 2014 ( max 60 hunde )
Mødested: Stauning Sognegård, Stauning, 
6900 Skjern

Prøveleder: Jens Chr. Hansen, Stauningvej 
11, 6900 Skjern. Tlf. 97354290 / 29427470
Mail: jes @afgratning.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr. 7780 ktnr. 1567643

Fynske prøve torsdag den 7. august 2014 
(max 25 hunde)
Mødested: SLK Jagtforeningens Jagthytte, 
Nodre Ringvej 55, 5771 Stenstrup, kl. 15.00
Prøveleder / terræn: Poul Erik Rasmussen. 
Tlf. 22232362
Prøveleder, logistik: Hugo Eriksen, 
H.C.Andersensvej 50, 5700 Svendborg.
Mail: hugo pia eriksen @ hotmail.com
Prøvegebyr bedes indbetalt på Bankkonto. 
Regnr. 5994 ktnr. 1051126

Prøven på Bornholm 
lørdag den 9. august 2014. 
Mødested: Jydegaard, 3700 Rønne
Prøveleder: Poul Rikard Ebbesen, Vesterma-
rievej 8, 3700 Rønne. Tlf. 23631901
Mail: phe @ ncc.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr.6060 Ktnr.0005653488

Prøven ved Aars 
lørdag den 9. august 2014
Mødested: Nørager Kro, Jernbanegade, 
9610 Nørager.
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen, Gislumvej 
126, 9600 Aars. Tlf. 98653082 / 20473382
Mail: jlt @ jyde.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkontonr. 
Regnr. 3291 ktnr.3291171540

Prøven ved Skanderborg 
lørdag den 16. august 2014
Mødested: Stilling Jagtforenings klubhus i 
Teglgraven, Frakørsel 51, Skanderborg Nord
Prøveleder: Preben Bach Christensen, Nør-

Slæb - og apporteringsprøver 2014
reskovvej 6, Vrold, 8660 Skanderborg. Tlf. 
41916070 / 86521557
Mail: pbgaarden @ gmail.com
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr.3675  Ktnr.4765501156

Den Nordsjællandske prøve
lørdag den 16. august 2014
Mødested: Oldvejen 20a, 4300 Holdbæk
Prøveleder: Jeff Jacobseb, Lergravsvej 55, 
4300 Holbæk. Tlf. 59652306 / 23398698
Mail: le-jj @ mail.dk
Prøvegebyr bedes indbetalt på Bankkonto. 
Regnr.0537  Ktnr.8025644132

Prøven ved Hjallerup 
lørdag den 23. august 2014
Mødested: Hjallerup Jagtcenter, Kjærsgaard 
Engvej, 9320 Hjallerup
Prøveleder: Bjarne Jacobsen, Bragen-
holtvej 50, 9300 Vodskov. Tlf 98257538 / 
20289469. Mail: harlunn_ @ hotmail.com
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr.9245  Ktnr.4582240480

Regler for deltagelse i prøverne:
Til prøverne kan kun kontinentale racer 
tilmeldes og afprøves efter Dansk Jagthunde 
Udvalgs Fælles Markprøve Regler
Alle prøver begynder kl. 09.00, med undta-
gelse af den Fynske og Sydsjællandske.
En hund, der to gange med 2 års eller større 
mellemrum har bestået en Slæb- og apporte-
rimgsprøve
(S&A prøve) har ikke yderligere adgang til 
denne
Der er ingen begrænsninger mht. antal 
gange, en hund i et bestemt år kan gå op til 
en S&A prøve.
Ifl g FMR skal hunden være 10 mdr. for at 
kunnne deltage på prøven.

Tilmelding og betaling:
Tilmelding og betaling foretages elektronisk 
via www.hundeweb.dk, og der modtages en 
bekræftelse på tilmeldingen.
Sidste tilmeldingsdato er søndag og ikke 
mandag. Så kan de hundeførere, der er 
dumpet i weekend, forsat nå at tilmelde sig 
søndag aften på hundeweb.
DJUs tilmeldingsblanket kan dog fortsat 
benyttes, hvis man ikke har computer. Her 
er tilmelding til de respektive prøveledere.
Betalingen kan ske via check, samt via 
netbank til de prøver, hvor der er annonceret 
et kontonummer(kvittering for netbankind-
betaling vedlægges tilmeldingsblanketten ). 
Indskud frem-
sendt i kontanter accepteres kun, hvis brevet 
er sendt rekommanderet. Indskud til prøven 
er sat til kr. 275,00.
På udvalgets vegne
Jørn Lund-Thomsen
Formand

Foto: Marietta Foxmar Nielsen.
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DJU
orienterer  Dansk Jagthunde
  Udvalgs 
  bestyrelsesmøde
onsdag den 29. januar 2014 kl. 17 på Odense 
Congress Center,

REFERAT 
Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, 
Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Allan Bred-
sgaard (AB) DJ, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein 
Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Søren 
Hecht Petersen (SHP) DKK, Thomas Moltesen 
Hansen (TMH) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen 
(AASJ) sekretær.
Pga. snevejr var der en del forsinkelser, så mødet 
startede først kl. 17,40.
PV bød velkommen

1. Dagsorden fastlægges
Det fremsendte forslag til en dagsorden blev ved-
taget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra 
mødet 21. oktober 2013 samt opfølgning af ikke 
afsluttede sager
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne
Dansk Kennel Klub (DKK): EP havde fremsendt en 
udskrift af stambogsregistreringer i 2013. Det blev 
aftalt, at EP ajourfører den oversigt, Finn Møller Jør-
gensen tidligere har udarbejdet, som viser de stående 
jagthundes stambogsregistreringer over en del år. 
Et afholdt eksteriørseminar med 29 deltagere havde 
været en stor succes. DKK undersøger muligheden 
for at få VM til Danmark i 2015 eller 2016.
FJD: HRA orienterede om hvilke emner, der skal 
behandles på FJD’s møde i maj måned, bl.a. forde-
lingen af stof mellem Jagthunden og hjemmesiderne. 
Endvidere orienterede han om det samarbejde, 6 
kontinentale klubber har etableret omkring nye 
prøveformer inspireret af tyske prøver. Samarbejdet 
med markvildtlav fungerer godt.   
Danmarks Jægerforbund (DJ): KH orienterede om 
afviklingen af testprøven i Hubertusjagt på Gavnø 
med fældning af fugl. Prøven omfatter alle slags 
jagthunde. Der arbejdes videre med projektet. Enig i 
et godt samarbejde med markvildtlav. DJ’s ekstraor-
dinære repræsentantskabsmøde har vedtaget, at der 
bygges et nyt foreningshus på Kalø, hvilket betyder, 
at DJ’s administration, redaktion og uddannelsesak-
tiviteter samles på et sted.

4.0. Dommerudvalget (DUV)
4.1. Dommerudvalgets rapport
DUV’s rapport omhandlede status for dommer-
uddannelsen, planlægningen af det kommende 
dommermøde den 1. marts og DUV’s holdning til 
to sager (punkterne 4.2 og 4.3). Endvidere henviste 
TMH til listerne med kategorisering af dommerne.
Rapporten og listerne blev taget til efterretning.

4.2. Indberetning af hundefører på fuldbrugsprøve
DUV havde behandlet en indberetning af en hunde-
fører for hans opførsel på Fuldbrugsprøvemester-
skabet den 11.-12. oktober 2013. Ved gennemgang 
af akterne har DUV konstateret, at hundeføreren 
optrådte utilbørligt, da han kritiserede terrænets 
beskaffenhed over for slæblæggeren (jvf. Fælles 
Markprøve Regler (FMR) § 3 stk. 4). Hundeføreren 
afstraffede sin hund ved bevist at træde den på bag-
poten i to situationer samt korreksede den voldsomt 
med kvælerhalsbånd og line trods dommerens påtale 
(jvf. FMR § 20 stk. 4). Hundeføreren ignorerede på 
provokerende vis at efterkomme dommerens anvis-
ninger i to discipliner (jf. FMR § 19 stk.1).
DUV indstillede, at hundeføreren udelukkes fra 
deltagelse på anerkendte prøver i en periode.

Efter en debat blev det besluttet at udelukke hunde-
føreren fra deltagelse på anerkendte prøver i 2 år.

4.3. Konsekvens af disciplinær dom til dansk hunde-
fører i udlandet
DJU’s bestyrelse havde modtaget en skrivelse fra 
Svenska Kennelklubben, hvori en dansk hundefører 
har fået forbud mod at deltage på prøver, udstil-
linger og klubarrangementer i Sverige i 2014 pga. 
hundeførerens helt uacceptable optræden på et dom-
meruddannelsesarrangement den 27. oktober 2013 i 
Enköping i Sverige.
Der fulgte nu en længere debat om sagen. Det kunne 
konstateres, at der d.d. ikke eksisterer en regel om, 
at en sådan udelukkelse automatisk medfører, at 
vedkommende hundefører også udelukkes fra lig-
nende arrangementer i Danmark. AD fremlagde en 
formulering, der fi ndes i de norske prøveregler, hvor 
en udelukkelse i et land, som Norsk Kennel Klub 
samarbejder med, automatisk udelukker vedkom-
mende fra deltagelse på norske prøver.
Det blev vedtaget at indføre en lignende passus i 
FMR gældende for prøver i DJU’s regi. De juridiske 
konsulenter kontaktes mht. til rådgivning om formu-
lering og paragraffens placering i FMR.    

4.4. Holdstørrelser på markprøver
Emnet var overført fra sidste møde. Efter en kort 
debat blev det besluttet, at reglen i FMR § 14 stk. e 
om holdstørrelser skal overholdes. 

4.5. Forslag  til dispensation til markprøvedommere 
på efterårsvinderprøver v/ FJD
Fra FJD var modtaget et forslag om, at der i FMR § 
10 tilføjes, at dommere, der dømmer på specialklub-
bernes efterårsvinderprøver, kan få dispensation til 
at deltage på to af organisationernes vinderprøver før 
DM med den samme hund. Som begrundelse var an-
ført, at i dag har disse dommere kun én mulighed for 
at kvalifi cere sig til DM, og er dermed ikke ligestillet 
med de øvrige deltagere.
Efter en debat blev det besluttet, at en sådan dispen-
sationsmulighed indføres. Dette noteres i prøvele-
dervejledningen.

4.6. Forslag om at gøre ekstra vinderprøver efter DM 
permanente samt muligheden for at fjerne lodtræk-
ning v/ FJD
Det blev vedtaget at gøre prøverne permanente.
Mht. til lodtrækning på disse engelske vinderprøver 
var der fl ere indlæg. Det blev besluttet, at FJD arbej-
der videre med forslaget og vender tilbage til sagen.

4.7. Ansøgning om godkendelse af dommerelev
Der forelå en ansøgning om at starte som domme-
relev med henblik på en uddannelse som apporte-
ringsdommer. Ansøgningen blev godkendt.

4.8. Procedure for indsendelse af forslag og ændring 
af prøveregler v/ Søren Hecht Petersen
SHP havde fremsendt en grafi sk fremstilling med 
et forslag til en procedure for ændringer i prøve-
regler, som administreres af DJU. SHP motiverede 
forslaget.
Der fremkom fl ere indlæg, som belyste problematik-
ken med de lidt uklare regler, der bl.a. fi ndes om 
hvem, der kan indsende forslag til DJU. SHP tog 
de fremkomne synspunkter til efterretning og vil 
arbejde videre med den grafi ske fremstilling.

 4.9. FMR på engelsk
FMR foreligger nu på engelsk, som bliver lagt på 
DJU’s hjemmeside.

4.9.9. DUV’s regnskab og budget. Behandles under 
8.2

5.0. Markprøveudvalget
5.1. MUV’s rapport
Rapporten blev udleveret på mødet. Rapporten 

omhandlede bl.a. afviklingen af DM, hvor der var 
gjort rede for de problemer, to af holdene havde om 
formiddagen. Bestyrelsen tog rapporten til efterret-
ning og udtrykte tilfredshed med afviklingen af årets 
DM. Mht. til problemer med fugle kan der aldrig 
gives en 100% garanti uanset et seriøst forarbejde. 
Allan Grundahl har meddelt, at pga. arbejdspres 
bliver han nødt til at stoppe i MUV. Der arbejdes på 
at fi nde en afl øser. 
På det sidste bestyrelsesmøde var det blevet beslut-
tet, at kørselsgodtgørelsen til dommere på DM ekskl. 
broafgift skal bortfalde fra 2015. Denne beslutning 
blev annulleret, så der fremover fortsat betales 
kørselsgodtgørelse til dommerne og nu også til 
reservedommerne.

5.2. MUV’s regnskab og budget. Behandles under 
punkt 8.2

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget
6.1. SAU’s rapport
Den modtagne rapport blev taget til efterretning. 

6.2. SAU’s regnskab og budget. Behandles under 
punkt 8.2

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget
7.1. FUV’s rapport
Fra FUV var modtaget en rapport. I rapporten 
påpeges en usikkerhed om status for godkendelse af 
nye prøveregler.
Der udspandt sig herefter en debat om hvem, der 
manglede at give input til de foreslåede ændringer. 
Under debatten fremkom HRA med ønsker om mere 
vidtgående ændringer end dem, der foreligger.
Debatten sluttede med, at HRA lovede at fremsendes 
FJD’s forslag til nogle få administrative justeringer. 
Problemer med evt. afholdelse af fuldbrugsprøver 
efter DM blev debatteret. Herefter blev rapporten 
taget til efterretning.
 
7.2. FUV’s regnskab og budget. Behandles under 
punkt 8.2.

8.0. Økonomiudvalget
8.1. ØUV’s rapport
Fra ØUV forelå en rapport med forskellige oply-
sende bemærkninger til det foreliggende regnskab 
for 2013 og budgettet for 2014. Punkterne 8.1, 8.2 
og 8.3 blev behandlet under et. 
Under behandlingen af SAU’s regnskab blev det 
konstateret, at der mangler afregning fra en prøvele-
der. Opfølgning på denne sag blev aftalt. 

8.2. Regnskab og budget
Det forelagte udkast til et regnskab for DJU viser en 
positiv afvigelse på t.kr. 62,2 i forhold til budgettet. 
Dette skyldes bl.a. følgende forhold:
DJU’s fælles indtægter er t.kr. 21,0 større end bud-
getteret, DJU’s fælles udgifter er t.kr. 25 mindre end 
budgetteret, og DUV’s udgifter er t.kr. 22,5 mindre 
end budgetteret.
Efter nogle få opklarende bemærkninger blev det 
foreliggende udkast til et regnskab godkendt.
Fra de forskellige udvalg forelå et forslag til bud-
gettet for 2014. AASJ kommenterede forslagene. 
Budgettet for udgifter stiger i forhold til 2013 bl.a. 
pga. planlagte prøvelederseminarer og et fælles 
dommermøde. Budgettet indeholder et beregnet 
indskud fra organisationerne på t.kr. 251. Men da 
organisationernes opsparede kapital er steget ved 
udgangen af 2013 bl.a. pga. af førnævnte positive 
afvigelse, kan man nøjes med at opkræve t.kr. 160. 
Dette blev vedtaget.  

8.3. Regulering af satser
ØUV havde foreslået en stigning af startgebyret for 
efterårsvinderprøver. Efter nogen debat blev det 
vedtaget at fastholde de nuværende 500 kr.

www.fjd.dk 33



34 www.fjd.dk

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet
AASJ kunne oplyse, at fra og med 2014 benyt-
tes prøve- og aktivitetssystemet i Hundeweb ved 
afviklingen af samtlige prøver i DJU’s regi. Alle 
nye prøvemoduler er testet, og udvalget deltager 
som instruktører i disse på prøvelederseminarerne 
i februar måned. AASJ bragte en hilsen fra Finn 
Møller Jørgensen, som har været gennem en svær 
sygdomsperiode. 

10.0. Sekretærens løn- og ansættelsesforhold
Det nedsatte ad hoc udvalg havde udarbejdet en 
rapport om DJU’s sekretærfunktion. Endvidere var 
beskrivelsen af sekretariatsfunktionen ført ajour, 
ligesom der var udarbejdet et forslag til en samar-
bejdsaftale mellem DJ og DJU om administrationen 
af sekretariatsfunktionen. PV motiverede kort det 
udsendte materiale.
AD  kritiserede sagsbehandlingen, som var trukket 
i langdrag. Herefter fulgte en drøftelse, som endte 
med, at det blev pålagt udvalget at få samarbejdsaf-
talen med DJ på plads. Under drøftelsen fremkom 
forskellige synspunkter om sekretariatets placering, 
når DJ’s administration fl ytter til Kalø, samt om 
hvem, der i den sidste ende fastlægger sekretærens 
løn. 

11.0. Resultatbogen
Da der fortsat er hundeførere, der ønsker at have 
en resultatbog, blev det besluttet at fortsætte med 
ordningen, hvor FJD sørger for, at den kan rekvireres 
af interesserede. Prisen for resultatbogen hæves til 
100 kr. FJD kontakter Kirse Overgaard for at høre, 
om hun fortsat vil stå for udstedelsen. 

12.0. Valg til DJU’s udvalg
Der skulle afholdes valg i fi re udvalg. Resultatet af 
afstemningerne blev følgende:
Fuldbrugsprøveudvalget
Følgende blev valgt: Jan Leleu Feigh, Anette Laur-

sen, Peter W. Jürgensen og Leif Jensen
Slæb- og apporteringsprøveudvalget
Følgende blev valgt: Niels Erik Kromann og Jørn 
Lund Thomsen.  
Økonomiudvalget
Følgende blev valgt: Steen Langkjær og Søren Hecht 
Petersen.
Markprøveudvalget
Som nævnt under punkt 5.1 skal der vælges en 
afl øser for Allan Grundahl.

13.0. DJU-nålen
Det blev vedtaget, hvilke fi re personer der skal have 
tildelt hæderstegnet DJU-nålen.

14.0. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde bliver den 11. juni 2014 kl. 
17 på Odense Congress Center. 

15.0. Eventuelt
PV overrakte TMH en vingave som lykønskning 
med de fyldte 70 år. Derudover var der en ordveks-
ling om informationsformidling via e-mail.
Mødet sluttede kl. 22,35 
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

Klagesag over en hundeførers 
opførsel på Fuldbrugsprøve-
mesterskabet (FUME) 11.-12. 
oktober 2013
Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) har fra dommer-
teamet på ovennævnte prøve modtaget en indberet-
ning af Bent Clemen Jensen (BCJ) for hans opførsel 
på ovennævnte prøve. 
  På denne prøve optrådte BCJ utilbørligt ved at 
kritisere terrænets beskaffenhed over for slæblægge-
ren. BCJ afstraffede sin hund ved bevidst at træde 
den på bagpoten i to situationer samt at korrekse den 
voldsomt med kvælerhalsbånd og line trods domme-
rens påtale. BCJ ignorerede på provokerende vis at 
efterkomme dommerens anvisninger i to discipliner.
  Efter at have gennemgået det forelagte materiale 
har DJU’s bestyrelse afsagt følgende

KENDELSE
BCJ udelukkes fra deltagelse på anerkendte prøver i 
2 år indtil 31. december 2015. Kendelsen medfører, 
at hverken BCJ eller de af ham ejede hunde kan del-
tage på nogen form for prøver, der afvikles i DJU’s 
regi. BFC har haft lejlighed til at udtale sig i sagen.

  Kopi af nærværende kendelse, der hermed offent-
liggøres i Jagthunden, tilgår de prøvearrangerende 
organisationer, dommerne, prøvelederen, medhjæl-
pere, Fuldbrugsprøveudvalgets formand samt BFC’s 
specialklub Dansk Ruhår Klub.

Vedtaget på DJU’s bestyrelsesmøde den 29. januar 
2014 
Dansk Jagthunde Udvalg
P. u. v.
Poul Vestervang
Formand

Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 
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Klubredaktør:
Lars Hansen, Gøddinghusevej 26
7183 Randbøl. Tlf. 20 30 14 20
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

www.ruhaar.dk

Det er forår, og der er grøde overalt!
I starten af februar havde bestyrelsen 
inviteret 20 medlemmer af DRK med vidt 
forskellig baggrund til et møde i hjertet af 
Danmark. Her skulle vi sammen træde de 
første spæde skridt på vejen ind i fremtiden. 
Starten på en proces der vil involvere alle 
klubbers medlemmer, hvis man har lyst til at 
give sit bidrag til festlighederne. Der var to 
spørgsmål på dagen og de var i sin enkelt-
hed: hvad er det for en ruhåret hønsehund vi 
gerne vil ha’? og når vi ved det, hvad er det 
for en klub der skal understøtte det?
  Udgangspunktet for dagens snak var den 
øjeblikkelige status i klubben. Hvad ved 
vi om antallet af registreringer, om avlen, 
om ruhårens almene sundhedstilstand, 
FCI-standard, antallet af medlemmerne, det 
lokale arbejde, samarbejdet med andre og 
meget mere?
  Og det er tydeligt, at på de forskellige om-
råder er der både små og store udfordringer.
  Der er en samfundsmæssig udvikling, 
der udfordrer det at gå på jagt og have en 
stående jagthund. Også en udvikling, hvor 
vi som en ”lille” specielklub i det store spil, 
ingen indfl ydelse har på at kunne ændre. Så 
for alt i verden bør vi bruge kræfterne på det 
vi kan ændre og det vi har indfl ydelse på. 
Og på at ruste os til at klare de udfordringer 
udviklingen kræver. Det bliver nok alligevel 
ikke som i de go’e gamle dage.

På dagen og på det efterfølgende kon-
taktmandsmøde var der bred enighed om 
at fremtidens ruhår er en alsidig jagthund, 
let førbar og let dressurbar, med et tempe-
rament der gør den egnet til både, at være 
jagthund den ene dag, men også en go’ 
familiehund den næste dag og i øvrigt langt 
den overvejende del af året. Netop den er-
kendelse at det er en alsidig jagthund vi har 
med at gøre og gerne vil have og at frem-
tidens jagt ser anderledes ud end nutidens, 
stiller store krav til opdrættere, sportsfolket, 
avlsregistret og hele prøvesystemet, der er 
med til at kvalitetssikre hundene og dermed 
Dansk Ruhårs Klub, hvis fornemste opgave 
er, at der også er noget der hedder en ruhåret 
hønsehund for vore efterkommere. Og vel at 
mærke en hund, der honorerer alle de mange 
krav.
  Det kræver en stor indsats at bibeholde det 
store og brede avlsmateriale vi har, for at 
fremtidssikre alsidigheden og mangfoldig-
heden. Og en jagthund man kan holde ud at 
være i stue sammen med. Vi har mulighe-
derne. Og vi vil udnytte dem.

På både visionsdagen og på det årlige 
kontaktmandsmøde fi k vi rigtig mange gode 
ideer og indspark til hvad vi bør, kan og skal 
gøre. I bestyrelsen forsætter vi det arbejde 
og det breder vi ud til alle medlemmer. Vi 

hører gerne fra dig. I alle tilfælde hører du 
fra os.
  Knæk og bræk derude.
  Formanden

Der indkaldes hermed til ordinær generalfor-
samling i Dansk Ruhår Klub lørdag 26 april 
2014 kl. 13.00 på Hotel Hedegården, Vald.
Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af tre stemmetællere
3. Afl æggelse af årsberetning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret 
    årsregnskab 
5. Valg af bestyrelse og to suppleanter
    Søren Hecht (Kasserer)  Eline Noiesen 
    Annette Laursen 
6. Valg af to revisorer og en suppleant
7. Valg af medlem til FJD
8. Indkomne forslag
9. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på general-

forsamlingen skal være formanden i hænde 
senest 3 uger inden generalforsamlingen. 
Indkomne forslag fremlægges på klubbens 
hjemmeside. Dansk Ruhår Klub er vært ved 
fælles kaffebord.

Overrækkelse af pokaler:
Husk at indsende resultater (Og evt point 
beregning) hvis du og din hund er kvalifi ceret til 
en af de pokaler der overrækkes på general-
forsamlingen. Resultatliste på aktuelle hunde 
bedes sendt til pokal administrator Poul Erik 
Rasmussen Åvangen 25, 5771 Stenstrup Tele-
fon: 22232362 mail:pokaler@ruhaar.dk senest 
23 Marts 2014

Nedenstående pokaler uddeles:
Chr. Stilling-Andersens vandrepokal af 1938, til 
den ruhår der har opnået højest antal point på 

fuldbrugsprøve i 2010
Dambo pokalen, til den mest vindende ruhår på 
markprøve efter et pointsystem.
Kennel Kragborgs vandrepokal, til mest vin-
dende ruhår efter et pointsystem.
Hjortekærs vandrepokal - til opdræts- og avls 
klasser. Mest vindende på udstilling.
Olaf Paulsens mindetallerken (klubårsvinder), 
yngste jagtchampion.
75 års jubilæumspokalen, til yngste hund med 
1. præmie på fuldbrugsprøve.
Birkemosens vandrepokal, mest vindende 
ruhår efter et pointsystem.
Kennel Hedeagers vandrepokal, til yngste hund 
med bestået ræveslæbprøve.
Pokalernes proportioner kan ses i Dansk Ruhår 
Klubs Årbog   og husk at returnere pokalerne 
senest 16 marts og gerne før!!!

DRK´s generalforsamling 2014
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

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

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

Schweissprøve I Stenbjerg Klitplantage. Lørdag 
den 3/5-2014 kl. 09.00. ( der er opsat skilte kort 
før Stenbjerg) På prøven er der 7 spor på 3 t. 400m 
(dommer Jørgen Jensen), 4 spor på 20t. 400m og 2 
spor 20t. 1000m (dommer Anders Laigaard)
Tilmelding til prøveleder Ole Pedersen, Rolighede-
svej 2, 7700 Thisted (20676139) eller gokkelise@
mail.dk Konto 5804   4380257322 Tilmelding 
senest den 24/4-2014

Hobro området:
Kontaktperson: Kjeld Navntoft 6016 3681
e-mail: hobro@ruhaar.dk

Lokal schweissprøve. Lørdag d. 3/5 afholdes lokal 
schweissprøve omkring Hadsund.
Der afholdes både 3 og 20 timers spor. 125 kr. for 
3 timer, samt 175 kr. for 20 timer. Der betales på 
prøvedagen Tilmelding senest d. 29/4 til Frits Han-
sen Alsoddevej 25 9560 Hadsund mobil 21837748 
Mødetidspunkt kl. 9.00 hos Kim Bartholomæussen 
Ålborgvej 99 9560 Hadsund
Morgenmad og frokost inkluderet i prisen.

Trimmeaften. Udstillings, samt trimmeaftner læg-
ges på nettet senere.

Ræveslæbstræning. Hadsund 29/7-5/8-12/8-19/8 
mødested og tidspunkt kontakt Jan Bartholomæus-
sen på 29837881
Urhøj Plantage. 31/7-7/8-14/8-21/8

Rævslæbsprøve. Ræveslæbsprøve Urhøj Plantage 
d. 28/8 kl. 18.00 kontaktperson Thorbjørn Skovrup 
23362924
Tilmelding.: Hundeweb. E.v.t spørgsmål ring til 
Thorbjørn eller Peter Broersen på 81741550

Efterårsmarktræning: 23/8 træning omkring 
Hadsund mødested og tidspunkt fastlægges ved 
tilmelding til Jan Bartholomæussen på 20837881
24/8 træning omkring Suldrup mødested og 
tidspunkt fastlægges ved tilmelding til Thorbjørn 
Skovrup på 23362924

Randers området:
Kontaktperson: Jesper Kjærgaard, Grenå, 
Telefon: 51349034 E-mail: tinakjaergaard@yahoo.
dk

NY kontaktperson er valgt, Jesper Kjærgaard, 
Grenå….. og nyt udvalg, mail randers@ruhaar.dk 
besvares af kasseren Fl. Randsborg

SCHWEISS PRØVE v/Tirstrup. Mulighed for at 
tilmelde sig alle spor.
Tilmelding: Jesper Kærgaard, mobil 51349034, mail 
adr. tinakjaergaard@yahoo.dk
Tid: Søndag den 11. maj kl. 09.00 Tilmeldingsfrist: 

Mandag den 5. maj 2014 Gebyr: Betales via over-
førsel til 7230 - 0002168918. Møde: Den militære 
hovedport til Tirstrup Lufthavn. A15 mellem 

Århus og Grenå:
 
SOMMER/EFTERÅRSPROGRAMMET FOR 
2014 KOMMER PÅ SENERE.

EN OPFORDRING: Opret jer på hjemmesiden så i 
kan modtage nyheds mail fra området. 
Almindelig jagthunde dressur og apportering i 
samarbejde med Djursland jagthundeklub, Jagt-
hundeklubben 1970 og Hammershøj jagtforening, 
kontakt en fra udvalget så hjælper vi med kontakt til 
træningsområder

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

Anerkendt ræveslæbsprøve m. diplom: Fredag d. 
25. april. Mødested: Jagthytten Sdr. Klausei. Tid: 
kl. 17.30. Tilmelding + betaling på www.hundeweb.
dk Der kan også tilmeldes på anerkendt anmeldelses 
blanket som sendes sammen med gebyr (150 kr) 
til: Rasmus Nielsen, adelvej 65, 6940 Lem. Gebyr 
kan evt. indsættes på konto nr. 7670-1788020, husk 
angivelse af stambogsnr. Senest d. 19. april. Min. 5 
deltagere. Dommer: Gorm Henriksen.

Anerkendt schweissprøve: KHK afholder 
anerkendt (3 timer/ 400m), (20 timer/ 400m), (20 
timer/ 1000m) og (40 timer/ 1000m) schweissprøve 
i Torsted. Søndag d. 4. maj kl. 9.00. Mødested: 
Jagthytten Sdr. Klausie. Tilmeldingsblanket + gebyr 
skal sendes til prøveleder: Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 
1, 6980 Tim. (Tlf: 97333335) - senest d. 26. april. 
Kan evt indsættes på konto: 7670-2804172, husk 
angivelse af stambogsnr. Hunden skal være DKK 
stambogsført.

Anerkendt schweissprøve: KHK afholder aner-
kendt (3 timer/ 400m), (20 timer/ 400m), (20 timer/ 
1000m) og (40 timer/ 1000m) schweissprøve i 
Torsted. Søndag d. 20 Juli kl. 9.00.
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. Tilmeldings-
blanket + gebyr sendes til prøveleder:

Ebbe Brunsgaard, Gejlvej 1, 6980 Tim. (97333335) 
- senest d. 13. Juli. Gebyr kan evt. indsættes
på konto nr. 7670- 2804172, husk angivelse af stam-
bogsnr. Hunden skal være DKK stambogsført.

Vand- og slæbtræning: Starter onsdag d. 11. Juni 
(vil køre hver onsdag frem til vand- slæb prøven i 
Stauning/ Dejbjerg primo august. Mødested: Pum-
pestation Nord, Stauning. Tid: kl. 18.30.
Tilmelding til: Rasmus Nielsen, tlf: 25550203 - 
senest d. 7. Juni. Max. 20 deltagere.
Gebyr: 400,- kr. (afregnes første gang). Træningen 
er i samarbejde med KHK midt/Vestjylland.

Fuldbrugstræning: Starter mandag d. 16. juni og 
følgende mandage frem til den første fuldbrugs-
prøve i september. Mødested: Hundeskoven, Ring-
købing. Tid: 18.30. Tilmelding til: Ole Sørensen, 
40565626, senest d. 10. juni. Max. 12 deltagere. 
Pris: 200,- kr. (betales v. første træningsdag) dertil 
kommer afregning af vildt. Træningen er i samar-
bejde med KHK midt/ vest jylland. 

Anerkendt apporteringsprøve/Familiedag: NYT 
- NYT - NYT. 
I samarbejde med KHK midt/ vestjylland, vil vi 
prøve at afholde familiedag, Søndag d. 22. Juni 
2014  kl. 9.00. Der er mulighed forat komme til 
anerkendt apporteringsprøve, samtidig med at man 
kan tage familien med til en hyggelig hundedag. 
Der vil endvidere være mulighed for eksteriør 
bedømmelse af hundene, samt sjov apportering på 
tid.  Mødested: Hos Inge Thorndahl, Kaasvej 6, Tor-
sted, 6990 Ulfborg Tilmelding + betaling skal ske 
på www.hundeweb.dk eller til Steen Kirk Jensen, 
Kildebakken 6, 6940 Lem senest d. 15. juni. Tilmel-
dingsgebyr 225,- kr. bedes indsættes på Konto nr. 
7670 1788020 v. skriftlig tilmelding.  Kom og vær 
med, og støt op om vores familiedag.

Efterårs marktræning:  Pga. sidste års mange til-
meldinger, laver vi i år, på forhånd 2 hold fra start.
Hold 1. - træner tirsdage d. 5. - 12. - 19. august.
Hold 2. - træner torsdage d. 7. - 14. - 21. august.
Fælles for begge hold er at vi mødes på Bækdals-
vej 17, Rimmerhus, 6920 Videbæk. Der trænes i 
marksøg, stand, opfl øj og sekundering. Pris: 300 
kr. for alle 3 gange, som bruges til indkøb af fugle/ 
revirpleje.  Fuglene udsættes senest d. 14. august. 
Tilmelding til: Annette Rasmussen, tlf. 27812528 
senest d. 1. august. Max. 10 hunde pr. hold, og det 
bliver efter først til mølle princippet 

Anerkendt ræveslæbsprøve: Fredag d. 10. oktober 
holder KHK midt/ vestjylland ræveslæbsprøve i 
Hjelm plantage. Mødested: oplyses ved tilmelding. 
Tid: kl. 16.00. Tilmelding på www.hundeweb.dk 
Det kan også tilmeldes på anerkendt anmeldelses 
blanket, som
så skal sendes sammen med gebyr (150,- kr.) til: 
Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem. Ge-
byr kan evt. indsættes på 7670 1788020, hvis man 
sender skriftlig, husk angivelse af stambogsnr.
Min. 5 deltagere.

Lokal efterårsmarkprøve: Afholdes søndag d. 
24. august omkring Timring/ Vildbjerg og Lem. 
Mødetid: kl. 8.00 og stedet oplyses v. tilmelding. 
Pris 200,- kr. incl. morgenkaffe, som betales sam-
men med tilmeldingen. Tilmelding til: Annette 
Rasmussen, Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup. Tlf: 
27812528. Tilmelding senest d. 17. august, skriftlig 
og til tiden. Max. 2. hold.

Områdemøde:  Hernings årlige område møde 
2014, afholdes d. 5. November kl. 19.00.
Mødested og program for aftenen kommer senere på 
året, når det er fastlagt, og det annonceres
her på hjemmesiden og som nyhedsmail (så tilmeld 
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jer hvis i ikke er på nyhedsmail i Omr. Herning).

Skanderborg området:
Kontaktperson: Camilla Jeanette Møgelhøj.
Ny kontaktperson … Camilla Møgelhøj har taget 
udfordringen op og der arbejdes pt med at få områ-
det i gang igen, mere i næste nr.

I samarbejde med Højderyggens Jagthundeklub 
tilbydes træningsmuligheder:
Deltagelse i arrangementerne kræver medlems skab 
af Højderyggens Jagthundeklub, pris Kr. 60,00 pr. 
år.
2014 arrangementer kan ses på Højderyggens 
hjemmeside www.hojderyggens.dk

Tilmelding til arrangementerne skal ske til;
Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160  Tørring. 7580 
1814 – 2527 3375
formand@hojderyggens.dk

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

Esbjerg området:
Kontaktperson:  Per Bertelsen  Tonnesensvej 11 
6740 Bramming. Tlf, 4060 7828 Email: esbjerg@
ruhaar.dk
Aktivitets udvalg: Hans C Clausen 2670 3356 Hans 
Gregersen 2280 0081

Brugstræning område Esbjerg.
I samarbejde med Esbjerg jagtforening tilbydes 
igen i år: Grundapportering, brugstræning, slæb og 
apportering. Pris 350 kr for 10 gange DJ’s udvidede 
apporteringsprøve. Pris 400 kr for 10 gange
Træning starter d. 23/4- 2014 kl 18.30 ved HC’s 
auto i Hostrup. Tilmelding og oplysning ved Erik 
Madsen 75145173 Alle er velkommen.

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

Lokal Fuldbrugsprøve ved Skærbæk.
Den 15.9.2013 afholdes der en lokal fuldbrugs-
prøve med alle discipliner på en dag, for de hunde 
og hundefører som påtænker, at stille til en af de 
anerkendte fuldbrugsprøver i 2013. Der er kun plads 
til 6 hunde til prøven, da prøven bliver afviklet på 
en enkelt dag. Prøven vil blive dømt af anerkendte 
dommere. Pris 400kr pr hund. Tilmelding skal 
ske til: Chris Funda Johannsen Tlf. 6165 2592. 
cfjohannsen@gmail.com Sidste tilmelding er den 
10.9.2013.

 

Ræveslæbsprøve: Der afholdes den 3. august 2013 
en anerkendt ræveslæbsprøve kl. 10.00 for max 10 
hunde. Prøven fi nder sted på adressen Brøns Møl-
levej 2, 6780 Skærbæk Tilmeldingen og prøvegebyr 
skal sendes til prøveleder: Thomas Tomasen Skole-
gade 51 6780 Skærbæk
Tlf. 21 84 62 60 Sidste tilmeldingsfrist med posten, 
er onsdag den 31. juli.

Markprøvetræning omkring Skærbæk for 
erfarende og u erfarende hundefører Der afholdes 
markprøvetræning tirsdag den 13 og tirsdag den 20. 
august. Mødetidspunktet er kl17.00 og mødestedet 
vil blive oplyst ved tilmelding. Tilmelding skal ske 
til Thomas Thomasen på Tlf. 21 84 62 60 senest den 
11.8.2013.
 
Tilmeld dig områdernes maillister

Fyn området:
Kontaktperson: Hanne Buhr, 6266 1084 - 2264 
3686
E-mail: odense@ruhaar.dk
Ny kontaktmand for Område Fyn : Hanne Buhr.
Hanne kan kontaktes på : hannebuhr@gmail.com 

Jagtmesse i Odense Congress Center. 25. april – 27. 
april
 
Dressurtræning / Hvalpemotivation: 02. - 09. - 
16. - 23. - 30. april
 
MAJ: Tarup-Davindedag. Lørdag d. 24. maj kl. 
12.00-17.00
Phønixpladsen og Davinde Sø, Udlodgyden 52 og 
23, 5220 Odense SØ Område Fyn vil have en stand 
på denne dag.
 
Dressurtræning / Hvalpemotivation: 07. – 14. – 
21. – 28. maj
 
JUNI: Dressurtræning / Hvalpemotivation: 04. – 
11. – 18. juni
 
FJD-udstilling i Vissenbjerg: 15. juni
 
Dressurafslutning. Lørdag d. 21. juni kl. 08.00. 
Mødested: Svennekærgård på Højstrup Vibelund-
vej 5200 Odense V Lokal ”prøve”, hvor trænerne 
har tilrettelagt dagens program for hhv. Unghunde 
og Åben klasse. Hundenes færdigheder afprøves 
indenfor grunddressur, apportering og vandarbejde 
og bedømmes af inviterede dommere. Vi starter 
med fælles morgenmad kl. 08.00, og afslutter med 
kritik af vores hunde samt spisning af medbragte 
madpakker.
Tilmelding til: Hanne Buhr – senest 18. juni
 
DJU apporteringsprøve med udtagelse til Race-
dyst. Søndag d. 22. juni kl. 09.00.
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundvej  5200 
Odense V Tilmelding og betaling foregår over Hun-
deweb! Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb.
 
Slæb- og Apporteringstræning. Onsdag d. 25. juni 
– i alt 8 onsdage
Mødested: P-pladsen v. Højstrup Vibelundvej 5200 
Odense V Pris: Åben klasse : 350 kr. Unghunde    : 
300 kr. Her arbejdes bl.a. med de discipliner, der 
indgår i ”Slæb- og Apporteringsprøven”. Ap-
portering af ræv samt ræveslæb vil af og til indgå 
i dagens program. Der er ikke krav om, at den 
enkelte hundefører til sidst tilmelder sig ”Slæb- og 
apporteringsprøven”, men der opfordres til det… 
Tilmelding til: Hanne Buhr
 
DJ´s Udvidede apporteringsprøve, Fyn. 28. juni
 

JULI: Slæb og Apporteringstræning. 02. – 09. – 
16. – 23. – 30. juli
 
Hvalpemotivation. Lørdag d. 19. juli kl. 09.30-
11.00 – i alt 5 lørdage. (19.07, 26.07, 02.08, 09.08 
og 16.08)
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundvej  5200 
Odense V Pris: 150 kr Hvalpe / Unghunde:
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i alderen 
3 – 12 mdr.
 Mild opstart af grunddressur, Tips og tricks fra 
trænerens værktøjskasse,  Introduktion til foderslæb 
/ kaninslæb, Socialisering af hundene,Samvær med 
andre hundeførere Tilmelding til: Hanne Buhr
  

AUGUST: Markprøvetræning. Udvalgte dage i 
august – datoer følger i løbet af sommeren.
Pris: 75 kr. Såfremt en aften bliver overtegnet har 
ruhår fortrinsret. Tilmelding til: Hanne Buhr
 
Anerkendt Ræveslæbsprøve. Torsdag d. 07. 
august kl. 18.00
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102  Kølstrup 
5300 Kerteminde Terrænleder Jan Poulsen Max. 
12 hunde Tilmelding og betaling foregår over Hun-
deweb! Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb
 
Familiedag. Søndag d. 17. august kl. 13.00 Møde-
sted: Klubhuset Udlodgyden v. Phønix.  (Blind vej 
fra Udlodgyden – tæt på Ørbækvej ) Tarup-Davinde 
I/S Pris: 100 kr. pr. person – børn u/ 12 år gratis. 
Inviter familie og venner til en hundedag, hvor vi 
viser, hvad vores hunde har arbejdet med i løbet af 
året. Der vil være mulighed for at deltage på den 
anerkendte DJU apporteringsprøve. Ønskes dette 
sker tilmelding og betaling via Hundeweb!
Tilmelding til: Hanne Buhr
 
SEPTEMBER: Bubbelprøven. Lørdag d. 20. 
september kl. 09.00. Mødested: Søbygård  Johan 
Rantzausvej 7 5610 Assens Terrænleder Anker 
Madsen Pris: 150 kr. Vinderklassetræning – lokal 
prøve udelukkende for ruhår. Adgangskrav: bestået 
”Slæb- og Apporteringsprøve” og/eller Udvidet 
Apporteringsprøve samt deltaget på anerkendt 
markprøve. Der uddeles pokal til 1., 2. og 3. vinder.
Fælles morgenmad. Der afsluttes med kritik af 
hundene samt spisning af medbragt madpakke.Max. 
10 hunde. Tilmelding til: Hanne Buhr – senest d. 13. 
september
 
Marktræning for unghunde med fældning af 
fugl. Søndag d. 21. september kl. 09.00.
Mødested: Søbygård  Johan Rantzausvej 7   5610 
Assens Terrænleder Anker Madsen 
Pris: 150 kr.
Adgangskrav: unghunde 10–24 mdr. Max. 10 
hunde. 
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Tilmelding til: Hanne Buhr – senest d. 14. septem-
ber Fyn@Ruhaar.dk eller 62 66 10 84 / 22 64 36 86
 

OKTOBER: Debataften. Onsdag d. 22. oktober 
kl. 19.00.
Mødested: Fraugde Fritidscenter  Stat-ene-vej 18, 
Fraugde  5220 Odense SØ Fri entre. Debat-/med-
lemsmøde om året, der gik. Hvad skal der ske til 
næste år? Område Fyn’s mest vindende ruhår kåres 
fra DM 2013 til DM 2014. Tilmelding til: Hanne 
Buhr Fyn@Ruhaar.dk eller 62 66 10 84 / 22 64 36 
86
  

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

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

April: 30. Apporteringstræning
Målsætningen for apporteringstræning er fastlagt 
udfra prøveadfærd jf. tidl. års erfaringer. Der opde-
les i hold for apporteringsprøver (den almindelige 
og -udvidede) samt vand og slæb apportering. 
Yderligere vil der blive oprettet en hvalpemotiva-
tionshold (4 - 10 mdr.). Sidst vil der i tilfælde af 
tilmeldingerne blive oprettet et “apporteringshold”, 
hvor målet alene er apportering til jagtbrug (herun-
der ræveslæb og andre specifi kke mål). Afslutning 
med middag d. 6. august 2013. 
Mødetidspunkt: 18.30 - forventet afslutning ved 
solnedgang Adresse: Højvangsvej 19, 2640 Hede-
husene Forplejning: Alle gange afsluttes med hygge 
omkring grillen med pølser samt øl og vand. Husk 
småpenge. Pris: kr. 400,-

Juni: 6. - 8. Roskilde Dyrskue
Kom og vis din hund på dyrskuet ved DRKs stand. 
Område Roskilde står igen i år for afviklingen af 
DRKs fremvisning af vores prægtige hunderace. 
Der vil være forskellige events i løbet af dagene. Vi 
vil meget gerne have fl ere hjælpere. Kontakt os!

28. Udtagelse til Racedyst (øst)
Udtagelsen sker på vores arealer på Højvangsvej 19, 
2640 Hedehusene. Der udtages 3 ruhår og 1 reserve 
til racedysten på Sjælland. Regler som sædvane 
for Apporteringsprøven. Tilmelding og betaling til 
prøveleder Finn Storm Jensen, telefon 4362 9014 - 
2072 5341. Mødetidspunkt: 9.00
Adresse: Højvangsvej 19, 2640 Hedehusene 
Forplejning: Ikke afklaret Pris: kr. 200,- (indbetales 
senest d. 24. juni på konto 5478 2001194 - markeres 
med dato + hundenavn + -fører) 

JULI: 27. Racedyst (vil blive annonceret andet-
steds). Udtagelse foretages i juni.
 
AUGUST: 14. Ræveslæbsprøve Der afholdes 
ræveslæbsprøve i Vordingborg området 8-10 hunde 
muligt. Der er pokal til hurtigste (og yngste!) ruhår 
med højest pointtal. Iøvrigt gælder proportioner som 
anført på DRKs sider, hvor der ligeledes kan fi ndes 
tilmeldingsblanketter.
Mødetidspunkt: 16.00. Adresse: Skovhuse Skov, 
Vordingborg (adresse tilkommer senere)
Forplejning: Ikke afklaret Pris: kr. 150,- (indbetales 
senest d. 11. august på konto 5478 2001194 - mar-
keres med dato + hundenavn + -fører) 

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen Skælskør Lan-
devej 10 A, 4200 Slagelse.  Telefon 5858 4243
Jørn Torp Liselundvej 8, 4200 Slagelse.  Telefon 
5850 1133 e-mail: slagelse@ruhaar.dk

Mulighed for at træne apportering tilbydes i Om-
råde Slagelse hver torsdag fra 2. maj til 29. august 
i Kongskilde ved Sorø fra kl. 18.00 til kl. 21.00.  
Apporteringsemner skal medbringes

Der afvikles marktræning i Slagelseområdet fre-
dag, den 30. august og fredag, den 6. september.
Begge dage kl. 14.00. Træningen tilbydes unghunde 
og hunde i åben klasse. Tilmelding og yderlige 
oplysninger ved Holger Uth tlf. 2081 0407

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson:  E-mail: nykobing@ruhaar.dk
NB: der er i øjeblikket ingen kontaktperson i 
området, så kontakt den der står for de aktiviteter du 
ønsker at deltage i
 
Vand-Slæb-Apporteringstræning
3. Juni kl. 19.00 Listrupvej 1, 4863  Eskilstrup
10. Juni kl. 19.00 Listrupvej 1, 4863  Eskilstrup

17. Juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930  Maribo
24. Juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930  Maribo
1. Juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 4990  Sakskø-
bing
8. Juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 4990  Sakskø-
bing
15. Juli kl. 19.00 Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700  
Næstved
22. Juli kl. 19.00 Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700  
Næstved
26. Juli kl. 08.00 Nr. Vedby Grusgrav, 4840  Nr. 
Alslev
 
Marktræning. Der afholdes marktræning på Syd-
sjælland og på Lolland i August og September mdr.
Se nærmere info. på hjemmesiden www.ruhaar.dk  
eller  www.korthaarklubben.dk
 
Efterårsmarkprøve Lørdag d. 30.08.2014 kl. 08.00 
Mødested: Jagthytten, Kogangen, 4990  Saks-
købing. Pris: kr. 200,-  Max 24 hunde på 3 hold 
Tilmelding til Kim Nielsen: Tlf.: 21756843 eller 
kin@vikima.com

Bornholm området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløkke-
gade 14, 3790 Hasle Telefon: 6026 5223
e-mail: hasle@ruhaar.dk

DRK Schweissprøve. Lørdag den 31. Maj 3/20t 
400m + 1 1000m muligt, max 8 hunde.
Dommer: Jesper Sommer Nielsen Prøveleder: Lars 
Hansen Tilmelding senest den 20. Maj.
 
Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve. 
Lørdag d. 21. juni. Kl. 09.00
Prøvested: Vides endnu ikke Tilmelding senest den 
7. juni, via hundeweb Prøveleder: Vides endnu ikke.
 
DJU´s alm. apporteringsprøve. Lørdag den 9. 
august. Kl. 09.00 Mødested: Jydegård, Sursænke-
vej, Knudsker. Tilmelding senest den 26. juli, via 
hundeweb. Prøveleder: Poul-Richard Ebbesen.
 
Vand, slæb og apporteringsprøve. Lørdag den 9. 
august. Kl. 09.00 Mødested: Jydegård, Sursænke-
vej, Knudsker. Tilmelding senest den 26. juli, via 
hundeweb. Prøveleder: Poul-Richard Ebbesen.

Jægerforbundets efterårsmarkprøve. For engel-
ske og kontinentale hunde.
Lørdag den 13. september kl. 09.00 Mødested: 
Klemensker hallen, Klemensker. Dommere: Vides 
endnu ikke. Tilmelding senest den 30. august, via 
hundeweb. Prøveleder: Denny Pedersen.
 
FJD’s efterårsmarkprøve. For engelske og konti-
nentale hunde. Søndag den 14. september kl. 09.00
Mødested: Klemensker hallen, Klemensker. Dom-
mere: Vides endnu ikke. Tilmelding senest den 30. 
august, via hundeweb. Prøveleder: Erik Marker.

Dansk Ruhår Klub ´s 
kalender 2014:

Lørdag 26. apr. Generalforsamling 
, Motel Hedegården Vejle kl. 13.00
2.-4. maj: Q weekend i Randbøl
Lørdag 02. aug.: Bredsten, DRK 
udstilling.
Lørdag 27. sep.: Lolland, vinder-
klasser
Søndag 28. sep.: Lolland, vinder-
klasser

” Træffetid ”

Er der noget, du ønsker at drøfte med 
bestyrelsen, så er du velkommen på et af 
vores bestyrelses møder. Vi har afsat den 
første time af hvert møde til ”træffetid”, 
men fortrækker du et andet tidspunkt, så 
kan det naturligvis aftales. Kontakt en fra 
bestyrelsen og meld din ankomst
Planlagte møde 2014
Fredag: 01 august, Vingsted center

Årbog 

Årbogen 2012 er udkommet, har du bestilt 
og ikke modtaget den, eller ønsker at 
bestille den, tag kontakt til Søren Hecht på 
kasserer@ruhaar.dk eller 2049 4839
Årbog 2013 er på vej vil du sikre dig den 
og ikke har bestilt så kontakt også Søren 
Hecht.

www.fjd.dk

DANSK RUHÅR KLUB
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KORTHAARKLUBBEN

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

www.korthaarklubben.dk

Generalforsamling 2014
Dagsorden for ordinær generalforsamling 
den 22. februar 2014.
1. Velkomst ved formand Hans Martin 
    Christensen.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Fremlæggelse og godkendelse af forman-
    dens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det 
    reviderede årsregnskab 2013.
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget 
    for 2014, fastsættelse af kontingent 2014.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg 
    er: Anders Wanstrup - modtager genvalg
     Allis Kiholm- modtager ikke genvalg.
8. Valg af suppleant, på valg er: René Jør-
    gensen - modtager ikke genvalg
9. Behandling af indkomne forslag. Forslag 
    skal være formanden i hænde senest 14 
    dage før generalforsamlingen.
10. Eventuelt.

Referat:
1. Velkomst ved formand Hans Martin 
Christensen
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle 
velkommen til Korthaarklubbens general-
forsamling, dejligt at se så mange (ca. 80), 
særlig velkommen til klubbens æresmedlem.
Jeg vil starte med at mindes de af klubbens 
medlemmer der i det forgangne år er gået 
bort, og med et minuts stilheds udtale: Æret 
være deres minde.

2. Valg af dirigent:
Næste punkt på dagsordenen er valg af 
dirigent, og bestyrelsen vil gerne foreslå 
Leif Jensen.
Leif Jensen blev valgt uden modkandidat. 
Startede med at konstatere at generalforsam-
lingen var lovlig indvarslet iht. Korthaar-
klubbens love.

3. Valg af stemmetællere:
Valgt blev Birte Johansen, John Olsen og 
Laila Bilberg.

4. Fremlæggelse og godkendelse af forman-
dens beretning:

Formandens beretning er offentliggjort på 
klubbens hjemmeside og kan rekvireres hos 
sekretæren.
Kommentarer: Tak for en bred beretning. 
Ikke bange for at der bliver 2 typer korthår, 
udstillings og brugshunde som hos andre ra-
cer. Hovedet er stadig klubbens adelsmærke. 
Udenlandske dommere ser ikke på samme 
måde på hovedet. Brugsmæssige egenskaber 
skal fastholdes. Kommentarer til bedømmel-
serne på de forskellige udstillinger. Excel-
lent og CK må ikke devalueres. Man er 
selvfølgelig nødt til at bruge andre udstillin-
ger, men en opfordring skal lyde til at man 
møder op på vores egne udstillinger FJD og 
Bredsten. At avle jagthunde må aldrig blive 
et modefænomen, det skal være brugshunde. 
Afl ysninger af arrangementer i de forskel-
lige aktivgrupper er beklageligt. Mener at 
der er udskiftning i persongrupperne, nye 
hundeførere skal være gearet til at deltage. 
En enkelt aktivgruppe havde inviteret nye 
medlemmer til statusmøde, der var en god 
deltagelse. Man skal hjælpe nye alt det man 
kan. Beretningen blev herefter godkendt.

5. Fremlæggelse og godkendelse af det 
reviderede årsregnskab 2013:
Kassereren fremlagde og kommenterede 
enkelte punkter bl.a. udgiften til indkøb af 
bogen om Korthåren skrevet af Fl. Kon-
nerup, som bestyrelsen har valgt at afskrive 
fuldt ud i 2013, med deraf følgende under-
skud. Regnskab godkendt.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget 
for 2014, fastsættelse af kontingent 2014:
Kassereren fremlagde ligeledes budget-
tet for 2014. Bad om generalforsamlingen 
kommentarer til diverse udgifter til bespis-
ning ved forskellige arrangementer. Der 
var bred enighed om at disse penge var 
givet godt ud, så derfor kunne bestyrel-
sen rolig fortsætte med det. Bad ligeledes 
om generalforsamlingens kommentarer 
til udgiften til årbogen. Her var der også 
mange kommentarer om at den selvfølgelig 
skulle fortsætte. Det er endnu ikke muligt at 
gå langt nok tilbage på Hundeweb, og det 

er også meget lettere at sidde med en eller 
fl ere bøger og fi nde data. Lidt drøftelser af 
om de der køber bogen skulle afholde prisen 
fuldt ud eller det var ok at klubben betalte et 
underskud. Flertal for at det er ok den koster 
klubben penge. Det er et værdifuldt værktøj. 
Kassereren oplyste at bestyrelsen ikke havde 
planer om kontingentstigning. Budget 2014 
blev herefter godkendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg 
er Anders Wanstrup - modtager genvalg 
og Allis Kiholm - modtager ikke genvalg. 
Siden indkaldelsen til generalforsamling er 
offentliggjort har Anders valgt at trække sig 
fra bestyrelsen pga. af arbejdspres i sit civile 
liv. Han fortsætter dog med arbejdet med 
indførelse af de tyske prøver og samarbejdet 
i Verdensforbundet. Allis redegjorde for, 
hvorfor hun valgte at stoppe, fortsætter som 
pokalansvarlig for klubben.
Herefter var der forslag til bestyrelsen. 
Niels Jørgen Jørgensen foreslog Karl Georg 
Kristensen, som gik ud af bestyrelsen sidste 
år, men efter en lang snak gerne ville tage 
en tørn mere. Brænder stadig for arbejdet i 
klubben. Niels Erik Kromann blev fore-
slået af bestyrelsen. Begge blev valgt uden 
modkandidater.

8. Valg af suppleant, på valg er: René 
Jørgensen - modtager ikke genvalg. Siden 
indkaldelsen til generalforsamling er of-
fentliggjort har René besluttet sig for efter 
fl ere opfordringer, gerne at ville tage en 
periode mere. Foreslået blev også Per Kaa 
Kristoffersen. Herefter skriftlig afstemning. 
Afstemningen blev: Total antal stemmer 
84, heraf 2 blanke, 56 til René og 26 til Per 
Kaa. René blev således valgt for en 2 årig 
periode.

9. Behandling af indkomne forslag:
Et medlem havde fremsendt et forslag om 
en prøve til at afdække vandpassion, helst 
som en anerkendt prøve, næstbedst en prøve 
i klub regi. Motiverede sit forslag. Ment 
som et oplæg til debat. Mener vi godt kunne 
ønske mere vandpassion. Kommentarer: 
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Hvorfor ny prøve, vi har jo andre prøver, 
hvor dette bliver afprøvet. Brug disse prøver 
noget mere. Hunde skal have det som en na-
turlig del af de egenskaber, der er nedavlet. 
Disse elementer fi ndes i de tyske prøver som 
indføres i Danmark. Skal evt. også ekspo-
neres udadtil for andre racer. Evt. en prøve i 
aktivgruppe regi.
Man enedes om at forslagsstilleren i sam-
arbejde med andre hundefolk arrangerer en 
testprøve og melder tilbage til bestyrelsen.
Vedtægtsændringer. Bestyrelsen havde 
sidste år et forslag som var en vedtægtsæn-
dring. Derfor havde bestyrelsen gennemgået 
og justeret vedtægterne og haft dem til 
forhåndsgodkendelse hos DKK’s juridiske 
afdeling. Det forslag som startede vedtægts-
ændringerne blev ikke godkendt i DKK, idet 

der ikke var lovhjemmel hertil. Men nu var 
vi i gang med en justering for at få vedtæg-
terne up to date så det valgte vi at fuldføre. 
Vedtægterne blev herefter gennemgået, 
kommenteret og ændret på enkelte punkter 
og godkendt. Disse sendes nu til DKK til 
endelig godkendelse. Lægges herefter på 
hjemmesiden.

10. Eventuelt:
Her kan alt drøftes men ingen beslutninger 
tages.
Karl Georg takkede for valget og sagde at 
han stadig havde motivationen og interessen 
for bestyrelsesarbejdet. Kommenterede at 
mange nye hundeførere mangler et tilhørs-
forhold til en person som kan vejlede dem, 
måske skulle man indføre en mentorord-

ning.. Overveje samarbejdet med aktivgrup-
perne, om det måske kan gøres anderledes. 
Evt. en liste på hjemmesiden med støtteper-
soner/mentorer.
Niels Erik takkede også for valget og sagde 
at han har tanker og ideer til arbejdet i klub-
ben.
Dirigenten afsluttede herefter generalfor-
samlingen og takkede for god ro og orden 
og en sober tone.
Tak til Leif Jensen for veludført arbejde.

Herefter uddeling af pokaler til vindende 
hunde i 2013 samt Årets ildsjæl 2013 som 
fortjent efter mange års trofast arbejde for 
klubbens medlemmer blev tildelt Per Svan, 
Hedehusene.

Årets ildsjæl Per Svan, Hedehusene.

Bredsgaard’s Nemo DK20482/2010, Lars Koch, Løs-
ning, mest vindende på fuldbrugsprøve.

Gomard’s Scott DK07845/2011, Knud Hansen, Kat-
terød blev den mest vindende udstillingshund.

Villy Andersen (tv) forestod pokaluddelingen. Her 
modtager han dog selv en som mest vindende på 
schweiss med Nørreøxe’s Kuno DK10149/2008.

Toes’ Krohg DK07762/2010, Kurt Grün, Tårs blev mest 
vindende på markprøve..

Mest vindende på udvidet apportering, Alladin 
DK01514/2007, Jørgen Kjærgaard, Randers.

Udenlandsk opnåede 
resultater i 2013
Under denne overskrift er der i den netop 
udkomne årbog nævnt resultater Opnået af 
dansk registrerede korthår. Det drejer sig 
om 15 præmieringer. Resultaterne er derved 
synlige for de, der køber årbogen i det år 
bogen udkommer, alle øvrige får ikke kend-
skab til resultaterne. Herefter forsvinder de 
ganske stille og går i glemmebog. Ved opslag 
i hundeweb’s database er der ikke registreret 

et eneste resultat på disse 15 hunde. Dette er 
uheldigt både for historikken og det 
Avlsmæssige osv.
Oplysning:
  Siden 2012 har det været muligt at få uden-
landske resultater registreret i hundewebsyste-
met. Dette gælder både udstillings/prøve – og 
konkurrenceresultater. Dette sker ved at man 
indsender dokumentation for det opnåede 
resultat med en anmodning om at få resultatet 
tilføjet hundens stamregister. Dokumentatio-
nen kan sendes pr post eller indscannet pr mail 

(post@dkk.dk) med anmodning om registre-
ring. Samme procedure ved registrering af 
championattitler.
  Registreringsafgiften er 105 kr. pr resultat. 
Ved bankoverførsel skal du huske at notere 
hvad beløbet vedrører samt hundens stam-
bogsnummer.(Alle danske resultater registre-
res automatisk og her er afgiften indregnet i 
prøvegebyret).
Hilsen Niels Korsbæk.
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Aktivgrupperne

Aktivgruppen Midt- & Vestjylland
Program 2014:
Ræveslæbsprøve med diplom:
Fredag den 25. april 2014. Mødested: Jagthytten 
Sdr. Klausie. Tid: kl. 17.30. Tilmelding på Aner-
kendt anmeldelsesblanket skal sendes sammen med 
gebyr (kr. 150,-?) til: Steen Kirk Jensen, Kildebak-
ken 6, 6940 Lem. Kan eventuelt indsættes på konto 
nr. 7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr. 
Senest den 19. april 2014. Min. 5 deltagere.  Dom-
mer: Gorm Henriksen.

Vand og slæbtræning: Onsdag den 11. juni 2014 
(vil køre hver onsdag frem til vand- og slæbsprø-
ven i Stauning / Dejbjerg primo august 2014). 
Mødested: Pumpestation nord, Stauning. Tid: kl. 
18.30 Tilmelding til: Steen Kristiansen (tlf. 42 74 
40 94) – senest den 7. juni 2014. Max. 20 deltagere. 
Gebyr: kr. 400,- (afregnes første gang). Træningen 
er i samarbejde med Ruhårsklubbens område 4.

Fuldbrugstræning: Fuldbrugstræning:Mandag 
den 16. juni 2014 og følgende mandage frem til den 
første fuldbrugsprøve i september. Mødested: Hun-
deskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 18.30. Tilmelding 
til: Uffe Jacobsen (tlf. 61 28 50 32) – senest den 
10. juni 2014. Max: 12 deltagere. Deltagergebyr: 
kr. 200,- kr. (betales ved første træningsdag) dertil 
kommer afregning af vildt. Træningen er i samar-
bejde med Ruhårsklubbens område 4.

Apportering-familiedag: Søndag den 22. juni 2014 
kl. 9.00 afholdes anerkendt apporteringsprøve hos 
Inge Thorndahl, Kaasvej 6, Torsted, 6990 Ulfborg. 
Tilmelding til Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 
6940 Lem senest den 15. juni 2014. Tilmeldings-
gebyr kr. 225,- bedes indsættes på konto nr. 7670 
1788020.  Der vil endvidere være mulighed for 
eksteriør bedømmelse af hundene samt sjov ap-
portering på tid. Ovenstående er i samarbejde med 
Ruhårsklubbens område 4.
 
Lokal efterårsmarkprøve: Afholdes søndag den 
24. august omkring Timring/ Vildbjerg og Lem.  
Mødetid kl. 08.00 og sted oplyses ved tilmelding. 
Pris kr. 200,- inkl. morgenkaffe som betales ved 
tilmelding. Tilmelding til Annette Rasmussen, 
Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup. Tlf.: 27 81 25 
28. Tilmelding senest den 17. august 2014, skriftligt 
og til tiden. Max. 2 hold.

Ræveslæbsprøve: Fredag den 10. oktober 2014 i 
Hjelm Plantage. Mødested: Oplyses ved tilmelding. 
Tid: kl. 16.00. Tilmelding på anerkendt anmel-
delsesblanket skal sendes sammen med gebyr (kr. 
150,-??) til: Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 
Lem. Senest den 5. oktober 2014. Kan eventuelt 
indsættes på konto nr. 7670-1788020, husk angi-
velse af stambogsnr. Min. 5 deltagere. 

Aktivgruppen Vendsyssel.
Nyhedsbrev 2013/2014.
Aktivgruppens generalforsamling d. 8. oktober i 
Tårs var godt besøgt. Flere emner var til debat, især 
samarbejdet med andre klubber for stående hunde.  
Der har allerede i et stykke tid været et positivt 
samarbejde med Ruhårsklubben: Se hvalpetræning. 
Det er besluttet, at medlemmer af Ruhårsklubben i 
Vendsyssel, indbydes til alle vores arrangementer, 
da der ikke er tilslutning nok til vores arrangemen-
ter, fra vores egen forenings medlemmer.

Aktivgruppens bestyrelse: Kell Munk blev på 
generalforsamlingen valgt til bestyrelsen, der nu har 
følgende sammensætning: Formand: Michael Møl-

holt, tlf:20 24 97 13, Næstformand: Grethe Poulsen, 
Tlf. 23 44 66 02, Kasserer: Kurt Grün tlf.: 21 78 06 
66, Sekretær: Kell Munk tlf. 29 82 69 94, Menigt 
medlem: Karsten Højen tlf. 20 93 20 47.

Hvalpetræning 2014:Træningen kører på fuldt 
tryk, i et godt samarbejde med Ruhårsklubben i 
Vendsyssel. Du har for nylig fået tilsendt en mail 
med oplysninger om tid og sted.  
Evt. spørgsmål vedr. dette arrangement til Kurt 
Grün .
Med venlig hilsen Aktivgruppen Vendsyssel.

Arne Kræmmergård, Tårs. 60 år.
Onsdag den 23. april 2014 kan Arne fejre sin 60 
års fødselsdag.  Hele sit liv har Arne boet i den 
forholdsvis lille landsby Tårs i midten af Vendsys-
sel.  Fra sin spæde ungdom har hans store interesse 
været jagt; og i særdeleshed hundesport.  Tårs var 
jo igennem årene kendt som ”Højborg” for den 
korthårede hønsehund, så derfor var det naturligt for 
ham at være en del af den lokale aktivgruppe, og på 
landsplan, korthårsklubben. Her har han da også for 
længst opnået 25 års jubilæum. Utallige år i træk har 
han med sine hunde (altid korthåret hønsehunde) 
deltaget i markprøver og lignende over det ganske 
land. Det har ofte været med fl otte placeringer. Det 
vil komme for vidt at nævne eksempler, men dog 
kommer vi ikke uden om dengang Arne med Vo-
revangens Luna på vinderklasse blev placeret som 
nr. 3. Denne placering gav Arne og Luna adgang til 
DM på Krenkerup, hvor det lykkedes med en fl ot 
placering som 2. Vinder.
  Et stort stykke arbejde har Arne igennem adskillige 
år udført som autoriseret markprøvedommer for de 
stående hønsehunde. Endvidere har han igennem 
en lang periode været medarrangør, når der skulle 
arrangeres lokale eller anerkendte markprøver i 
områder omkring Tårs.
  I den senere tid er det mere efterskuds- og 
schweissarbejdet, som har haft Arnes store interesse. 
I et unikt samarbejde med Svend Åge har han haft 
utallige eftersøgninger gennem de sidste 15 år.
  På hjemmefronten er han og Dorthe altid utrolig 
gæstfrie og ligefremme. Altid er der mad klar og 
kaffe på kanden. Kalder schweissarbejdet med en 
eftersøgning (uanset på hvilket tidspunkt af døgnet) 
sender Dorthe altid en eller anden form for godbid 
med.
  Som kammerat og jagt ven, må han siges at være 
et stort menneske. Når han holder jagt, har han altid 
sørget for at organisere dagen, så de inviterede gæ-
ster får de bedste poster og den bedste forplejning.
  Til dig Arne; Hjertelig tillykke med din runde 
fødselsdag.
  Aktivgruppen Vendsyssel
  v/Svend Åge og Jens Erik.  

Aktivgruppen Aalborg.
Apporterings- og ræveslæbstræning: Der trænes 
i disciplinerne; apportering af duer og kaniner, ræ-
veslæb, kaninslæb og apportering i vand. Bemærk 

skiftende mødested:
Onsdag 23. april kl. 18.30: Mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og 
apportering).  Onsdag 30. april kl. 18.30: Mødested: 
Langholt søer. (vand og apportering).
 Onsdag 7. Maj kl. 18.30: Mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og 
apportering).  Onsdag 14. Maj kl. 18.30: Mødested: 
Langholt søer. (vand og apportering).
Onsdag 21. Maj kl. 18.30: Mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og 
apportering).  Onsdag 28. Maj kl. 18.30: Mødested: 
Langholt søer. (vand og apportering).
Onsdag 4. juni kl. 18.30: Mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og 
apportering). Onsdag 11. juni kl. 18.30: Mødested: 
Langholt søer. (vand og apportering).
Onsdag 18. juni kl. 18.30: Mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og 
apportering). Onsdag 25. juni kl. 18.30: Mødested: 
Langholt søer. (vand og apportering).

Generalforsamling 2013: Afholdes onsdag 23. 
april efter træning hos Karl Georg Kristensen, Skov-
gårdsvej 28, Hals.

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

Familiedag: Afholdes i samarbejde med Aktivgrup-
pen Vendsyssel sidst i juni måned. Se her på hjem-
mesiden eller i Jagthunden.

Vand-, apporterings- og slæbtræning: Få din 
hund trænet og gjort klar til jagtsæsonen eller evt. 
prøverne. Du kan få din hund trænet i at arbejde i 
vand på begyndertrin eller udvidet træning, -, ap-
portering af duer, ænder eller kanin.
Onsdag 30. juli kl.18.00: Mødested: Langholt søer. 
Onsdag 6. august kl.18.00: Mødested: Langholt 
søer. Onsdag 13. august kl.18.00: Mødested: Lang-
holt søer. Onsdag 20. august kl.18.00: Mødested: 
Langholt søer.

Marktræning efterår: Såfremt der afholdes mark-
træning i efteråret annonceres dette på hjemmesiden 
eller her i bladet.

Aktivgruppen Storstrømmen.
Program for Aktivgruppen Storstrømmen 2014

Vand-Slæb-Apporteringstræning: 3. juni kl. 
19.00 Listrupvej 1, 4863 Eskilstrup.10. Juni kl. 
19.00 Listrupvej 1, 4863 Eskilstrup.
17. juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930 Ma-
ribo.24. Juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930 
Maribo.1. Juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 4990 
Sakskøbing.8. Juli kl. 19.00 Reersø, Reersøvej, 
4990 Sakskøbing.15. Juli kl. 19.00 Mogenstrup, 
Bøgesøvej, 4700 Næstved.22. Juli kl. 19.00Mogen-
strup, Bøgesøvej, 4700 Næstved. 26. juli kl. 08.00 
Nr. Vedby Grusgrav, 4840 Nr. Alslev.

Familiedag: Kære hundeven. Så er det tid igen til 
at vi mødes til familiedag, som er for medlemmer 
af Korthaarklubben, Dansk Münsterländerklub og 
Dansk Ruhårklub. Søndag den 9. juni 2014, med 
parole kl. 09.00
Mødested: Køge-Herfølge skydebane, Billesborgvej 
42B, 4681 Herfølge.
  Så derfor tag familien, madpakken, drikkevarer 
med og kom og nyd samværet.
  Der vil også være mulighed for at købe: Gril-
let oksefi let med kartoffelsalat og salat, for kun 
80.- kr. pr. portion.  Obs! skal forudbestilles senest 
torsdagen før.
  Du kan deltage med din hund i følgende aner-
kendte discipliner: DJU apporteringsprøve. Gebyr 
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225.- kr. Indskrivning slutter kl. 11.00. Ræveslæb.  
Gebyr 150.- kr. max. 10 hunde efter først til mølle 
princip. Tilmelding til ræveslæb er nødvendigt, 
via hundeweb. Der vil også være mulighed for at 
få hunden bedømt af en eksteriørdommer, denne 
bedømmelse vil ikke blive registeret. Gebyr 50.- kr.
  Der vil også være forskellige aktiviteter for børn 
og barnlige sjæle. Tilmelding og spørgsmål stilles 
til prøveleder: René Olsen, Stationsvej 5, 4681 
Herfølge.  Tlf; +45 22 36 55 52 mail:Lindegaard.
olsen@gmail.com.
Med venlig hilsen   
Arbejdsudvalget.

Lokal Forårsmarkprøve lørdag den 8 marts.
En god dag på Sydsjælland, godt vejr og mange 
agerhøns:
1. pr. Ukl. Korthår Kenzo ført af Jeff Jacobsen. 
Bedste unghund, pokal
1. pr. Ukl. Korthår Charlie ført af Rene Jørgensen
1. pr. Åkl. Korthår Kenya ført af Kim Staal. Bedste 
åkl, pokal +
prøvens bedste, pokal
1. pr. Åkl. Korthår Ricky ført af Henrik Andersen
1. pr. Åkl. Ruhår Smilla ført af Søren Lennart. 
Bedste åkl, pokal
2. pr. Ukl. Ruhår Choke ført af Mikkel Pedersen
2. pr. Ukl. Ruhår Hekla ført af Lasse Petersen
2. pr. Åkl. Ruhår Alf ført af Steen Petersen
2. pr. Åkl. Ruhår Molly ført af Claus Olsen
2. pr. Åkl. Korthår Nadia ført af Anette Holm
2. pr. Åkl. Klm. Pryd ført af Bent Lise
3. pr. Åkl. Ruh. Vizsla Caddy ført af Anne Secher
3. pr. Åkl. Korthår Hunter ført af Lars Rasmussen
Førerpokal til Ukl. Ruhår Iris ført af Uffe Beck
Tak til Henrik Wolff-Scneedorf, alle dommere og 
især alle terrængivere.
Og stor tak til sponsor Ketty og Knud Harrishøj.
M V H
Kim Nielsen.

Marktræning: Der afholdes marktræning på Syd-
sjælland og på Lolland i august og september mdr. 
Se nærmere info. på hjemmesiden www.ruhaar.dk  
eller  www.korthaarklubben.dk 

Efterårsmarkprøve: Lørdag d. 30.08.2014 kl. 
08.00. Mødested: Jagthytten, Kogangen, 4990 
Sakskøbing.
Pris: kr. 200,- Max 24 hunde på 3 hold. tilmelding 
til Kim Nielsen: Tlf.: 21 75 68 43 eller kin@vikima.
com 
  Med venlig hilsen 
  Aktivgruppen Storstrømmen.

Aktivgruppen Syd- og 
Sønderjylland.
Aktivgruppen Syd og Sønderjyllands Ræveslæbs 
Diplom Prøve den 23.2.
Der var tilmeld 17 hunde fordelt med 13 korth., 3 
ruh. og 1 weimaraner
Bestået med 4 point:
Chili F: Svend E. Poulsen, Vojens POKAL
Rugbjerg`s Skot F: Hans Peter Petersen, Rødekro
Rie Von Der Jydebæk, F: Uffe Søndergaard, Rød-
kærsbro
Caja F: Uffe Søndergaard, Rødkærsbro
Petermann`s M-Canto F: Anders J. Knudsen, 
Gadbjerg
Ikke bestået. Fjelstrup`s Gordon F: Andreas 
Andersen, Christiansted. Rugbjerg`s Sako F: Hans 
Peter Petersen, Rødekro. Fjelstrup`s Gry F: Martin 
Ellegaard, Haderslev. Fjelstrup`s Gokke F: Valde-
mar Rasmussen, Vejen. Cita F: Tommy Nielsen, 
Haderslev. Lystlund`s Ø-Roger F F: Kurt Mosega-
ard, Christiansfeld. Carla F: Annika Rytz, Gram. 1 
korthaar ikke mødt. Alle 4 ikke korthaar bestod med 
4 point.
Tak til jer alle for en dejlig solskins dag i skoven.
Allis Kiholm.

Anerkendt Schweissprøve 3t/400 meter.  og 
20t/400 meter. Søndag den 27. april kl. 9,00 i Rug-
bjerg Plantage. Max. 13 hunde. Sidste tilmelding 
den 15. april til Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534 
Agerskov. Prøveleder: Mogens Tastesen, mobil. 61 
66 42 38.

Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Jens Erik Dissing, Vrejlev Klostervej 84, 9830 Tårs. 
Telefon nr: 98 961 856/31 719 091.
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk

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

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

Område 2 Viborg og omegn
Kontaktperson: Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 
8831 Løgstrup, tlf. 86 64 21 04
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærs-
bro, tlf. 86 65 88 56
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

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

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

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

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

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

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

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

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22, 
4990 Sakskøbing, tlf. 54 70 69 02 /30 458 584
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10, 
3782 Klemensker, tlf. 56 96 66 26
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Svend og Chili.

Føglende var med til matchning og fi k følgende place-
ringer skal læses fra højre mod venstre:
1 Kim Staal og Kenay vinder og prøves bedste kort-
haar i åben klasse.
2 Søren Lennart og Smilla prøves bedste ruhaar i 
åben klasse.
3 Jeff Jacobsen og Kenzo bedste unghund.
4 Rene´ Jørgensen og Charlie.
5. Henrik Andersen og Ricky.

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

www.dmk-online.dk

DKK arrangementet - Viden på bordet

Under årets ”Viden på bordet” arrangeret af 
DKK, blev mange spændende emner belyst. 
Mest relevant for den almindelige münster-
länderejer, er nok det fokus der er kommet 
på resistente bakterier, som også fi ndes 
hos hunde, og kan smitte til mennesker. 
Bakterierne fi ndes som normal hudfl ora, 
men siden 2009 er der kommet resistente 
stammer kaldet MRSP. Sidenhen er endnu 
fl ere resistente bakterier kommet frem 
gennem mutationer, og spredning til andre 
bakteriearter.
  For at stoppe spredningen af disse bør, 
man altid bede dyrlægen om at få podet og 
kortlagt bakterieresistensen ved sårinfek-
tioner. Samtidigt er det vigtig som ejer at 
vide, at mange småinfektioner sagtens kan 
behandles med kun shampoo og salver mod 
infektion, i stedet for at kaste sig ud i anti-

biotika junglen, der giver resistens. Det kan 
være nødvendigt at behandle hunden, og her 
bør kun smalspektret antibiotika som arten 
ikke har resistens for bruges, bredspektret 
bør ikke bruges til dyr da det skal ”gemmes” 
til os mennesker.
  Har man en hund der har fået MRSP, skal 
hunden holdes isoleret i et år, eller til der er 
foretaget 3 på hinanden følgende negative 
test, med mindst to måneders mellemrum. 
Det betyder ingen jagt, træning, udstilling 
eller leg med andre hunde. Og jeg anbefaler 
på det kraftigste at overholde dette! Resi-
stente bakterier er et så alvorligt problem, 
at har man en hund med tilbagevendende 
hudproblemer og MRSP, bør man overveje 
afl ivning for ikke at sprede resistensen til 
andre mennesker og hunde. 

Der blev på mødet også snakket en hel del 
om etik og relationer mellem hund og men-
nesker. 
Avlen af jagthunde er noget lettere end avl 
med racer som Shar Pei og Fransk Bulldog, 
da vi ikke overtyper hundene, i stedet avler 
vi både efter fysik og psykisk brugbare 
hunde. Det er noget DKK gerne vil have alle 
opdrætter af alle racer til at gøre.
  Problemer med hunde der ikke bruges til 
andet end at se ud på en vis måde, har fl ere 
problematiske aspekter udover evt. sygdom 
og fysiske besvær som følge af avl. Også 
følgeproblemer pga. fedme ses i større 
udstrækning, det er dog ikke usundt at være 
fed, hvis bare hunden har god kondition og 
får masser af motion. Det er når de ikke mo-
tioneres at deres levealder og sundhed daler 
kraftigt i forhold til slanke hunde. Dette er 
ofte ikke noget problem for jagthunde, da 
de får masser af motion og bliver fodret 
efter huld og ikke hvad der står på posen, 
plus alverdens andre ting. Så klap jer selv 
på skulderen! Er man i tvivl om hunden er 
normalvægtig bør man spørge sin dyrlæge.
  En anden god ting med jagthunde er, at vi 
bruger dem, det er nu bevist at det at bruge 
sin hund, gør at man får en bedre relation 
med den i forhold til dem der bare har 
hunden som familiehund. Gennem en godt 
forhold til hunden, får vi også følelsesmæs-
sigt mere ud af at have hund, nogle gange 
på godt og ondt, da hunden jo ikke lige altid 
gør det vi vil have den til…
Hele referatet fra dagen kan læses på DMK-
online.dk
Skrevet af Pernille Legind 

Vore hunde er heldigvis aktive hunde.

Er det din hund vi skal se i det næste blad ?
Vi mangler gode billeder af Münsterländere i alle aldre og i forskel-
lige situationer. Billederne skal være af høj kvalitet (ikke mobiltele-
foner), og med gode motiver, tænk meget over baggrund og hvilken 
vinkel billedet er taget i. Alle billeder sendes til redaktøren på hun-
deweb@gmail.com
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Sidste tilmelding: 06. maj 2014

Indskrivning og morgenmad fra 08.00. 
Prøven starter kl. 09.00

Dommere til den anerkendte del at 
prøven: Jørgen Christensen, Annette 
Laursen, Michael Sanner
Unghundklasse: (hunde op til 2 år)
Prøven er bygget op omkring den lille 
apporteringsprøve.
2 stk kastede duer på land på 50 meter. 
1 stk udlagt kanin på 40 meter.
1 stk kastet fugl i vand på 30 meter.
(Se fællesmarkprøveregler kapitel 12)
Åben klasse: (alle hunde over 2 år, 
yngre hunde må også gerne stille i 
åbenklasse)
Prøven er bygget op omkring den lille 
apporteringsprøve.
2 stk kastede duer på land på 50 meter. 
1 stk udlagt kanin på 40 meter.
1 stk kastet fugl i vand på 30 meter.
(Se fællesmarkprøveregler kapitel 12)
Desuden er der en „Hold Stafet“ for 
åbenklasse hundene - regler kommer 
på hjemmesiden inden for kort tid!

Pris pr hund: 75,- 
Ønsker man DJU prøven anerkendt/
stambogsført koster det 225,- pr hund. 
Både unghunde og åbenklasse hunde 
kan få DJU prøven stambogsført. 
Hvis prøven ønskes stambogsført skal 
DJU blanket også udfyldes. 

Et hold skal bestå af 4 hunde. Men 
det skal ikke afholde 1, 2 eller 3 perso-
ner i at tilmelde sig. Vi skal nok hjælpe 

med at sammensætte hold, så være 
endelig ikke bange for at komme alene! 
Vi kommer alle for at hygge os, og vi vil 
så gerne have alle med.

Forplejning og overnatning
Der kan købes morgenmad på pladsen. 
Der vil være mulighed for at købe pøl-
ser og brød i løbet af dagen, øl og vand 
kan også købes, ligesom kaffe og kage. 
  Lørdag aften vil der være fællesspis-
ning og social hygge. Pris: 110,- 
Aftensmaden skal bestilles ved og 
forudbetales til Sussie.
  Der vil blive mulighed for overnatning 
fra fredag til søndag i medbragt telt el-
ler campingvogn. 
  Pris: 100,- pr nat pr telt/campingvogn. 
Og ønsker man link/kontakt til sommer-
huse og lignende så kontakt Sussie.

En holdapportering er en kæmpe 
mulighed for at se rigtigt mange 
Münsterländere i aktion, og samlet, og 
derfor også en fantastisk mulighed for 
at danne sig et godt overblik over de 
skønne hunde vores klub indeholder. 
Kom og vær med! - Og husk endelig at 
tage hele familien med!
Vel mødt!
 DMK FYN & “The Dream Team”

Tilmelding til kontaktperson:
Sussie Mattsson, tlf. 40361635, lang-
holmvej 26, 5592 Ejby 
langholmgaard@gmail.dk
bank konto: 9050 4581353249 husk at 
anføre holdnavn eller fører navn tyde-
ligt ved overførsel.

Dansk Münsterländer Klub’s Hold Apportering
Lørdag d. 07.juni 2014 kl. 08.00. Køstrup Skydebane, Juelsmindevej 51, 
5464 Brenderup

DMK - Quindeweekend 
i Himmerland. 1. - 3. august

I år gentager vi Qvinde weekend, pro-
grammet ligger ikke helt fast, men i år vil 
der være mulighed for at schweiss spor, 
marktræning, apportering, ringtræning samt 
kaningård. Alle kvinder med en munsterlän-
der er velkommen uanset niveau.
  I år har jeg valgt at fl ytte arrangementet, 
da jeg synes min egen matrikel er blevet for 
lille. Vi skal i år være på katbakken, som 
ligger i Øster Hornum, det er fantastiske 
arealer, med 3 store shelters, udendørs køk-
ken, Toilet, indendørs spiseplads mm. Børn 
er meget velkomne til at deltage. Hvis dette 
har vækket din interesse, kan du tilmelde 
dig på tinebroen@live.dk eller mobil 25 25 
77 27. prisen vil ligge på omlkromkring 450 
– 500 kr. alt inkl. 
  Jeg udsender programmet til alle tilmeldte 
på mail.
  Jeg håber det bliver lige så stor en succes 
som  de foregående år.
  Mange hilsner
  Tine Broen Nielsen (DMK-Himmerland)

Tilmelding til holdapporteringsdyst lørdag d. 07. juni 2014 

Hold navn Hundens navn og 
stambogsnummer 

Førerens navn Anerkendt 
DJU prøve 
ønskes * 
(sæt X) 

www.fjd.dk
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Lørdag d. 25 maj 2013 afholdes DMK`s 
Fynske apporterings prøver DJU og DMK 
på terrænerne ved Freltofte,  Midtfyn.

Vi mødes kl. 9.00 på Ruevejen 20, 5750 
Ringe til indskrivning.

Tilmelding til prøveleder, på gældende DJU 
anmeldelsesblanket. SENEST onsdag d. 22. 
maj med post eller mail.

Betaling for deltagelse på DJU prøven er 
225,00 kr. og for DMK prøven er 325,00 kr.
Som skal indsættes på konto 6863-1022255
Vel mødt.
Prøveleder: Kjeld Larsen, Freltoftevej 71, 
5792 Årslev, Tlf: 26329805, Mail: larsen.
kjeld@yahoo.dk

Den fynske DJU/DMK -  apporteringsprøve

DMK-områderne

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

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

Lokal apporteringsprøve
Lørdag den 10. maj 2013 afholdes lokal apporte-
ringsprøve på skydebanen i Hvalsø. Der dømmes 
efter DJU app. Regler. Der er indskrivning fra kl. 9 
til 11.00. Pris 200 kr. pr. hund. Eventuelle spørgsmål 
rettes til Christian Nøhr Hansen på tlf. 23 30 36 87

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

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

Apporteringstræning DJU / DMK. Start onsdag 
d. 9/4-2014 kl. 18.00. Sted 1. gang Nonnebostien 
Langeskov. 9 gange træning, afslutning d. 4/6-2014. 
Pris 400 kr. Tilmeldning til Birger tlf. 66 16 19 70 / 
22 19 15 25

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

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

Apporteringstræning Unghunde klasse = DJU ap-
portering. Åben klasse/øvede hunde = Vand-,slæb- 
og apportering, incl. ræv.Vi starter tirsdag d.09/04. 
kl. 19.00. De efterfølgende træningsdage er d.16/04. 
d.23/04. d.30/04. d.02/05. d.07/05. d.14/05. d.22/05. 
d.28/05. 04/06. d.11/06. Afslutning d.18/06.

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

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Ellerhammer-
svej 71, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail: 
thorkildh@ofi r.dk

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Peter Ringgaard, Solbakken 12, 
Ræhr, 7730 Hanstholm, Tlf. 97 96 51 14-40 47 84 
22, E-mail: aasepeter@privat.dk

Den 11.-18.-25. April 2.-9. Maj Apporterings 
træning i Østerild. DJ Udvidede – D.J.U. Mødested 
hundeskoven kl. 19.00

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: Peter Madsen, Hesselbjergvej 12, 
Finderup 8800 Viborg, Tlf. 86 64 73 07, E-mail:  
peter.madsen17no@viborgskoler.dk

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

Området henviser til aktiviteterne i Djurslands 
Jagthundeklub. Se mere på www.djurslandsjagthun-
deklub.dk

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Jens Kongaa, Tåningvej 14, Ris, 
8660 Skanderborg, Tlf.: 22 79 75 18, E-mail: jens.
kongaa@tryg.dk

Område Esbjerg og omegn:
Kontaktperson: Per Madsen, Lykkegårdsvej 14-0, 
6700 Esbjerg, tlf.: 23 27 71 90, E-mail. jp.madsen@
esenet.dk

Udvidet apportering opstart kl. 18.30 d..14.-.21.-
28. maj 
d.4.-11.-18. juni 2014
Afslutning D. 22. juni kl. 10 med vandre pokaler. 
350 kr. pr. hund Sted oplyses ved tilmelding.

HUSK LOKAL RACEDYST (det vil højst sand-
synlig blive søndag D.29. juni.)
Sommerferie fra uge 26 til 31

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

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

www.gdh.dk

For næsten 1 år siden kunne jeg med stor 
glæde bekendtgøre over for alle der gad 
høre på det, at vi skulle have en ny lille 
hund, efter at vi desværre havde sagt farvel 
til den gamle pga. sygdom. Den lille ny var 
udvalgt med stor omhu, og vi fulgte med 
spænding med i udviklingen, og kunne 
næsten ikke vente med at få hende hjem. 
Glæden var stor da vi hentede hende og 
hun sov fi nt i bilen hele vejen hvem – det 
tegnede godt – troede vi ……
  Hun havde fået navnet Beta. I vores ar-
bejdsverden inden for it – betyder beta ofte 
test, og det må vi sige hun foreløbig lever 
op til. Det gik ikke mange dage før hun 
begyndte at teste omgivelserne og os, og det 
har hun så gjort siden. Hun kvalitetstester 
mange ting når vi ikke er hjemme, og vi kan 
konstatere, at hvis hun ikke dur som jagt, 
prøve eller udstillingshund, så har hun en 
glimrende fremtid som makulator. Næsten 
alt er testet, og i modsætning til dyre kon-
tormaskiner, kan hun udover diverse vigtige 
papirer også makulere pap (gerne kasser), 
kuglepenne, hukommelseskort til kameraet, 
papirservietter, ledninger til mus, højtalere 
eller krøllejern (altså dem uden strøm) og 

ikke mindst mine bedste stilletter. Derud-
over tester hun gerne vores tålmodighed, 
når det kommer til oprydning, rengøring og 
evnen til at åbne og lukke døren, så hun kan 
komme ud og ind og ud og ind og ud og ind.
  Vi er også begyndt til hundetræning, og 
det er begyndt at gå fremad med nogle af 
tingene, og vi har lært i testfasen, at man 
skal glæde sig over de små fremskridt. Der 
er dog et lille men – jeg tror de udveksler 
erfaringer om hvad de kan lave når de er 
alene hjemme – jeg fornemmer, at der er 
kommet nye ting til – sådan noget som at 
åbne skuffer er dukket op siden vi begyndte 
med træningen – bekymrende – det ender 
vel med at hun selv går i køleskabet.
  Vi mødes også engang imellem med et par 
af hendes søskende – enten til en tur i hun-
deskoven, eller til lidt fællestræning, og jeg 
må sige, at udover at det er nogle hyggelige 
dage, så er det nogle rigtig dygtige søskende 
hun har.

Det var lidt om hvad der sker i mit hunde-
liv lige nu. Jeg har engang imellem tænkt – 
hvad skal det blive til, er det til nogen nytte 
og kan jeg ikke lige så godt droppe det, men 

nej – jeg forsøger stadig. Vi ses forhåbentlig 
snart til nogle af de mange arrangementer, 
der kommer hen over sommeren, og måske 
– kun måske, tager jeg betahunden med.
Anny Kure

Ny hund - nyt liv

Aktiviteter
Generalforsamling
Klubben afholder generalforsamling den 11. maj 2014 kl. 13 i Ejby 
Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby. Se indydelse i forrige nummer af dette 
blad.

Vissenbjerg 2014
Igen i år afholder FJD udstilling for stående jagthunde i Vissen-
bjerg på Fyn. Udstillingen er programsat til søndag den 15. juni 
2014.03.08. Tilmeldingsfristen er den 27. maj, Tilmelding kan ske via 
hundeweb.dk.
De sidste par år har den Gamle Danske Hønsehund været fl ot repræ-
senteret, med over 40 udstillede hunde. Vi håber at mange, også i år 
vælger at komme til en dejlig dag med masser af hunde, hundesnak 
og hygge.

Apporteringstræning 
Der afholdes apporteringstræning med opstart i april på hhv. Fyn og 
Sjælland. Hvis du ønsker at deltage eller vide mere, kan der fi ndes 
yderligere oplysning på hjemmesiden www.gdh.dk under aktiviteter.

Resultatservice

DKK-racevinder 2013
Neptun DK01377/2012, ejet af Jens Peder Saugstrup, som opnåede 
13 point i 2013. Stort tillykke med reultatet.

5-klub udstilling, Sjælland den 26. januar 2014
Asta DK02876/2012, E/F: Jesper Ingeman Pedersen, Exc.ÅK Plac.1 
CK 1.BTK BIR

5-klub udstilling, Jylland den 1. februar 2014
Ahm-Hansen’s Helios DK16206/2012, E/F: Michael Vainø Jensen, 
Exc.JK Plac.1 CK 1.BHK BIR
Aastrupgaards Zica DK05084/2011, E/F: Knud Erik Stampe, Exc.ÅK 
Plac.1 CK 1.BTK BIM

DKK-Udstilling i Fredericia
Neptun DK01377/2012, E/F: Jens Peder Saugstrup, Exc.ÅK Plac.1 
CK 1.BHK CERT CACIB BIR
Fie DK01384/2012, E/F: Poul Arne Svanborg, Exc.ÅK Plac.1 CK 
1.BTK CACIB BIM

www.fjd.dk
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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

Mange medlemmer til generalforsamling

Generalforsamlingen den 8. februar forløb, som den skulle. Der var kun indkommet et forslag og det var fra bestyrelsen. Klubbens ved-
tægter skulle have en gennemgribende omgang. Ændringerne blev gennemgået og accepteret af generalforsamlingen.

På generalforsamlingen blev diverse årspokaler 
uddelt. Her er det pokalen for årets hund, som blev 
Sjørslevs Etta.

Generalforsamling – 
Kreds Nordjylland

Der afholdes generalforsamling i Kreds 
Nordjylland, i henhold til Langhårsklub-
bens vedtægter.
Mandag den 28. april 2014, klokken 20.00, 
hos Christian Lygtved Jensen, Tranekærvej 
133, 9490 Pandrup.
  Alle nye, som gamle medlemmer, kom og 
vær med til at få kreds Nordjylland rigtig i 
gang igen.
På vegne af kredsudvalget / 2 x Christian.
  Arrangører: Christian Lygtved, tlf. 
60920623, mail: christianoganja@mail.
dk og Christian Hjortlund, tlf. 98488123, 
mail: micanka@mail.dk.
  Det vil være fi nt med en eventuel tilba-
gemeddelelse om deltagelse til generalfor-
samlingen til en af ovenstående kontakter 
grundet arrangementet.

SCHWEISSPRØVER I 
5-KLUB REGI 2014

For Dansk Weimaraner Klub, Langhårs-
klubben, Dansk Vizsla Klub, Klubben 
for Gamle Danske Hønsehunde, Dansk 
Drentsche Patrijshond Klub samt Klub-
ben for Jagthunde uden Specialklub.
Vedrørende schweissprøven på Sjælland, 
søndag den 27. april - se fællesannonce 
andet sted i bladet.
Vedrørende schweissprøven i Sønderjyl-
land, lørdag, den 3. maj 2014 – se fæl-
lesannonce andet sted i bladet.

Se også annoncering af apporterings-
prøver i 5-klub regi på de fælles sider 
i bladet.

www.fjd.dk
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DANSK WEIMARANER KLUB

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

www.weimaraner.dk

Marktræning i Hobro og markprøve i Esbjerg
Kreds 2 fi k stor opbakning til deres forårs 
marktræning i Hobro og den lokal mark-
prøve i Esbjerg. Marktræning i Hobro blev 
afholdt søndag den 23. februar nord for Ho-
bro, hvor der var tilmeldt 14 hunde, hvoraf 3 
var korthåret hønsehund.
  Der blæste en kraftig vind og var over-
skyet denne søndag, hvor dagen startede 
med kaffe og rundstykker i en nærliggende 
jagtstue. Først var der gennemgang af 
marktræning, fælles markprøve regler og 
beskrivelse af en masse udtryk, så de nye 
hundefører blev sat grundig ind i tingene af 
Flemming Frederiksen, der var prøveleder. 
Særligt blev der lagt vægt på at forstå, hvad 
det betyder ”at holde sig til”! Man skal ikke 
gå og sove nede i bagerste række, men holde 
sig i nærheden af terrænleder og dommer, 
for ellers kan man miste en chance.  Heref-
ter var det ud på marken, hvor alle fi k et slip 
på en græsmark og fi k forklaret, hvordan et 
veltilrettelagt søg skulle se ud.
  Gruppen blev delt op i to hold af terrænle-
der Morten Hougaard og kørte til hver sine 
arealer – det ene hold fi k brak og bakker ved 
en å og den anden gruppe fi k græsmarker 

og stub i et bakket terræn. Første slip gik 
op af græsmarken mod en høj, hvor der var 
lidt buske og sten på. Her var Lars Iversens 
Humle meget interesseret i at søge, men 
desværre nåede den ikke at få stand før en 
hund fra anden side af højen løb hen over 
fugle, der fl øj langt væk. Den kraftige blæst 
gjorde det svært at få naglet de få fugle, der 
var hjemme denne dag, men det lykkes at 
få de 6 unghunde til at gå super fl ot og selv 
om de ikke fi k stand og holdt fuglen, så fi k 
de meget ud af dagen. I hvert fald fi k de 
blod på tanden og næsten alle meldte sig til 
ugen efter i Esbjerg. For første gang havde 
vi taget en anden race med og det var en stor 
succes. Ikke alene var det spændende at se 
de korthåret hønsehunde gå på marken, men 
det var også dygtige hund. Dan Vestergaard 
fi k med Bruno en fl ot stand for agerhøne og 
var rolig i både opfl uigt og skud, og Jens 
Kristiansen fi k med Demba også fl ot stand. 
Han var efterfølgende himmelhenrykt selv 
om hunden prellede lidt, da han har haft 
svært ved at få hunden til at rejse. Jeg kan 
kun opfordre alle klubber til at invitere 
andre racer med til lokale aktiviteter, det 

giver både gode input og hundefører over 
det danske land får fl ere muligheder for at 
komme ud og træne.

Den 1. marts var der lokal markprøve i Es-
bjerg, hvor Flemming Frederiksen var prø-
veleder, Torben Brandt Pedersen terrænleder 
og dommer var Kristian Kristiansen. Der var 
tilmeldt hele 7 unghunde og de gjorde det 
fremragende hele dagen. Nogle var ude i 5. 
slip og det kunne ikke ses på hundene, ja nu 
heller ikke førerne! 
  Terrænet lå samlet lige uden for Esbjerg 
med skrub, hegn, græs og stub. Der var 
meget lidt vind om formiddagen, men om 
eftermiddagen blæste det op og solen kom, 
så det blev lidt nemmere for hundene. I et af 
de første slip med unghundene, ræsede de 
forbi et hegn uden at søge i det og kort efter 
fl øj en sneppe, men det fortæller jo blot, at 
det er unge hunde, der endnu ikke har lært, 
hvor og hvordan de skal søge, da de stadig 
er lidt kåde og legesyge. 
  En ting var sikkert, det var hunde, der ville 
frem af og de blev ved, særligt fi k Thomas 
Mangaard med Frej og Tommy Klausen med 
Chester stor ros på dagen. Thomas Mangga-
ard fi k en 2. præmie og Tommy Klausen fi k 
førepokalen, da han dagen igennem havde Udsnit af deltagerne i Hobro.

Allez!

www.fjd.dk
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DANSK WEIMARANER KLUB

Tommy Klausen fi k førepokalen i Esbjerg.

støttet og arbejdet suverænt godt sammen 
med sin hund Chester. Thomas Manggard 
fi k desuden pokalen som bedste unghund. 
Hanne Bro Hansen fi k en 3. præmie med 
Astro og pokalen som bedste åben klasse 
hund. Stort tillykke med det fl otte resultat til 
jer alle.
  Det var to gode og lærerige dage, hvor der 
måske ikke var så mange fugle, men både 
fører og hunde fi k lært en masse. Efterføl-
gende bliver der mulighed for at deltage 
i de anerkendte markprøver sammen med 
andre Weimaraner, da Flemming Frederik-
sen og Morten Hougaard har planlagt hele 
7 markprøver, så jeg håber mange nye vil 
benytte sig af muligheden for at få ”person-
lige trænere” med på deres første anerkendte 
markprøve. 
Jette Veggerby

Lørdag den 25. januar blev der afholdt 
dommer konference på Bygholm Land-
brugsskole ved Horsens. Lige som alle 
andre klubber, var Weiaranerne inviteret til 
at byde ind med punkter, klubben ønsker 
fokus på, når Weimaranere er på udstilling, 
og vi stillede også med hunde til vurdering, 
så dommerne kunne få hunde i hænderne, 
så at sige. I klubben havde vi lagt stor vægt 
på at kunne fremvise langhåret weimara-
nere, da der ikke er mange på udstillingerne 
og mange dommere dermed ikke har stor 
erfaring i den variant. Michael Hoe stillede 
med hele 3 langhåret Weimaranere og derud 
over kom Pia Jensen med Joker, og Jan-
nie med Aica Silver Hunter´s Alba.  Karin 
Høy fremlagde klubbens punkter og dele af 
racestandarden, og kom bl.a. ind på dette:
De to varianter må ikke parres i Danmark. 
Vær opmærksom på, at udenlandske ud-
stillere kan fi nde på at klippe deres blan-
dingshunde, så det ligner korthåret, når de 
kommer på udstilling i Danmark. 

Weimaraner ses nogle gange med en hvid 
brystplet (mest tyske og sjældent Danske), 
men denne må ikke sidde på halsen, ej heller 
maven.
  Racen skal have en vis længde på næseryg-
gen og have et korrekt bid og alle tænder. 
Vær særlig opmærksom på temperament. 
Hunde, der ikke kan vise tænder til en dom-
mer, eller viser sig aggressiv over for andre 
hunde, kan ikke bedømmes. Det er meget 
vigtigt med gode bevægelser. Endvidere 
viste Karin Høy billeder af hunde med lyse 
pletter på øjenbryn, bryst mv., som racen 
heller ikke må have. Da de grå hunde kom 
i ringen i den nærliggende hal, så var der 
mange spørgsmål fra dommerne og de 4 
hunde fi k en masse ture i ringen. Det var en 
god og lærerig dag, hvor jeg siger tak til Pia 
Jensen, Karin Høy, Jannie Nielsen, Morten 
Hougaard og Michael Hoe for at bidrage 
med et vigtigt element i vores fremtidige grå 
hunde.
Jette Veggerby

De grå på dommerkonference

Weimaranere præsenteres for de deltagende dommere.

En hund efter spor 
I weekenderne d. 9. - og 15. februar tog 
Weimaraneren Grande og undertegnede 
til Schweiss. Og lad mig sige det med det 
samme- det er virkelig sjovt. Og hygge-
ligt, og interessant, og lærerigt og.....når 
jeg tænker nærmere efter, en ualmindelig 
god måde at bruge weekenden på.
  Udover at tilbringe tiden sammen vores 
9 mdr. gamle Weimaraner Grande, noget 
jeg nyder, har jeg lært meget og været i 
fri luft med andre med nøjagtig samme 
interesse.  
  Jeg har på kort tid fået en rigtig god ind-
sigt i sportræning og redskaber som jeg 
kan bruge til at træne videre herhjemme. 
Det er på ingen måde nogen let disciplin 
at følge et spor. Mange faktorer spiller 
ind, såsom vejr, vind, er det en granskov 
med mos bund eller en bøgeskov med 
tørre blade i bunden, eller er den fuld af 
Anemoner. Eller på en åben mark?
  Uanset hvilke betingelser er det virkelig 
spændende og meget udfordrende. Man 
lærer at bruge sanser og se ting og tegn 
man ikke havde øje for før.
  Weimaraner klubbens kreds 2 er meget 
aktiv og det er altid en fornøjelse at del-
tage i velforberedte kurser her. Desuden 
er det sjovt at være med, idet der altid 
er en god stemning og hjælp at hente til 
store som små problemer. Vi glæder os 
allerede til den lokale schweiss prøve d. 
12. april og familiedagen d. 1. juni.
  Grande og jeg håber at møde så mange 
weimaranere og deres familier som mu-
ligt til familiedagen. 
  Så kryds i kalenderen d. 1. juni. Vi ses!
  Mange hilsner Grande og Susanne 
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DANSK VIZSLA KLUB

Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 28 64 26 86
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk

www.danskvizslaklub.dk

Dansk Vizsla Klubs ordinære generalforsamling
søndag den 15. juni 2014 kl. 13 i Vissenbjerghallen i forbindelse 
med FJD udstillingen

Dagsorden iht. klubbens vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Afl æggelse af formandens beretning
4. Afl æggelse af regnskab til godkendelse og decharge
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

6. Valg af to suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag til punkt 8. skal være formanden i hænde senest 14. dage 
før generalforsamlingen.

Bestyrelsen Dansk Vizsla Klub.
Se i øvrigt Dansk Vizsla Klubs hjemmeside

Resultattavlen

26.01.2014 5 Klub Regi Skibby Hallen
Bonnie DK03428/2013 (kh) Good JK
Goldie DK11907/2012 (kh) VG. MK
Bruno DK19916/2007 (kh) VG. ÅK
Nygaards PorcheDK11580/2012 (kh)
VG.MK
Qvistorf Kincsö DK04581/2013 (kh) Exc.
JK Plac.1 CK 1.BTK BIR
Michen’s Kenzo DK01346/2012 (kh) Exc.
BK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIM

01.02.2014 5 Klub Regi Uldum
Krudtens Kenobi DK15154/2011 (kh) Exc. 
ÅK Plac.1

Malling’s Cera DK08467/2012 (kh) VG. 
ÅK Plac.2
Michen’s Jatzie DK15003/2011 (kh) Exc.
BK Plac.2 CK 2.BTK
Kira vom Buntenbrook DK12576/2012 
(kh) VG.ÅK Plac.3
Monty DK11911/2012 (kh) Exc.ÅK Plac.2 
CK 4.BHK
Nygaards Bentley DK11583/2012 (kh) 
VG.ÅK Plac.4
Quodian’s Rembrandt NHSB 2840143 
(kh) Exc.CHK Plac.1 CK 2.BHK CERT
Qvistorf James Bond DK09923/2011 (kh) 
Exc.BK Plac.1 CK 3.BHK
Qvistorf Katalin DK04578/2013 (kh) 
VG.JK Plac.1

Qvistorf Konrád DK04573/2013 (kh) Exc.
JK Plac.1
Thasjani’s Holly DK05030/2011 (kh) Exc.
BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIR
Vadászfai Sólyom DK14707/2009 Exc.ÅK 
Plac.1 CK 1.BHK BIM

08.02.2014 DKK Fredericia
Csipkéskúti Kankalin DK23194/2009 (kh) 
Exc.ÅK Plac.1
Dato DK19915/2007 (kh) Exc.BK Plac.1
Michen’s Jatzie DK15003/2011 (kh) Exc.
BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR
Kira vom Buntenbrook DK12576/2012 
(kh) G.ÅK
Vigo DK15182/2012 (kh) VG.JK Plac.1

Forårs- og sommertræningen er begyndt.

www.fjd.dk



51

DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB

Klubredaktør:
Helle Rønde, Skovduevej 3, 2670 Greve.
Tlf. 23 27 40 41
e-mail: redaktor@drenteklub.dk

www.drenteklub.dk

Kom til familieweekend 2014
Traditionen tro afholdes Drenteklubbens 
familieweekend én gang årligt, og sådan bli-
ver det også i år.  Det er mig en stor glæde 
at fortælle jer, at vi denne gang er blevet 
inviteret af Inge og Knud Flemming Madsen 
til at afholde familieweekenden hos dem på 
deres dejlige skovejendom ved Egtved.

Hvornår: Lørdag den 31. maj og søndag 
den 1. juni. Mødested: Grøndalvej 10, 6040 
Egtved
Der vil være mulighed for at overnatte fra 
lørdag til søndag i eget medbragt telt eller 
campingvogn. 
Fra morgenstunden afholdes vores årlige 
apporteringsprøve, hvor vi skal dyste om 
KFJ´s apporteringspokal. Invitation og pro-
gram til familieweekenden vil blive sendt 
med posten sammen med det årlige brev 
angående generalforsamlingen. Information 
angående apporteringsprøven ses her samt 
på www.drenteklub.dk

Racedyst 2014
Vi træner også den dag for at dygtiggøre os 
til racedysten den 27. juli, som afholdes 3 
forskellige steder i landet - på Sjælland, Fyn 
og Jylland. Hvis du ønsker at deltage i race-
dysten, har du her mulighed for at vise, hvad 
I kan. Vi glæde os til at hører fra jer - alle er 
velkommen til at deltage.

DDPK - Apporteringsprøve
Der dystes om KFJ´s apporteringspokal. 
Apporteringsprøven foregår efter Fælles 
Markprøve Regler, dvs. apportering af én 
udlagt kanin, apportering af to for hun-
den synligt udkastede duer på land samt 
apportering af én synligt udkastet due/
and i vand. Der er diplom til alle beståede 
hunde. Tilmelding til apporteringsprøven 
foregår ved fremsendelse af DJU´s anmel-
delsesblanket senest mandag den 26. maj til 
prøveleder Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 
14a, 8600 Silkeborg, tlf.: 2061 6292, mail: 

jongstra@hotmail.dk DJU anmeldelses-
blanket kan hentes på FJD´s hjemmeside 
www.danskjagthundeudvalg.dk eller ring til 
prøveleder. Tilmelding på www.hundeweb.
dk er vist ikke muligt endnu.
Vi ses, med venlig hilsen Johanna.

På familieweekenden er der både trætte børn og 
trætte hvalpe.

I år måtte vores udstilling, som blev afholdt 
søndag den 26. januar, fl yttes til Skibby 
Hallen, da Kignæshallen i Jægerspris blev 
oversvømmet under stormen i december. 
Så dagen startede med, at jeg mødtes med 
Lone fra Vizslaklubben, som har stået for 
udstillingen de sidste år, for at afhente ring-
tæpperne i Jægerspris. Derefter gik turen til 

Skibby, hvor vi gjorde klar til dagens dyst. 
Jeg blev indviet i diverse formaliteter og da 
dommer Ole Staunskjær og hans sekretær 
havde installeret sig, var der tid til lidt mor-
genmad og en hunde-snak.
  Hurtigt blev foyeren fyldt med hunde fra 
vores 5-klub – Vizsla, Weimaraner, Gl. 
Dansk- og Langhåret Hønsehund samt 
desværre kun én enkelt Drente. Som noget 
nyt deltog der tre Bracco Italiano og to 
Spinon´er. I alt 31 hunde – et herligt syn.
  Dagen forløb hyggeligt trods den trange 
plads og det var dejligt at se de mange 
smukke hunde. Johanna stillede op i Mel-
lemklasse - tæve med Mosehøjs Mazmal 
Cille, som fi k Very Good.
Det ventes, at hallen i Jægerspris vil være 
klar til næste års udstilling, som Lotte 
Marborg og jeg vil stå for, så derfor håber vi 
meget at se fl ere tilmeldte Drenter på gulvet 
næste gang. 
Hilsen Helle.

5-klub Certifikat Udstilling

Smukke Cille i Skibby.

Resultater den 1. februar 5-klub 
Certifi kat Udstilling i Uldum 
(dommer: Ivar Tang):     
Hvalpe Klasse – Tæve: Mosehøjs Busmal Molly 
Dk13490/2013, 14/06/13, Ejer: Frank Christensen 
- SL
Juniorklasse – Tæve: Vindhøj’s Feia 
Dk00003/2013, 05/12/12, Ejer: Leif Jørgensen - 
VG
Mellemklasse – Tæve: Mosehøjs Mazmal Cille 
Dk14445/2012, 02/07/12, E/O: Johanna Jongstra 
og Ole Sørensen – Excl.
Åben Klasse – Tæve: Mosehøjs Mazmal Fie 
Dk14444/2012, 02/07/12, Ejer: Finn Sørensen - 
Excl.
Veteranklasse – Tæve: Mosehøjs Madi Malene 
17021/2005, 12/08/05,  Ejer: Kristian Ravn Lejbøl 
- VG

Deltagerne i Uldum.

www.fjd.dk
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Generalforsamling 2014
Dansk Drentsche Patrijshond Klub indkal-
der hermed til ordinær generalforsamling 
søndag den 15. juni 2014 kl. 13.00, lige ef-
ter FJD udstillingen. Generalforsamlingen 
vil blive afholdt ved Vissenbjerg Hallerne, 
Idrætsvej 2, 5492 Vissenbjerg. 
For at undgå for lang ventetid efter udstil-
lingen vil der være adgang til lokalet fra 
kl. 12.00 og her vil klubben byde på sand-
wich eller lignende indtil generalforsam-
lingen starter. Der vil også være mulighed 
for at købe kaffe, te, øl og vand samt spise 
evt. medbragt mad.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Fremlæggelse af formandens beret-

ning til godkendelse
5. Forelæggelse af det reviderede regn-

skab til godkendelse og meddelelses 
af ansvarsfrihed (decharge)

6. Budgetbehandling herunder fastsæt-
telse af kontingent

7. Behandling af indkommende forslag
8. Valg af bestyrelse – på valg er: Jo-

hanna Jongstra (modtager genvalg). 
Helle Rønde (modtager genvalg). Per-
nille Vibild (modtager ikke genvalg)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant – 
på valg er: Knud Flemming (revisor). 
Jesper Langfeldt (revisorsuppleant)

10. Eventuelt
11. 
Forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden eller sekretæren i hænde senest 
4 uger før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne, Johanna Jongstra.

Årets Drente og 
Årets Unghund 

Titlen tildeles én gang årligt og offentlig-
gøres i forbindelse med klubbens fami-
lieweekend. Vinderen af titlen ”Årets 
Drente” overrækkes en pokal i form af et 
billede, som er evigt vandrende. Konditio-
nerne for at blive ”Årets Unghund” er stort 
set de samme som til Årets Drente. Enhver 
drenteejer, som er medlem af DDPK, kan 
indstille sin hund til disse titler. Hundens 
point optælles på et særligt skema, der fi n-
des på www.drenteklub.dk eller rekvireres 
hos bestyrelsen, og klubben offentliggør 
de 3 bedste resultater hvert år. Pointene 
optjenes indenfor et kalenderår og der 
medtages kun offi cielle registreringsbe-
rettigede resultater opnået i Danmark. Ske-
maet skal indsendes til Morten Overgaard, 
Sdr. Borrremosevej 4, 9600 Års eller pr. 
mail til drentehvalp@live.dk inden den 18. 
maj 2014.
  Der bedes påført om det er til Årets Ung-
hund eller Årets Drente. Hvis unghunden 
også skal deltage i konkurrencen om at 
blive Årets Drente det pågældende år, skal 
der også sendes et skema ind herpå. 
Med venlig hilsen 
Morten Overgaard

FJD udstilling 2014 – 
Søndag d. 15. juni

Igen i år afholder vi i samarbejde med de 
øvrige stående jagthunderacer, under FJD, 
udstilling i Vissenbjerg. Udstillingen plejer 
at være meget velbesøgt af Drenter, og vi 
håber, at der igen i år vil være stor tilslut-
ning, ikke mindst fordi det er en hyggelig 
begivenhed. Samtidig bliver der god tid til 
en forklaring på, hvordan dommeren ser 
din hund og af hans bedømmelse af din 
Drentsche Patrijshond. Vi håber, at I vil 
bakke op om vores fælles arrangement og 
der vil være rigelig tid til samvær og hygge. 
I år har vi inviteret Gunnar Jensen til at 
dømme jeres Drente. Der er andetsteds i bla-
det indsat en fællesannoncering af arrange-
mentet, så der fi nder du alle de nødvendige 
oplysninger og tilmelding kan ske på www.
hundeweb.dk  
Vel mødt!

5- klub arrangementer

Apporterinmgsprøver og schweis-
sprøver.
Se opslag andet sted i bladet6.

Der vil være mulighed for at indskyde jeres 
riffel inden bukkejagten går ind, da vi igen 
i år afholder en indskydningseftermiddag 
på Herning Jagtcenter i Ørre, den 11. maj 
fra kl. 12-15. Her er vores hjælpere Morten 
Overgaard og Ole Sørensen på pladsen og 
de vil sørge for, at vi kommer godt i gang 
samt for grillmad til afslutning. Tilmelding 
til Ole – tlf. 2238 7201 eller bjarupsogard@
gmail.com eller Morten – tlf. 2178 1468 
eller moove@mariagerfjord.dk 

Indskydning til bukkejægerne

Indskydning.

Opfordring til alle
Jeg vil gerne, som jeres redaktør på DD-
PKs indlæg til Jagthunden, opfordre jer til 
at sende mig en lille historie om en ople-
velse med jeres hund på jagt, til træning, 
på udstilling eller bare en hyggelig stund – 
og meget gerne fulgt af et foto eller to.
Jeg glæder mig til at høre fra jer – senest 
den 1. maj.
Mange drentehilsner fra Helle 

Jagt og Outdoor Messe i Odense den 
25. - 27. april
Her er Drenteklubben repræsenteret sam-
men med FJD og de andre stående jagthun-
deracer, hvor klubberne deltager med en 
stand og fremvisning af deres race. Her har 
vi brug for fl ere frivillige, der har lyst til at 
vise sin Drentsche Patrijshond frem. Alle, 
som deltager eller hjælper til, vil få gratis 
adgang til messen. Meld dig til hos Johanna

www.fjd.dk
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DANSK BRETON KLUB

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

www.breton.dk

Efter i en årrække at have boet i lejlighed 
i Århus og nydt bylivets mange mulighe-
der, fl yttede min familie og jeg ud af byen. 
Dermed fi k jeg endelig mulighed for at få en 
jagthund og for at give den et godt hundeliv.
  For mig har fundamentet for en god og 
spændende jagtdag med haglbøsse altid væ-
ret hundearbejdet. Jeg har været på jagt med 
de fl este jagthunderacer, og når hundene el-
lers har været dresserede og haft talent for at 
fi nde vildt sammen med deres førere, har de 
betaget mig. Da jeg skulle vælge min første 
jagthund, var der derfor også fl ere racer inde 
i billedet. Tidligere har jeg selv trænet min 
fars labrador retrievere og fi eld trail spa-
niels, og jeg har med disse racer haft utallige 
gode jagtoplevelser. Jeg har dog altid haft 
en særlig beundring for hele sceneriet i jagt 
med stående hund. Det har altid imponeret 
mig, at se en velgående hund fi nde fugl på et 
givent terræn, for dernæst at få fuglen sat i 
en stram stand, så en jagtbar situation kunne 
opstå. Det var denne fascination, der fi k mig 
til at studere de stående racer ekstra om-
hyggeligt. Igen og igen faldt mine øjne på 
breton’en. En smuk og elegant hund, som i 
kraft af sin størrelse og beskrivelse i diverse 
bøger, ville passe godt ind i en børnefamilie. 
  Ud over ønsket om at få en jagthund som 
fungerede godt hjemme i familien, har jeg 
også et ønske om at få en hund, som kan 
være med fremme på markprøveniveau. 
Velvidende at det ikke er alle hunde, der har 

formatet til at være med fremme på mark-
prøverne, valgte jeg at tage udfordringen 
om at fi nde min kommende jagthund hos 
breton’erne.
  Efter at have kontaktet bretonklubben, be-
sluttede jeg mig for at tage ud og se hundene 

på marken. Jeg spottede på disse ture hurtigt 
nogle hunde, som gik lidt større og hurtigere 
end de øvrige. Dette bragte mig i kontakt 
med Jan Nielsen (ejer af Pepsi) og Thomas 
Klit (ejer af Da Vinci). Da det senere viste 
sig, at Pepsi ikke kunne få hvalpe, fi k jeg 

muligheden for at få en hvalp fra hendes 
kuldsøster Baly. Parringen skete i det tidlige 
forår 2013, og et kuld på fi re hvalpe så 
dagens lys i maj. Jeg havde længe besluttet, 
at jeg ville have en hanhund, så da kønsfor-
delingen i kuldet blev tre tæver og en han, 
var valget enkelt. 
  Her ti måneder senere ved jeg meget mere 
om, hvad det vil sige at eje og træne en bre-
ton. Vi er rigtig glade for vores hund, som 
vi har døbt det franske navn Louis. Louis er 
uden tvivl en dresserbar hund, som meget 
gerne vil gå på jagt og frem for alt brænder 
for at fi nde ”væsner” med fjer på. Om den 
kommer til at være den markprøvehund, 
som jeg håber på, må tiden samt hundens og 
førerens talent vise. 
  Jeg har netop været på min første trænings-
tur med Louis på Kongenshus hede, hvor 
Louis i den stiveste kuling fi k lov at træne 
søgsoplæg i det smukke terræn sammen 
med en masse breton’er og enkelte settere 
og deres førere. Efterhånden har jeg været 
med bretonklubben på fl ere træningsture 
og markprøver, og her har jeg hæftet mig 
særligt ved den gode ånd, der hersker 
iblandt bretonklubbens medlemmer. Når 
man bruger mange af sine interessetimer 
på jagthundetræning, er det bare rart, at 
det sker sammen med åbne og engagerede 
ligestillede.
Jacob Kærgård Jensen

Jeg valgte også en breton

Sædvanen tro blev der afholdt marktræning 
på Sjælland over tre weekender.
  Første gang var omkring Frederikssund 
og i Hornsherred. Omkring 30 hunde var 
tilmeldt. Flere nye i marktrænings sammen-
hæng var tilmeldt hvilke er yderst positivt. 
Besøg fra Sverige havde vi også. Nisse er 
en trofast gæst på vores træningsture og 
tager gerne turen over sundet med hans unge 
hund. Han har bestemt også fået noget at se 
til. Hans unge hund Micko har et vældigt 
stort søg, noget den aldrene herre kæmper 
lidt med. Sekundere og tage stand er dog 

ikke noget problem. Det ligger bare til den.
  Flere gode situationer blev til på dagen 
trods det at agerhønsene ikke altid er lige så 
tålmodige som vi godt kunne ønske det.
  Anden gang var fordelt på øst og Sydsjæl-
land. Også her blev til nogle gode situa-
tioner for fuglevildtet. Men det er nu ikke 
altid træerne vokser ind i himlen. En del 
har behov for at træne respekt for fl ygtende 
hårvildt og fuglevildt. Det hold jeg gik 
på havde vi nogle gevaldige hareture og 
prelleture men det er vel en af grundene til 
at vi går derude. Træning, træning og atter 

Tre i rap med marktræning
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træning.
  Sidste gang mødtes vi ved Hårlev ikke 
langt fra Køge. Nogen har sikker læst et 
indlæg på Facebook om de mange agerhøns 
vi mødte. Det er dog mærkeligt som færtfor-
hold kan variere på relative korte afstande.
  Holdte der gik på Valø`s jorde havde 
gevaldig med agerhøns og trods fl ere erfarne 
hunde løb de ret ind i hønsene eller løb 
ret forbi. Kun to hunde havde komplette 
fugletagninger. Sådan er vilkårene en gang 
imellem.
  Holdne omkring St. Tårnby og ude hos 
Bent Bonde kunne godt håndtere fuglene på 
korrekt vis og her var der også godt besat 
med det ædle fuglevildt.
  Spænende terræner hvor fl ere af dem også 
bruges til den kommende hovedprøve.
  En stor tak til alle terrængivere for deres 
altid positive velvilje med at stille terræner 
til rådighed.
  Tak til instruktørerne. Flere af dem er også 
terrængivere.
  Claus Nielsen

En sneppe double for stående Breton...Så 
bliver det sku ikke meget bedre!
Det var også ved at være sidste udkald, hvis 
det skulle lykkedes i denne sæson, men den 
28 Januar lykkedes det endeligt! På grund 
af det meget milde vejr har der ikke været et 
decideret sneppefald her hos mig, men der 
har hele tiden været enkelt fugle spredt ud 

over terrænet. 
  Vi (mig og Tess) har været i marken/
juletræer næsten hver dag og skudt vildt 
hver gang vi har været af sted så der er bare 
bygget ekstrem meget erfaring på den unge 
hund (januar måned: 23 snepper, 24 fasaner, 
4 bekkasiner, 5 harer og 18 ænder) Der 
har bare været så mange super situationer, 
men højdepunktet må siges at være sneppe 
dubléen! Hun havde arbejdet rigtigt godt og 
længe ( ca 1 time uden at fi nde noget) i de 
våde juletræer, hvorefter GPS’en gav et bip 
for at signalerer at der var stand.
  75 meter ude stod hun helt stram og 
pegede ind i træerne, jeg gik op til hende og 
gav ordrer til avance. Og det fi k jeg, som et 
lynangreb hun bevoksningen og op fl øj en 
sneppe. Jeg skød og vingede tydeligt snep-
pen som faldt ca. 25 meter ude, men i skud-
det letter endnu en sneppe som bliver leveret 
dødskudt på ca. 10 meters afstand.
  Den eneste lille ærgrelse der var ved 
situationen var, at Tess ikke var stoppet i op-
fl ugten, men var i gang med en knaldapport! 
Hun blev kaldt dæk og ind og fi k en røffel, 
hvorefter hun blev sendt på den sidste død-
skudte fugl som hun hurtigt fandt og bragte 
hjem. Så blev hun sendt på den vingeskudte 
fugl, hun fandt hurtigt nedfaldsstedet og 

begyndte at søge ihærdigt, men kunne ikke 
fi nde fuglen, shit!
  Jeg gik de 25 meter ned for at støtte hende, 
og hun viste mig nedfaldsstedet hvor der 
hang mange fjer i træet hvor fuglen gik 
ned. Nå nu var jeg godt klar over, at alt den 
spildte tid med knaldapport uden fugl og 
apport af den dødskudte fugl kunne blive 
meget dyrebar! Jeg gav ordrer til at søge ap-
porten længere ude, og Tess forsvandt mel-
lem juletræer, jeg blev stående og kikkede 
på GPS’en, først søgte hun ca. 35 meter 
længere ude, men så gik hun af sted.
  125 meter ude fi k hun fanget den levende 
sneppe som stolt blev bragt hjem. I det 
øjeblik jeg fi k øje på hunden, ca. 5 meter 
ude mellem træerne, komme bærende på 
den levende sneppe, må jeg sige at følelsen 
af jagtglæde var stor! Ikke så ringe med en 
Breton fra Kennel Stevnsåen’s. 
Det har været en super sæson hvor der er 
blevet fældet over 150 stykker vildt over 
den lille stående hund.... Det skal blive 
spændende at se på prøverne den kommende 
sæson nu har den da lidt erfaring!
Venlig hilsen
Nicolai Olsen

Så lykkedes det endeligt! - Dejlig mail fra Skotland

Aktiviteter
Apporteringstræning på Fyn
Apporteringstræning starter TORSDAG 
den 19-6 14 kl. 18.30, Nonnebostien v. 
Langeskov
Der skal nok komme nærmere omkring træ-
ningen, som i år er fl yttet til torsdag aften.

Apporteringsprøve 
Lørdag den 2. august 2014 kl. 09.00 samme 
sted.
Mange hilsner
Frede Nielsen (40 42 19 01)

Apporteringstræning på Sjælland
Det forventes, at der igen i år arrangeres 

træningssamlinger både mandag og tirsdag 
i henholdsvis Frederikssund og ved Køge/
Herfølge. Når aktivitetsudvalget har været 
samlet primo april vil nærmere følge på 
hjemmesiden
Aktivitetsudvalget
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Den årlige træningstur på Kongenhus hede 
er et absolut ”must” for mig som hundefø-
rer. Det er vitterligt Kongens Hus man får 
lov at træne i. Der er ikke mange steder til-
bage i Danmark hvor man ser vidderne åbne 
op foran sig på samme måde. Jeg husker 
tydeligt min første tur på heden som tilskuer 
i en vild snestorm hvor vi alle måtte ligge 
kræfterne i mens vi traskede hen over den 
kolde snedækkede lyng. Jeg mindes vildska-
ben i hundenes blik og jeg var betaget fra 
første slip.
  Dette var et fantastisk showroom for de 
stort gående engelske hunde. De charme-
rende små bretoner måtte slide i det, men 
deres iver og uendelige energi lod mig 
tilbage med bekræftelsen af denne hund var 
en sand jagtmakker.
  Min største oplevelse med min egen breton 
på heden var intet mindre end fantastisk for 
mig. Heden bød dengang velkommen med 
vind og solskin, og der midt i lyngen lige 
efter frokost fandt min unge hund hønse-
fl okken, stand, fugle på vingerne og en hund 
som bare satte sig. Heden havde helt sikker 
vundet mig.
  Desværre er det ikke altid agerhønsene vil 
som os og på heden er der masser af plads at 
gemme sig på. Det er nu ikke for agerhøn-
sene jeg kommer på heden, men derimod et 
fantastisk terræn, gode oplevelser og godt 
selskab.
  I år regnede det hele natten, inden jeg 
skulle på heden, men til alt held stoppede 

regnen, da solen stod op, så der var håb for 
en formiddag uden man blev alt for gennem-
blødt.
  Hunden var mere end klar, da jeg startede 
bilen, så det tegnede til endnu en dejlig dag.
  Ved ankomst til hotellet mødtes vi som 
altid med håndtryk, smil og et par friske 
bemærkninger. En af de ting jeg holder af 
når vi mødes på træningsture eller prøver er 
den gode stemning, de små drillerier og at 
der altid er tid til at give et godt råd.

Vi blev traditionen tro delt op i hold og 
begav os ud i terrænet. Det blæste en vældig 
vind og skyerne så noget truende ud, men 
det berørte nu ikke hundene, og på mit hold 
som var et mix af bretoner og settere, var vi 
klar.
  Første slip og Zuma synes at kunne huske 
heden lige så godt som mig. Et dejligt slip, 
solskin, ingen fugle, men mødte da en enkelt 
hare, som Zuma ikke var interesseret i, så en 
fi n start på dagen. 
  Lad mig lige gøre en ting klart at går man 
på heden, skal man være forberedt på at få 
nogle dejlige kilometer i benene på hund 
såvel som ejer. Det fl otte kuperede landskab 
fordrer en god omgang motion.
  Næste slip var sammen med en meget ung 
hund og en ny breton ejer og dejligt at se en 
unghund slå sig lidt fri på det store felt.
Jeg blev i næste slip bekræftet i at den første 
gang på heden for år tilbage virkelig var 
med til at give mig en dejlig hund. Jeg kan 

ikke lade være med at gå og smile lidt for 
mig selv og tage et enkelt billede af min 
hund i lyngen. Det er nu engang bare livet at 
traske ud over knæhøj lyng med et smil på 
læben og en breton i søg.
  Setterne kom også godt i gang, og på trods 
at en enkelt byge bød formiddagen på op-
holdsvejr, så hundene fi k dækket en god del 
af terrænet, men vi må nok indrømme, at her 
først på sæsonen var frokosten en velkom-
men pause for alle.
  Vinden var taget til og udsigten til en lun 
pølse med brød som kunne nydes i shelterne 
lød som en helt god plan. Zuma virkede 
ikke uenig og var glad for en tår vand og læ 
i bilen.

En ting jeg med sikkerhed har fundet ud af 
i bretonklubben er, at der altid er plads til 
et smil og en god historie, og denne frokost 
var ingen undtagelse. Ud over varme pølser 
med brød blev der også budt på varm kakao, 
mens vinden hylede i de få tilbageværende 
træer ved shelterne.
  Udsigten på heden er ikke den værste for 
nu at sige det på jysk, og efter et hvil var det 
tid til at drage ud igen. Desværre måtte jeg 
trække Zuma fra eftermiddagen i år, da et 
sår på hans ben ikke kunne holde til lyngen.   
  En ting er dog sikkert, jeg er på heden 
igen næste år, hvilket jeg håber mange nye 
hundefører også er, for det er virkelig en 
oplevelse for både hund og fører.
Anne Kristensen

Sol, blæst og varme pølser - en god dag på Kongenshus. 
Foto: Flemming og Anne Kristensen

Frokostpausen var tiltrængt.  Shelterne gav ly for den tiltagende vind. Heden, ja man tror det næppe, men kom selv og se.
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Bent Olsen, Grammingtoften 1, 6630 Rødding. 
Tlf. 74 84 51 09/21 75 58 57. 
e-mail: bento@dbmail.dk

www.pointerklub.dk

Tirsdag den 14. januar 2014 blev dyrlæge 
Niels Peter Olesen stedt til hvile fra Vor 
Frue kirke i Skive, efter at et langt og virk-
somt liv havde fundet sin afslutning fredag 
den 10. januar.
NP som han kaldtes i hundesportskredse 
var født og opvokset på landet. Fra barns-
ben var naturen og jagten en integreret del 
af hans tilværelse. I konsekvens heraf var 
det et krav, at hans hunde skulle være gode 
brugshunde.
  I begyndelsen af sit jægerliv havde NP 
forskellige jagthunde, men det var først 
med pointertæven Tinne, der kom gang 
i markprøvesporten, som han deltog i 
med stort engagement fra begyndelsen af 
70´erne . 
  Næsten utallige er de præmier, han har 
hjemtaget på markprøver både her til lands 
og i udlandet. Præmiesamlingen er nok en 
af de største af sin art i Danmark. Det er 
værd at bemærke, at langt de fl este præmier 
er erhvervet på efterårsprøver, sidst da han 
var 77 år og besatte 4. pladsen på klubbens 
efterårsvinderklasse med Treff. 
  Han besatte 1.pladsen på DM 2 gange 
med 2 forskellige hunde -  Assynt Tom og 

efterkommeren DK JCH Rossi.
  For sin gode dressur og føring modtog NP 
sølvpisken, som er klubbens mest eftertrag-
tede trofæ.
  NP var markprøvedommer i 30 år, og han 
havde et særligt blik for den unge hunds 
jagtlige kvaliteter. Han har dømt betydende 
prøver såvel herhjemme som i det store 
udland. Der ud over har han været klubbens 
kasserer og prøveleder på FJD´s midtjyske 
forårsprøver. 
 I midten af 80´erne hjemtog han hanhun-
den Assynt Tom fra England, hvilket fi k 
stor betydning for avlen med vore danske 
pointere. 
  For sit virke for og med den danske poin-
ter har NP modtaget Dansk Pointer Klubs 
fortjenstmedalje i sølv.
  Ud over jagten og hundesporten ople-
vede vi NP som den festlige, veltalende og 
gæstfrie person, som gerne samlede venner 
og bekendte omkring sig - sidst til sin 80 
års fødselsdag for 5 måneder siden. En vel-
lykket og festlig dag, som han glædede sig 
meget over.
  Æret være N.P. Olesens minde.
  PG.

Vintertræning på Heden
Vi havde igen i år den 1. og 2. februar en fi n weekend på Kon-
genshus Hede med solskin og fl ot natur. Vi havde stor tilslutning 
til DPK.s vintertræning - 72 startende hunde som fi k godt med 

træning. Vi så ingen agerhøns. Tak til alle for et par gode dage.
Mvh Jens Have

Niels Peter Olesen in memoriam

Da undertegnede Jan Rasmussen, redaktør af 
klubstof til jagthunden, af personlige årsager 
ikke længere kan varetage jobbet som klubre

daktør, vil posten fremover blive varetaget af 
Bent Olsen. Stof der skal bringes i næste num-
mer af Jagthunden skal sendes til Bent Olsen 

senest den 1. maj.
Jeg vil samtidig takke for den tid jeg har funge-
ret som redaktør for klubben.
Mvh. Jan Rasmussen

Ny klubredaktør af stof til Jagthunden
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Tid til træning i efterskudsarbejde
Når disse linjer læses er endnu en forårs-
sæson med markprøver forhåbentlig vel 
overstået. Alle er så småt begyndt at se frem 
til en solrig og varm sommer.
  I februar kunne vi næsten ikke vente på, 
at det blev forsvarligt at gå de første ture i 
marken for at se, om agerhønsene dog ikke 
skulle have indledt udparringen. 
  Nu kan vi så se tilbage på et par hekti-
ske måneder. Nogle oplevede det gyldne 
øjeblik, da unghunden tog den første stand 
for parhøns; i en kulisse med blå himmel 
og lærkesang. Det er en unik og enestående 
oplevelse hver gang. Andre fi k hunden præ-
mieret i kvalitetsklasse, og nogle gik til tops 
på vinderklasse. 
  Og alle har oplevet glæden ved at arbejde 
med den engelske setter på åben mark. Sam-

men med gode venner i kammeratligt og 
ofte traditionsrigt fællesskab.
  Nu er det så tiden til andre aktiviteter. Den 
helt unge hund skal lære elementær grund-
dressur, og de ældre hunde skal have pudset 
apporteringens værktøjer af. Måske har 
nogle som mål at løfte deres hundes appor-
teringsfærdigheder op på et højere niveau. 
De fl este engelske hunde kan givetvis fi nt 
begå sig på et plan, hvor der apporteres an-
det end udkastede duer og udlagte kaniner.
  Det er en fordel for både hund og fører 
at træne efterskudsarbejdet sammen med 
andre; hold øje med klubbens hjemmeside, 
hvor tilbud om træning annonceres. Og er 
der for langt til træningstilbud blandt ”race-
fæller”, så er der med garanti seriøse tilbud i 
en af de lokale jagtforeninger. 

Forskellige steder i landet blev der i februar 
afholdt fælles marktræning. På Kongens-
hus Hede, ved Haslev, på Midtfyn og ved 
Bramming fi k et fl ot antal hunde deres sæ-
sondebut på vinterterræner, der takket være 
en vinter, der aldrig rigtigt nåede at komme, 
var ideelle til formålet. De unge hunde fi k 
lov til at arbejde sammen med andre hunde, 
og nogle af de gamle hunde fi k høvlet de 
værste unoder fra en lang jagtsæson væk.
Det var glædeligt at se så mange aktive 

engelske hunde. Faktisk var tilslutningen 
nogle af stederne så markant, at der var tæt 
på overbelægning på nogle terræner. Der er 
vist ingen tvivl om, at netop hjælp til mark-
træning er en helt afgørende faktor, når nye 
hundeførere skal hjælpes i gang med en 
engelsk hund.
  Og så er det faktisk rigtigt hyggeligt at 
være med i det positive fællesskab, som 
kendetegner Engelsk Setter Klubs fælles-
træninger.   

Flot tilslutning til vintertræning

Deltagerne i den fynske træningsdag.

Vintermøde Jylland/Fyn
Der blev i år kun afholdt et vintermøde i Jyl-
land/Fyn, mødet blev afholdt ved Herning 
på Gilmosegaard. Der var troppet 30 med-
lemmer op til en orientering om, hvad der 
sker i klubben og i de forskellige organisa-
tioner. Erik Petersen var desværre forhindret 
i at deltage i mødet, men han havde sørget 
for at sende information fra DKK, hvor det 
mest interessante emne var, at man har søgt 
om at få VM til Danmark igen.
  Fra bestyrelsen blev der fremlagt nogle 
nye tiltag for at skaffe nye medlemmer til 
klubben, bl.a. vil der 4 steder i landet blive 
afholdt ungjægerjagt med stående hund. Der 
blev også orienteret om en ny ordning med 
nye jægere, hvor vi giver dem rabat på et tre 
årigt medlemskab og et tilskud ved køb af 
en engelsk setter hvalp.
  Klubben efterlyste ideer til, hvordan vi får 
fl ere penge i vores jubilæumsfond. Der var 
mange, der bød ind med gode forslag, og vi 
vil i bestyrelsen arbejde videre med disse. 
Der blev selvfølgelig også tid til en hyggelig 
hundesnak medlemmerne i mellem. Tak til 
medlemmerne for en god aften, og tak til 
Tage og Kirsten, især til Kirsten, der som 
sædvandelig havde sørget for kaffe og brød.
Bestyrelsen
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I forbindelse med vintertræning på Sjælland 
den 16. februar blev der afholdt et ekstraor-
dinært vintermøde efter træningen.
  Der var mødt femten hunde til træning; rart 
at se.
  På mødet handlede det om, hvad der skal 
ske fremadrettet, da vi er ved at have et pro-
blem: Det kniber gevaldigt med fremmødet, 
når vi afholder arrangementer.

  Det kunne være en mulighed at indlede et 
tættere samarbejde med de andre engelske 
specialklubber. Og ideen, der blev modtaget 
positivt blandt de fremmødte, bliver afprø-
vet i de kommende måneder.
  Der afholdes fi re fælles apporterings-
træningsdage. Første dag bliver 26. april. 
Mødested: Dambæksgård Askovvej 31, 
4733 Tappernøje. Mødetid: Kl. 11.00. Efter 

træningen bliver der grillet pølser.
  De tre andre træningsdage bliver 10. maj, 
24. maj og 14. juni. Nærmere om disse ar-
rangementer på klubbernes hjemmesider.
  Håber at mange vil deltage.
  Med venlig hilsen
  Søren Rydahl Gotthard

Fra træningsdagen på Sjælland.

Træning og ekstra vintermøde på Sjælland

Røge 90 år
Engelsk Setter Klub’s æresmedlem Q. 
Fuglsang-Røge fyldte den 5. februar 2014 
90 år. Røge, som han i daglig tale kaldes 
blandt hundesportsfolk er sikkert ikke så 
kendt blandt nye medlemmer, men os der 
har nogle år på bagen ved at Røge er en af 
jagthundesagens store frontkæmpere, som vi 
især i Engelsk Setter Klub har nydt godt af.
  Q. Fuglsang-Røge blev indvalgt i Engelsk 
Setter Klubs bestyrelse i 1967 og havde 
beklædt mange af posterne her, da han blev 
klubbens formand i 1979. En formandspe-
riode der strakte sig frem til 1988. Røge’s 
store viden om jagthunde, og hans evner 
som organisationsmand, gjorde at han også 
blev formand for FJD.
  Røge har i en menneskealder været dom-
mer såvel på markprøve som på udstilling 
og er altid kendetegnet ved sin korrekte 
optræden. Udover at have dømt samtlige be-
tydende prøver herhjemme dømte Røge ofte 
i de øvrige nordiske lande og var herigen-
nem medvirkende til at holde nær kontakt til 
Norden. Men også som hundefører gør Røge 
sig gældende ved altid at møde med veldres-
serede hunde. Ved verdensmesterskaberne 
i Frankrig i 1981 blev Bianca individuelt 2. 
vinder med Cacit og ”i nyere tid” ser vi Sam 
I, II og III gøre sig gældende på prøverne.
  Udover sit æresmedlemsskab har Engelsk 
Setter Klub I Danmark hædret røge med 
æresplaquetten i sølv og guld ligesom Røge 
også er udnævnt til æresmedlem i Svenska 
Setterklubben.
  Kære Røge! Engelsk Setter Klub i Dan-
mark ønsker dig hjertelig tillykke, og håber 
at du fortsat må nyde dit otium.
ESK 

Flemming Gerner 
Lørdag den 8. februar 2014 afgik et af 
Engelsk Setter Klubs mangeårige - samt 
et af vore ældste medlemmer - Flemming 
Gerner ved døden næsten 91 år.
  Flemming Gerners medlemskab strækte 
sig tilbage til begyndelsen af 1960’erne. 
Han var kendt som et af vore estimerede 
medlemmer – med sin korrekte optræden, 
var han sportens gentleman. Flemming 
Gerner startede med Ørbækgaards Dinna 
- en meget elegant tæve med søg, fart og 
stil i topklasse, der blev eksteriørcham-
pion. 

  Da Otto Ramel parrer SCH Paloma av 
Ekebäck med den norske tophund Fjel-
rosas Tell sikrede Flemming Gerner sig 
Randi av Ekebäck. Randi var en frem-
ragende hund, der med sit rene søg og 
smukke stil bl.a. vandt vores vinderklasse 
i 1978. Det blev imidlertid broderen 
Sapeur, fra en senere kombination, der 
ligeledes blev eksteriørchampion, der 
får betydning i avlen. Med sin ubændige 
jagtlyst forsyndede han sig ofte mod 
spillets regler og kom ikke som sine 
søskende blandt markprøveeliten, men 
hans efterkommere med fl ere forskellige 
mødre fejerede op gennem 80’erne og 
90’erne store triumfer på mark og bænk. 
  Senere kom de højt meriterede hunde 
Pilehave Saba og Pilehave Salome til.
  Den seneste halve snes år havde Flem-
ming Gerner ikke deltaget på prøver men 
havde til for ganske få år siden stadig 
udøvet sin store passion – jagten med den 
engelske setter. 
  Som anerkendelse for sit store arbejde 
med den engelske setter har Flemming 
Gerner modtaget Engelsk Setter Klubs 
æresplaquette.
  Æret være Flemming Gerners minde.
ESK

Dødsfald

Husk tilmelding til FJD-udstillingen 
i Vissenbjerg d. 15. juni
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Debutant sejrede på DGSKs Forderby
Årets Forderby foregik i år på Tuse Næs og 
omegn, hvor terræn- og prøveleder Michael 
Olesen sørgede for store og fl otte marker. 
13 hunde var tilmeldt, klar til at vise deres 
kunnen, og ikke mindst dyste om at blive 
første vinder. Og for at fi nde den rette 
vinder, havde Dansk Gordon Setter klubben 
inviteret dommer Søren Stærkær og hans 
kone Maren, som assisterede ham med at 
give kritikker.
  Hundeførerne blev lovet fugle på terræ-
nerne – og det fi k de også. Men det skulle 
vise sig, at ikke kun agerhøns var godt 
repræsenteret på markerne på Tuse Næs, 
det var haren også! Dette voldte for nogen 
hundefører store udfordringer, og hundenes 
lydighed blev godt og grundig sat på prøve. 
Søren dømte på en god og positiv måde, og 
alle hunde fi k en fair chance for at vise hvad 
de kunne.
  Efter en god middag, blev det tid til at 
fi nde de hunde som skulle kæmpe om poka-
lerne. Søren Stærkær fandt hurtig fi re hunde, 
som han ville se i en matchning. Disse 

fi re hunde var, Øens Apollo af 5. maj 07, 
Åmosens Douglas af 5 maj 07, Øens Agaton 
Verdi af 5. maj 07 og Østjyllands TT Tanni. 
Matchning blev sat i gang og det gik ikke 
længe før vinderen var fundet. 
  Åmosens Douglas af 5. maj 07 v/ Martin 
Larsen, som er ny hundefører, gjorde et fl ot 
stykke arbejde, og vinder Dansk Gordon 
Setter klubs Forderby 2014. Østjyllands TT 
Tanni v/Henrik Geil blev anden vinder, og 
Øens Aganton Verdi af 5. maj 07 v/Torben 
Schultz Jensen blev tredje vinder. 
  Alt i alt var det en rigtig god dag, med 
mange gode situationer for hunde og hun-
defører. Og selvom det var koldt, og vejret 
godt kunne have været lidt bedre, så forblev 
humøret højt hele dagen igennem, både hos 
hundeførerne og hos tilskuerne. 
  Stort tillykke til alle tre Forderby vindere 
med placeringerne, og et held og lykke med 
på vejen til dem som skal repræsentere Gor-
don Setteren til Derbyet d. 21 og 22 marts 
2014. Knæk og bræk!
  Kersti Jannsen Schmidt  Martin Larsen og Douglas ved  præmieoverrækkelsen.

På opfordring fra klubben fortæller Lauge 
Larsen herunder om sin erfaring med Gor-
don Setter racen

Hvorfor valgte jeg en GS? Midt i de glade 
60 ere løb jeg rundt og spillede fodbold, 
som hovedparten af byens drenge gjorde. 
Lige over for fodboldbanen lå et militær 
depot med et ca. 3 m. højt hegn omkring. 
Derinde bag hegnet løb mine drømmehunde 
rundt.
  3 smukke sorte veltrænede skønheder, 
brune dybe øjne, elegante fl agrende faner og 
et dejligt sind, som bevirkede at de altid var 
klar til den store kæle/klappe tur.
Det var den dengang kendte jæger og 
markprøvemand Jens ”TRUT ”Johansen der 
residerede bag hegnet og da der meget ofte 
i jagtsæsonen også hang et bundt fasaner, så 
er det klart at det fangede min interesse.
  Der skulle gå mange år før vi fi k vores 
første GS. Der måtte fl ere andre hunde ind i 

hjemmet før jeg sagde, nu er det tid. Det var 
i 1987.

Familien Plejdrup på Sydsjælland havde 
en tæve, som de mente kunne levere et 
godt kuld hvalpe, og da de havde valgt en 
hanhund som jeg havde fulgt og hørt meget 
godt om, valgte jeg en tæve fra det kuld, 
hun kom til at hedde Mitzie. Hanhunden de 
havde brugt i parringen var Fjellet`s Dannie 
og ejeren af denne hund var Tony Andersen. 
Det skulle senere vise sig, at Tony og jeg 
ved samme lejlighed startede et livslangt 
venskab med en masse spændende oplevel-
ser, både på markprøver, på jagt og privat.
  Han fi k mig ind på markprøve vejen og 
lærte mig en masse.

Seks GS-er det blevet til gennem tiden, 
ikke alle lige gode markprøvehunde, men 
fælles for dem alle er, at de har været rigtig 
gode jagthunde. Vi har i dag 3 hunde med 

Gordon Setter profilen - Miniportræt af Lauge Larsen
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39 hunde var tilmeldt vor årlige Vinterud-
stilling i Fredriks - heraf 6 Gordon settere 
(incl. en hvalp).
Vi havde i år valgt at afvikle udstillingen 
en fredag aften og uden yderligere ar-
rangementer tilknyttet. Og dog... I samme 
Weekend havde ESK i Danmark træningstur 
på Kongens Hus Hede, hvor alle racer var 
velkomne. 
  Gordon setter „folket“ havde dog ingen 
interesse i dette sidstnævnte tilbud, på trods 
af dette herlige terræn må være indbydende 
for en hver sort setter - lige det terræn de er
skabt til. Kun en sort mødte op.
  Tilbage til udstillingen! Bedst i Racen og 
den eneste med EXCL, blev Blacksetter 
Aslan ved Jan Andre Aasmoens - på dagen 
handlet af Ole Halberg. 
  Bedste hvalp blev Åens C Leica ved Erik 
Petersen.

I gruppekonkurrencen til sidst om Best in 
Show vandt Blacksetter Aslan og tildeltes 
Udstillingspokalen samt ærespræmie fra 

Markedsføringsudvalget. En fl ot sølvpræ-
mie! 
  I dysten om Udstillingens Bedste hvalp 
tabte Leica til en Breton og en af grundene 
var utvivlsomt  at hun hoppede og hoppede 
op af sin fører .... men glad var hun!
  Gordon setteren har i øvrigt stolte traditio-
ner i Best in Show konkurrencen. Første år 
vandt Svartkulpens Texas Ranger, andet år 
gik sejren til en Irsk setter, tredie år vandt 
Åens Mads og nu for fjerde gang vandt  
Blacksetter Aslan.
  Der var tilmeldt 11 Irske settere, 9 Breton, 
6 Gordon settere, 4 Pointere og 9 Engelske 
settere. 
  Udstillingsleder var Hans Henrik Grand og 
vi takker alle for et godt arrangement. Li-
geledes tak til sekretærerne i ringen, Astrid 
Clausen og Jens Ole Nielsen.

Der var en pæn publikumsinteresse og 
forholdsvis mange mødte op og kikkede på 
denne hyggelige fredag aften. Og alle de 
kunne nyde en fredag aften uden Blachman i 

TV, joh, det var næsten det bedste.
  Efterfølgende deltog mange hundeførere, 
publikummer m. fl . i en fællesspisning.
Rygterne vil vide, at det blev sent for den 
udholdende hårde kerne, der altid bidrager 
en festlig aften. Tak for det :-)
  Mon ikke vi klemmer på til næste år igen... 
det er som udstillingen er blevet bæredygtig.
VH Erik P

Gordon Setter blev BIS på vinterudstillingen i Frederiks

en passende aldersfordeling.  Ældste mand 
og førerhund, Nymarkens Hopper er godt 
10 år og er for mange år siden overgået 
til jagthund. Hans jagtlige egenskaber er 
uovertrufne og han kan sagtens leve op til 
de bedste rene apporterende hunde. Jeg er 
med i et større jagtkonsortie, hvor der ofte 
ligger + 100 fasaner på paraden. Hans store 
apportlyst bevirker at når vi er færdige med 
en såt, kommer jeg ofte med en god hånd-
fuld fasaner og folk tror jo det er mig der 
er godt skydende, men de skulle bare vide!. 
Han er i dag en noget selvstændig hund der 
har sin egen mening om hvordan vi skal 
drive såterne, men kan sagtens stå i en stand 
i 15 min. og vente på at jeg kommer forbi og 
siger avance.
  Nummer 2 hund i hierarkiet er Nørre 
Løgum`s Daphne af 5. maj 07. Ubetinget det 
største talent jeg har haft mellem hænderne, 
hun har i hele sin opvækst kun haft et mål, 
at fi nde og nagle en fugl. Hun er konstant på 
jagt, uanset om det er på torvet i Roskilde 
eller i en roemark på Lolland. Hun havde 
en solid stand meget tidligt, og sekunderede 
Hopper helt naturligt 6 md. gammel, det 
var derfor ikke svært at beslutte, at jeg med 
hende, godt kunne tillade mig at lave et kuld 
hvalpe. Hun har en række fi ne placeringer i 
Vinderklasserne.
  Nr. 3 i rækken er Åmosens Gilbert, en 
hvalp efter Daphne og Dott NO. Han har et 
dejligt temperament, er nu 16 md. Sekunde-
rede allerede som 4 md. gammel og havde 
sin første stand som 6 md. gammel hvalp. 
Men min erfaring siger mig, at hanhunde 
er noget langsommere i opvæksten både 
mentalt og fysisk, han skal derfor gå og 
hygge sig så alt falder naturligt på plads. 
Men forventer dog at han kan klare sig på 

markprøverne her i foråret 2014. 

Min erfaring med hvornår man kan starte 
træningen af en hvalp er meget forskel-
lig fra hvalp til hvalp, nogle tævehvalpe 
kan sagtens klare både apport træning og 
markprøvetræning inden de er fyldt 10 -12 
md. Og andre skal vente til de er 16 – 18 
md gamle, men jeg har ”lege” trænet alle 
mine hunde næsten fra det øjeblik jeg fi k 
dem inden for dørene. De er kun i mindre 
omfang kommet for fugl de første 12 md. 
Og helst i situationer hvor jeg havde kontrol 
over hunden, men helt at undgå prelleture 
det er næsten umuligt og jeg tror heller ikke 
det skader noget.
  Grunddressur og apporteringstræning har 
altid været prioriteret meget højt på min 
liste og det er områder jeg bruger meget tid 
på. Vi har de bedste muligheder for træning 
her på Sjælland hvor der gennem årene er 
vokset et godt samarbejde op mellem alle de 
engelske racer på træningscentret Hagested-
Gislinge. 
  Når jeg rigtig begynder på markprøvetræ-
ning så starter jeg altid op på marker med 
meget lidt vildt og gerne på områder, der er 
begrænset af gærde så hunden ikke starter 
alt for voldsomt op, men et er teori et andet 
er hvad der sker i praksis, derfor er en dæk 
fl øjte eller kom hjem fl øjte et must.
  Når jeg bevidst fi nder fugle for min ung-
hund, sker det helst i en lang snor, hvor jeg 
kan stimulere stand instinktet, rose hunden 
og undgå at den preller, det lyder simpelt 
men er forbandet svært!

En anden ting, som kan være svært, er at 
vælge hvalpe i et kuld - eller er det? Har jeg 
først taget beslutningen om det skal være en 

han eller tæve, så er næste afgørelse efter 
min mening at vælge ud fra udseende, det 
skal selvfølgelig være i orden og derefter 
undgå fl øjene, her mener jeg at hvis der er 
en hund der er super aktiv så kræver det 
også en ejer der magte den formentlige 
meget aktive hund og har erfaring til dette. 
Jeg vælger en aktiv hund der kan klare sig i 
kuldet og har både personlighed og selv-
stændighed. Jeg tror den største og meste 
afgørende faktor på en hvalps udvikling og 
slutresultat er den påvirkning den får gen-
nem opvæksten.
  Den voksne hund skal være harmonisk – 
dressurbar – have en stor jagtlyst og gå på 
jagt for mig. Mine hunde er alle inde hunde 
og om det er et kendetegn for GS’ern, så 
er de alle rolige og kan ligge i timer under 
bordet og bare slappe af.
  Ingen af mine hunde kommer med på 
større jagter før de er min. tre år, de skal 
helst have fået deres 1. præmie og har 
selvfølgelig bestået apportprøven. En sådan 
markprøvehund er en fornøjelse at gå på jagt 
med, de behersker de fl este facetter i jagten 
og kan ofte klare meget vanskelige apporte-
ringsopgaver både på land og i vandet.

Skulle jeg kunne påvirke racens udvik-
ling de næste 20 år, så ville jeg gå efter 
hunde med endnu større jagtlyst, uden at 
miste dressurbarheden og pleaser instinktet, 
en stærk og sund kropsbygning der elegant 
magter at afsøge markerne time efter time 
og lad mig slå fast VI ER MEGET LANGT 
I DEN RETNING. 
  DGSK takker Lauge fordi han ville dele 
sine erfaringer med os.

BIS, Blacksetter Aslan.
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Der er to typer irsksetter
FJD har afholdt eksteriørdommer seminar, 
for samtlige dommere indenfor de stående 
jagthunderacer i FJD regi. Seminaret blev i 
øvrigt afholdt, i tæt samarbejde med DKK, 
der var repræsenteret af medlemmer i eks-
teriørudvalget. Omkring 60 personer deltog 
i mødet, hvoraf halvdelen var dommere, 
resten foredragsholdere og hundefører, til 
omtale og præsentation af de forskellige 
racer. I spidsen for seminaret stod Gunnar 
Jensen, og Erik Pedersen var ord styrende, 
både under mødet og ved fremvisningen af 
hundene.
  Til indledning af seminaret var invite-
ret Per Harald Nymark fra Norge, med et 
foredrag om, almen anatomi, omhandlende 
bevægelse i forhold til ekstriør, kaldet 
”Form og Funktion”. Per er en meget kendt, 
og respekteret Irsksetter mand, og har ved 
tidligere lejlighed gæstet Dansk Irsksetter-
Klub, med sine gode foredrag.
  Pers oplæg, var en kraftig opfordring til, 
at tage vare på den oprindelige og funktio-
nelle fuglehund, uden indblanding af show 
dog typen, der af fl ere grunde, ikke kan 
bruges til jagt. Per sagde blandt andet: Vi 
må tage vare på den funktionelle jagthund, 
og at show dogs ikke dur til jagt, fordi deres 
anatomi ikke er funktionel nok, til at holde 
til jagt over fl ere timer. Opdrættere som 
arbejder med show dogs, respekterer ikke, 
hvorfor vore jagthunde må være bygget 
funktionelt. Vi må bevare vores traditioner. 
Opdrættere af show dogs, med hjælp af 
mange eksteriørdommere, har forandret 
eksteriøret på for eksempel, irsksetter og 
gordonsetter, så de er blevet helt ubrugelige 
til jagt. Citat slut.
  Gå ind på Norsk Irsksetter Klubs hjem-
meside, under ”om racen”, vælg dernæst, 
”racestandard og racekompendiet”, for at 
fi nde Vigdis og Per Harald Nymarks IS 
racestandard med bemærkninger, det er 
lærerig læsning, og understreger hvad Per 
mener med, en velbygget og funktionel 
fuglehund.   

Per der kommer fra Trondheim, i den del 
af Norge som kaldes Trøndelag, havde i 

starten af sit indlæg, et lille vers af digteren 
Johan Herman Wessel, skrevet til Johan 
Randulf Bull, der også er født i Trøndelag, 
og senere ved Norges selvstændighed, blev 
landets første højesterets præsident. Wessel 
og Bull, der begge studerede ved universi-
tetet i København i 1770-årene, og mødtes 
i ”Det Norske Samfund” der, var engang på 
bekkasinjagt i Jylland, her blev Bull ramt i 
hatten, af et skud fra et haglgevær, formo-
dentlig afgivet af en Jyde forstås, da jagten 
jo foregik i Jylland. Siden skrev Wessel, sit 
lille vers til Bull, selvfølgelig på Norsk: 

Engang en ret forvoven Jyde 
Med Hagel paa en Thrønder vilde skyde, 
Men fi k hans Pande ei i sønder, 
Nei, der skal Kugle til en Thrønder!

Trøndelags manden Per Nymark, har måske 
alligevel ikke, følt sig helt på sikker grund, 
i Jylland. 

Dansk Irsksetter-Klub havde opfordret 
Ole Schmidt, til at fortælle om irsksetterens 
fortrædeligheder på udstilling. Der fi ndes 
i dag to forskellige typer irsksettere, sagde 
Ole, hvorefter salen var i oprør. Ifølge IS 
racestandarden fi ndes der kun en, lød høje 
protester fra DKKs repræsentanter.
  Ser man på DKKs udstillinger, og sam-

menligner med FJDs, og vor egen udstilling 
på hovedprøven, er hundene ualmindelig 
meget forskellige, og bliver der ikke lavet 
om på dette, så vil vi fortsat have to forskel-
lige typer, selv om vi kun har en racestan-
dard, at dømme irsksetteren efter. Syd 
europæiske og oversøiske dommere, kender 
jo ikke irsksetteren som en jagthunde race, 
fordi De i Deres hjemland, aldrig har set 
andet end show dog typen. Nogle har sågar 
tildelt udstillingscertifi kater til hunde, på 
udstillinger i Danmark, der ikke var brugs-
prøve præmieret, og derfor ikke har været 
fremført i en brugsklasse.
  Det lykkedes Ole, at få alle overbevist om, 
at irsksetteren virkelig har et problem, med 
to forskellige typer, en show dog, og en jagt 
type, et stort problem, der snarest må løses. 
  DKKs repræsentanter på mødet, opfor-
drede alle specialklubberne i FJD, til at 
indsende Deres dommerønsker, til eksteriør 
udvalget, der lovede at tage ønskerne med i 
Deres overvejelser, ved fremtidige udstillin-
gers besættelse med dommere.
  En stor del af eftermiddagen, blev brugt til 
at se på virkelighedens hunde, fremført af 
repræsentanter for alle FJDs specialklubber. 
En virkelig lærerig dag, for alle tilstedevæ-
rende. 
Palle Krag.

Per H. Nymark. På sikker grund eller ej. Foto: Anette 
Laursen.

Præsentation af IS på dommermødet i januar. Fra ven-
stre Erik Pedersen, Søren Godtfredsen, Ulrik Kjærsga-
ard og Per Harald Nymark. Foto Annette Laursen.
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Årets Irsksetter.
Årets Irsksetter 2013 blev Erica 
DK11463/2009 ved Ulrik Kjærsgaard, 
der i alt opnåede 110 point. Ulrik har selv 
opdrættet Erica, der er efter Klippeøen´s 
C. Tjako og Askedalen´s Bonni. Erica er 
udstillings champion, og i efteråret 2013 
blev Erica også Jagtchampion. 

Årets unghund.
Årets unghund 2013 blev Mårup Cato 
DK13100/2011 ved Per Pedersen, Cato 
er efter Rosendales Sam og Mårup Klip, 
opdrættet af Erik Rimmen. Det huskes, at 
Cato blandt andet vandt, Unghunde Kon-
kurrence Klassen på forårets hovedprøve i 
2013 ved Horsens, og har i alt på mark-
prøve opnået 3 stk. 1. præmier i UK, en 
1. præmier på brugsprøve, og en 4. vinder 
placering på DISKs efterårs vinderklasse. 
Det må siges at være en fl ot præstation, af 
en kun to et halvt år gammel hund. 
Begge fører ønskes tillykke af Dansk 
Irsksetter-Klub.

Erica og Ulrik.

Cato og Per.

Vinterudstilling i Frederiks
Mellem 40 og 50 hunde, havde denne 
februar aften fundet vej til Alhede Hallerne 
i Frederiks. Der var udstilling af Engelske 
stående jagthunde under FJD, skudt i gang 

af FJD markedsføringsudvalg, for år tilbage, 
med udstillingen på Frijsenborg. Udstillin-
gen var henlagt til fredag aften, så delta-
gende hunde og fører, lørdag kunne blive 
luftet på Kongenshus Mindepark. 
  En stor fl ok Irske var mødt frem, alle 
markprøve præmieret, med undtagelse af 
fi re unghunde. Ikke mindre end fem var 
tilmeldt i brugsklasse hanner, det var en fl ot 
række. Dommer Marianne Weichenfeld, 
tildelte alle fem excellent, og De tre bedste 
CK. Bedste IS han blev Mårup Messi, ved 
Per Pedersen, der blev Bedst I Racen, og fi k 
tildelt certifi kat. Dermed blev Messi udstil-
lings champion.
  I brugsklasse for tæver, var to hunde 
tilmeldt. Bedste tæve blev Kragereden 
Maggie, ved Kent Madsen, fortræffeligt 
fremført i ringen af Christina Bak. Maggie 
fi k excellent, blev Bedst I Modsatte køn, og 
fi k certifi kat. Stort tillykke. 
Palle Krag.

: Fra venstre Christina med BIM Kragereden Maggie 
og Per Pedersen med BIR Mårup Messi. Foto Lene 
Knudsen.

35 IS hvalpe i 2013
Ifølge Dansk Kennel Klubs opgørelse, er 
der i Danmark registret 35 Irsk Setter hvalpe 
i 2013, hertil kommer, at der er importeret 
eller overført tre Irsk Settere. Antallet af 
tillagte hvalpe i Danmark, har i en længere 
periode været på omkring 50 IS om året, 
men er nu tilsyneladende faldet lidt. Der er 
registreret 70 Pointere, 68 Gordon Settere, 
og 51 Engelsk Settere i Danmark i 2013, 
så vi ligger klart lidt under med kun 35 IS 
hvalpe.
  På generalforsamlingen i Horsens 2013, 
var der debat om antallet af tillagte hvalpe 
i Danmark, var stort nok. Siden dengang, 
er der kommet en aftale i stand, mellem 
Irsksetter klubberne i Norge, Sverige og 
Danmark, om adgang til klubbernes hvalpe-
lister på hjemmesiderne, med et direkte link. 
Det er ikke nogen stor oplevelse, at se hvor 
mange hvalpe der er til salg, eller rettere 
hvor mange opdrættere, der fortsat har salgs 
annoncer på hjemmesiderne, også på kuld, 
der er af ældre dato. Min mening er derfor 
fortsat, at hvalpe tillægget i Danmark er 
stort nok. Det vi mangler i Dansk Irsksetter-
Klub, er ikke fl ere hvalpe, men derimod 
fl ere medlemmer, og gerne aktive medlem-
mer, når det er lykkedes, så kan antallet af 
IS hvalpe måske øges.
  I den Norske Kennel Klubs blad, Hun-
desport, står det at læse, at der i 2013 blev 
registreret 469 IS hvalpe i Norge. I Sverige 
er der registreret 298 IS hvalpe. Det vil sige, 
at vi ved opslag på Dansk Irsksetter-Klubs 
hjemmeside, har haft adgang til, at vælge 

mellem ca. 800 IS hvalpe, det må siges at 
være rigeligt. Af disse 800 IS hvalpe, er der 
Dansk blod i mange.
  I klubbens snart 100 årige historie, har der 
været en livlig handel, der er blevet sendt 
hunde frem og tilbage mellem landene, 
som var det et land. I Danmark har vi i dag 
(før forårs markprøverne), 16 tæver og ni 
hanner, i alt 25 IS, på det, der i gamle dage 
var ”Avlsvejledningens” positiv liste over 
avlshunde.
  Alle disse 25 avlshunde har alle Danske og 
Nordiske aner i Deres stambog. De fi re IS 
importer, to Tyske og to Norske, har Danske 
aner i udvidet stambog på DKKs hundeweb. 
To Danske IS har Svensk blod i 4.-led i 
stambogen, (Janås Arrac). Hos resten af IS 
hunde, står der Nordiske eller oversøiske 
hunde direkte i stambogen. Den Danske 
Irsksetter stammen, må betragtes som en 
Nordisk Irsksetter, vil en opdrætter søge 
virkelig blod fornyelse, skal det være fra 
oversøiske lande.
Palle Krag. 

Der er adgang til ca. 800 IS hvalpe på DISKs hjem-
meside.

Ny udstillings champion
På udstillingen i Frederiks den 7. februar 2014, fi k Mårup Messi DK02213/2007, tilhørende 
Per Pedersen, tildelt sit tredje udstillings certifi kat, og dermed blev Messi udstillingscham-
pion.    Dommer på udstillingen var Marianne Weichenfeld. Messi har tidligere fået certifi kat 
i 2012 ved dommerne Ivar Tang, og N. P. Clausen. Messi er opdrættet af Erik Rimmen, efter 
Rødrypa´s Riders On The Storm og Klippeøen´s C. Sill. Messi blev i efteråret Jagtchampion, 
på Dansk Irsksetter-Klubs efterårs vinderklasse, så Messi er nu dobbelt champion.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker tillykke
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DANSK IRSKSETTER KLUB

Der var budt på stort morgenkaffe bord, 
tidligt lørdag den 22. februar, på Frederiks 
Kro, tæt ved Kongenshus Mindepark. Dansk 
Irsksetter-Klub havde inviteret formanden 
for Engelsk Setter Klub i Danmark, Erling 
Clausen til at fortælle om Fælles mark-
prøve regler. Erling var imidlertid blevet 
forhindret, så det blev tidligere formand 
for Dansk Pointer klub Kristian Johansen, 
der på fortrinlig vis, gelejde os igennem 
reglerne. Spørgelysten under mødet var stor, 
det var som altid, dommerens frie skøn, og 
den positive bedømmelse af hundene, stilens 
inddeling, fra dårlig til fortrinlig, tilpasset 
hovedføring, halerørelse, stående og lig-
gende stand, var hunden urolig eller prellede 
den, da fuglene lettede, sekundering, hvor 
åbent er et åbent søg, hvad er stik søg, 
kategori inddelingen i VK, og meget andet. 
Alle spørgsmål blev forklaret og besvaret på 
fi neste vis, så alle kunne forstå, muligheden 
for variationerne, i de enkelte dommeres 
bedømmelse.  

Efter Kristian Johansens indlæg, tog 
formanden for Dansk Irsksetter-Klub, 
Erik Rimmen ordet og oplyste i korte træk 
om forårets begivenheder. Et par virkelig 
lærerige timer, var alt for hurtigt gået, og 
regnvejret på Kongenshus Mindepark trak i 
os alle.
Palle Krag. 

Vintermøde Frederiks Kro

Brian Krogh takker Kristian Johansen for foredraget.

Igen i år havde Brian Krogh sat sig i spid-
sen, for en trænings weekend på Kongens-
hus hede. Frost og sne var i år afl øst af, en 
lidt langtrukken regnbyge fra morgenstun-
den, der dog som dagen skred frem for-
svandt mod nord. Vore Norske venner, der i 
fl ere år har deltaget, var i år afl øst af to unge 
Svenske fl ickor, medbringende Irsksettere, 
der virkelig ville ud for at se området.
  Der blev traditionen tro, ikke set mange 
agerhøns, men harer, råvildt og ugler, blev 
det da til på mit hold. I øvrigt er der høns 
på Kongenshus Mindepark, det er blot et 

ualmindeligt stort område at afsøge, og det 
er nok mest nærliggende, at hønsene fi ndes 
i udkanten af området, op mod kultiverede 
marker. Igen i år blev der serveret dejlige 
varme pølser, ved det nye udsigts tårn, der 
er opført ved kiosken. Der er ualmindelig 
god grund, til at anbefale en tur på heden, 
når solen skinner og lyngen blomstre, det er 
en uforglemmelig oplevelse. 
  Dansk Irsksetter-Klub takker Brian og 
”Pølsemanden” for en fi n dag på heden.
  Palle Krag.

Træningstur på Kongenshus

Der var høfl ig selvbetjening ved Pølsemanden. Vore Svenske venner ved froko-
sten. 

Jærven
På årets rypejagt i Sverige havde vi en 
mærkelig oplevelse! Vel ankommet til 
fjeldet og med store forhåbninger, drog vi 
op over træ grænsen, og var nok kommet 
vel højt op i forhold til dal ryper, men en 
fantastisk udsigt ud over det golde øde 
fjeld. MIX søgte langt ude lidt op af en 
lille slugt ca. 300 m. ude, pludseligt sad 
der noget grimt og skuede ud over fjeldet 
midt mellem MIX og mig.
  Først tænkte jeg, hvor er føreren til den 
Gordon setter? Langsomt gik jeg over i 
mod det underlige dyr som slet ikke havde 
set mig, men var meget fokuseret på MIX 
som søgte upåvirket, da jeg var kommet 
lidt tættere på, kunne jeg se det var en 
Jærv, efter lidt tid var det lige som om, at 
jærven søgte opmærksomhed fra MIX, han 
havde lige haft en mindre tur efter en Ren, 
så han var klar til løjer, jærven luntede 
underligt og langsomt mod mig og jeg stod 
helt stille og nød det sjældne syn. 

  Da MIX interesseret nærmer sig jærven 
vender jærven rundt og hugger MIX i 
læbe og næse ryg, heldig vis kun i blød-
dele, jeg er nu kun 50 m. fra balladen, og 
råber højlydt, jærven bliver forskrækket 
og glemmer alt om MIX, heldigvis for en 
jærv kan med lethed knuse enhver knogle 
på en hund. Ja fjeldet har sine luner!
Ole Schmidt.

Mix med bidsår efter samtale med jærven.

Ole på Kongenshus Hede med Red Garlic´s Red 
Onion Mix, hvor alle kunne se den var på toppen. 
Foto Palle Krag.

Nordisk vinder
Dommer Svend Otto Hansen, udnævner 
her DK14666/2008 Dubliner Mac Adamia, 
ved Nana Strüwing og Camilla Strüwing, til 
udstillingens bedste IS og Nordisk vinder 
2012. Adamia blev BIR på Bornholm, i Bal-
lerup, Svendborg Idrætspark, og Varde, samt 
BIM i Roskilde 2013, og 
Adamia blev med 23 point Dansk Kennel 
Klubs racevinder blandt IS, på DKKs udstil-
linger.
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Ole Halberg og hans Gordon Setter – 
DKJCH Blacksetter Aldo blev i 2013 dan-
marksmester for de stående engelske hunde. 
På det tidspunkt var Aldo ganske ung - kun 
ca. 3½ år gammel - og det var derfor en 
lidt usædvanlig præstation. Det kunne være 
interessant at vide, om det er Aldo, der er 
helt unik eller om det er Oles træning eller 
begge dele, der har givet dette fl otte resultat. 
Det vil jeg prøve at undersøge og er derfor 
kørt til Oles bopæl i Bjæverskov lidt vest for 
Køge, hvor vi har aftalt at mødes. 

Jeg har ikke truffet Ole tidligere og er lidt 
spændt på, hvordan det skal gå. Oles rolige, 
sikre facon gør dog, at jeg med det samme 
føler mig meget velkommen. Det er tydeligt 
for mig, at Ole lægger stor vægt på, at vi får 
en god samtale. Alt er forberedt og tilret-
telagt, så vi kan tale sammen uforstyrret. Jeg 
tænker, at her er måske noget af hemmelig-
heden, bag de gode resultater.
  Jeg har endnu ikke set Aldo, men da jeg 
spørger efter ham, giver Ole ham tegn til 
at komme. Den tager forsigtigt - med Oles 

samtykke - min godbid, og vi kan gå i gang 
med snakken. 

Hvor stammer interessen for de stående 
jagthunde så fra?
Ole fortæller, at han siden han var en lille 
dreng, har været omgivet af Irsksettere og 
som 15. årig blev han af sin morbror, Erling 
Juul introduceret til markprøvesporten og 
alt, hvad dette indebærer. I de efterfølgende 
år var Ole med på mange markprøver og 
hjalp til på utallige apporteringsprøver.

Ole og Aldo
Når en hund på 3½ år vinder Danmarksmesterskabet, må der ligge noget helt særligt bag 
ved. Jagthunden har besøgt den sympatiske hundefører og jæger og fundet ud af, at målrettet 
træning og en lydig hund er nogle af Ole Halbergs nøgleord.

Tekst: Anette Holm
Foto: Niels Mølgaard Ovesen nm. fl .

Der er fuld koncentration på, 
inden Ole og Aldo skal i slip.
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  Da Ole var ca. 18 år gammel, var det tid til 
at få sin egen hund. Valget faldt ”naturligt” 
nok på en Irsk setter. De stående jagthunde, 
træningen af dem og jagterne, har således 
næsten altid været en meget stor og vigtig 
del af hans liv.  

Hvorfor blev det så netop Gordon Setteren 
du valgte?
En dag, Ole var ude og træne sammen med 
en kammerat, oplevede han, hvor godt den-
nes Gordon Setter gik. Oles Irsksetter viste 
efter lang tid, tegn på træthed, men Gordon 
Setteren fortsatte i samme fart, søg og stil 
uden at vise tegn på træthed. Denne udhol-
denhed og måden hunden gik på, fi k ham til 
at sige - Wauw! Sådan en hund må jeg have. 
  Den Gordon Setter, Ole oplevede den-
gang, blev mor til hans første Gordon setter 
Blackie, som Ole i øvrigt, som den første 
i derbyets historie, vandt Dansk Jagthun-
dederby med i 2008. Blackie blev solgt til 
Norge, men inden hun blev solgt, par-
rede Ole hende, med den norske hanhund 
Finnvola’s Kid, og fra dette kuld kommer 
Blacksetter Aldo.  

Ole og Aldo blev nr. 7 til DM i 2012, og 
jeg spørger Ole, om de så trænede noget 
specielt derefter.
Han fortæller, at der især var problemer 
med, at Aldo knaldapporterede, og derfor 
har de efter 2012- prøven trænet intensivt 
med fuglearbejdet. Og som man kan forstå, 
har blandt andet denne træning medført så 
store fremskridt, at de kunne vinde DM i 
2013.

Hvordan reagerede du, da det gik op for dig, 
at I havde vundet DM?
Ole siger, at det først gik op for ham, da 
Aldo stod foran ham med en fasan i mun-
den. Og da tænkte han: - Hold da kæft, du 
har vundet DM, og så kom glædestårerne. 
  Efter en lille pause, siger Ole: - Jeg er 
sindssygt stolt af Aldo. 

Hvad er så opskriften på, at få så ung en 
hund gjort så dygtig, at den kan vinde DM?
Ole fortæller, at træningen jo startede, da 
Aldo var ganske lille. Måske er det mere 
passende at kalde det leg end træning – han 
forsøger at lege færdighederne ind i hunden 
og går aldrig videre, før det han træner, er 
helt på plads. Han er forsigtig med ikke at 
stille for store krav for tidligt, og det al-
lervigtigste er, at hunden ikke et øjeblik er 
i tvivl om, hvem der er lederen. Den skal 
forstå og opleve, at den bedste plads altid er 
ved siden af dens leder.
  Ole fortæller, at man kan se hans trænings-
metode således: Hvis hunden skal lære kom-
mandoen - Sit, så er sit nøglen, som Ole har. 

Gennem leg og træning er det lederens 
opgave at fi nde frem til den kode, som får 
kommandoen indprentet i hunden. Ole 
gør det også klart, at det er helt afgørende, 
at færdighederne er på plads, før hunden 
kommer ud på marken. Det gælder f.eks. 
stopfl øjtekommandoen. 
  At Aldo har et medfødt talent, er der ingen 
tvivl om. Det er fl ot, at være på den første 
markprøve kun 20 måneder gammel og 
vinde DM som 3½ åring. Men der er heller 
ingen tvivl om, at Ole er en ualmindelig 
dygtig dressør. Hans rolige, sikre facon, 
kombineret med tålmodighed og stor for-
ståelse for hundens psyke gør, at han når de 
bedste resultater.

Ser du en konfl ikt i, at hunden bruges både 
til jagter og til prøver?
Ole svarer prompte: - Tværtimod. Aldo er 
en jagthund, og derfor skal han først og 
fremmest bruges til det. - Så kan prøverne 
komme i anden række.
  Han er ikke i tvivl om, at de erfaringer 
Aldo får på jagterne, kommer ham til gavn i 
prøverne, og i det hele taget styrker hunden. 
Ole og Aldo går også på jagt i Sverige og 
Norge, og på disse jagter, kan hunden få 
lov til at udfolde sig i felten og lære at få 
et bedre og bredere søg, samt at hunden får 
en masse ny erfaring mht. biotopafsøgning, 
færtforhold og helt andre vildttyper.
  Som det fremgår, er Ole absolut parat 
til at dele ud af sine erfaringer og dermed 
hjælpe andre. Men hemmeligheden bag de 
fornemme resultater kan ikke beskrives med 
nogle få ord, da der jo er rigtig mange fakto-
rer, som spiller ind. Dog tror jeg bestemt, at 
Oles eksempel, og det han har fortalt, er no-
get mange vil kunne arbejde videre ud fra.
  Jeg siger tak for det input Jagthundens læ-
sere har fået og ønsker Ole og Aldo fortsat 
knæk og bræk fremover. 

Ole Halberg ser ingen konfl ikt mellem jagt og prøver. 
Gennem jagten får hunden den erfaring, som den skal 
bruge på på prøverne som herunder, hvor der er stand 
på DM 2013. Foto: Anette Holm.

Det var først, da Ole Halberg stod med fasanen i 
hånden, at det gik om for ham, at duoen havde vundet 
Danmarksmesterskabet.
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Agerhøns og fasaner 
sælges

Bestilling modtages på æg, kyllinger 

Moselund Vildt 
8832 Skals

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

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

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

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

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

LANGHÅRSKLUBBEN.
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, 6500 Vojens. 
Tlf. 74507485 29263985.
Email. Justm@webspeed.dk

DANSK WEIMARANER KLUB.
Jesper Kjelds, Hesselbjergvej 2, 3200 Helsinge.
Tlf. 48708900
Email. kasserer@weimaraner.dk

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

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

DANSK POINTER KLUB.
Anne Marie Petersen, Viernevej 4, 5471 Søndersø. 
Tlf. 63835000 - 2048 5292
Email. branebjerg@tdcadsl.dk

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

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

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Erling Juul, Fasanvej 15 Gershøj. 4070 Kirke Hyl-
linge
Tlf. 46404587 - 24647270
Mail. juuls@mail.dk

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Køgevej 58, St. Tårnb,. 
4652 Hårlev. Tlf. 56266651
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com  

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

www.midtjyskvildtfarm.com 

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT Agerhøns sælges
   Bestilling modtages på 
   æg, daggamle kyllinger 
   og 6/8 ugers samt 
   familier.

Katholt´s vildtopdræt
 v/Niels Skytte Sørensen
 

K

Tlf. 2763 6780/6013 2000
e-mail: katholt@private.dk

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

Også leveringsdygtig i agerhønefamilier sidst i juni.

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

Vestfyns Agerhønsopdræt
Sjodvangen 8, 5610 Assens

Mobil 4043 4850 e-mail alexnissen@c.dk

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

ÅBENT HUS
I anledning af mit 50-års jubilæum 
som opdrætter af korthåret hønse-
hund – og overdragelsen af  KEN-
NEL LYSTLUND til min nevø, Fedder 
og hans kone Tine Brunhøj Jensen 
– inviteres alle der gennem tiden, har 
haft en ”Lystlund-hund” – til fest, søn-
dag den 4. maj 2014 på Damhusvej 
9,  6240 Løgumkloster, fra kl. 13 - ?

Vi vil være vært med helstegt gris 
og tilbehør, men af hensyn til hvor 
mange grise der skal bruges, bedes 
man venligst tilmelde antal deltagere 
til Otto på tlf. 40 33 82 25 eller Fed-
der på 20 44 45 16.

Mange venlige hilsner, 
Otto Brunhøj Jensen.
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www.uniq.dk - UniQ Food Vestergaard ApS, Nymarksvej 7, 7200 Grindsted - T + 45 7533 6505 - mail@uniq.dk

Vidste du - at UniQ er det mest 
vindende hundefoder  l brugshunde?

UniQ´s  specielle mix  af 
råvarer sikrer, at din hund 
kan arbejde hele dagen.

UniQ´s rene valg af råva-
rer (uden  lsætningsstof-
fer) sikrer din hunds næse 
al  d virker op  malt.

UniQ´s rene valg af UniQ  
specielle mix og rene råva-
rer sikrer din tæves fer  -
litet og giver hvalpene den 
rig  ge start på livet

UniQ  sikrer din hund et 
langt sundt liv  lige fra fød-
sel  l alderdom.

St Hubert VM: 3 guld, 1 bronze, Hold 3 guld, 1 sølv.
Mark prøve VM: 1 sølv, 1 bronze, Hold 1 bronze, 1 guld EM.

Udland markrpøver: 5 cacit, 9 cac, 12 exc.
Markprøve DK: 31 vinderklasse

UniQ´s forskellige typer hundemad er  lpasset din hunds forskellige livsfaser

Med UniQ behøver jeg ikke at bekymre 
mig om, hvad min hund spiser for at kunne 
præstere store resultater...
    Poul V. Nielsen

Dansk produceret

Naturlige råvarer

- ingen GMO

- ingen smags- eller farvesto  er

- ingen stråforkortere

 UNIQ OLIER

UniQ´s olier er rene naturprodukter. Der  lsæ  es 
ingen kuns  ge eller unaturlige sto  er, og de urter som 
anvendes, er dansk dyrkede økologiske urter. Den unik-
ke blanding af koldpresset lakseolie og rapsolie giver 
sam  digt en skinnende  ot pels.

 BYT GIFTEN UD MED OLIE

UniQ Insect Free er specielt udviklet  l ak  ve hunde, 
der færdes meget udendørs i naturen og hunde der 
mo  oneres meget og dermed o  e bliver generet af in-
sekter og skov  åter. Der anvendes udelukkende 100 % 
naturlige ingredienser i produktet.

 MÅNEDENS PROFIL

FOOD FOR UNIQ DOGS
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* Med fjerkrækød og laks
* Høj energi/ydelse
* Omega 3 og 6
* GMO fri

Danmarksmester 2013
v/Jakob Poulsen og Ambi 


