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Hundeopdragelse
Jeg var til træning i vores 
lokale jagtforening i aftes. 
Instruktøren for apporterings-
holdet var forhindret, så jeg 
havde lovet at tage aftenens 
træning (har selv været 
instruktør i mange år). Det er altid spændende 
at få overladt en halv snes hunde og deres ejere 
sådan en aften, og når vejret så viste sig fra sin 
allersmukkeste side, var der nærmest dømt ren 
hygge.
  Jo hundene havde skam nået et ganske fi nt 
niveau, men der var alligevel småting, som 
kunne forbedres.
  Noget af det, jeg altid falder over, når jeg 
ser hunde apportere, er manglende grunddres-
sur. Hunden har ikke fra hvalp/unghund lært 
at sidde rolig, medens emnet bliver kastet et 
par meter hen på græsplænen. Efter tilladelse/
ordre, ordvalget er en smagssag, skal den uden 
tøven samle emnet op og vende tilbage til sin 
ejer med det. Her skal den blive siddende, helt 
til ejeren siger: - Tak. Efterfølgende afl everes 
emnet til hånden.
  Det her kan man lære en tremåneders hvalp, 
og har den først lært det, så har den lært at 
apportere. Hvalpen kan i øvrigt nemt lære det 
uden brug af tidligere tiders alt for voldsomme 
opdragelsesmetoder. Det drejer sig blot om 
at skabe en betinget refl eks i hundens hjerne 
(Ivan Pavlov, nobelprismodtager).
  Resten er blot videreudvikling. Længere ud 
med emnet, fl ere emner, falde i bevoksning, 
nye emner etc.
  En anden ting, der slog mig, og som ofte slår 
mig, når jeg overværer eller deltager i hunde-
træning er den almindelige lydighed eller man-
gel på samme. Den kommer nødvendigvis ikke 
af kadaverdisciplin, men i langt højere grad 
af et motiverende samarbejde hund og ejer 
imellem. Der er alt for mange hundeejere, der 
ikke er interessante nok i hundens øjne. Den 
ved faktisk ikke rigtig, hvad den skal bruge det 
væsen der henne på to ben til, så hvorfor skal 
den så høre efter?
  Ejeren skal være interessant. Det skal være 
en selvfølge, at hunden er fuldt fokuseret på 
at ville behage og arbejde for sin herre. Det er 
snart 30 år siden Roger Abrantes i bogen, Hun-
den vor ven skrev: ”Jeg følger dig, fordi du er 
dejlig.” Det klarer man i sin daglige omgang 
med hunden, og det er slet ikke så svært, hvis 
man tænker sig lidt om. Det bygger på de tre 
K-er, Kærlighed, Krav og Konsekvens.
  Der skal masser af kærlighed til i form af 
klap og nusseri. Det binder hund og ejer sam-
men. Man skal kræve noget af hunden, bl.a. i 
form af opgaveløsning, og så skal man være 
konsekvent. Har man forlangt noget, så skal 
det føres igennem.
  I dette nummer er der fl ere gode artikler om, 
hvordan man opdrager og træner sin hund mest 
hensigtsmæssigt. Uanset om du er ny eller lidt 
ældre i gårde, så skulle du måske tænke over, 
om du altid opfører dig helt hensigtsmæssigt i 
forhold til, hvad du gerne vil have hunden til at 
gøre, og hvad du ikke vil have, den skal gøre.
  Rigtig god træningssommer
Flemming Østergaard, redaktør.
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Forsiden: Sommertid er hvalpetid. 
Foto: Marietta Foxmar Nielsen
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Få inspiration til
et bedre jagtterræn

Foto: Anette Laursen.

Foto: Flemming Østergaard.

Hvad gør man, hvis man forfærdelig gerne vil i gang med at forbedre sit terræn? Hvor må man lave 
faunastriber, og hvad skal man så? Hvis man også vil i gang med udsætning af agerhøns, fordi man 
gerne vil ophjælpe bestanden hurtigere tit at kunne reproducere sig selv, hvordan griber man så det 
an?
  Der er mange spørgsmål, der melder sig, og her vil FJDs Markvildtudvalg gerne hjælpe. Det gør 
man i form af en række inspirationsarrangementer rundt om i en række af forvaltningsområderne, 
som er spredt ud over landet.
  Ved disse arrangementer, vil man møde kyndige folk, der kan fortælle om de tiltag, der er foretaget 
det pågældende sted og hvordan de virker. Ligeledes vil man være i stand til at svare på mange af de 
spørgsmål, som deltagerne måtte stille.
  Så mangler du inspiration eller eksakt viden. Vil du gerne tilbringe en aften eller en eftermiddag i 
selskab med andre, der er lige så interesserede, så deltag i et af de planlagte arrangementer.
Med venlig hilsen
Markvildtudvalget

Eskjær:
Onsdag d. 18.06 kl. 19.00
Mødested: Langesgårdvej 3, 7870 Roslev.
Tema: Etablering af naturvenlige tiltag i marken 
og opbygning af et agerhøneterræn.
Tilmeldig til: Rune Riishøj: Tlf. 22 84 83 65. 
mail: ajagthund@hotmail.com.
Der kan købes øl, vand og pølser.

Hjerm:
Tirsdag d. 24.06 kl. 19.30
I samarbejde med Holstebro-Strueregnens 
Landboforening og Hjerm Jagtforening
Mødested: Øster Hjerm kirke
Tema: Etablering af naturvenlige tiltag i marken
Tilmelding til: Svend Erik Jensen: Tlf. 97 46 44 
99/40 38 2870. mail: sejensenbyg@gmail.com
Der kan købes øl, vand og pølser

Frørup:
Onsdag d. 25.06 kl. 19.00
Mødested: Frørupvej 19, Frørup, 6070 Christi-
ansfeld

Tema: Naturvenlige tiltag der forbedrer forhol-
dene for agerlandets fauna
Tilmelding til: Erling Clausen. Tlf. 75 17 36 
05/23 34 06 35. mail: erlingclausen@live.dk
Der kan købes øl, vand og pølser

Ærø:
Onsdag den 25.06 kl. 19.00 
Mødested Fladegården
I samarbejde med øens jagtforeninger
Tema: Etablering af vildtvenlige tiltag og udsæt-
ning af familiefl okke.
Tilmelding til: Henrik Juhl. Tlf. 61 55 81 05 mail: 
juhl@shipyard.dk
Der kan købnes øl og vand.
En unik mulighed for at komme over og se 
nærmere på projektet, der har fået FJDs Mark-
vildtpris 2014.

Lille Svenstrup:
Søndag d. 29. juni kl. 14 - 16.30. 
Mødested Grusbelagt P-plads v/Holbækvej 
112, 4100 Ringsted.

Tema: Naturvenlige tiltag der forbedrer forhol-
dene for agerlandets fauna
Tilmelding til: Tlf. 70 20 06 18 mob. 20 72 93 
33 . mail: henrik.svanholm@mail.dk
Der kan købes øl og vand

Sigerslevøster
Tirsdag d. 15. juli kl. 19.00
I samarbejde med Sigerslevøster Markvildtslav 
og DJ’s lokalafdelinger og Nordsjællands Land-
boforening/Agrovi
Mødested: P-pladsen ved Sigerslevøster For-
samlingshus, Strøbjergvej 11, 3600 Frederiks-
sund
Tema: Agerhøns og faunavenlige tiltag i mar-
ken
Tilmelding til: Bjarne Hansen, Strøbjergvej 15, 
3600 Frederikssund. Tlf: 40 80 79 80. 
E-mail: bjarne@handlingco.dk
Der kan købes kaffe, kage, pølser, øl og vand

Følg med på FJDs hjemmeside for fl ere ar-
rangementer.

Planlagte arrangementer
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Sådan får du
en lydig hund 2

Tag hunden med hen, hvor der er andre hunde 
og mennesker, f.eks. til hundetræning. Foto: 
Flemming Østergaard.

Vent med marktræning, til hunden er mo-
den tilk det. Foto: Anette Laursen.

Hunden skal have de første 
jagtoplevelser på jagter med få 
jægere.

Tekst: Harris Jensen. Foto: Sten Christoffersson m. fl .

www.fjd.dk
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Næste samtale indledes med en understreg-
ning af, at han ikke vil docere metoder eller 
træningsmodeller. Han påpeger, at der er 
skrevet et betragteligt antal udmærkede 
bøger om hundetræning og hundedressur, og 
på de elektroniske medier er der ligeledes 
træningsopskrifter i massevis. Der er altså 
også i jagthundesammenhæng mange veje, 
der fører til Rom: 
  Nogle hundeførere sværger ubetinget til 
gammeldags tvangsapportering, andre tror 
på lystapportering og de fl este arbejder vel i 
dag ud fra principper, der ligger et sted imel-
lem disse to yderpunkter. På samme måde er 
dækøvelsen et ubetinget krav hos de fl este, 
mens et mindretal mener, at de fi nt kan klare 
sig med sitøvelsen.
  Nogle anvender klikkertræning, andre bru-
ger godbidder, en tredje gruppe bruger en 
tennisbold som den udvalgte belønning, og 
ganske mange mener, at de med en varieret 
stemmeføring kan belønne hunden tilstræk-
keligt. 
  Jeg kunne remse langt fl ere eksempler op 
på mangfoldigheden i jagthundenes dres-
surverden, og det er værd at bemærke, at der 
er eksempler på, at stort set alle metoder kan 
føre til fremragende jagthunde. 

Fra lydig unghund til lydig jagthund.
Som det blev understreget igen og igen i 
den første artikel, er det derimod af helt 
afgørende og entydig betydning, at hund og 
fører forstår hinanden. At føreren evner at 
læse hundens signaler, og at han eller hun 
magter at variere såvel sit kropsprog som sit 
verbale sprog, således at hunden fatter, hvad 
den skal gøre eller ikke gøre for at tilfreds-
stille førerens krav.
  Når min unge hund er mellem seks måne-
der og et år gammel, har jeg forhåbentlig 
en unghund, som har tillid til mig, og som 
synes, at det bedste i verden er at arbejde for 
mig. Hjemme i haven og på vore ensomme 
ture til skov og strand, hvor der ikke er 
distraherende elementer, er den faktisk tæt 
på at være totalt lydig.
  Nu er det tiden at indlede den træning, 

der skal udvikle hunden fra lydig unghund 
til lydig jagthund. Det er nemt at gøre en 
hund lydig, så længe den blot skal præstere i 
trygge og kendte omgivelser, hvor der hver-
ken er andre hunde eller mennesker. 
  I løbet af de næste par år skal hunden 
erfare, at positivt samarbejde mellem den 
og føreren også gælder, når aktiviteterne 
foregår på fremmede lokaliteter, hvor 
der næsten konstant er distraherende og 
fristende aktivitet fra andre mennesker og 
dyr. Hvis det gribes fornuftigt og roligt an, 
tackler de fl este hunde disse udfordringer 
fornuftigt, men det er med hunde, som det er 
med mennesker; nogen har en lavere stres-
stærskel end andre.
  Der er fi re scenarier, der kan være med til 
at forvandle den hund, der er superlydig på 
den hjemlige græsplæne til en ulydig køter:

1. Som allerede nævnt ovenfor gælder det, 
når hundens træning forlægges til den 
fælles træningsplads i specialklubben 
eller jagtforeningen.

2. Det gælder, når marktræningen fl yttes 
fra træning på vildttomme marker til 
marker, hvor der letter fuglevildt, og 
hvor der også kan springe en hare eller 
to.

3. Endvidere når hunden skal med på jagt: 
Det er så fristende at tage den unge 
hund med på jagt; men en ung hund, 
der ikke er i fornøden jagtdressur inden 
debuten på Dianas stier, kan få nærmest 
uoprettelige brister i dressur og adfærd.   

4. Det fjerde scenarium er lidt spekulativt, 
og vel egentlig mere et problemfelt: 
Nogle hundeførere opfatter det som 
ulydighed, når opgaver mislykkes 
totalt, fordi han eller hun kræver, at 
hunden løser opgaver, som den ikke er 
klar til at løse, eller fordi den reelt ikke 
har forstået opgaven. 

Sådan forebygger du.
Ad.1: Allerede fra hvalpestadiet vænner du 
din hund til, at der er en verden udenfor den 
hjemlige grund. Tag den unge hund med 

på ture, hvor der er andre hunde og menne-
sker, selv om du måske ikke bryder dig om 
det, kan det faktisk være en god ide at tage 
hunden med på en bytur og lade den opleve 
byens trængsel og alarm.
  Tilmeld hunden til et hvalpemotivations-
kursus, hvor hunden lærer at omgås andre 
hvalpe. Det er ikke sikkert, at din jagtfor-
ening eller specialklub laver den type kurser. 
Så tilmeld dig i et andet regi. Det er i denne 
sammenhæng helt ligegyldigt, at fl ertallet af 
kursets hunde ikke er jagthunde.
  Find en eller to træningskammerater med 
hunde, der er nogenlunde jævnaldrene med 
din. Så får din hund på en lempelig måde 
erfaret, at arbejde og træning ofte ikke er 
solooptræden. Samtidig lærer den at vente, 
mens træningskammeraterne er på. Og 
netop det at kunne vente på en kultiveret 
måde, er faktisk særdeles betydningsfuldt og 
opdragende for en jagthund.
  Ad.2: Giv dig god tid inden du slipper hun-
den på marker med vildt. De første ganske 
mange træningsture på marken skal foregå 
uden vildt, og turene skal kombineres med 
øvelser fra grunddressuren. Igen er det en 
rigtig god ide at bruge en træningspartner, 
som under marktræningen kan bidrage med 
distraherende indlæg: Dummyer og apport-
bukke kastes i varierende nærhed af hunden, 
og de skal naturligvis ikke hentes uden din 
tilladelse; faktisk skal mindst hver anden 
slet ikke hentes af hunden. Dem samler du 
selv eller din makker op. Det er overordent-
ligt opdragende for den unge hund, at den 
tidligt lærer, at alt der kastes eller falder ned 
ikke konsekvent skal hentes af den. 
  Et er sikkert: Kan du ikke forhindre din 
hund i at ”faldapportere” en kastet dummy, 
kan du nok heller ikke stoppe den for en let-
tende fasan eller springende hare.
  Og når du mener, at du er klar til at træne 
hunden på vildt, så lad hunden de første 
mange gange gå med langline. Det er 
besværligt, men det giver dig altså en øget 
mulighed for at styre begivenhederne.  
  At prelle på fugle eller hetze efter harer 
virker på nogen hunde som narkotika på en 

Her følger andet afsnit af artiklen, hvor Jagthundens 
udsendte videregiver gode råd fra en erfaren hundefø-
rer om, hvordan man får en lydig og samarbejdsvillig 
hund.

Der er forskel på at 
træne i vildttomt terræn 
og i terræn, hvor der 
letter fugle. Foto: Anette 
Laursen.

Kan du dirigere hunden på vand, eller søger 
den blot på må og få? Foto: Jan Larsen.

www.fjd.dk
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narkoman; det er voldsomt vanedannende, 
og ”misbruget” er svært at komme ud af.
  Ad.3: Det er egentlig simpelt. Vent med at 
tage hunden med på jagt indtil den dag, hvor 
du er helt overbevist om, at grunddressuren 
er sat fast. De fl este hunde er mindst to år, 
før det er tilfældet. Hvis det kniber med at 
styre din hund til træning og på prøver, kan 
du med garanti heller ikke styre den på jagt.
  Hunden skal have sine første jagtoplevel-
ser på jagter med få deltagere, hvor der blot 
skydes enkelte stykker vildt.
  Det kan være en god ide, at du på disse 
jagter lader din egen bøsse blive hjemme.
Og hvis du så kan praktisere den samme 
konsekvens og krav til korrekthed på jagten, 
som du gør til træning og på prøver, så er 
du nået langt. (Det er der ikke ret mange der 
kan).  
  Ad.4: Mon ikke de fl este på jagt eller prøve 
har oplevet, at en hundefører ikke har mag-
tet at dirigere sin hund ud til området, hvor 
fuglen er faldet eller udlagt. Efter kaskader 
af kommandoer, der i den afsluttende opgi-
vende fase minder om hele sætningskæder, 
skiftevis fremsat i et bønfaldende og truende 
tonefald, må den stakkels mand eller kvinde 
med bøjet hoved erkende, at en simpel ap-
porteringsopgave ikke blev løst. 
  Opgaven blev ikke løst fordi hundeføreren 
ikke evnede at dirigere sin hund. Jeg vover 
at påstå, at en betragtelig del af folk med 
stående hunde, nærmest konsekvent ikke 
bruger tid på at lære deres hunde elementær 
dirigering. Og elementær dirigering vil sige, 
at du kan dirigere din hund i lige linjer: Ud 
(eller længere ud), til højre og til venstre.
  Dirigering er det værktøj, der anvendes, 
når hunden ikke har haft lejlighed til at 
markere, hvor fuglen faldt. Du kender det 
fra jagtdagen, hvor du som apportør kom-
mer frem til en skytte, som fortæller dig, at 
han har skudt en and, som faldt i den lille 
sivklynge, der ligger halvtreds meter ude i 
mosehullet. 
  Når du går i gang med opgaven siger du 
naturligvis ikke bare ”apport” til din hund. 
Det er alt for tilfældigt og tidskrævende, 
hvis hunden nærmest på må og få i et frit 

søg skal nå frem til sivklyngen.
  Du peger ud over vandet og siger ”ud” til 
hunden, og den har lært, at det betyder at 
den skal gå i vandet og svømme ret fremad. 
Måske tager hunden kontakt til dig, når den 
er nået 25 meter ud, og du kvitterer omgå-
ende for kontakten med et nyt ”ud” og et 
tydeligt håndsignal. Lad os sige, at hundens 
kurs fører den 25 meter ved siden af målet. 
Når hunden er næsten på højde med målet, 
giver du den et kontakt/stopsignal, og når 
den kigger på dig, sender du den med en 
tydelig armbevægelse til højre eller venstre. 
Måske skal der suppleres med et ”nej” eller 
”ja”, men så er en elementært trænet hund 
også fremme i området, hvor anden faldt, og 
så kan du passende støtte den med et ”søg 
apport”.

Vær bevidst om apporteringsværktøj 
Ovenstående beskrivelse vil nogen måske 
fi nde en anelse forenklet. Men det er faktisk 
enkelt at lære enhver hund lydighed i for-
hold til de vigtige apporteringsdiscipliner.
  Det kræver blot, at du er tydelig og kon-
sekvent i din kommandogivning, og at du 
i træningsfasen altid forlanger, at hunden 
løser en træningsopgave ved hjælp af det 
værktøj, som du ønsker træne. 
Hunden (føreren) kan benytte sig af fi re 
værktøjer, når den skal løse en apporterings-
opgave.
  Det mest simple er markeringsværktøjet. 
Det bruger du typisk på trækjagt, eller på 
klapjagter, hvor du deltager som apportør. 
Hunden ser vildtet falde, og det bør være 
en enkel opgave for hunden at markere 
nedfaldsstedet og på ordre gå direkte frem 
og apportere vildtet.
  Et andet værktøj er det frie søg. Det bruger 
du, når du efter en såt bliver bedt om at 
apportere for en skytte, der har stået på en 
post, hvor der ikke har været hund under 
såtens afvikling. Skytten fortæller dig 
måske, at han har skudt tre fasaner, og de 
faldt i en granplantning bag såten; han kan 
ikke præcist udpege nedfaldsstederne. Så 
får hunden ordre til at søge apporten i et frit 
søg. Ved hjælp af næsen og med god brug af 

vinden afsøges granplantningen systematisk, 
og forhåbentlig bringes alle fugle.
  Så er der dirigeringsværktøjet. Det bruger 
du igen typisk, når hunden ikke har set vild-
tet falde. Måske har du selv overvejet, at en 
fugl faldt ganske langt ude i terrænet, eller 
en skytte fortæller dig, at en fasan pludselig 
pakkede og faldt 200 meter præcist ved et 
bestemt punkt i terrænet.
Det er spild af kræfter og tid at indlede ap-
porteringsopgaven med et frit søg. I stedet 
dirigeres hunden til området, og her får den 
så igen besked på at søge apporten. Det 
skal understreges, at det ikke er noget mål i 
sig selv, at dirigere en hund fl ere hundrede 
meter; hvis du kan gå tættere på nedfalds-
stedet med din hund, inden den sendes, gør 
du naturligvis det. Men især ved apportering 
i moseområder kan det være nødvendigt at 
sende hunden over betydelige afstande. 
  Endelig er der situationen, hvor hunden 
hurtigt kommer til nedfaldsstedet af den 
vingeskudte fasan. Men hvor den hurtigt 
erfarer, at fuglen er løbet. Så er det, at ap-
portørens fornemmeste værktøj skal i brug: 
Hunden må stikke næsen i jorden og følge 
fært og fod af den fl ygtende fugl.
  Vi stående hundefolk er ofte tilbøjelige 
til at anvende det frie søg i alle situationer. 
Jeg kan ikke understrege kraftigt nok, at vil 
du også have en lydig hund, når vanskelige 
apporteringsopgaver skal løses, må du kon-
sekvent og bevidst træne hundens brug af de 
fi re værktøjer.

Arbejde eller fri
Til sidst en lille opfordring, som jeg godt 
ved langt fra alle vil lytte til: I fasen fra 
lydig unghund til lydig jagthund tror jeg på, 
at hunden ikke bare skal have lov til at løbe 
frit rundt ved skov og strand, eller for den 
sags skyld i haven. 
  Når hunden ikke er ”til træning eller på 
arbejde”, skal den være i sin hundegård eller 
på anden måde under førerens kontrol.
  Jeg er overbevist om at det vil betyde, at 
man får en hund, der udviser langt mere 
koncentration og arbejdslyst.  
  Knæk og bræk med din næste hund.

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
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Følg os på Facebook 
og se billeder fra vores 
arrangementer

JAFI Jagt, Fiskeri og Outdoor

Velkommen til Midtjyllands 
største jagtbutik 

Tilbudene gælder til og med den 1. juli 2014. Forbehold for udsolgte varer.

es 

Nu mere 

end 1.234 

venner!

Shooterking Bush 
Skjorte, rød eller grøn.
Str. M-3XL.54995

Univers Softshell Jakke. Vind- og vandtæt 
samt åndbar. Grøn. Str. M-3XL.
Normalpris kr. 699,95
Spar 200,- NU KUN

49995 1099
95

b h ld f d

XL.
Normalpris kr. 699,95
Spar 200,- NU KUN

Pakketilbud
Khan o/u 12/76 5.999,-
Våbenskab 5 rums 2.499,-

Alexander Foderal 350,-
Samlet pris 9.147,-
Spar 2.148,- KUN 6.999,-

699995

Spar
2148

95

Primos 3-benet 
skydestok - ny 
forbedret udgave. 
Normalpris 1.399,95
NU KUN 1.099,95

Aspen Classic Håndkikkert
8x42 eller 10x42
Normalpris 1.499,95
NU KUN 999,95 

Zeiss Duralyt med lys
Normalpris 10.290,-
NU KUN 8.290,-
Zeiss Duralyt uden lys
Normalpris 7.790,-
NU KUN 5.999,-

spar 2000

spar 1791

Harris Bipod Støtteben
Model 25
Normalpris 1.899,95
NU KUN 1.399,95
Spar 500,-

1399
95

Therma Cell Camo
Holder myg væk i en radius af 
4 meter. Kan sættes i bæltet.

399
95

Tele Clicker til 
hundetræning, 
rækker 50 m. 
kr. 149,95

er til 
ning,
m.

999
95
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VEJEN
TIL 

EN SIKKER 
APPORTØR

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

Formålet med indlæring og træning af apporte-
ring må være, at hunden kan løse de efter-
skudsopgaver, som kommer under jagten.
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Jeg skal besøge Mads Rinke Kristensen, 
der er skytte på Palstrup i Midtjylland, til 
en snak om, hvordan han laver de gode og 
sikre apportører, som han er kendt for at 
have.
  Mads modtager mig på gårdspladsen 
udstråler ro og venlighed, da vi hilser på 
hinanden. Han er på sine sidste ni måneder i 
skytteuddannelsen. Så er han færdiguddan-
net herregårdsskytte - efter først at have ta-
get en økonomisk uddannelse ved en højere 
læreanstalt. Han er 30 år, og siden sit 20. år 
har han interesseret sig for bl.a. labrador re-
trievere af engelsk og irsk afstamning. Han 
arbejder også med fi eld trial spaniels. 
  Den engelske ånd præger alt. Også Mads’ 
påklædning. Jagten fi k Mads i blodet i det 
sønderjyske gennem sin familie. Han har 
labradors og FT- spaniels i alle aldre. Her er 
voksne hunde, unghunde og hvalpe. 
  Mads bruger sine hunde til markprøver 
og jagt. For ham behøver der ikke være 
forskel på en god markprøvehund og en 
god jagthund. På jagt bruges labradors som 
apportører på større fasan- og andejagter, 
trækjagter, rough shooting og almindelige 
“bondemandsjagter”.  FT- spaniels bruges 
ligeledes på rough shooting og til inddrev af 
fasaner. 

Mads har nogle kernebegreber, som han 
bruger på sin vej til at udvikle en god appor-
tør: Planlægning – udvælgelse – basistræ-
ning – analyse – hvilken parameter skal jeg 
”skrue” på? - bevidstgørelse (træningma-
nual) – undgå konfrontationer og dramatik 
– slut på en god oplevelse. Lad os prøve at 
uddybe disse kernebegreber i det følgende:
  I Mads’ begrebsverden betyder planlæg-
ning fl ere ting: Både at man studerer hvilke 
linjer, der er til rådighed (avl) og stiller sig 
selv spørgsmålet: hvor vil jeg hen med min 
hund? – altså hvad skal jeg bruge den til og 
hermed, hvad kan jeg forlange af den? Hvad 
er min målsætning? Og den vej rundt vælger 
man en linje (hunde) som dækker ens behov.
  Mads har besluttet sig for hunde af engelsk 
og irsk afstamning. Men planlægning 

Denne artikel handler ikke så meget om en massse små tips, 
men mere om at tænke opdragelse, indlæring og træning på 
en anden måde.
  Jagthunden er „gået over åen“ for at hente inspiration i en 
helt anden verden, hvor det at kunne apportere er et must.

Mads Rinke Kristensen, skytte på Palstrup Gods ved 
Ans, arbejder med retrievere og spaniels. Samar-
bejde, apporteringsglæde og trænerens egne refl ektio-
ner er nøgleord i hans metoder. Foto: Hugo Jensen.
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betyder også, at man planlægger sin træning 
af hunden. Både set som helhed og til den 
enkelte træningsgang. 
  Til udvælgelse hører, at man lægger mærke 
til hvalpene i et kuld og udvælger den, man 
tror bedst vil kunne imødekomme de krav, 
man har. Hunden skal også passe til købe-
rens profi l. For eksempel bør en domine-
rende hanhund ikke ende i hænderne på en 
førstegangskøber.
  Mads’ hunde er alle igennem et grund-
dressur-forløb, som er meget vigtigt. Han 
foretrækker at bruge udtrykket basistræning. 
Jeg tror, at ordet dressur for Mads har en 
biklang af eksercits og kommandoråb, som 
han ikke bryder sig om. Han kan bedre lide 
træning. En træningssession forudsætter 
netop samarbejde mellem fører og hund, 
som er altafgørende for træningens udbytte. 

I basistræningen går han til værks med stor 
grundighed og tålmodighed. På et tidspunkt 
i vores samtale betoner Mads, at man aldrig 
bliver færdig med basistræningen. - Det 
er noget, man må blive ved med at vende 
tilbage til, og ofte kan det hele føles som 
et skridt frem og to tilbage, men sådan er 
det bare, siger han. Han bruger slet ikke 
den såkaldte tvangsapport-metode. Da jeg 
indledningsvis antyder, at han vel også må 
bruge tvangsapport-metoden, kigger han 
længe på mig og siger så smilende:- Slet, 
slet ikke, Hugo. Langtfra!! Lystapportmeto-
den er, hvad han bruger.
  For ham er tvangsapport-metoden en for-
ældet tilgang til apporteringstræning. Mads 
kender selvfølgelig metodens fædre, men da 
fx Carl Tabels navn falder, trækker han lidt 
på smilebåndet. Smilet siger nærmest:- Ikke 
mig, slet ikke noget for mig og mine hunde. 
  Mads ved, at hunderacer er forskellige, 
endda meget forskellige. Selvfølgelig skal 

de trænes og præges forskelligt, alt efter 
hvilken race man har at gøre med. Dog er 
der grundlæggende ting i basistræningen – 
herunder apporteringen, som er helt ens.
  Det er dybt karakteristisk for Mads, at han 
altid søger fejlen hos sig selv, hvis en hund 
ikke kan klare det, der er ønskeligt. Han 
tænker ikke – og siger slet ikke højt:–- Det 
er en dum hund, hvorfor kan den nu ikke 
det? – det har vi da været igennem. Nej, han 
tænker snarere: - Hvad har jeg gjort forkert? 
Hvor er jeg gået for hurtigt frem? - Skal jeg 
tilbage til noget i basistræningen? Og det 
kradser slet ikke i hans stolthed. Heller ikke 
hvis andre ser, at han bliver nødt til det.
  Han understreger dette, fordi han mener, 
at alt for mange ikke vil indrømme, at de 
bliver nødt til at gå et skridt eller to tilbage. 
Det er traditionelt ligesom forbundet med 
ansigtstab, hvis træneren skal tilbage til 
basistræningen. Men det er en forkert hold-
ning, siger Mads Kristensen. 
  Mens vi taler om basistræning og appor-
teringstræning trækker Mads på en venlig 
måde igen på smilebåndet af den højrøstet-
hed (eller hidsige fl øjt), som vi alle ved, der 
nogle gange bruges, når der trænes hund 
(eller, når hunden bruges). Mads siger, at 
jeg endelig ikke må skrive det, men det er 
alligevel en del af hans holdning til trænin-
gen af en god apportør – netop at dette gøres 
med ro og uden råben.
  Når han udtrykker sine holdninger, virker 
han ikke bedrevidende. Han vil bare sige, at 
han går ind for at få hundene til at arbejde 
for sig på en roligere og mere elegant måde, 
som også er meget mere behagelig for jæge-
ren og hans medjægere.
  Centralt for ham er også analyse på vejen 
til den gode apportør. Analyse kan fx betyde 
at dele en disciplin op i dens bestanddele 
og træne dem hver for sig. Han peger på, 

at fx dirigering jo er et kæmpeområde med 
mange bestanddele, som må trænes hver for 
sig.
  Hvis noget går skævt, hvis hunden et 
sted på vejen ikke kan løse en opgave, 
så analyserer han på situationen og stil-
ler spørgsmålet: Hvad gjorde jeg galt? Og 
hvilke parametre kan jeg så skrue på? - Hvis 
hunden fx ikke når ud til sit emne, hvad kan 
jeg så gøre? - Skal jeg gå tættere på hunden? 
- Eller ligger emnet for langt fra hunden? - 
Eller måske begge dele? 
  Analyse og handling på analysen er central. 
Det er vigtigt at forstå, hvilke delelementer 
der er i de enkelte ting, som en god apportør 
skal kunne, og så træne dem hver for sig 
samt fi nde de områder, der kan reguleres på. 
Det passer jo meget godt med, at ordbetyd-
ningen af at analysere netop er at skille ad i 
bestanddele, at dele op.
  Til analyse hører også, at man ”læser” 
hunden og korrigerer derefter. Mads straffer 
aldrig i forbindelse med basistræningen 
eller hundetræningen i det hele taget. Han 
”læser” hunden, og så korrigerer han samar-
bejdet løbende derefter. 
  Han bruger også, hvad han kalder for en 
træningsmanual. Meget simpelt er det en 
oversigt, hvor han noterer sine målsætnin-
ger: Hvad er målet? Hvordan vil du nå det?
  Træningsmanualen kan være med til at 
holde fokus og følge op på, hvor man er 
i sin træning, og hvor man skal hen.  En 
sådan træningsmanual kan genbruges, og 
hjælpe dig med den næste hvalp. Manualen 
tjener også til refl eksion over egne færdig-
heder.

Da vi kommer uden for med hundene, 
bemærker jeg, hvordan Mads kommer i 
en meget tæt og indfølende kontakt med 
de forskellige hunde. Hundene er yderst 

Træningen foregår under fuld kontrol og i en meget rolig atmosfære. Mads Kristensen har hele tiden styr over 
„begivenhederne“. Foto: Hugo Jensen.

Kontakt og samarbejde er nøgleord. Hvis noget ikke 
går helt efter bogen, må træneren forsøge at fi nde 
fejlene hos sig selv. Foto: Hugo Jensen.
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opmærksomme på ham, men rolige, og han 
afstemmer sin optræden efter hundenes 
individualitet. 
  De ord, der falder mig ind, er intuitiv, 
indfølende træning. Han arbejder med lav 
stemme, fl øjte, hænder og kropssprog. Det 
hele forekommer mig at være nøje afstemt 
med den enkelte hunds temperament. 
  Mads viser mig endelig, hvad hundene 
kan. Først en hvalp – dernæst en unghund. 
Basistræningen er i gang for begge hunde. 
Lineføring, fri ved fod, ro, kontakt osv., er 
indprentet i deres træning. 
  Unghunden afslutter med en apportering, 
med fart og stil – den glæde vi gerne vil 
se i hundene. Dummyen afl everes selvføl-
gelig pænt til hånd. En ung sort tæve med 
potentiale. 
  Nu tager vi to voksne hunde. Det er fanta-
stisk at se, hvordan Mads Kristensen har en 
hund siddende mellem to emner, som ligger 
langt fra hunden, henholdsvis til højre og 
venstre for den. Hunden sidder i en positur, 
der tyder på, at den vil løbe i en bestemt 
retning. Vi står vel 150-200 meter fra hun-
den. Med et fl øjt og et understøttende tegn 
sender Mads hunden ud til det emne, han 
ønsker hentet. Det er til den anden side, end 
hundens positur har lagt op til. Men hunden 
går til den side, som Mads med fl øjt og tegn 
sender den i. Hunden løber et par hundrede 
meter ud, fi nder emnet, og returnerer med 
det.
  Under hele denne øvelse hæver Mads ikke 
en eneste gang stemmen i sin kommunika-
tion med hunden. Håndtegn, lave fl øjt og 
afdæmpede ord. Rent faktisk er Mads ikke 
helt sikker på, at hunden kan løse denne ap-
porteringsopgave, men så er han parat til at 
fi nde de parametre, han skal skrue på for at 
gøre det muligt for hunden at løse opgaven.
  Jeg fornemmer, at hans hunde også bæres 
af en mægtig lyst til at løse den opgave, de 
skal. Er det så tilfældigt? Næppe, Mads har 
jo selv valgt sine hunde ud, både hvad angår 
linjer og individuelle anlæg. Det er impone-
rende, så langt ude fra hans voksne labrador 

retrievere apporterer. 
  Hanhundens emne ligger 250-300 meter 
ude. Den klarer det. Den går i en lige linje 
ud og hurtigt hjem. Det er tydeligt, at hun-
dene har fået en lang og grundig træning, og 
at de elsker at løse deres opgave. Mens den 
ene hund arbejder, sidder den anden hund 
helt stille og venter på, at det skal blive dens 
tur.
  Da vi er på vej tilbage til huset, viser han 
mig lige, hvordan han med et bestemt fl øjt 
og tegn kan bringe hundene til at søge med 
næsen i jorden lige foran os. De går nærmest 
i et kort krydssøg lige foran os. ”Hunting” 
hedder det. De jagter med meget lav næse-
føring, som to spaniels.
  De to hunde, der lige har vist apportering 
fra meget lang afstand søger nu begge to 
med næsen i jorden helt tæt på. Under hele 
besøget har Mads selvfølgelig – udover fl øjt 
og håndtegn - kommunikeret med hundene 
med hele det sæt af engelsksprogede ord, 
der hører til at arbejde med apporterende 
hunde af engelsk oprindelse. 

Inden jeg kører hjem, er vi inde igen i den 
hyggelige skyttebolig for at samle lidt op 
på det hele. Han sammenfatter og siger, at 
mange udfordringer jo kan føres tilbage til 
fejl i træning, prægning eller avl.
  Mads peger også på, at det er vigtigt at 
undgå at skabe problemer og konfl ikter. 
Og det er selvfølgelig vigtigt, at hundene 
oplever succes under træningen og får lov til 
at slutte på noget positivt.
  Hans mål med træningen er at have en 
god effektiv apportør, når hunden er 2-2,5 
år. Han tager aldrig sine hunde med på jagt, 
før de er mindst 1,5 år. Andre kommer først 
med, når de er 3 år. Det afhænger også af 
så banal en ting, som hvornår hunden er 
født. Hvor mange lyse timer har der været at 
træne den i, er den klar og moden nok?
  Nogle hunde bliver rigtigt gode efter få 
fugle/dummies, andre skal bruge mange 
træningssessioner for at blive helt skarpe. 
Man mærker igen, at der i Mads’ træning af 

hundene er plads til individuelle forskelle.
  Jeg kan selvfølgelig ikke dy mig for at 
stille Mads spørgsmål om de ”problemati-
ske” hunde: Hvad nu, hvis en hund pludselig 
ikke vil bringe sin fugl, selvom den har kun-
net? Hvad nu hvis den på klapjagter smider 
sin fugl og tager en anden, der falder lige 
ved siden af den? Hvad nu, hvis ----, hvad 
nu, hvis… Jeg maler fanden på væggen, 
men tier stille med, at jeg har kendt alle 
rædselsscenarierne selv fra hunde, jeg har 
lært at kende gennem snart 50 år med – ikke 
retrievere – men stående jagthunde. 
  Mads samler sit svar på alle disse rædsler: 
-Der fi ndes mange rigtige svar på disse 
”hvad nu hvis….spørgsmål”. - Man må først 
og fremmest acceptere, at alle hunde laver 
fejl – også gode hunde laver fejl. - Dog er 
basistræningen vigtig, når uddannelsen af en 
dygtig apportør starter. - Der kan være gået 
noget grundlæggende galt på et tidligt tids-
punkt i træningen af disse hunde. - Nogle 
gange er det store problemer, andre gange 
er det måske kun små justeringer, der skal 
til. Vigtigt er det, at vi læser vores hunde og 
agerer i forhold til det. - Vi må simpelthen 
være to skridt foran i vores træning og plan-
lægning, slutter Mads Rinke Kristensen.

Da jeg kører gennem skoven igen på 
hjemvejen, stopper jeg atter, ruller vinduet 
ned og lytter. Skoven er stadig tyst. Der er 
ingen råb, ingen højrøstethed. Jeg kan kun 
høre træernes afdæmpede stemmer i den 
stille vind. Jeg sidder og tænker på, om en 
rigtig selvrådig ruhårshan kunne håndteres 
med Mads’ træningsmetode. Jeg hælder til, 
at svaret er ja. 
  Måske ville Mads planlægge og udvælge 
sådan, at han aldrig fi k fat i en sådan hund? 
Han ville planlægge sig uden om problemet 
og sørge for at få en rigtig samarbejdsvillig 
én ud fra gode avlslinjer.
  Men uanset hvad, ville hans hundehvisker-
evner komme både ham og hunden til gode i 
den sidste ende.

Målet er nået. Træningen har båret frugt. Kokken kommer sikkert hjem.
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Endnu en gang var det Anders Laigaard 
og hans team af gode hjælpere der stod for 
årets forårsmesterskab for de kontinentale 
hunde. Ordførende dommer var Poul Bjarne 
Jensen, meddommere var Bjarne Nürnberg 
og Jens Jørgen Nielsen.
  30 hunde fra hele landet havde kvalifi ceret 
sig og en fl ok glade og forventningsfulde 
hunde og hundeførere var denne søndag 
morgen mødt op i “Hytten” i Skive. Inden 

der var afgang til terræn var der tid til hyg-
geligt samvær i Hytten. Der var sørget for 
kaffe og rundstykker til sultne deltagere. 
Snakken gik livligt og de sædvanlige kam-
meratlige drillerier røg hen over bordene. 

Erik Petersen stod for morgenparolen 
og snart var alle tre hold, i god ro og orden, 
sendt ud på de terræner som skulle danne 
rammen om formiddagens afprøvning.

 Vejrguderne var noget radikale i løbet af 
formiddagen. Først gik vi rundt i det smuk-
keste solskin og få minutter senere skulle 
regntøjet så fi ndes frem. 

Vi gik på nogle dejlige og afvekslende 
terræner. Det var både græsmarker og vin-
tersædsmarker. En enkelt stubmark havde 
overlevet forårspløjningen og bestanden af 
parhøns var rigtig fi n. Der blev vist meget 

Der er nok for dommerne at se til, når to hunde har stand på samme tid.

Højt humør og 
mange fugle

Tekst og foto: Anette Laursen

Fin fuglebestand og drillerier var nogle af bestanddelene, da 
man afviklede DKKs Mesterskabsprøve for kontinentale racer 
ved Skive.

Bestanden af parhøns var rigtig fi n på 
terrænerne ved Skive.
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fl ot hundearbejde, men nogle hunde havde 
lettere ved at håndtere fuglene end andre. 
Men hvert eneste år viser det sig, at jo 
længere vi kommer hen på sæsonen, des 
sværere har hundene det med at klare fug-
lene. Eller også er fuglene bedre til at snyde 
hundene, hvem ved.
  Som til alle arangementer i Hytten, var det 
også denne dag muligt at bestille mad hos 
kokken, og rigtig mange benyttede sig af det 

tilbud. Da frokosten var indtaget og dom-
merne havde afsluttet deres votering, kunne 
ni hunde gøre sig klar til at deltage i efter-
middagens afprøvning. Der var tre kategori 
I hunde, syv kategori II, og en IFF. 

Eftermiddagen tilbragte vi på de smukke 
kuperede lyngklædte arealer ved Flynder-
søen. Dejligt med en anden terræntype end 
den vi plejer at gå i. Hundene lod sig nu 

ikke bemærke af det og viste alt det bedste 
de havde i sig. Vejret viste sig nu fra en 
pænere side og en store skare af tilskuere 
fulgte med ud i terrænet. Det er rigtig godt 
når en matching foregår på et terræn hvor 
publikum virkelig har muligheden for at 
følge med.
  Et stort tillykke til årets forårsmester Kær-
holts Mads og Flemming Ransborg samt de 
øvrige vindere.

Resultatet af Mesterskabsprøven:
1. vinder HP: Kærholt Mads Dk00880/2009, 06/01-2009, H, , Ruhåret 
Hønsehund, Fører: Flemming Ransborg
2. vinder HP: Fuglevang’s Maggie Dk05984/2011, 01/04-2011, T, , Klei-
ner Münsterländer, Fører: Peter Lykke Thomsen
3. vinder: Bommelunds Kura 13266/2005, 20/06-2005, T, B/Sk, Ruhåret 
Hønsehund, Fører: Orla Didriksen

4. vinder: Fredskovs Puls Dk15005/2011, 19/08-2011, H, , Ruhåret 
Hønsehund, Fører: Søren Nielsen
5. vinder: Bislevs Asi 09319/2006, 09/05-2006, H, korthåret hønsehund 
Fører: Jes Peter Petersen
6. vinder: Sasha 09917/2005, 16/05-2005, T, B, Langhåret Hønsehund, 
Fører: Jørgen Gram Petersson
(1. vinder til venstre).

Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 
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Forårsmesterskabet lørdag den 12. april 
2014 for de engelske racer ved Holbæk og 
Tuse Næs bød på et forrygende 2. heat og 
en fantastisk spændende matchning. Her om 
senere.
  Inden selve dagen, var det mest spæn-
dende, hvordan fordelingstallene mellem 
prøverne faldt ud. Der blev i alt afviklet 
11 vinderklasser, som kunne give adgang 
til mesterskabsprøven. Flere hunde havde 
præsteret at komme i betragtning på fl ere 
prøver, så hvem fi k de yderste pladser? 
  Prøveleder Erik Petersen valgte at udtage 
31 hunde, da de sidste decimaler skulle gå 
op i en højere enhed. På prøven deltog 10 
bretons, 7 engelske settere, 6 pointere, 4 

gordon settere og 4 irske settere.

Dagens terræner var som sædvanligt helt i 
top. Og, vejret viste sig fra den bedste side. 
  På hold 1 var terrænerne frøgræs og vinter-
sæd, og de var besat med mange fugle. To 
engelske settere fi k under ét minut, før de 
var færdigbedømt, og så var der ellers god 
tid, til at se nogle lidt blandede præstationer 
af de øvrige hunde. Der blev skudt over fi re, 
hvoraf tre gik videre til 2. heat - alle med 
stærke situationer på fugl. Den sidste hund, 
breton Midtvejs Loke, måtte for andet år i 
træk desværre konstatere, at det hele skal 
være i top, hvis man skal med over middag. 
Rejsningen var lidt upræcis, og det sætter sit 

præg på den endelige karakter.
  Det kneb lidt med fugletagningerne på 
hold 2. Holdet havde de nødvendige fugle, 
men det ville ikke rigtigt lykkedes. Dette 
selv om P Fugledes Merlot allerede i dagens 
2. slip havde en komplet fugletagning. Der 
blev kæmpet hårdt til det sidste. Det lyk-
kedes til sidst engelsk setter Senjas Zeibas at 
få en fugletagning uden rejsning.
  Der var til gengæld rigtig gang i den på 
hold 3, hvor der blev skudt over seks hunde. 
breton Stevnsåens Mirrel valgte at være 
yderst ulydig, og forlod prøven ved at gå 
foran stående makker. De øvrige fem hunde 
stod alle stærkt, da holdet kørte til frokost på 
Hørby Færgekro.

Vi har en vinder5, 4, 3, 2, 1 ....

Så går den spændende fi nale mellem breton Da Vinci og pointer Merlot. Dommer H. P. Clausen ser til, at alt går rigtigt til.

Forårsprøverne afsluttes traditionelt med DKKs Mesterskabsprøve. De engelske racers kon-
kurrence blev afviklet ved Holbæk under perfekte forhold og med fl ot hundearbejde.

Tekst: Lene Mortensen og Søren Stenhøj. Foto: Lene Mortensen

www.fjd.dk
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  Stemningen blandt hundeførere og til-
skuere var i top, da frokosten blev indtaget 
udendørs ved stensætningen ned til Holbæk 
fjord. Det stod hurtigt klart, at alle hunde 
stod stærkt, så det var spændende om dom-
merne med Ole Dahl Madsen i spidsen ville 
tage 9, 10 eller 11 hunde med over middag. 

Dommerteamet valgte at tage 10 hunde 
med, fordelt med en med 1A, otte med 
1B og en med 2A(+). Lodtrækningen blev 
foretaget, og så var det ellers med at komme 
ud til de nærmeste vintersædsmarker. Så 
startede en yderst spændende eftermiddag 
ved Holbæk.
  Breton Freya v. Bjarne Strømgaard kom 
ud i 1. slip mod pointer Merlot ført af 
Flemming Fuglede Jørgensen. Merlot stod 
stærkt fra om formiddagen som den eneste 
i kategori 1A. Den befæstede sin position 
yderligere med en fugletagning. Dommerne 
var ikke helt tilfredse med Freyas søgsmøn-
ster, så den kom til omprøvning.
  I andet slip dystede to engelske settere, 
nemlig Zeibas v. Erling Clausen og Cato 
v. Lars Åke Malmsten, hvor Cato blev sat 
over Zeibas, der havde et par markeringer. I 
tredje slip dystede to gordonsettere - nemlig 
Rb Liv v. Anton Dahl og Abidal v. Robert 
Paulsen – ganske kort. Liv forlod prøven 
prellende efter en agerhøne, og Abidal kom 
til omprøvning.
  I fjerde slip dystede breton Pepsi v. Jan 
Nielsen mod pointer Nicki v. Kruse Meier. 
Dette slip fi k en klar afgørelse, idet Nicki 
sluttede med at forfølge en hare meget langt. 
Femte slip mellem irsksetter Erin v. Jan 
Justesen og breton Da Vinci v. Thomas Klit 
blev meget kort, idet Erin straks efter start 
stødte et par agerhøns i sidevind. Den og Da 
Vinci, der var lige efter, respekterede begge, 

også selvom en hare fristede. De kom begge 
til omprøvning. Omprøvningen af Freya og 
Erin forløb uden hændelser, mens Abidal fi k 
en stand for fasan, da den blev afprøvet mod 
Da Vinci.
  Der blev diskuteret livligt blandt publikum. 
Prelning og haretur kunne man ikke løbe 
fra, men hvad med stødningen og de enkelte 
hundes søgsoplæg ? Det blev noteret, at Da 
Vincis fører, Thomas Klit, ikke så helt så til-
freds ud. Et hurtigt første slip om eftermid-
dagen fulgt op med i omprøvningen at blive 
slået på fugl for enden af marken. Et slip, 
hvor Da Vinci nærmest erobrede marken på 
bedste vis. Vinderklasse er konkurrence!

Otte hunde overgik herefter til matchning, 
som traditionelt blev startet nedefra.
  1.slip mellem Freya og Erin, resulterede 
i, at Freya blev sat af på 8.pladsen. Erin 
fortsatte mod Zeibas. Her vandt Erin pga. 
et bedre søg, og blev sat af som 6. vinder. 
Her havde dommerne nemlig sat en streg, så 
nu startede matchningen for de hunde, som 
skulle kæmpe om forårsmesterskabet.
  Næste slip stod mellem Da Vinci og 
gordonsetter Abidal. Efter et stykke tid tog 
Da Vinci en stram stand. Thomas kom frem 
til hunden, gav rejseordre, og Da Vinci 
avancerede og rejste et par agerhøns med ro 
i opfl ugt og skud. Abidal blev sat af som 5. 
vinder. 
  Næste slip stod mellem de to tilbageblevne 
bretons, Da Vinci og Pepsi. Da Vinci nåede 
lige et par enkelte slag, så stod den igen i en 
stram stand næsten der, hvor den lige havde 
rejst et par agerhøns. Stor diskussion blandt 
publikum om det var stand for sædet, hvor 
hønsene havde siddet, eller endnu et par 
agerhøns. Hvad troede Tomas? Da hunden 
fortsat stod stramt, var han nødt til at afvikle 

Resultatet af Mesterskabsprøven 2014
1.vinder breton Fønsvigs Da Vinci, Thomas 
Klit.
2.vinder pointer Fugledes Merlot, Flemming 
Fuglede Jørgensen.
3.vinder engelsk setter Heegårds Z. Cato, Lars 
Åke Malmsten.
4.vinder breton Aulumboens B-Pepsi, af Jan 

Nielsen
5.vinder gordonsetter Vajskær Abidal, Robert 
Paulsen.
6.vinder irsk setter Erin Vom Kapellenpfad, Jan 
Justesen
På billedet ses de placerede med 1. vinder til 
højre.

situationen. På ordre avancerede Da Vinci 
igen og rejste præcist endnu et par agerhøns 
små 30 meter længere fremme end forrige 
slip. Det betød, at Pepsi blev sat af som 4. 
vinder.
  Da Vinci skulle så kæmpe videre, denne 
gang mod Cato. Hurtigt tog Cato stand i 
området, hvor agerhøns var lettet i de for-
rige slip. Da Vinci sekunderede.Føreren gav 
rejseordre. Cato gik frem, men kunne ikke 
påvise vildt og blev derfor sat af som 3. 
vinder.
  Da Vinci var nu i fi nalen mod pointer 
Merlot. Begge lagde godt ud med store 
slag fra side til side i høj fart og en smuk 
stil. Fremme i terrænet søgte Da Vinci til 
remisekant og tog stand. Merlot kom til og 
med støtte af sin fører sekunderede den. 
Thomas og dommerne gik frem til Da Vinci, 
der rykkede lidt frem. Før rejseordre lettede 
en fasan umiddelbart foran hunden, der 
forholdt sig helt rolig i opfl ugt og skud.
  Breton Fønsvigs Da Vinci og Thomas Klit 
blev dermed 1. vinder af Dansk Kennel 
Klubs Mesterskabsprøve 2014. Da Vinci 
havde fi re perfekte fugletagninger på dagen. 
Fugledes Merlot blev 2. vinder. 
  Gratulerende hundeførere omringede 
den vindende ekvipage, mens opdrætteren 
Torben Andreasen, der havde startet med 
Da Vincis kuldsøster Debit, også fi k sin del 
af hyldesten. Det var i det hele taget en stor 
dag for Dansk Breton Klub og en stor dag 
for den engelske fuglehund, og for vores 
herlige markprøvesport. Dagens 2. heat og 
den forrygende matchning illustrerede på 
bedste vis, hvorfor denne form for konkur-
rence fascinerer folk med tilknytning til de 
stående jagthunde. Denne dag præsenteret af 
10 hunde, som alle viste stor klasse. 

Som altid diskuterede publikum og hundeførere de 
forskellige præstationer.

www.fjd.dk
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Reeeejs! Det er naturligvis en selv-
følge, at en stående hund ta-
ger stand. -Det er dens simple 
pligt, som en nu for længst 
afdød fynsk hundemand ud-
trykte det. At en stand så kan 
være af svingende kvalitet 
er en anden sag. Men det er 
slet ikke standen, som denne 
artikel skal handle om. Den 
skal handle om den handling, 
der følger efter: Jagthundens 
rejsning af fugl.

Tekst: Harris Jensen
Foto: Mark Skovbo Madsen m. fl .

En hund reagerer (som bekendt) på forskel-
lig vis, når den bliver bedt om at gå frem og 
rejse fugl. Nedenstående beskrives for-
skellige scenarier, som forfatteren alle har 
oplevet gennem en efterhånden ganske lang 
”karriere” som jæger, markprøvedeltager og 
markprøvedommer.
  Kvaliteten – eller det modsatte – i de 
beskrevne situationer overlades det til den 
enkelte læser at bedømme.

Kanonrejseren
En overordentlig velgående og stilren hund 
tager stand i eng. På rejseordre nærmest 
eksploderer hunden i en voldsom avance-
ring på cirka 25 meter. Så stopper hunden 
og vender rundt. Sekunder efter letter enlig 
agerhøne fem meter bag hunden. Hunden 
har simpelthen rejst direkte hen over den 
trykkende fugl. På jagt ville situationen 
være absolut jagtbar.
  Samme hund afprøves i roemark. Efter 
stand avancerer hunden igen med enorm 
intensitet frem i terrænet. Der kommer ingen 
fugl, og hunden reagere igen med tydelige 
tegn på, at den har mistet kontakten med 
den fugl, som den ellers kort forinden havde 
en overbevisende stand for. Kort efter letter 
fasankok tyve meter skråt bagude for både 
hund og jæger. Under den voldsomme avan-
cering havde hunden igen mistet kontakten 
med fuglen. Der kan ikke skydes bagud på 
grund af øvrige deltagere/publikum. I øvrigt 
var situationen tæt på ikke at være jagtbar. 
Og den var det slet ikke i henhold til gæl-
dende markprøveregler.
  På en kokkejagt lige efter nytår tager 
samme hund stand i meget tæt vegetation 

Kontant rejsning af fugl.
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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
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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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med mange brombær og masser af gamle 
risbunker. På rejseordrer avancerer hunden 
kontant gennem stikkende brombærranker 
og splitter på det nærmeste en risbunke i 
atomer. Den bringer fasankok på vingerne i 
en perfekt jagtbar situation.

Den forsigtige rejser.
Igen er der tale om en aldeles velgående 
hund. Den tager på en forårsprøve stand 
i rapsmark. På rejseordre avancerer den i 
behersket skridttempo. Efter cirka 50 meters 
avancering og gentagne animeringer fra fø-
reren, der konstant er meget tæt på hunden, 
letter parhøns præcist foran hunden. Aldeles 
jagtbar situation.
  På en efterårsprøve i høje roer tager samme 
hund stand. Igen avancerer hunden i beher-
sket skridttempo. Med gentagne animeringer 
fra føreren, efter kortvarige ”indlagte nye” 
stand, arbejder fører og hund sig mindst 100 
meter frem gennem roerne. Her slutter mar-
ken, og fra det åbne forland letter fasankok 
vel 25 meter foran hunden. En velskydende 
og hurtig skytte ville kunne fælde fuglen.

En ”sydeuropæisk” rejsning.
Der fi ndes som bekendt en verden udenfor 
Danmarks grænser. Det gælder også i mark-
prøvesammenhæng. Det er faktisk muligt at 
deltage på prøver på fremragende terræner 
i Syd- og Mellemeuropa; de fl este med en 
fornem bestand af vilde fugle. Hundene skal 
kunne præstere et søg af høj klasse, og der 
skal vises spontan og komplet ro i opfl ugt 
og skud.

  Næsten alle deltagende hunde rejser over-
ordentligt behersket. Mange ville få prædi-
katet ”Træg rejser” på en dansk markprøve, 
og de fl este førere ville blive lastet for at 
gå for tæt på – og for berøring af – deres 
hunde.
  Men tag ikke fejl: Hundene har konsekvent 
”fuglen i næsen”, og fuglen letter præcist 
foran hunden.

Rejsning af nordiske skovfugle.
For nogen er det at nedlægge en kapitalhjort 
eller eksotiske og farlige dyr i Afrika det 
største, når det handler om jagtoplevelser.
  Da jeg fældede min første tjurkok for stå-
ende hund, oplevede jeg nok min personlige 
topoplevelse på jagtens sti. Måske fordi den 
voksne tjurkok er en overordentlig værdig 
modstander, som du normalt ikke nedlæg-
ger, hvis du praktiserer rejsningsanvisnin-
gerne fra ”Fælles Markprøveregler”.
  Hunden skal avancere på en gang kontant 
og vedholdende, men samtidig så kontrol-
leret, at du kan følge med over en avance, 
der nemt kan fi nde sted over både 50 og 100 
meter; i oftest ganske tæt skov. Og glem alt 
om, at du skal være bag hunden; du skal fra 
rejsningen indledes mindst være på højde 
med hunden. Ellers slutter hele seancen bare 
med, at den store fugl letter med bulder og 
brag – skjult mellem fyr og gran – 50 meter 
foran dig.    

 Ringning i stedet for rejsning. 
Jeg havde en bundsolid hanhund, som tidligt 
opnåede fl ere VK-placeringer. På en solo-

jagttur efter en kok eller to i januar tog hun-
den som treårig stand ved et syrenhegn. Da 
den fi k besked på at rejse, gik den i stedet 
for gennem hegnet og tog stand på modsat 
side; helt klart i tvivlsom vind. Ved fælles 
hjælp fi k hunden og jeg kokken på vinger 
i ”min” side. Det var særdeles jagtbart, og 
fuglen kom på tasken.
  Men hunden præsterede stort set aldrig 
mere en direkte og korrekt rejsning af fugl. 
Det kostede den – helt fortjent – to VK-
placeringer mere, og hundens karriere som 
prøvehund sluttede.

Regelret jagt
Hvis vi skal leve op til Ejner Theilgaards 
kloge ord om „regelret jagt med stående 
hunde,“ skal vore hunde naturligvis kunne 
præstere en korrekt rejsning af fugl. Det 
kræver en lydig og veldresseret hund, der 
ikke har fået mentale skrammer i forbin-
delse med dens første oplevelser med fugle-
vildt. Det kræver jagtforstand hos hunden at 
tilpasse rejsningen den givne situation. Den 
skal ”ville” fuglen, og værktøjet skal alene 
være næsen.
  Og det kræver jagtforstand hos fører og 
dommer, at bedømme en korrekt rejsning.    
For øvrigt har forfatteren erfaret, at mange 
jægeres opfattelse af en korrekt rejsning af 
fugl tilpasses deres aktuelle hunds evner og 
adfærd.

I næste nummer bringer vi opskriften på, 
hvordan man får en sikker rejser.

Agerhønsene er rejst. Jægeren kan komme til skud. Foto: Flemming Østergaard. Byttet er „på tasken“.Foto: Flemming Østergaard.

www.fjd.dk
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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

www.gemina.dk 
Skovrødvej 7 

3460 Birkerød

Træningsudstyr til jagthunden

Dummies 
Liner

Fløjter 
JagtudstyrIndendørs 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...

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.
  Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske på hverdage mellem kl. 18.00-19.30. 
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthundederby@gmail.com

Derbyudvalgets kontor: Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550  Slangerup., Tlf. 47381036.
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Det nye medlem
Uden nye medlemmer uddør vore klubber og arbejdet med de stående jagthunderacer. Derfor 
er nye medlemmer et must, men hvordan modtager vi det nye medlem ude i klubberne?

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Flemming Østergaard og private fotos

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.fj.fjf.fjfjfffjfjff.fj.fjffj.fj.fj.fj.fjffjfj.f.fjfj.fjj.fj.fj..fjfj.fj.f.f.fjfjfjfjffjfj.fj.fj.fff.ff.fjfjfj.fjffj.fj.fjffffjfjfj.fjfjjfjfj.fjf.ff.fjffjfjfjj.ff.fff.fffj.fjfjj.fj.ffjfjfjj.f.f.ff.fjfjj.fjffj..fffjfffjfjjjfj.fjffffj.fjfffffjfjfj.fjfff.ffjfj.fj.fjffffffjfj.f.fjff.ffffffjj.f.f.ffffffj.f.f.ff.ffjfjffffffjj.fjfffjfj.fj.f..fjfjfjjj....ffffjfjj...fffffjjjj...fffffjj..fffjjjjjjjjjjjjjjjjjjdd dd dd ddd.dd dd.ddd dd dd.dd.ddd.dd.dd ddd.ddd.dd.d.ddd.ddd.dd.ddd.ddd dd dddd dd dd ddd.dd.ddd.ddd.dd.dd dd.ddd.dd.dd.dd dd.dd.ddd dd dd dd dd.ddd.dd..dd dd dddd.ddd dd ddd.ddd ddddd d.dd.ddd.ddd.dddd dddd.dd dd ddd dd.dd dd dddd ddddd.dd dd.dd dd.dd.dd dd.dddddd.dd dd.ddd.dd dd dd dd.ddd.dd ddd.dd ddd.dd ddd dd dddddd dd.ddd.d.dd.ddd ddd.ddddddd.dddddddddddd.dd d.dd.dd dd.ddddd d.dd.dddd.dddddd..ddd dd.dddd ddddd.ddd dddddddd ddddd dd.ddddddd ddd.ddddddd.d.ddd dd ddddd.dd dd ddddddd dddd ddddd.ddd ddddd...dddddd.d.d...dd.dddd.dd..d..dddkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Ingen kan være uenige i, at fremtiden 
afhænger af, at der i specialklubberne er en 
konstant tilgang af nye medlemmer. Men 
hvor gode er vi egentlig til at håndtere de 
nyindmeldte, som måske oven i købet er 
førstegangs hundeejere? Tager vi hånd om 
dem? Hjælper vi dem til at føle sig vel-
komne i klubberne, eller lader vi dem stå i et 
hjørne, medens vi ”gamle” snakker indfor-
stået om sekundering, avl og halerørelse?
  Vi har stillet en række spørgsmål til seks 

nye medlemmer fra lige så mange forskel-
lige klubber og bedt dem besvare spørgs-
målene af et ærlig hjerte. Spørgsmålene, vi 
stillede, var:
Beskriv kort dig selv. Alder, civil status mv.
Hvorfor har du anskaffet dig en stående 
jagthund?
Hvorfor har du meldt dig ind i din races 
specialklub?
Hvad skal du bruge din hund til?
Agter du at deltage i arrangementer og prø-

ver i din specialklub?
Hvad forventer du dig af specialklubben?
Har specialklubben levet op til dine forvent-
ninger indtil videre?
  Generelt er man godt tilfreds, men der er 
også nogle gode tip til klubberne om, hvor 
de kan forbedre sig, og et eller andet sted 
kan vi jo allesammen blive bedre. Målet må 
være mange nye medlemmer, som kan se en 
fordel i og et udbytte af at være medlem i en 
af vore specialklubber.

De „gamle“ snakker og forklarer. Er der plads til de 
„nye“, eller kommer de til at føle sig udenfor?
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Martin Larsen, Gordon Setter 41 år Auto-
mekaniker. Har et lille autoværksted i Kirke 
Helsinge ved Gørlev bor i en lille by Jorløse 
ved Tissø på et landsted sammen med min 
kone Marianne og vores to børn Mathias på 
syv og Mads på fi re år.
  Jeg ved ikke noget bedre end og gå på jagt 
med mine hunde to labrador, en irsk setter 
og en gordon setter.
  Jeg har gået til prøver med mine labrador, 
men nu syntes jeg at der skulle lidt for-
andring til, så blev det gordon setter. Jeg 
syntes, det er en fantastisk jagtform at jage 
med stående hund.
  Det er en jagt, hvor man får gået en masse, 
og det er meget spændende, om der fi ndes 
nogle fugle på marken, ved skudafgivelse er 
man som regel også tættere på vildtet.
  Når man anskaffer sig en hund eller som 
jeg en anden type hund, er det vigtigt at få 
noget viden omkring at træne den race, man 
har, derfor er det bedst at være meldt ind i 
en specialklub, så man får den mest rigtige 
hjælp.
  Nu vil jeg træne min setter, så godt jeg kan, 
og gå på de prøver som jeg får mulighed og 
tid til. På den måde mener jeg, man får en 
dygtig jagthund efter ca. to år, som man kan 
være glad for at tage med på jagt resten af 
hundens liv.
  Forventningen til Gordon Setter Klubben 
er, at man kan komme til noget fællestræ-
ning og få lidt hjælp og noget viden og man 
møder selvfølgelig også nye mennesker, 
som går op i det samme som mig.
  Jeg er blevet mødt med åbne arme og 
fået en masse hjælp, og jeg har været ude 
på en masse fællestræning og set, hvordan 
man træner sin setter, og hvordan de andres 
hunde laver søg på marken, så det er en stor 
hjælp at være i klubben, og jeg er meget 
glad for at være i Gordon Setter Klubben.
  (I Martin Larsens første start på prøve i 
dette forår, vandt han og hunden DGSKs 
Forderby. Red.)

Kaare Riishøj, Korthår. Jeg er 30 år og bor 
sammen med min kæreste, datter og vores 
Korthår Aya. Jeg har gået på jagt, siden jeg 
var 17 år. 
  Havde i mange år været fascineret af den 

stående hund og dens stand. Det er/var en 
jagtform, som jeg godt kunne tænke mig at 
dyrke. Min bror havde gennem fl ere år gået 
med Münsterländer, hvilket også var med 
til at gøre beslutningen om en stående hund 
lettere. Det kunne jo også være lidt sjovt, at 
skabe lidt broderlig konkurrence.
  Jeg ville gerne have muligheden for, at be-
nytte mig af de tilbud som klubben stiller til 
rådighed. Derudover kunne det også hjælpe 
til, at få udvidet netværket til mere erfarne 
hundeførere.
  Når hundens markprøveliv går mod slut-
ningen, vil jeg begynde at deltage i større 
fælles jagter. Indtil da vil den hovedsageligt 
blive brug til andejagt og mindre jagter, som 
fokuserer og respekterer jagten med den 
stående hund. 
  Tiden er desværre en begrænset faktor, 
men når tiden tillader det, deltager jeg 
så vidt muligt i de arrangementer, som 
interesserer mig. Det er dog hovedsageligt 
markprøve træningen og markprøverne, som 
jeg deltager i. 

  Jeg forventer, at der i klubben er kompe-
tent vejledning under arrangerede træninger. 
Det ville også have været rart, hvis der 
havde været en form for mentorordning, 
hvor man kunne blive tilknyttet en erfaren 
hundefører, hvis man havde ambitioner. 
  Jeg synes generelt Korthaarklubben 
har haft fl ere gode tiltag. Specielt når det 
vedrører nye medlemmer. Der har været 
lodtrækning blandt nye medlemmer, hvor 
nye medlemmer havde mulighed for, at 
deltage i en agerhønejagt som hundefører. 
Jeg var selv så heldig, at blive udtrukket og 
det var en fantastisk dag, hvor der blev taget 
højde for den enkelte førers og hunds evner 
og stadie i udvikling, samt ydet kompetent 
vejledning. 
  Når man som ny hundeføre går rundt med 
erfarne førere, så kan man godt føle, at 
man falder igennem i forhold til dressur, 
stand, søg, bevægelsen på marken. Til dette 
arrangement, så man, at alle har større eller 
mindre ting, som man bøvler med.
  Efter sådan en dag var hunden måske ikke 
så meget en møg hund, som først antaget.

Hans Engell Jensen, Pointer, 32, lærer, 
samboende med Kathrine i Silkeborg og 

kommende far. Jeg har en valgt en stående 
jagthund, da jagten efter fuglevildt med stå-
ende hund efter mening er den mest givende 
jagtform, der fi ndes.
  Den tilbyder intense og unikke jagtoplevel-
ser, som desværre kun et fåtal af de danske 
jægere opsøger. At jeg har valgt en pointer 
blandt de mange dejlige stående racer, be-
grunder jeg med, at jagt med stående hund 
aldrig for mig har handlet om effektivitet – 
men om æstetik.
  Det er skønheden i den enkelte situation 
som er det egentlige trofæ - og ikke antallet 
af dem. I jagten på at optimere den æstetiske 
dimension i jagten - er pointeren for mig det 
ultimative valg. Der fi ndes givet vis mere 
grundige hunde end pointeren – men ingen 
smukkere - når den svæver over marken 
med næsen i sin stolte opadgående vinkel.  
  Når jeg meldte mig ind i DPK, var det for 
at støtte op om racen - og for at følge med i 
forskellige tiltag og tilbud.
  Hunden skal bruges til jagt på fasan, ager-
høns og snepper. 
  Jeg kommer helt sikkert til at deltage i fæl-
les marktræning og måske også markprøver. 
  Mine forventninger er, at klubben tager 
godt i mod mig. At man får en følelse af at 
føle sig velkommen og respekteret – selvom 
man er nyt medlem.
  Der kan være en tendens i Pointerklubben 
til at lukke sig lidt om sig selv. Jeg har ikke 
deltaget i alverden af klubbens fællesar-
rangementer. Kun en enkelt fællestræning. 
Derfor er mit vurderingsgrundlag snævert.
  Der blev snakket meget om at vinde og 
avle „store“ hunde i klubben. Det fokus - og 
den kultur - som er bygget omkring den 
gamle garde og deres „vinder“ foku,s kan 
måske virke lidt abstrakt og afvisende for 
nye medlemmer
  Men mit råd til klubben må være et øget 
fokus på at fi nde nye medlemmer og byde 
dem „meget“ velkommen. Det er trods alt 
de nye unge medlemmer - og ikke den ældre 
generations drømme om „store“ hunde, som 
skal sikre klubbens fremtid - og ikke mindst 
denne smukke hunds fremtid. 

Tommy Thomsen, Langhår, 48 år har tre 
store drenge og en sød kone. For tiden går 
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jeg ledig. Jeg har en Langhåret Hønsehund, 
Smilla fra maj 2012 fra opdrætter Torben 
Gildbjerg 
  Jeg har anskaffet mig en stående hund, 
fordi jeg så en langhåret på en jagt, jeg var 
på, og da blev jeg imponeret over den måde, 
den arbejdede på og den alsidighed. Den er 
godmodig, nem at dressere og en rigtig god 
familiehund. 
  Jeg har meldt mig i klubben, for at være 
sammen med nogle, der har de samme in-
teresser omkring den langhåret hønsehund.
og for at få hjælp og støtte hvis der er nogle 
problemer. 
  Hunden skal bruges til jagt , og som fami-
liehund, da den jo er en del af familien, men 
nu syntes jeg det er meget spændende at 
komme til prøver bla. markprøver, schweis-
sprøver, og på sigt en fuldbrugsprøve. Hvor 
den langhåret er en meget alsidig hund, er 
fuldblodsprøven jo ligesom skabt til den .
  Jeg vil støtte så meget om klubben, som 
jeg kan, da det er en lille klub , og det er 
vigtig at støtte op om de arrangementer, den 
afholder .
  Jeg forventer, at man er med til at fremavle 
de gode gener, der er og dermed få nogle 
gode hunde ud af det. Nogle fælles arran-
gementer, fælles hundetræning, familiedag, 
hvor man kan hygge sig alle sammen om 
sine fælles interesser.
  Klubben har levet op til mine forventnin-
ger. Der er blevet tilbudt fællestræning for 
unghunde, træning til fuldbrugsprøve, fælles 
familiedag, og marktræning. Jeg syntes 
bestyrelsen gør et godt stykke arbejde ang. 
avl, nytænkning og prøver .

Michael Madsen, Breton. Jeg er 23 år og 
bor i eget hus i Allested. Da jeg i starten 
begyndte at gå på jagt, var det som skytte 
uden hund. Efterhånden blev jeg nysgerrig 
omkring arbejdet med hundene. I det hele 
taget, det med at få det hele til at gå op i 
en højere enhed mellem hund og ejer. Et er 
at kunne levere et stykke vildt med et godt 

skud, men at kunne fi nde vildtet, drive det 
op og levere vildtet til skytterne. 
  Tankerne om valget var store, med hensyn 
til hvilken hunderace, det skulle være. Jeg 
lånte bøger på biblioteket med de forskellige 
racer, og deres egenskaber hver især. Jeg 
blev meget inspireret af den stående hund, 
men næste skridt var at udvælge racen.  Det 
eneste krav, jeg havde, var, at den ikke måtte 
være for stor. 
  Da jeg en dag i frokostpause snakkede med 
en kollega om hunde, viste det sig, at han 
havde en breton, og at han inviterede mig 
med på jagt, så jeg kunne få lov at se den i 
action. Jeg blev overasket over størrelsen 
og udseendet, det kunne ikke være mere 
perfekt. Da jeg så den arbejde. var jeg ikke 
i tvivl om valg af race længere og fi k en 
forståelse af ordsproget (minimum størrelse 
maksimum power).

  
Det med en stående jagthund var helt nyt 
for mig, så jeg havde brug for gode råd om 
opdragelse og træning. 
  Der var mange af mine jagtkammerater, 
der spurgte ”hvad skal du bruge en stående 
jagthund til?”. Det er en jagthund som alle 
andre. Den har bare en ekstra evne, hvor den 
kan tage stand. Det har fascineret mig me-
get, og en evne jeg gerne vil kunne udnytte i 
samarbejde med hunden.
  Jeg har været med til forskellige arrange-
menter, hvor jeg som førstegangs hundeejer, 
sætter pris på at kunne komme ud sammen 
med andre hundeejere med samme race og 
få tips og gode råd til de forskellige situatio-
ner, der opstår under træning.
  Jeg forventer at møde op til forskellige 
arrangementer, hvor jeg sammen med de 
andre hundeejer og hundetræner kan udvikle 
hunden og ikke mindst mig selv.
  Det overrasket mig en del, at at hundeeje-
ren har mindst lige så meget at lære som 
hunden. Det med at få det hele til at kunne 
gå op i en højere enhed med at kunne ar-
bejde med hunden gennem en hel jagtsitua-
tion, er noget af det sejeste, jeg har oplevet. 
  Jeg er blevet taget godt imod, og er blevet 
ringet op omkring uopfodret træning. I det 
hele taget er der blevet taget rigtig godt 
hånd om mig fra starten, og jeg har følt mig 
velkommen.

Pernille Legind, Kleiner Münsterländer. 
Jeg er 31 år, og nyuddannet dyrlæge. Har 
en kæreste og en lille dreng på 10 mdr. Jeg 
er et udendørs menneske og elsker naturen 
og dyr. Bruger meget tid på at træne hund, 
hest og bare være udendørs, derfor kommer 
den lille også med til de fl este træninger, 
hvor det er muligt, det kræver bare lidt mere 
planlægning. Træner aktivt i både DMK 
København og i jagtforening.
  Eya blev købt, fordi kæresten og jeg skulle 
have en jagthund. Den skulle være køn og 
ikke for stor, da vi boede i lejlighed i Kø-
benhavn. Hunden skulle kunne bruges både 
til marken, remisserne og andetrækket.  
  Medlemskabet fulgte med hvalpen, da 
vi købte hende, og da vi skulle til at starte 
hvalpemotivation og lydighed, var det natur-
ligt at fi nde en raceklub, så hun kunne træ-
nes som andre münsterlændere, og vi kunne 
lære de samme kommandoer de brugte.
  Hunden er fi re år nu og bliver brugt til 
jagt samt apporteringsprøver, markprøver, 
schweissprøver samt alm. lydighedsprøver 
med varierende resultat. Målet er at hun skal 
blive en god prøvehund og en god jagthund 
til det alm. lille danske jagtkonsortium. 
  Jeg er blevet meget aktiv i klubben og er 
ved at uddanne mig til instruktør, og hjælper 
ved træninger, og med at arrangereforskel-
ligt. Er også med på prøver såsom holdap-
portering og vil i fremtiden være med på 
andre prøver arrangeret af klubben, når vi 
har en chance for at opnå et for mig tilfreds-
stillende resultat.

  Jeg forventer, at klubben til varetager 
racens interesser, har et overblik over avl, 
er med til at skabe et sammenhold ejere 
imellem og er med til at uddanne ejere og 
hunde, så det bliver nogle gode jagthunde 
og kan repræsentere racen på en god måde. 
Derudover forventer jeg, at der er nogen i 
klubben, der kan hjælpe eller kan henvise 
mig, hvis jeg står i en situation, hvor jeg har 
spørgsmål/problemer med min hund.
  Forventningerne er stort set blevet indfriet. 
Det er aldrig let at få det perfekt, når det 
handler om frivilligt arbejde, der skal mange 
ildsjæle til at få det hele til at fungere, men 
jeg syntes alle i klubben gør et stort arbejde.
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•  Op til 50% af indholdet er tørret friskt kød

•  Op til 84% af proteinerne kommer fra rigtigt 
kød, som hunden kan omsætte i kroppen

•  Foderet smager så godt og ser så indbydende 
ud, at vi undgår smags- og farvestoffer

•  Foderet er selvfølgelig uden biprodukter

•  Med hele 6 kornfrie og 5 originale varianter er 
det muligt, at finde et foder der passer til netop 
din hund

•  Prisen er fair, så alle hundeejere kan give  
deres bedste ven en god og nærende kost

DANSK SUPER PREMIUM  
HUNDEFODER NÅR DET ER BEDST!

HIKE Hundefoder, Fuglevænget 24, Mønsted, DK-8800 Viborg, Tlf: +45 8664 7339, hike@hike.dk,  /hikepetfood HIKE.DK

•

•

•

•

•

•

Mønsted, DK-8800 Viborg, Tlf: +45 8664 73sted4,r,HI vænd geefo ugKE b 4 7æn tednde Tlf:et 24 DK-8oderH +45 8, Mø 800FugIKE 880 4r Fu 4 MHIK 0 Vib 866glevæ ønstE Hun org, 73ænge ed, Ddefo

KORNFRI

Alle varianter fås også i 4 kg.

Ønsker du yderligere info, storkøbs- eller forhandleraftale, så kontakt os

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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Sommertid Sommertid 
er yngletider yngletid

HØNSEFUGLENE ÅRET RUNDT

Det kripler og krapler, og det skal det, for alt det kriple kraple skal tjene som føde for ager-
høne- og fasankyllingerne, som kommer ud af æggene netop i disse uger.

Tekst: Harris Jensen
Foto: Dr. Eckhard Gottschalk m. fl .

Netop nu og i de kommende uger klækker 
agerhønekyllingerne.

www.fjd.dk
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Det er netop i disse uger, at det sker. 
Efter en intens rugeperiode begynder først 
fasankyllingerne og kort efter agerhøne-
kyllingerne at forlade reden. Jægere og 
ikke mindst hundesportsfolk med stående 
jagthunde følger spændt med i vejrudsig-
terne, og lyder disse på længerevarende regn 
og lave temperaturer, giver det anledning til 
bange anelser.
  Forældrefuglene kan fi nt beskytte de små 
kyllinger mod en enkelt byge eller to, men 
siler kold regn ned i dagevis bliver det 
vanskeligt, og risikoen for få og små kuld 
hønsefugle til efterårets jagter og prøveakti-
viteter er overhængende.
  Vi kan i andre sammenhænge gøre rigtigt 
meget for at hjælpe vore hønsefugle, men 
skabe ideelle klimatiske betingelser for 
nyklækkede kyllinger lader sig bare ikke 
gøre. Og dog, velholdte barjordstriber og 
striber med helt kortklippet vegetation kan 
skabe rum for, at regnvåde fugle måske 
kan blive tørre, hvis der opstår en pause i 
nedbøren.

Det er også i denne tid, at insektvoldene 
har deres afgørende berettigelse. Hønsefugle 
kan faktisk fi nt klare sig på vegetabilsk kost 
næsten hele året, men lige netop de første 
uger i kyllingernes liv har de brug for ani-
malsk føde; der skal solid proteinholdig kost 
til af præcist samme årsag, som vi giver vort 
tamme fjerkræ voksefoder. 

Ellers handler det også nu om at sikre ro 
og fred på reviret. Rovtøjet har vi forhåbent-
lig bekæmpet i løbet af vinteren og foråret, 
men vær opmærksom på, at rævehvalpe må 
reguleres udenfor rævegraven fra 1. juni. 
Det kan betyde større kuld hønsefugle til 
efterårets jagt og træning, hvis du indimel-
lem nedprioriterer bukkejagten, og i stedet 
koncentrerer dig om at nedlægge et pas-
sende antal røde Mikler.
  Endvidere skal vi naturligvis holde vore 
hunde fra reviret. Allerede i juli begynder vi 
at længes efter at se den unge hund i frit søg 
på marken; og vinterbyg og frøgræs høstes 
da også ofte så tidligt, at der på markerne 
skabes rum for marksøg, men sørg for at 
det i givet fald foregår under fuld kontrol; 
det skaber altså markant risiko for kritiske 
forhold, hver gang en fl ok kyllinger spredes 
og adskilles fra forældrefuglene i en alt for 
tidlig alder.
  Husk i øvrigt i den sammenhæng følgende 
grundregel: Hvis din hund har haft en god 
(eller dårlig) situation for et læg agerhøne- 
eller fasankyllinger, så glæd dig over det. 
Det er dårlig skik, at forsøge at få nye situa-
tioner på de spredte kyllinger. Lad dem få 
fred til at blive en samlet fl ok igen. Det med 
at drage nytte af den spredte fl ok høns må 
du vente med til septembers glade jagtdage.

Ligger dit revir eller træningsterræn i 
områder med græsmarker, der fl ere gange 
om året høstes til foder, og måske tilmed 
med jævne mellemrum overdænges med 
vandingsmaskinernes iskolde vand, så har 
du en vanskelig opgave med at sikre dine 
agerhøns og fasaner.
  Jeg vil ikke afvise, at du så skal se stort på 
ovenstående formaninger om ro og fred; så 
skal du måske tværtimod give hunden fysisk 
træning på græsmarkerne og håbe på, at du 
”fl ytter” dine ynglefugle til andre marker.
God sommer.

Ca 14 dage gamle fasankyllinger i „krible-krableland“. 
Foto: Flemming Østergaard.

Bredmosevej 26, Karlsgårde, 6800 Varde 
Mail: Info@gilpa.dk, Telefon: +45 7526 4400

Det rigtige foder til din jagthund
• Ingen hvede og byg  

(Lamb & Rice undtaget)
• Omega og Glucosamin for sundere  

led og blank pels
• Personlig service
• Direkte levering fra dag-til-dag
• Attraktive mængderabatter

Bestil direkte på www.gilpa.dk
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Grindsted 18. og 19. september Prøveleder:
Mødested: 
Lynghytten, Flugtskydningsbanen, 
Vesterhedevej 3 
7200 Grindsted. 
Maks. 12 hunde. 

Svend Arent Jørgensen,
Tlf. 75 33 17 60 / 21 44 23 60 
svaj@stofanet.dk 
Terrænansvarlig: Brian Søgaard 

Vordingborg 20. og 21.. september Prøveleder:
Mødested: 
Søndre Led. (Jagthytten i skoven) 
4771  Viemose Skov 
Maks. 12 hunde 

Kim Sjelhøj
Tlf. 24 41 94 49 
ks@bacher.dk 
 

Vendsyssel 20. og 21. september Prøveleder:
Mødested: 
Hjallerup Jagtcenter 
Kærsgård Engvej 15 
9320 Hjallerup 
 Maks. 12 hunde 

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

Fyn 20. og 21. september Prøveleder:
Mødested: 
Det gule skyttehus v/ Tybrindskoven 
Sandmarksvej 5, 5592 Ejby 
Maks. 14 hunde 

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

Dejbjerg 20. og 21. september Prøveleder:
Gennemføres kun hvis alle andre 
prøver bliver helt booket op. 
Mødested: 
Uglbjergvej 8, Dejbjerg 
6900 Skjern 
Maks. 12 hunde. 

Steen Kirk Jensen,
Tlf. 97341601 

Sønderjylland  20. og 21. sept. Prøveleder:
Mødested: 
Savværksvej 7, 6541 Bevtoft 
Max. 12 hunde 

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

Skive 27. og 28. september Prøveleder:
Mødested: 
Jagthytten 
Bjørnevej 25, 7800 Skive 
Maks. 12 hunde (nyt vandhul) 

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

Esbjerg 4. og 5. oktober Prøveleder:
Mødested: 
V. Kravensøvej 
Jagthytten for enden af vejen 
6710 Esbjerg V 
Maks. 12 hunde 

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

Terkelsbøl 17. og 18. oktober Prøveleder:
Mødested: 
Terkelsbøl Bygaden 50 
6360 Tinglev 
(Terkelsbøl Lystfiskeri og Camping) 
Maks 12 hunde 

Allan Bredsgaard
ab@prof-dog.com 
Tlf. 21478083 

FUME Dejbjerg 25. og 26. oktober Prøveleder:
Mødested: 
Bundsbækvej 4, Dejbjerg 
6900 Ringkøbing 
Kun kvalificerede og inviterede hunde 
kan deltage. 

Gorm Henriksen 
tlf. 97324121 / 52371779 
henriksengorm@live.dk 
 

  

Fuldbrugsprøver 
2014

Foto: Anette Laursen.

Regelsæt kan hentes på DJU’s hjemmeside  www.
danskjagthundeudvalg.dk.

Tilmelding kan ske via Hundeweb eller på DJU´s  til-
meldingsblanket.
Al henvendelse omkring tilmelding og tilmelding via 
DJU´s blanket skal ske til Fuldbrugsprøveudvalget: 
Annette Laursen, Hærvejen 20, 7183 Randbøl, Tlf. 
75883123 / 21183123. springbjerglund@gmail.com

Prøvegebyret på 1050,00 kr. indbetales på følgende 
bankkonto Reg. 2520 Konto nr. 0747183066.  Føres 
navn skrives i ” Tekst til modtagers konto ” og hundens 
navn og prøvested skrives i ” Angiv mere tekst til modta-
ger ”  Der modtages ikke check.

Sidste frist for tilmelding til prøverne der afholdes 
19./20. sep., 21./22. sep. samt 27./28. sep. er den 4. 
august 2014. Til prøverne 4./5. okt. og 17./18. okt. er 
sidste tilmelding 1. september 2014.

Efteranmeldelser modtages ikke. Hunde der opnår 
adgangsgivende præmiering ved prøver afholdt efter 
anmeldelsesfristen er undtaget fra denne regel, og vil 
såfremt der er plads kunne efteranmeldes.
Hundeføreren skal på hundeweb/tilmeldingsblanketten 
notere hvilken prøve, man helst vil deltage på, samt et 
alternativt prøvested.
  Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får 
vedkommende snarest besked herom.
Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 gange, skal denne 
tilmelde 2 prøver på hundeweb eller  indsende 2 tilmel-
dingsblanketter og 2 gange prøvegebyr.

Såfremt en hundefører opnår den ønskede præmiering på 
den første prøve, vil det være Fuldbrugsudvalget til stor 
hjælp, hvis vi modtager afmeldingen umiddelbart efter 
prøven. Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve 
ikke tilbagebetales.
  Besked om deltagelse på prøverne vil blive offentlig-
gjort på henholdsvis DJU’s og Klubbernes hjemmesider 
ca. 22. august 2014.
Program vil blive tilsendt fra de respektive prøveledere.
På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne
Jan Leleu Feigh, Formand

www.fjd.dk
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5-klub apporteringsprøver
Dansk Weimaraner Klub, Klubben for Gamle 
Danske Hønsehunde, Langhårsklubben, 
Dansk Vizsla Klub & Dansk Drentsche Pa-
trijshond 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, Gestelevlun-
devej 31, 5750 Ringe
tlf. 22 18 11 71, E-mail: jesperlangfeldt@
gmail.com
Anmeldelsesgebyr indsættes på konto: 
8113-6351184

Apporteringsprøve Sjælland
Lørdag den 12. juli 2014 kl. 8:30
Anmeldelsesfrist: fredag den 4. juli 2014
Mødested: Overmosegård, Hammervej 27, 
4700 Næstved
Adm. prøveleder: Anders B. Mortensen. 
Mob. 41 42 21 81. E-mail: abmvizsla@krudt.
dk
Prøveleder på dagen: Lars Bonnesen. Mob. 
40 54 10 00.
Tilmelding kan kun ske over hundeweb på 
www.hundeweb.dk
Kaffe og rundstykker fra kl. 8:00, ved tilmel-
ding til Anders
Frokost 12:30 – 13:00, øl og vand kan kø-
bes til middag.

Apporteringsprøve Nord Jylland
Lørdag den 9. august 2014. kl. 9:00
Anmeldelsesfrist: lørdag den 2. august 2014
Mødested: Ejerstedvej 95, 9493 Saltum
Prøveleder: Jesper Klausen, Herskindsgade 
9, 9000 Aalborg
Tlf. 23 98 20 09 og E-mail: klausenmou@
gmail.com
Anmeldelsesgebyr indsættes på konto: 7444 
– 1093940
Kaffe og rundstykker fra kl. 8:00. Øl, vand og 
pølser kan købes til middag.

Fælles for alle prøverne:
Der dømmes efter DJU´s Fælles Markprøve 
Regler. 
Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for 
jagthunde. Nyeste udgave, på DJUs hjem-
meside.
Gebyr: 225,- kr. sendes sammen med 
tilmeldingen til prøvelederen på DJU- anmel-
delsesblanket.
Anmeldelsesblanketten kan hentes på 
DJU’s hjemmeside www.danskjagthundeud-
valg.dk
Alle prøven kan også tilmeldes på hun-
deweb. Prøven er åben for alle racer.

www.fjd.dk
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FJD mod 
fremtiden

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

Til FJD’s specialklubber og deres medlemmer, samt vore 
samarbejdspartnere i DJU: Danmarks Jægerforbund og 
Dansk kennel Klub.

FJD’s specialklubber har på deres fællesmøde den 14. maj 
2014, startet en intern debat omkring, hvordan vi ønsker vores 
organisation skal se ud i fremtiden.
  Vi tilstræber at bruge den tid, det er nødvendigt, på at sikre 
en demokratisk, åben og sober proces, hvor specialklubbernes 
bestyrelser, tillidsfolk og medlemmer inddrages. 

Vi ønsker bl.a. at drøfte:
• Hvordan vi skal målrette vore ressourcer, i bestræbelserne 

på at øge medlemsantallet i vore specialklubberne.
• En ny fælles moderne platform med fokus på blad, hjem-

meside og sociale medier. 
• Fælles lokale og centrale uddannelses- og træningsinitiati-

ver, prøveaktiviteter, naturpleje m.m. 
• Hvilke organisationer, FJD’s specialklubber mener, bør 

have afgørende indfl ydelse på udformningen af prøvereg-
ler, der benyttes i specialklubbernes avlsarbejde - f.eks. 
bestemmelserne i Fælles Markprøve Regler, for henholds-
vis de kontinentale og engelske racer.

• 

Vi ønsker at skabe et aktivt FÆLLESSKAB for alle jægere med 
stående jagthunde!

Vi understreger, at FJD til stadighed ønsker et godt samar-
bejde, med både DJ og DKK, omkring afholdelsen af prøver.

Vi understreger ligeledes, at FJD’s arbejde i DJU naturligvis 
fortsætter uændret.

Vi understreger, at vi naturligvis fortsat bakker konstruktivt 
op om alle de positive tiltag fra vore samarbejdspartnere, der 
tager udgangspunkt i natur, jagt og arbejdet med vore stående 
jagthunde.
 
DKK’s og DJ’s repræsentanter i DJU vil naturligvis være de 
første til at blive informeret, hvis der træffes beslutninger, som 
kan tænkes at have indfl ydelse på det fremtidige samarbejde 
mellem organisationerne.

Med venlig hilsen
Henrik Raae Andersen  Anton Dahl
Formand   Næstformand

Foto: Kim Henriksen

www.fjd.dk
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DANSK RUHÅR KLUB

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

www.ruhaar.dk

JET

JagtEgnethedsTest eller i daglig tale JET. 
Det er foreløbig arbejdstitlen på det nye 
tiltag bestyrelsen vil arbejde på og som et 
parallelt ”prøvesystem” til det vi kender i 
dag. Langt hovedparten af vores medlem-
mer og læsere af disse sider, er det vi kalder 
”almindelige jægere”. Det er jægere der 
har brug for en jagthund, der magter alle 
facetterne både før, under og efter skuddet. 
Alt det kan en ruhåret hønsehund og derfor 
er det stadig den populære og af mange 
anvendte hund på jagter. Det er klart, at for 
at kunne stille på de anerkendte prøver vi 
kender i dag, kræver det at hunden er vel 
dresseret. Det betyder derfor også, at den er 
nem have med på jagt.

  Vi i bestyrelsen mener, at der også skal 
være tilbud for de af vores medlemmer, der 
ikke ønske at jagte førstepræmier på marken 
og andre steder, men gerne vil have en god 
jagthund, som andre hundeejere på jagterne 
kigger misundeligt efter.
  I Tyskland hedder den slags prøver HZP og 
VJP. Flere af vores klubkolleger i FJD er i 
færd med at overføre disse prøver til dansk 
jord. Vi ønsker i DRK at betræde en anden 
sti.
  Der vil blive tale om en tretrins raket: JET 
1, JET 2 og vil man gå hele vejen slutter 
man med fuldbrugsprøven.
JET 1, som er første trin består af: jagtsøg 
(incl. stand også for andet end fuglevildt), 
spor på land (i rem og fri), skudfasthed og 
apportering af dummy. Der bliver tale om 
et pointsystem og testen er enten bestået 
eller ikke bestået. Har man har bestået JET 1 
giver det mulighed for at stille i  brugshun-
deklassen på en udstilling.
  JET 2 (eller den lille fuldbrugsprøve) 
indeholder følgende aktiviteter: kaninslæb 
og apportering, andeslæb og apporte-
ring, arbejde i vand – åbent vand og i siv, 
afdækning i skov, fri ved fod, ro på post 
(ved klapjagt), ro ved skud og jagtsøg med 
makkerhund (stand). Der vurderes hele 
tiden positivt af dommerne, der er tale om 
et pointsystem og man er enten bestået eller 
ikke bestået. Består man JET 2 giver dette 
mulighed for at hunden kan optages i klub-
bens avlsregister.
  JET 1 og JET 2 er stadig på tegnebræt-
tet og ideniveau, men i løbet af de næste 
måneder arbejder vi videre med planerne 

og forventer i løbet af efteråret at kunne 
afprøve det første tests. Og vendelboerne 
har lovet at ligge terræn til.

”I er ikke hårde nok!”
Sådan faldt ordene en fredag aften på et ho-
tel i den nordlige ende af landet. Anlednin-
gen var det årlige aktivmøde for lokalområ-
det og jeg havde lige fortalt om bestyrelsens 
overvejelser og planer for fremtiden. Og nej 
vi er sikkert ikke hårde nok vil også andre 
mene. Udtalelse var møntet på holdingen til 
avl og opdræt. 
  På den netop overståede generalforsamling 
kom det frem, at en gruppe medlemmer er 
bekymrede over, hvad det skal blive til med 
fremtidens ruhårede hønsehund. Jeg synes 
det er positivt, at nogen bekymrer sig og jeg 
synes det er dejligt at nogen bruger tid på 
også at drøfte bekymringen. Blot kunne jeg 
ønske mig, at man delte bekymringen med 
dem der eventuel kan gøre noget ved. Og 
min opfordring til alle skal være, at har man 
noget på hjertet, enten det er en bekymring 
eller noget andet i den retning, så kom til 
bestyrelsen – på vores ”åbent hus” inden 
bestyrelsesmøderne eller skriv.
  Den ruhårede hønsehund er en fremra-
gende alsidigt jagthund! – vi skal også have 
en alsidig forening, der kan rumme for-
skellighed – og det får vi kun ved åbent at 
snakke om tingene. I bestyrelsen bestræber 
vi os på at tumle forskeligheden og uenig-
heder. Vi ønsker ingen ensretning – men en 
klub med ”højt til loftet” og plads til alle.
Knæk og bræk derude.
Formanden

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

Årbog 
Årbogen 2014 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 2014 vil du sikre dig den og ikke har 
bestilt så kontakt også Søren Hecht.

www.fjd.dk
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Udstillingen afholdes efter DKK’s udstillingsregler.
Hundene skal møde mellem kl. 9.00 og kl. 10.00. Bedømmelsen 
starter kl.10.00, og udstilleren er selv ansvarlig for, at hunden er 
rettidigt i ringen.
  Middagspause mellem kl. 12.00 - 13.00. Afslutning og præmie-
overrækkelse forventes omkring kl. 15.30.
  Resultatet skrives ikke i resultatbøgerne, den udleverede kritik 
tjener som dokumentation.
  Udstillingsleder er Torben Mørup, tlf. 7513 98 69 - 2138 7515.

Tilmelding
Hunde Web eller  tilmeldingsblanketter sendes til Annette Laur-
sen, Hærvejen 20, 7183 Randbøl, tlf. 7588 3123 - 21183123 eller 
medlemsservice@ruhaar.dk .
  Gebyr kan indsættes på  5093 000128303  (HUSK at angive hvem 
indbetaleren er) eller sendes på en check sammen med tilmeldin-
gen. DJU’s tilmeldingsblanket kan anvendes
  Tilmeldingsfrist til den 21 Juli 2014 Der sendes ikke bekræf-
telse på deltagelse tilbage. På tilmeldingsblanketten skal påføres, 
hvilken klasse hunden skal fremføres i og kun én hund pr. blanket. 
Hundens ejer skal være medlem af DRK eller tilsvarende uden-
landsk organisation.
  Husk alle hunde skal være vaccineret senest 14 dage inden udstil-
lingen. Er hunden over 2 år, skal den være revaccineret.

Udstillingsgebyret er følgende:
Babyklasse kr. 275
Hvalpeklasse kr. 275 (ingen rabat)
Øvrige klasser kr. 395
2. hund med samme ejer kr. 345
3.hund og efterfølgende med samme ejer
kr. 300

Opdræt- og avlsklasse tilmelding gratis
Juniorhandling gratis, op til 13 år og 13 – 18 år, kom og vis din/
familiens dejlige Ruhår frem.

Dommere:
Hanner: Kresten Schell som også har juniorhandling lige efter mid-
dagspausen. Tæver: Birte Schell og BIR

Boder:
Dansk Ruhår Klub sælger diverse tøj og tilbehør med klubbens 
logo. Udstillings- og salgsboder kan opstilles efter forudgående 
aftale med klubbens kasserer og mod indbetaling af standleje. Kon-
takt Søren Hecht på kasserer@ruhaar.dk eller 2049 4839.

Champion-fremvisning:
Hunde, der opnåede brugs-, jagt- spor og eksteriørchampionater i 
2013, vil blive inviteret til en særlig præsentation. Præsentationen 
starter kl. 13.00. DRK`s bestyrelse håber, at mange ejere af invite-
rede hunde vil benytte denne lejlighed til at fremvise deres hunde 
for alle interesserede.

Vi spiser frokost sammen!
Udstillere, championfremvisere, tilskuere, dommere, sekretærer, 
bestyrelsen og andet godtfolk samles på pladsen til frokost kl. 
12.00.
  I lighed med tidligere år starter vi grillen op, menu og pris er i 
skrivende stund ikke på plads, det oplyses på hjemmesiden www.
ruhaar.dk hvor også oplysninger om bestilling og betaling vil frem 
komme. Drikkevarer kan købes. Du skal selv medbringe bord og 
stol, og vi har et stort telt med, som vi kan samles i, hvis det ikke 
er muligt at sidde ude. Vi håber, at vi kan få en hyggelig times tid 
sammen over en bid brød.

Dansk Ruhår Klub afholder certifikatudstilling
lørdag d. 2. august 2014 ved Bredsten Hallen, Skolevænget 7, 7182 Bredsten

Arkivfoto.
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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

Træning apportering og slæb Tirsdage kl. 19.00 
Mødested Bolle-Try Landvadbækvej Dronninglund 
med start d. 6/5-2014 indtil familiedagen 

Ræveslæbstræning Planlagt til 4 gange inden 
familiedagen, tid og sted kommer senere
Familiedag Planlagt til starten af august, tid og sted 
kommer senere

Fuldbrugsprøvetræning Start d. 5/8-2014 med 
introduktion og planlægningsmøde for deltagere på 
årets fuldbrugsprøver

Fuldbrugsprøve træning kontakt Steen Larsen 60 
13 04 23
Schweiss træning kontakt Steen Larsen 60 13 04 23

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

Ræveslæbsprøve i Stenbjerg Klitplantage. Fredag 
den 29/8-2014 kl. 17.00
Tilmeldning til Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7752 
Snedsted. 27646127 reg.nr. 5804 konto nr. 4380 
257 322

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

Ræveslæbstræning
Hadsund 29/7-5/8-12/8-19/8 mødested og tidspunkt 
kontakt Jan Bartholomæussen 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 tids-
punkt fastlægges ved tilmelding til Jan Bartholomæ-
ussen 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
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 schweiss prøve: KHK afholder 
anerkendt (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/vest jylland.

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 efterårs markprøve: 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.

Område møde: 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 
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 hjem-
meside 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
Aktivitetsudvalg: Hans C Clausen 2670 3356 Hans 
Gregersen 2280 0081



34

Ringtræning.
Der vil blive afholdt ringtræning ca 3 uger før Bred-
sten udstillingen. Nærmere herom senere.
På områdets vegne:
Per Bertelsen  40607828. Ole Kørvel 0803183.

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  

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.
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
 
Hvalpemotivation. 26. juli
   
AUGUST:
Hvalpemotivation. 02. – 09. – 16. 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 Apporte-
ringsprøve” 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. Tilmelding til: Hanne Buhr – senest d. 14. 
september 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
.
Oplevelsesdag i Langstrup mose. Oplevelsesdagen 
er søndag den 15. juni. Vi åbner for publikum kl. 
10.00 og regner med det slutter omkring kl. 15. Især 
børnene vil elske alle aktiviterne.Og så er det gratis, 
incl. smagsprøver på både grillet råvildt og fasaner 
som du selv kan grille hvis du har lyst, ellers står 
der hjælpere klar med et lækkert stykke grillet kød 
til dig. Drikkevarer, vin, øl og vand kan du købe 
til rimelige priser. Se model fl y både i luften og 
på jorden. Du kan måske selv prøve at styre et fl y. 
Eller jagthundene der fi nder de fugle som børnene 
selv prøver at gemme.Der er jagtsti for børn hvor 
alle børn vinder en medalje. Der er bueskydning, 
haglskydning, skydning med luftgevær. Masser af 
andre oplevelser i smukke omgivelser. Tag familien 
med, mormor og oldemor vil også elske det.
  
Apporteringsprøve. Asminderød-Grønholt Jagtfor-
ening. Søndag den 3 august kl. 9.00.
Stedet er Hornbækvej, mellem Tikøb og Kvistgård. 
(der er gule skilte)
Der kæmpes om 7 pokaler og vi har både alm. og 
udvidet prøve og du kan tilmelde dig begge prøver.  
Der er pokal til bedste hund, den bedste stående 
hund, den bedste ruhår, bedste stående unghund og 
bedste ikke stående unghund, samt den bedste hund 
og den bedste unghund på udvidet prøve. Pris 200 
kr. pr. hund og pr. prøve. Der er præmie til alle med 
max point. Du tilmelder dig til Kurt Drasbek på 
telefon 49170208 eller på mail Drasbek@post10.
tele.dk
 
Slæb og apportering. Vi starter i løbet af juni 
måned.
Det er kun for stående hunde der har planer om at 
gå på slæb og apporteringsprøven. Du tilmelder dig 
til Kurt Drasbek, telefon 49170208 eller på mail 

www.fjd.dk

DANSK RUHÅR KLUB
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Drasbek@post10.tele.dk Tid og sted aftaler vi ved 
tilmelding. Prisen for at deltage er 200 kr.
  
Fuldbrugsprøvetræning. Vi starter i løbet af juli 
måned.
Det er kun for stående hunde der har planer om at 
gå på den 2 dages fuldbrugsprøve med bl.a. ræve-
slæb og markarbejde med fældning af fugl. Du til-
melder dig til Kurt Drasbek, telefon 49170208 eller 
på mail Drasbek@post10.tele.dk Tid og sted aftaler 
vi ved tilmelding. Prisen for at deltage er 200 kr.

 
Agerhønsejagt for stående hund. Oplev den 
intense jagt med toptrænede stående hunde. Du får 
mulighed for at opleve den traditionelle jagt med 
den stående jagthund, med dig som skytte. Du går 
med en erfaren jæger og hundefører, der vil guide 
dig igennem dagen. Formålet er at give jægere der i 
forvejen ikke kender til denne jagtform, et indblik i 
arbejdet og frugten af samarbejdet med den stående 
hund. Der er et begrænset antal pladser. Nye jægere 
for fortrinsret.
Dato:  primo oktober 2014. Sted:    Lolland – 
Lungholm Gods. Pris:    Prisen forventes at blive 
ca. kr. 1.200,- Tid:    Efter aftale. Tilmelding:  Jan 
Heimann, 4920 1080, mail : jan.heimann65@gmail.
com

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

28.Juni 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 andetsteds). 
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 tilmel-
dingsblanketter.
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

Apportering. Hver torsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00 
i perioden fra 1. maj til 14. august 2014 kan der 
trænes apportering på terrænnet ved Kongskilde 
(Slettevej).
Som hundefører skal man respekterer grænserne 
for det anviste terræn, samt at andre naturaktive, 
eksempelvis lystfi skere m. v., også kan benytte 
området på samme tid.
Der skal medbringes apporteringsemner.
Henvendelse til Holger Uth 2081040

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

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 02 Aug. Bredsten, DRK udstil-
ling.
Lørdag 27 Sep. Lolland, vinderklasser
Søndag 28 Sep. Lolland, vinderklasser

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

www.korthaarklubben.dk

Første korthårsderby i Danmark
Den 13. april 2014 løb den første Derby 
prøve arrangeret af Korthaarklubben i Dan-
mark af stablen. Allerede dagen før var der 
på Sjælland arrangeret en lignende prøve 
af FJD. Jeg vil i det følgende kun omtale 
Derby prøven, da jeg ikke har deltaget på 
en VJP. Begge er avlsprøver, hvor man vil 
fastslå, hvad der er tilstede af nedarvede 
gener i unghunden.

For derbyprøvens vedkommende blev 
den annonceret på Korthaarklubbens hjem-
meside d. 1/3, allerede få dage efter var 
den fuldtegnet med 10 hunde, som opfyldte 
det eneste krav, for at være med, nemlig, at 
de ikke har passeret 1. oktober mere end 1 
gang.
  Prøven blev afviklet i omegnen af Sdr. 
Omme med formanden for Korthaarklubben 
Hans Martin Christensen som var prøve-
leder. Han sørgede sammen med et godt 
team, for en perfekt prøve. Heine Tirsbæk 
som var vært for mødestedet, der sammen 
med Anders Wanstup og Jørgen Pedersen 
agerede som henholdsvis oversætter, skytte 
og terrænfører.
  Vi blev opdelt på to hold med hver 5 
hunde, og på hvert hold var 3 tyske dom-

mere, som det havde været nødvendigt at få 
tilkaldt i sidste øjeblik for, at være sikker på 
at prøven blev afviklet i overensstemmelse 
med reglerne der er vedtaget i Weltverband. 
Sammen med de tyske dommere, var der 5 
danske FCI dommere som gik med som føl 
på de 2 hold for, at lære hvordan man døm-
mer en sådan avlsprøve. For det skal læres, 
da fælles markprøveregler overhovedet ikke 
bliver brugt. Det er som sagt en avlsprøve 
og her dømmes for hunden og ikke imod! 
Følgende avlsbetingede evner bliver vurde-
ret: næse - søg – stand – hundens evne/vilje 
til at samarbejde med føreren – lydighed og 
arbejdsglæde. 
  Der bliver givet en karakter fra 0 til 4, og 
hvis der i de 3 første fag bliver lavet noget 
som dommerne mener, er ekstra godt kan de 
tildele et h. H´et står for fremragende.
Hundene bliver afprøvet enkeltvis, og hvis 
hunden har gået til et 4 tal i første slip er 
det denne karakter der fastholdes uanset om 
næste slip er knap så godt. Ligeledes med 
de andre områder. Hvis hunden starter lidt 
svagt, men går sig op til et 4 tal i de næste 
slip, er det den højeste karakter der bliver 
noteret. Som det fremgår andetsteds er det 
en avlsprøve og ikke en markprøve. 

  Desuden fastslås det om ung hunden halser 
på fod eller spor. I Tyskland kan man ikke 
stille på en Schweissprøve, hvis hunden 
ikke besidder denne egenskab. I øvrigt, hvis 
lejlighed byder sig kan hunden afprøves på 
harespor. Hunden må ikke se haren og hvis 
den følger sporet et stykke vej ud i terrænet, 
kan den tildeles en Andras Stern.  
  Skudfastheden kontrolleres ved at der med 
ca. et halv minuts mellemrum, medes hun-
den er i søg, affyres et par skud med jagt-
gevær, desuden noteres eventuelle mangler 
ved øjne og tænder. 
Under middagspausen lægges hundene af 
eller tøjres hvis de ikke har lært, at dække, 
med en afstand på 10 til 20 m, her vurdere 
man om hundens psyke, om den kan falde 
til ro og venter uden at pibe. Dommerne 
noterer sig også hvis hunden i er rolig når 
den ikke er under afprøvning. 
  Det var lidt om hvordan en Derby prøve 
afvikles. Man kunne jo med rette spørge 
om hvorfor.  Det er der selvfølgelig fl ere 
og delte meninger om. Vil her forsøge at 
belyse, hvorfor jeg mener, den er yderst 
relevant. Vi mangler i den grad en prøve, 
hvor man kan få de arvelige anlæg hos hun-
den fastlagt. Det kan man på et Derby. Det 

Der var livlig debat hundeførerne imellem under derbyprøven.

www.fjd.dk
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er mere eller mindre rå hunde der kommer 
og alt for megen dirigering tolereres ikke. 
Prøven er ikke sværere end at stor set alle 
hvalpekøbere kan stille på den, på den måde 
kunne det måske starte fl ere med hundesport 
end der er i dag. Desuden ville tæveejerne få 
en pejling af om det er den rigtige hanhund 
der er brugt.

Set i lyset af vores hvalperegistreringerne 
fra 1979 frem til dagens dato gået tilbage 
med 69 %, har vi brug for noget nyt, for 
hvis denne udvikling fortsætter vil man 
ende med, at den korthårede hønsehund 
kun kan omsættes til hundesportsfolk og 
ikke til jægerne. Meningen er vel med en 
jagthund, at den netop skal avles til og for 
jægeren. Derfor synes jeg at det er på tide 
man får fl yttet fokus fra sportshunde over 
på brugshunde. Der er dem som vil hævde, 
at det prøvesystem vi har i dag tilgodeser 
dette. Faktum er, at vort prøvesystem, som 
det er i dag, ikke har produceret hunde 
som jægerne vil købe. Det er fremsynet og 
modigt gjort af Korthaarklubbens bestyrelse 
med Hans Martin i spidsen at sige: Vi må 
prøve noget andet! for det vi har haft indtil 
nu har ikke virket som det skulle. Til dem 
som er negativ og vil ha prøven afskaffet 
igen, har jeg her en opfordring: I stedet for 
at sige nej og ryste på hovedet, så kom med 
nogle forslag og visioner selv, hvordan vi 
så kommer videre, for klokken er efter min 
mening 1 minut i tolv.
Venlig hilsen 
Uffe Søndergaard.

Hunden dækkes af. Foto: Jeff og Lene”.

Følgende blev placeret til Derby prøven: Loke og Thomas Møller 1 præmie. Bislevs Kenzo og Jeff Jakobsen 1 
præmie. Aika og Anders Rasmussen 1 præmie. Asta vom Quendorfer See og Gleen Bredum 2 præmie. Cato og 
Jacob Sørensen 1 præmie. Kungs Hillans NF Patriod og Mikkel Petersen 1 præmie. Chiko og Kresten Kold 1 
præmie. Charli og Rene Jørgensen 1 præmie. Miss Tilde vom Pholdorf og Morten Brun Bertelsen 1 præmie og 
Caja og Uffe Søndergaard 1 præmie samt 4 H i søg. Foto: Lene.

Giveprøven 2014 var i år imødeset med stor 
spænding i hvert fald fra bestyrelsens side, 
idet vi i år skulle i nye omgivelser, med hen-
syn til mødested og afholdelse af festmid-
dagen lørdag aften. 
Men der var ingen grund til skepsis, alt 
klappede som det skulle, og vi kan kun 
være tilfreds med Grønbjerg Hotel som 
bl.a. leverede en fantastisk god menu til 
festmiddagen lørdag aften. En lørdag aften 
som i sig selv er festlig, med hyldest af 
de præmierede hunde, samt ikke mindst 
hyldest til vore jubilarer, hvoraf 5 stk. 25 års 
jubilarer og 1 50 års jubilar havde takket ja 
til invitationen.
  Der var i år tilmeldt 66 hunde om lørdagen, 
deraf 29 unghunde med mange første gangs 
hundeførere, og det er rigtig vigtig at de får 
en god oplevelse, så de til næste år siger, at 
Giveprøven, den skal vi i hvert fald med til. 
I alt kunne 10 hunde præmieres, og følgende 
pokalvindere:
  Bedste unge Han: Søborggaard`s Falco  
Ejer og fører John Petersen
  Bedste unge tæve: Petermann`s Emmie 

Ejer og Fører John Okholm
  Bedste førstegangs hundefører i ung-
hundeklassen: Trille Ejer og fører Harald 
Nørgaard
  Bedste åbenklassehund: Gomard`s Scott 
Ejer og fører Knud Hansen
  2. Bedste åbenklassehund: Sydvestjyden`s 
Tilde Ejer og fører Boye Skak Kristensen.

Om søndagen var der tilmeldt 35 vinder-
klassehunde fordelt på 4 hold. Alle holdene 
havde gode tilgang af fugle, og som sæd-
vanlig var der nogle hold der bedre kunne 
udnytte fuglene. Men efter endt votering 

kunne ordførende dommer meddele, at man 
havde 10 kategori 1 hunde til eftermid-
dagens afprøvning. Og efter mange gode 
fugletagninger om eftermiddagen kunne 
dommerne forholdsvis nemt placere de 6 
vindere. 1. vinderen blev Søborggård`s Bess 
Ejer og fører Uffe Jacobsen som også blev 
tildelt HP og Cacit.
Hermed var igen en god Giveprøve til ende, 
og vi kan dermed glæde os til et på gensyn 
i 2015.
Hans Martin Christensen
Formand.

Giveprøven 2014

Søndag i vinderklassen fi k 
følgende placeringer, skal 
læses fra venstre mod højre: 
1. vinder Søborggårds Bess 
og Uffe Jacobsen. 2. vinder 
Bislevs H-Fie og Poul Bislev. 
3. vinder Staal D-Kenya og 
Kim Peter Staal. 4. vinder 
Toes Krogh og Kurt Grün. 
5. vinder Bislevs Asi og Jes 
Peter Petersen og 6. vinder 
Nordboen Ena og Karl Ge-
orge Kristensen.
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Otto Brunhøj blev hyldet og „begavet“ som 50 års jubilar. Ligeldes var der bifald og diplomer til følgende 25 års 
jubilarer: 

Udstillingen afholdes efter DKK`s udstillingsregler og er åben for 
alle medlemmer.
Hundene indskrives fra kl. 9,30. Udstillingen åbner med bedøm-
melse kl. 10,00
Middagspause fra kl. ca. 12-13. Afslutning og præmieoverrækkelse 
kl. ca. 15.00
Resultatbøger (såfremt disse er afl everet) udleveres efter afslut-
ning.
Sponsor: Uniq hundefoder.

Tilmeldingsfrist: Senest den 26. juli.
Tilmelding på www. Hundeweb.dk Der sendes ikke bekræftelse på 
tilmeldingen.
Udstillingsleder. Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17, 6360 
Tinglev Tlf. 74 64 47 21/25 719 148.

Der kan tilmeldes i- Hvalpeklasse, Juniorklasse, Åbenklasse, 
Brugsklasse, Championklasse, uden for bedømmelse Avls- og 
Opdrætsklasse.
Udstillingsgebyr:
Udstilling 1. hund (samme ejer) DKK 360,00
Udstilling 2. hund (samme ejer) DKK 300,00
Udstilling 3. hund og efterfølgendehund (samme ejer) DKK 250,00
Hvalpeklasse: DKK 250,00
Uden for bedømmelse: DKK 90,00
Avls og Opdrætsklasse er gratis. Dog skal avlsdyret være tilmeldt 
udstillingen evt. uden for bedømmelse. Der tilmeldes også til Avls 

og Opdrætsklasse via. Hundeweb. Brug for hjælp ring til Ellen på 
75 331 760. 

Hvis du ikke har adgang til internet, kan du sende anmeldelses-
blanketten til:Udstillingsleder Hans Martin Christensen, Muskat-
vænget 17, 6360 Tinglev, tlf. 74 64 47 21/25 719 148 og gebyr kan 
indbetales på Jyske Bank Regi. 7751 konto nr. 0 001 053 819. husk 
at angive hundens navn og stambogsnummer, samt ejers navn.
Husk: alle hunde skal være vaccineret senest 14 dage før udstillin-
gen. Er hunden over 2 år skal den være revaccineret.
Dommere: Tæver: John Christensen, Aspirant Connie Jacobsen. 
Hanner: Flemming Konnerup.

I forbindelse med klubbens udstilling i Bredsten vil klubben 
gerne invitere alle der i 2013 har opnået en Championat titel til at 
fremvise sin hund på udstillingen.
  Korthaarklubben vil samtidig gerne invitere alle udstillere og led-
sagere til morgenkaffe fra kl. 9,00 og til lidt frokost fra kl.12.00 for 
50 kr. pr person. Spisebilletter købes om morgen. Tilmelding med 
antal personer bedes gjort til udstillingsleder Hans Martin Chri-
stensen på bredsten@korthaarklubben.dk senest den 26. juli 2014.

Tilbud til nye hundeførere: Har du lige købt hund og aldrig 
været på udstilling før, inviterer Korthaarklubben dig til at møde 
op i Bredsten, hvor vi vil sørge for vejledning i fremvisning af din 
hund. Selv om du ikke er medlem af Korthaarklubben, er du også 
meget velkommen til, at se hvordan en udstilling foregår.

Korthaarklubbens certifikatudstilling i Bredsten 
lørdag den 2. august ved Bredstenhallen Skolevænget 7, 7182 Bredsten

Knud Hansen og frue med beviset på, at Knud og 
Gomards Scott blev bedste ekvipage i åben klasse.

Poul J Bøving Aase Stender Nielsen Jens Ole Sørensen Jeff Jacobsen Niels Sørensen Benedikte Krogh

www.fjd.dk
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Aktivgrupperne
Aktivgruppen Midt- og 
Vestjylland
Vand og slæbtræning: 
Onsdag den 11. juni 2014 (vil køre hver onsdag 
frem til vand- og slæbsprøven i Stauning / Dejbjerg 
primo august 2014). Mødested: Pumpestation nord, 
Stauning. Tid: kl. 18.30 Tilmelding til: Steen Kri-
stiansen (tlf. 42 74 40 94) – senest den 7. juni 2014. 
Max. 20 deltagere. Gebyr: kr. 400,- (afregnes første 
gang). Træningen er i samarbejde med Ruhårsklub-
bens område 4.

Fuldbrugstræning:  Mandag den 16. juni 2014 og 
følgende mandage frem til den første fuldbrugs-
prøve i september. Mødested: Hundeskoven, Ring-
købing. 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 samarbejde med Ruhårsklub-
bens 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. Tilmeldingsgebyr kr. 225,- bedes 
indsættes på konto nr. 7670 1788020.  Der vil end-
videre være mulighed for eksteriør bedømmelse af 
hundene samt sjov apportering 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 oply-
ses 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 anmeldelsesblanket 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 angivelse af stambogsnr. 
Min. 5 deltagere. 

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

Familiedag: Afholdes i samarbejde med Aktiv-
gruppen Vendsyssel lørdag d. 28. juni hos Marian 
og Karl Georg Kristensen, Skovsgaardsvej 28, 
Hals. Mødetid kl. 9.00, hvor der er rundstykker og 
kaffe. Der vil på dagen blandt andet blive afholdt 
anerkendte prøver:

Ræveslæbsprøve, startgebyr 150 kr. 
Apporteringsprøve, startgebyr 225 Kr. 
Tilmelding via hundeweb eller ved prøveleder for 
begge prøver: Bjarne Jacobsen. Tag madkurven med 
- grillen tændes efter prøverne. Drikkevarer kan 
købes. Familiedagen er en tradition med samværet i 
højsædet, man kan medtage korthåren uanset alder 
til samvær med andre hunde. Du er velkommen, 
uanset om du har hund med eller ej. 
Vel mødt!
Aktivgrupperne Vendsyssel og Aalborg.   

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, -, 
apportering 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: Langholt søer. Ons-
dag 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.
Venlig hilsen Jens Hald.

Aktivgruppen Storstrømmen
Vand-Slæb-Apporteringstræning: OBS! bemærk 
afl ysning den 1/7 og den 8/7.
17. juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930 Ma-
ribo.24. Juni kl. 19.00 Bursø, Mallehøjvej, 4930 
Maribo.15. Juli kl. 19.00 Mogenstrup, Bøgesøvej, 
4700 Næstved.22. Juli kl. 19.00Mogenstrup, Bøge-
søvej, 4700 Næstved. Afslutning 26. juli kl. 08.00 
Nr. Vedby Grusgrav, 4840 Nr. Alslev.

Familiedag:
Så er det tid igen til at vi mødes til familiedag, som 
er for medlemmer af Korthaarklubben, Dansk Mün-
sterländerklub 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 
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.

Marktræning:
Der afholdes marktræning på Sydsjælland 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: Jagthyt-
ten, 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
Familiedag i Aktivgruppen Syd og Sønderjylland 
den 22. juni 2014.
Afholdes ved Jægergården i Ribe.  Der er anerkendt 
apporteringsprøve og ræveslæbsprøve.  
Se i øvrigt program under vores hjemmeside.
Allis Kiholm.

Ræveslæbs Diplom Prøve den 09.03. 2014
Der var tilmeld 8 hunde alle korthaar

Bestået med 4 point:
Fjelstrups GRY, føre Martin Ellegaard, Fjelstrup, 
pokal.
Bestået med 3 point:
Carla, føre Annika Rytz, Gram.
Ikke bestået:
Rugbjerg`s Sako, føre Hans Peter Petersen, Røde-
kro. Cita, føre, Tommy Nielsen, Haderslev. 
Fjelstrup`s Gordon, fore Andreas Andersen, Christi-
anfeld. Lystlund`s Ø-Roger F, fore Kurt Mosegaard, 
Christiansfeld. Fjelstrup`s Gokke, føre Valdemar 
Rasmussen, Vejen.
Toe´s Tuxen, føre Kurt Pedersen, Varde.
Tak til jer alle for en dejlig dag i skoven.
Allis Kiholm.

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

Martin Ellegaard og Fjelstrups Gry 4 point og pokal.

www.fjd.dk
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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

Bestyrelsesmøde 
den 16. februar 2014.

Referat:
1. Underskrivelse af sidste referat:
Referat mødet fra 22. november 2013 Blev 
underskrevet.

2. Økonomi:
Kassebeholdning pr. 31.01.2014 blev oplyst. 
Medlemstal blev ligeledes oplyst.
Fra Nets er der forlangt dokumentation af 
forskellig art for at undgå hvidvaskning af 
penge m.m. Dette er sendt via Digital signa-
tur. Af hvalpeannoncen i Jæger februar 2014 
fremgik desværre igen hvalpeformidlere. Jæger 
kontaktet som beklagede, og dette ændres igen 
til næste gang annoncen er i bladet.

3. Gennemgang af skrivelser fra DJU-FJD-
DKK.
DJU: Der har været valg til DJU’s forskellige 
udvalg bl.a. FUV. Her har Anders Wanstrup 
valgt at trække sig. Nyvalgt blev Annette Laur-
sen, Peter Jürgensen, Leif Jensen og genvalg 
til Jan Feigh. Til SAU var der genvalg til alle. 
DJU har afholdt prøvelederkurser forskellige 
steder i landet bl.a. i brugen af Hundeweb. 
Vores forslag om at dommere der dømmer på 
klubbernes prøver skal have dispensation til 
at deltage på 2 andre Vinderklasser er blevet 
positivt modtaget. Dette for at dommerne ikke 
fratages muligheden for selv at fremføre deres 
hunde.
FJD: Udstillingen i Vissenbjerg bringes op på 
næste FJD møde, hvor udstillingsudvalget del-
tager. Her vil der blive redegjort for økonomi 
og retningslinier for udstillere, altså klubbernes 
muligheder for at reklamere for egen race m.m. 
Ligeledes vil fordelingsnøgle til DM for konti-
nentale blive behandlet på næste møde.
DKK: Der har i samarbejde med FJD været 
arrangeret dommerseminar for gruppe 7 dom-
mere på Bygholm Landbrugsskole. Et rigtig 
godt arrangement, men lidt langtrukket pga. 
gennemgang af de mange racer. Stort set alle 
racer havde problemer med bedømmelserne fra 
de udenlandske dommere. Det er måske muligt 
at påvirke DKK i positiv retning. Det overvejes 
om vi selv skal arrangere et dommerseminar 
for de dommere i gruppe 7 der må dømme 
korthår.
Schweiss: Da HMC stopper i Schweissudvalget 
med udgangen af 2014 indstilles der en anden 
person til at tage over. Klubbens indførelse af 

et Schweisschampionat er godkendt i DKK. 
Betegnelsen bliver KLBCHS. Kriterierne 
lægges på hjemmesiden, dette sørger Villy 
og HMC for. Det skal klarlægges hvorvidt 
forlydende om, at hunde der ønskes optaget i 
schweissregisteret ikke må bruges på prøver 
og jagt. Dette sørger Schweissudvalget for. 
Schweissprøver vil sandsynligvis fra 2015 også 
skulle anvende Hundeweb.

4. Generalforsamling, herunder indkomne 
forslag, kandidater til året ildsjæl.
I forbindelse med generalforsamlingen af-
holdes der formøde med de aktivgrupper der 
afholder anerkendte prøver bl.a. apporterings-
prøver, ræveslæb m.m. Dette står Birte Web og 
Ellen for.
Formandens beretning er modtaget til gennem-
læsning. Regnskabet har været til godkendelse 
hos revisor, som havde nogle kommentarer 
som blev gennemgået. Revisionsprotokol blev 
fremlagt og underskrevet. Regnskab og Forslag 
til vedtægtsændringer er lagt på hjemmesiden. 
Et enkelt indkommet forslag lægges også 
på hjemmesiden. Indkomne forslag til Årets 
ildsjæl blev gennemgået og der var enighed om 
valget. Valg til bestyrelsen blev behandlet. Be-
styrelsen er vidende om at 2 emner er på banen. 
Allis er villig til at fortsætte som pokalansvar-
lig, hvilket vi er meget glade for. 

5. Giveprøven. Herunder invitation af dommere 
til 2015. Invitation af dommere til efterårsvin-
derklasse 2014 og 2015. Samt pilotprojekt fra 
Flemming Østergaard.
Der er booket fælles overnatning til dommere 
og bestyrelse på Langelund-Apartments som 
kun ligger 2,5 km fra det nye samlingssted 
Grønbjerg Hotel. Det er ligeledes muligt for 
hundefolk at booke sig ind der. Oplysning er 
lagt på hjemmesiden. Som noget nyt i år er der 
i de nye Fælles Markprøve Regler indført ud-
deling af CAC. Et internationalt certifi kat. Det 
er selvfølgelig dommerne der skal være obs. 
på dette.
Da alle specialklubber stort set afholder deres 
prøver i samme weekends både forår og efterår, 
kan det være vanskelig at få dommere til vores 
egne prøver, idet andre klubber måske er forud 
med invitation. Dette vil vi forsøge at undgå 
ved allerede nu at invitere dommere til Give-
prøven 2015 og til VK 2014 og 2015. Der vil 
ligeledes i FJD blive opfordret til at de mindre 
klubber får uddannet egne dommere så de ikke 
altid skal bruge af andre klubbers dommere. 
Fra markvildtudvalget er der fremsendt tilbud 

om at medvirke til at gennemføre et pilot-
projekt i Giveområdet omkring udsætning 
af familiefl okke/agerhøns. Prøvelederen vil 
kontakte nogle terrænledere og høre om der 
kunne være interesse. Når disse tilbagemel-
dinger foreligger, skal der afholdes møde med 
både nuværende og kommende prøveleder for 
Giveprøven, terrænledere, evt. terrængivere, 
markvildtudvalget og bestyrelsen for nærmere 
drøftelse. Først herefter vil der blive truffet 
beslutning. Det økonomiske ansvar vil ligge 
hos Korthaarklubben.

6. Nye tiltag for medlemmer.
Der har de sidste 2 år været gennemført en 
jagtdag for nye medlemmer. Det har været en 
rigtig stor oplevelse for de der har deltaget. 
Men vi må nok sige at interessen ikke har været 
overvældende, idet nogle ikke engang har ofret 
tid på at svare på invitationen, og andre som 
havde tilmeldt blev væk uden at sende afbud. 
Det er vi noget skuffede over. Denne form for 
Introduktion til jagt med stående hund droppes 
derfor. Vi vil på aprilmødet drøfte hvordan 
sådanne tiltag skal håndteres fremover. Måske 
skal der laves ”træningsdage” fl ere steder i 
landet, nord, syd, øst eller vest. Tilmelding 
efter først til mølle princippet og med en del 
egenbetaling.

7. Deltagelse i årets messer og udstillinger.
Deltagelsen i diverse messer i 2013 blev 
gennemgået. Det blev besluttet at støtte op 
om deltagelse på følgende i 2014: Roskilde 
Dyrskue, Hubertushuset, Gram Slot og Jagt og 
Fiskeri i Odense.

8. Henvendelse fra medlemmer.
Der har været en enkelt henvendelse vedr. brug 
af billeder i forskellige fora. Dette blev drøftet 
og der tages kontakt til de involverede parter. 

9. Eventuelt.
Ellen har lavet statistik på hvalpekuld 2013 
som lægges på hjemmesiden.
Ellen har ligeledes haft en henvendelse om 
materiale vedr. Korthår til brug i nyt materiale 
til Jagttegnsløsere. Dette er fremsendt.
Vi drøftede herefter hvorvidt vi 2 gange om 
året skulle holde møder af en hel dags varighed 
som i dag. Så kunne vi få mange af de prakti-
ske ting planlagt og tid til at drøfte mange an-
dre ting. Dette tager vi også op på aprilmødet.

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

www.dmk-online.dk

Dæmpede signaler

Først vil jeg sige 1000 tak for et super 
foredrag, som uddannelsesudvalget havde 
stablet på benene. 
Foredraget omhandlede Optimering af 
indlæring, dæmpende signaler og stres-
shåndtering. 
Kurt Verup Runefeldt er en person med 
masser af livsenergi og forstår virkelig at 
bringe sine budskaber frem, han snakker i 
et tempo og niveau som alle forstår, og man 
formår virkelig at lytte og få det hele med.
Vil råde jer til at læse hans bog, Hund- Kend 
dine evner som kan købes på www.saxo.
com og ikke mindst hvis muligheden byder 
sig til at høre et foredrag med ham. Da 
man simpelthen ikke kan videregive alle de 
inputs man fi k denne dag. 
Men vil alligevel prøve og give jer en snert 
af dette super foredrag. Man fi k utrolig 
meget viden på denne dag, og jeg kan 
absolut bruge dette i min daglige omgang 
med hunde, og ikke mindst andres hunde. 
Vil vende det om og sige hvis vi som fører/
træner lærer disse dæmpende signaler, som 
hunde udviser, så vil vi ikke mindst få en 
bedre hund, men også en hund som ”holder” 
længere. Der fi ndes fl ere ”versioner” af 

stress, men alle former vil i sidste ende 
med at hunden vil ”brække ned” da vi jo 
nok alle sammen kender det. hvor vi nok 
lige presser citronen for meget. Men med 
få redskaber kan vi i hvert fald undgå dette, 
samt få bearbejdet stressen, som jo i mange 
situationer vil opstå under træningsforløbet. 
Det kræver ikke den store videnskab at æn-
dre eller bearbejde dette, hvis vi som træner 
er opmærksom på disse signaler i opløbet, 
men er skaden først sket kan det være meget 
svært at rette op.
  En simpel frisk gåtur, midt i træningsforlø-
bet kan være med til at løse hunden op.
Efter en træningsdag gå hunden af, inden i 
vi sætter den i bilen. 
  Tag hunden ud af bilen, og lad den lige 
”dampe” lidt af inden vi springer i gang med 
træningen.
Som sagt kræver det ikke alverden, men 
hvad er stress så og hvad med de dæmpende 
signaler.Hvornår har du sidst givet din hund 
en krammer, en hund har brug for kærlighed 
og har brug for at vide at den er en del af 
fl okken.

Har din hund været super dygtig apportør, 
eks. begynder den at sjuske, smide, tyg-
ger i objektet tager en omvej derud, eller 
strejker den simpelthen, ja så er det på tide 
at vi får øjnene op. Så er det vores opgave, 
og fi nde ud af hvad der er sket og få dette 
bearbejdet. Men dette skulle jo ikke gerne 
komme så vidt, vi skulle gerne kunne bruge 
de dæmpende signaler som hunden tilby-
der, så vi lige får omdirigeret noget i vores 
træning, eller stopper det vi er i gang med 
på nuværende tidspunkt. Der er ingen grund 
til at stoppe træningen, dog skal vi bare lave 
noget andet.
  Der kan være mange dæmpende signaler 
hunden tilbyder, men laver den pludselig 
noget uventet som den aldrig har gjort før 
når vi træner, så læg det lige i mente, laver 
den så noget kort tid efter, sikkert noget 
mere tydeligt, ja så prøver hunden altså at 
sende et dæmpende signal til os. Tag dette 
til eftertanke og lad for guds skyld værd 
med at råbe/skrige af hunden eller smide 
den tilbage i bilen. Glem dog det I er i gang 
med, og lav noget andet, der skal ikke meget 
til for at gøre hunden glad. Får i først styr på 
hundens positive stress, og får det løst ved 
lige at gå en rask tur, eller hvad der passer 
til jeres hund. Så kan man uden problemer 
træne meget lange sessioner, uden det bliver 
for meget for hunden.
  Som han også fortalte, så har hunden 2 
container 1 hvid til det gode, og en sort til 
det dårlige, bliver den container først fyldt, 
ja så er løbet faktisk kørt. Jeg blev utrolig 
overasket over at høre, at andre mennesker 
faktisk kunne fylde mursten i den sorte 
container, så dette er også værd at tænke på, 
når I træner sammen med andre.
  I løbet af foredraget sad man virkelig og 
tænkte, er det nu virkelig så nemt som han 
siger, og ikke mindst hvordan vil det virke 
på vores hunde. Jeg er slet ikke i tvivl om at 
dette her er endnu en øjenåbner for mig, og 
forhåbentlig blev det også det for de andre 
der var mødt frem på denne dag.
Så endnu engang 1000 tak.
Med Venlig Hilsen Heidi Pedersen (DMK-
Esbjerg)

Dagens foredragsholder Kurt Verup Runefeldt i aktion.



42

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

Odin

Den 19. marts begyndte som så mange 
andre dage, med en tur i hundeskoven. Ind i 
bilen med alle 4 hunde, og så afsted.
  Vi ankom til P-pladsen ved hundeskoven 
lidt over kl.08.00, det var en dejlig morgen, 
solen skinnede og det var ret stille. Jeg luk-
kede hundene ud af bilen. Da der kun er 35 

meter fra parkeringspladsen op til lågen i 
hundeskoven, plejer jeg kun at sætte line på 
gravhunden. De andre tre, to kleinertæver 
og en grosserhan, får bare lov til at løbe frit 
det korte stykke op til lågen, det sker der 
ikke noget ved.
  Efter et sekunds uopmærksomhed retter 
jeg igen blikket fremad, de to hunde som 
burde stå henne ved lågen er der ikke. Jeg 
tager fl øjten i munden og blæser to gange, 
ingen reaktion. Jeg fl øjter igen, nu hører jeg 
hanhunden give hals et stykke væk. De to 
hunde som jeg har hos mig, får jeg hurtigt 
lukket ind af lågen og løber derefter ned af 
stien mens jeg kalder på Odin. Jeg kan høre 
på hans gøen, at han ikke er så langt væk, så 
jeg må snart kunne se ham.
  Så er det at jeg hører lyden, som en der 
smækker en dør hårdt i. Instinktivt ved jeg 
hvad det betyder, men det må ikke være 
sandt. Jeg fortsætter med at kalde, men nu 
er der helt stille. Et øjeblik efter hører jeg en 
skinger mandestemme råbe :- Er der nogen 
der mangler en hund? Jeg svarer, at det gør 
jeg. - Den er her, den er død, lyder stemmen.
  Da jeg kommer ned til vejen, ligger Odin 
der i kanten, stille og fredeligt. Der er ikke 
noget at se på ham, tilsyneladende ikke en 
skramme. Da jeg kommer hen til ham og 
bøjer mig ned, løfter han hovedet en anelse 
og kigger på mig med sine store mørke øjne. 
Han er ikke død, skal vi ringe efter hjælp? 

“Die Junge und der Alte” årgang 
09.2013/01.1940 mødte op i Vordingborg, 
uden nogen forudsætninger overhovedet. 
Jo, 59 års jagterfaring og 5 måneders hunde 
erfaring som fortalte mig, at jeg havde fået 
en jagthund.
  Konklusionen af lørdagens prøver, for 
dem som ikke orker at læse mere, blev: den 
næstbedste Kleiner Münsterländer med 71 
point kun overgået af Henriks 73. Se referat 
på DMK hjemmesiden.
Der var langt til Vordingborg fredag aften, 
men der var ikke nær så langt til Ry på vej 
hjem.
Inden jeg går videre så tak først og frem-
mest til Henrik, som havde fået et unikt 
arrangement stablet på benene. Bedømt af 
en uerfaren hundemands øjne, men set med 
en ældre jægers erfarne øjne . Hils alle dine 
hjælpere tyske som danske.
  Prøven fristede mig, fordi jeg gerne ville 
have Nellys jagtevner bedømt således, at 
vores fremtidige samarbejde ikke skulle 
belastes hende, men ham med strikken hvis 
tingene ikke lykkedes.
  Da tågen endelig lettede fi k vi et kanon 
vejr. Jeg var på Hold 3. To korthårs, en 
ruhår og Nelly støttet og bedømt af 3 retfær-
dige dommere og adskillige hjælpere. Lidt 
sprog-vanskeligheder, men en hjælpende 
hånd lige i nærheden. Under de forskellige 

prøver arbejdede hver hund separat. Jeg 
var meget glad for, at have rimelig styr på 
hjemkaldet, og kontakten mellem os har lige 
fra starten været unik.
  På en meget våd og langhåret mark fi k hun 
lov til at løbe, og overdommerens efterføl-
gende kommentar varmede hundeføren. Vi 
ledte efter harer, men udover en enkelt var 
der ingen. Undervejs fi k hundene lov at vise 
søg m.m. En kat måtte ty til toppen af et træ. 

  Vi blev endvidere afprøvet for skud. Nelly 
opførte sig eksemplarisk hele formiddagen.
Takket være lokale godsejere, som var med 
på holdet, opsøgte vi nye marker, og nu 
var der harer. mange harer! En for en blev 
hundene kaldt frem. Et spor blev anvist, og 
så var det altså lige, at de skulle bestå spor-
prøven. Uha hun gik fantastisk. Man bliver 
helt rørt til tårer, når det bare lykkes. Spl 
(spurlaut) bedømt, og dommerne var lige så 
henrykte som ejeren. Den sad lige i øjet!
Det blev en lang dag, og alle hunde fi k fl ere 
chancer indtil de næsten ikke kunne mere. 
En meget fi n præstation af dommerne, som 
forstod at “tage nødvendige hensyn” så 
ingen følte sig dårligt behandlet.
  Overrækkelse af certifi kater og diplom 
tilbørligt attesteret. Nelly sank sammen, og 
jeg sang “What a wonderful world!” hele 
vejen hjem.
  Mine afsluttende kommentar: uanset de 
opnåede resultater så har man fået en be-
dømmelse af sin hund, som man kan benytte 
i det videre arbejde. Endnu en gang tak til 
Henrik og hans stab!

Nelly DK16709/2013, Kl.M., tæve, født: 
19.9 2013
Ejer og fører: Per Møller, Egernvej 18, DK-
8680 Ry
71 pkt., Spl.

Men det eneste der bevæger sig, er øjnene.
  Jeg snakker lidt med ham, men han ligger 
bare der, ubevægelig. Jeg kommer i tanke 
om at jeg jo mangler en hund mere, og løber 
tilbage i skoven for at få styr på den så der 
ikke sker fl ere ulykker. Jeg får heldigvis 
hurtigt fat på Judy, og får hende ind i bilen. 
Da jeg kommer tilbage til Odin, er han død.
En tilsyneladende dejlig morgen, er på et 
øjeblik forvandlet til noget rædselsfuldt. 
Ikke bare for mig, men også for den stakkels 
bilist. Jeg kender ham i øvrigt, han kører 
ikke voldsomt og uansvarligt, slet ikke. Han 
havde bare ingen chance for at nå at reagere, 
da hunden kommer løbende direkte fra 
skoven ud på vejen.
  Odin blev 2 år og 3 dage, et alt for kort liv. 
Han var sådan en rar hund, fars dreng.
  Jeg ved godt, at ulykker bare sker, og at vi 
ikke kan forhindre alle ulykker i at ske. Men 
denne her kunne faktisk være undgået, hvis 
jeg havde haft line på min hund. Men der 
sker jo ikke noget, han kommer jo når jeg 
kalder, og i øvrigt kommer der jo kun ca. 1 
bil hver halve time på den vej. Så, der sker 
jo ikke noget.
  Nej, der sker sikkert ikke noget, men de 
sidste tre hunde er alligevel i snor det korte 
stykke frem og tilbage mellem bilen og 
hundeskoven.
Skrevet af Henrik Søgaard Jørgensen

VJP 2014 Vordingborg

Nelly.

www.fjd.dk
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Schweissprøve i Thy 
Lørdag den 16-8-2014 i Østerild Plantage
400 m/3 timer og 400 m/20 timer
600 m/3 timer og 600 m/20 timer
Mødested(Maskinhuset) Tovsigvej 1
Tilmelding sendes til prøveleder
Peter Ringgaard, Solbakken 12 Ræhr, 7730 
Hanstholm, Telefon. 40 478 422
Sidste frist for tilmelding er d 10-8-2014 
med posten
Prøvegebyret udgør 450 kr. for 400 m og 
600 m 3/timer (plus 100 kr. for rapporte-
ring) 500kr. for 400 m og 600 m 20/timer 
(plus 100 kr. for rapportering).
Beløbet vedlægges anmeldelsen i check. El-
ler beløbet kan indbetales på bankkonto
9083-0001716727(oplys venligst hvilken 
hund der er betalt for)

  OBS! Som anmeldelsesblanket kan kun 
anvendes DKK’s schweiss tilmeldings-
blanket, som fås hos prøvelederen eller på 
DKK’s hjemmeside under ”AKTIVITETER 
” Blanketten skal udfyldes tydeligt. Oplys 
venligst email adresse)
  Der henvises til DMK/DKK’s hjemmeside 
omkring schweiss prøveregler.
  Husk at medbringe stambog/resultatbog på 
prøvedagen.
  Hver deltager modtager bekræftelse og 
kørselsvejledning den sidste uge før prøven.
  På prøven vil Dansk Münsterländer Klubs 
medlemmer blive prioteret, men anmeldel-
ser fra andre hunderacer bliver accepteret 
og optaget i det omfang der er plads.
Der tages forbehold for eventuel ændring af 
prøvegebyr.

Med venlig hilsen 
Prøveleder
Peter Ringgaard

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

Hvalpetræning
Kurset starter tirsdag den 5. August 2014 og slutter 
tirsdag den 9. september 2014. Kurset starter kl. 
18.30 og slutter kl. 19.30. Kurset starte kun op hvis 
der er min. 6 hunde. Pris for kurset er 250 kr. Ved 
overtegning på kurserne vil medlemmer af Hvalsø 
Osted Jagtforening og Dansk Münsterlænder Klub 
have fortrinsret. 
TILMELDING PÅ WWW.VESTERGAARD.AT.  
Tilmelding til DMK træning
Gebyr betales på første træningsdag, så mød op 
i god tid. Husk gyldige vaccinationspapir på din 
hund. Yderlige spørgsmål kan rettes til Christian 
Nøhr Hansen på tlf.: 23 30 36 87 eller på mail 
Noehr1962@gmail.com.

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

Vand / slæb træning start onsdag d. 11-6-2014 kl. 
18.00. Der trænes 4 gange ( hver 14 dag )
Pris pr. gang 50 kr. Min 5 hunde. Kontakt Michael 
tlf. 25 67 51 43

Hvalpe motivation. Start onsdag d. 13-8-2014 kl. 
18.30. Der trænes 5 gange.
Pris 200 kr. Min 5 hunde. Kontakt Birger tlf. 66 16 
17 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

Vand-,slæb-og apporteringstræning. For hunde 
der påtænkes tilmeldt anerkendt prøve.
Tirsdage kl. 19.00. d. 15/07. d. 22/07. d. 29/07. d. 
05/08.

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

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

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

Familiedag, Fredag den 20 Juni kl 16.30. Vi prøver 
noget nyt i år, vi fl ytter til skydebanen i Østerild. 
Kom og vær med til en dejlig dag hvor vi slår gæk-
ken løs. Det er i år den tyvende sæson vi starter på 
og det vil blive fejret med forskellige tiltag.

3 Juni Opstart apporteringstræning Thy jagthun-
deklub

10. juni Opstart V.S.A. Thy -Jagthundeklub

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

Område Viborg:
Kontaktperson: Tage S. Nielsen, Långawten 34, 
Frausing 8643 Ans By, Tlf. 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

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

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

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

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

Område Bornholm:
Kontaktperson: Kim E. Pedersen, Violvej 8, 3720 
Aairkeby. Tlf. 21 20 42 31.
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Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg, 
7860 Spøttrup. Tlf. 29 69 62 01
e-mail: gdhblad@gmail.com 

www.gdh.dk

Stor tilslutning til Hovedprøven 

Så blev det endnu engang tid til GDH-
klubbens årlige hovedprøve. Dagen hvor de 
mange træningstimer og en god portion held 
gerne skulle udløse en præmiering og en 
god kritik. Klubbens medlemmer og hunde 
var mødt talstærkt frem, og der kunne i år 
stilles med 35 Gamle Danske Hønsehunde 
og terrænlederens Tysk Ruhår. Altså tre hold 
i alt. Den store tilslutning er vist nok kun 
overgået en gang tidligere. Godt gået. 
  Hagested-Gislinge Jagtforening - ikke 
langt fra Holbæk - lagde endnu engang 
klubhus til hovedprøven. Formand Frank 
Elmer bød velkommen og gav derefter ordet 
videre til prøveleder Kenth Lange. Kenth 
gennemgik dagens program, mens der blev 
spist morgenmad, drukket kaffe og hyg-
get. Prøven blev for anden gang afholdt i 
omegnen af Holbæk på en dag, der startede 
og sluttede med lidt regn. Vejret så nu ikke 
ud til at genere vildtet, for der var godt besat 
med fugle, men desværre også med en hel 
del harer, som åbenbart også gerne ville del-
tage. Specielt Hold 3 mødte en del af dem. 
  Frokosten blev indtaget i terrænet, inden 
der skulle arbejdes videre i marken, og fl ere 
dommernotater skulle skrives. Alle hold 
returnerede derefter til klubhuset og sluttede 
af med kaffe, kage og dommerkritik til de 
præmierede hunde.
  Det kræver som bekendt en hel del marker 
at afholde sådan en stor markprøve, og vi 
skal fra klubbens side endnu engang takke 
terrænlederne for det store arbejde, de har 

lagt i vores prøve og sende en tak til de 
landmænd, der har stillet marker til rådig-
hed. Vi håber, vi kan vende tilbage en anden 
gang.

Hold 1 fi k en noget anderledes start på 
dagen. ”På vej ud til første slip gik vi i 
gåsegang fra skydebanen til terrænet med 
hunde i snor ud af en sti. Efter at 4-5 hunde 
havde passeret et område med tagrør uden 
at reagere, kom Søren Poulsen med sin hund 
- der i øvrigt slet ikke er meldt til prøven.  
Hunden markerede - han slap den - den gik 
to meter ind til siden og tog stand. Søren 
kommanderede hunden frem, og den gik 
roligt og kontrolleret en meter frem og let-
tede en fasan - og forholdt sig helt roligt i 
opfl øj. Den mest perfekte situation på Hold 
1 hele dagen inklusive min egen hunds. Det 
var lige til en 1. præmie!  Og det sker, inden 
prøven er gået i gang og med en hund, der 
ikke er tilmeldt prøven”, fortæller Jesper 
Poulsen. 
  Sådan er det jo med vores hunde. De er 
klar, selv når de har fri. Og så var tonen 
ellers slået an til hovedprøven, og det skulle 
senere vise sig, at Hold 1 blev det hold, der 
fi k fl est præmieringer den søndag.

Kjell-Petters Haarstad er norsk GDH-ejer. 
Han var med på prøven i Holbæk, der var 
hans første markprøve i Danmark. Det var 
en meget positiv oplevelse, som Kjeld-
Petter beskriver her:

  ”Den 6.april blev der arrangert Hoved-
prøve for Gammel Dansk Hønsehund i 
GDH klubben ved Holbæk. Husker ikke an-
tallet påmeldte hunde, men jeg mener, at det 
var 36 styk, som havde meldt seg på. Her 
stilte unghunde og voksne hunde fra begge 
kjønn om å få en premiering, blive prøvens 
beste unghund, prøvens beste hund osv. Det 
var en stor begivenhed å opleve dette med 
så mange hunde, og en stor glæde å træffe 
ligesinnede GDH-ejere på en slig stor sosial 
markprøve som ny erfaring og vennlighed 
fra andre GDH-ejere.
  Det startet med morgenmad med kaffe, 
øl og sodavand, og praten gikk om hunde, 
forventninger, jagthistorer osv. Vi blev 
fordelt i tre hold, og den store samtalen blev 
om, at vi håbet, at harene og råvildtet ikke 
ville skabe problemer for vores hunde, og at 
hundeføreren var dyktig til å stoppe sin 

Allez!

35 Gamle Danske Hønsehunde til den årlige hovedprøve inden afgang til terræn. Så bliver det ikke meget smukkere.

www.fjd.dk



45www.fjd.dk

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE

hund tidlig nok til, at det blev godkendt af 
dommeren. Vi kørte så ud hold for hold, 
hvor vi skulle slippe vores hunde på græs-
mark, stubmark og rapsmarker. Vi blev slup-
pet to og to, hvor dommeren bedømte vores 
hunde. Ved kobling kommenterte dommeren 
den kritik, han la ved grund, og om vi fi kk 
nye slip osv.
  Det var mye vildt å se, og det var en stor 
oplevelse å deltage på, og det ga mersmag 
for mig til å deltage igjen og gå på andre 
prøver for min hund. Det var et vellykket ar-
rangement, hvor noen ble premiert, og andre 
må gå nye runder på andre prøver for å få 
premiering på sin hund. 
  Til slut må jeg si tusen hjertelig tak for, at 
jeg fi kk opleve denne begivenhed til alle 
både i klubben`s regi og de andre GDH-
ejere, og tak for den vennlighed jer viser 
nye mennesker om å gå på markprøve. Jeg 
gleder mig allerede til neste Hovedprøve i 
Jylland til neste år.” 
Præcist hvor og hvornår vi afholder næste 
hovedprøve er ikke fastlagt endnu, men følg 
med på hjemmesiden og i klubbladet. På 
gensyn i 2015 i Jylland.
Kjell-Petter Haarstad, Jesper Poulsen og 
Torben B. Hansen
Foto: Ninna Falck og Torben B. Hansen

De glade vindere fra klubbens hovedprøve. Fra venstre: Peter Ramsgaard – Sønders Poker (DK13494/2012), 2. 
præmie og bedste unghund. Bjarne K. Hansen – Ronnie (DK09038/2010), 1. præmie og bedste åben klasse. Ej-
vind S. Larsen – Thor (DK02510/2010), 3. præmie. Jesper Poulsen – Zenta (DK15520/2010), 2. præmie. Louise 
T. Nielsen – Loke (DK02506/2010), 3. præmie.

Dommeren er ved at notere Bjarne K. Hansen og Ron-
nie for en 1. præmie

Resultatservice
6. april, Holbæk, Klubben for Gamle Dan-
ske Hønsehunde, Hovedprøve
Peter Ramsgaard – Sønders Poker 
(DK13494/2012), 2. præmie og bedste 
unghund. Bjarne K. Hansen – Ronnie 
(DK09038/2010), 1. præmie og bedste 
åben klasse. Ejvind S. Larsen – Thor 
(DK02510/2010), 3. præmie. Jesper 
Poulsen – Zenta (DK15520/2010), 
2. præmie. Louise T. Nielsen – Loke 
(DK02506/2010), 3. præmie

12. april Skive, DJ
Aeja (DK09082/2012), 1. præmie

22. marts, Thorsø, DJ
Aeja (DK09082/2012), 1. Præmie

16. april Dalbyover, FJD
Ahm-Hansen’s Helios (DK16206/2012), 
1. Præmie

23. marts, International udstilling i Malmø
Casey (DK19348/2010),E/F: Kim Søren-
sen, Championklasse, Exch, CK, Cert, 
CACIB, BIR og nr. 3 I store ring. Dermed 
SECH og INTCH.

Kim og Casey.

Vor lokale kontaktmand, Ole, havde nogen 
tid snakket om muligheden for, at vi med 
vores Gamle danske Hønsehunde, kunne 
komme til Ærø og være med til at tælle 
agerhøns. En del lokale på øen havde dannet 
agerhønselaug, arbejdet med biotopforbed-
ringer og udsætning af fugle. De ville gerne 
have talt agerhøns, for at se om deres indsats 
bar frugt.
  Det var en fi n mulighed for at komme på 
arealer, hvor der var sandsynlighed for en 
del fugle, idet manglen på fugle ofte er et 
problem, når vi arbejder med stående hunde.
  Det lykkedes Ole at få udvirket en invita-
tion til at komme til Ærø.

  Ærø og Gammel dansk Hønsehund. Hvad 
kunne vel være mere naturligt og rigtigt? 
Det var netop på Ærø, at der blev gjort et 
stort stykke avlsarbejde, da den gamle dan-
ske hønsehund var ved at være på nippet til 
at forsvinde i glemselen. 

Ni raske hunde og førere mødtes på kajen i 
Svendborg, klar til at drage med morgenfær-
gen til Ærøskøbing. Det vakte selvsagt en 
del opmærksomhed, at så mange ensartede 
hunde skulle med færgen. Lidt mere op-
mærksomhed fi k vi, da vi uvidende var ved 
at indtage ”stillekupeen” på færgen. Nå, vi 
fandt plads andet steds og indtog de friske 

rundstykker mm. Heller ikke denne gang 
lykkedes det for Ole at slippe helt af med sin 
medbragte Svendborg Bitter.
  Vel ankommet til Ærø blev vi på havnen 
modtaget af 5 lokale jægere. Der blev budt 
velkommen og afholdt parole, hvor vi blev 
sat ind i dagens program. 
  Vi blev delt i to hold, som hver især blev 
kørt til de udvalgte arealer, hvor der skulle 
tælles agerhøns. Nogle lokale hunde deltog 
også i dagens program.
  Vejret var fi nt, dog blæsende og køligt. 
Temperaturen steg dog i løbet af dagen.
Hundene blev sluppet på de store arealer, 
som hovedsagelig var dækket med vinter-

En lørdag i marts med agerhønsetælling på Ærø
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sæd og raps, som tilsyneladende var noget 
tættere på blomstring end fastlandets raps.
  Ole havde inden turen givet udtryk for, 
at der vist ikke var ret mange harer på øen 
og hvis der var nogen, trængte de nok til at 
blive motioneret. Med hensyn til antallet fi k 
han ikke helt ret og en del harer og hunde 
blev motioneret.
  Fugle var der dog. Nok ikke så mange, 
som man havde håbet på, men der var fl ere 
situationer med stand for fugl. Bl.a en lokal 
Münsterländer, som stod for fugl og en 
gammel dansk, der sekunderede. Helt efter 
bogen.
  Der blev gået meget og for nogen lagt an 

til vabler i de nye støvler. Hundene arbej-
dede fl ittigt. Klokken blev henved 14 før vi 
alle mødtes på den tidligere herregård, Gra-
vendal. Her indtog vi i laden, blandt gamle 
restaurerede Volvo-traktorer, vores madpak-
ker og der udveksledes oplevelser. 
  Omkring det forholdsvis sene tidspunkt for 
frokost, mente JP nok, at havde det været 
derhjemme, havde han både nået at spise og 
derefter fået en morfar på sofaen.
  Efter frokost blev alle transporteret til den 
sydlige del af øen omkring Kalvehave. Atter 
deltes vi i hold og området blev fi nkæmmet 
for både fugle, harer og rådyr. 
  Sluttelig samledes alle til ”parade” og 

fotografering hos en af arrangørerne. Som et 
punktum for en yderst interessant og spæn-
dende dag, åbnedes himlens sluser og øste 
en hidsig regnbyge ud over os.
  Vi blev transporteret til færgen og på hjem-
turen var der meget stille blandt hundene. 
Nu blev der sovet igennem og drømt om 
”den enlige hare” og fugle.
  En rigtig fi n dag på Ærø. En stor tak til de 
lokale for et godt arrangement. Vi kommer 
gerne igen.
Dagens samlede resultat: Agerhøns: 6 par. 
Fasaner: 6stk. Rådyr: 6stk. Harer: 22 stk.

Leon Nørulf

Klar til start. Der informeres om dagens program.

Gammel Dansk i stand på Ærø. Pause og „hygge“ mellem slippene.

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

www.langhaarsklubben.dk

Verbandjugendpruefung (VJP) 
unghundeprøven  - Neukirchen 12. april 2014

Langhårsklubben i Danmark havde 6 race-
repræsentanter af sted til den tyske anglægs-
prøve i Neukirchen den 12. april.
  I gennem længere tid havde vi, med 
de unge hunde, talt om at tage af sted til 
anglægsprøven i Tyskland og takket været 
et stort stykke arbejde fra Gitte Becher med 
planlægningen og tilmeldingen, kom vi af 
sted til denne veltilrettelagte prøve på de 
store fl ade terræner syd for grænsen.
  Tidlig morgen den 12. april mødtes vi på 
parkeringspladsen uden for den kro, hvor 
arrangementet havde sit udspring. Tyskerne 
er et meget imødekommende folk og intet 
manglede, da vi trådte ind i krostuen kl. 
06.45. Morgenmad og kaffe var der sørget 
for til de tossede danskere, som havde 
tage den lange tur til Slesvig-Holsten for 
at deltage i prøven. Alt papirarbejdet blev 
sørget for og de praktiske informationer 
kom på plads. Prøven bestod af ikke mindre 
end 6 danske hunde og 4 tyske hunde, så det 
blev til to danske hold og et tysk hold. De to 
danske hold bestod af:

Hold 1
1. Lillebrusens Vidar/Erik Ellehammer 
Nielsen

2. Lillebrusens Saga/Gitte Becher
3. Lillebrusens Vigdis/Charlotte Bæk Lau-
ridsen

Hold 2
1. Vildholt Frida/Per Sønder
2. Vildholt Fabian/Leif Hansen (ejer Maria-
Louise Thane Kallehave)
3. Ghandi vom Bussenhof/Dan Esbensen
  Da klokken slog 08.00 skulle hundene ud 
af bilerne og til eksteriør og tandkontrol hos 
de tyske dommere. Alle hunde gik fl ot igen-
nem tjekket med meget fl otte kommentarer.
  Herefter gik turen ud på terrænerne, hvor 
hundene skulle vise deres gode jagtegenska-
ber. På hvert hold er der tre dommere, for at 
alle de gode og positive ting, som hundene 
viser, ikke overses.
Der er 8 evner, som hundene vurderes på og 
der er:
1. Sporarbejde, 2. Brug af næse, 3. Marksøg, 
4. Stand, 5. Samarbejdsevner, 6. Hals, 7. 
Skudfasthed, 8. Eksteriørfejl
  Det var en dejlig dag ude i terrænerne, 
hvor dommere, hundefører, ejere, opdræt-
tere, hanhundeejere til de deltagende hunde, 
formanden for vores danske specialklub og 
andre der var mødt frem, kunne nyde alle de 

dejlige hunde, som arbejde godt og solidt og 
viste sig som gode repræsentanter for den 
Langhårede Hønsehund.
  Langt hen på eftermiddagen mødtes alle 
igen på kroen for at få resultaterne og udta-
lelserne på hundene. 

Resultaterne: 
Vinderhunden: Lillebrusens Vidar/Erik El-
lehammer Nielsen med 72 point.
De tre næste hunde havde pointlighed med 
70 point.
* Lillebrusens Saga/Gitte Becher
* Lillebrusens Vigdis/Charlotte Bæk Lau-
ridsen
* Vildholt Fabian fører: Leif Hansen (ejer 
Maria-Louise Thane Kallehave).
Ghandi vom Bussenhof/Dan Esbensen fi k 
67 point.
Vildholt Frida/Per Sønder fi k 64 point.
  Dagen sluttede af med en god gang tysk 
aftensmad, inden turen endnu engang gik 
nordpå og hjem.
  Vi blev budt velkommen til efterårets HZP 
prøve, så nu fortsætter træningen af vores 
unge hunde hen over sommeren, og så håber 
på lige så gode resultater til efteråret.
  Skrevet af Maria-Louise Thane Kallehave

VJP, Danmark 2014
I weekenden d. 12. og 13. april 2014 blev de to første aner-
kendte VJP’er afholdt i Danmark.
Jeg deltog om søndagen med Ghandi vom Bussenhof. Gandhi 
blev bedste hund på dagen med 72 point. Den fulgte et hare-
spor langt og inderligt og fi k til sidst haren ud på en løbetur 
med Gandhi efter sig med fuld hals, så den fi k prædikatet Sil 
(Sichtlaut).
  Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Henrik 
Raae Andersen, for det kæmpe stykke arbejde han har lagt i, 
at det blev muligt at afholde den første anerkendte unghunde-
prøve-weekend i Danmark. 

Deltagerne på en af de danske VJP-prøver

www.fjd.dk
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Der var tilmeldt 31 Langhår og en enkelt 
Kleiner Münsterländer, det er den største 
hovedprøve i klubbens historie.

  Vejret var ikke det bedste, vådt, koldt og 
tåget, men det klarede dog langsomt op hen 
ad dagen. Der var en stor fl ok unghunde og 
også nogle førstegangs hundeførere. 

  Førerpokalen gik i år til Tommy Abraham!

  Dommerne gik til opgaven med stor 
energi, og næsten hver sten blev vendt for at 
give de unge hunde en chance for at komme 
for fugl. Der var både fugle og hårvildt nok 
på terrænerne til at give lidt spænding.

  Stor tak til Dommere og Terrænledere for 
en dejlig dag i marken!

Langhårsklubbens Hovedprøve i Tiset 5. april

Tågedis over Sønderjylland.

Fem unghunde fi k 1. præmie. 1. og 2. vinder på vinderklassen.

Atter en gang blev 5 klub forårsvinderklas-
sen afholdt på terræner omkring Herning. 
Prøven blev afholdt den 29. marts og man 
kan roligt sige det var ved at være ”sidste 
udkald”. I modsætning til forrige år, hvor 
vinteren var kold og streng og varede næ-
sten til maj måned, så var det som bekendt 
en helt anden sag i år, hvor foråret allerede 
var godt i gang i marts måned. Som følge 
heraf var der stor aktivitet i markerne, så 

det der den ene dag var en fi n stubmark 
med efterafgrøder og parhøns, var pludselig 
den næste dag sort plovjord. Vi havde dog 
på dagen et tilstrækkeligt antal fugle, til at 
få afgjort placeringerne af de 9 deltagende 
hunde.
  Tak til prøveleder Carsten Lawets for en 
veltilrettelagt prøve, tak til de 2 terrænle-
dere Bent Christensen og Ole Friis og ikke 
mindst tak til dommer Kristen Kjeldsen.

1. Vinder med HP Sasha og Jørgen Gram 
Petterson
2. Vinder Gido von Heek og Just Mikkelsen
3. Vinder Sjørslevs Dax og Carsten Lundhøj
Sasha og Jørgen Gram Petterson blev med 1. 
vinder placeringen udtaget til DKK’s forårs-
mesterskab, hvor de opnåede en placering 
som 6. vinder. Der skal lyde et stort tillykke 
til Jørgen med den fl otte placering!
Carsten Lundhøj

5 klub vinderklassen ved Herning den 29. marts

www.fjd.dk
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På en af året første varme dage gik turen 
til Odense, for at repræsentere vore skønne 
Langhårede Hønsehund på Jagt & Outdoor-
messen i Odense kongrescenter.
  Synet, der mødte os, var ualmindelig fl ot. 
Flere end 20 hunderacer havde fundet vej 
til Odense og standene var fl otte med store 
billeder, fi lm af hundene i aktion og ikke 
mindst alle de fl otte hunde, som repræsen-
terede deres respektive racer. Midt i hallen 
var der stillet en scene op, hvor hundene 
skulle vises frem. På scenen var der lavet 
et langt vandbassin, hvor man kunne vise 
vandapport. Der ud over var der pyntet fl ot 
med træer og fl is, så det næsten var, som at 
se hundene på deres naturlige arbejdsplads.
  Den Langhårede Hønsehund var placeret 
sammen med dens arbejdskolleger, den 
Korthårede Hønsehund, den Ruhårede 
Hønsehund og Kleiner Münsterländeren, 
som repræsentanter for den kontinentale 
stående hund.
  Hen over dagene blev hundene vist frem 
på scenen, en race efter en anden. Her 
havde man mulighed for at vise hundene 
eksteriørmæssigt og deres jagtegenskaber. 
Ud over de enkelte raceportrætter, blev 
hundene vist frem sammen, hvor man så 
alle hunde sammen og en speaker kunne 
fortælle mere detaljeret om de enkelte 
racer. Her kom sloganet for den langhårede 
hønsehund klart frem. ”hunden som er avlet 
af jægere til jægere”
  På standen, hvor vores velafbalancerede 
hunde slappede af, kom der mange interes-

serede hundefolk og fi k en god og faglig 
snak om vores hunde. Interessen for den 
langhårede var stor og mange var meget 
imponeret af den ro, som den langhårede 
viser i urolige og stressende omgivelser.
  Outdoormessen var en god weekend i 
samvær med jagtinteresserede hundefolk, 
hvor der var mulighed for at se de mange 
hunde sammen. Og selvfølgelig overstrå-
lede vores hunderace alle andre, med de 
gode jagtmæssige evner og deres rolige og 
smukke ydre. 
  Skrevet af Maria-Louise Thane Kallehave

Jagt & Outdoormesse i Odense 24.-26. april

International 
udstillingschampion
På den internationale hundeudstilling i 
Malmø den 22.-23. marts 2014 fi k Langhårs-
klubben en international udstillingscham-
pion INTCH (U).
  Hunden hedder Vildholt Emma 
DK13511/2011. Hun er ejet af Flemming 
Thane Kallehave og opdrættet af Helle og 
Leif Hansen i Mariager. Emmas far er Ben 
V. Kiekenbruch VDH/ZDL 99/08 og Emmas 
mor er Sjørslevs Dodo DK16480/2008

Norsk champion
Aslak Kristiansand: DKK22927/2005, 
DKCH WW10 INTCH, MARKPR, 
DKKV08 10, Aslak, har været på interna-
tional udstilling i Norge og har nu også fået 
titlen Norsk Champion. Desuden blev han 
nr. 2 i Gruppe 7. Ejer:  Christian Lygtved 
Jensen, Pandrup og fører var Line Bundga-
ard Hansen.

Så lykkedes det endeligt, der har været 
afholdt generalforsamling i kreds Nordjyl-
land, og en ny forventelig aktiv bestyrelse 
er valgt.
  Generalforsamlingen blev afholdt i 
Pandrup, hos Christian og Anja i landlige 
omgivelser, omgivet af hele deres dyrepark, 
et utal af dådyr, 3 nysgerrige krondyr, 5 
langhårede hønsehunde, og 5 dejlige lang-
hårshvalpe, samt 11 Langhårsmedlemmer.
  Efter den indledende jagthundesnak, samt 
diverse hunde/folks aktiviteter, med hensyn 
til træning af vores hunde samt diverse prø-
ver, og familiedag i juli/august for langhår 
og langhårsvenner, kom vi omsider frem til 
valget af en ny bestyrelse, som foregik uden 
sværdslag, og der blev valgt 5 bestyrelses-
medlemmer, inklusiv 1 suppleant, og dertil 

3 altmuligmænd.
  Bestyrelsen kom til at bestå af 2 unge 
energiske mandlige langhårsfolk: Rune 
Kjær som næstformand, og Lars Holm som 
bestyrelsesmedlem, samt en sympatisk ung, 
energisk ud af til fredelig ung dame Line 
Hansen, som bestyrelsesmedlem. 1 middel 
aldrende familiefar Christian Lygtved, som 
suppleant, og en gammel nisse Christian 
Hjortlund som formand.
  3 altmuligmænd som består af: Henrik 
Blenstrup, altid sikker pølseleverandør af 
de helt rigtige pølser. Per Leth, guldbageren 
i Vadum, bageren af Nordeuropas bedste 
pølsebrød, samt Jens Stidsborg , altid parat 
ved afholdelse af prøver, og diverse andre 
opgaver.
  På kreds nordjyllands vegne / CH

Referat fra generalforsamlingen i kreds Nordjylland den 
28.04.2014

5-klub prøver
Se annoncen for 5-klub ap-
porteringsprøverne andet 
sted i bladet.
  Der er prøver i alle lands-
dele.
  

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

www.weimaraner.dk

At være nybagt mor er ingen hindring

I weekenden den 5. og 6. april afholdt 
Dansk Weimaraner Klub hovedprøve ved 
Rødekro og med hele 38 starter over de 
2 dage, så var det en historisk weekend i 
klubben. 
  Disen og regn havde lagt sig over Rødekro, 
men humøret var højt hos hundeførerne, 
for nu skulle de mange træningstimer vise 
sit værd. To hunde af gangen blev sendt af 
sted over stub, raps og græs og man kommer 
nemt op at gå 10-12 km. på en prøvedag. 
Næste hundefører bliver kaldt frem og så 
skete der noget, hverken dommer eller ter-
rænleder nogen sinde havde set i deres 30 år 
med stående hunde! Nybagt mor Charlotte 
Thornvig går frem med sin hund og har sin 
11 uger gamle datter Krista på maven. Lidt 
tumult opstår, for hvem skulle lige tage 
barnet, men det var der ingen, der skulle. 
Charlotte slipper sin hund og følger selv 
trop frem og tilbage over rapsmarken med 
den sovende Krista på maven. Dommer og 
terrænleder fulgte trop med smil over hele 
5 øren, nej det havde de godt nok aldrig før 

set. 
  Charlotte Thornvig har haft weimaraner i 
9 år, er skolelærer, men nok en del præget 
af at være gift med svineavler Ole Kristen 
Overgaard, for på landet, der har man sine 
børn med i alt. Det var Charlottes første 
markprøver og det gik rigtig godt. Hun 
opnåede denne weekend to  2. præmier 
med sin hund Villads, der er eget opdræt. 
I øvrigt gik det ret godt for Charlottes avl 
denne weekend. Thornvig´s Chester med 
ejer og fører Tommy Klausen opnåede en 2. 
præmie. Thornvig´s Janka med ejer og fører 
Karen Sylvest Hansen opnåede 1. vinder og 
fi k derudover også Jagtpokalen, som årets 
mest vindende hund. 
  Det var en god og hyggelig weekend med 
en præmieringsgrad på næsten 50 %, hvilket 
er rigtig fl ot. Og så fi k Charlotte Thornvig 
vist os, at man kan det man vil – også med 
en 11 uger gammel datter!

Martin Pedersen deltog med sin korthåret 
weimaraner Falco, der i juli bliver 2 år og 
som er opdræt fra Karen Sylvest Hansen fra 
Kjellerup. Søndag skulle vise sig at være 
Martin og Falcos dag, hvor Falco har en 
perfekt situation på marken og opnår en 1. 
præmie. Sidst på dagen var Falco i matching 
mod sin mor Janka med fører Karen Sylvest 
Hansen og her opnåede Falco, efter at have 
fulgt op fl ere gange, en stram stand i raps 
og var helt rolig i opfl øj og skud. Dermed 
var sejren hjemme og Falco blev prøvens 
bedste hund. Men der kom fl ere præmier 
til Martins kurv, da der var afslutning og 
uddeling af præmier. De to dommere valgte 
nemlig Martin, som bedste fører i unghunde 
klassen, da han på de to prøvedage virkelig 
arbejdede med og for sin hund og støttede 
den godt i markarbejdet. Der er ingen tvivl 
om, at Falco er en hund med stort format, 
både velgående og lydig, og vi vil helt sik-
kert komme til at se ham i den fremtidige 
avl.

Hanne Bro Hansen bliver sendt i slip med 
sin unghund Gaby på en rapsmark sammen 
med en anden unghund. Få meter inde på 

marken tager Gaby stand og opnår her sin 
2. præmie, men knap har Hanne fået koblet 
hunden før dommeren kalder næste nummer 
frem og det er sørme også Hanne - nu med 
sin 4 år gamle Astro. Hanne sender Astro 
af sted og få meter inde på den samme raps 
mark tager han stand, rejser præcis fuglene 
og er rolig i opfl øj og skud, hvilket udløser 
en 1. præmie. Hvilken dag! På 50 meter op-
når Hanne Bro Hansen præmiering på begge 
sine hunde. Astro er i øvrigt Hanne Bro 
Hansen eget opdræt og blev prøvens bedste 
hund i åben klasse.
Generalforsamling
I forbindelse med hovedprøven ved Rødekro 
blev der afholdt generalforsamling lørdag 
aften. Følgende var på valg: Formand 
Morten Hougaard modtog genvalg. Kassere 
Jesper Kjelds ønskede ikke genvalg og det 
blev Torben Brandt Pedersen fra Esbjerg, 
der blev valgt.  Menigt medlem Søren Guld-
ager modtog genvalg og der blev kamp-
valg mellem Tommy Klausen og Marietta 
Foxmar, hvor det blev Tommy Klausen, der 
fi k posten.

 

Charlotte Thornvig og datter fører hund.

Thomas Mangaard fi k appoprteringspokalen

www.fjd.dk
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  Følgende blev valgt som suppleanter Char-
lotte Thornvig Nielsen fra Sunds, Hanne 
Bro Hansen fra Vejle og Anita Guldager fra 
Saltum. 
  Nogle af de mest vigtige punkter, som 
formand Morten Hougaard havde med i sin 
beretning var oprettelse af en ny hjemme-
side, som var blevet pålagt bestyrelsen på 
sidste års generalforsamling. Dette var en 
stor post i regnskabet med 25.000 kr., men 
resultatet var også blevet, som ønsket og et 
vigtig redskab for klubben. Formanden for-
talte også om det positive samarbejde med 
KJS – klubben for stående jagthunde uden 
specialklub, der bl.a. bidrager med delta-
gere på 5-klub udstillingen i Uldum og FJD 
Udstillingen i Vissenbjerg. Stor ros var der 
også til bestyrelsen for Kreds 2, der havde 
haft fl ere aktiviteter i årets løb end tidligere 
og der havde været god opbakning til især 
forårs marktræning. 
Du kan læse hele referatet på klubbens 
hjemmeside.

Thomas Mangaard modtog apporterings-
pokalen for bedste og yngst hund, da han 
havde opnået 29 p. med sin unghund Frej 
ved DJU apporteringsprøven i Ryomgaard.

35 års prøveerfaring og still-going strong.
Karen Sylvest Hansen deltog i DWKs 
Hovedprøve med sin unghund Fjosie, der 
opnår en perfekt stand og er rolig i opfl øj 
og skud. Dermed var 1. præmien hjemme 
til Fjosie, som i øvrigt er Karens egen 
opdræt. Søndag deltager Karen Sylvest 
Hansen med Janka i Vinderklasse og bliver 
1. vinder. Ud over dette modtager Karen 
Sylvest Hansen også  med Janka Jagtpo-
kalen. Karen Sylvest Hansen har deltaget 
i hundesport i mere end 35 år med sine 
weimaranere, men hun er også en aktiv 
dressur rytter, hvor hun også deltager på 
højt plan. 
  Janka består endvidere ræveslæbsprøven 
den 25. april ved Klausig. Tillykke med de 
fl otte resultater.

Stadig yderst aktiv

Karen Sylvbest Hansen i topform.

Hundefødselsdag 
Søndag den 6/4 kørte vi mod Djursland 
nærmere betegnet Stenvad. 
  Opdrætter Michael Hoe havde inviteret til 
fødselsdag for efterkommerne af Nanna og 
Audi. 
  Vi ankom til Stenvad lidt før kl 13 og blev 
modtaget af Michael og Laura Hoe.
Idun lukkede vi ind i den indhegnede have, 
faktisk samme sted hvor vi havde valgt 
hende ud og besøgt hende fl ere gange fra 
hendes fødsel til den dag i juni, hvor vi 
hentede hende hjem. vi fi k snakket med 
nogle af de andre hundeejere og drøftet 

store som små problemer. I mens gik den 
vilde hundeleg på en fornuftig og kontrol-
leret måde.
  Det var spændende at se de andre hunde, 
hvordan de havde udviklet sig og hvor for-
skellige de egentlige er, men skønne hunde 
med hver deres personlighed. 
  Der blev serveret kaffe og kage og både 
dyr og mennesker hyggede sig i nogle timer 
inden det igen blev tid til at komme på lan-
devejen. Det var med trætte børn og hund 
vi igen drog imod Nr..Søby. 
mvh
Gitte Løvig Nielsen 

Fødselsdagsgæster.

Den lille vinder stort
Søren Guldager fra Saltum har gået til 
DWK Kreds 2s schweisstræning i Hadsund 
i foråret, og på den afsluttende lokal prøve, 
opnåede han med sin knap 1 år gamle Kiki 
en 1. præmie på 3 timer/400 meter, samt 
pokal for prøvens bedste hund, 2. præmie fi k 
mor Ally på 20 timer/400 meter.
  Efterfølgende har Søren været i i Dron-
ninglund Storskov, (Ruhårsklubben) 10. 
maj, eneste weimaraner blandt ruhår og 
korthår. Her opnåede Kiki 1. præmie på 
3 timer 400m. Stort tillykke med de fi ne 
resultater.

Søren Guldager.

De grå på messe 
i Odense
Den 25. – 27. april deltog de grå på Jagt- 
og Outdoor Messen i Odense og en stor 
tak skal lyde til jer, der kom fra det meste 
af landet og stillede med hunde, så det 
var muligt at repræsenterede de grå. 
  Denne gang var der også en langhåret 
med, nemlig Idun fra Viborg, der blev 
vist frem af Mathilde og Jan Løvig 
Nielsen.

Sommertræningen er i fuld gang.

Vær opdateret
Følg med på diverse hjemmesider. DWKs 
hjemmeside er opdateret med arrangementer 
i klkubben.
  På FJDs hjemmeside kan du hele tiden se 
en samlet overtsigt over prøver og arrange-
menter.
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Sisi’s vej til pokalen
Så kom den nye hvalp, og det meste af det 
første år gik med almindelig lydighedstræ-
ning. Som med tidligere vizsla unghunde 
erfarede jeg en hund, der havde svært ved 
at koncentrere sig og ved at bevare fokus i 
længere tid af gangen. Det er muligt at fej-
len ligger hos mig, så noget skulle der gøres 
ved det. Vizslaen er jo en stående jagthund, 
så mange vil nok sige, at markprøven er det 
man først og fremmest skal koncentrere sig 
om. Min erfaring er imidlertid, at skal jeg 
træne hunden til koncentration, er schweiss 
et godt sted at begynde. Nu må vi så se, om 
Sisi efterfølgende kan lære andre jagtlige 
færdigheder, når hun begynder med næsen 
nede, og ikke oppe, som er ønskeligt af en 
stående hund.
  Så en tidlig søndag morgen i begyndelsen 
af februar startede jeg bilen for at nå langt 
op i Oddsherredet, hvor jeg skulle træne i 
Schweisshundeforeningens regi. Det blev 
til mange tidlige søndag morgenture, frem 
til begyndelsen af april hvor vi var oppe 
til en lokalprøve , for så at afslutte med en 
anerkendt prøve sidst i april.
 De første 2-3 gange viste Sisi stor interesse 
for sporarbejdet. Det virkede som om hun 
havde forstået hvad det drejede sig om. 
Hjemme gik det imidlertid ikke så godt. 
Måske var det fordi det ikke var ”friskt” 
blod. Men så kom Sisi ind i en periode, hvor 
det ikke gik så godt. Derfor begyndte vi at 
anvende færtsko sammen med blod. Og så 
kan det være, at Sisi’s interessen igen blev 
vakt.
  Da vi nåede til den lokale prøve synes 
det at gå rigtig godt igen. Men her var det 

mig, der ikke ville stole på min hund. Sisi 
ville absolut over en lille å. Da det ikke var 
noget vi havde trænet, var jeg overbevist 
om, at hun var gal på den. 3 gange prøvede 
hun at vise mig vejen, og 3 gange nægtede 
jeg at gå over vand. Ja det kan man lære af. 
Hunden havde ret. Så da jeg var blevet iret-
tesat af dommeren, gik resten af sporet uden 
problemer, selv om der var yderligere 2 små 
åer, der skulle forceres.  Ok. Så fi k jeg lært, 
at jeg skal stole på min hund, hvis den i 
øvrigt viser tegn på at være på sporet.
  Så kom prøvedagen. Jeg var MEGET 
nervøs. Sisi tog det vist som om det var en 
almindelig træning, selv om der nu var 4 
mand efter os, hvor vi tidligere kun har gået 
med 1 træner i følget. Jeg vidste at de første 
ca. 75 meter var lige ud i den retning jeg fi k 
anvist. Sisi fandt hurtig sport og så gik det 
ud gennem en lysning, hvor solen havde 
bagt i nogle timer – hvilket gør sporet lidt 
sværere. Inden vi  havde gået de første 75 
meter ville Sisi absolut lidt til venstre over 
en træstamme. Jeg var lige ved at begå fej-
len fra lokalprøven – at vide bedre end min 
hund. Men i sidste øjeblik besluttede jeg 
mig for at følge hunden hvor den end gik, 
så længe jeg havde på fornemmelse at den 
var på sporet. Resten af turen gik lige efter 
bogen. En meget sporsikker hund viste Sisi 
at være. Pludselig lå det fi ne skind foran os. 
Hornblæseren gav os et ordentligt trut og af 
dommeren fi k vi 2 fl otte grønne grene. YES! 
Sisi havde gennemført og var bestået.
  Så kom vi til præmieuddelingen. Flere 
hunde inkl. Sisi fi k 1. præmie. Lykkelig var 
jeg. Så kom vi til pokaltildelingen for bedste 

hund. Det vidste jeg ikke der også var. Og 
ja. Den fi k Sisi også. Jeg kunne slet ikke få 
armene ned.
  Lykken er når det lykkes. Om ikke andet 
ved jeg, at Sisi har en god og pålidelig næse, 
og at hun kan fokusere på sporarbejdet. 
Jeg kan kun opfordre andre til at prøve det. 
Ikke alene får man en fokuseret hund, men 
sporarbejde trætter også hunden mere end 
en times motion i skoven. Således får man 
en roligere hund ud af det.

Resultattavlen
Markprøver
Næstved, Danmarks Jægerforbund 22.03
Caddy DK15289/2007 (rh)  2.pr.
Skakkesholm Lystbådehavn, Fjd 15.03.
Thasjani’s Holly DK05030/2011 1. pr.
FJD Grenå
Thasjani’s Holly DK05030/2011, 1. Præmie i 
ÅK
Dansk Vizsla Klubs forårsmarkprøve, 
Eriksholm 06.04.
Malling,s Cera DK08467/2012 (kh) 2. Pr.

Mickey DK17760/2012 (kh) IFF
Qvistorf  Kinga DK04580/2013 (kh) 1. Pr.
Thasjani,s Gismo DK01020/2010 (kh) 1. Pr. 
1.vinder – pokal
Quodian,s Rembrandt Nhsb2840143 (kh) 1. pr. 
2.vinder
Niløse, Danmarks Jægerforbund 12.04
Michen’s Kenzo DK01346/2012, ÅK 2. pr.

Schweissprøver 400meter/3timer 
Dansk terrier klub, Blåbjerg Plantage, 06.04.
Daniavizslas Frost DK09721/2013 (rh), 2. pr.

DKK kreds 6, Gludsted Plantage 26.04.
Bella DK03426/2013 (kh) 1. pr.
Schweisshundeforeningen, Sonnerup Skov 
27.04.
Bonnie (Sisi) DK03428/2013 (kh), 1.pr. Pokal 
for bedste hund
5-klub regi, Schweissprøve Palmhule skov 
3. maj 
Qvistorf James Bond DK09923/2011 (kh) 1. pr. 
Pokal for bedste Vizsla
Thasiani’s Isla DK04633/2012 (kh) 2. pr.
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Klubredaktør:
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Forårsanlægsprøver for unghunde

Så blev den første anerkendte VJP prøve 
afholdt i Danmark, lørdag den 12. april 
2014. DDPK har i samarbejde med DMK, 
LH, KH, DVK og DWK inviteret til forårs-
anlægsprøve for unghunde. Prøverne er spe-
cielt lavet til unghunde af de kontinentale 
racer, og der deltog i alt 12 hunde fordelt 
på 3 hold. Prøven blev afholdt hos Helge 
Mortensen i Vordingborg og startede med et 
fælles morgenbord. 
  Det er også den første prøve af denne art, 
som jeg var vidne til, og jeg er ikke blevet 
mindre glad for at vi sagde ja til denne form 
for afprøvning af vores unge hunde.
  Vi skulle meget tidligt af sted lørdag 
morgen, da Petra og Harm skulle hentes i 
Horsens kl. 05:15 og derefter mødes med 
Allan og Aya på Fyn, for samlet at køre til 
Vordingborg. Det var en dejlig tur, solen var 
fl ittig fra morgenstunden og hvad er bedre 
end at være vidne til en smuk solopgang hen 
over Storebæltsbroen.
  Vi var alle tre spændte på, hvordan prøven 
ville udvikle sig, da Allan og Petra ikke før 
har deltaget på en VPJ prøve. Så det var 
også noget nyt for dem. 
  På denne prøve dømmes der hele tiden 
for hunden og ikke imod hunden, da det er 
dommerens vigtigste opgave at synliggøre 
hundens anlæg til brug for eventuel avl og 

avlsarbejde. Formålet er at kunne levere 
de mest alsidige jagthunde, og ikke sports-
hunde, til jægeren. Denne type prøve skal 
afholdes på vildtrige og velegnede terræ-
ner, som den ved Vordingborg, hvor lokale 
engagerede jægere og hundefolk på tværs af 
raceskel, havde sørget for optimale rammer 
for prøvernes afvikling. 
  Hundene bliver testet for følgende anlæg: 
Spor (sporvilje), næse (næsens kvalitet), 
søg, stand og let førerlighed. Resultatet af 
de enkelte anlæg angives som en karakter 
mellem 0 og 12 point. Anlæggene for spor 
og næsens kvalitet vægtens højest, des-
uden noteres evt. aggressivitet/skyhed, evt. 
mangler i henhold til eksteriør ligesom der 
udføres en skudtest. Hundens anlæg for at 
give hals på et varmt spor (spurlaut = Spl.) 
og på syn (sichtlaut = Sil.) af harevildt, 
noteres ligeledes. 
  Petra og hendes hund Harm var de yngste 
på holdet og i en alder af kun 7 måneder 
bestod Harm med bravur. 3 små harer spor, 
fl ot stand, føling med agerhøns, letførerlig-
hed, ikke skudræd, omgængelig med andre 
hunde og mennesker, samt tjek af tænder og 
eventuelle fejl på ekstriør. Alt var i skønne-
ste orden og udløste 68 point i alt.
  Allan og hans hund Aya, på 1 år, leverede 
også en fl ot præsentation. Et rigtig fl ot 

harespor, først på varmspor og derefter på 
syn, langt ud efter hare. Viser fl ere gange 
fl ot stram stand for fasan og agerhøne, god 
letførlighed på marken, arbejdsvillighed, 
ikke skudræd, omgængelig med både andre 
hunde og fremmede mennesker, fl ot tandsæt 
og godt ekstriør, hvilket gav i alt 70 point 
– rigtig fl ot resultat.  Det er værd at huske 
på, at begge Drente-deltager ikke havde 
kendskab til, hvad der skulle præsteres og 
ikke før har deltaget med deres unghunde i 
nogen form for prøve.
  Alle 12 ungehunde, som var til prøven, be-
stod - et stort tillykke til dem alle sammen.
  Det var en meget dejlig dag, hvor hundene 
havde mulighed for at vise deres anlæg og 
jeg lærte en del, så derfor håber jeg, at vi 
kan forsætte med denne prøveform her i 
Danmark. Hvor vi kan få fl ere dommere, 
som kan se det positive i en unghund, frem 
for at fokusere på det negative – det fortje-
ner vores unghunde. 
  Tak til alle for den fremragende indsats, 
som I leverede, for at prøven kunne blive en 
succes. Specielt en stor tak til Henrik Raa og 
hans tyske kollega, som gjorde det muligt at 
afholde prøven.
  For mere information angående denne 
prøve, se på www.drenteklub.dk   
M.v.h. Johanna Jongstra

Der kontrolleres tænder.

Klar til start.

www.fjd.dk
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DDPK’s Forårsmarkprøve 
2014
Klubbens hovedprøve blev afholdt søndag 
den 6. april ved Mollerup, Silkeborg. Der 
deltog både unghunde, åben klasse og vin-
derklasse, i alt var der 12 hunde tilmeldt. 8 
Drenter, 1 Langhår, 1 Kleinermünsterlæn-
der, 1 Ruhår og 1 Korthår. Vejrguderne var 
gode ved os denne dag, trods lidt regn fra 
morgenstunden, men ellers perfekt vind- 
og vejrforhold.
  Kim Schrøder var dommer og gjorde et 
godt stykke arbejde. Vi var lidt uheldige 
med nogle fugle, hvor hundene gik forbi 
dem, men det lykkes for 3 af hundene at 
vise stand og til dels rejsning.
Resultater: Åbenklasse - Kristian Møl-
ler med Hauggaardens Ezau, ruhår, 1. 
præmie, Fedder Brunhøj med Lystlunds 
Å-Rikke, korthår 3. præmie. Vinderklasse 
- Johanna Jongstra med Mosehøjs Bufri 
Eros, 1. vinder. I unghundeklassen var det 
Allan Bo Kristensen med Aya, som fi k 
opmuntrings-pokalen for et suverænt godt 
samarbejde på marken. Harepokalen, som 
uddeles til den hund, der forfølger hare 
længst, blev Johanna Jongstras Mosehøjs 
Mazmal Cille, der forfulgte haren i næsten 
100 meter. 
  Tak alle sammen for en dejlig dag i mar-
ken. Jeg håber, vi ses igen til næste år.
Mvh. Sandie Rosenberg

Der var i alt 21 tilmeldinger til vores 5 klubs 
schweissprøve, hvor af de tre var Drentsche 
Patrijshonde. Der var så skønt i skoven, at 
man hurtigt blev i godt humør og mange 
fl inke mennesker, der alle var opsat på at 
dagen skulle blive vellykket. Jeg vil meget 
gerne sige en stor tak til en veloplagt prøve-
leder, dommer og stifi nder, uden jeres hjælp 

bliver sådan en fi n prøve ikke til noget. 
Håber, vi ses igen til næste år.
  Så bliver det selvfølgelig til 20 times prøve 
med min hund Cille, hun bestod nemlig 
prøven med bedste karakter. Jeg ønsker alle 
tillykke med deres præmierede hunde, vi 
ses.
Hilsen Johanna

5 klubs Schweissprøve den 3. maj, Pamhule

Fra venstre: Else Marie Munk med Diesel, 3 præmie. Johanna Jongstra med Cille, 1 præmie og pokal, Henk 
Smid med Harm, 2. Præmie

Hvalpe på vej
Nu, hvor foråret er i luften og sommeren 
er på vej, går mange hundeejere og tænker 
på at få et kuld hvalpe med deres skønne 
tæve. Det er altid lidt nemmere med 
hvalpe om sommeren, hvor der er lange 
lyse dage med dejlige temperaturer og le-
geplads udendørs på græsplænen. Vi er så 
heldige, at have 3 nye kuld hvalpe på vej 
og det er jo en glædelig nyhed. For mere 
information kan I kigge på vores hjem-
meside www.drenteklub.dk eller kontakte 
hvalpeformidler Sandie Rosenberg.

Drenterne har også fundet vejen til OCC. Vi 
havde fået en stand sammen med de stående 
jagthunden, men havde desværre ikke meget 
plads at røre os på, da vi var klemt sammen 
i en lille bås sammen med Gammel Dansk, 
Weimaraner og Vizsla folk. Heldigvis 
kender vi hinanden godt og alle fi k lov til at 
være fremme for at præsentere sin race. Må-
ske var der lidt forvirring for folk, som kom 
for at se hundene og ikke havde nemt ved 
at fi nde den race, som de var ude efter. Men 
selve præsentationen af racerne på den store 
scene var vældig god. Stor ros til Harris 
Jensen, han gjorde virkelig en stor forskel 
på alle områder. Hvad er DJ uden Harris? 
Det var virkelig en fornøjelse at hører Har-
ris fortælle om de mange hunde, som blev 
fremvist og især blev vores race omtalt på 
bedste vis. Nok også den eneste race, som 
arbejde i tæt kontakt til sin fører, men det 
ved vi jo godt, os som har en Drente.
  Jeg vil også meget gerne takke alle jer, 
som hjalp til på messen, der var mange, som 
kom langvejs fra og brugte en hel dag på at 
hjælpe til på vores stand. Tak for det, og vi 
håber, at få lidt mere plads næste gang vi 
bliver inviteret på OCC, 
Hilsen Johanna.

Jagt & Outdoor Messe 2014, Odense

Sandie og Ole viser deres hunde frem på podiet i 
Odense Kongrescenter.

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

www.breton.dk

En rypevinders bekendelser

Vi købte meget impulsivt en lille 8 uger gl. 
breton hvalp fra Kennel Grand’s Uniq V/
Birgitte og Hans-Henrik Grand. Vi havde i 
forvejen 2 voksne hunde og havde bestemt 
at beholde en lille tæve fra vores nyfødte 
hvalpe efter Aulumboens Becky. Men mens 
de små nyfødte hvalpe voksede, begyndte vi 
at tale mere og mere om hvilken én af dem 
jeg skulle beholde. Vi har på matriklen en 
stående aftale om, at hvis vi skal have en 
tæve skal det være min, og skal vi have en 
hanhund så er det Jens’. 
  Jeg kunne godt mærke på Jens, at efterhån-
den som tiden nærmede sig, hvor de små 
skulle ”fl ytte hjemmefra” blev han mere og 
mere ærgerlig over, at han ikke skulle have 
en hvalp. 
  Så en dag, hvor han havde hentet vores 
udeboende døtre og svigersøn i Ålborg, kom 
den mindste datter og siger: ”mor, ved du 
godt at far har bestilt en hanhunde hvalp? ” 
Det vidste jeg ikke, så mit svar var: ”lad os 
se, hvor længe han venter med at fortælle 
mig det” Det gjorde han så snart han kom 
ind af døren:” Århh jeg har for resten sagt til 
Hans-Henrik, at vi gerne vil have den sidste 
hanhund han har tilbage” 
  Nå men vi fi k hentet hvalpen hjem, som 
er 3 uger ældre end den lille tæve vi skulle 

beholde fra vores eget opdræt. Puh ha, skal 
da lige love for, at der kom liv i huset, hvor 
vi før kun havde haft 2 voksne hunde. 
  Den lille sorte hanhund som nu er blevet 1 
år skulle da stilles på Dansk Breton Klubs 
hovedprøve i Køge i dagene 04.-06.april 
2014. Vi talte lidt frem og tilbage om, han 
skulle stilles både fredag og lørdag i ung-
hundeklassen. Da Jens skulle dømme om 
lørdagen, ville det betyde at jeg skulle gå 
med haml. Snakken i det lille hjem gik også 
på, om jeg kunne gøre det godt nok, hvis 
jeg skulle gå med ham om lørdagen (han er 
jo blevet Jens’ yndling). Så alternativet var, 
at hvis Jens skulle få 1.pr. i unghundekl. 
om fredagen, så kunne vi jo trække ham og 
så tage Facco med om lørdagen i stedet for 
(han skulle jo ellers først med om søndagen 
i vinderkl.) Denne diskussion kunne først 
afgøres om fredagen, når prøven var slut, og 
vi kendte resultatet.

Fredagen kom, og Jens gik med Grand’s 
Uniq Itro i unghundekl. Han var ude i 3 slip 
og det gik rigtig godt, i 3.slip fi k han hurtigt 
stand, og med dagens præstation færdigbe-
dømte dommeren ham med 1.pr. 
  Hmm, hvad skulle vi nu? Skulle vi trække 
ham?? Eller skulle vi stille ham igen lør-
dag?? Vi talte livligt i bilen, mens vi kørte 
til vandrehjemmet, hvor vi boede.  Vi blev 
dog til sidst enige om, at vi skulle stille ham 
igen lørdag, selvom opdrætteren i telefonen 
ikke havde udtrykt sin udbredte begejstring. 
”I skal jo ikke slide ham op inden matchnin-
gen” Men vi mente at kende hunden bedst, 
og stillede ham lørdag. Men denne gang 
skulle jeg gå med ham…. Puh ha kunne jeg 
nu gøre det godt nok…? 
  Men lørdagen kom og vi drog af sted til 
terrænet, hvor vi skulle ud i et eng/moseom-
råde. Makkeren fi k hurtigt stand for fasan 
og der blev skudt i luften. Øv det var ikke 
nogen god start. 
  Men vi kom ud igen, og Itro fi k hurtigt fært 
af vildt i den store rapsmark. Helt oppe i det 
ene hjørne af marken, fi k han endelig naglet 
fuglene og tog stand. Jeg fi k dommerens til-
ladelse til at gå frem til Itro og give ham rej-

seordre.  Han rejste meget villigt og præcist 
et par agerhøns, og var helt rolig i opfl ugten. 
Desværre så dommeren ikke at han rejste fu-
glen. Nå men det var unghundekl. og havde 
ikke den store betydning. Vi kom kort efter 
ud i endnu et slip, på en stor stubmark med 
en remise midt i marken. Makkerhundens 
fører sendte sin hund til venstre omkring 
remisen, og jeg valgte derfor at sende Itro 
til højre. Ganske kort efter start, kunne jeg 
se på hunden at han ”havde noget i næsen”. 
Han slog hurtigt et kort slag på højre side af 
remisen, og tog stand. Da vi var helt oppe 
ved hunden, gik fuglene af sig selv, igen et 
par agerhøns. Denne gang skød dommeren 
i luften.  Puh ha’ nu var jeg vel sikker på en 
præmie. Men dommeren sagde kun at jeg 
var færdigbedømt og kunne sætte min hund 
i bilen, for nu skulle han jo med i matchnin-
gen om eftermiddagen. Ved formiddagens 
afslutning, gik det op for dommeren, at han 
havde glemt at fortælle, hvilken præmiegrad 
jeg havde fået…:” Jamen du har fået 1.pr.” 
– lød meldingen fra dommeren. YES, nu 
kunne jeg ringe til opdrætteren og fortælle, 
at vi også havde fået 1.pr. om lørdagen. 
  Nu glædede jeg mig, bare til at fortælle 
Jens, at jeg også havde fået en 1.pr. med Itro
  Da jeg mødte Jens efter formiddagens 
afprøvning, var han ikke et øjeblik i tvivl 
om, at han skulle gå med Itro i matchningen. 
Flere af deltagerne begyndte nu drillende 
at spørge, hvem der skulle føre hunden i 
matchningen, hvortil Jens’s svar var: ”det 
skal jeg sgu’”. De mange drillerier fortsatte 
lige til vi kørte op til marken, hvor match-
ningen skulle være. 
  Der var forinden foretaget lodtrækning, og 
vores Itro skulle i første slip ud med samme 
hund som jeg var ude med i første slip om 
formiddagen. Denne hund, Aulumboens 
Itro, havde gået rigtigt godt på dagen, så jeg 
var lidt nervøs. 
  Da vi kørte af sted til den kæmpe mark ved 
Vallø Slot, hvor matchningen skulle foregå, 
lød den meget overraskende besked fra Jens: 
”Hvis du gerne vil gå med ham i matchnin-
gen, så må du gerne. Du har nu muligheden 
for at vinde Rypen”. PUHH HA’ hvis jeg 

Anni, Itro og rypen.

www.fjd.dk
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ikke var nervøs, så blev jeg det nu. Min 
første tanke og spørgsmål var nu: ”jamen 
hvad nu hvis jeg laver fejl” – hvortil Jens 
køligt svarede: ” så er det jo bare ærgerligt”.  
Når han havde den indstilling, så tog jeg 
chancen, og sagde at så vil jeg gerne prøve 
at gå med ham. Velvidende at der lå et stort 
pres på mine skuldre. 
  Nå men ud i første slip mod Aulumboens 
Itro, som hurtigt tog stand. Da fører gav 
rejse ordre kunne hunden ikke påvise vildt. 
Vi fortsatte, og jeg sendte Itro ud til højre 
side, mens den anden Itro igen tog stand og 
igen, uden at kunne påvise vildt.  Hold nu 
op, hvor var jeg lettet, da dommeren råbte 
at vi skulle koble hundene. Nu vidste jeg, at 
jeg havde vundet dette slip.  Nu var bedste 
hanhund fundet, og der skulle så matches 
om bedste tæve. Denne matchning vandt 
Stevnsåens Freja, og jeg skulle nu ud mod 
Freja og hendes fører Franz. Freja havde 
lige fundet agerhøns, i slippet mod én af 
de andre tæver, så igen var jeg nervøs, men 
nåede lige at tænke tanken, at hvis vi blev 

slået på fugl, så var det helt okay. Men 
men men, Freja slog ud mod venstre og jeg 
sendte Itro til højre. Nu blev jeg for alvor 
nervøs, for Itro fortsatte helt ud til vejen, 
(måske 150-200 meter) og jeg var begyndt 
at frygte at han ikke ville vende om. Men 
helt ude ved alléen, hvor alle bilerne holdt, 
vendte han fi nt og kom pænt tilbage igen. I 
mellemtiden nåede Freja lige at tage stand, 
og jeg kunne nå at fl øjte Itro dæk og kalde 
ham hjem, inden Freja fi k rejse ordre.  
Desværre for Freja, - men heldigt for Itro og 
jeg – kunne Freja ikke påvise vildt.  Dom-
meren råbte at vi skulle koble hundene. JEG 
HAVDE VUNDET... Selvom alle deltagerne 
og tilskuerne ønskede tillykke, kunne jeg 
ikke tro at det var sandt. Hold nu op… en 
STOR oplevelse. Det er en meget stor ære at 
vinde den eftertragtede Rype. En oplevelse 
jeg sent vil glemme 
Tekst: Anni Hansen

Ja, så skulle vi i gang igen.
  Sidste sommer fi k jeg en ny hvalp og som 
altid er det utrolig spændende at se, hvad vi 
fi k ind af døren.
  Lynhurtigt havde han fornemmelse af, 
hvad det var vi ønskede af ham, når vi gav 
ham kommandoer, så det tegnede godt.
  I efteråret kom han med på et par småjag-
ter og han apporterede gladelig en fasan, 
et par ænder og en stor hare, som han alle 
stolt kom med, og havde meget svært ved at 
afl evere. 
Jagtlysten var vakt og lige efter nytår havde 
vi et par ture på marken, hvor han viste et 
stort og fl ot ungdommeligt søg. Han var så 
heldig at støde i en fl ok agerhøns, som han 
havde i næsen og heldigvis havde han ingen 
interesse i at prelle dem.
I februar startede jeg så stille og roligt 
Anoq op på marken, og han deltog i et par 
markprøvetræninger i Regions syd. Han var 
lydig, men det med, hvordan man behandler 
fugle, havde han ikke lige forstået endnu.

I marts begyndte træningen for alvor, og 
han begyndte at komme på marken 3 gange 
om ugen, fuglene var stadig ikke på plads, 
men jeg kunne jo se, hvor det bar hen af, så 
jeg valgte at melde ham til de to prøver på 
hovedprøven. Da fruen kom og fortalte, at 
hun nu havde meldt til, begyndte jeg alle-
rede at ryste af nervøsitet, men hun beroli-
gede mig med, at hun havde meldt os begge 
på som fører, så hvis jeg ikke kunne klare 
det i nerverne, så gik hun med ham.
  Så nu var der kun en ting at gøre, træning 
og træning så han kunne nagle de fugle, men 
så gik det galt, Anoq skar sig. Poten ville 
ikke hele, så vi måtte til dyrlæge med ham, 

og han måtte sys- 14 dages ro (hvis der er 
nogen som kender en Breton, så ved man at 
ro ikke indgår i deres ordforråd).
  Nu var der så kun 1 uge tilbage til hoved-
prøven, briste eller bære, jeg tog ud for at 
træne med Anoq. 
  Vi kommer gående op af en grusvej, da jeg 
kan se, at han får noget i næsen, vælger jeg 
at slippe ham, og han trækker ca. 50 m ud, 
og så var der fast stand. Han fi k rejseordre 
og rejste, og så skulle I se en stor mand og 
en hund ligge og rulle sig på jorden, mens 
hunden fi k ros. DYGTIIIIG, Jeg kunne se i 
hans øjne, at han tænkte, Nååååår far, er det 
bare det du vil……. Så fortsatte vi trænin-
gen, endnu en situation, og selv om den 
anden hund kom op og provokerende ville 
lege, blev Anoq stående, nu havde han lært 
og forstået det.
  På hovedprøven var han med begge dage, 
men fi k desværre ingen præmieringer. Flot 
kritik begge dage men Anoqs erfaringer med 
fasaner i det høje raps var for lille, og ager-
hønsene ville desværre ikke lege med.

Om tirsdagen fi k vi en opringning, der 
mangler hunde i Videbæk, vil du ikke stille 
med Anoq. Jeg fi k lige en samtale med fruen 
i huset, lørdag aften skulle vi have gæster 
– Ølklubben…. Så hvad så? Fruen tilbød at 
holde sig ædru, så hun kunne køre, og der 
var jo to ugers ferie bagefter til at komme 
sig, så hun var med på ideen. Vi fi k ringet til 
Harry, tilmeldte os og så skulle vi bare vente 
på dagen.
  Lidt tømmermænd var der da søndag mor-
gen, men til gengæld var nerverne stort set i 
ro, men en hvilepuls på ca. 200.
  Vi kom på Harry og Sørens hold, hvilket 

Vejen til årets forårsmarkprøver altid er garanti for fugle. Der var 5 bretoner 
og 3 pointere, så det var et lille hold. Ud 
i terrænet og så på prøve. Hurtigt var der 
2 pointere der havde slået sig selv ud, og 
med kun 2 unghunde, fi k hundene lov til at 
arbejde. 
  Et par fasaner havde snydt de to unghunde, 
men lige inden frokost skulle de to ung-
hunde ud for 4 gang, en majsstub, og efter 
2 slag op stod Anoq i en smuk stand, et 
avance og fuglene blev rejst.
HVAD, dommeren skød ikke, hvad sker 
der? Da jeg kom ned til publikum, blev jeg 
mødt med håndsrækning og tillykke. Jo, 
dommeren havde skudt, nerverne havde bare 
spillet et pus og Anoq fi k sin 1.pr.
  På dagen fi k Æresmedlem Harry med Rico 
en 1 pr. i åben klasse og Peer Beck med 
Kenzo fi k en 2. præmie i unghundeklassen, 
så en dag med 60 % præmiering på bretons, 
en hyggelig og drillende tone og en masse 
luft var veloverstået. 
Tak for en god dag.
Jan Larsen  

Æresmedlen, Harry Jensen, fi k også 1. pr. ÅK.

Apportering
Apporteringstræning på Fyn
Apporteringstræning starter torsdag den 
19-6 14 kl. 18.30, Nonnebostien v. Lan-
geskov.   Der skal nok komme nærmere 
omkring træningen, som i år er fl yttet til 
torsdag aften.

Apporteringsprøve lørdag den 2. 
august 2014 kl. 09.00 samme sted. Der 
er mulighed for at tilmelde til både almen 
apportering og til B-prøven. Se mere på 
hjemmesiden.
Mange hilsner, 
Frede Nielsen (40 42 19 01)

Apporteringstræning Guldborgsund
Så starter vi igen apporteringstræning i 
Bavnehøj Fritidsområde fra onsdag 21/5 
kl 19.00 til og med onsdag 30/7. Alle 
engelske racer er velkomne   
Mødested oplyses ved tilmelding 
Tilmelding til Claus Raahauge, 20495956
crk@dlgmail.dk

www.fjd.dk
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Carl er god med en motorsav. Så god at han 
kan nemt holde 7 mand beskæftiget med at 
tage fra og lægge i bunke. I tre dage havde 
jeg ondt i armene efter en søndag i rydnin-
gens tegn. Jeg er sikker på jeg ikke var den 
eneste. 
  Syv mand i alderen 50 + og en yngling på 
knap 30 år mødtes en søndag sidst i februar 
for at tynde ud i gråpil, elm m.m. omkring et 
vandhul. Vandhullet er det vi bruger til den 
Sjællandske apporteringsprøve. Birgit som 
ejer en stor del af vandhullet og som ligger 
samlings faciliteter til under vores apporte-
ringsprøve, havde aftalt med sin nabo som 
ejer noget af søen, at der skulle tyndes kraf-
tigt ud i specielt gråpilen som gror vældigt 
omkring vandet. I stedet for vingave ville 
hun hellere hvis vi ville fælde gråpil. 
  Gråpil hvad er det? En rundvisning med 
fruen blev arrangeret for at få klarlagt hvad 
gråpil er for en størrelse. Puha, det var det 
hele. 
  Det viste sig at kun birketræerne skulle 
blive tilbage. Nå ja der var kun et at gøre, 
samle folket og i gang. Rundvisningen var 
lige der hvor efterårsmarkprøverne gik i 
gang, så det var nærmest umuligt at samle 
folket. Derfor prøvede jeg heller ikke. 
Jagtsæsonen kom jo også. Så var der lydig-
hedstræning efterfulgt af marktræning. Først 
efter sidste marktræningstur gik vi i gang. 
Godt det samme for så var der heller ikke 
blade på træerne.
  Carl Motorsav, Søren Zulu, Hans Kurt 

Knokelpokel, Palle Knokelpokel, Kell 
Knokelpokel, Bent Knokelpokel, Christian 
Supermand og Claus Ondt- i- arme var ryd-
ningsholdet og alligevel ikke helt. Merete 
havde nemlig sørget for vi ikke gik helt suk-
kerkolde. Lækre sandwich bragte Bent med 
fra Meretes køkken. 
  Vi mødtes om formiddagen og efter en kort 
forklaring gik vi til den. Et par stykker af os 
havde støvet den gamle motorsav af for nu 
skulle den ud og luftes. Den ene var så sløv 
at den knap nok kunne lave et snit i brun 
sæbe. Det var min. Den anden ville snoren 
ikke ind efter første træk. Helt uden ord tog 
Carl teten. Det stod bøjet i neon ”så kan i 
bare tage fra” og det gjorde vi. 
  Birgit har en ret stor bålplads, den blev 
fyldt på rekordtid. En fl is maskine havde 
måske været på sin plads, men pyt, nu er der 
bål til sankthans for hele Alsønderup sogn. 
Hen mod slutning af arbejdsdagen skulle vi 
rydde hvor gråpilen havde forvildet sig ind i 
noget dyrehegn. 
  Vi maste noget med det. Søren Zulu fi k fat 
i en knibtang og gik så i gang med hegnet, 
men på en eller anden måde fi k han en spids 
fra hegnet ret ind i blommen på den ene 
fi nger. Selv læderhandsken han havde på 
kunne ikke stoppe den frembrusende hegns-
spids. 
  Manden var ved at forbløde, så op til 
bilerne for at fi nde en forbindingskasse. 
Men nej, ikke engang et lille plaster i hand-
skerummet fandtes. I min velassorterede 

Der er ingen tvivl om, at foråret 2014 i lang 
tid vil stå som en suveræn sæson for den 
danske breton og en fantastisk opfølgning 
på et rigtigt godt jubilæumsår 2013. Her er 
det især vinderklasserne, som har præsente-
ret racen på bedste vis. 
  Kun ESK og DBK fi k fuldt hus i forhold til 
mulige placeringer, da de engelske klubber 
afholdt deres specialklubvinderklasser. På 
de fælles vinderklasser – arrangeret af DKK 
og DJ – blev 10 bretons placeret og de fl este 

gik endda helt til tops. I alt 10 bretons var 
udtaget og stillede på forårsmesterskabet 
lørdag den 12. april. Dette ud af 31 starter.
Fønsvigs Da Vinci v. Thomas Klit blev 
en værdig forårsmester, og Aulumboens 
B-Pepsi v. Jan Nielsen blev en fl ot 4. vinder. 
Der henvises til selvstændig reportage i bla-
det. Der skal lyde et stort tillykke til alle de 
placerede vindere. Det skal samtidig med, at 
vi har set helt nye hunde (og hundeførere) 
gå til tops. Det er vejen frem.

Klubben havde en rigtig god hovedprøve 
i dagene fredag den 4. til søndag den 6. 
april. Der var ca. 110 starter, hvilket er en 
anelse færre end tidligere år, men ingen 
overraskelse, da jubilæumsdagene i septem-
ber 2013 trak lidt tænder. Præmieringspro-
centen var ikke helt i top fredag og lørdag, 
men ved en sammenligning med de øvrige 
klubber, som holdt prøve i samme weekend, 
kan vi godt være tilfredse. Der blev placeret 
alle 6 hunde på søndagens vinderklasse.
  Her skal Ritta v. Torbjörn Rantanen-Lund 
fremhæves. Ritta har inden for et år marke-
ret sig med 1. pr. på brugsprøve, vinder af 
klubbens mesterskabsprøve i apportering, 
1. vinder på både DBK´s forårsvinderklasse 

samt DKK´s vinderprøve ved Vildbjerg. 
Endnu en komplet breton, som matcher alle 
facetter i forhold til den ”rigtige” jagthund.

Fredagens generalforsamling blev afholdt 
i god ro og orden. De fremmødte 60 perso-
ner sørgede for, at alle relevante sten blev 
vendt på en sober måde. Bestyrelsen har i 
forlængelse af de afholdte medlemsmøder 
og generalforsamlingen fået i opdrag at 
arbejde for, at DKK stiller sine hunde-data 
til rådighed for alle potentielle købere. 
Endelig bakkede de fremmødte medlemmer 
op om bestyrelsens holdning til organise-
ringen af ”vores” hundesport, hvor klubben 
til stadighed ønsker at nå den danske jæger. 
Beretningen kan i forkortet form fi ndes på 
hjemmesiden.
  Ellers skal det blot konstateres, at fl ere 
bretons er blevet præmieret på de mange 
forårsmarkprøver. Alle præmierede ønskes 
tillykke, og til jer, der måske ikke nåede i 
mål, så er det bare med at klø på til efteråret.
  I ønskes alle en god apporteringstræning 
og sommerferie.
Søren Stenhøj

Et forrygende forår er afsluttet med en forårsmester

Thomas og Jan.

En gammel avis og lidt Gaffatape værktøjskasse fandt vi gaffatape og i bunden 
af bilen en gammel avis. Først en strimmel 
avis og så stramt viklet gaffatape. Søren 
overlevede. Det skal lige nævnes at efterføl-
gende er der anskaffet en forbindingskasse 
til bilen.
  Vi syntes selv vi fi k taget et ordentlig 
indhug i den selvsåede beplantning og var 
godt tilfredse med resultatet. Vi mangler dog 
lige noget på modsatte side af søen. Det er 
et stort vandhul. Vi tager en tur til i februar 
2015.
  Vi er meget glade for at vi kan låne disse 
faciliteter af Birgit og hendes nabo og der 
går jo ikke noget af os for at komme ud og 
hjælpe fruerne. Vi ville formentlig alligevel 
sidde i sofaen og se lidt vinter OL og falde i 
søvn til langrends konkurrencer.
  Tak for hjælpen til jer der stillede op. Det 
var ikke alle der blev spurgt, det ved jeg 
godt men vi skal jo på den igen i 2015. 

Problemer???

www.fjd.dk
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Dansk Pointerklubs Hovedprøve ved Holbæk

Hovedprøven i 2014 ved Holbæk vil uden 
tvivl blive husket for tre ting. For det første. 
Under generalforsamlingen var der forslag 
fra bestyrelsen om ændringer i klubbens 
vedtægter. Siden tidernes morgen har det 
været bestemt, at hver landsdel skulle være 
repræsenteret i bestyrelsen.   
  Indtil 1995 bestod den af 9 medlemmer 
tre fra hver landsdel. Ved ændringen i 1995 
blev bestyrelsen skåret ned til 5 medlemmer, 
hvoraf kun et medlem skulle vælges i hver 
landsdel. De sidste to kunne vælges frit i fra 
hele landet. Ved ændringen her i år, var det 
primære, at alle 5 bestyrelsesmedlemmer 
fremover kan vælges uafhængig at land-
delene. Det giver efter bestyrelsens mening 
et bedre grundlag for valget. Ændringsfor-
slaget blev vedtaget med de nødvendige ¾ 
tilstedeværende stemmer. En ekstraordinær 
generalforsamling skal senest inden 4 uger 
herefter bekræfte beslutningen med et sim-
pelt fl ertal. 
  Under valg til bestyrelsen valgtes Jan 
Espersen i stedet for Anne Marie Petersen, 
der ikke ønskede genvalg. Det betyder, at 
bestyrelsen nu ser således ud. Flemming 
Fuglede Jørgensen formand, Jan Kock, 
næstformand, Villy Loven, sekretær, Al-
lan Nissen og Jan Espersen. Som kasserer 
indtræder Anny Diederichsen som eksternt 
medlem.

For det andet. Dagen før hovedprøven slog 
vejret om. Temperaturen faldt og vi fi k en 
stiv nordøstlig vind, det næsten nåede op på 
kulingstyrke, og som gik gennem marv og 
ben, både på hunde og mennesker. Hundene 
havde meget svære betingelser.
  Fra et par dage i forvejen med lun vestlig 
vind til stiv østlig hård blæst til kuling. 
Unghundene gik gang på gang forbi fugle, 
eller stødte dem. Tre unghunde opnåede dog 
en 1. præmie, og meget symptomatisk var 
det tre norske hunde, den ene dog af dansk 
afstamning Mjølners Miss Molly, hun blev 
bedste UK, e/f Svend Erik Rud, Norge.
  Bedre blev det ikke for åbenklasse hun-
dene. Det lykkedes ikke for en eneste hund 
i åben klasse at få en førstepræmie hver-
ken fredag eller lørdag. Vi havde i 90erne 
enkelte år, hvor der kun var en enkelt 1. pr. 
i Å.kl. Men jeg har ikke kunne fi nde et år, 
helt uden en 1. pr.

For det tredje. Lørdagens UKK satte 
rekord med hele 24 kvalifi cerede hunde. Det 
bekræfter, at vore unghunde kan fi nde og 
behandle fugl. Så jeg vil mene, at vejrliget 
så afgjort havde stor indfl ydelse på præmie-
høsten fredag og lørdag.
  Efter lodtrækningen om startrækkefølgen 
bevægede en meget lang slange af biler med 
Asger Mogensen forrest sig ud af Holbæk 
med kurs mod Lammefjorden og Fårevejle. 
På store marker fi k publikum set velgående 

og stilrene pointere, der forstod at lægge et 
stort og velanlagt søg op. Men igen blev vi 
vidne til at fuglearbejdet ikke stod mål med 
det fejende fl otte arbejde der blev vist. Vi 
så ikke en eneste perfekt fugletagning på 
dagen.
  Over middag havde dommerne skåret ned 
til 8 hunde, hvoraf tre skulle placeres. Fina-
leslippet kom til at stå mellem Spurvfuglda-
lens Pan og Fugledes Tinka. Resultatet blev 
først offentliggjort under festmiddagen, men 
alle vidste godt hvem der var blevet 1. UKK 
2014. 

UKK. rekordstort felt på 24 hunde.

Klar til fi naleslippet i UKK.

www.fjd.dk
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Resultatet i UKK
1. UKK Fugledes Tinka E/F Peter Rafa-
elsen
2. UKK Spurvfugldalens Pan E/F Kruse 
Meier
3. UKK Spurvfugldalens Qusi E/F Hugo 
Nielsen

Vinderklassen. 
Ordførende dommer valgte at tage 7 hunde 
med over middag, hvoraf en var med 
uden fugletagning.  Resultatet blev som 
følgende.
1. vinder HP Frierfjordens Rit e/f Flem-
ming Fuglede Jørgensen
2. vinder HP Astrups Zaza e/F Jes Krag
3. vinder HP Bjørnlias Jackpot HP e/f  
Walter Muland
4. vinder Niholys Chang e/f Niels Holger 
Lykke
5. vinder Astrups Loke e/f Christian 
Johansen

Årets sølvpisk blev tildelt Jes Krag, Sindal.

Vinderklassen 2014.

DPK’s ekstraordinære 
generalforsamling 
mandag d. 28. april 2014 kl. 19 på Byg-
holm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 
Horsens med følgende Dagsorden.
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Endelig vedtagelse/forkastelse af 

ændringer af DPK’s love, der blev 
vedtaget på den ordinære generalfor-
samling d. 4. April 2014 i Holbæk

4. Evt.
Formanden bød 18 medlemmer velkom-
men til den ekstraordinære generalforsam-
ling. Forsamlingen valgte Allan Diede-
richsen som dirigent. Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
og hermed beslutningsdygtig. Herefter 
gik man over til pkt. 3. hvor forsamlingen 
enstemmigt stemte for ændringsforslaget, 
der var blevet vedtaget den 4. april 2014 
i Holbæk. Herefter sendes vedtægterne 
til DKK til godkendelse. Under eventuelt 
oplyste formanden om et muligt VM for 
stående i Danmark i 2016.

Derbyet blev i år afhold i det syd og vest-
jyske område, med Ribe Vandrehjem som 
standkvarter. Det var et rimeligt stort derby 
med 75 startende hunde. 
  Vejret viste sig fra den gode side, dog kom 
der en hidsig byge under matchningen på 
andendagen. 16 hunde kvalifi cerede sig til 
andendagen, heraf var de 7 pointere. Hele 
dagen gik vi på store raps, stub og græs-
marker, hvor det store antal tilskuere havde 
gode muligheder for at se slagets gang. 
Desværre så vi ikke det store fuglearbejde 
på dagen. Bortset fra enkelte fasaner, der 
drillede, blev det ikke til noget.
  Til matchningen over middag overgik 8 
hunde heraf var de 5 pointere, hvor specielt 
Oluf med ejer og fører Børge Sommer stod 
stærkt. Matchningen gik på to store raps-
marker, og ret hurtigt kunne publikum for-
nemme hvor det bar hen. Så da ordførende 

dommer Anders Warming lukkede bogen for 
sidste gang, vidste alle hvem derbyvinderen 
var. Nu skulle vi bare hjem til Gerd Clausen, 
hvor præmieoverrækkelsen skulle fi nde sted, 
for at få det bekræftet af dommeren. 

Børge Sommer får overrakt Derbykruset som bevis på, 
at han stod som vinder af årets Derby.
Der var ligeledes pointere på 4. og 5. pladsen.
Læs den store reportage fra Derby 2014 i Jagthunden 
nr. 2.

Pointerne kom, så og sejrede

Familiedage 2014 
1.-3. august på Jægergården ved Ribe.
Foreløbigt program. Fredag den 1.august. 
Kl.1700 Apporteringstræning, herefter so-
cial samvær med egen kostforplejning. 
  Lørdag den 2. august. Kl. 0900 Lerdu-
eskydning, gennemføres kun ved min. 10 
deltagere. Kl. 1200. Frokost Kl.1330 Aner-
kendt apporteringsprøve Kl. ca. 1500 For 
sjov apportering. Kl. Ca. 1630 Bestyrelsen 
har ordet. Kl. 1900 Festmiddag
  Søndag den 3. august.0900. Hvalpeskue 
kl. 09.30. Anerkendt udstilling. kl.1200. 
Frokost. Overnatning på Ribe Camping, 
bemærk få hytter tilbage, her gælder først til 
mølle.
  Ribe Camping Farupvej 1 6760 Ribe Tlf. 
75410777mail: RibeCamping.dk 
  Tilmeldingsblanket kommer senere på 
hjemmesiden Venlig hilsen Team Kruse

Apporteringsprøve 
på Sjælland

DPK afholder offi ciel apporteringsprøve 
lørdag den 28. juni kl. 10.00 på banerne 
ved Hagested - Gislinge Jagtforening, 
Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk. Prøve-
leder Elisabeth Lovén. E-mail: eliade@
live.dk. Tilmelding på hundeweb senest 
onsdag den 25. juni 2014. Samme dato 
afholder DGSK apporteringsprøve. Kl. 
13.00.
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Tre dage ved Køge
Tiden er godt og vel besat, når ESK afvikler 
generalforsamling og hovedprøve. Køge 
Vandrerhjem var mødested og udgangspunkt 
for de mange medlemmer, som bakkede op 
om arrangementerne.
Fredag morgen den 28. marts startede 51 
hunde fordelt på fem hold i kvalitetsklasser, 
og efter hyggelig fællesspisning om aftenen 
blev klubbens generalforsamling afviklet.
  Også i år blev generalforsamlingen afviklet 
i god ro og orden. En fyldt sal godkendte 
med klapsalver formandens beretning, og 
regnskabet blev ligeledes fremlagt til alles 
tilfredshed.
Anders Varming afl øste Øystein Grandorf i 
bestyrelsen. Øystein ønskede en pause fra 
bestyrelsesarbejdet. Til gengæld tilbyder 
Anders efter fem års pause igen sin arbejds-
kraft for klubben.

Fire medlemmer modtog hædersbevisnin-
ger. Valdemar Larsen under generalforsam-
lingen, og Søren Stærkær, Ove Jensen og 
Knud Overgaard i forbindelse med festmid-
dagen lørdag aften.
Valdemar og Søren modtog ESK’s ærespla-
quette i sølv for deres mangeårige indsats 

for klubben. Ove og Knud fi k æresplaquet-
ten i guld, naturligvis ligeledes for en stor 
indsats for den engelske setter; ikke mindst 
har Ove og Knud på enestående vis gennem 
mange år formået at skaffe fremragende ter-
ræner til klubbens markprøver.

Rundt regnet 110 hunde startede i kvali-
tetsklasserne, og 33 opnåede en præmiering. 
En ganske fornem præmieringsprocent på 
de vildtrige sjællandske terræner. Det er 
nødvendigvis nemlig ikke nemmere at opnå 
en præmiering, når vildtbestanden er på et 
imponerende højt niveau; men det er for 
både hundeførere, dommere og terrænledere 
sjovere at være med. 

Bedste hund i UK: Vitus, Henning Klokker
Bedste hund i ÅK: Midtfyns Thermis, Da-
niel Gustavsson

1.UKK: Bjerndrups Zerena, Jette Clausen 
2.UKK: Senjas Pink Star, Line Clausen
3.UKK: Heegaards Laika, Jørgen Heegaard
4.UKK: Sikas Per, Knud Overgaard
5.UKK: Østkystens SN Fly, Finn Johansen

1.VK: Tobølbjergs Columbine, Allan Nissen
2.VK: Heegaards Z Cato, Lars Aage Malm-
sten
3.VK: Senjas Zeibas, Jan Andreasen
4.VK: Hamlagrøs Purdey, Ole Dahl Madsen
5.VK: Amico, Aksel Spangsbjerg
6.VK:  Bjerndrups Zanka, KeldHansen
  Detaljeret præmieoversigt kan ses på klub-
bens hjemmeside.

De fem placerede hunde i UKK. 1.VK: Tobølbjergs Columbine med Allan Nissen.

Der blev uddelt Hædershorn til Ole Dahl Madsen.

www.fjd.dk
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Nekrolog
Mandag d. 5. maj 2014 døde et af engelsk 
setter klubs mangeårige medlemmer, Val-
demar Larsen, i en alt for tidlig alder, kun 
66 år, efter et års uhelbredelig sydom.
  Valdemar fi k sin første engelske setter i 
1974, Grillehaven Snif, som han førte til 
fl ere præmieringer. Senere kom Pilehave 
Macci, som blev stammor til kennel 
Kogtved.
  I dette kennelnavn har Valdemar opdræt-
tet mange gode hunde, bl.a. Pennie som 
også blev højt præmieret på både mark og 
bænk.
  I 1993 blev Pennie parret med den 
Franske hanhund CowBoy des Rives de 
L`Estrigon, denne parring gav fl ere gode 
hunde, som blev højt præmieret i hele 
Norden.
  Valdemar satte stor pris på hundene fra 
Sydeuropa, og han var en ivrig deltager 
og dommer på prøver syd for den Danske 
grænse.
  Han har også købt fl ere hunde i Syd-
europa bl.a. Kas de la Mazorra, Francini`s 
Birbo og Vitus De E`cho de la Foret. Val-
demar var vores og Dansk Kennel Klubs 
repræsentant i Sydeuropa og FCI, et hverv 
som han satte en stor ære i, og varetog på 
bedste vis.
  Valdemar blev tildelt Dansk Kennel 
Klubs hæderstegn for sit arbejde i FCI. 
Valdemar havde samtidig en stor fi nger 
med i spillet ved arrangementet af VM og 
specielt af Europa Cuppen for engelske 
settere i 2005 i Danmark.
  Valdemar har altid stillet sig velvilligt til 
rådighed for engelsk Setter Klub både som 
dommer og terrænleder.
 For sit store arbejde modtog Valdemar 
på Engelsk Setter klubs hovedprøve i år 
DJU- nålen samt ESK’s æresplaquette i 
sølv. 
Æret være Valdemar Larsens minde.
På vegne af Engels Setter Klub
Erling Clausen

ESK Sommertræf den 28 juni. og 29. juni.
Familie weekenden i Herning (Gilmosegård) 
Det foreløbige program :

Lørdag den. 28 juni 
8.15 Morgenmad.- Kaffe og rundstykker 
kan købes i klubhuset.
9.30 Start på anerkendt udstilling for 
engelske settere med Jane Mortensen som 
dommer.
12.00 Frokostpause
13.00 Anerkendt apporteringsprøve ( alle 
racer er velkomne)
14.00 Andre aktiviteter for børn og voksne.
Ca. 19.00 Spisning : Menu : Jan Andreasen 
Special. (Pattegris) 
20.00 Hyggeaften, socialt samvær.

Søndag den. 29. juni. 
8.15 Morgenmad - Kaffe og rundstykker 
kan købes i klubhuset.
9.00 Anerkendt apporteringsprøve ( alle 
racer er velkomne )
Sideløbende med apporteringsprøven er der 
udtagelse til racedysten, hvor alle eng. set-
tere med bestået apporteringsprøve kan del-
tage. Der skal herfra lyde en opfordring til 
alle, som har en god apportør til at deltage i 
denne udtagelsesprøve.
13.00 Frokost og afslutning.
 
Anmeldelse ved Web-tilmelding. Har du 
ikke adgang til internet, så kan du sende 

anmeldelsen til : Poul Aagaard Sørensen 
Baldersvej 26, 7800 Skive.  Gebyr udstil-
ling: 395,- kr. for den første, 345,- kr. for 
nr. 2 og 300,-kr. for nr. 3. Apportering: 
225,-. Til racedystudtagelsen er telefonisk 
tilmelding ok.
 
Øl, vin og vand kan købes til rimelige pri-
ser. Derudover kan der under hele arr. købes 
is og pølser. Der opfordres til, at man køber 
sine drikkevarer i kiosken.Det garanteres, 
at overskudet går ubeskåret til den engelske 
setters fremme. Det er et meget naturskønt 
område. I klubhuset er der adgang til toilet 
med bruser og håndvask. 
  Der må overnattes i campingvogn, telt eller 
på madras i klubhuset. Man er velkommen 
til at komme allerede fredag aften, hvis man 
har lyst til det, - der er normalt selvbestaltet 
grillaften og hvad dertil hører. 
 
Udover anmeldelser, vil vi gerne have 
meddelelse om deltagelse i spisning lørdag, 
og hvor mange der kommer og overnat-
ter. Ring til :  Tage Skov 97269337 el. 
21285651, eller Poul Aagaard Sørensen 
97523686 el. 27648190.

Engelsk Setter Klub har sammen med andre 
klubber og udvalg besluttet, at der skal gø-
res en indsats for at øjne kvaliteten af nogle 
prøveterræner.
  Vi må nok alle erkende, at der er betydelig 
forskel på vildttætheden på de prøveter-
ræner, der i dag anvendes til afprøvning af 
vore hunde. En forskel, som i øvrigt ofte 
virker uforklarlig, da biotoper og terræner 
umiddelbart synes ens.
  Men det er altså bare sådan, at nogle ter-
ræner næsten har for meget vildt, mens der 
andre steder bare er rigeligt langt mellem 

hønsefuglene.
  I første omgang afsættes der midler til ud-
sætning af familiefl okke på nogle terræner. 
Og hvis det lokalt følges op med rovvildts-
bekæmpelse og biotoppleje burde det føre 
til, at chancerne for at fi nde fugl øges på 
visse af vore traditionelle markprøveter-
ræner.
  Forhåbentlig kan dette initiativ også være 
med til mindske den håbløse og visionsløse 
forårsudsætning af agerhøns, som hidtil har 
været praktiseret på enkelte terræner.

Indsats for bedre prøveterræner

Foto: Kim Henriksen.
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Med det formål at fremme interessen hos 
nyjægere for at deltage på jagt, markprøver 
og udstillinger med den engelske setter har 
Engelsk Setter Klub lavet en mentorordning, 
der skal sikre bedre muligheder og vilkår 
for personer, som ønsker den engelske setter 
som deres foretrukne jagthund.
  For at komme i betragtning til ordningen er 
det et krav, at man er fyldt 16 år, at man har 
jagttegn, og at man er medlem af Engelsk 
Setter Klub (De første tre år kan man få 
medlemskabet til halv pris).
  Engelsk Setter Klub er behjælpelig med 
køb af jagthund efter forældredyr, der er 
præmieret på såvel markprøve som udstil-
ling, og klubben betaler tilmed halvdelen af 
hvalpeprisen.
Klubben skaffer ligeledes en mentor bland 
medlemmerne, som vil være den nye hunde-
fører behjælpelig med støtte og vejledning 
i forhold til dressur, træning og prøvedelta-
gelse.

  Opstår der problemer med hundens adfærd, 
eller hvis hundeføreren ønsker at opgive 
projektet, skal mentor og klubbens besty-
relse naturligvis kontaktes.
  Ordningen er på prøvebasis, og der ydes 
støtte til 2 – 3 hunde årligt. Bestyrelsen eva-
luerer den enkelte kandidat, ligesom selve 
ordningen vurderes hvert år.

Mentorordning for nyjægere 
med engelske settere

International brugschampion 
Senjas Zeibas

Det er ikke enhver beskåret at føre en hund 
frem til et Internationalt Brugchampionat.
  Jan Andreasen har præsteret denne fl otte 
øvelse med Senjas Seibas. Toppræstationer 
i Danmark, Kroatien og Sverige betød at 
titlen kom i hus i foråret 2014.
  Senjas Zeibas er en formidabel jagthund 
med en imponerende vildtfi nderevne.

Jan Andreasen og Zeibas.

Apporteringsprøver 2014
Sjælland 13. juli 
ESK afholder apporteringsprøve på 
Bildsøvej 211, 4200 Slagelse hos Børge 
Holm søndag den 13. juli kl. 10.00.
Tilmelding til prøveleder Søren Rydahl 
Gothard, Tågeskovvej 32, 4733 Tapper-
nøje. Tlf. 55 72 25 20 / 21 20 18 58 eller 
på mail: xsry@codan.dk.
Anmeldelsesfrist: 10. juli 2014. Alle racer 
er velkomne. Pris kr. 225,-. Indsættes på: 
Reg.nr. 1551 – konto nr. 4869606278.
Der vil blive mulighed for at købe pølser, 
øl og vand i klubhuset til rimelige priser.
PS: Der vil blive lavet en træningsdag 6. 
juli kl. 10.00, hvis der bliver nok tilslut-
ning.

Fyn 12. juli
ESK afholder apporteringsprøve sam-
men med DPK på Ståbyvej 13, Nr. Broby 
hos Svend Buchave lørdag den 12. juli 
kl. 9.00. Tilmelding til prøveleder Svend 
Buchave på tlf. 50580794.
Vi spiser madpakkerne i fællesskab efter 
prøven. Øl og vand kan købes.

Jylland 20. juli
ESK afholder apporteringsprøve på Rebel-
sigvej 4, 6690 Gørding hos Gert Clausen 
søndag den 20. juli kl. 10.00.
Tilmeldingtil Gert Clausen på tlf. 
51204645
  Samme sted afholdes i regi af FJD ap-
porteringsprøve den 10. august kl. 10.00. 
Også her tilmeldes til Gert Clausen.

Dansk Jagthunde Derby 2014

På Årets derby blev to engelske settere 
placeret nemlig 2.-vinder Heegaards Engo 
og Ingemann Albrechtsen (til venstre) og 
3.-vinder Stiesdals Tango og Allan Olesen.

www.fjd.dk
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DANSK GORDON SETTER KLUB

Klubredaktør:
Ole Frank, Danevej 61, 9990 Skagen
Tlf. 51 63 30 63
e-mail: ole@fyrbakkens.dk 

www.dgsk.dk

Superfin hovedprøve ved Vildbjerg

Trods det kolde vejr blev det en særdeles 
velafviklet hovedprøve vi havde ved Vild-
bjerg. Det skyldes ikke mindst Knud Over-
gård og hans stab af dygtige terrænledere, 
som førte os fl ot rundt i terrænerne. Man 
mærker tydeligt den store erfaring disse en-
tusiastiske folk besidder Dejligt at de bruger 
det meste af en forlænget weekend på vores 
hunde, det skylder dem stor tak for.
  Dommerne bidrog ligeledes med stor kom-
petence og ikke mindst et godt humør.
  Der var mange agerhøns på terrænerne, 

en del fasaner så vi også. Præmieringspro-
centen var i den lave ende, hvilket tydeligt 
skyldes den kolde vind. Sådan nogle dage 
er det godt at trøste sig med, at hundene jo 
heldigvis ikke op med at kunne bruge næsen 
fra det ene øjeblik til det andet.
  Vildbjerg Sports og Kulturcenter var sær-
deles velegnet som standkvarter og betjenin-
gen var venlig og effektiv, ligesom der var 
masser plads til, at vi både fredag og lørdag, 
kunne hygge os til helt ud på de små timer.
  I både ungdomsklasse og i åbenklasse blev 

Kennel Vajskær den helt store triumfator. 
Bedste hund i ungdomsklassen og samti-
dig vinder af UKK blev Vajskærs Basco 
Brormand ved Erik Lystrup Nielsen. Bedste 
hund i åbenklasse og vinder af E.A. Chri-
stiansens Mindepokal blev Vajskærs Abidal 
ved Robert Paulsen.
Vinderklassen blev vundet af Lauge Larsens 
effektive vildtfi nder Nørre Løgums Daphne.
DGSK takker alle deltagere for den positive 
stemning og den gode sportsånd.

De placerede hunde i UKK med 1. vinderen til højre. De placerede hunde i vinderklassen med 1. vinderen til venstre.

En hilsen
1000 tak til de fl ittige personer, som sørger for, at Dansk Gordon Setter Klubs årbog dumper ind i min postkasse hvert år i april måned.
  Så kan jeg stadig følge med i min kære „hundeverden“. Jeg glæder mig over jeres gode resultater, men ved af egen erfaring at en lavere 
præmiering også vækker begejstring.
  Fortsat god kampgejst
Grethe Strømkjær, Dyrskuepladsen 8, Onsbjerg. 8305 Samsø

www.fjd.dk



64

DGSK inviterer alle interesserede til hyggelige klub-
dage, hvor det sociale samvær med hele familien og 
andet godt folk sættes i højsædet.

Klubdagene afholdes på Spejdercenteret Øksedal, Økse-
dalvej 4, Barmer, 9240 Nibe.
  I hytten er der 10 værelser m. 4 køjer, og 2 bagagekø-
jer. Der er gode bade- og toiletforholde - 
  Der er mulighed for opstilling af campingvogne og 
telte på pladsen.
  Vi har 15 td. land at til rådighed så vi kommer ikke til 
at mangle plads.
  Medbring: dyne/sovepose m.m., lagen og sengetøj 
samt håndklæde.

Bestil allerede nu – det er ”først til mølle” princippet 
mht. sovepladser og rum!!!

Nibe Camping Sølyst ligger ikke langt fra Øksedal – jf. 
www.soelyst.dk-camp.dk – hvor der er hytter m.m.

Tilmelding til udstilling og apporteringsprøve – hun-
deweb – 

ALLE bestillinger – senest 03 august - skal sendes til: 
Ole Frank, Danevej 61, 9990 Skagen, ole@fyrbakkens.
dk. Mobil: +45 5163 3063
Penge skal vedlægges som check eller indsættes på reg.
nr. 9070 - konto nr. 1624559432
Husk at angive navn!
Følg med DGSK´s hjemmeside!

DGSK Klubweekend - udstilling, aut. apporteringsprøve, marktræ-
ning, fugletræning og masser af social samvær

Navn. ___________________________________________________ 

 A Pris Antal I Alt 
Overnatning pr. køje fre/lør 60,00   
Overnatning pr. køje lør/søn 60,00   
Campingvogn weekend 110,00   
Morgenmad Lørdag 65,00   
Morgenmad Lørdag – barn 35,00   
Festmiddag Lørdag 150,00   
Festmiddag Lørdag – barn 75,00   
Morgenmad Søndag 65,00   
Morgenmad Søndag – barn 35,00   
Total vedlagt / indsat i alt    

Underskrift:__________   ______________ Dato:___________2013

Programmet ser foreløbig således ud 
(ret til ændringer forbeholdes)

Fredag 
Kl. 15.00 Ankomst i løbet af dagen fra kl. 15.00.
Kl. 17.00 Et eller andet emne – eller blot hygge…
Kl. 19.30 Fælles grill – medbring selv grillmad.

Lørdag 
Kl. 08.00 Morgenmad.
Kl. 09.30 Udstilling – Dommer Marianne Weichenfeld.
Kl. 13.00 Frokost. (lækre grillpølser m.m. kan købes) 
Kl. 14.30 Aut. Apporteringsprøve. Kåring af klubmester 2014.
Kl. 19.30 Sommerfest.

Søndag
Kl. 08.30 Morgenmad.
Kl. 10.00 Marktræning hvis der er høstet. Hvis ikke, spæn-
dende træning på fugle.

www.fjd.dk
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DANSK IRSKSETTER KLUB

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

www.irsksetterklubben.dk

Fynsk forår - hovedprøven en stor succes
Dansk Irsksetter-Klubs hovedprøve på 
Fyn blev en stor succes, målt både på antal 
hunde og antal præmier. Ikke mindst, er der 
grund til at takke Birte og Gunnar Jensen, 
for et enormt stykke arbejde, både med 
tilrettelæggelsen, og med at få alle ændrin-
gerne til at gå op, inden start hver morgen. 
Terrænledere, og lodsejere skal også takkes 
for Deres store arbejde, uden Dem kunne 
prøven ikke afholdes. Til terrænlederne vil 
jeg sige, overbring en stor tak fra DISK, når 
I næste gang taler med Jeres lodsejere, De 
får desværre ikke alle Jagthunden.

UK og ÅK.
Vilslev Kari (Erin Vom Kapellenpfad – 
Chriss), ført af Flemming Vilslev, opnåede 
1. præmie i åben klasse og blev pokalvinder, 
som bedste åben klasse IS. Irmüns May 
Theis (Rødrypa´s Riders On The Storm – 
Irmün´s May Jennie), ført af Tommy Peder-
sen, opnåede fredag 1. præmie i åben klasse. 
For både Kari og Theis er der tale om den 
første 1. præmie i åben klasse, så hundene 
har nu vinderklasse status. Kragereden Mag-
gie, ejet af Kent Madsen, ført af Christina 
Bak, Erica ejet og ført af Ulrik Kjærsgaard, 
og Red Garlic´s Red Onion Mix, ejet og ført 
af Ole Schmidt, opnåede alle tre 1. præmie i 

åben klasse. For disse tre hunde gælder det, 
at ekvipagerne tidligere har opnået 1. præ-
mie i åben klasse. Kiwi Lines Kokus, ejet og 
ført af Jan Lorentsen, opnåede præmiering 
både fredag og lørdag, en 1. og en 2. præmie 
i åben klasse. Også for Kokus gælder det, at 
den i forvejen har 1. præmie i ÅK. Fem IS 
opnåede 2. præmie i åben klasse, Yobbo´s 
Calle ejet og ført af John Bak, Mårup Storm, 
ejet og ført af Søren Godtfredsen, Armani 
Vom Westmünsterland, ejet og ført af Mi-
chael Boring, Tyskland, Kirstinekærs Eddie, 
ejet og ført af Gunnar Jensen. Kaselyckes 
Eskorte, ejet og ført af Thomas Oden, Sve-
rige, opnåede en 3. præmie i åben klasse.
  Settermosen Bill, ejet og ført af Helge 
Knudsen, opnåede 1. præmie i UK og blev 
pokalvinder som bedste unghund med 
1. præmie på hovedprøven. Kiwi Line´s 
Squash DK10650/2012, ved Jan Lorentsen 
opnåede  1. præmie i UK både fredag og 
Lørdag. Kiwi Line´s Peber DK10649/2012, 
ved Klaus Olesen, opnåede 1. præmie i UK. 
Settermosens Baffi n DK01435/2013, ved 
Frank Krøyer, opnåede 1. præmie i UK.

I unghunde konkurrence klasse, lørdag 
eftermiddag, stillede seks unge IS til start. 
Det blev Kiwi Line´s Peber og Settermosens 

Bill, der til sidst konkurrerede om første 
pladsen, og Bill trak det længste strå, og 
blev 1. vinder i UKK. Dommer Kristian 
Frøkjær, var begejstret for alle unghundene, 
men kun en kan jo blive 1. vinder.

Vinderklassen søndag havde over 20 VK 
hunde til start, det har i mange år været 
sådan, lidt over, lidt under, men i år var der 
altså mulighed for at få seks hunde på po-
diet. Det skulle gå meget anderledes. Ingen 
kan pege på noget specielt, kun uheld, og 
for nogle af os, manglende dressur. Hundene 
har hvad der forlanges, af engelske stående 
jagthunde i vinderklassen, så som søg, fart 
og stil, men der skal ”fugle på tasken”, når 
det drejer sig om jagt, eller i overført betyd-
ning på markprøver. Summa summarum, 
da vi kom til 2. Heat og matchning, over 
middag, var der kun fi re hunde, Kragereden 
Maggie med 1B, Erica med 2A, Mårup 
Klip med 3, Razzmia med IFF. Det lyk-
kedes ikke for Erica og Razzmia, så dagens 
anstrengelser endte med kun to placeringer, 
Kragereden Maggie, ved Christina Bak, blev 
1. vinder, og Mårup Klip ved Erik Rimmen, 
blev 2. vinder. DISK ønsker alle stort til-
lykke, med Deres præmier og placeringer.
Palle Krag.

Til venstre: 1. vinder Kragereden Maggie ved Christina 
Bak, dommertrioen, Erik Pedersen, Kristian Frøkjær 
og Anton Dahl, 2. vinder Mårup Klip ved Erik Rimmen.
Her over: Vilslev Kari ved Flemming Vilslev, blev ho-
vedprøvens bedste i åben klasse med 1. præmie.

www.fjd.dk
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Tak til Birthe og Gunnar.
Dansk Irsksetter-Klubs hovedprøve 
2014 på Fyn, var for andet år i træk lagt 
i hænderne på et rutineret team, Birthe 
og Gunnar Jensen. At, i er rutinerede 
prøveledere er man ikke i tvivl om, når 
man har deltaget på en prøve tilrettelagt 
af Jer. Alt klappede til mindste detalje, i 
ved hvor der kan opstå vanskeligheder 
og er klar til at takle dem, med et smil og 
en opmuntrende bemærkning. Det er en 
ren fornøjelse, at være såvel gæst som 
deltager hos jer, alt foregår i en positiv 
stemning. Sådan en prøve kan kun blive 
en succes, hvilket sandelig også var til-
fældet i år. På vegne af alle deltagere og 
gæster vil jeg takke jer for jeres indsats, 
og vi glæder os til en anden gang, at 
møde jer som prøveledere. 
Erik Rimmen formand DISK.

Efter en skuffelse i 2013, hvor jeg som ter-
rænleder oplevede der ikke var ret mange 
fugle på terrænet, den dag prøven skulle 
afholdes, tænkte jeg der måtte forsøges 
noget nyt i år.

  Samtidig med jeg i år var ude at samle 
terræn, fi k jeg lov at prøvetræne på noget 
af terrænet, for at få et indtryk af, hvor der 
var fugle. Når jeg så fandt fugle gik jeg 
til naboerne og fi k lov også at bruge deres 
terræn. Det viste sig at give pote på 1½ dag 
havde vi fugl 28 gange. Det skal dog ret-
færdigvis siges at vejrforhold selvfølgelig 
også har en betydning. I 2013 var det meget 
koldt.   Jeg vil samtidig række en tak til Jan 
Poulsen som stillede sit terræn til rådighed, 
og selv var terrænleder. På Jans område 
er der lavet biotopforbedring som viste sit 
værd for markvildtet. Han havde den dag 
på sit hold 13 par agerhøns og 9 fasaner. Alt 
i alt et par gode dage.
Terrænleder, John Skovgaard.

Mange fugle

:John Skovgaard, skaffede sine hold fugle 28 gange 
på 1½ dag, og Jan Poulsen 21 gange på en dag, i det 
Fynske på hovedprøven.

Edvard Holm - Jagt forbi

En af de helt store personligheder i dansk 
jagt og hundesport er ikke mere. Den 22. 
marts sov skytte Edvard Holm stille ind i 
en alder af 93 år.
  Skytte Holm eller Sir Edvard, som var 
de betegnelser stort set alle jægere og 
hundefolk i en meget bred kreds kendte 
ham under, kom fra Borholm til godserne 
Egeskov og Fjellebro på Fyn i 1944. Og det 
skulle vise sig at blive hans livsstilling.
  Han tjente under fi re generationer på 
Egeskov. Helt frem til 2004, hvor han gik 
på pension. Han blev dog boende på Ege-
skov, idet den nuværende greves bedstefar i 
taknemmelighed over hans indsat for jagten 
på Egeskov og Fjellebro skænkede ham 
og hustruen Gunhild en livsvarig bolig på 
godsets jord.
  Skytte Holm var en af pionererne indenfor 
dansk herregårdsjagt. Det er ikke for meget 
sagt, at han var blandt de første i Danmark, 
der formåede at skabe de vilkår for opdræt 
og udsætning af fasaner, som er helt afgø-
rende for, at store jagter med mange fugle 
på paraden kan afvikles på værdig og for-
nem vis. Jægere fra hele verden værdsatte 
jagten på hans velfl yvende fasaner højt.

  Det er mere end et fuldtidsjob at være her-
regårdsskytte, men skytte Holm formåede 
alligevel at få tid til at dyrke jagten og 
markprøvesporten med den stående jagt-
hund. Som ung skytteelev fi k han, blandt 
mange andre dressuropgaver, tildelt en ung 
irsk settertæve, som skulle gøres klar til 
jagt. 
  Netop denne opgave kom til at præge hans 
virke i jagthundeverdenen resten af livet. 
Selv om udstillingsfolk havde decimeret 
den danske irske setters standinstinkter 
betydeligt, blev det nærmest en livsmission 
for skytte Holm, at genskabe racens jagt-
egenskaber og dyrke jagten og markprøve-
sporten med den elegante og smukke røde 
irske setter.
  Og det lykkedes for ham; talrige er de 
præmier og pokaler, som blev vundet i ind- 
og udland af hans velgående og veldres-
serede hunde.
  Også det organisatoriske arbejde omkring 
de stående jagthunde fi k skytte Holm tid 
til. Det bliver for omfattende at nævne alle 
hans tillidsposter her, men Dansk Irsk Set-
ter Klub, Derbyudvalget og udvalg under 
Dansk Jagthunde Udvalg og Dansk Kennel 
Klub nød stor gavn og glæde af hans store 
engagement og viden på jagthundeområdet.
  Endelig må det også nævnes, at han i en 
lang årrække fungerede som højt respekte-
ret og anerkendt dommer på markprøver i 
både ind- og udland.
  En stor jæger og et stort menneske er ikke 
mere; i danske jæger- og jagthundekredse 
vil han blive savnet. Men vi vil glæde os 
over, at han fi k lov til at være positivt aktiv 
og engageret til det sidste.
  Vore tanker går til hans hustru Gunhild, 
som trofast stod ved hans side i et langt 
ægteskab.
  På vegne af jagtkammerater og hunde-
venner.
  Harris Jensen   

Edvard Holm og Moanrud Elko.

Fanfaren 
for den Irske setter.
Lørdag og søndag morgen, blæste en 
gruppe jægere til samling på jagthorn, med 
”fanfaren for den irske setter”, skrevet af 
Torben Dyjak, inden vi kørte i marken, for 
at afprøve hundene. Lørdag morgen, blev 
der også blæst jagt forbi, og vi mindedes, 
DISKs Æresmedlem Edvard Holm, der var 
afgået ved døden den 22. marts, kun få dage 
før hovedprøven skulle afholdes, netop på 
hans hjemmebane. 
  Utroligt ærgerligt, at Holm, trods sin høje 
alder, ikke kunne deltage, og heller ikke 
kommer til at opleve Dansk Irsksetter-Klubs 
100 års jubilæum. Det ville have glædet 
ham, af hele hans hjerte, at opleve den store 
fremgang, der er sket med irsk setteren i de 
ca.70 år, hvor han har været med i arbejdet. 
Ære være Edvard Holms minde.
Palle Krag.
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Hovedprøvens udstilling
Der var igen i år god tilslutning til certifi kat 
udstillingen på DISKs hovedprøve, der blev 
afholdt på Lunde Kursuscenters sportsplads. 
På udstillingen i Frederiks, var det brugs-
klasse hanner der var bedst repræsenteret, 
det var også tilfældet her, hvor i alt seks 
hanner var tilmeldt i brugsklasse. Bedst i 
modsat køn blev hanhund Mårup Storm 
DK13101/2011, (Rosendales Sam - Mårup 
Klip) opdrættet af Erik Rimmen, ejet og 
ført af Søren Godtfredsen. Bedst i racen 
blev tæve Vorrehøjs Henna DK03257/2012 
(Kiwi Line´s Citrus – Freja), opdrætter ejer 
og fører Flemming Jensen. Bedste mark-
prøve præmierede tæve blev Kragereden 
Maggie DK03589/2010, (Ibber – Douedal´s 
Kyra), opdrættet af Palle Krag, ejet af Kent 
Madsen, ført af Christina Bak. Det blev 
Søren Godtfredsens IS han Storm, og Kent 
Madsens IS tæve Maggie, der fi k tildelt 
udstillings certifi kat som bedste markprøve 
præmierede hunde. Alle resultater kan ses på 
DISKs hjemmeside.
Palle Krag.

Fra venstre BIR Vorrehøjs Henna og Birgit Jensen, 
BIM Mårups Storm og Søren Godtfredsen. I midten 
udstillingens dommer Erik Pedersen.

Christina Bak har nu ført Maggie til to certifi kater.

Flemming Jensen.
På generalforsamlingen i marts, blev Flem-
ming Jensen, afl øst i bestyrelsen af Brian 
Krog, som hermed skal bydes velkommen 
til arbejdet i DISK. Flemming har siddet 
med i bestyrelsen for Dansk Irsksetter-
Klub i fl ere perioder, siden han første gang 
blev valgt i 1977, det er blevet til rigtig 
mange år. En af de mange store arbejds-
opgaver, som Birgit og Flemming Jensen 
har påtaget sig for Dansk Irsksetter-Klub, 
er arbejdet med indsamling og udlevering 
af pokaler. Det er et stort arbejde Birgit 
og Flemming har udført, ikke mindst med 
gravering, i en årelang periode. Udover 
at sidde med i DISKs bestyrelse, har 
Flemming i mange år været markprøve 
dommer, og fl ere gange dømt på vores 
hovedprøve. Birgit og Flemming fi k i 2003 
tildelt Dansk Irsksetter-Klubs hæderstegn i 
sølv, for Deres arbejde.
Palle Krag.

Flemming Jensen med Vorrehøjs Henna 
DK03257/2012, som det lykkedes ham at få placeret 
på Dansk Jagthunde Derby 2014. Henna er opdræt-
tet, ejet og ført af Flemming selv.
Stort tillykke.

Apporteringstræning/prøve
DISK, DPK og DGSK. Afholder fælles træ-
ning på banen ved Hagested-Gislinge Jagt-
forening, Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk, 
på følgende mandage: April: d. 7., d. 14. 
og d. 28. Maj: d. 5., d. 12., d. 19. og d. 26. 
Juni: d. 2., d. 16. og d. 23. Der tilbydes al-
mindelig apporteringstræning, tilbud til ny-
begyndere i apportering samt ringtræning/
hvalpetræning. DPK og DGSK afholder så 
hver sin apporteringsprøve – alle racer er 
velkommen – på banerne lørdag den 28. 
juni – med udtagelse til racedyst.
  Der vil yderligere blive træning i juli, hvor 
DISK afslutter med apporteringsprøve. Til-
melding, priser mv. følger på hjemmesiden.
Med venlig hilsen, Jan.

Apporteringstræning og prøve 
på Fyn.
I lighed med foregående år, vil Helge 
Knudsen afholde apporterings træning, 
for medlemmer af DISK, og alle andre 
jagthundefolk, hver torsdag kl.19,00, ved 
Hovgyden, på Søbysøgaard. Startende 
fredag den 30. maj, da torsdag den 29. maj 
er Kristi himmelfarts dag.
  DISK afholder anerkendt apporterings-
prøve, den 6. juli 2014, kl.9,00 ved Søby-
søgaard. Mødested som sædvanlig, hos 
Tove og Helge, Radbyvej 27. Tilmelding 
til træning og apporteringsprøven til Helge 
Knudsen, Radbyvej 27, 5792 Årslev. Tele-
fon, 65901831 - 25609331. Mail: yobbo@
dlgtele.dk 
Alle er velkommen, Helge.

Tælling af agerhøns
Medlem af Dansk Irsksetter-Klub, Knud 
Hansen, Bredsten ved Vejle, havde bedt 
medlemmerne om hjælp, til at tælle ager-
høns i weekenden 8. og 9. marts 2014. Der 
var desværre ikke stor tilslutning, men det 
var jo på den første weekend med autori-
serede markprøver, så det kan måske være 
årsagen. Der blev traditionen tro fundet 
mange agerhøns i området, der er på små 
475 hektar landbrugsjord. I foråret 2014 
blev der fundet 13 par og 7 enkelte. I foråret 
2013 blev der fundet 12 par og 6 enkelt høns 
og foråret 2012 blev der fundet 18 par og 2 
enkelt høns. Tælleansvarlig: Knud Hansen. 
Tlf. 75 88 16 53 / 42 47 16 54.

Kurt Marquarts IS, Vilslev Judy i stand for agerhøns, ved hønsetællingen omkring Bredsten.

www.fjd.dk
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Ved Dansk Irsksetter-Klubs festmiddag under hovedprøven ved Stenstrup, blev 
der delt mange pokaler ud til vindende hunde og Deres fører. Blandt de mere 
specielle er en glasmontre med agerhøns, skænket af Ulrik Kjærsgaard i 2002, 
til den hund der i kalenderåret opnår titlen Jagtchampion. Agerhønsene skal i 
2014 deles mellem, fra venstre JCH ejerne Lene Knudsen, Ulrik Kjærsgaard, Per 
Pedersen og Jan Lorentsen.

Et billede af tre IS med en jæger, skænket af Erik Pedersen 1991, tilfaldt Ulrik 
Kjærsgaard med Erica, der blev årets IS 2014.

Den gode ånd i bestyrelsesarbejdet fortsæt-
ter, alle tager del i arbejdet på bedste vis. 
Bestyrelsen har gennem året afholdt fi re 
møder. Repræsentanter for bestyrelsen har 
deltaget i Fjd. Møder, DKK formandsmøder 
og repræsentantskabsmøder. I det forgangne 
år har fokus specielt været rettet på den 
eksteriørmæssige side af den Irske setter. I 
et brev til den Irske moderklub, har Dansk 
Irsksetter-Klub fremsat ønske om, at vi på 
lige fod med Engelsk – og Gordon setter, 
får indskrevet i FCI – standarden uden fejl, 
at hundene skal være af en sådan beskaf-
fenhed, at den er i stand til at udføre det 
arbejde, som den oprindelig er skabt til. Tak 
til Laila for oversættelse af brevet. Brevet 
blev fremsendt med et støttebrev fra DKK. 
Som svar på brevet har vi på mail modtaget 
tak og en forsikring om, at moderklubben 
igen vil fremsætte netop dette ønske overfor 
FCI. Bestyrelsen har videresendt kopi til 
Norsk og Svensk Irsk setter klub om at 
sende lignende henvendelser til moderklub-
ben.
  Årbogen i år, er noget anderledes. Vi har 
indgået samarbejde med Engelsk Setter 
Klub Danmark og Dansk Pointer Klub og 
bliver fremover en del af en fælles årbog de 
tre klubber imellem.
Medlemmer som vi skylder særlig tak for 
Deres indsats og hjælp til at klare vigtige 
opgaver for klubben: Gunnar Jensen sidder 
i FJDs udstillings udvalg , Jørgen Jensen 
har siddet i Derbyudvalget, som ny i mar-
kedsførings udvalget Søren Godtfredsen. 
Søren afl øste Helle Høst Madsen. Sidst men 
ikke mindst en stor tak til de to redaktø-
rer: Palle Krag, redaktør for klubsiderne 
i Jagthunden og Erik Pedersen klubbens 
webmaster.
  I klubregi er følgende arrangementer 
afviklet: Træningstur i sne vinter og forår. 
Igen en herlig weekend på Kongenshus 
Hede, lørdag startede med foredrag og 
vinter møde. Hovedprøven blev tidsmæssigt 

fl yttet på grund af det dårlige vejr, et stort 
ekstraarbejde, gode omgivelser, men vejret 
var stadig ikke det bedste. FJD udstillingen 
ved Vissenbjerg. Her var der tilmeldt 11 
hunde. Kære medlemmer, husk det er der 
vi mødes, og udstiller vore jagthunde. Ap-
porterings træning og prøve på Sjælland og 
Fyn, i samarbejde med andre klubber. Efter-
årsvinderklasse på Lolland, en lidt blandet 
oplevelse, med gode hunde placeret. Der 
skal lyde en stor tak til de medlemmer, som 
tager ansvar i forbindelse med afviklin-
gen af disse aktiviteter, jeres indsats giver 
klubbens medlemmer mulighed for nogle 
fantastiske aktiviteter.
  Enkelte medlemmer har i år været særlig 
aktive omkring problematikken showdog 
kontra jagthunde: Ole Schmidt og Palle 
Krag har begge skrevet artikler om proble-
matikken. Ligesom det nok har været en 
del af inspirationen for Gunnar Jensen, der i 
samarbejde med Erik Petersen har arrange-
ret et seminar for eksteriør dommere, hvor 
Ole Schmidt på vegne af DISK gav et godt 
oplæg. Palle Krag har, med anerkendelse 
fra DISK, DGS og ESK, skrevet et brev til 
DKK, hvor problematikken om opsplitnin-
gen af udstillingerne for vor race, medføl-
gende en liste over dommere, som vi mener, 
er i stand til på bedste vis at dømme racerne 
på udstillingerne. På vegne af alle medlem-
merne og racen vil jeg gerne sige jer tak for 
det store arbejde I har lagt for dagen.
  Status: Dansk Irsksetter-Klubs medlemstal 
er fortsat lille, ca. 100 medlemmer. Vi må 
alle være gode til at gøre opmærksom på 
vores klub og de fordele, der følger med et 
medlemskab. Hvalpetilgangen er nu faldet 
til ca. 35 hvalpe tillagt i 2013, tilsynela-
dende er markedet for Irsk setter jagthunde 
ikke støtte her i Danmark, det kan være 
svært nok at få alle hvalpe ud til jægere. 35 
hvalpe årligt er alt for få til, at vi kan holde 
racen sund og rask, derfor har bestyrelsen 
taget initiativ til, at vi i Norge, Sverige og 

Danmark har en form for fælles markeds-
føring af vore hvalpe, ved at vi linker vore 
elektroniske hvalpesider til hinanden. 
  Sidste år omtalte vi i beretningen, at der i 
Danmark nu fi ndes mange forskellige Irsk 
setter ledes blodlinjer, og at det bliver inte-
ressant at se, om de forskellige opdrættere 
formår at kombinerer disse blodlinjer, såle-
des at der forsat opdrættes nogle af verdens 
bedste Irske setter jagt – og prøvehunde i 
Danmark. Allerede nu ser vi nye spændende 
kombinationer på vej.
  I år 2013 har mange Irsksettere opnået 
fi ne placeringer på forskellige vinderklas-
ser og derby. Her skal blot nævnes enkelte: 
6. vinder ved Dansk Jagthunde Derby, Red 
Garlic Red Onion Mix  DK03427/2012. 
Fire nye Dansk Jagt champions blev også 
til i 2013: Kiwi Lines Kokus, Unika, Mårup 
Messi og Erica. Tillykke til alle præmierede 
og placerede hunde og deres ejere.
100 års jubilæet nærmer sig hastigt, derfor 
vil arbejdet i bestyrelsen de næste to år have 
særligt fokus på dette jubilæum i 2016, som 
fl ere allerede har nævnt, så kommer vi kun 
til at opleve noget sådant denne ene gang, 
derfor må vi alle sørge for, at det bliver 
en helt speciel god oplevelse for alle som 
deltager.
  Fra bestyrelsens side vil vi endnu en gang 
bede jer medlemmer om, at gøre s op-
mærksom på særlige mærkedage for vore 
medlemmer. To af vore trofaste medlemmer 
har uden vor opmærksomhed holdt runde 
fødselsdage i 2013: Vagn Rasmussen 70 
år, og Arne Englyst 80 år. I ønskes begge 
tillykke med dagen.
  Med håb om at vi sammen vil arbejde for 
bevarelsen og udviklingen af Irsksetteren 
som en smuk jagt-, prøve- og familiehund, 
vil jeg ønske jer alle et godt 2014.
Erik Rimmen formand DISK.

Dansk Irsksetter-Klubs bestyrelsesberetning for 2013

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

Skal din dyrlæge have Jagthunden?
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, naturefter-
skoler, skydebaner o.l. gratis kan modtage 
Jagthunden til deres tidstrifthylde.
Send en mail til redaktionen, hvis du 
kender nogen, der gerne vil have bladet 
liggende.

Gedigen håndbog
Jagthåndbogen. Verner Frandsen. Gylden-
dal. 496 sider, illustreret. Pris 349,95 kr.

Der er sket en del ændringer i forhold til 
afl æggelse af jagtprøven. Jagten har udviklet 
sig gennem årene, og der er i dag fokus på 
andre aktiviteter end for 10 eller 20 år siden. 
Derfor kan der med passende mellemrum 

være brug for en ny håndbog i jagt – der 
kommer jo hele tiden nye jægere til.
  Jagthåndbogen, som er skrevet af Verner 
Frandsen, er en rigtig god grundbog til den 
nye jæger. Den kommer rundt om det hele, 
jagtmuligheder, våben, jagtformer, jagt-
hunde, vildtarter og meget andet. Naturlig-
vis er der også et kapitel om jagtlovgivning. 
Særlig glædelig er det, at der er ganske 
udmærkede kapitler om terrænpleje og 
opdræt/udsætning.
  Bogen er velskrevet og er let læselig, hvil-
ket bestemt ikke er uden betydning, hvis den 
skal ud til en bredere kreds.
  Særlig interessant er det, at bogen indehol-
der en lang række QR-koder, der kan scan-
nes med mobiltelefon eller IPAD. Her kan 
man hente fuglestemmer eller se instrukti-
onsvideoer om f.eks. opbrækning af råvildt 
og skydning. Det virker ganske glimrende 
og er en god, ny måde at formidle viden på.
  Jagthåndbogen er også rigt illustreret med 
mange gode billeder. Skal man pege på en 
enkelt mangel, så er det, at billederne af 
nogle af hunderacerne kunne være bedre. I 
så god en bog, må man godt gå i byen efter 
gode fotos.
  Alt i alt en glimrende bog og en oplagt 
gave til den nye jæger.
FØ

Bøger

Markvildtprisen til Ærø
På sit bestyrelsesmøde d. 14. maj vedtog 
FJDs bestyrelse at tildele Agerhønen tilbage 
på Ærø årets markvildtpris. Prisen, der er 
på 10.000 kr., uddeles i samarbejde med 
Bæredygtigt Landbrug of DLF-Trifolium 
og vil blive overrakt d.19. juni kl. 14 på 
Fladegården, Ærø.
  Når valget faldt på Ærø skyldes det bl.a. to 
meget vigtige faktorer nemlig, at hele øen er 
med i projektet, og det sker i et samarbejde 
mellem landmænd og jægere.
  I næste nummer bringer vi en reportage fra 
Ærø og fra prisoverrækkelsen
  II nænæststee nunummmmerer b briringngerer v vii enen r repeporortatagege f frara 
ÆÆÆrÆrÆrÆrÆÆ øøøø ogogogogggg fffff ffrararaaaarrarra pppppp ppp iririrrirririsososossosoveveveeverrrrrrrr kækkækækækkkkekekekelllslslslsenenenen

Workshop for fremtiden
For to år siden afholdt FJD et fremtidsse-
minar. Det mundede ud i, at der blev ned-
sat et udvalg, som skulle se på de mulighe-
der, der ligger i at tænke anderledes, så der 
igen kunne blive fremgang for den stående 
jagthund og de tilhørende specialklubber.
  På det netop afholdte bestyrelsesmøde 
afl agde udvalget sin endelige beretning, 
som blev modtaget meget positivt af besty-
relsen.
  Hvis fremtiden skal sikres, og man skal 
gå nye veje, er det vigtigt, at så mange 
som muligt får del i processen. Derfor blev 
det besluttet, at man vil afholde en work-
shop for de 13 specialklubbers bestyrelser, 
udvalg mm. Kort sagt alle de personer der 
skal være med til at bære udviklingen ind 
i fremtiden.

Workshoppen vil fi nde sted fredag d. 15. 
august kl. 15 i Ejby Hallen, Fyn.
  Så er du medlem af en af klubbestyrel-
serne, eller sidder du i et eller andet udvalg 
eller har en anden tillidspost, så sæt x i ka-
lenderen. Der vil inden sommerferien blive 
fremsendt endelig invitation til deltagelse.

www.fjd.dk

Hvilken vej skal vi? Foto: Anette Laursen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Erling Juul, Fasanvej 15 Gershøj. 4070 Kirke Hyl-
linge. Tlf. 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  

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

klar til udsætning.
Bestil nu, så du er sikker på fugle til efteråret. 

Vestfyns Agerhønsopdræt
Sjodvangen 8, 5610 Assens

Mobil 4043 4850 e-mail alexnissen@c.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

Agerhøns og fasaner 
sælges

Bestilling modtages på æg, kyllinger 

Moselund Vildt 
8832 Skals

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

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

www.fjd.dk
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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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PP Danmark

Magasinpost SMP
ld nr: 42438

KROMIX - Tlf. 7573 1861 - kromix@kromix.dk

* Med fjerkrækød og laks
* Høj energi/ydelse
* Omega 3 og 6
* GMO fri

Danmarksmester 2013
v/Jakob Poulsen og Ambi 


