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Danmarks bedste....
100% komplet fuldfoder til voksne arbejdshunde.
Hunde, som får meget motion gennem arbejdseller markprøver, har brug for mere end almindelig
ernæring for at opretholde helbredet og forblive i
topform. Det samme gælder for hunde, der er
gravide, producerer mælk eller er undervægtige.
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Læs særligt om:
Fasanen, skydefugl/ynglefugl
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Betragter vi og andre grønne organisationer blot fasanen som jagtens put and
take, eller ser vi den som et væsentligt
element i agerlandsfaunaen? Og vil vi
yde en indsats for igen at få gode, vilde,
reproducerende bestande?

I redaktionen: Carsten Dahl-Hansen,
3650 Ølstykke. Tlf. 23 93 24 24. e-mail:
cdh@live.dk
Læserindlæg mm optages ved henvendelse til redaktøren. Alt klubrelateret stof
sendes til redaktøren for den pågældende specialklub.
Udebliver bladet: Henvend dig til specialklubkassereren.
Tryk: Johansen Graﬁsk, Holstebro.
Forsidefoto: Kim Henriksen.
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En glimragende hund
Når disse linjer læses, er forårssæsonen ved
at være slut. Der er kun en enkelt prøve
tilbage, og afgrøderne og de uskrevne regler
gør, at vi ”sætter hunden på stald” for denne
omgang.
I løbet af foråret har de ﬂeste af os sikkert
set mange gode hunde, og engang imellem har vi sikkert også oplevet hunde, der
ganske enkelt var fremragende.
Personligt er jeg stærkt optaget af, hvad
den unge hund indeholder, og hver gang
jeg oplever en ung hund, og her mener jeg
en ung hund på omkring et år, som hæver
sig højt over gennemsnittet, så glædes mit
gamle jæger- og hundehjerte.
Hunden søger ihærdigt over marken og har
trods sin unge alder en indbygget evne til at
udnytte vind og terræn og læse sidstnævnte.
Pludselig slår den langt ud til højre, vender
og knalder rundt i stand. Inden føreren når
frem, rykker den et par gange. Den holder
fast i fuglene.
Det er så vidunderligt at opleve dette, for
det, hunden viser, er alt det, som den har
med i vuggegave, og som vi ikke på nogen
måde kan træne ind i den. Det er det tæmmede rovdyrs jagt på bytte.
Når føreren kommer frem til hunden og
giver rejseordre, går den frisk frem og rejser
et par agerhøns, og et enkelt pift fra føreren
får hunden til at sætte sig. Det sidste er jeg
også stærkt optaget af, for det fortæller mig,
at hunden har fået en anden vigtig egenskab
med i vuggegave – samarbejde og dres-

Løst og fast
Adresseændringer
Adresseændringer, navnerforandring og
evt. udmeldelse skal ske ved henvendelse
til kassereren for den specialklub, man er
medlem af.
På redaktionen kan vi ikke hjælpe med
dette. Vi hjælper dog somme tider i forbindelse med dødsfald.
Red.

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

S&A-prøver 2019
Da dette nummer gik i trykken, havde
S&A-udvalget endnu ikke det fulde overblik over prøverne for indeværende år.
Derfor beder udvalget alle, der skal deltage i S&A-prøver i 2019 om at følge med
på hundeweb og SJDs hjemmeside.
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surbarhed. Det er så uvurderligt, at hunden
vil arbejde for sin fører, samt at den kan
dresseres/opdrages. Det er jo det, der gør, at
den siden hen kan blive en super jagthund,
så de to mange år frem kan få et ufatteligt
antal vidunderlige oplevelser sammen. Det
er en fremragende hund.
Hvis vi så lader tankerne gå tilbage til
efterårets jagter, mødte vi med garanti
også hunde, der indimellem viste, at de var
glimrende efterskudshunde. De markerede
selv den mindste anskydning på en fugl og
fulgte en vinget kok ﬂere hundrede meter
gennem eng og mose.
Det kan også være, at en af hundene blev
sat på sporet af en anskudt ræv, som den
fulgte langs grøfter og hegn, til hunden til
sidst ﬁk kontakt, aﬀangede ræven og bragte
den tilbage til jægeren. Eller hunden, der
– hvor ﬂere andre havde opgivet – fandt
den sidste and i mosen, så jægerne kunne
afslutte jagten og gå hjem med god samvittighed.
Bag disse ﬁne oplevelser og resultater
ligger meget grundig indøvelse, lang tids
træning og stor erfaring. Det kommer ikke
af sig selv, og hunden bliver aldrig en god
apportør af at stå hjemme i hundegården.
Der skal trænes og arbejdes hele sommeren
igennem, og så skal den naturligvis på jagt
for at få erfaringen.
Så er der hunden i det daglige. Hunden,
der kælent trykker sig ind til sin herre, eller
hunden, der hele tiden holder øje med sin

herre for at være
klar, hvis de nu skal
foretage sig noget
sammen. Der er hunden, som elsker at
blive nusset og klappet af børnebørnene, når de er på besøg, og
får de lov til at gå en tur med den, holder
den hele tiden øje med barnet, så den ikke
kommer til at gå for stærkt.
Det er alt dette og mere til, der gør, at
disse hunde giver ejerne fantastiske oplevelser og en ordløs boblende glæde blot ved
at være sammen med dem.
Det kan jeg så sidde og tænke over,
medens jeg sætter mig til rette i sofaen for
endnu en gang at følge Finnmarksløbet.
Se disse fremragende hunde og opleve de
fantastiske mennesker. 1200 km på en uge.
NM (500 km), der køres sideløbende, blev i
øvrigt vundet af en kvinde på kun 19 år.
Man kører også et juniorløb (kørere fra
15 – 18 år). Måske skulle vi prøve at lave et
juniormesterskab.
Og alt dette kan så sammenfattes i
overskriften, for nu har Dansk Sprognævn
bestemt, at sådanne hunde kan kaldes
glimragende.
Med venlig hilsen
Flemming Østergaard
Redaktør

Giv Jagthunden til en hvalpekøber

Hvor finder jeg mit medlemsnummer?

Alle opdrættere 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. + forsendelsesporto. Det vil typisk beløbe sig til 175 kr.
for et kuld hvalpe.
Red.

Tak fra Wilfred
Kære SJD og tilsluttede specialklubber og
deres medlemmer.
Jeg vil gerne benytte muligheden for at
takke jer, for jeres opbakning til genvalg
af mit kandidatur.
Som det nok er jer bekendt, så blev jeg
genvalgt - personligt er jeg selvfølgelig
glad for dette.
Jeg vil selvfølgelig også i den kommende
valgperiode fortsætte med at være en aktiv
medspiller på de nye tanker og tiltag, som
jagthundefolket har sat i søen.
Endnu engang – tusinde tak, og knæk og
bræk på årets prøver og jagter.
Wilfred Olsen

Jagthunden nr. 2/2019

Ved tilmelding til prøver og udstillinger
skal man både angive, hvilken specialklub
man er medlem af samt sit medlemsnummer. Men hvor står mit medlemsnummer?
Det står på bagsiden af Jagthunden.
Øverst til venstre i feltet med navn og
adresse står medlemsnummeret i tredje
linje.
Det er altså blot med at hitte bladet og se
på bagsiden.
Red.

FORESTER X-LINE
UDRUSTET TIL ALT!
START EVENTYRET

SUBARU FORESTER X-LINE
Inkl. ﬁrehjulstræk, automatgear, EyeSight assistentsystem og X-Mode

Fra kr. 423.880,X-LINE ER KLAR TIL NYE UDFORDRINGER
Uanset hvor turen går hen, og hvad dagen byder på, kommer du i mål
med Subaru Forester X-Line. Komfortabelt, sikkert og med en god portion
køreglæde er du undervejs som ingen andre: Firehjulstræk, automatgear,
EyeSight, X-Mode er standard. Fordi intet skal stå i vejen for nye eventyr
under åben himmel i al slags vejr og terræn. Find nærmeste forhandler og
oplev en Forester med X-tra af alt.

subaru.dk
Brændstofforbrug ved blandet kørsel 14,9 km/l NEDC2 / CO 2 150 g/km NEDC2. Vi tager forbehold for trykfejl.
Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er inkl. leveringsomkostninger.
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Kan hunden have
et godt liv med HD?
Mange spørgsmål kan trænge sig på, hvis din hund får konstateret hofteledsdysplasi (HD). Kan hunden have et godt liv? Kan den have et aktivt liv? Skal jeg beholde hunden, når jeg ikke kan bruge den i avl? Skal hunden aflives pga. HD? Og
så videre.
Tekst: Hanne Buhr
Foto: Hanne Buhr m. ﬂ.

Men hvad er HD? HD er en lidelse, hvor
der ses at være dårlig pasform mellem
bagben og hofte. Lårbenshovedet passer
ikke fuldstændigt ind i bækkenets hofteskål.
Det kan medføre slaphed i leddet, og i de
værste tilfælde vil kroppen kompensere for
dette ved at danne artrose, som er slidgigt i
leddet.
Netop artrose er som oftest grunden til
nogle af de symptomer, som hunden (med
tiden) kan udvikle.
HD-skalaen går fra A til E, hvor A og B
er HD-fri, og C, D og E er HD i varierende
grad.
Forløbet hos en HD-ramt hund er meget
forskelligt, og derfor kan der ikke opsættes
facit for, hvorledes en hund med HD vil udvikle symptomer. Flere faktorer spiller ind
på forløbet – eksempelvis hundens opvækst,
vægt og motionsniveau.
Røntgen er redskabet til at fastsætte den
enkelte hunds HD-status. Dette foretages
oftest på yngre hunde. Hunden skal dog
være over 12 måneder gammel, for at
resultatet kan registreres og dermed bruges
avlsmæssigt.
Røntgenbilleder bruges også, når eksempelvis hofter skal undersøges hos ældre
hunde, hvor der er mistanke om HD.
Symptomerne kan variere, men kan være
følgende:
1) går langsommere og bliver hurtigere
træt
2) har svært ved at rejse sig
3) har stive bevægelser efter hvile
4) slikker eller bider sig på bestemte steder
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på kroppen
5) halter
6) piber
7) udviser aggressiv adfærd over for andre
hunde
Hvad skal jeg gøre, hvis min hund har
HD?
Såfremt en hund er trænet optimalt, så kan
den leve i mange år uden problemer. Det
er altså ikke sikkert, at en veltrænet hund
vil udvise symptomer på HD, selvom den

De forandringer, der måtte
være i hofteleddet/-leddene, vil
ikke forsvinde med tiden,
tværtimod.
faktisk har HD!
Tænk også på, hvor mange hunde der ikke
bliver fotograferet for HD. Der er helt sikkert hunde, som går rundt derude og har et
fantastisk liv med HD uden at vise tegn på
nogen af de førnævnte symptomer. Det kan
bl.a. hænge sammen med, at hunden bliver
holdt i god kondition, ikke er overvægtig og
har en god muskelsætning. Netop muskulaturen vil virke som et ”korset”, og det
hjælper hunden fremadrettet.
Lad os slå én ting fast: De forandringer,
der måtte være i hofteleddet/-leddene,
vil ikke forsvinde med tiden, tværtimod.
Jagthunden nr. 2/2019

Artroseforandringer er en fremadskridende
proces, som dog kan forhales ved at lave
visse tiltag.
Jeg nævner her de ting, som jeg ﬁnder,
er vigtigst – og husk, at der er individuelle
forskelle, da ikke to hunde er ens!
*Vægtkontrol: Det er den vigtigste enkeltfaktor til at hjælpe en hund med HD!!
En overvægtig hund har typisk alvorligere
symptomer (ﬂere smerter) end en normalvægtig hund alene af den grund, at kroppen
belastes unødigt, hvis din hund vejer for
meget!
Derfor er vægtkontrol vigtig som forebyggende foranstaltning. Hunden bør være i
god form og holdes slank året rundt!
*Motion: Har din hund fået konstateret
HD – eller en anden form for gigt – så er
det vigtigt ikke at holde hunden i ro og
tænke, at så kan den ingenting. Derimod har
hunden gavn af motion. Dette vil være med
til at undgå overvægt samt holde leddene
smidige og kroppen i fornuftig fysisk form.
Men motion er ikke ”bare” motion. Det er
vigtigt, at musklerne i specielt lår og ryg
opbygges og styrkes, således at hunden som
før nævnt har en form for muskelkorset.
En kombination af f.eks. fysioterapi,
massage og veltilrettelagt træning kan gøre
underværker. Træningen skal i alle henseender være tilrettelagt således, at hunden ikke
overanstrenges, og smerterne dermed øges.
Træning i svømmehal eller på vandløbebånd kan ligeledes være mulige metoder
til forbedring af hundens almene fysiske
tilstand og vil resultere i bedre ydeevne og

Hunden kan nemt få et godt og
aktivt liv som jagthund, selvom den
har HD.

Jagthunden nr. 1/2019
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HD-billede af hund med god HD-status på begge hofter. Denne hund har status
A/A.

udholdenhed.
Motion alene er som oftest ikke nok til,
at en overvægtig hund taber sig, hvorfor
slankefoder bør bruges som et led i at opnå
en slank(ere) hund.
*Kulde: For alle idrætsudøvere gælder, at
det er vigtigt ikke at være kold i pauserne
mellem fysisk aktivitet. Det samme gør sig
gældende for hundene.
Hvad kan du selv gøre? Hav altid et håndklæde med i bilen og meget gerne et dækken til hunden og naturligvis et ordentligt
underlag i hundekassen. Ifør hunden dækkenet i frokostpausen og efter endt jagtdag.
Varme muskler er mere smidige og mindre
sårbare for skader ved belastning.
*Fodertilskud: Der ﬁndes ﬂere fodertilskud på markedet, som kan bruges til gigtramte hunde. Nogle fodertilskud kan være
tilsat fuldfoderet. Det er videnskabeligt

HD-billede af ung hund med dårlige hofter. Status E på venstre hofte. Denne hund
vil med tiden udvikle artrose i dette led.

bevist, at der er gavnlig eﬀekt af eksempelvis umættede fedtsyrer fra fede ﬁsk med et
højt indhold af omega 3 og 6 (ﬁskeolie),
glucosamin, grønlæbet musling m.ﬂ.
*Smertestillende medicin: Kan hunden
ikke holdes smertefri på trods af ihærdig
indsats mod overvægt og samtidig en fornuftig daglig træning, tildeling af fodertilskud mv., så er det nødvendigt med smertestillende medicin. Det kan være, at medicin
kun skal gives i spidsbelastningsperioder
(jagtdage), således at medicinforbruget er

De fleste af os opdager først,
at hunden har smerter, når den
halter.

Sørg for at tørre hunden godt af specielt efter en vandtur i de kolde måneder. Foto: Jørgen Madsen.
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så lavt som muligt – men således at hunden
alligevel har et godt liv.
Vær opmærksom
Symptomer på HD og andre gigtrelaterede
sygdomme har ofte et snigende forløb.
Hunde er meget tilpasningsdygtige og
giver måske ikke umiddelbart udtryk for
deres smerter, hvorfor det kan være svært
at opdage, at din hund faktisk har ondt. De
ﬂeste af os opdager først, at hunden har
smerter, når den halter på et ben – men
forud for dette kan have været en periode
med anderledes adfærd, vægring ved at
lave visse øvelser etc. Så vær opmærksom
på din hund. Det kan være små justeringer
i dagligdagen, som kan gøre, at hunden får
det markant bedre.

PROBLEMKNUSERNE

- Her stiller vi hver gang to fra panelet over for en opgave.

Hunden sjusker med
apporteringen

Hvad gør man, når hunden
smider apportemnet?

Foto: Anders Liﬂand.

Kristian Thomsen
Årsagen til, at hunden sjusker, kan man
ﬁnde to steder: Grundindlæringen har ikke
været god nok, og/eller man er gået for
hurtigt frem.
Den egentlige indlæring, hvor hunden sidder og på ordre tager dummy eller apportbuk fra førers hånd og bliver siddende med
emnet, til den bliver bedt om at aﬂevere,
skal være på plads.
Ligeledes skal man huske at gå meget
langsomt frem i apportindlæring og hele

tiden være sikker på, at hunden er klar til
næste trin. Mange har alt for travlt med at
kaste emnet for at se, om Fido nu vil hente
det.
Derfor er første punkt i reparation af sjusket aﬂevering at gå tilbage i indlæringen.
Lad hunden sidde. Hold emnet en lille halv
meter foran hunden og sig: – Apport!
Lad hunden sidde med emnet. Ros den, og
før hånden ned forbi emnet. Den må ikke
spytte ud. Gør den det: om igen. Den må
først aﬂevere emnet, når du siger til. Gentag
øvelsen en eller to gange.
Det er meget vigtigt, man ikke gentager
øvelsen for mange gange. Det forstår hunden ganske enkelt ikke, men man kan godt
og skal træne mange gange hver dag.
Når det sidder helt fast, kan man gå en
lille tur i haven, hvor hunden har emnet i
munden. På kommando sætter den sig, får
ros og får lov til at aﬂevere.
Når det er på plads, kan man begynde at
lade hunden hente emnet et stykke henne på
græsplænen.
Begynd med at lægge emnet ud. Tre meter,
fem meter osv. Det giver ro over øvelsen,
i stedet for at man kaster emnet. Det er
vigtigt, at man har fuld kontrol over, hvad
hunden gør.
Først når alt dette virker, kan man begynde
at kaste emnet, og husk så, at opstår der
problemer, skal man straks gå et trin eller
to tilbage til et niveau, hvor hunden er helt
sikker.
Og så er der lige et par små tips, der kan
støtte indlæringen.
Tag jagtjakke, kasket og gummistøvler på,
når du skal træne. Det er et signal til hunden

om, at det her er alvor.
Træn i rolige kendte omgivelser, haven,
gårdspladsen eller lignende, og skift først
område, når tingene sidder helt fast.
Ros hunden, når den har emnet, og lad
være med at rose, når den aﬂeverer.
Lad altid hunden sidde foran dig i aﬂeveringen. Så har du øjenkontakt og fuld
kontrol over situationen.

Orla Didriksen
Hvad forstår man ved en sjusket aﬂevering?
Det er, når hunden kommer ind med et
stykke vildt og smider det inden aﬂevering.
En sjusket aﬂevering har også noget at gøre
med, om hunden har lært at apportere med
et godt greb, så den ikke bare kommer med
et stykke fuglevildt i en vinge eller hovedet.
Så indlæring af apport og aﬂevering hænger
sammen.
Hvad gør man? Jeg gør det, at når hunden
smider emnet foran mig, trækker jeg et par
skridt bagud og siger: – Apport, hold fast.
Når den så samler emnet op, går jeg hen
imod den og roser den med et – Dyyygtig.
Man skal ikke overrose hunden.
Man kan også fremprovokere en sjusket
aﬂevering ved at tage apportemnet for
tidligt. Lad hunden komme roligt på plads,
og lad den sidde med emnet, mens du tæller
til 10, inden den får lov at aﬂevere. Klø den
under hagen eller på brystet, inden du siger
tak. Ikke overrose.
Det hele handler om at være konsekvent
og ikke springe over, hvor gærdet er lavest.
Det gælder alt hundearbejde.

Problemknuserne er:

John Hilmer Hansen

Flemming Sørensen

Jagthunden nr. 2/2019

Orla Didriksen

Kristian Thomsen
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JUNIORSKRIBENTEN

Med hund
på efterskole
Hvad gør man, når man er bidt af jagt, gerne vil have en hund, men ikke må få en,
fordi man skal på efterskole.? Man vælger naturligvis en jagtefterskole, hvor man
må have sin hund med.

Tekst og foto: Marie Jønsson

En fed oplevelse at gå på jagtlinjen og forene skole
med hobby.
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Marie på skydebanen. Øvelse gør mester.

Søndag den 12. august 2018 startede jeg
på Efterskolen Flyvesandet. Jeg var super
spændt på at begynde et nyt kapitel i mit
liv. Jeg skulle for første gang være alene og
stå på egne ben. Jeg ville dog ikke være helt
alene, for den efterskole, jeg havde valgt,
gav mig en unik mulighed for at få min
bedste ven, hunden Bella, med. På efterskolen er vi fem elever, der har hund med. De
andre med hund har alle en labrador med.
Jeg er derfor den eneste med stående hund.
Jeg er også den eneste pige på jagtlinjen,
hvilket jeg var lidt nervøs for i starten, men
det er super fedt.
Fra hjælper til jæger
Siden jeg var lille, har min far gået på jagt.
Så derfor har vi også haft jagthund hele mit
liv. Vi har også haft krondyr i en indhegning, siden jeg var helt lille. Dengang syntes jeg selvfølgelig, at de var søde, derfor
gav jeg dem navne. Men da jeg var omkring
11 år, startede min interesse for jagt. Jeg
var med min far ude at slagte hjortene, hver
gang det var muligt. Det var en fantastisk
måde at lære på.
Min storebror ﬁk altid lov til at komme
med på fællesjagter som driver, fordi han
var ældst. Men da jeg så blev 13 år, blev
det min tur. På det tidspunkt havde min

storebror fået jagttegn, og vi gik derfor alle
tre på jagt sammen. Min far havde altid sin
jagthund med. Han har altid haft kleiner
münsterländer, og jeg har altid villet have
min egen. Jeg har også altid haft lyst til at
gå på efterskole, men har ikke rigtig kunnet
ﬁnde en, der passede til mig. Men på jagtmessen i Gram, hvor jeg plejer at hjælpe til
med en apporteringskonkurrence, var der
en stand over for vores, hvor Efterskolen
Flyvesandet stod.
Min far og jeg snakkede lidt med dem, og
derefter var jeg sikker. Jeg ville på efterskole! Det var en enestående mulighed for
at kombinere jagt og skole og en god grund
til at købe min egen jagthund. Førhen måtte
jeg ikke købe en hund, fordi jeg ikke ville
have tid til den, når jeg skulle på efterskole,
men Efterskolen Flyvesandet blev løsningen.
Jeg købte min egen kleiner münsterländer,
da jeg var 14 år. Så efter en times køretur til
Esbjerg, havde jeg min helt egen jagthund,
Bella. Det var kærlighed ved første blik.
Jeg startede til hvalpetræning i JHS, som
står for Jagthundesportsforeningen Sønderjylland. Til hvalpetræning lærte Bella
alle basistingene, såsom ikke at hoppe op,
sit, dæk og bliv. Derefter startede vi til
lydighedstræning samme sted. Der lærte
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Bella synes også, det er sjovt at gå på efterskole.
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vi begge rigtig meget. Det, vi mest brugte
tiden på, var kommandoerne plads, nej og
bliv. Derefter startede vi til apporteringstræning i Tiset. Der trænede vi forskellige
aporteringsmåder. Efter det trænede vi bare
frit derhjemme.
Da hun blev to år, startede vi så småt med
at tage hende med på jagt. Hun var super
god, hun havde en fantastisk stand, og hun
apporterede det vildt, min far nedlagde.
Livet på jagtlinjen
Jeg har nu gået på efterskole i ca. et halvt
år. Og jeg har elsket hvert sekund. Oppe på
skolen har vi været på en masse jagter. Vi
har bl.a. været på en linjetur til Læsø, som
var en oplevelse for livet. På Læsø var vi
på jagt hver dag. Både drivjagt, andetræk,
pürschjagt mm. Det var megafedt, at vi ﬁk
mulighed for at gøre det, vi elsker, med
dem, vi elsker, i en hel uge.
I jagtundervisningen lærer vi alt fra at
bygge en fodertønde til at gå på forskellige
former for jagt. Vi ordner selvfølgelig selv
vildtet bagefter, hvilket vi også får vejledning i af vores jagtlærer Michael. Fællesskabet på jagtlinjen er megagodt. Vi griner
altid sammen, men kan selvfølgelig også
være seriøse.
Den bedste oplevelse, jeg har haft på
jagtlinjen, var helt klart den forældrejagt,
vi havde her i efteråret. Vi har to forældrejagter i løbet af vores efterskoleår. Vi blev
delt op i to hold, så på den ene forældrejagt
skulle den ene halvdel af vores jagthold
lave mad, imens den anden halvdel skulle

på jagt.
På forældrejagten startede vi ud tidligt
om morgenen med morgenmad, og derefter
stod det på jagt. Efter at have været ude
i de forskellige såter, skulle vi tilbage på
efterskolen og have middagsmad. Middagsmaden bestod selvfølgelig af det vildt,
vi elever havde nedlagt tidligere på året. På
den måde ﬁk vi elever mulighed for at lære
anderledes måder at tilberede vildtet på. Jeg
synes, det var megafedt at kunne vise min
far, hvad vi har lært indtil videre. Men også
at kunne vise ham, hvad jeg har lært med
Bella.
Når vi ikke har jagtundervisning, har vi
selvfølgelig almindelige skoletimer, og om
eftermiddagen har vi fri. I fritiden bruger
jeg det meste af min tid på at være sammen
med de andre elever. Vi sidder for det meste
bare på hinandens værelser og snakker,
griner, hører musik eller ser ﬁlm.
Hvis jeg ikke er sammen med de andre, er
jeg sammen med Bella. Nogle gange går vi
om i skolens store have og træner. Andre
gange løber vi en tur, og på de dage, hvor
man ikke har så meget tid, går vi en tur ned
til vandet og tilbage – ligesom på morgenløb. Morgenløb består af en tur på cirka 2,2
kilometer.
I sommers badede vi en del, både Bella,
jeg og min veninde. Vi havde det alle rigtig
sjovt, og Bella ﬁk brugt en masse energi.
Efterskole med hund
Jeg synes, det er megafedt at have hund
med på efterskole. Jeg har endnu ikke tænkt

I næste nummer
Forårsmesterskaber
Dansk Kennel Klub afvikler som følge af
dannelsen af SJD sine sidste to forårsmesterskaber i midten af april. Jagthunden
bringer fyldige reportager fra begge prøver.

“åh nej, jeg har ikke tid til Bella”. De andre
elever er rigtig ﬂinke og vil for det meste
gerne med ud at gå.
Når vi har time, er Bella i hundegården,
hvor hun både har mulighed for at være
inde og ude. Når vi så har fri, er Bella
for det meste sammen med mig. Det er
megadejligt, at når jeg går ind på en af de
andres værelser for at snakke, er hun altid
velkommen til at komme med.
Om aftenen, når vi skal sove, skal hun ud
i hundegården igen, da hundene ikke må
sove på værelserne.
Efterskolen har givet mig et større netværk
inden for jagt. Bella og jeg har bl.a. været
på jagt på Hømgården i Ringsted på Sjælland. Vi har også haft mulighed for at træne
med Camilla Møgelhøj, som hjalp os med
de problemer, vi havde inden vandapportering.
Livet på en efterskole er fantastisk, man
lærer en masse om sig selv og får et helt
specielt fællesskab.

Fakta om juniorskribenten
Mit navn er Marie Jønsson. Jeg er 16
år. Jeg er fra Løgumkloster i Sønderjylland. Jeg går i 10. klasse på Efterskolen Flyvesandet, hvor jeg er på
jagtlinjen. Jeg valgte jagtlinjen, fordi
jeg elsker at gå på jagt.

Næste nummer kommer i uge 25.

Hjælp agerhønekyllingerne på vej
I dette nummer har vi givet en god idé til
redeskjul for agerhøns. I juni fortsætter vi
hjælpen og fortæller om, hvordan man kan
opstille foderautomater til agerhønekyllinger og på den måde sikre dem et tilskudsfoder.
Foto: Werner Beeke.

Kender du FORDELENE ved at være
medlem af DANSK KENNEL KLUB?
DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for
hunde der ligner og du’r
En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 475 kr. til en god investering:
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 internationale vinderklasser

Du får mulighed for at tegne både din lovpligtige
hundeansvarsforsikring og den udvidede hundeansvarsforsikring med stor rabat.
Gratis vejledning hos DKKs hundekonsulenter.
Du kan få råd og vejledning hos DKKs juridiske
konsulent om gældende “hunderet.”

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

Kvalitet bag præstationer

100%
SMAGSGARANTI
– VI BYTTER MED
ET SMIL!

Sportsman’s Pride hundefoder er produceret efter originale amerikanske opskrifter, tilpasset
europæiske kvalitetskrav og garanteret fri for GMO (Genmodiﬁcere ingredienser).
Sportsman’s Pride hundefoder er baseret på de bedste råvarer og naturligvis uden kunstige
tilsætningsstoffer og biprodukter, ligesom det er produceret uden hvede og byg (på nær Lam
& Ris, der indeholder byg). Foderet er konserveret med naturlige antioxidanter.
Med Omega Pride Skin & Coat System har Sportsman’s Pride udviklet en formel der giver
et afbalanceret forhold mellem Omega 6 og Omega 3, der medvirker til at immunsystemet hos
hunde og katte er i top, ligesom de får en blank og sund pels.

Importører af Sportman’s Pride, grossist og forhandler af hundefoder og kattemad
Sportsman’s Pride · 6800 Varde · tlf; 75 26 44 00 · kontakt@sportsmanspride.nu · www.sportsmanspride.nu
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Klar til udstilling
Udstillingssæsonen står for døren. Mange hunde er faldet en præmiegrad i udstillingsringen, fordi føreren ikke har trænet med sin hund. I det efterfølgende gives en
række gode træningstips.
Tekst: Christina Bak. Foto: Christina Bak m. ﬂ.

Hunden skal bevæge sig i trav med højt løftet hoved.

Alle og enhver kan stille på udstilling, men
spørgsmålet er, hvad man vil opnå ved at
udstille sin hund. Der kan være forskellige
årsager til at gå på udstilling med sin hund,
og mange kommer der kun én gang i hundens levetid. Det er faktisk rigtig synd, for
der er mange smukke hunde derude, som
måske kun kommer én gang – måske aldrig.
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Som sagt er der forskellige årsager til at
stille sin hund på udstilling.
1. Det kræver en udstillingspræmie at få et
championat.
2. Det kan være, at opdrætter ønsker, at
hunden mindst én gang bliver udstillet.
3. Hunden kan lide at føre sig frem og/
eller er god til det.
Jagthunden nr. 2/2019

4. Man synes selv, det er sjovt.
5. Man har hunden, som kan begå sig på
udstilling.
Lige meget hvilken grund, man har for at
udstille, så kan man bare tilmelde sig! Dette
kræver ingenting. Men ønsker du resultater,
så kræver det træning og selvdisciplin. Til
gengæld kan man, hvis man ikke selv kan

udstille sin hund, få en til at hjælpe. Det
kan have sine fordele at få en anden til at
handle hunden i udstillingsringen, i og med
at der ikke ligger nogle ”lig begravet” imellem handler og hund.
Begynd i god tid
Har man planlagt at deltage i en bestemt
udstilling med sin hund, som ikke har prøvet det før, så start i god tid med at træne
op. Ca. en måneds tid før udstillingen starter du op med at træne at løbe i trav. Væn
din hund til, at når den får udstillingssnoren
på, så er det den form for træning, der øves.
Hunden må ikke trække afsted, men skal
løbe ved siden af føreren med løs snor.
Dette kan sagtens trænes hver dag i bare
nogle få minutter. Man kan indimellem
løberiet også træne, at hunden skal kunne
”stå”. Nogle hunde har det at stå i sig som
noget helt naturligt, andre hunde sætter sig
konsekvent ned, hver gang man stopper op.
Har man en af sidstnævnte typer, så skal der
arbejdes noget mere. Det kan gøres enten
ved hjælp af en godbid eller et lille pibedyr
i højre hånd.
Man er allerede rigtig langt, hvis hunden
kan trave ved siden af føreren, og hvis hunden kan stå uden de store ”slåskampe”.
Dernæst skal hunden jo stå på den rigtige
måde. Tag udgangspunkt i ryggen, som
helst skal være lige. Altså ingen svajrygget eller karperygget hund. Forbenene skal
stå i forlængelse af skuldrene i lige linje
og hverken for stejlt eller modsat. Bagbenene skal være let tilbagestående og med
tilpas luft imellem. Nogle hunde kan have
tendens til at være kohasede i forskellige
grader. Undersøg derfor, hvordan din hund
står. Få andre til at ﬁlme eller tage billeder,
som du selv kan kigge på bagefter.
Den vigtige berøring
Det næste store skridt er, at hunden gerne
skal ﬁnde sig i at blive berørt og bl.a.
få tjekket biddet af en fremmed (i dette
tilfælde dommeren). Hunde kan reagere
meget forskelligt på denne del. Nogle
hunde elsker at hilse på nye mennesker
og bliver direkte begejstret. Andre hunde
bliver utrygge og kan ﬁnde på at trække sig.
Heldigvis er det ganske få, som kan ﬁnde
på at knurre. Det vil sige, at det er en god
idé at starte med træningen allerede, når

hunden er hvalp.
Start med træningen selv, og udvid med tiden til, at naboen eller en god ven overtager
træningen med at kigge bisserne og berøre
hunden. Senere kan andre, som kommer på
besøg, også tage et kig og berøre hunden de
steder, hvor dommeren også berører. Dvs.
næsten over det hele, men især bagved på
hanhundene.
Har man en hund, som ikke bryder sig
om, at fremmede rører ved den, så er det
en god idé at fodre hunden med godbidder,
imens træningen foregår. Og slut altid med
succes!
Når alt dette sidder i skabet, så ﬂytter man
træningen til et sted, hvor der er forstyrrelser. Jeg rykker som regel ind på et torv i
centrum af en by. Er den kommende udstilling indendørs, så låner jeg en ridehal eller
en træningshal og inviterer andre med, så
der kan trænes med forstyrrelser.
Sidste afpudsning
En uge eller to før udstillingen skal der
trimmes i mere eller mindre grad. Poterne
skal først og fremmest trimmes runde og
faste. ”Løvemanke” skal også trimmes ned,
så hunden får en lang, fast hals. Jeg plejer
selv at trimme ned til brystbenet, hvor
pelsen derefter til gengæld gerne må fylde.
Trim pelsen fra halsen og ud til ”lommen”
på øreﬂappen. De såkaldte fehår på for- og
bagben og evt. på toppen af hovedskallen
skal rives af med ﬁngrene. Det er en fordel
at have gummidutter på til dette. En god
børste, saks og ikke mindst en eﬃlersaks er
uundværligt, hvis man bare vil gøre lidt ud
af udstilling.
Dagen før udstillingen bades hunden med
eller uden hundeshampoo, alt efter behov.
Jeg bader dog aldrig hunden mere end to
gange om året med shampoo.
Der er altid nogle i hver specialklub,
som er udstillingseksperter, og de vil med
garanti hjælpe med de spørgsmål, som I
kunne have. Hold dig ikke tilbage.
God fornøjelse.

Opstilling trænes.

Hunden skal vænne sig til at blive berørt og få efterset tænder. Foto: Flemming Østergaard.

Et øre, der skal trimmes.

Jagthunden nr. 2/2019

15

Er det en jagthund?
SAMTALE MED TO GAMLE DRENGE
Om nogen har de været med til at præge den danske breton
gennem mere end 50 år. Det har til tider været en kamp at skabe gode jagthunde,
men i dag må man konstatere, at indsatsen er lykkedes.

Tekst og foto: Flemming Østergaard
De første bretoner kom til Danmark i 1960.
10 år senere var den lille, franske hund ved
at vinde indpas hos danske jægere.

Jagthundens redaktør er på besøg hos Mogens Langvad (81 år), og ved siden af i sofaen sidder Knud Klit (82 år). – Spørgsmålet,
om det nu var en jagthund, hørte vi egentlig ret ofte, siger de samstemmende og forklarer, at dengang for mange år siden var der
ikke ret mange, der vidste, hvad en breton var.
Mogens Langvad uddyber ved at fortælle om en markprøve ved Herning omkring 1970. Da dommeren skulle give kritik af holdet, blev hver enkelt hund udførligt beskrevet, og så sluttede han med at sige: ? Men de to bretoner var ikke værd at se på.
Samme dommer prøvede i øvrigt nogle år senere at skyde en agerhøne for en breton.
Sådan er det ikke i dag. Bretonen er en af de ”store” racer blande de stående hunde, og racen har vundet alt, Dansk Jagthunde
Derby, DKK’s forårsmesterskab, danmarksmesterskabet og en lang række af vore vinderprøver, samtidig med at den for mange
jægere er en skattet jagthund.
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Målrettet avl
Vi skal tilbage til midten af 1960’erne, hvor både Mogens Langvad
og Knud Klit anskaﬀede sig deres første breton. Og hvorfor det lige
blev breton, er nok vanskeligt at svare på, men de tror nok, at de
faldt for charmen hos den lille, ivrige hund.
Men hvorfor rynkede jægerne på næsen af breton for 50 år siden?
Knud: ? De var for dårlige. Der var ikke jagt nok i dem, og de stoppede hele tiden op. Mogens: ? Mange af dem var simpelthen ikke
intelligente nok.
Og hvad gør man så ved det? Man er nødt til at forbedre og arbejde målrettet. Begge er enige om, at placeringen blandt de engelske racer var et rigtig godt spark bagi, for det tvang Bretonklubben
til at arbejde med søget og intensiteten, og såvel Mogens Langvad
som Knud Klit blev særdeles aktive i det arbejde.
Knud sad i avlsrådet og siger om det arbejde: ? Vi var ganske

Der skulle ikke avles på hunde med dårlig
psyke, dårligt søg og for ringe intensitet.
enkelt nødt til at være diktatoriske. Der skulle ikke avles på hunde
med dårlig psyke, dårligt søg og for ringe intensitet. Han fortæller
videre, at midt i 70’erne havde Inge Helbo en fremragende hund,
Nydams Bette. Den blev brugt og kom til at præge avlen mange
generationer frem. – Faktisk er det sådan, siger Knud, at stort set
alle de bretoner, der i dag gør sig gældende på de store prøver, kan
føres tilbage til Bette.
Mogens fulgte alle de gode råd og gav sig til at avle. Det med så
stor succes, at han ni år i træk 1978-1986 ﬁk opdrætterpokalen. –
Det var selvfølgelig nødvendigt kun at avle på de bedste hunde,
men her støder man ind i et problem, siger han. Det er svært for
opdrætterne at se fejl ved deres egne hunde.
? Vi prøvede også at importere en del hunde i de år, forklarer
Mogens. – Der var bare for få, der duede, føjer Knud til.
Nu vil de to ”gamle mænd” slet ikke tage hele æren for den positive udvikling, for de mener, at mange har gjort et stort arbejde. De
understreger, at det, som virkelig ﬁk betydning, først og fremmest
er de parringer, som danske opdrættere har været i Frankrig at få
klaret. Her peger Mogens og Knud på Poul Valdemar Nielsen som
den store foregangsmand, men opdrættere som Torben Andreassen
og Jan Nielsen har også været ﬂinke til at køre til Frankrig og få
parret deres tæver.
Og så fortsætter de forresten med at diskutere hunde og oplevelser, og morsomt nok husker de ikke lige helt det samme, og så
fortsætter diskussionen mellem de to gamle venner om, hvem der
husker bedst. De er f.eks. ikke enige om, hvad det var for en hund,
Knud lånte af Mogens, og at det var Knud, der lærte den at gå på
jagt.
Hjælp til Polen
Man kan godt undre sig over, at to så ivrige jægere fortsatte med at
arbejde med en race, de egentlig syntes var for dårlig, men begge
er enige om, at de havde forelsket sig i racen. De syntes, den var
charmerende, eller som Mogens siger: ? Man smider jo heller ikke
sine børn ud, fordi de ikke lige i første omgang lever helt op til
forventningerne.
Og begge fandt hurtigt ud af, at man kan gå på jagt med en breton.
Såvel Mogens Langvad som Knud Klit har gået mere på jagt end
de ﬂeste såvel i Danmark som i Norge og Polen, og Knud mener
faktisk, han har levet sit halve liv i Polen. – Jeg har i hvert fald
sammenlagt tilbragt mere end et år i Polen, forklarer han.
Netop jagten i Polen førte til en helt særlig indsats af Mogens
Langvad. Mogens havde sammen med vennen Ib Lindberg ofte
været på jagt hos polakkerne og havde knyttet venskab med mange
dernede.

Mogens Langvad (tv) og Knud Klit (th) er ikke helt enige om, hvem der husker
bedst. − Det er nu ikke helt rigtig. Den bemærkning kommer fra snart den enne, så
den anden under samtalen.

Omkring 1980 ulmede uroen mange steder anført af Lech Walesa
på værftet i Gdansk. Dengang var der stort set mangel på alt i
Polen, så de ﬁk den idé at køre ned til vennerne med nødhjælp.
Som sagt, så gjort. De satte en indsamling i gang, og på kort tid ﬁk
de samlet så meget sammen, at de kunne fylde en lastbil med alt
tænkeligt.
De ﬁk nødvisum, kørte over Falster, sejlede over Østersøen og
ﬁk aﬂeveret alt det indsamlede som en lille tak for mange gode
jagtoplevelser.

Vi har levet for snepperne.
Med tom lastbil mente de godt, de kunne tage landruten hjem,
men i Østtyskland blev de stoppet for at køre for hurtigt. Mogens
forsøgte at snakke sig ud af det, men på et tidspunkt blev det den
tyske betjent for meget, og så sagde han: – Und Sie sind Lehrer!

Knud Klit efter en god dag i selskab med breton og „troldfugle“. Privat foto.
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Snepper og agerhøns
Snakken fortsætter om jagt og geværer,
og Mogens Langvad og Knud Klit bliver
hurtigt enige om, at de ikke skyder så godt,
som de gjorde engang. – Specielt ikke på
snepperne siger Knud. ? Vi er ikke hurtige
nok.
De kan også hurtigt blive enige om, at
agerhøns og snepper står over alt andet. –
Vi har levet for snepperne, siger Mogens,
der i mange år havde en plantage ved Tim
i Vestjylland med god sneppejagt. Knud
har i mange år haft jagt på Fanø, hvor der
traditionelt er mange snepper. 2018 var en
undtagelse.
Og så har de ellers skudt agerhøns både i
Polen og i Sønderjylland i de gode gamle
dage, hvor der var agerhøns. Men Knud er
glad for, at han fortsat kan komme til Polen,
hvor han stort set har været på hønsejagt
hvert eneste år, næsten så længe han kan
huske.
Mogens er de senere år blevet henvist til
at sidde på jagt. En kræftsygdom har gjort
ham gangbesværet. – Men jeg havde da
omkring 20 jagtdage i den seneste sæson,
siger han.
Men hvad er en god sneppehund? Spørgsmålet sætter straks en længere diskussion
i gang mellem de to, men de kan dog enes
om, at den ikke må være for voldsom i sit
søg, og den skal holde god kontakt, men
så er enigheden også slut. Mogens vil helst
have en hund, der tager områdestand, så
den ikke kommer for tæt på fuglen, før
jægeren er klar. Knud vil helst have en
hund, der sætter sin fugl. – Så kommer den
op med det samme, når hunden rejser, siger
han.
De er dog enige om, at der ikke skal være
mere end to mand, når man går efter snepper, så der ikke bliver for meget at holde øje

− Mange af hundene var simpelthen ikke
intelligente nok, siger Mogens Langvad.

En god jagthund
Der er sket meget, siden de to venner begyndte med breton. I dag er Dansk Breton
Klub en af de store klubber med stor fokus
på jagthunden. Der afholdes Hubertusprøve
(prøve i praktisk jagt med hund), og der
afholdes mesterskab i apportering, som
foregår på en rigtig godsklapjagt.
Såvel Mogens Langvad som Knud Klit
har stadig en breton i huset. Mogens har en
hund, der hedder Musik, og som han gerne
låner ud, fordi han ikke længere selv kan gå
med den.
Knud har en, der hedder For Pokker, som
han ikke selv synes er det allerbedste. Men
hvordan synes de, at bretonen anno 2019
er?
De er enige om, at de ﬂeste bretoner er
god jagthunde og gode vildtﬁndere. – Men
nogle af dem går for hårdt, siger Mogens. –
Det er, fordi der går for meget sport i det for

− Vi var ganske enkelt nødt til at være diktatoriske, forklarer Knud Klit.

nogle opdrættere og hundeejere, og det er
ikke gavnligt, tilføjer Knud.
Nogle af dem vågner, ifølge de to koryfæer, også langsomt. De to uddyber med at
forklare, at en breton godt kan være op mod
to år, før den går rigtig på jagt.
Men når de ser tilbage på de sidste 50 års
udvikling, så synes de, at meget er lykkedes. Mange jægere har i dag en breton,
og det skyldes sikkert kombinationen af
størrelse og alsidighed. Dertil kommer, at
racen hævder sig ﬁnt på de store prøver og
ikke har spor svært ved at gå lige op med de
langt større settere og pointere.
Alt i alt må man nok sige, at for Mogens
Langvad og Knud Klit er indsatsen lykkedes. For indsatsen har de begge modtaget
Dansk Breton Klubs hædersbevis. De kan
godt være tilfredse, og det kan alle vi andre
også.

Der går for meget sport i det
for nogle opdrættere
og hundeejere,
med, for det skal jo helst give snepper på
tasken, og det har det gjort gennem årene.
Knud har ikke tal på, hvor mange han har
nedlagt, men Mogens har ført systematisk
jagtjournal, og han ved, at han i alt har
nedlagt 506 ”troldfugle”.
Når man går på jagt sammen, kan det jo
ikke undgås, at man somme tider skyder
næsten samtidigt, og når de gjorde det på
hønsejagterne, opstod der ofte diskussion
om, hvem der havde nedlagt hønen. Det
ordnede de så ved at trække tændstikker
om det. – Men Mogens snød, siger Knud. ?
Men så fandt jeg på at vente med skuddet,
til han havde tømt bøssen.
– Det er godt med dig, falder Mogens ind. –
Vi ﬁk da alligevel ofte 12 hver, siger han.
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Hundene førte Knud Klit og Mogens Langvad viden om. Her er Mogens på jagt i højfjeldet.
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Kom til Julianelyst
SJDs Udvalg for markvildt og natur arrangerer
ekskursion til Julianelyst Gods Grundlovsdag.
Hvordan skaber man et godt jagtterræn, hvor målrettet
biotoppleje går hånd i hånd med bæredygtig udsætning og
prædatorkontrol.
Vildtforvalter Jacob Nørgaard Larsen viser rundt og fortæller
om de tanker, der ligger bag jagtforvaltningen på godset.
Efter rundvisningen serveres der øl og grillpølser.

Arkivfoto: Flemming Østergaard.

Mødetid og sted: Stenbjergvej 1, 8752 Østbirk kl. 13.00.
Tilmelding til: Flemming Nielsen. Tlf. 50 69 65 30.
e-mail: fn-nova@hotmail.com.
Pris for deltagelse inkl. tragtement. 50 kr.

Arrangementer i forvaltningsområderne
Hen over sommeren arrangerer SJDs Udvalg for markvildt
og natur i samarbejde med lokale landboforeninger markvandringer forskellige steder i landet.
Her kan du hente inspiration til, hvordan du laver en målrettet indsats for agerlandsfaunaen.
Følg med på SJDs hjemmeside og fb.

Arkivfoto: Flemming Østergaard.
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Dansk Jagthunde Derby 15. og 16. marts 2019

Fyn var fin
Årets derby for engelske unghunde blev i år afholdt på Fyn og afviklet på dejlige
terræner med god fuglebestand. For vinderen var det en drøm, der gik i opfyldelse
og hullet i rækken af store resultater blev udfyldt.
Tekst: Annette Laursen og Flemming Østergaard
Foto: Anne Laursen
Da 49-årige Jan Nielsen tidligt om morgenen d. 15. marts forlod det midtjyske for at
deltage i årets jagthunde derby, var det som
for alle deltagere med håbet om at ende på
podiet. Derbyet er en avlsprøve for engelske unghunde, hvor hunden kun kan deltage
en eneste gang, og det sker normalt i det år,
hvor den fylder to år.
At drømmen skulle vise sig at gå i opfyldelse, kunne hverken han eller de andre
deltagere vide det mindste om og slet ikke,
at det skulle bære til at stå først på skamlen.
Fine terræner
Der traditionsrige derby går hele 87 år tilbage i tiden, og til Dansk Jagthunde Derby
2019 var 92 hunde tilmeldt. Lidt færre
mødte til start
De indledende afprøvninger foregik om
fredagen med Vissenbjerg som udgangspunkt.

2200

Efter en hård dags afprøvninger, i hvad der
endte i en rigtig gang møgvejr, var der 17
hunde, som havde kvaliﬁceret sig til at være
med i 2. heat om lørdagen. To bretoner, ti
engelske settere, en irsk setter og ﬁre pointere. Alle med kategorien 1B, og med Jan
Nielsens engelske setter, Nordvestjydens
Nia som en af dem oven i købet med to
gode fugletagninger i bagagen.
På førstedagen bedømmes hundene efter
kvalitetsbedømmelse og på andendagen
efter konkurrencebedømmelse. Hunde,
der på førstedagen ikke er fyldt to år, kan
tildeles præmiegrader i henhold til reglerne
for bedømmelse af unghunde.
Vejret havde forbedret sig rigtig meget, og
de kvaliﬁcerede hunde skulle om formiddagen afprøves med slip på lækre åbne marker
lidt udenfor Birkum.
Terrænet var godt besat med vildt. De første to hunde var ikke sluppet længe, inden
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det første par agerhøns var på vingerne.
Hundene ﬁk kobleordre, men den ene ville
ikke lige lade sig koble med det samme
og opnåede stand på vej hjem til sin fører.
Dagens første situation, hvor der blev skudt.
I samme rapsmark havde yderlig fem
hunde kontakt med agerhøns. Her var der
nogle, der håndterede fuglene bedre end
andre. Et par harer, der løb på både kryds
og tværs af markerne, opnåede også at lave
en del forstyrrelse for de unge hunde.
Nogle hunde slog hurtigt sig selv ud. Enten fordi de ikke kom i gang, fordi de låste
i standen, og fører berørte dem, eller fører
gik foran hunden, eller fordi de blev slået
på fugl af makkerhunden.
Dommerteamet bestående af Poul Erik
Dahl, Søren Stenhøj og Lars Nielsen (ordførende) valgte at give syv hunde chancen i
en omprøvning.
Efter det indledende heat om formiddagen

Fugledes Choko viser stor energi, høj fart og smuk
stil.

Hundeførere og publikum drøfter de enkelte situationer. Her bla. Ole Dahl Madsen og Tom B. Hansen.

Øjeblikket alle hundeførere af engelske unghunde
drømmer om, at få lov til at løfte Derbykruset.

havde ni hunde klaret sig så godt, at de
var udtaget til 3. heat og matchning. Det
var fem engelske settere, to bretoner og to
pointere. Jan Nielsen var stadig med.

lige oﬀensivt nok, og Nia var en kende for
selvstænding, selv for en unghund, men
den bragte sig for agerhøns tre gange i 3.
heat. Det var der ingen af de andre hunde,
der præsterede, og den ﬁk virkelig arbejdet
sig frem i feltet til at slutte på førstepladsen som vinder af Dansk Jagthunde Derby
2019.
Ørnfeldt Gods lagde også gårdsplads til
præmieoverrækkelsen. En imponerende
samling gammelt smukt sølvtøj til årets
derbyvinder samt smukke glaspræmier til
de øvrige placerede.
For Jan Nielsen var det en næsten uvirkelig drøm, der gik i opfyldelse, da han kunne
løfte Derbykruset som bevis på, at han stod
øverst på skamlen. Han har vundet de store
vinderprøver. Han har vundet Danmarksmesterterskabet og DKKs forårsmesterskab,
men aldrig derbyet. Nu har han alle de
danske ”Grand Slam”.

Vinderne blev behørigt hyldet af konkurrenter og publikum, ja selv vejrguderne
spillede med og holdt regnen tilbage, til
præmieoverrækkelsen var færdig.

Tre gange fugl
Alle både hundeførere og tilskuere kørte til
Ørnfeldt Gods ved Kerteminde, hvor godset
havde været så ﬂink at stille gårdsplads til
rådighed for parkering af de mange biler.
Det var også på godsets terræner at sidste
del af prøven skulle stå.
En stor lækker rapsmark var eftermiddagens opgave for hundene. Igen så vi arbejde
af meget svingende karakter, og nogle
hunde klarede meget hurtigt at udelukke sig
selv fra feltet.
Nordvestjydens Nia var rangeret et stykke
nede i feltet, men slog gang på gang makkerhundene på fugl.
Set med kontinentale øjne var søget måske

Resultatet
Vinder af Dansk Jagthunde Derby
2019: ES, Nordvestjydens Nia –
Jan Nielsen
2. vinder: ES, Vestsalling Abby –
Tine Broen
3. vinder: ES, Maclau Hitched
Ginny Cocktails – Erling Clausen
4. vinder: P, Södersjöens Rusty –
Pia Jelkeståhl, Sverige.
5. vinder: B, Engbjergvejens Naele
– Jeanette Juldal Justensen
6 vinder: P, Fugledes Choko –
Thomas Olsen

De 17 hunde og deres førere, der havde kvaliﬁceret
sig til andendagens konkurrence.
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Et naturtalent
Årets derbyvinder er i mere end én forstand en ganske usædvanlig hund. Den har
næse for fugl. Den har været nem at arbejde med, og den er verdens bedste klappehund.
Tekst Flemming Østergaard
Foto: Annette Laursen

Nordvestjydens Nia i fuld fart mod sejren i Dansk Jagthunde Derby 2019.

Nordvestjydens Nia, vinder af Dansk Jagthunde Derby 2019 med
hele fem fugletagninger. Hvornår har vi sidst oplevet det?
Jeg så Nia første gang i foråret 2018 på en af de sidste træningsdage midt i april. Jeg blev dybt betaget af den meget unge hund og
var klar til at købe hende. Men hun var ikke til salg. Det kan jeg
godt forstå, men hvordan har Jan Nielsen oplevet at arbejde med
Nia?
Utrolig nem
– Hun har været en fornøjelse at arbejde med, forklarer Jan Nielsen. Man bliver ganske enkelt glad af at gå med den hund. Hun er
drømmehunden.
Jan uddyber og siger, at hun er et naturtalent. Hun har haft en nærmest sjete sans for, hvor fuglene ligger. Hun har villet samarbejdet,
og det har gennemsyret hele oplæringen af hende.
– Jeg har egentlig ikke gjort ret meget ved hende. Hun forholdt
sig rolig over for fuglene, når de lettede, så det var jo nemt, og så
tilføjer han, at hun også har været ganske nem at lære apportering.
Jan Nielsen har haft mange hunde, og hvis han skal sammenligne
Nia med en af dem, så bliver det hans første egentlige konkurrencehund, bretonen Syrach, som i øvrigt også blev placeret på derbyet.
Før Nordvestjydens Nia var halvandet år, havde den opnået to 1.
præmier i ungdomsklassen. Nu ﬁk den en mere i derbykvaliﬁkationen og så sejren på overbevisende måde.
Ordførende dommer på derbyet, Lars Nielsen siger om Nia: – Når
man skal dømme et derby over to dage, som er en avlsprøve, der
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skal vise, hvilket materiale vi har at arbejde videre med, så er det
en fornøjelse at have hunde som Nordvestjydens Nia med.
Han tilføjer: – Nia er en stilren hund af et betydeligt format, som i
matchningen arbejder sig helt frem som en meget værdig 1. vinder
med tre gode fugletagninger.
Tålmodighed
Oven i de store brugsmæssige kvaliteter, har Nordvestjydens Nia
også den egenskab, at hun slapper fuldstændig af i hjemmet i
Aulum. Hun ligger i sin kurv, kikker på Jan eller Kis med øjne, der
siger: – Kom og klap mig.
Hun er helt fantastisk social i forhold til mennesker.
Men hvad med fremtiden. Hvad tror Jan Nielsen, hun kan blive
til? – Jeg kan godt se, jeg får noget at arbejde med, forklarer han
og tilføjer: – Hun begynder virkelig at ”lukke op” og er pludselig
vågnet blot inden for den seneste uge. Hun er ikke længere altid
rolig, når fuglene letter.
Jan har ikke hastværk. Han synes ikke det gør noget, det kommer
til at tage et år for at få Nia gjort helt færdig. Han glæder sig til
jagterne med hende, selv om hun allerede sidste år viste sine evner
på ﬂere agerhønejagter. For jagt er det vigtigste for Jan Nielsen.
Hvis hunden ikke kan bruges til praktisk jagt, har den ingen værdi
for ham. Men mon ikke Nia vil indfri forventningerne. Det tror han
i hvert fald selv.
– Jeg har fået en guldklump, som jeg skal passe på, slutter han.

Jagthunden nr. 2/2019

Dansk Jagthunde Derby 2020
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2018 til Derby i år
2020, inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2020 er kr. 250.- For udenlandske
hunde er gebyret dkr. 300.Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby
kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www.

Ny dyrlæge

Privat foto.

Gennem ﬂere år har specialdyrlæge Annebeth Abrahamsen fungeret som veterinærfaglig ekspert for Jagthunden. Et større dag-

jagthundederby.dk, hvor man også kan tilmelde elektronisk.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.
Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup
3550 Slangerup. Tlf. 40331037.

ligt arbejdspres gør imidlertid, at Annebeth
har vanskelig ved at afse tid til dette.
Derfor har Jagthunden truﬀet aftale
med dyrlæge Laila Bilberg om, at hun vil
overtage denne funktion. Laila Bilberg har
korthår og er meget engageret i arbejdet
med de stående hunde både som deltager og
som prøveleder.
Laila Bilberg driver sammen med AnneMarie Berg Frederiksen Dyrlægehuset
Aulum Aps.
Vi byder Laila velkommen og glæder os
til at læse kommende artikler samt svar
på spørgsmål fra læserne om veterinære
problemer.
Samtidig vil vi gerne takke Annebeth
Abrahamsen for den stor indsats, hun har
ydet til glæde for Jagthunden og læserne
men ikke mindst til gavn for hundene.
På redaktionens vegne
Flemming Østergaard

Lastkurve fra Frejlev
Jagt er et praktisk,
let og super godt alternativ til en trailer.
Lastkurvene er alle typegodkendte
og godkendt til 130kg
Priser fra kr. 1.698,-

Vi har mange gode tilbud til jæger og hund
Kig ind på Frejlev Jagt: www.frejlevjagt.dk
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Er du tæt på dit forsikringsselskab?
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ĨĊĞŶďĞĚƌĞĚčŬŶŝŶŐƉĊĚŝŶĞĨŽƌƐŝŬƌŝŶŐĞƌ͘

“

sŝƐƚƆƩĞƌƐƉŽƌƚŽŐŬƵůƚƵƌ͕ĚĞƌŚǀŽƌǀŝŽŐǀŽƌĞƐ
ŬƵŶĚĞƌďŽƌ͘sŝĨƆůĞƌ͕ĂƚĚĞƚĞƌĞŶƉůŝŐƚŽŐĞŶŐůčĚĞ
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Tim Atzen Geneser, assurandør i Aulum

96 94 96 94 · vestjylland.dk
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Agerlandsfaunaen
Under temaet Markvildt og landbrug – uden at gå på
kompromis. En økonomisk gevinst for landmanden
havde Ballum Jagtforening indkaldt til vintermøde den
19. februar. Her var der inviteret tre foredragsholdere,
Jakob Bergmann Nielsen og Rasmus Ahlmann Nielsen
fra Danmarks Jægerforbund samt Flemming ThuneStephensen fra SJD.
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Tekst: Annette Laursen
Foto: Flemming Østergaard
Omkring 60 personer var mødt op. Formanden for Ballum Jagtforening, Keld
Oksen, bød velkommen og fortalte lidt om
jagtforeningen, der startede i 1954 og nu
råder over ca. 1.650 ha.
Ballum Jagtforening gør rigtig meget
for at forbedre levevilkårene for det vildt,
som lever på de arealer, foreningen har til
rådighed.
Ønsket er, at indsatsen skal gøres i forening med de landmænd, som ejer jorden.
Det hårde arbejde har allerede båret frugt,
da FJD’s Markvildtpris 2018 gik til landmand Tonny Lønne, som bor i området,
hvor SJD også har forvaltningsområde.
Vildtpleje er vigtig for foreningen, og den
giver derfor 0,25 kr. pr. m2 i tilskud til lodsejere for at lade hjørner og bløde pletter stå.
Mårhunden er nu næsten forsvundet. Der
reguleres ræve bl.a. fra områdets mere end
50 kunstgrave. Sidst, men ikke mindst, så er
der god afskydning af krager og skader.

Der er muligheder
Aftenens første indlæg stod vildt- og
naturkonsulent Jakob Bergmann Nielsen
for. – Det er ikke kun markvildtet, som er i
tilbagegang, forklarede han, men også insektbiomassen, hvor der ses en tilbagegang
på helt op til 70 %.
− Dette skyldes ﬂere faktorer, men
landmændene er blevet dygtige, og der
ﬁndes ingen ukrudt i markerne, og det gør
fødekæden svag i det opdyrkede land. Dette
betyder tab af levesteder og især komplette
levesteder, hvor der er adgang til både ly og
føde.
Jakob Bergmann forklarede, at udbyttet ikke er så stort i kanten af marken, og
i nogle tilfælde er udgiften ved at dyrke
kanten større end indtægten. Her er der
mulighed for at lukke ned for udsæds- samt
gødningsmængde. Arealet vil nu fremstå
mere lysåbent og give småvildt og insekter
mulighed for at trives. Der er heller ingen

grund til at efterså bare pletter i marken.
Der trækkes ikke i tilskuddene fra EU, og
udgiften ved at efterså pletter er ofte større
end udbyttet.
Han forklarede også, at der ingen faglig
begrundelse er for at sprøjte marken og
efterafgrøderne ned i november. Vildtet
hjælpes godt hen over vinteren, hvis landmanden kan vente.
Brakordningen er ændret, og brakken må
nu slås i april. Det åbner mulighed for at
brakmarker kan opdeles, så halvdelen slås
i april og resten senere på året. Desuden
er der mulighed for bestøverbrak, som er
fritaget for slåningskravet og kan køre i en
toårig rotation.
Mangler kantzoner
Vildt- og naturkonsulent Rasmus Ahlmann
Nielsen har lavet sit bachelorprojekt som
skov- og landskabsingeniør ud fra et areal
i Ballum-området. Projektet hed “Analyse

Når der er mange agerhøns i Ballum, skyldes det bla., at der stort set ikke ﬁndes høje træer.
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Ballum Jagtforening præmierer landmændene for at lade hjørner og kiler stå til
vildtet.

af agerhønsenes valg af biotop & vurdering af området omkring
Ballum-Rejsby-Hjerpsted som levested”.
Arealet omfatter 2.000 ha, der på baggrund af opgaven også er
blevet til Ballum markvildtlaug. Sidste år arrangerede lavet en markvandring i området. Den aktivitet vil man også indbyde til i 2019.
Rasmus har undersøgt området før og nu. I 1954 var der 241
marker i området. Nu er der 64. Det betyder, at den samlede markgrænselængde er gået fra 126,2 km til kun 59,3 km. Og det er jo lige
netop i markgrænserne, at insekter og småvildt trives.
I den periode, hvor Rasmus arbejdede med sit projekt, talte han 103
par agerhøns på projektområdet. Det svarer til 6,6 par pr. 100 ha. Det
er meget, meget ﬂot.
− Det er interessant, at jo nærmere havet des ﬂere agerhøns er der.
En af årsagerne kan være den næsten totale mangel på træer og hegn.
Der er ingen steder, hvor rovfuglene kan sidde på lur, sagde Rasmus
Ahlmann.
En anbefaling fra Rasmus var at få hegnene skåret langt ned, gerne
til en meter. (Det kan dog ikke bruges af landmænd, som skal have
gavn af lævirkningen).
En god ting er at lade træer og buske fra hegnet ligge og så lade
græs gro op imellem. Når dødt ved nedbrydes, giver det levesteder
for insekter, bakterier og svampe. Og de er med til at danne komplette levesteder. Er der ingen insekter, så er der ingen agerhøns.

Partridge mixture
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3,5
3,5
4,0
3,6
1,6
1,5
0,9
2,0
2,5
2,0
1,3
0,6
1,3
6,2

2&5
5
5
5
2
2
15
1
10
10
5
5
10
25

**68,31
56,67
32,35
74,33
76,23
182,43
51,00
335,00
61,05
49,50
57,80
173,25
45,38
37,88

3,0
10,0
1,0
1,0
0,8
9,0
2,0
3,0
3,0
16,0

9-14 Pk/478,50
2 & 10 **28,05
1
236,00
2 & 10
**99,17
2 & 15 **16,00
15
36,30
2
57,80
2 & 10 **123,75
10
47,52
10
25,58

ENÅRIGE AFGRØDER
Vildtmajs RAPID FIRE, bejdset
Boghvede
Quinoa
Honningurt
Gul sennep
Oliehør
Solsikke, ubejdset
Hamp (husk ansøgning)
Sorghum DWARF PENN 110
Gul lupin* MISTER

•

OVERVINTRENDE AFGRØDER
Fodermarvkål, GRÜNER ANGEL.
Foderraps, EMERALD
Stubturnips BARKANT (rodtype)
Rødkløver*
Hvidkløver*
Lucerne*
Cikorie SPADONA
Alm. rajgræs
Rørgræs
Stauderug
Majskolbegranulat, Rehofix
MK1500

••
••
••
••
••
•

0,5
1
125,62
0,7
2
71,17
0,4
1
101,99
1,0
2 & 10 **70,55
1,0
2 & 10
72,20
3,0
2 & 10 **70,55
1,0
1
170,00
2,0
10
42,50
••
2,0
2
187,75
••
10,0
10
25,99
•
Til opblanding af frø til
20
15,00
præcis udsåning
• Egnet, •• Velegnet, ••• Meget velegnet

* Bælgplante
** Pristillæg på 5,00 kr. pr. kg. ved køb af pakninger á 2 kg.

Bestilling af frø

Alle priser er eksklusiv moms og levering. Ved ordre over 7.000 kr. ekskl. moms leveres
fragtfrit. Ved ordre under 250 kr. tillægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Bestilling
foretages ved at udfylde kuponen på SJD’s hjemmeside (udfyldes og sendes elektronisk)
eller ved at ringe, sende eller faxe denne kupon til:
DLF · Højmevej 12 · 5250 Odense SV,
tlf. nr.: 63 17 16 00 · e-mail: agro@dlf.dk · faxnr.: 63 17 16 19
Som medlem af SJD får du 10 % rabat på ovenstående sortiment.
Husk at anføre medlemsnummer nedenfor.
Navn..................................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................
Postnr. ......................... By ..............................................................................................................
Medlemsnr. ..........................................Tlf. nr. ...............................................................................
CVR nr. ..............................................................................................................................................
E-mail (til faktura) .........................................................................................................................



Sønderjyske kager
I forbindelse med deres virke som vildt- og naturkonsulenter hos
Danmarks Jægerforbund tilbyder både Rasmus og Jakob at yde gratis
vejledning om naturforbedring til både landmænd og landbrugskonsulenter. Så er du landmand, eller kender du en landmand, som gerne
vil være med til at give bedre levesteder til småvildt og insekter, så
er en snak med en af de to en mulighed.
Der er faktisk rigtig mange muligheder, som kan udnyttes, og som i
sidste ende kan give en økonomisk gevinst til landmanden.
Ingen tager til det sønderjyske uden at blive præsenteret for et lækkert kagebord, og denne aften var ingen undtagelse. Lækre nybagte
boller og masser af kage.
Flemming Thune-Stephensen ﬁk lov at slutte aftenen af med at
fortælle om, hvad der rører sig i det nye SJD. Hjemmesiden ville
komme op at køre i slutningen af februar, og alle udvalg er besat.
En lærerig aften, som gav ny og nyttig viden.

Helårsmix til hjortevildt
Skoveng og vildtager
Kyllingemix (forårssåning)
Markvildt, dækning og føde
Insektvold/redeskjul
Pollen- og nektar blanding
MFO bestøverbrak
Blomsterblanding
Traditional Game Cover Mixture
Decoy Game Mixture
Late Cover Mixture
Boost Mixture
Millgame Millet Mix

Se mere på dlf.dk/landbrug/vildtafgroeder
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Forår i Andalusien
Euro Cup for kontinentale og bretoner 10. -15. februar
Foråret kommer altid tidligt til Andalusien, og dette år var ingen undtagelse. Høj
sol og 17-20 graders varme. Træning og konkurrence på rødhøns kun iført T-shirt.
Det kan næsten ikke blive bedre.
Tekst: Poul Valdemar Nielsen
Jeg kom til Andalusien nogle dage forinden
de store konkurrencer for at træne hundene.
Selvom de rødbenede agerhøns ikke opfører
sig som vores grå agerhøns, så havde alle
hunde ﬂere gode situationer især sidst på
dagen, hvor agerhønsene fouragerede i
hvedemarkerne. Marker, som havde nået en
perfekt højde til midt på støvlen.
Rødhønsene løber og er svære at sætte,
de sidder om natten ofte i oliventræerne og
ﬂyver ud i marken senere på dagen.
Jeg så mange gode, velgående hunde, og
det er utroligt ﬂot at se disse hunde i aktion
på de store hvedemarker. Jeg har dog ﬂere
af dem mistænkt for at løbe mere end at gå
på jagt, og mange af dem skal også styres
på ﬂøjten.
Det samme mønster, som jeg havde oplevet under træning, gentog sig på alle prøver.
Der var det først sidst på dagen, at hundene
kunne klare hønsene, og her kom de få
præmieringer.
Små fejl afgørende
I begge Euro Cups, som lå i forlængelse
af hinanden, deltog 15 lande og over 50
hunde.
Jeg selv deltog med tre bretoner. Og det
gik godt. Kenzo, som jeg førte for Thomas Klit, blev præmieret to gange på Euro
Cuppen og en gang på Breton Cuppen. Den
opnåede ikke højeste præmiering, fordi den
alle gange ikke var komplet rolig, da den
skulle kobles.
Desværre dømmes der altid sort-hvidt på
disse prøver, og en ubetydelig fejl straﬀes
hårdt. Eksempelvis blev jeg med en anden
hund stoppet før tid, da der lettede fugle på
marken, uden hunden havde været under
vind af dem.
Men held skal der til, og Kenzo var da
også heldig at være ude som en af de sidste
på tre af de ﬁre starter, og så gør det jo hel-
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Poul Valdemar Nielsen sammen med tre af de andre deltagere. De to hunde er hhv. Kenzo og en serbisk hund
(Privatfoto).
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Tæt på
På Bretonklubbens prøve lavede Kenzo
opvisning i, hvordan en stor jæger skal
anlægge sit søg. Farten var høj, og stilen inden for standarden. Den sluttede af med en
højrejst stand. Jeg skulle forcere et mindre
vådområde for at komme over til den. På

vej over, midt i vadestedet og med støvlerne fyldt med vand, gik fuglen af sig selv.
Kenzo forblev komplet rolig i opﬂugten, og
jeg skød i luften. Desværre ﬂyttede han sig
to-tre meter, da jeg kom over for at koble
ham. Han opnåede et CQN, som gives til
den stilrene hunde, som pga. en mindre
dressurfejl ikke kan tildeles CAC. Så tæt på
at vinde og så alligevel så langt fra!!

Udvalgte resultater:
Euro Cup for kontinentale:
Individuel:
1. Frankrig– “Habby du Pas des Cabanelles” Korthåret hønsehund
Lande konkurrencen:
1.Frankrig
2. Spanien
3. Ukraine

Euro Cup for Bretoner:
Individuel:
1. Gephore de Keranlouan (Italien)
2. Gis Lola od Postara (Serbien)
3. Colungo del Somontana
(Spanien)
Landekonkurrencen:
1. Italien
2. Spanien
3. Frankrig

Stedet hvor din
hund og kat holder ferie...
Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel
Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...
Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

Tlf. 6062 2435
info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk

SIGNAL 8682 5500

ler ikke noget, at det er en hund fra øverste
hylde.

Referater
Referater fra de sidste bestyrelsesmøder i DJU kan ﬁndes på dette link: http://www.danskjagthundeudvalg.dk/index.
php/referater
Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde og bestyrelsesmøde i SJD kan ﬁndes på dette link:
https://www.sjid.dk/referater-sjd-repraesentantskab-og-betyrelse

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
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Ræven tog bussen
Det går ikke altid som planlagt, slet ikke når det gælder ræve,
heller ikke i denne hændelse, der skete for 30 år siden.
Tekst og tegning: Egon Andersen
Jeg blev i efteråret kontaktet af en god ven og jagtkammerat, hvor
jeg er fast inviteret med mine korthår, især den ene, Lasse, der er
meget skarp på hårvildt samt glimrende schweisshund og apportør.
Min kammerat, som er grusgravsentreprenør, bad mig komme
med Lasse ud i grusgraven, da han først på eftermiddagen havde set
en ræv, der kom hinkende på tre ben og så elendig ud. Han fortalte,
at han havde forsøgt at skyde den haltende og måske skabbefængte
ræv, men det var mislykkedes.
Skab eller ej, den ræv måtte ﬁndes, og jeg kørte ud til grusgraven.
Ankommet til grusgraven, ﬁk jeg vist, hvor ræven havde været, og
jeg besluttede at sætte schweissremmen på Lasse, som straks tog
fod op, men desværre endte det på bagfod langs et markskel.
Da grusgraven rummer nogle store jordvolde, som er godt tilgroet
med høj ukrudt, blev jeg enig med mig selv om, at jeg ville slippe
hunden, som kort efter ﬁk kontakt med ræven oppe på jordvoldene.
Tæt forfulgt af hunden ﬂygtede ræven ud over åbent terræn, uden at
jeg kunne komme til at skyde.
Ræven ændrede dog kurs ned mod en udrangeret HT bus, hvor
udgangsdøren stod åben. Bussen benyttes i det daglige til kontor og
frokostrum i den ene halvdel og værksted i den anden.
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Min ven, som stod ved bussen og så, hvad der skete, sprang ind i
bussen for at hente sit gevær i håb om at kunne skyde ræven. Men
inden han havde fået geværet ladt, var ræv og hund inde i bussen.
Hunden kom dog hurtigt ud igen, noget slukøret, da den mødte min
bevæbnede ven.
Han havde på trods af forvirringen dog åndsnærværelse nok til at
få døren smækket i for mikkel, der var løbet videre ind i værkstedet
og sad med hovedet gemt i et hjørne blandt tandhjul og andet godt.
Hvad nu? Ikke andet for end at få en jæger med en mindre kaliber
til at komme, så vi kunne få ræven aﬂivet. Et skud med en cal. 12
ville nok lave et for stort ekstra udluftningshul i bussen.
Ræven blev aﬂivet, og det viste sig, at begge forben – især poterne
– var forkrøblede og uden hårvækst, ligesom den også havde et
åbent sår på benet. Det tydede på en gammel skade fra en anskydning, hvor skuddet havde været for lavt.
I øvrigt var ræven ellers sund og med ﬁn pels, og intet tydede på
angreb af skab.
Der smuttede vist nok en ekstra gravøl ned.
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SJD Udstillingen i Vissenbjerg søndag den 16. juni 2019
Udstillingen begynder kl. 9:30, men allerede fra kl. 8:30 er der
mulighed for at deltage i gratis ringtræning, hvis du skal have
de sidste ﬁf inden udstillingen.
Du møder blot op på pladsen kl. 8:30 og spørger efter ringtræning.
Dette er en af de få udstillinger kun med stående jagthunde,
hvor der også bliver kåret en Best in Show-hund.
Det sker kl. 14:00 i store ring, hvor den bedste fra hver race
dyster om titlen BEDST I SHOW (BIS).
Der er fodersække fra PROF. DOG og gave fra SJD til de ﬁre
bedste hunde på dagen i Best i Show.
BIS dommer 2019 er Svend Løvenkjær
Der er fodersække til BIR og BIM i hver race samt en prøvepose til samtlige deltagere sponsoreret af PROF. DOG.
Der kan tilmeldes i alle klasser, undtagen mellemklasse.
Tilmelding til udstillingen foregår via hundeweb, sidste frist for
tilmelding er 2.juni 2019
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte udstillingens kasserer Marrit Stærkær, tlf. 40586036 eller kennelstaerkaer@gmail.com

dende villaveje.
Der må ikke opstilles telte ved ringene
Nummerskilte udleveres ved ringen
Gratis fælles morgenmad Fra kl. 8:00
Salg af hjemmelavede grillpølser og øl/vand hele dagen på
pladsen
Klubberne har inviteret følgende dommere:
Dansk Pointer Klub: Marianne Weichenfeld
Langhårsklubben: Marie Petersen
Dansk Breton Klub: Poul Valdemar Nielsen
Engelsk Setter Klub i Danmark: Jessie Borregaard Madsen
Korthaarklubben: Tenna Bihlet
Dansk Münsterländer Klub: Gunnar Jensen
Dansk Irsk Setter Klub: Annette Bystrup
Dansk Gordon Setter klub. Annette Bystrup
Dansk Ruhår Klub: Svend Løvenkjær
Dansk Vizsla Klub: Gunnar Nymann
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde: Connie Jacobsen
Dansk Weimaraner Klub: Karin Høy
Klubben for Jagthunde uden Specialklub: Marie Petersen (kun
grp.7 racer kan deltage)

Udstillingen foregår ved Vissenbjerg Hallerne, Idrætsvej 3,
5492 Vissenbjerg. Der kan med fordel parkeres på de tilstø-
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Fasanen - en del af fa
Er fasanen blevet en fugl, vi sætter ud bare for at skyde, eller er vi bevidste om,
at den er en fugl, der hører til den danske agerlandsfauna?
Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Sten Christoﬀersson m. ﬂ.

Hunden har rejst fasanen. Om et sekund vil haglsværmen indhente den.
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aunaen
Redaktøren i de gode, gamle dage. Foto: Bo Jarner.

Mica havde stand ude i roerne, og Paw sekunderede på klos hold. Jeg gik op bag ved
hende og lod hende gå frem. Det raslede i roebladene. Vinger baskede, og hæse fuglestemmer skældte ud. To kokke steg til vejrs, væk, væk, væk, men et velrettet skud
indhentede den ene, som måtte tilbage i roerne for hurtigt at blive apporteret.
Det sceneri oplevede jeg mange gange hver eneste jagtsæson med mine hunde for
40-50 år siden. Hvor der var roer, og det var der mange steder, var der fasaner, og lå
roerne så op til en rigtig god fasanbiotop, så var der mange, også uden at vi satte en
eneste ud.
Høstede af overskuddet
Ligesom det åbne land i årene efter 1950 var godt for agerhønen, så var det også
godt for fasanen. Jægerne nedlagde i snit 450.000 fasaner hvert år, og kun få af disse
var opdrættede fugle. Opdræt og udsætning var nemlig dengang noget, som stort set
kun blev praktiseret på godserne og i et langt mindre omfang, end tilfældet er i dag.
Med andre ord: Man gik på jagt efter vilde fasaner og høstede af det overskud, som
naturen hvert år frembragte.
I ﬂere af landets amter var der også stærkt reduceret eller slet ingen jagttid på
fasanhøner netop med det formål at ophjælpe bestandene. Og selv om der var jagttid,
var der faktisk mange jægere, som ikke skød høner.
Jeg husker således tydeligt, da min far skød den første fasankok på nogle af de
terræner, hvor jeg stadig går på jagt, og jeg husker, hvordan fasanerne langsomt,
men sikkert indtog landskabet. De holdt til omkring mosen og spredte sig så ud i de
roemarker, der var på alle gårdene.
Somme tider var der mange, andre år lidt færre. Nogle år havde vi så mange fasa-

Vi havde alle fin jagt på det overskud, naturen frembragte.
ner, at vi tog en roemark med som såt til gæstejagten. Det gav skud i bøssen og fugle
på paraden.
Indtil jeg ﬂyttede hjemmefra, boede jeg i Fredericia, og her havde min far bl.a. fået
jagten på tre husmandssteder. Der var forskellige markafgrøder, nogle hegn og et par
mindre remiser. Vi skød gerne 10 – 12 kokke på en sæson. Andre steder bl.a. i det
fynske skød man meget mere.
Men vi havde alle ﬁn jagt på det overskud, naturen frembragte.
Kompensation med udsætning
Men alt har en ende, og det havde de gode tider for fasanen også. Ændringerne i
Jagthunden nr. 2/2019
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landbrugsdriften gik også ud over ”asiaten”, og den blev som så
mange andre agerlandsarter trængt. De vilde bestande gik tilbage,
samtidigt med at der kom et øget prædatortryk pga. fredninger og
reducerede jagttider på disse rovdyr.
Hvad gør man så? Fasaner er ret lette at opdrætte, så man tog ved
lære af herregårdsskytterne og begyndte at sætte ud. Jagtbladene
bragte den ene artikel efter den anden om, hvordan man kunne lave
opdræt og udsætning, ligesom der kom artikler om terræner, hvor
man havde succes og ﬁk et betydeligt større jagtudbytte af fasaner
end tidligere. På 50 år fordobledes jagtudbyttet af fasaner alene på
grund af udsætning.
Ganske langsomt ændrede holdningerne sig. Man satte fasaner ud
med det ene formål at skyde dem, og opfattelsen af fasanen som en
dansk ynglefugl er efterhånden gået ﬂøjten. Det har været til stor
skade for den smukke vildtart, og det har været til stor skade for

I virkeligheden ville mange jægere med stående
hunde have langt mere ud af at have fasaner på
terrænet end agerhøns, alene af den grund, at
jagttiden på fasaner i dag er fire måneder.
jagten og jægerne.
I virkeligheden ville mange jægere med stående hunde have langt
mere ud af at have fasaner på terrænet end agerhøns – alene af den
grund, at jagttiden på fasaner i dag er ﬁre måneder.
At skyde en kok i december eller januar ved et dige eller på en
grøftekant for en stående hund er jagt af meget høj kvalitet.

Skab levesteder
Men hvad kan vi så gøre, og hvad bør vi gøre? For det første skal vi
holde op med at betragte fasanen som ”bare en skydefugl”. Fasanen
er i dag en vildtlevende dansk ynglefugl, der ligesom haren, agerhønen, lærken, viben og bomlærken er knyttet til agerlandet.
I vinterperioden opholder fasanen sig gerne i store remiser,
skovområder, moser og lignende, men når foråret holder sit indtog,
trækker den ud i det åbne land for at ﬁnde yngleområder. Det er
her, man skal sætte ind.
I dette blad har vi mange gange skrevet om, hvordan man etablerer leve- og ynglesteder for hønsefugle, så vi skal nok holde os fra
en detaljeret manual, men blot pege på fem vigtige elementer.
1. Etabler små fansanvenlige områder med lave buske, god
dækning og vand.
2. Gode redepladser. Det opnår man bedst ved at have arealer med
gammelt græs, der giver gode skjul.
3. Kyllingebiotoper. Disse anlægges i tilknytning til områderne
med redepladser i form af faunastriber, der anlægges senest
1. maj.
4. Fodring i det åbne land. Vi har før omtalt vigtigheden af et netværk af foderautomater til hønsefugle i det åbne land. Fodring
frem til sankthans sikrer en langt større ynglesucces.
5. Prædatorkontrol. En lang række arter truer fasanernes ynglesucces, og mange af disse har vi rigtig gode muligheder for
at regulere. Krage, skade, ræv og mårhund. Det er bare med at
komme i gang. Det virker.
Hvis vi som jægere skal kunne holde ud at se os selv i spejlet, må
vi simpelthen være med til at gøre en indsats for, at agerlandsarterne får bedre livsbetingelser, og her er fasanen en af dem.

Fasanterræn med remiser og naturlige småbiotoper. Foto: Flemming Østergaard og Kim Henriksen.
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Det ene udelukker ikke det andet
Skal vi så helt droppe fasanudsætning? Nej,
på ingen måde.
Ligesom man godt kan have en superﬁn
å, hvor havørrederne står, kan man jo godt
have en put and take-sø et andet sted på
ejendommen. Derfor er der heller ikke noget i vejen for, at man kan have fasanudsætning i skoven eller mosen, samtidigt med at

man alle de steder, hvor det er muligt i det
åbne land, gør noget for markvildtet.
Måske er det også en god idé at tænke
mere på fasanen i prøvesammenhæng. Jeg
er overbevist om, at ikke mindst vore efterårsvinderprøver ville blive af langt højere
kvalitet, hvis de blev afholdt på terræner
med en naturlig fasanbestand og en supplering, der var godt tilvænnet terrænet.

Sådan var ﬂere af de vinderprøver, jeg for
snart 50 år siden deltog i. Der var ofte 5-10
vilde fasaner i hver lille roemark, og når vi
kom på godserne, var de fasaner, hundene
blev præsenteret for, fugle, som var vant til
at færdes i de pågældende marker. Derfor
opførte de sig naturligt, og det var ikke
muligt at skelne vilde fra udsatte.

Fasanernes canadiske paradis
Tekst: Flemming Østergaard

Her ligger Pelee Island i det østlige Canada tæt ved grænsen til USA.

I virkeligheden har fasanen en fantastisk formeringsevne, hvis den
har ordentlige leve- og ynglebetingelser. Hvis man laver det tankeeksperiment, at en fasanhøne får 12 kyllinger, der alle overlever
og igen formerer sig med fuld overlevelse, vil det på 10 år blive til
rundt regnet 120 mio. fasaner.
Så galt går det heldigvis ikke, men udsætningerne på Pelee Island
i Ontario, Canada, giver et ﬁngerpeg om, at få fasaner kan blive til
rigtig mange på få år.
Pelee Island er på 4.000 ha, og her udsatte man i 1927 32 fasaner.
Der var intet rovvildt på øen. Fem år senere anslog man bestanden
til at være på 20.000, og efter otte år ca. 50.000. Bestanden stabiliserede sig på omkring 35.000.
Denne bestand dannede i mange år grundlag for en årlig afskydning på 24.000 fasaner, og jægere fra store dele af Nordamerika
strømmede hvert år til for at løse jagtkort til at nedlægge 12 fugle.
Det var helt fantastisk og lyder i vore øren som det rene eventyr.
Men det viser, at hvis livsbetingelserne er optimale, så kvitterer
fasanen for det.

Lidt historik om fasanen
Tekst: Flemming Østergaard
Fasanen kom til Danmark i 1562 og blev i
ﬂere år kun holdt som prydfugl.
I 1840 gik man i gang i Kongelunden
med at etablere de første vildtlevende
bestande.
I de efterfølgende år blev det almindeligt på godserne at opdrætte fasaner til
udsætning.
Fra godserne spredte fasanerne sig til det
omkringliggende landskab.
I 1932 begyndte Jagtfonden at støtte
udsætning rundtom i landet, og på den
måde etableredes der bestande i stort set
hele landet.
2019. Er det her, vi vender? Fasanen
bliver igen anerkendt som en dansk
ynglefugl, der beriger agerlandet med sin
tilstedeværelse.
Og glem så ikke, at uanset om den er
vild eller udsat, så er det en jagtoplevelse
på øverste hylde at skyde en kok for en
stående hund i december eller januar. Da
er de værdige modstandere.

Hunden bærer stolt vinterkokken. Foto: Kim Henriksen.
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Redeskjul
Tekst Hugo Jensen
Foto: Martin Engell Jensen
Agerhønen har altid forsøgt at tilpasse sig den menneskelige dyrkningskultur. Alliancen mellem menneske og agerhøne er gammel.
Der er virkelig mange små håndsrækninger, vi kan give, og agerhønen er altid klar til at udnytte vores hjælp. Det har der gennem tiden
været mange eksempler på
Udnyt bestående landskabselementer
På Eskjær har vi fra Breum by en gammel vandresti, som nu er blevet spærret og nedlagt. Stien ligger lige op ad et lille gammelt dige,
der ligesom stien nu er groet til og står med vissent græs. Tilgroet
sti og gammelt dige udgør tilsammen en udmærket ynglebiotop, og
da stien er lukket, er der ro for vandrende borgere og deres hunde.
Vi har en række fodertønder med hvede, som står i den naturlige
græsbiotop, der er opstået, efter at stien er nedlagt. Med deres placering i ynglebiotopen vil vi sige til agerhønen: Se her, her har du
et godt yngleområde og tilmed føde tæt ved reden i hele rugeperioden.
Tønderne med hvede har stået der siden januar, så fuglene har kunnet vænne sig til dem og komme i god form til yngleperioden.
Biotopen med gammelt, vissent græs giver en fremragende
ynglebiotop. Der er lavet undersøgelser, der viser, at områder med
halvlangt, vissent græs fra det forgangne år (”residual grass” siger
de engelske eksperter), er agerhønens absolut foretrukne ynglebiotop. På den ene side af det nævnte område har en agerhønevenlig
lodsejer en stor majsstub, hvor der holder to ﬂokke høns til, og på
den anden side har Eskjær Hovedgaard jord.
Det er selvfølgelig en ønskesituation for os. Nu gælder det om at
få anlagt kyllingestriber på et par meter øst for den gamle tilgroede
sti og det samme vest for. Så har vi en ret bred strukturrig biotop,
idet redebiotop og kyllinge-føde-biotop ligger lige op ad hinanden.
Omvendte juletræsbunde
Vi har tænkt os at gøre området yderligere attraktivt for agerhønen.
Vi kan ikke plante hvidtjørn på det gamle stiområde. Det må vi
ikke. Det ville ellers være ønskeligt. Man ved, at agerhønen elsker
at anlægge sin rede under tornede gevækster. Men vi anbringer
nogle tilsavede juletræer, træer, som alligevel skulle kasseres. Hvis
vi gør det, så hjælper vi agerhønen med at ﬁnde gode redeskjul i
den i forvejen indbydende biotop.
Men hvordan bærer man sig ad? Lige over det sted, hvor træets
grene begynder at blive rigtig lange, saver man træet over og det
samme et stykke længere nede, og så vender man træet, så undersiden af nålene nu vender opad. På den måde får træet en indbydende

Omvendt, afklippet juletræ er et glimrende redeskjul.

form til redested.
Det er oplagt for agerhønen at lægge reden på jorden under de
skærmende grangrene. Sørg for, at ”redeskjulet” står stabilt og
ikke kan blæse væk selv i en hård storm. Her kan et par ﬂiser, der
lægges på nogle af grenene gøre god gavn. Man skal ikke fjerne
juletræerne, når de er afnålede. Der vil gro græs op i det afnålede
grenværk og danne et ﬂetværk, så også det afnålede træ fremdeles
vil betyde et redetilbud til agerhønen.
Hvis man ikke har tilgang til nåletræer, så vil udlagte løvgrene
også gøre gavn.
Agerhønen vil formentlig vælge at lave sin rede i yderkanten af de
omvendte juletræer. Man ved med sikkerhed, at den også kan lide
at have et vist udsyn fra sin rede.
Pas på fugt
Meningen er altså, at parrene først skal føle sig tiltrukket af fodertønderne i den gode naturlige redebiotop. De omvendte graner skal
yderligere gøre det nemt at ﬁnde en oplagt redeplads. Men husk,
når man anbringer de tilsavede træer, så gælder det om at anbringe
dem, så der ikke kan samles vand under dem. De skal fugtsikres
på den måde, at de anbringes højt, så der er aﬂøb for vand. Det har
agerhønen selv et skarpt blik for, når den vælger redeplads. Det vil
derfor være at imødekomme den at tænke på det.
Bræmmer med gammelt, vissent græs. Det
perfekte sted til agerhønens rede.
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5-Klub Apporteringsprøver 2019
Dansk Weimaraner Klub, Klubben for Gamle Danske Hønsehunde, Langhårsklubben, Dansk Vizsla Klub,
Klubben for Jagthunde uden Specialklub.
Apporteringsprøve Midtjylland:
lørdag 22. juni 2019 kl. 9.00
Anmeldelsesfrist: søndag den 16. juni 2019.
Mødested: Jagthytten, Søndre Fælledvej 50, 7160 Tørring
Prøveleder: Jørgen Gerstrøm, Ildvedvej 4, 7160 Tørring. Tlf. 75
80 21 41 /29 24 21 40
E-mail: theibelgaard@gmail.com
Apporteringsprøve Sjælland:
Lørdag den 29. juni 2019 kl. 9:00
Anmeldelsesfrist: søndag den 23. juni 2019.
Mødested: Mogenstrup Grusgrav, Indkørsel: Ved Bøgesøvej
27A, 4700 Næstved

Dommere: Anne og Claus Secher.
Adm. Prøveleder: Anders B. Mortensen. Mob. 41 42 21 81. Email: abmvizsla@krudt.dk
Prøveleder på dagen: Dommerne.
Kaﬀe fra kl. 8:00 til alle der møder op (deltagere og tilskuere /
potentielle hvalpekøbere).
Tilmelding skal ske på hundeweb: www.hundeweb.dk efter 1/5.
Der dømmes efter DJU´s Fælles Markprøve Regler.
Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde.
Nyeste udgave, på DJU’s hjemmeside.
Prøven er åben for alle racer.
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DANSK
RUHÅR KLUB

Formand:
Jens Toft Nielsen, Fjellebrovej
11, 5750 Ringe. Telefon: 29 21
85 55
e-mail: formand@ruhaar.dk
Kasserer:
Steen Langkjær, Stærevej 13,
3200 Helsinge. Telefon: 53 66
78 40.
e-mail: kasserer@ruhaar.dk
Klubredaktør:
Vibeke Gude, Mosevænget 8,
7160 Tørring. Telefon: 40 30
35 36.
e-mail: jagthunden@ruhaar.
dk

www.ruhaar.dk

Fra redakt¯ren
Tak til Annette Laursen,
Sven-Otto Hansen og Axel
Hansen for indsendte indlæg.
Send gerne historier til jagthunden@ruhaar.dk. Det kan
være en god jagtoplevelse,
en god træningsoplevelse,
en god familiehistorie, en
god prøveoplevelse. Alt har
interesse.

Kalender
Generalforsamling 13. april
2019.
Træn din ruhår – mest for
mænd 26.-28. april 2019.
Quinde træn din ruhår 3.-5.
maj 2019.
SJD – udstillingen 16. juni
2019.

Foto: Annette Laursen.
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65-års jubilæum
Den 3. januar 1954 meldte
Kaj Hauge, Bredballe sig ind
i Dansk Ruhår Klub, dengang
var han 16 år gammel. Det er
nu mere end 65 år siden og
vist første gang at klubben kan
fejre en 65 års jubilar. Et kig på
medlemslisten vil afsløre at
der ikke er mange tilbage fra
den tid.
Kaj ´s første ruhår var Freja af
Bredballegaard. Kaj boede og
bor stadig i Bredballe lidt uden
for Vejle sammen med sin kone
Kirsten. Det var Kajs fødegård
Bredballegaard, som senere
gav navn til hans kennel. Og
navnet Bredballegaard ﬁnder
man stadig i mange stamtavler
hvis man går langt nok bagud.
Kaj har ikke længere ruhår, men
er da heldigvis stadig medlem
af klubben.
Kaj Hauge og Arne Laursen gik
i skole sammen og da de kom
op i teenageårene, besluttede
de sig for at købe hver deres
ruhårede hønsehund.
De to brugte nu det meste af
deres fritid med, på cykel at
køre rundt i lokalområdet, og
træne hund på mark samt i
vand og skov. Dengang var der
ikke mange som dyrkede den
interesse så der var ingen mangel på gode træningsarealer.
Hvis man skal dvæle ved tidligere tider, så var det dengang
der lå en god ﬂok agerhøns for
hver 10 tønder land og snepperne måtte skydes om foråret.
Slaraffenland for to unge gut-

En yngre udgave af Kaj Hauge sammen med Bredballegaards Rex. Privat foto.

ter med hver sin friske ruhår.
De to nye ruhårsejere skulle jo
også på markprøve. Dengang
var der ikke så mange, der
havde bil og de to var alt for
unge til i det hele taget at have
et kørekort. I de første år var
det derfor afsted på hundeprøve med bus eller tog.
I 1968 vandt Kaj Hauge Danmarksmesterskabet med Bredballegaards Rex. Et avisudklip
fra den gang fortæller at Kaj
og Rex med sejren på danmarksmesterskabet samtidig
opnåede et brugschampionat.
Ved danmarksmesterskabet
året før, var det Rex´ s datter

Nordbirks Mille som vand DM.
Skal der kigges lidt mere
tilbage til den tid, hvor Kaj
meldte sig ind i Dansk Ruhår Klub, giver et katalog fra
Vand og Slæb prøven i Jegerup
august 1956 et indblik i datidens ruhårede hønsehunde og
deres førere. I 1956 var 16 ruhår
tilmeldt. En var ikke mødt. Af
de 15 startende hunde var der
kun 3 som ikke bestod.
Kære Kaj, hjertelig tillykke
med jubilæet, håber du vil være
med i mange år endnu.
Annette Laursen

En hilsen til alle engagerede ruhaarsfolk
Når man, som jeg, bor på
en ø (Læsø), giver det nogle
udfordringer, både praktiske
og økonomiske, når man skal
til prøver og udstillinger som
hundefører og dommer. På
grund af min alder, jeg bliver 82
i år, har jeg ikke længere hund
selv, men vi har ruhaar i huset,
for min hustru, Grethe Sonne
Hansen, har en tæve som hun
har ført på både prøve og udstilling. Det er jo sådan, at når
man skal disse ting, skal man
jo altid overnatte, tit både før
og efter begivenheden.
Mit arbejde for Dansk Ruhaar
Klub består i at jeg fører Avls-

og Championats registret, i tæt
samarbejde med vor webmaster, som jeg har et glimrende
samarbejdsforhold med. Ud
over registret laver jeg også
noget avlsstatistik for klubben. Jeg har ført avlsregistret
siden 1972, hvor jeg startede på
opfordring af årbogsredaktør
Mogens G. Madsen.
Jeg har været udstillingsdommer for Ruhaar siden 1998
og siden (2002) blev jeg også
gruppe-7 dommer.
I mange år har jeg også
været prøveleder på Læsø for
markprøver, apporteringsprøver
og schweissprøver, men nu
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har yngre kræfter overtaget
markprøverne. Så udover Dansk
Ruhaar Klub har jeg i mange år
haft et tæt samarbejde med
Danmarks Jægerforbund og
Læsø Jagtforening.
Med venlig hilsen
Sven-Otto Hansen

Privat foto.

DANSK RUHÅR KLUB

Fejl i 90 års Jubilæumsmagasin
Redaktionen har konstateret fejl i listen over modtagere af HI nåle
i sølv. Hermed en revideret lise og redaktionen beklager fejlen.

Foto: Axel Hansen.

SJD-udstillingen - s¯ndag den 16. juni
Der var engang, det at gå på SJD(FJD) udstilling var en stor del af
hundesporten.
På SJD (FJD) udstillingerne mødtes man til konkurrence, gensyn
med gamle venner og bekendte og hyggeligt samvær.
Den Ruhårede hønsehund var i mange år en af de store racer på
disse udstillinger.
Ved klubbens 50-års jubilæum i 1978 var der 103 ruhårede på
FJD-udstilling, 25 år senere, i 2003 var antallet faldet til 44
hunde.
De senere år har der været omkring 30 ruhårede på SJD-udstillingen.
Er udviklingen eller snarere afviklingen på SJD(FJD) udstillingerne udtryk for, at man ikke har interesse for den ruhårede
hunds udseende, om den er racetypisk på eksteriøret?
Skylder man ikke sig selv og sin hund at komme på udstilling
mindst et par gange i livet?
Første gang kunne være som hvalp/ung hund og få sin hund
bedømt på eksteriøret, og så komme igen når den er blevet et
par år, hvor hunden er færdigudviklet til endnu en bedømmelse
af eksteriøret. Har hunden udviklet sig på en måde, så den kan
leve op til racestandarden som voksen hund?
For de som opdrætter, kan det være en god rettesnor for, om
man laver ”hele hunde”, racetypisk eksteriør og gode jagtegenskaber.
Ved dette års udstilling er Svend Løvenkjær dommer.
Intet kommer som sagt af sig selv. Et hold af repræsentanter
for de stående jagthunde har arbejdet i et år for, at det skal blive
en god SJD (FJD)udstilling for din hund og dig.
Det er på denne udstilling du har mulighed for at se en bred
vifte af de stående jagthunde.
Håber vi ses søndag den 16. juni 2019 på SJD(FJD)-Udstillingen.
Mvh. Axel Hansen

Dansk Ruhår Klubs
områder adresser og

aktiviteter

Vendsyssel området:
Kontaktperson: Lars Jørgensen, 2393
0025 E-mail: vendsyssel@ruhaar.dk
Hundetræning starter 3/4 kl. 1830
og kører så lang tid der er tilslutning,
vi tager udgangspunkt i den enkelte
Hund/fører. Prisen er 50,- pr. gang
inkl. vildt til apportering, vi mødes
første ved DCH huset i Hirtshals

(markerne bag transportcentret)
Har I forslag til aktiviteter, så giv
besked til os i bestyrelsen.

Thisted området:
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen
Irupvej 5, 7755 Snedsted, 9793 61192764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Schweisstræning
Træningen kan aftales med Poul
Sørensen 8128 4918
Schweissprøve i Stenbjerg Klitplantage lørdag den11/5-2019
Mødetid kl. 09.00 Stenbjergvej (tæt

på Stenbjerg, vises med skilte)
40 timer 1000m, 20timer 1000m, 20
timer 400m, 3 timer 400m
Prøveleder Ole Pedersen 2067 6139
(tilmelding på hundeweb)
Apporteringstræning
Mandag den 17/6 kl. 17.00 i Vigsø.
Tilmelding til Ole Brandt 2679 2162
senest den 14/6
Mandag den 24/6 kl. 17.00 i Vigsø.
Tilmelding til Ole Brandt 2679 2162
senest den 14/6
Følg med på hjemmesiden, den
bliver løbende opdateret.
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Hobro området:
Kontaktperson: Allan Nordkvist
Jakobsen, 5176 6490 E-mail: hobro@
ruhaar.dk
Lokal schweissprøve 28-4-19 tilmelding til Allan Nordkvist Jakobsen
Ræveslæbstræning Hadsund.23/7
Kl.19 ved Jan Barholomæussen
Ræveslæbstræning Uhrehøj 25/7
Kl.18.30 ved Allan Nordkvist Jakobsen (tilmelding senest 2 dage inden
træning!!)
Afslutning og anerkendt prøve 22/8
(29/8)
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Egtved området:
Kontaktperson: Johnny Jørgensen.
2345 4232 E-mail: egtved@ruhaar.dk
Tema træning
Der trænes grundprincipper før apporterings prøver mm.
Dette henvender sig til hunde der
KAN apportere men skal være klar
til prøver
Der trænes i det der ofte giver
problemer, så som ro på post, stop,
lydighed og dirregering ved apportering
Der trænes med dummyer
Dette er på hold af max 10 hunde
5 aftener fra kl. 18.00 til 19.00 på
Hærvejen 20. 7183 Randbøl
Datoerne er 8/4-16/4-23/4-7/5-14/5
pris 250 kr.pr. hund
Tilmelding på egtved@ruhaar.dk

Foto: Annette Laursen.

Randers/Grenå området:
Kontaktperson: I øjeblikket ingen
kontaktperson

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmussen, Arnborgvej 12, 6933 Kibæk, 2781
2528
E-mail: herning@ruhaar.dk
Der skelnes prismæssig mellem om
du er medlem af Dansk Ruhår klub
(eller anden klub under SJD) eller ej.
Derfor kan det betale sig, at melde
sig ind i Ruhårklubben i dag til kasserer Steen Langkjær. Send en mail
på kasserer@ruhaar.dk
Alle stående jagthunde racer kan
deltage, men ved overtegning har
ruhår fortrinsret, på nær fuldbrugstræning, da den køres i samarbejde
med korthårsklubben Midt- Vestjylland, med ligelig fordeling af ruhår
og korthår.
Tilmelding er bindende og der betales første gang ved træningsstart
enten kontant eller på MobilePay.
Helst det sidste.
Ræveslæbstræning/prøve ved Bjørn
Barslund og Jesper Kjelds:
Forventes at blive i marts/ april.
Oplysninger kommer senere.
Vand og slæb træning:
Træningssted: omkring Søby Kølkær.
Træningsstart: Torsdage d. 23/5 –
30/5 – 6/6 – 13/6 – 20/6 – 27/6 – 4/7
– 11/7 afslutning. Alle dage
Starter kl. 18.00. Første træningsaften mødes vi ved Kølkær hallen,
Søbysøvej 7, Kølkær, 7400 Herning.
Alle hunde skal ved træningsstart
kunne grundlæggende apportering
fra land/vand af fugle og hårvildt.
Tilmelding til: Annette Rasmussen
på 2781 2528. Senest søndag den 20.
maj. Pris: 400,- kr.
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Marktræning efterår ved Ernst
Madsen:
Vi afholder marktræning 3 gange
i alt, hvor der søges om tilskud fra
klubben, til biotop pleje af de terræner der bruges, da der udsættes
fugle efter gældende regler for
udsætning.
Følgende datoer er planlagt: Fredag
d. 2/8 – fredag den 10/8 og fredag d.
16/8 alle 3 gange kl. 14.00.
Tilmelding senest: søndag den
28.juli til Annette Rasmussen på
2781 2528. Max. 12 hunde.
Pris: 300,- kr.
Mødested: Faster Kirkes p-plads,
Møllebækvej 1.B, 6900 Skjern.
Lokal markprøve omkring Timring/
Vildbjerg:
Afholdes Søndag d. 25/8 kl. 8.00.
Sted oplyses senere. Pris inkl. Morgenkaffe200,- kr.
Tilmelding til: Annette Rasmussen
på 2781 2528. Senest søndag den 18.
august.
Fuldbrugstræning:
I samarbejde med Korthårsklubben Midt-Vestjylland afholdes der
fuldbrugstræning, som påbegyndes
mandag d. 17. juni og følgende mandage frem til den første fuldbrugsprøve i september.
Mødested: Hundeskoven i Ringkøbing/ Haunstrup brunkulslejre
skiftevis med start i Ringkøbing.
Tilmelding til: Ole Sørensen på 4056
5626 senest fredag den 7. juni. Max
12 deltagere.
Deltagergebyr oplyses ved tilmelding og betales ved første træningsdag.
Områdemøde:
Vores årlige område møde afholder
vi onsdag d. 6. november i Troldhede
hallen, Idrætsalle 1, 6920 Videbæk kl.
19.00. Program bliver lagt ind senere.

Tema træning, Ræv
Tirsdag den 28/5 kl. 18.00
Dette er en aften hvor I får værktøjer
til at apportere ræv med succes
Hundene skal kunne apportere men
der gives gode tips
Der er max 10 hunde på holdet. Pris
50 kr. pr. hund
Sted: Hærvejen 20,7183 Randbøl
Tilmelding på egtved@ruhaar.dk

Esbjerg området:
Kontaktperson: Anette Lindhardt
2236 4921 E-mail: esbjerg@ruhaar.dk
Teoriaften omkring udstilling
Tirsdag den 23. april kl. 19.00, Enghave, Astrupvej 36, 6715 Esbjerg N
Overvejer du at gå på udstilling med
din hund, så kan du her høre den
erfarne Lone Jørgensen fortælle
om tilmeldinger, krav til hunden,
præmieringer, ﬁf til præsentationen
m.m.
Aftenen tilrettelægges i samarbejde
med Kleiner Münsterländer klubben.
Der er maks. antal pladser, som fordeles efter først til mølle princippet,
når der er betalt.
Tilmelding senest den 16. april til
Lone Jørgensen på 2440 7507 eller
mail til mail@enghavewellness.dk.
Betalingen skal ske ved tilmelding på
MobilePay 82770
Pris inkl. kaffe og kage: 50 kr.
Trimmeaften
Tirsdag den 14. maj kl. 17.00, Enghave, Astrupvej 36 6715, Esbjerg N
Tag din hund med til en trimmeaften. Lone Jørgensen demonstrerer
og vejleder dig i, hvordan du trimmer
din hund i overensstemmelse med
de skønhedsidealer, der er for den
ruhårede hønsehund.
Denne aften får du 10% i butikken
på trimmeværktøj.
Der er maks. antal pladser, som
fordeles efter først til mølleprincippet, når der er betalt.
Tilmelding senest den 7. maj til
Lone Jørgensen på 2440 7507 eller
mail til mail@enghavewellness.dk.
Betaling skal ske ved tilmelding på
MobilePay 82770. Pris inkl. kaffe og
kage 75 kr.
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Ringtræning x 2
Tirsdag den 4. juni og tirsdag den11.
juni kl. 17, Enghave, Astrupvej 36,
6715 Esbjerg N
Skal du være klar til Ruhårklubben’s udstilling i Bredsten, så er der
mulighed for at få stilen pudset af
inden. Træningen foregår hos den
altid glade og dygtige træner Lone
Jørgensen.
På træningsaftenerne kan der
handles i butikken med 10 % rabat.
Tilmelding til Lone Jørgensen på
2440 7507 eller mail mail@enghavewellness.dk
Minimum 6 og maks. 12 deltagere.
Pris: 60 kr.
Apporteringstræning
I samarbejde med Esbjerg jagtforening afvikler vi begynderapportering, træning til vand, slæb og
apportering og træning til DJ’s
udvidede apporteringsprøve. Holdet,
der træner til DJ’s udvidede apporteringsprøve, har begrænset antal
deltagere.
Alle jagthunde er velkomne.
Vi starter onsdag den 10. april kl.
18.30 ved HC’s Auto i Hostrup. Vi
træner 10 gange. Pris: 450 kr.
Oplysning og tilmelding: Erik Madsen 7514 5173, efter kl.16.00 også på
2073 6703

Aabenraa området:
Kontaktperson: Birger Dorow, Konkel
11, 6300 Gråsten, 4098 8632
E-mail: aabenraa@ruhaar.dk
Sommerfest
Igen i år vil vi prøve at arrangere
en sommerfest på benene for hele
familien.
Klubben vil være vært ved spisning
Datoen er den 15/6 2019
Der vil blive mulighed for at få sin
hund bedømt af en udstillings dommer.
Vi vil desuden lave forskellige tiltag
så som lyn apportering m.m.
Men for at vi går i gang, skal vi minimum være 20 personer
Tilmelding frist er 1/6 2019 til lilleskovbo@gmail.com

Område Fyn:
Kontaktperson: Hanne Buhr 2264
3686. E-mail: fyn@ruhaar.dk
Telefonliste:
Jørgen Madsen 2329 7959 (kasserer)
Pernille Pedersen 2425 9714
Jens Ole Dam 2323 3525
Schweissdag på Ørnfeldt
Mødested: Ørnfeldt Gods, Ørnfeldtvej 102, Kølstrup, 5300 Kerteminde
Mødetid: lørdag d. 11/5 kl. 09.00
Pris: medlemmer af DRK eller anden
SJD-klub 150 kr.
Ikke medlemmer 250 kr.
Der startes med fælles morgenmad. HUSK madpakke og kaffe!
To instruktører vil stå for introduktionen til sporarbejde. Begge har stor
erfaring med schweisshunde og hundens oplæring indenfor sporarbejde.
Behandling af blod, mv. - spor læg

DANSK RUHÅR KLUB
og hvordan du tilrettelægger din
træning.
Har du ikke en schweiss-rem låner
du af os.
Tilmelding: Kurt Drasbek, 5130 7879
eller Fredensborg@ruhaar.dk
Hvalpemotivation
For alle hvalpe mellem 3 til 6 måneder
Start mandag den 1. april kl. 18.00
Se nærmere i Jagthunden februar.
Lydighed / Apportering
Start mandag den 1. april kl. 19.00
Se nærmere i Jagthunden februar.

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

Slagelse området:
Kontaktpersoner: Holger Uth,
5858 4243 og Kim Vig Andersen,
23840219, slagelse@ruhaar.dk

Foto: Annette Laursen.

ges sammen med hundeførerne.
Senere går hver enkelt hundefører sit
eget udlagte spor.
Der kræves ingen forkundskaber for
at deltage denne dag.
Hundeførere og hunde, der ikke
tidligere har deltaget på kurset, har
fortrinsret ved tilmelding.
Tilmelding til Hanne Buhr på fynruhaar@gmail.com senest 8. maj.
Dressurtræning / Unghunde og
Åben klasse – opstart.
Onsdag d. 27. marts kl. 18.30 – i alt 11
onsdage kl. 19.00
Mødested: P-pladsen på Højstrup,
Vibelundvej, 5200 Odense V
Pris: Unghunde klasse: 350 kr. for
medlemmer af DRK eller anden SJDklub, ikke medlemmer 450 kr.
Åben klasse: 400 kr. for medlemmer
af DRK eller anden SJD-klub, ikke
medlemmer: 500 kr.
Unghunde klasse:
Opstart på grunddressur - lydighed –
apportering
Introduktion til foderslæb /
kaninslæb. Samvær med andre
hundeførere
Åben klasse:
Grundlæggende dressur - lydighed apportering
Varierende sværhedsgrader – tilpasses af trænerne i samråd med den
enkelte hundefører.
Der trænes ﬂere forskellige discipliner hver aften.
Det tilstræbes, at der er en træner
ved hver disciplin, så udbyttet for
hund og fører bliver så stort som
muligt.
Afslutning: Onsdag den 05. juni kl.
18.00
Mødested: Elmelunden, P-pladsen
v/ Vejrupvej 73, 5491 Blommenslyst
Pris: der kan købes grillpølser for 20
kr. pr. person.
Trænerne har tilrettelagt aftenens
program for hhv. Unghunde klasse og

Åben klasse. Hundenes færdigheder
afprøves inden for grunddressur, apportering og vandarbejde. Forbered
dig på lidt sjov og ballade.
Tilmelding til jeres træner eller til
Hanne Buhr fynruhaar@gmail.com senest 03. juni.
Slæb- og Apporteringstræning
Mødetid: onsdag d. 12/6 kl. 19.00. I
alt 8 onsdage. Alle dage er mødetid
kl. 19.00
(NB: der afholdes ferie onsdag d.
10/7 og onsdag d. 17/7)
Mødested: P-pladsen på Højstrup,
Vibelundvej, 5200 Odense V.
Pris: Unghunde klasse - 350 kr. for
medlemmer af DRK eller anden SJDklub 450 kr. for ikke medlemmer
Åben klasse - 400 kr. for medlemmer af DRK eller anden SJD-klub 500
kr. for ikke medlemmer
På kurset arbejdes bl.a. med de
discipliner, der indgår i „Slæb- og
Apporteringsprøven“.
Apportering af ræv samt ræveslæb
vil af og til indgå i dagens program.
Der er ikke krav om at hundefører
tilmelder sig anerkendt S&A-prøve,
men der opfordres til det
Ingen tilmelding - bare mød op den
første træningsgang til indskrivning
og betaling.
HUSK at tilmelde dig område Fyns
mailliste. Det meste kommunikation foregår ad denne vej, så det er
vigtigt, at du tilmelder dig!
Mvh. Hanne

Schweisstræning / introduktion til
sporarbejde.
Sæt x i kalenderen den 14/4, og
skynd dig at tilmelde dig og din
hund, til en dag med schweiss-træning og introduktion til sporarbejde.
Hvis tilslutningen er til det bliver der
oprettet 2 hold. Et hold for begynder,
hvor der gives introduktion til sporarbejde, til hvordan man starter sin
hund op på schweiss spor.
Og et hold for øvet, niveau omkring
3 timer/ 400 meter eller højere.
Maks. 6 deltager pr. hold.
Prisen er 150 kr. og får dette får du
masser at nyttig viden omkring spor
og schweiss, samt morgenmad og
grillpølser til middag.
Vi mødes den 14/4, kl. 9.00, på ppladsen ved Sanddopperne camping,
Kalundborgvej 26-28, 4534 Hørve.
Herefter kører vi i samlet ﬂok, ud på
det skønne Ordrup næs, hvor vi har
fået lov til at benytte Kårup skov.
Medlemmer af DRK eller DMK har
ved overtegning fortrinsret.
Tilmelding til Kim Vig Andersen,
2384 0219, eller mail, slagelse@
ruhaar.dk
Husk at angive hvilket niveau din
hund er på ved tilmelding.

Apporterings træning forår / sommer 2019
I år har vi i samarbejde med DMK
Midt- og Vestsjælland, booket området på Slettevej, i Kongskilde.
Vi må benytte området hver
torsdag, i perioden fra torsdag d. 184-2019 til d. 29-8-2019. kl. 18-21.
I lighed med de foregående år, er
det kun området som vi stiller til
rådighed, apporteringsemner skal
man selv medbringe.
Dog vil vi forsøge at lave nogle temaaftener, hvor vi fokuser på enkle
discipliner, som f.eks. vandarbejde
eller apportering af ræv.
Mere herom senere.
Spørgsmål vedr. brug af området
kan rettes til Kim Vig Andersen,
2384 0219 eller slagelse@ruhaar.dk
Områdemøde
Vi planlægger at afholde et område
møde i maj måned, mere herom
senere.
Følg også med på vores Facebookside: Dansk Ruhår klub – Slagelse.

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen, Lymosevej 7, 4930 Maribo, 2046 3844
E-mail: nykobing@ruhaar.dk eller
andersjuliussen@yahoo.dk
VSA træning
Opstart den 4. juni og 11. juni 2019
kl. 18.30
Mødested: Uglemosevej 2, 4850
Stubbekøbing,
Den 18. juni og 25. juni 2019 kl.18.30
Mødested: Mallehøjvej 4930 Maribo
Den 2.juli og 9. juli 2019 kl. 18.30
Mødested: Reersøvej, 4990 Sakskøbing
Den 16. juli og 23. juli.2019 kl. 18.30
Mødested: Bøgesøvej, Mogenstrup,
4700 Næstved
Mvh. Anders

Område Bornholm:
Kontaktperson: Bente Bak, Søndre
Lyngvej 45, 3700 Rønne, 2896 7422
E-mail: bornholm@ruhaar.dk
OBS: der vil også være løbende
opdateringer på Facebook gruppen
“Stående hunde Bornholm”,
da vi har et tæt samarbejde med de
andre stående jagthundeklubber på
Bornholm.
Mvh. Bente

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek
Sørensen, Strandhaven 6, 3060
Espergærde, 4917 0208 –
5130 7879. E-mail: fredensborg@
ruhaar.dk
Schweiss instruktion.
Søndag den 5. maj kl. 9.00.
Sted: Aftales ved tilmelding.
Pris: kr. 50.Vi fortæller hvad du skal bruge,

Foto: Annette Laursen.
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Formand:
Per K. Kristophersen, Engtoften 21, Læsten, 8920 Randers. Tlf. 21 49 69 25.
e-mail: formand@korthaarklubben.dk.
Kasserer:
Ellen Jørgensen, Sønderkær
157, 7190 Billund. Tlf. 40 92
42 60.
e-mail: kasserer@korthaarklubben.dk.
Klubredaktør:
Jakob P. Albæk, Torstedvej 30,
Torsted, 6980 Tim. Tlf. 22 10
72 87.
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

Årets ildsjæl

Privat foto.

På generalforsamlingen blev
Benny Fischer udnævnt som
årets ildsjæl.
Da aktivgruppen København &
Omegn genstartede var Benny
den store drivkraft. Benny har
stået for træningen og er altid
meget hjælpsom overfor alle.
Han er altid top forberedt til
dagens træning og medbringer
altid de nødvendige rekvisitter.
Benny er også den der skaffer
vildt, som alle har stor glæde
af at træne med. Herudover
har en oprettet aktivgruppens hjemmeside og Facebook
gruppe, hvor han altid lægger
super ﬂotte fotos op af aktiviteterne.
Sidst, men ikke mindst, er
det lykkedes Benny at ﬁnde et
dejligt, fast træningssted for
2019.
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Korthaarklubbens generalforsamling
Lørdag d. 16. februar 2019 på Hotel Hedegården, Vejle.
Forkortet referat
1. Velkomst ved formand Per
Kaa Kristophersen
Formanden bød hjertelig velkommen på egne og bestyrelsens vegne. Herefter blev der
holdt et minuts stilhed for de
medlemmer, der var gået bort
siden sidste generalforsamling.
Samt særlig velkomst til de to
æresmedlemmer, som var til
stede.
2. Valg af dirigent
K.K. Jensen fra DKK blev foreslået som dirigent og blev valgt
uden modkandidater. Sekretæren, Flemming Djarn, blev enstemmigt valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at der
var 77 stemmeberettigede og
stemmesedlerne blev kontrolleret.
3. Valg af stemmetællere
Følgende blev valgt som stemmetællere: Torben Hjardemål,
Erik Petermann og Leif Jensen.
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
Beretning kan læses på hjemmesiden.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2018
Kassereren fremlagde regnskabet for 2018. Regnskabet blev
godkendt.
6. Fremlæggelse af budget for
2019, fastsættelse af kontingent 2019.
Ingen bemærkninger fra generalforsamlingen. Kontingent
2020 - uændret kontingent
blev vedtaget.
7. Valg af formand, på valg er
for en 3-årig periode.
Per Kaa Kristophersen blev
genvalgt.
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant for en 2-årig
periode
Jakob Sørensen og Jørgen Christensen blev valgt. Jeff Jakobsen blev valgt som suppleant.
9 Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Uffe Jacobsen og revisorsuppleant Steen Kirk Jensen
blev genvalgt.
10. Behandling af indkomne
forslag
Forslag: På generalforsamlingen 2018 blev det med
majoritet positivt vedtaget,
at Korthaarklubben opretter
er ’rødt’ hold for løbske tæver
i ungdoms- og åben klasse på
klubbens forårsmarkprøve.
DJU´s bestyrelse har udarbejdet
og vedtaget regler for dette på
mødet den 25.01.2018. Vi foreslår, at vi følger disse udarbejdede fællesregler, så korthårsejere ikke stilles ringere end
medlemmerne i andre specialklubber. Forslaget er synliggjort
i nedenstående DJU-referat.
Referat DJU-bestyrelse
25.01.2018: 5.5. Ansøgning om
dispensation for løbske tæver
på klubbers forårsmarkprøver
Efter en debat blev dette vedtaget. Reglen er herefter, at på
specialklubbernes forårsmarkprøver kan der etableres et hold
udelukkende med tæver i UK
og ÅK, hvor løbske tæver kan
deltage. Dette hold skal møde
for sig selv. Ejere af tæver på
holdet, der ikke er løbske, skal
oplyses om, at der er løbske
tæver på holdet, og de kan
nægte at deltage på dette hold.
Præmierede løbske tæver kan
ikke deltage i matchningen om
pokaler m.m.
Med venlig hilsen Niels Korsbæk Nielsen, Birte Johansen,
Kurt Grün og Jørn Rasmussen
Niels Korsbæk og Birte Johansen redegjorde for deres
synspunkter over for generalforsamlingen.
Formanden redegjorde ligeså
for bestyrelsens synspunkter.
FORSLAGET NEDSTEMT MED
OVERVEJENDE STEMMEFLERTAL.
11. Eventuelt
Tonni Lønne: vedr. avl - forslag
om at nedsætte et ”avlsråd”,
som kunne komme med et
kommissorium om avlsanbefalinger.
Leif Jensen: opfordrede bestyrelsen til at indbyde aktivgrupperne til et årligt møde. Han
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var af den opfattelse, at der var
lidt ”langt” til bestyrelsen. Med
ønsket om en tættere dialog
med aktivgrupperne.
Replik: Formanden - tager
opfodringen op og var positiv.
Formanden: Henstilling til
generalforsamlingen om at
”støtte op” om arbejdet i
klubben. Bestyrelsen har i år
brugt uforholdsmæssig mange
resurser på at ﬁnde kandidater
til respektive bestyrelsesposter
etc. hvilket ikke er optimalt.
Opfodring til alle om at deltage
aktivt i klubbens arbejde.
Egon Andersen: Sender en hilsen fra Henning Kromann, som
for første gang i 58 år ikke kan
deltage ved dette års generalforsamling.
Dirigenten takkede for god
ro og orden, hvorefter han
overdrog generalforsamlingen
til formanden. Formanden takkede herefter K.K. for sin måde
at afvikle samt styre generalforsamlingen. Herefter var generalforsamlingen slut, og man
overgik til at dele pokaler ud.
Uddeling af pokaler
Bedste resultat på fuldbrugsprøve 2018: Bredsgaard´s Oscar
E/F Henry Jensen.
Mest vindende på mark 2018:
Sydvestjyden´s Gismo E/F
Martin Pedersen.
Bedste resultat på DJ´s Forbundsmesterskab 2018: Don
E/F Gorm Henriksen.
Mest vindende schweis 2018:
Dior E/F Jacob Hudlebusch
Mumm.
Mest vindende på udstilling
2018: Korsbæk F. Asker E/F
John Christensen.

Foto: Laila Bilberg.
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Uddrag af formandens beretning - Fuld udgave kan Þndes på hjemmesiden

Formanden på forårstræning.
Foto: Flemming Østergaard.

Vi har igen en lille tilbagegang
på antallet af medlemmer
siden sidste generalforsamling. Tallet ligger omkring ti. Til
gengæld ligger medlemstallet
i SJD stabilt. På trods af der er
udsving i de enkelte hvalpetilgang holdes medlemstallet.
Jeg har i det forgangne år
haft den glæde at jeg igen har
deltaget på prøver. Her har
jeg mødt egne medlemmer
og medlemmer fra de øvrige
specialklubber. Jeg må sige at

stemningen på de prøver jeg
har deltaget i har været god
også racerne imellem. Det er
vigtigt at vi som hundeførere
er positive og realistiske i vores
egen bedømmelse af egne
hunde. Der er ikke noget mere
dræbende for en prøve end at
deltagerne går nede bagved,
surmuler og kommer mishagsytringer. Vi skal huske på at
prøvelederen, terrænlederen og
dommerne er frivillige og gør
et stort arbejde for at vi kan få
vores hunde bedømt. Derfor er
det væsentligt at vi hundeførere accepterer henvisninger
og bedømmelser i den positive
ånd de er givet. Selvfølgelig
kan man være uenig, men gem
det til aftenskaffen. Det er ikke
fordi jeg har oplevet det selv,
men det sker og vi skal undgå
det.
Som noget nyt holdt vi i 2018
en familiedag. En dag med
anerkendte prøver, grill frokost
i terrænet, aftenspisning,
amerikansk lotteri, overnatning
og morgenmad, enkelte havde
mindre overnatning end andre.
Det var en vel tilrettelagt dag i
høj solskin med hyggeligt sam-

vær og de sædvanlige drillerier.
En stor tak til dem der bar.
Af væsentlige ændringer i
prøverne forhold til sidste
generalforsamling er, at de
nye fuldbrugsprøveregler er
trådt i kraft. Der vil her i foråret
komme en høring i bestyrelserne om nye ræveslæbsregler.
Det betyder at ræveslæbsreglerne bliver synkroniseret med
fuldbrugsprøven, så der er en
bedømmelse af slæbet og en
bedømmelse af apporteringen.
Vi skal i bestyrelsen så beslutte
hvilken karakter der skal være
gældende for at komme i avlsregisteret.
For mig har det været et
begivenhedsrigt år hvor en
stor del af min tid er gået med
oprettelsen af SJD. Der har
dog været tid til at komme på
prøve og passe KHK. Som sagt
syntes jeg man møder glade
og positive mennesker. Som
jeg har sagt tidligere føler jeg
der er plads til uenighed og vi
har skabt plads til vores race
uanset hvor den kommer fra.
I år er vores første år med gratis medlemskab det første år
til nye hvalpekøbere. Det skulle

gerne betyde at man møder
nye medlemmer på prøver eller
i aktivgrupperne. Disse nye
medlemmer skal føres ind i
denne nye verden, som vi alle
ﬁnder så spændende. Jeg har
tidligere, i en beretning gjort
opmærksom på, at det er ligegyldigt hvilken stamme man
går med bare det er en korthår.
Uanset om hundene kommer
fra Nord, Syd, Øst eller Vest så
tag godt imod deres ejere vi
har brug for dem – alt andet er
dårlig stil.
Bestyrelsen har kommittet sig
til at udgive årbogen, samtidig
har vi sagt at smertegrænsen
er 100 eksemplarer. Vi nærmer
os denne smertegrænse med
årets bestilling – 110 eksemplarer. Populariteten af årbogen
skal stige såfremt vi skal blive
ved med at udgive den.
Jeg vil gerne ønske alle der har
opnået gode resultater tillykke
og sige tak, fordi I viser vores
race frem. Jeg vil også gerne
sige tak til dem der har ydet en
indsats, stor eller lille, uden jer
er der ingen klub.
Per Kaa Kristophersen

Ta´ familien med til Ribe
I lighed med sidste år afholdes
der familiedag for alle ejere af
en korthåret hønsehund.
Medlemskab af klubben er ikke
nødvendigt, så mød endelig
op sammen med alle os der er
medlem og mød nye hunde og
mennesker.
Vi håber at denne dag kan
samle hele Danmark til en hyggelig dag i gode venners lag, så
derfor:
Tag hele familien med til Ribe
skydebane Lørdag d. 27. juli
2019.
Der vil på dagen være forskellige aktiviteter og der serveres
forplejning til fornuftige priser.
Ribe skydebane vil være
standplads hele dagen og der
vil være mulighed for at opstille

campingvogn/telt til overnatning.
Hvis du gerne vil overnatte
andet sted, så tag i god tid
kontakt til:
Ribe Vandrehjem eller Ribe
Camping.
Yderligere info kommer
løbende så følg med på www.
korthaarklubben.dk og Facebook Aktivgruppen Syd-og
Sønderjylland.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte én af
os fra Aktivgruppen Syd- og
Sønderjyllands bestyrelse.
Familiedagen er for korthårsvenner
i alle aldre. Foto: Laila Bilberg.

Korthaarklubbens aktiviteter 2019
Schweissprøver. Læs mere på
hjemmesiden.
27. juli: Familiedag, Ribe.

3. august: Bredsten udstilling.
28. september: Efterårsvinderklasse.
Jagthunden nr. 2/2019
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Aktivgrupperne

Aktivgruppen Aalborg
Apporterings- og ræveslæbstræning
Mødested: Trekantskoven, Skovsgårdsvej, Hals. Onsdag 17. april, 24.
april, 1. maj og 8. maj kl. 18.30
Onsdag 15. maj kl. 18.30 - der afholdes evt. anerkendt ræveslæbsprøve.
Vand- og apporteringstræning
Mødested: Langholt søer, Vestvej,
Langholt.
Onsdag 22. maj, 29. maj, 5. juni, 12.
juni, og 19. juni kl. 18.30
Onsdag 26. juni kl. 18.30 - der
afholdes evt. anerkendt apporteringsprøve.
Vand- og slæbstræning
Mødested: Langholt søer, Vestvej,
Langholt. Onsdag, 31. juli, 7. august,
14. august og 21. august kl. 18.30

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

Foto: Laila Bilberg.

Aktivgruppen Storstrømmen
VSA træning
Opstart d. 4. juni og 11. juni 2019
kl.18.30. Mødested: Uglemosevej 2,
4850 Stubbekøbing.
D. 18. juni og 25. juni 2019 kl. 18.30.
Mødested: Mallehøjvej, 4930 Maribo.
D. 2. juli og 9. juli 2019 kl.18.30. Mødested: Reersøvej, 4990 Sakskøbing.
D. 16. juli og 23. juli 2019 kl.18.30.
Mødested: Bøgesøvej, Mogenstrup,
4700 Næstved.
VSA/udvidet apportering seminar
ved René Jørgensen. Tilmelding på
mail faust@waoomail.dk. Tid og sted
vil blive oplyst efterfølgende.

Aktivgruppen Syd- & Sønderjylland
Familiedag
Familiedagen vil blive afholdt lørdag
d. 27. juli i Ribe. Dagen afholdes i
samarbejde med Korthaarklubben og
vil være for alle, også ikke-medlemmer. Så kom og hils på hundevenner
fra hele landet. Nærmere om dagen
vil komme på hjemmesiden www.
korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Ræveslæbsprøve: Fredag d. 26.
april 2019. Mødested: Jagthytten
Sdr. Klausie (Klausievej, 6980 Tim
- følg derefter anviste prøveskilte).
Tid: kl. 17.00. Tilmelding via www.
hundeweb.dk.
Prøveleder: Jakob Albæk. Tlf. nr.
22107287. Tilmelding senest d. 17.
april 2019. Min. 5 deltagere.
Ved interesse er der træning d. 8.
og 15. april 2019. Pris: 50 kr. pr. gang.
Tilmelding senest 1 uge før. Mindst 5
deltagere.
Schweissprøve
Torsted søndag d. 5. maj 2019 kl.
9.00. Der er mulighed for følgende
sportyper: 3 timer / 400m, 20
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timer/400 m, 20 timer/1000 m og
40 timer/1000 m. Desuden mulighed
for rapportering på 3 timer/400 m.
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie.
(Klausievej, 6980 Tim - følg derefter
anviste prøveskilte). Tilmelding på
www.hundeweb.dk senest d. 27. april
2019.
Prøveleder: Uffe Jacobsen, tlf.
61285032. Hunden skal være DKK
stambogsført. Max. 5 hold. Der kan
købes øl, vand og pølser.
Schweissprøve
Torsted søndag d. 21. juli 2019 kl.
9.00. Der er mulighed for følgende
sportyper: 3 timer / 400m, 20
timer/400 m, 20 timer/1000 m og
40 timer/1000 m. Desuden mulighed
for rapportering på 3 timer/400 m.
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie.
(Klausievej, 6980 Tim - følg derefter
anviste prøveskilte). Tilmelding på
www.hundeweb.dk senest d. 13. juli
2019.
Prøveleder: Uffe Jacobsen, tlf.
61285032. Hunden skal være DKK
stambogsført. Max. 5 hold. Der kan
købes øl, vand og pølser.
Fuldbrugstræning
I samarbejde med Ruhårklubbens
område 4 afholdes fuldbrugstræning, som påbegyndes mandag d. 17.
juni 2019 og de efterfølgende mandage frem til den første fuldbrugsprøve i september. Mødested første
gang: Hundeskoven i Ringkøbing.
Tilmelding til Gorm Henriksen - tlf.
52371779 senest d. 7. juni 2019. Max.
12 deltagere. Deltagergebyr oplyses
ved tilmelding, og betales ved første
træningsdag.

Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen,
Bragenholtvej 50, Langholt, 9310
Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289
469.
E-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn:
Opdelt i 5 mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen,
Bønnerupvej 13, Bønnerup, 8585
Glesborg, tlf. 61 74 17 06.
E-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
Område 2 Viborg og omegn
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

Marktræning i roer:
Der arrangeres marktræning i roer
onsdag d. 18. september 2019.
Nærmere information og tilmelding
til Gorm Henriksen – tlf. 52371779.
Foto: Laila Bilberg.
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Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen,
Ørnelunden 24, 8520 Lystrup, tlf. 86
22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering, 8660 Skanderborg,
60 81 45 06.
E-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen,
Kildebakken 6, 6940 Lem St., tlf. 97
34 16 01.
E-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd og Sønderjylland
Kontaktperson Leif Ekelund Jensen,
tlf. 23 38 96 18.
E-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330 Munkebo, tlf. 22 122
303.
E-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet
Kontaktperson Flemming Djarn tlf.
23102727.
E-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson René Olsen, Stationsvej 5, 4681 Herfølge, tlf. 53 54
38 54.
E-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Majken Staal, Klokkervangen 20, 4983 Dannemare, tlf.
42 33 18 42.
E-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg,
Lærkevej 10, 3782 Klemensker, tlf. 29
90 90 74.
E-mail: bornholm@korthaarklubben.dk
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Formand:
Rune Riishøj, Over Spangen 6,
7800 Skive. Tlf: 22 84 83 65.
email: riishojdmk@gmail.com
Kasserer:
Michael Østergaard, Skovtoften 10, 6900 Skjern. Tlf: 20 16
16 27.
email: dmk.kasse@gmail.com
Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12,
8586 Ørum Djurs. Tlf. 24 61
19 35
e-mail: hundeweb@gmail.
com

www.dmk-online.dk

Sæt kryds i kalenderen
16. Juni SJD udstilling i Vissenbjerg
22. Juni Holdapportering i
Stenlille
9-11. August Bukkeweekend
7-8. september Qvindeweekend
Se ﬂere informationer i næste
nummer af Jagthunden og på
www.dmk-online.dk

Husk det nu, for jeg skal med.
Foto: Annette Laursen.

Når det hårde arbejde giver gevinst
Duble.
8. september 2018. Så var Tessie på 16 måneder for første
gang på markprøve i FJD Skive,
med dommer Knud Steiner
Føhns på Kjærgårdsholm med
Peter Sørensen som terrænleder.
Tessie var ude i første slip
sammen med en Ruhåret hønsehund på 18 måneder. Hvor
de stødte en hare og begge så
haren uden at løbe efter den.
Tessie viste ﬁnt søg og god
fart.
Andet slip gik også ﬁnt. Da vi
nåede et læbælte ﬁk jeg Tessie
til at søge frem og tilbage foran
læbæltet. Imens dommer, den
anden hundfører og jeg gik
i gennem læbæltet, blev jeg
kaldt tilbage af de øvrige hundeførerer der råbte at hunden
havde stand i hegnet.
Så jeg måtte hurtigt tilbage
igen og hen til hunden og vente
på at dommeren kom på plads
og ﬁk løftet pistolen.
Tessie ﬁk rejse kommando og
op kom der en høne, som hun
forfulgte kort med hals.
Ja sådan ﬁk vi en 1. præmie i
unghundeklasse på marken.
9. september. Så var vi på den
igen. Tessie og jeg var til mark

Arkivfoto: Johannes Mørch.

prøve i FJD Hobro, med dommer
Anders Wanstrup og terrænleder Carsten Jacobsen. Tessie
var ude i først slip sammen
med en korthåret hønsehund
i 17 minutter. Bagefter i et nyt
slip med en ruhåret hønsehund
i 17 minutter hvor vi havde god
vind og sluttede med sidevind.
Tredje slip gik vi i fasanland,
da vi gik på plads løb der 11 -12
fasaner rundt på det spor vi
skulle starte fra.
To hunde blev sluppet og Tessie’s makker ﬁk hurtig ﬁre fasaner på vingerne og løb ud og
havde en kæmpe fest. Jeg ﬁk

sendt Tessie til den anden side
og efter 10 meter opnår hun en
stram stand på en fasanhøne,
dommeren for løftet pistolen
og hun rejste fuglen, der blev
skudt og hun gik kort efter hønen og kom hjem uden større
problemer. Så det blev til en ny
1. præmie unghundeklasse.
Som Rune Riishøj sagde: Det er
nemmere at dublerer snepper end at få to 1. præmier på
markprøve i én weekend.
Det sætter det hele lidt i perspektiv. Mega fed weekend.
Boregårds Amazing Tessie og
Allan Jensen

Så lykkedes det endelig
Den 28. oktober 2017 i Rejsby
var vores første møde med
markprøve disciplinen, og vejrmæssigt nok ikke den bedste
debut man kunne tænke sig.
Balder var 1 år og 8 mdr. Skulle
vi nå en markprøve, inden han
blev 2 år, skulle det jo snart
være.
Så vi mødte op til start i
gråvejr og småregn, og vi skulle
bare vide hvad der var i vente.
Vi blev kørt ud i terrænnet
og fandt ret hurtigt ud af, at
fuglene var svære at ﬁnde og
dem der var, sad meget løse.
Hvis det bare var det vi skulle
kæmpe med. Men nej man
må sige at vejret viste sig fra
sin dårligste side for jeg tror
aldrig jeg har været ude i sådan
et vejr før. Ikke nok med at
det begyndte at styrtregne

(20-30mm) så blæste det også
12-15m/sek. Ja det var så slemt,
at dommeren sagde stop ved
14 tiden, selv om der var ﬂere
hunde, der ikke havde været
for fugl, der i blandt mig selv.
Sådan en prøve glemmer man
ikke bare lige.
En anden prøve, man heller
ikke bare lige glemmer, er nok
den, hvor man får sin første
præmiering. Efter MANGE
timers træning og tre prøver
uden held skete det den 5.
oktober 2018 i Hobro på vores
sidste prøve i år.
Et lille hold på 7 hunde i et
engområde, der aldrig havde
været trænet i eller afholdt
prøve på før.
Efter tre slip i perfekt fart og
stil skete det, Balder ﬁk stand.
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Jeg meldte standen, skytterne
kom på plads og dommeren
gav grønt lys. Jeg gav Balder
rejseordre. Han gik frem men
stod igen. Jeg gav ham ordre til
at gå frem igen og han lettede
en ﬂok agerhøns, tog en i opﬂøj
som han kom og aﬂeverede
korrekt til mig og forholdt sig
i ro.
Hvad jeg ikke lige opdagede i
kampens hede var at, der også
blev skudt en, som han også
skulle hente og det gjorde han.
Dette blev belønnet med en 1.
Præmie i Brugsklasse.
Skårupegnens Balder og
Mette Post

43

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

Indkaldelse til Dansk Münsterländer Klubs Generalforsamling 2019
Generalforsamling afholdes søndag den 12. maj 2019 kl. 11:00 i
Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby.
Klubben er vært for en sandwich med en øl/vand og efterfølgende kaffe med kage.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Valg af protokolfører
4. Aﬂæggelse af årsberetning
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt
meddelelse om ansvarsfrihed
6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
7. Avlsarbejdet i det forløbne år
8. Valg til bestyrelse
A. Valg af bestyrelsesmedlemmer
B. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt
I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer
vælges for to år ad gangen. Suppleanter for ét år ad gangen.
I 2019 er følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på
valg:

Bestyrelsesmedlem Benjamin Gunthel Hansen. Modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem, Jens Brandt. Modtager ikke genvalg.
Bestyrelsesmedlem Thomas Elgaard Nielsen. Modtager ikke
genvalg.
1. Suppleant Peter Katholm. Modtager genvalg.
2. Suppleant Lars Thunberg. Modtager genvalg.
3. Suppleant Frederik Nebeling. Modtager ikke genvalg.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er myndigt, og som
ikke er i kontingentrestance.
Kandidater til bestyrelsen skal tilkendegive deres kandidatur til
formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Kandidaterne offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 1 uge inden
generalforsamlingen evt. ledsaget af en kort præsentation af
kandidaten.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens
afholdelse. Forslaget skal være ledsaget af en motivation og en
redegørelse for, hvad der ønskes opnået med forslaget. Forslag
offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Ræveslæbspr¯ve
DMK Viborg afholder anerkendt
ræveslæbs prøve d. 30. juni
2019 kl. 9.00 i Viborg plantage.
Max 15 hunde.
Tilmelding på hundeweb.
Sidste tilmelding 22. juni.
Mødested: Parkeringsplad-

sen på Finderupvej 50, 8800
Viborg.
Dommer: Tommy Haugaard.
Prøveleder: Bjørn Toudahl.
Spørgsmål rettes til: Bjørn@
toudahl.dk

Foto: Annette Laursen.

Schweisspr¯ve i Gludsted plantage
DMK Viborg afholder søndag
den 7. juli 2019, anerkendt
Schweissprøve i Gludsted
plantage.
Mødested: Rasteplads Gludsted vest hovedvej A13 ved
50,2km stenen.
Sportyper:
400 m/ 3 t – 450 kr.
400 m/ 20 t – 500 kr.
1000 m/ 20 t – 850 kr.

Foto: Michael Hauge Frænde.
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Hunde som er i løbetid bedes
meddelt prøvelederen i god tid
inden prøven.
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Tilmelding skal ske på hundeweb.
Sidste tilmelding den 23. juni.
Dommere:
Henriette Vincents.
Per Christensen.
Anders Laigaaard.
Spørgsmål rettes til prøveleder Bjørn Toudahl på: bjoern@
toudahl.dk

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

DMK-områderne

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

Område Esbjerg:
Kontaktperson: Mona Horsted Storgaard, Karl Jensens Vej 16, Tlf.: 21 92
00 30 E-mail: Jagtlysten@gmail.com
Gældende regler ved alle kurser hos
DMK-Esbjerg. Du skal tilmelde dig på
mail til: dmkesbjerg@gmail.com

Foto: Johannes Mørch.

Omåde København:

Område Storstrøm:

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

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

Område Midt og Vestsjælland:

VSA/udvidet apportering seminar
V. Rene Jørgensen tilmelding på mail
faust@waoomail.dk tid og sted vil
blive oplyst efterfølgende.

Schweisstræning i skrivende stund
har vi ikke datoer og terræn på
plads, men vi forventer opstart ca. d.
29/04. med 7 x træning + Afslutning
som forventes ca. d. 17/06. Hold øje
med hjemmesiden for mere info.

Område Fyn:

Område Holstebro:

Kontaktperson: Christian Nøhr
Hansen, Svanevej 39, 4000 Roskilde,
Tlf. 23 30 02 03, E-mail: cnh@post.
tele.dk
Mulighed for selvtræning forår /
sommer 2019.
I år har vi i samarbejde med DRK,
booket et område på Slettevej, i
Kongskilde.Vi må benytte området
hver torsdag i perioden fra torsdag d.
18-4-2019 til d. 29-8-2019. kl. 18-21.
Området må kun benyttes af
medlemmer af DRK og DMK. Som
DRK tidligere har gjort så er det
kun området der stilles til rådighed,
apporteringsemner skal man selv
medbringe.
Dog vil vi forsøge at lave nogle temaaftener, hvor vi fokuser på enkle
discipliner, som f.eks. vandarbejde
eller apportering af ræv, med mere.
Mere herom senere. Spørgsmål vedr.
brug af området kan rettes til Kim
Vig Andersen, tlf. 23840219 eller
kimvig@mail.dk
Søndag den 26. maj 2019 afholdes lokal apporteringsprøve ved
Stenlille Jagtforening. Der afholdes
DJU apporteringsprøve samt Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve. Indskrivning på dagen mellem
kl. 9 og 11. Prisen er 200,00 kr. Pr.
Hund for DJU apporteringsprøve.
Prisen er 250,00 kr. Pr. Hund for
Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve. Eventuelle spørgsmål
rettes til Arne Nielsen på tlf. 24 69
08 19 eller 57 80 50 82

Kontaktperson: Lars Pedersen,
Østergade 7, 5881 Skårup, Tlf. 62 23
25 50/23 80 80 67, E-mail: larstine@
skaarupmail.dk
Apporteringstræning SJD/ DMK.
Start mandag d. 8/4-2019 kl. 18.30
NB. NY TID.
Start 1. gang På P-plads Vejrup-Vej
80, 5491 Blommenslyst. D. 20/5 +
27/5 + prøven d. 1/6 Ruevejen 20,
5750 Ringe. Hunde der har gennemført den Fynske træning har
fortrinsret til prøven.
8 gange træning pris 400 kr. Tilmelding Til : Birger Wienholdt tlf.
22191525

Område Nordsjælland:

trænes de efterfølgende 9 tirsdage
og der holdes afslutning lørdag d.
15/06. kl. 10.00.

Kontaktperson: Svend Aage Poulsen,
Østrehovedgade 23, 7560 Hjerm, Tlf.:
29 42 48 75

For unghunde og for åben klasse/
øvede hunde. Vi starter onsdag d.
3/4 kl. 19.00 bag Forsorgshjemmet
Skovvang i Holstebro. Efter de første
3 – 4 gange træning ﬂytter vi til
andre træningsarealer med mulighed
for slæb- og vandarbejde.
Alle der har en Münsterländer er
meget velkommen til at møde op.
Følgende datoer vil der være træning
kl. 19.00: d. 3/4, d. 10/4, d. 17/4, d.
24/4, d. 1/5, d. 8/5, d. 15/5, d. 22/5,
d. 29/5, d. 5/6 og d. 12/6. Afslutning
d. 19/6 kl. 19.00.

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

Apportering med målet SJD-prøven.
Mandage x 5 gange 29 april, 6
maj, 13 maj, 20 maj, og 27 maj kl.
17.00 – 18.00. V/Per Madsen, Heidi
Pedersen, Mona Storgaard og
aspirant Mette Trøjborg kurset kører
over 5 gange. Holdet henvender
sig til alle der som kan minimum
apporterer lidt med dummy, kurset
mål er: Apportering af duer på land.
Apportering af hårvildt. Apportering
af fuglevildt fra vand.
Minimum 5 deltagere, maks. 10
deltagere. pris 400 kr. – mødested:
Mådehundehus, Mådevej, 6705
Esbjerg
Apportering med målet DMK-apporterings prøve.
Mandage x 5 gange 29 april, 6 maj,
13 maj, 20 maj, og 27 maj kl. 18.15. V/
Per Madsen, Heidi Pedersen, Mona
Storgaard og aspirant Mette Trøjborg
kurset kører over 5 gange. Holdet
henvender sig til dem har en rimelig
sikker apporterende hund, som også
gerne tager ræven, prøven er en
krævende prøve.
Minimum 5 deltagere, maks. 8
deltagere. pris 500 kr. – mødested:
Mådehundehus, Mådevej, 6705
Esbjerg
Træning til Fuldbrugsprøven. Tirsdag start 11. juni. X 9 gange UGE 29
– 30 – 31 ferie (dvs. sidste træning er
tirsdag 27 august, start tid ca. 16.30.
Holdet henvender sig til alle der
som udgangspunkt vil starte på en
af årets fuldbrugsprøver 2019. Vi vil
blive et lille hold på 5-6 hunde, hvor
vi alle hjælper hinanden – vi skal alle

Foto: Pia Nielsen.

Område Herning:
Kontaktperson: Verner Vestergaard,
Nørholmvej 11, Hoven 6880 Tarm,
Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09, E-mail:
akerstedt@mail.dk
Unghundeklasse (SJD apportering) og Åben klasse/øvede hunde
(Vand-, Slæb- og Apportering +
Ræveapportering).
Vi starter tirsdag d. 02/04. kl. 19.00
i Haunstrup Brunkulslejre. Man
ﬁnder klubhuset ved Haunstrup
Brunkulslejre. Nærmeste adresse er
Fjelstervangvej 31, men fortsæt lige
ud ad grusvejen til klubhuset. Der
Jagthunden nr. 2/2019
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Foto: Peter Lykke Thomsen.

Foto: Annette Laursen.

Foto: Flemming Østergaard.

Foto: Annette Laursen.

kunne have mulighed for at stille terræn til minimum 1 gang, (ikke mark
og schweiss, det må vi planlægge på
et andet tidspunkt), men der skal
være mulighed for vand
træning, apportering i tætbevoksning, afdækning og ræveapportering.
Vi skiftes til at medbringe vildt, der
vil blive lavet fyldestgørende lister
over hvem og hvornår man skal
lægge terræn til, medbringe vildt, og
drikkevarer/kage.
Træningen er baseret på selvhjælp
og hjælp til og af hinanden.

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grønlundsvej 4, 7700
Thisted, Tlf. 60 65 69 90, E-mail:
carstenoggudrun@hotmail.com

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

Område Viborg:
Kontaktperson: Tage S. Nielsen,
Långawten 34, Frausing 8643 Ans
By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail: tage@
dmk-viborg.dk
Udendørs træning på Klostermarken. Vi mødes på parkeringspladsen
ved Stofsø, over for Vinkelvej 34,
8800 Viborg.
Opstart træning torsdag den 4/4
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kl. 18 for hvalpe og unghunde og kl.
19.15 for åbenklasse. Derefter torsdagene 11/4, 18/4 (skærtorsdag), 25/4,
2/5, 9/5, 16/5 (Kr. Himmelfartsdag)
23/5, 30/5 og afsluttende træning
søndag 2/6 kl. 9.00 med familie
hygge og grill til middag (inklusiv i
prisen)
Hvalpemotivation og unghunde
dressur starter kl. 18. Hvalpe
og unghunde træner lydighed,
håndtering, apportering frem mod
DJU apporteringsprøven. Medbring
egen dummy. Åbenklasse dressur
starter kl. 19.15. Åbenklasse træner
lydighed og apportering frem mod
DMK apporteringsprøven. Medbring
egen dummy i starten Tilmelding på
dmk-viborg.dk/træning
DMK Viborg tilbyder et målrettet
schweiss træningsforløb i plantagerne i Viborg. Målet er en præmiering på en af Dansk Münsterländer
klubs schweissprøver. Første
træningsdag bliver torsdag den 6.
juni kl. 19.00.
Træningen vil foregå sådan at 1/3
del af deltagerne møder kl. 16.30 og
lægge tre spor hver, herefter mødes
alle kl. 19.00 og går sporene. Efterfølgende torsdag er det så den næste
1/3 del der lægger spor. Pris pr. gang
kr. 50. kr. Til dækning af blod mm.
Tilmelding til bjorn@toudahl.dk
Ræveslæbstræning torsdage den
13. juni og 20. juni kl. 19. Mandag

den 24. juni kl. 19. Mødested aftales
ved tilmelding. Pris pr. gang Kr. 30- i
kontanter. Tilmelding til træning:
tage@dmk-viborg.dk

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs, Tlf. 24 61 19
35, E-mail: hundeweb@gmail.com

Område Østjylland:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard
Solgaard, Bleginvej 34, 8362 Hørning,
Tlf.: 29 90 36 13, E-mail: nicolesolgaard@gmail.com
DMK Østjylland: Sommer schweisstræning 2019. Træningen er rettet
mod både begyndere og øvede. Formålet er at lære hundeførerne selv at
kunne træne deres hund til 3t/400m
schweissprøve. Der kan evt. aftales
træning af boxstart og wiedergang til
20t/400m prøven.
Den sidste dag foregår træningen
som en lokal schweiss prøve for DMK
Østjylland med ekstern dommer.
Som en del af dette får hver kursist
også en vurdering af sin hunds
standpunkt.
Træningen foregår i skovene ved
Hårup Sande lige øst for Silkeborg
på følgende dage: 4/7, 11/7, 18/7 og
25/7.Mødetid alle dage: Kl. 18.30.
Instruktører: Tommy Baunwall
(kontaktperson) & Jacob Askov
Petersen
Dommer: Hans Lau Jensen

Jagthunden nr. 2/2019

Aht. praktisk afvikling af den afsluttende lokalprøve er der planlagt
10 pladser.
Fortrinsret til KLM & GML, dernæst
gerne evt. andre racer.
Pris: Kr. 150 per gang.
Tilmelding sendes til Tommy på
email: tommyb@baunwall.dk.
Tilmelding skal indeholde: Førers
navn, email og mobilnummer, samt
hundens navn og DKK-nummer.
Seneste tilmeldingsfrist er onsdag
den 26. juni. Deltagere vil herefter
modtage endelig bekræftelse på
email senest søndag 30/6.
Med venlig hilsen Tommy & Jakob

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

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

KLUBBEN FOR
GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE

Formand:
René Ahm-Hansen, Møllevangen 125, 8450 Hammel.
Tlf. 60 67 77 78.
e-mail: rene@ahm-hansen.
dk.
Kasserer:
Kenth Lange, Tommerupvej
43, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 65
96 77 47.
e-mail: kenthlange@gmail.
com.
Klubredaktør:
Lisbeth Ahm Hansen, Møllevangen 125, 8450 Hammel.
Tlf. 60 67 77 76.
e-mail: lisbeth@ahm-hansen.
dk

www.gdh.dk

Husk generalforsamlingen!
Søndag den 28. april 2019
kl. 14:30 i Nyborg Idræts- og
Fritidscenter, Storebæltsvej
13-15, 5800 Nyborg.
Dagsorden, jf. vedtægternes
§ 11
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Kenth Lange (Fyn) (genopstiller ikke)
Torben Bladt Hansen (Sjælland) (genopstiller)
Henrik Frost Rasmussen
(Sjælland) (genopstiller)

Formandens spalte
Markprøvesæsonen er netop
afsluttet, og foråret har forhåbentligt fået et sikkert tag i
Danmark. Jeg håber at alle - nye
som mere erfarne ude i denne
gren af hundearbejdet, har fået
nogle fantastiske oplevelser
med jeres hunde og hinanden
til både træning og prøver.
Aldrig tidligere har der været
arrangeret så mange marktræninger, af entusiastiske GDHfolk, spredt over hele landet.
Det glæder mig utroligt meget,
at så mange af vores medlemmer nu har mulighed for at
opleve deres hunde i deres helt
rette element. Ydermere etableres der med stor sandsynlighed også både bånd og gode
trænings- og jagtnetværk ved
disse arrangementer. Skønt
Jeg håber, at mange nu også
har lyst og energi til kaste sig
over nogle af alle de øvrige træningsaktiviteter, som myldre
frem her i foråret. Der er rigtigt
ﬁne træningstilbud i lokale
jagtforeninger, jagthundeklubber og aktivitetsgrupper i nogle
af vores samarbejdende klubber. Vi er altid blevet taget godt
imod, hvor end vi har meldt os
på banen – så det er bare med
at komme afsted der ud - det
er så sundt for både hunde og
hundeførere med motion og
frisk luft
Husk at der igen i år arrangeres Hovedprøve i apportering
og Klubmesterskab i jagthundedressur. Dette afvikles

i forlængelse af en af 5-klubapporteringersprøverne.
Nyt Medlem af avlsrådet
I en tid hvor det alle steder i
vores samfund er vanskeligt at
ﬁnde frivillige til foreningsarbejdet, skal vi huske at sætte
pris på alle de som prioritere,
at bruge deres ofte sparsomme
fritid på eksempelvis at varetage forskellige funktioner i en
forening som vores. Tusinde
tak til alle jeres, som på den
ene eller anden måde gøre en
indsats - stort som småt - for
vores fælles klub og den Gamle
Danske Hønsehund.
Jeg vil i denne forbindelse
gerne benytte lejligheden til på
klubbens vegne at sige Christian Aasberg Poulsen tak for
indsatsen og din tid i avlsrådet.
Du har valgt at rette dit fokus
på andre dele af hundearbejde
- fuld respekt for det. Vi håber,
at kunne gøre brug af dine
erfaringer, og kompetencer på
anden vis en gang i fremtiden.
Nyt medlem i avlsrådet bliver
i stedet Heidi Harbo, som har
takket ja til at tage over for
Christian og gøre et stykke
arbejde i avlsrådet. Heidi er i
forvejen en del af vores relativt
nye udstillingsudvalg. Heidi
har en mangeårig interesse for
Gamle Danske Hønsehunde, og
er velbevandret på hundeweb,
hvor hun lige som mange af os
andre har brugt mange timer
på at ”nørde” stamtavler.

Heidi bliver en del af et meget
stærkt avlsråd, bestående af
Henrik Frost Rasmussen, Stine
Julø og Sanne Brasholt, som
står til rådighed for vores medlemmer med råd og vejledning
ud i alle tænkelige avlsrelaterede spørgsmål. Gør endelig
brug af deres kompetencer
Sidst men ikke mindst vil jeg
lige minde jer om, at møde op
til dette års generalforsamling,
som indledes med et interessant foredrag om den grundlæggende træning af jagthunde
- fra hvalp til jagthund.
Slutteligt vil jeg ønske jer alle
et fortsat fantastisk forår
Med venlig hilsen
René Hansen
Formand

På hat med formanden. Foto: Lisbeth
Ahm Hansen.

Hovedpr¯ve i apportering

Valg af 3 suppleanter (1 fra
Jylland, 1 fra Fyn og 1 fra Sjælland)
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Der vil blive serveret kaffe og
kage.

Klar til apport. Foto: Lisbeth Ahm
Hansen.

Klubben for Gamle Danske
Hønsehunde vil gerne højne
interessen for apporteringsprøver. Derfor har de valgt at lave
en hovedprøve i forbindelse
med 5-klubbens DJU apporteringsprøve lørdag d. 22. juni i
Tørring.
Anmeldelsesfrist: søndag den
16. juni 2018.
Vi mødes kl 9.00 i Jagthytten, Søndre Fælledvej 50, 7160
Tørring
Prøveleder: Jørgen Gerstrøm,
Ildvedvej 4, 7160 Tørring. Tlf. 75
80 21 41 /29 24 21 40. E-mail:
theibelgaard@gmail.com
Tilmelding skal ske på hundeweb: www.hundeweb.dk
Der dømmes efter DJU´s Fæl-

Jagthunden nr. 2/2019

les Markprøve Regler, Kapitel
12. Apporteringsprøveregler for
jagthunde. Nyeste udgave, på
SJD’s hjemmeside.
Prøven er åben for alle racer.
Gebyr: 225 Kr.
Hundene skal apportere en
udlagt kanin, samt 2 udkastede
duer på land, hvorover der
skydes, og en udkastet due fra
vand.
Efter apporteringsprøven
afholdes klubmesterskab i
jagthunde dressur i kategorierne Unghunde og Åben klasse:
dressurbane, skjult afdækning,
hvorunder der skydes over åben
klasse, men ikke over unghunde, samt dirigering på land.
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Tilmeldingsfrist søndag den
16. juni til prøveleder, helst pr
mail.
Prøveleder: Iver Krogh, Bramdrupvej 90, 6040 Egtved, tlf.
40924454. E-mail: iverkrogh@
gmail.com .

Det er muligt, at deltage i
begge prøver eller kun at deltage i en af prøverne.
Når sidste prøve er slut, er der
samlet præmieoverrækkelse
for dagens GDH prøver, samt
diplomer for deltagelse i prøven
i jagthundedressur.

Klubben vil være behjælpelig
med at ﬁnde overnatning i
nærheden til fornuftige priser.
Så der lægges op til et rigtigt
hyggeligt arrangement i gode
terræner og dejlig selskab.
Så sæt kryds i kalenderen og
begynd at træne din hund al-

lerede nu, så du kan være med i
kampen om de ﬁne præmier og
pokaler.
Hvis der er spørgsmål, er man
mere end velkommen til at
ringe til prøvelederne.

Min f¯rste marktræning med klubben
Der var inviteret til årets første
marktræning i GDH-regi, og jeg
havde besluttet mig for, at nu
skulle det være. Jeg har ikke
før været med på marktræning
med Maddie, som min GDH på
2 år og 8 måneder hedder, men
har selvfølgelig selv trænet herhjemme, og Maddie har også
været med mig på jagt.
Marktræningen skulle foregå i
det sydsjællandske på nogle af
Gunderslevholms ﬁne arealer.
Niels Hardy Henriksen, der var
vært ved arrangementet, havde
fået lov til at låne et par marker
til formålet.
Vi mødtes i Niels Hardy’s
jagthytte kl. 09.00. Niels havde
været tidligt oppe og fyret op i
pejsen, så der var lunt og hyggeligt. Fremmødet var stort.
19 hunde var repræsenteret,
nogenlunde ligeligt fordelt i
øvede og nybegyndere.
Vi startede med kaffe og
rundstykker og en masse røverhistorier om jagt og hundetræning
Efter lidt tid tog Troels
Djælund ordet og holdt et ﬁnt
lille oplæg om marktræning og

markprøver. Han fortalte om,
hvordan hundens søg på marken mest optimalt skal være
og kom med nogle forslag til,
hvordan man bedst får hunden
til at løbe i det rigtige mønster
osv.
Da Troels var færdig med oplægget, og de sidste havde fået
drukket kaffen, gik vi til bilerne
og kørte i to forskellige hold
ud til hver sine arealer, hvor
træningen skulle foregå.
Det var sjovt at se ens hund i
selskab med så mange artsfæller. Vi skiftedes til at få et slip
med vores hunde to og to, og
Troels og Torben B. Hansen
kommenterede og guidede os
før, under og efter slippet.
Det var lærerigt at se, hvordan
ens egen hund arbejdede på
marken i forhold til de andre,
og det gav mig hurtigt en
ide om, hvad det er, jeg skal
arbejde på med Maddie. Jeg
benyttede selvfølgelig muligheden for at få gode råd fra
Torben og Troels om, hvilke
træningsøvelser der kunne
være gode for at få bygget det
på, der stadig mangler.

Lars og Maddie (forrest) havde en god og inspirerende dag. Foto: Torben B.
Hansen.

Efter tre timer i mere eller
mindre silende regn havde
både vi og vores hunde fået
nok, og vi kørte tilbage til hytten, hvor vi spiste den medbragte frokost, og til dessert
serverede Niels hjemmelavede
rådyrgrillpølser, og det var slet
ikke så ringe endda
Det var en meget hyggelig og
lærerig dag, og hvis du sidder

og er i tvivl om, hvorvidt du skal
tilmelde dig en marktræning
eller ej, så kan jeg kun sige:
Spring ud i det! Det er hverken
farligt eller gør ondt, man bliver
allerhøjst en smule våd
PS: Maddie sov tungt og meget snorkende i sin kurv hele
aftenen, så jeg tænker også, at
hun har haft en god dag
Af Lars Flemming Larsen

Tørsbøl Jagtforening, der blev
stiftet i 1972, ligger ca. 10 km.
fra Gråsten og den dansk/tyske
grænse i Kruså. Området består
af ca. 60 ha. blandet plantage/mose med græsmarker
omkring, derudover løber Gejl
å gennem området. Foreningen har p.t. 18 medlemmer og
afholder årligt tre jagter, hvor
der drives igennem med hunde
og skytterne står for i hesteskoform.

tidligere har deltaget i jagten,
deltog med Luna på ca. samme
alder. Vi havde en ny gæst med;
Mikael Nedergaard fra Esbjerg
med sin Balder, ca. 4 år.
Dagen startede i vores
godkendte jagthytte midt i
skoven til en præsentation af
jagtens afvikling. Efterfølgende
samling foran hytten med jagthornsblæsere til jagt begyndt.
Opdeling i 2 hold og jeg leder
hundeholdet.
Balder er som regel meget
opstemt til hver jagt og er nærmest umulig, indtil jagten er
begyndt, hvor den opsamlede
energi slippes løs. Jagthornsblæserne overdøves ofte af

En jagtdag i T¯rsb¯l Jagtforening

Så er vi klar til dagens jagt. Foto: Kjeld Faaborg.
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Selve dagen bød på let frost,
men ellers solskinsvejr. Der var
ca. syv hunde med, hvoraf tre
var GDHer, herunder min egen
5 årige Balder. Christian som
Jagthunden nr. 2/2019
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Balder, hvilket erfaringsmæssigt har gjort, at han forbliver
i bilen til når selve jagten
starter. Karakteristisk præg ved
GDH’erne, er at de har meget
svært ved at gå pænt i line, idet
de nærmest mener, det kun
kan gå for langsomt at komme
i gang med såten/jagten. Ofte
ses meget utålmodig gøen, ved
afventning af startsignal for
igangsætning af såt. Meget
orienterende omkring sin ejer,
søger GDH’erne godt i terrænet,
men Balder er bla. ikke bleg,
for at undersøge bredt i hele
hunde kædens bredde, for at se
om de andre hunde gør deres
arbejde efter bogen. Jeg oplever
dog ikke ukontrolleret eftersætning efter råvildt, når der
kaldes tilbage.
Området her er normalt hjemsøgt i efteråret, af rigtig mange
snepper, dog havde der forud
for dagen været frost i ﬂere
dage. Det gjorde at dagens
opﬂøj af snepper var ca. 10,
mod normalt ca. 20-30 snepper
på vingerne.
Området drives igennem med

syv såter, det tages i roligt
tempo, for netop at give vores
hunde gode chancer, for at få
stand til netop snepperne. Min
egen Balder har efterhånden
fået særdeles god næse for
snepperne og laver som regel
ﬂotte stand situationer, der
giver os jæger gode chancer for
at være klar, hvilket dog langt
fra altid rækker for positivt
resultat, når skuddene afgives.
Efter ﬁre formiddags såter
var der frokost i jagthytten.
Den er uisoleret og derfor var
varm Skipperlabskovs meget
velkommen.

Sæt X
i kalenderen

Aktivitetområde Sønderjylland

Markprøve sæsonen er nu ovre og
tiden til at skærpe samarbejdet
med din GDH i forbindelse med at
ﬁnde og bringe det nedskudte vildt
fra jagten hjem til dig. Måske har
du bare lyst til at træne din GDH
sammen med andre GDH’er og blive
inspireret på træningsmetoder, så
er der mange muligheder i løbet af
sommeren:
Fra Hvalp til Jagthund:
Foredrag v. Henrik Hove-Nielsen
28. april, kl 12-14 i Nyborg Idræts- og
Fritidscenter
Generalforsamling
Søndag d. 28. april-19 kl 14.30 i Nyborg Idræts- og Fritidscenter
5-klub Schweissprøve
Lørdag d. 18.maj, Allerød
SJD udstilling I Vissenbjerg
Søndag d. 16.juni
5-klubbens DJU apporteringsprøve,
Jylland
Klubbens Hoveprøve i apportering
Klubmesterskab i jagthundedressur
Lørdag d. 22.juni, Tørring kl 9.00
5-klubbens DJU apporteringsprøve,
Sjælland
Lørdag d. 29. juni

Eftermiddagssåterne blev
mere solrige, men bestemt
også med gode situationer til
snepper. Tre vildsvin i tredje såt
gjorde også dagen anderledes,
hvilket pludselig gav mening
for dem, der havde bemærket
min hund havde beskyttelsesdragt på. Der var dog på intet
tidspunkt fare på færde, idet
der var tale om tre ûberleufere,
de var mere bange for os end vi
for dem.

Apporteringstræning ved Rødekro
Søndag den 26. maj kl 9.00-ca.15.00
–Alle er velkommen!
Sted: JHS Jagthundesport. BedstedLø grusværker, Stenagervej 11 A,
6230 Rødekro
Alle kan være med uanset niveau.
Pris 100 kr. inc. morgenmad. Drikkevarer skal købes på stedet.
Tilmelding og betaling til Lars S. tlf.
2127 3315 inden 20. maj 2019
Familiedag ved Rødekro
Søndag den 18. august 2019 kl. 9:00
– ca. 15:00
Sted: JHS Jagthundesport. BedstedLø grusværker, Stenagervej 11 A,
6230 Rødekro
Alle er velkomne – jo ﬂere jo bedre.
Der vil være forskellige aktiviteter
på dagen.
Dagen er inc. morgenmad og ringriderpølser til frokost. Drikkevarer skal
købes på stedet.
Pris 100 kr. pr. fører og 50 kr. pr.
ekstra gæst/ familiemedlem.
Tilmelding og betaling til Lars S. tlf.
2127 3315 inden 12. august 2019
Har nogen lyst til at arrangere en
fælles gåtur eller andet, så brug
endelig Facebook gruppen ”GDH
Syd og Sønderjylland”. Alle er her
meget velkomne til at byde ind med
arrangementer, en fælles gåtur med
morgenmad eller noget helt andet –
Bare det involverer GDH

Vildtparaden. Foto: Kjeld Faaborg.

Da jagten sluttede, var der tre
rådyr, tre ræve og tre snepper
på paraden.
Der blev holdt vildtparade
med den sædvanlige hornblæsning med ikke mindre end ﬁre
hornblæsere.
Afslutning i jagthytten med
kaffe, wienerbrød og gode
jagtoplevelser, samt trætte
hunde i bilerne.

Endnu et positivt jagt år
afsluttes i foreningen med 25
skudte snepper fordelt over tre
jagter, otte dyr, tre ræve og en
del ænder, som selvfølgelig var
fredet på januar-jagten.
Et dejligt terræn der passer
perfekt til en aktiv GDH’er.
Kjeld Faaborg
Formanden for Tørsbøl jagtforening

Aktivitetområde Midtjylland
Apporteringsdag.
Lørdag d. 4. maj, Tørring.
Jørgen Gerstrøm, Gunnar Thorkildsen
og Iver Krogh vil gerne invitere til
en apporteringsdag lørdag d. 4. maj
hos Jørgen Gerstrøm, Ilvedvej 4, 7160
Tørring.
Der er ikke lagt op til debat om
forskellige træningsmetoder, men
arrangørerne vil fortælle, hvordan
de hver især har lært deres hunde
gennem tiderne at apportere villigt
og glad. Også Ivers Aja, som virkelig
var en udfordring, hvor der måtte
hjælp til udefra. Dagen er ment,
som inspiration til den daglige
træning hjemme. Vores forskellige
anvendte træningsmetoder vil blive
demonstreret, og kan afprøves, hvis
deltagerne tager deres hund med.
Evt. yderligere oplysninger hos Iver
Krogh, tlf. 40924454 iverkrogh@
gmail.com.

Aktivitetområde Sjælland
Familiedag:
Søndag d. 11. august
Marktræning:
Søndag d. 18. august
Søndag d. 25. august
Søndag d. 1. september
Tilmelding: Marktræning til Jesper
Pedersen på Mail: zp@lightmail.dk
Ringtræning og kaningård til
Marianne Harrild på tycho_hjort@
adslhome.dk

Jagthunden nr. 2/2019

Foto: Jette Veggerby.
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Formand
Carsten Lundhøj, Arnkilsmaj
21, Kær, 6400 Sønderborg. Tlf:
20 20 26 76 – 74 43 32 68.
Email: lundhoj@bbsyd.dk
Kasserer
Hans Petter Lauridsen, Bøllundvej 32, 7330 Brande. Tlf:
40 51 56 15 – 97 18 03 60.
Email: askaer.hp@mail.tele.dk
Klubredaktør
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2,
3670 Veksø Sjælland. Tlf: 20
71 22 68 – 47 17 22 68.
Email: ida.thyssen@hotmail.
com

5 Klub udstillinger
Jægerspris 3. februar.
I alt deltog 29 hunde fordelt
på racerne Vizsla, Weimaraner,
Gammel Dansk Hønsehund,
Spione, Epagneul Bleu de Picardie og Tysk Langhår. Dommer
var Carsten Birk og ringsekretær var Trine Rotbøl Lynge.
Begge gjorde et ﬁnt stykke
arbejde. Tak skal I have.
Vi har allerede forespurgt,
om det er muligt at benytte
Kignæs Hallen til næste år
den 2. februar. Vi håber, det
bliver godkendt på et møde i
Frederikssund kommune. Trine
Rotbøl Lynge vil gerne være
ringsekretær igen til næste år.
Tak Trine.
Juniorklasse hanner:
DK16700/2017 Aaron, fører
Johan Svensson: Exc.JK Plac.1
CK 2.BHK Jun.CERT, pokal
Juniorklasse tæver:
DK04244/2018 Anis, fører
Signe Wæverstrøm: VG.JK Plac.1

BIR og BIM i Jægerspris. Foto: Hanne Mikkelsen.

Brugsklasse hanner:
DK08209/2017 Bonzo, fører
Just Mikkelsen: Exc.BK Plac.1
CK 1.BHK CERT BIR, pokal

www.langhaarsklubben.dk

Åben klasse tæver:
DK16136/2015 Sjørslev´s Iris,
Helena Termansen: Exc.ÅK
Plac.1 CK 1.BTK BIM, pokal.
Uldum 2. februar.
Tolv hunde og førere stillede
op til 5 Klub udstillingen i
Uldum. Det var en god dag, og
med gode hunde var det en
fornøjelse at betragte bedømmelserne. Dommeren var ikke
helt ung, men han kunne så
sandelig vurdere og bedømme
en hund. Tak til alle de fremmødte, for at støtte vores egne
udstillinger.
Resultaterne kan ses på
klubbens hjemmeside men
Bedst i Racen blev Vildholt Jarl,
DK07462/2017, ejer og fører
Leif Hansen.
Tillykke med resultaterne.

Schweisspr¯ve
Husk tilmelding til Schweissprøverne via Hundeweb.dk.
Den 27. april er det i Bevtoft,
Sønderjylland og den 18. maj
er det Store Dyrehave, Nordsjælland.
I skrivende stund (den 28/2)
er der allerede tilmeldt 5
hunde til prøven i Sønderjylland og 17 hunde til prøven i
Nordsjælland.
Der var en fælles annonce i
februarudgaven.
BIR og BIM i Uldum. Foto: Gitte Becher.

Langhårsklubbens 40-års jubilæum
I år er det 40 år siden Langhårsklubben blev grundlagt.
Dette jubilæum vil vi gerne
fejre sammen med så mange
af klubbens medlemmer med
partnere, som muligt. Der er
derfor lagt mange kræfter i
at lave et jubilæumsarrangement, den 22. juni 2019, i
Ejby jagtforenings klubhus og
omliggende terræner. Der vil
om aftenen være festmiddag i

Ejbyhallens lokaler, hvor Langhårsklubben er værter ved en
treretters jubilæumsmiddag.
Alle medlemmer med partnere vil blive inviteret via deres
opgivne e-mailadresse.
Jeg vil opfordre jer til at læse
på klubbens hjemmeside mere
om programmet for denne
store dag og hvordan man
tilmelder sig. Man hører nemlig
af og til om, at medlemmerne

40

Foto: Flemming Østergaard.
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ikke modtager mail af den ene
eller anden grund.
Der vil i år ikke blive afholdt
familiedag i kreds Midtjylland
og heller ikke i kreds Sydjylland
og Fyn. På denne måde håber
vi på størst mulig tilslutning til
fejring af jubilæet.
Bestyrelsen.

DANSK
WEIMARANER
KLUB

Formand:
Brian Visby Hansen. Tokeskovvej 4, Lindebjerg, 5560
Aarup. Tlf. 53 54 15 14.
e-mail: formand@weimaraner.dk.
Kasserer og klubredaktør:
Niels Møller Kongsbak, Viborgvej 308, 7830 Vinderup,
Tlf. 9131 3161.
e-mail: kasserer@weimaraner.
dk.
Hvalpeanviser:
Hanne Bro Hansen, Høllvej
112, 7080 Børkop. Tlf. 28 26
01 75.
e-mail: hvalpeanviser@weimaraner.dk.

5-klub udstillingerne
I Uldum gik det således at
Effie med Camilla Schweizer
for enden af linen blev BIR og
langhåret Chilla som på dagen
blev ført af Hanne Bro ﬁk BIR.
Der var stillet 3 weimaranere i
Junior klassen, som ﬁk 2 x Excellent og 1 x Very good. I junior
klassen vandt Dixi.
Der er således håb for, at på
sigt der bliver hård konkurrence
om placeringerne på disse
udstillinger.
Tillykke til alle vinderne.
Uldum 2019. Foto: Niels Kongsbak.

Der har i begyndelsen af februar været afholdt udstillinger
i både Jægerspris og Uldum i
5-klub regi, hvor DWK er med
til at arrangere.
I Jægerspris vandt Britta
Schougaard med Pernod Bedst
i Racen (BIR), og med Brittas
egne ord
”Dejlig dag i Jægerspris,
Konkurrencen var hård, (læs

Pernod. Foto: Britta Schougaard.

www.weimaraner.dk

Årets ildsjæl
Årets ildsjæl 2018 står til at
blive udnævnt.
Du har stadig mulighed for
at sende dit personlige bud
på, hvem af klubbens aktive
medlemmer som skal hædres
i år.
Til Alle medlemmer
Vi mangler input til årets
ildsjæl og vil gerne have at
medlemmer sender deres
input til Sekretæren på sekretaer@weimaraner.dk
Årets ildsjæl udnævnes på
generalforsamlingen i forbindelse med DWK generalforsamling i Vissenbjerg.
Forrige års ildsjæl blev
Susanne Lundholdt, som har
gjort og stadig gør en kæmpe
indsat for vores grå hunde.
P.b.v. Brian Visby Hansen

?

vi var den eneste weimaraner), Pernod ﬁk hilst på et par
nevøer, så nu vil han gerne tituleres Onkel Pernod, ellers god
stemning, og som sædvanlig
var der mange hende og klappe
præmiedyret, han var super i
ringen, og vi gik hjem med Excellent, CK og BIR, håber ﬂere
vil støtte op om arrangementet
næste år.”

Ordinær generalforsamling i DWK
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Weimaraner klub den 16. juni 2019
klokken 12:00 i Vissenbjerghallen, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg. Dette er i forbindelse
med udstillingen i Vissenbjerg.

Begge modtager genvalg
11. Valg af formand eller
kasserer
12. Valg af 3 suppleanter
13. Valg af revisor
14. Valg af revisorsuppleant
15. Eventuelt

Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning
fremlægges til godkendelse
5. Regnskabet fremlægges til
godkendelse
6. Godkendelse af budget for
indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent
for kommende år
8.Behandling af vedtægtsændringer
9. Behandling af indkomne
forslag
10. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
- Brian Visby Hansen
- Camilla Borg Schweizer

Der kan ikke vedtages forslag
under eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal
fremsendes skriftligt og være
formanden i hænde mindst 3
uger forinden.
Indkommende forslag samt
forslag til vedtægtsændringer
kan ses på foreningens hjemmeside 10 dage for generalforsamlingen.
Vel mødt – Bestyrelsen

Foto: Niels Kongsbak.
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Nyt fra klubredakt¯r
og kasserer
Har du noget på hjertet eller
et godt billede du gerne vil
dele med dine klubmedlemmer, så send mig en mail
med en lille tekst og et godt
billede. Det er lige meget om
teksten er korrekt skrevet, det
ﬁnder vi ud af senere.
Kommende aktiviteter:
14/4 Lokal Schweissprøve
27/04 SJD Schweissprøve,
Bevtoft
18/5 SJD Schweissprøve, St.
Dyrhave
4/6 DWK Apporteing og VSA
træning, Sunds
22/6 SJD Apporteringsprøve,
Tjørring
29/6 SJD Apporteringsprøve,
Næstved
13/8 DWK Marktræning,
Midtjylland
17/8 DWK Fuldbrugsprøve
træning, Midtjylland
25/8 DWK Marktræning,
Rødekro
31/8 DWK Kreds 2 lokal markprøve, Klovborg
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Generalforsamling
Dansk Vizsla Klub afholder ordinær generalforsamling
søndag den 16. juni 2019 i Vissenbjerghallen
i forbindelse med FJD Udstillingen efter endt bedømmelser
Dagsorden iht. klubbens vedtægter

Formand:
Anders B. Mortensen, Idrætsvej 8,. 5463 Harndrup. Tlf. 41
42 21 81.
e-mail: abmvizsla@krudt.dk.
Næstformand og kasserer:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup.
Tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.
dk.
Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Rønnevej
4, 3770 Allinge. Tlf. 28 64 26
86.
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk.

1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Aﬂæggelse af formandens beretning
4. Aﬂæggelse af regnskab til godkendelse og decharge
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af to suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag til punkt 8. skal være formanden i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen Dansk Vizsla Klub.

De gode historier

www.danskvizslaklub.dk

5-klub apportering
5-klubsamarbejdet afholdet
apporteringsprøver d. 22. juni
i Midtjylland og d. 29. juni på
Sjælland.
Se annoncen for prøverne
andet steds i bladet.

Foto: Sandra Stålberg.
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Her havde
vi gerne set
nogle spændende artikler
/ beretninger
om Vizsla,
skrevet /
indsendt af
DanskVizslaKlubs medlemmer !!
Med venlig
Vizsla hilsen,
Anders.
Foto: Sandra Stålberg.
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Formand:
Søren Stenhøj Jørgensen,
Dadestien 1, Sandby, 4171
Glumsø. Tlf. 20 25 74 30.
e-mail: ssj@gribskovens.dk.
Kasserer:
Marianne Kjeld Jensen, Røjlehaven 107, 2630 Taastrup. Tlf.:
20 29 95 56.
e-mail: mkj-mkrevision@
hotmail.com.
Klubredaktør:
Lasse Iversen Hansen, Hybenvej 34, 6740 Bramming. Tlf.:
20 42 46 35.
e-mail: lasse.i.h@gmail.com.

www.breton.dk

Pokalfonden
Fonden har fået nye ansigter. v/
Dorte og Franz Metzker
Vi overtog tjansen i sommeren
2018.
Formålet med vores Pokalfond er at få samlet penge ind
til gravering af de pokaler, som
klubben uddeler hen over året på
markprøver og udstillinger.
Vi har rigtig mange gode ting i
butikken.
Vi har sidenhen undersøgt muligheden for at tilføre ”vores” lille
butik i klubben nogle nye ting.
Vi har bl.a. valgt at tilføre nogle
nye klistermærker til bilen med
en jæger og stående hund.
Vi får også lavet nogle nye
T-shirts med nyt tryk på, en ny
kasket og en ny hue. Selvfølgelig
med et ﬂot breton logo på.
Vi har butikken med på vores
hovedprøve og ved andre aktiviteter, hvor vi deltager.
Et vigtigt supplement til pokalfonden består i vores amerikanske lotteri, som laves i forbindelse med hovedprøven. Firmaer
og private sponsorerer en masse
dejlige præmier.
Det er en kæmpe hjælp til fonden, og det vi er meget taknemmelige for.
Knæk og bræk her i foråret - vi
ses til hovedprøven i Videbæk.

De få rå
Februar er blevet lig med Kongenshus hede herhjemme.
Det er der, vi som familie,
sætter en weekend af til at gå
på heden med vores hunde.
Det er noget, vi ser frem til,
ikke for at ﬁnde fugl med hunden, eller for at træne lydighed,
men for at se dem strække
ud over det åbne hedelandskab. Det at nyde en dag med
hinanden og hundene sammen
med en masse andre glade
hundefolk.
Der er plads derude på heden
til unghunden, der endnu ikke
helt ved, hvorfor den løber, til
den erfarne, der skal i form til
prøvesæsonen og til alle dem
midt imellem.
Desværre fylder bretonklubben ikke meget i landskabet
den weekend, vi har lov at
bruge arealet. Vi er simpelthen
ikke ret mange der dukker op
år efter år, så der er tale om de
få rå.
De der har oplevet heden i
snestorm, silende regn eller
komplet tåge, men som stadig
vender tilbage og får lov at
opleve en dag som lørdag på
heden. Solen skinnede stærkt
så frost og fugt forsvandt i
løbet af ingen tid, og tilbage
var kun at vandre ud over det
smukke landskab med et stort
smil på læben.
Der blev fundet agerhøns
på sletten, ingen hunde blev
væk og snakken gik. Der var

Glade bretonfolk på Kongenshus Hede. Foto: Anne Elefsen Krogh Kristensen.

ingen pølser til frokost som
før i tiden, men skidt med det,
madpakken som blev nydt i læ,
kan også være god.
Der er en herlig stemning sådan
en dag, og jeg er glad for at se
de velkendte ansigter og heldigvis også nogle nye imellem.
Søndagen bød heldigvis på
ﬂere folk på trods af det knap
så ﬂotte vejr. Så der var lagt
op til endnu en dejlig dag, da
vi mødtes på p-pladsen ved
hotellet som traditionen byder.
Jeg valgte at lade den noget
unge hund blive hjemme og tog
i stedet kamera, mand og to
veloplagte børn med.
Der var også andre børn med,
og de faldt hurtig i snak, og lige
pludselig var turen ikke så lang

eller kedelig, som de måske
havde forventet. Måske en dag
de også får lyst til at gå med en
hund derude, man har vel lov at
håbe. Der er nemlig også plads
til børn sådan en dag for et er
sikkert, hundene skal nok blive
trætte, så vi har ikke så travlt.
Så jeg håber virkelig, at vi
næste år kan retfærdiggøre at
breton klubben har lov at have
en hel weekend, for mon ikke
vi alle kan bruge det også de år,
hvor man godt kan gå på marken fordi frosten udebliver.
Der er højt til himlen, masser
af plads, godt humør og rigelig
tid…
Det eneste, der manglede
derude på heden, var faktisk
ﬂere bretonfolk.
Anne E. Krogh Kristensen

Lydighedstræningen i Vallensbæk

Der er altid behov for lidt lydighedstræning – med glade hunde er det bare lykken.
Foto: Merete Larsen
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Allerede i slutningen af oktober
måned bliver der sendt brev til
Vallensbæk Jagtforening angående leje af deres gode arealer
og klubhus.
Når det er på plads, bliver
hjemmesiden og Facebook
spammet med opslag om
tilmelding, og så venter jeg
utålmodigt på, at tilmeldingerne kommer.
Og det gør tilmeldingerne, det
er altid hyggeligt, når der er nye
folk, der ringer og mailer, så
bliver der forklaret om træningen, årets gang i klubben, og
der svares på de spørgsmål de
ellers har.
Det er også hyggeligt, når de
gamle Breton folk tilmelder sig,
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så får vi lige de sidste rygter
vendt.
Når dagen nærmer sig, og
holdene er ved at være lavet,
lægges der planer for træningen, hvad kan man ﬁnde på af
nye tiltag, så det ikke kun bliver
”at gå rundt i ring”, disse planer
bliver dog ofte ændret i løbet af
træningen.
Der bliver også lagt en kagebage-plan, så er det vigtigste

ligesom på plads.
Når dagen endelig kommer,
starter jeg kl. 11 med at brygge
en kande the og syv kander
kaffe, Bent pakker bilen med
tøj til al slags vejr. Og afsted
det går.
De ﬂeste hunde dukker op en
halv times tid inden træningen
starter, og alle slippes på græsmarken, hvor der bliver løbet og
leget grundigt igennem.

Det er helt fantastisk at
betragte de omkring 40 hunde,
der bare giver den gas. Der er
måske en nærgående hanhund
der bliver sat på plads, men
det er også den eneste ballade,
der er.
Når klokken bliver 13, træner vi
en times tid, og så er det tid til
snak i klubhuset.
Her går hurtigt en times tid
med snak, og jeg vil vove den

påstand, at den time er næsten
lige så givende som selve
træningen, der bliver i hvert
fald delt ud af erfaring og gode
historier.
Sådan går de første ﬁre gange,
vi slutter af med en lille prøve.
Men det er en helt anden
historie.

prelle, når vi er på jagt? Hvad
medfører et dårligt søg? Hvad
er faren ved et stiksøg? Og så
videre …….
Omdrejningspunktet for
denne gennemgang var omskrivningen af Fælles Markprøve Regler, som er at ﬁnde på
www.djuregler.dk.
Vi tog udgangspunkt i bedømmelsesgrundlaget for den
engelske unghund. Populært
sagt, har man en velfungerende
stående jagthund, hvis den
– uanset alder - til stadighed
kan præstere i forhold til de
kvalitetsbestemmelser, der er
angivet for unghunde. Gennemgangen af reglerne blev
hele tiden relateret til praktisk
jagt. Apporteringsreglerne
(DJU´s anerkendte prøve) blev
kort gennemgået, men nu er
der også grænser for, hvad man
kan rumme en kold onsdag
aften.
Jubilæumsﬁlmen fra 2013 var
medtaget som reserve, men

den blev der ikke tid til at se.
Til gengæld sikrede aftenens
vært sig, at alle deltagere var i
besiddelse af denne DVD inden
de ﬁk lov til at gå hjem. Alle
5 hundeførere (samt afbuddet) havde tilmeldt sig jagt- og
søgstræningen på Sjælland, så
mon ikke de bare vel lidt bedre
forberedte til den førstkommende lørdag på marken.
Vi kan ikke lære det hele på en
aften og på tre træningsture.
Og, nogen lærer det aldrig.
Efter at have reﬂekteret lidt
over seancen, er mit bud nok,
at aftenen var rigtig god, men
den skal følges op med en
evaluering, når træningsture
og de første markprøver er
veloverstået. Her vil det være
relevant at drage eksempler fra
træningsture og markprøver,
hvor deltagerne får feedback på
de praktiske udfordringer, som
de stødte på undervejs. Det ser
jeg frem til.
Søren Stenhøj.

Mentor-aften på Sjælland

Bretons på jagt – der er livskvalitet. Foto: Lasse Iversen Hansen

Al begyndelse er svær, men nu
lykkedes det at sparke gang i
mentor-arbejdet på Sjælland.
Den 6. februar lagde undertegnede hus til. Der mødte 5 nye
hundeførere frem. En måtte
sende afbud i sidste øjeblik.
Derudover var alle de forhåndsudpegede mentorer mødt frem,
ligesom ﬂere garvede bretonfolk meldte sig under fanerne.

Selv et inspirationsbesøg fra
Jylland blev det til. I alt 14 mennesker samlet omkring bordet.
Efter en kort præsentation
blev formålet med at gå på jagt
med stående hund introduceret. Dernæst gennemgik
deltagerne sammen, hvorledes
hundens jagtlige kvaliteter
måles og vejes på en kvalitetsprøve. Hvorfor er det en fejl at

Hunden var med på skiferie
Skiferien er et af årets højdepunkter for vi mennesker, men
for hunden er det almindeligvis
ensbetydende med en uge i
hundepensionen.
I år skulle det være anderledes, idet jeg havde besluttet
mig for at vores to-årig breton
skulle med på ferien. Ikke alene
skulle han med på ferien, han
skulle også med i fjeldet.
Min kone og jeg er garvede
skiløbere, og har fra vores første møde med de norske fjelde
for snart 30 år siden været vilde
med langrendsski – og helst
gode ture ind i fjeldet.
Derfor var det vores plan,
at Bowie skulle have samme
fornøjelse, og det har vi ikke
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fortrudt et sekund.
Det kræver lidt mere planlægning at have hunden med på
ferie, og her vil jeg oplyse om
de vigtigste forhold.
Det skal være tilladt at have
hund i ferieboligen, og det
koster oftest ekstra. Dette skal
man således tage højde for, når
man bestiller ferien.
Det er meget vigtigt, at
hunden er korrekt vaccineret. I
bl.a. Norge er der særlige regler,
der kræver, at hunden har
fået en ormekur mod rævens
dværgbændelorm. Hunden skal
have kuren tidligst 120 timer
og senest 24 timer før indrejse.
Det er dyrlægen, der skal give
hunden tabletten og dokuJagthunden nr. 2/2019
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mentere det i hundepasset.
Hunden have et pas, være IDmærket med elektronisk chip
og nummeret skal stå i passet.
Den skal også være vaccineret
mod rabies senest 21 dage før
rejsen. Eftersom jeg havde haft
hunden med rypejagt i Norge
i september måned 2018, var
hunden vaccineret korrekt, men
ormekuren skulle gentages.
At rejse med en hund kræver
et godkendt bur og særligt i
Sverige er der meget håndfaste
regler for størrelsen af buret.
Derudover skal man jo medbringe foder og hundekurv, så
det fylder alt sammen.
Eftersom hunden skulle med

på skituren havde jeg indkøbt
sele og rem til formålet. Remmen var købt til løbeturene
herhjemme, og den passede
ﬁnt til brug for skiløb. Der er
mange forskellige seler og i
mange prisklasser. Mit råd er at
købe grej af høj kvalitet, da det
er lavet således at hunden kan
bevæge sig bedst muligt, og så
den undgår slidskader m.m.
Hundens poter kan nemt tage
skade i sneen. Årsagen er, at
sneen smelter mellem tæerne
og derefter fryser til is, der kan
skære i poten. Som middel
mod dette kan potevoks være
meget effektivt. Jeg havde
smurt hundens poter i et par

uger op til ferien, og derved var
der lagt en hinde, som beskyttede mod skaderne idet sneen
ikke hænger fast i poten. En
anden mulighed er at give
hunden potesokker/sko på. De
beskytter rigtig godt og kan
bestemt anbefales.
Når man har hunden med på
ski, er det afgørende, at hunden kan styres. Jeg var spændt
på dette, og til min egen overraskelse var det ikke svært. Jeg
brugte primært stemmen –
faktisk som når man rider på en
hest. Bowie fandt hurtigt ud af,
hvad han skulle, og så var det
bare med at nyde samværet.
Han elskede at løbe med, og ﬁk

på den måde en masse oplevelser og god motion. I fjeldet
er der klare regler for hunde.
De skal være i snor hele tiden,
og det er en selvfølge, at man
samler op, når hunden har besørget. Desuden skal man vise
hensyn ved møde med andre.
Vi ﬁk mange smil undervejs,
og folk fandt det fascinerende
at se en lille breton trække en
dansk skiturist afsted med fuld
fart hen over sneen.
Det er bestemt ikke sidste
gang Bowie kommer med – jeg
glæder mig allerede til næste
år.
Lasse Iversen Hansen.

Hvorfor Breton? Af Kim Spanggaard
Det kan jeg takke min farfar,
Alfred Spanggaard fra Sunds
for, og i nyere tid Poul Vestervang og Steen Mortensen.
Min farfar købte sin første
Breton i 1966-67. Hun hed
Beauty, og var af norsk afstamning.
Hun var en dejlig tæve. Meget
aktiv og jagtglad. Farfar var
dengang skoleinspektør i
Sunds og ivrig pürchjæger, men
havde fået smag for jagt med
den stående hund, formentlig
pga. hans venskab med Leif
Ragn Jensen, der satte stor pris
på jagt med den stående hund.
Hun var en god jagthund, der
fandt fuglene, og hun var en
kærlig og dejlig familiehund,
som vi unger var vilde med. Så
det var her kimen til, at det en
dag kunne være Breton, der
skulle være min hund, blev
lagt.
Der gik nu ﬂere år hvor jeg ikke
hørte eller så noget til Bretons.
Desuden havde jeg også fået
allergi for hund.
Jeg startede ved politiet i
Køge, på hold 1, og ja en af
mine køremakkere var Poul
Vestervang. En dag var jeg
med Poul hjemme. Her blev vi
taget imod af Markis og Shivas.
Poul blev lidt forbavset, da
jeg sagde:” Hvad faen´ har du
Breton”?
Vi begyndte herefter at ses
privat, og Poul inviterede mig
på jagt. Det blev til mange
ture, hvor jeg nød at se hans
hunde arbejde. Interessen for
jagt med den stående hund var
pludselig vakt til live, og under-

ligt nok, så reagerede jeg ikke
allergisk på hans hunde.
Jeg købte derfor hvalpen Kalløkke Balder og efterfølgende
Kalløkke Djengis fra Steen
Mortensen.
Kalløkke Djengis var en utrolig
nem hund, og Poul tog mig
med på træningsture. Poul var
noget efter mig, for at få mig
med ud og gøre noget ved den
hund. Jeg have også det held,
at Jan Bentsen på Gammel
Kjøgegård inviterede med på
træningsture. Det resulterede
i, at jeg ﬁk en hund, der ville gå
på marken.
Vi stillede i vinderklasse, hvor
det desværre kun blev til 2.
placeringer.
På et tidspunkt skulle der stilles et hold til Nordisk mesterskab i Norge ved Trondheim/
Meråker. Da det var i sidste
øjeblik, at der skulle stilles et
hold fra Danmark, blev det Kim
Larsen og mig, der stillede med
hunde. Det var en spændende
oplevelse. Djengis blev 3. vinder
på prøven, så lidt stolt var jeg,
da vi kørte hjem.
På udstillingerne gjorde han
det rigtig godt. Han blev dansk
champion, tysk champion,
nordisk champion og international champion og 3. vinder på
verdensudstilling i Tyskland.
Jeg flyttede til Slagelse i 2006.
Heldigvis syntes Tina godt om
min lille nye hund, Midtvejs
Heros. Han er i skrivende stund
netop blevet aﬂivet og han
blev 14 år. Heros opnåede at
få excellent på ﬂere udstillin-

Stella med nedlagt ræv – bretons er meget alsidige jagthunde. Foto: Kim Spanggaard.

ger, men han var egenrådig på
markprøverne, og ﬁk desværre
aldrig nogen præmiering. Til
gængæld var han lige til det
sidste en kanon jagthund.
Min bonusknægt Martin var
vild med Heros. Han og kæresten besluttede sig så for, at
ville have en Breton. Han købte
Stella på Fyn, men grundet
særlige omstændigheder overtog vi hende, da hun var ca. tre
måneder.
Hendes format til prøve var
ikke stort nok, men når det er
sagt, så er hun uden tvivl den
bedste jagthund jeg har haft
indtil nu. Hun er i dag 12 år.
Både Heros og Stella blev
brugt rigtig meget på jagt, da
jeg passede jagten på Gyldenholm Gods i ﬁre år. De drev
fasaner hjem hver dag, to
gange om dagen, det var hårdt
arbejde, da der var fem udsætterpladser.
Louis, en af vores egne hvalpe,
var kommet ud til en familie,
der slet ikke magtede ham,
og han blev givet videre til en
anden, som heller ikke kunne
have ham. Det hørte vi heldig-
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vis fra Susanne Funck, så det
endte med, at vi tog ham retur.
Louis er en super dejlig,
meget kærlig og god jagthund,
men har desværre fået nogle
kraftige ar på sjælen fra hvalp
af. Han er helt sikkert ”mors
hund” derhjemme.
Louis er desværre ikke trænet
til prøver, da vi ikke havde tid
til træning på det tidspunkt.
Der har henover årerne været
nogle hunde igennem, men
desværre har omstændighederne gjort, at jeg ikke altid
har haft den fornødne tid til
at gå så meget op i prøverne
med min hunde, ej heller fået
trænet det, som jeg gerne ville
have haft gjort. De har dog alle
sammen været brugt meget
på jagt.
Men vi vender ”frygtelig”
tilbage, da jeg nu endelig har
fået tiden til at gå op i træning
igen. Vi har netop bestilt det
sidste ny skud på stammen, så
nu må vi bare vente og se, hvad
han bliver for en, altså ud over
at han selvfølgelig er en Breton.
Som vi siger: En gang Breton altid Breton!
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Dressur, milj¯ og arv

Formand:
Flemming Fuglede Jørgensen,
Trudslevvej 58, 9480 Løkken.
Tlf. 98 88 30 03/20 30 00 03.
e-mail: Borupgaard@mail.
tele.dk.
Kasserer:
Anny Diederichsen,
Riglandsevej 3, Drenderup,
6580 Vandrup. Tlf. 75 59 82
53/6 130 82 53.
e-mail: stenmarken@email.
dk.
Klubredaktør:
Bent Olsen, Grammingtoften
1, Sdr. Hygum, 6630 Rødding.
Tlf. 21 75 58 57.
e-mail: bento@bbsyd.dk.

www.pointerklub.dk

Magelighed
Lige så energisk en pointer kan
være på marken, lige så magelig kan den være i hjemmet.
Hvis jeg ligger helt stille, så
opdager de mig sikkert ikke.

Der er tre ting, der er vigtige for Bertil Mårtensson: Foto Bent Olsen.

DPK`s Vintermøde, som blev
afholdt ved Fredericia (Bæredygtig landbrugs domicil) blev
en positiv oplevelse, for de 40
medlemmer der deltog. Selv
om kørevejret var dårligt, med
tåge og lav temperatur, var der
kun få afbud.
Bertil Mårtensson fra Sverige
fortalte om dressur og føring af
engelske hunde helt fra bunden
af. For ham var der tre ting,
som skulle være i orden inden
hunden var 1 år. Dæklydighed,
avance eller ja og indkaldelse
(lydighed på ﬂøjten.) derefter
kom turen til apport træning.
Først når dressuren er på plads,
kan man forvente resultater af
sin hund.

Hvor Bertil lagde vægten på
dressuren, så lagde Thore Grøndahl, der arbejder ved toldvæsnet, som hundefører (narko),
vægten på miljø og arv og først
på tredje pladsen kom dressuren. Han udnytter hundenes
medfødte evner især lugtesansen til henholdsvis både jagt
men især i forbindelse med
narkoarbejdet, hvor han stolede 100 % på hunden og lod
den arbejde uden indblanding
fra hans side.
For hunden er det en del af en
leg at ﬁnde de skjulte stoffer,
det betød, at så måtte den få
sit elskede legetøj (en dejlig
tennisbold) at lege med.
Birgit Basballe præsenterede

Forårstræning Djursland

Foto: Michael Olsen.
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Træningen blev afholdt med
forår i luften, trods det stadig
kun er februar. Aldrig har
vejret været så forrygende
med varme, sol og ingen frost
i jorden og tilmed god vind fra
sydvest. Agerhønsene har også
nydt godt af det milde vejr
og er parret ud. Vi så et godt
fremmøde fra det midtjyske
og en enkelt fra det nordjyske.
Ti ekvipager var mødt frem og
der var fugl på alle, undtagen i
et enkelt slip. Hundene havde
ﬂotte situationer med fugl
blandt andet en med liggende
stand, hvor makker også respektere liggende. Der blev set
tolv gange fugl i alt på dagen.
Laust Nørskov var inviteret til
at dømme unghundene. Tre
pointere var mødt op til kamp

om skydestokken; Astrups
Freja, Mjølners My og Skarprøets Rapp. Det var stort gående
hunde i god stil. Søgsoplægget
blev afgørende på grund af god
kontakt til føreren. Skarprøets
Rapp, ført af Børge Sommer,
tildeles skydestokken – stort
tillykke med resultatet.

Jagthunden nr. 2/2019

DPK`s nye hjemmeside, som
bliver helt fantastisk, I kan
glæde jer kære medlemmer.
Den skulle være klar til at gå i
luften om ca. en måneds tid.
Derudover var der en livlig
debat om hvorvidt, det ville
kunne lykkes at fortsætte en
årbog kun for Dansk Pointer
Klub. Der var mange positive
tilkendegivelser, for en fortsættelse. Der var også forslag til
økonomien. så når arbejdskraften er fundet, så er mulighederne der. Nu bliver det op til
generalforsamlingen der skal
tage stilling til en fortsættelse.
Som sædvanlig holdt vi en
tre kvarters pause, hvor vi ﬁk
den traditionelle biksemad. Og
rygerne kunne få stillet deres
nikotinhunger.

Thore Grøndahl vil gerne udnytte
hundens medfødte evner. Foto: Bent
Olsen.

Runde
f¯dselsdage
Langfredag den 18. april
fylder Poul Mølvad 90 år.
Anden påskedag den 22.
april fylder Erik Juhl 80. år.
Her skal lyde et stort tillykke til begge to.
Se nærmere på klubbens
hjemmeside.

DANSK POINTER KLUB

Forårstræning i det s¯nderjyske
Den 24. februar 2019 vil blive en
af de dage, der bliver husket,
som en solskinsdag med let
sydvestenvind og 12 gr. Varme
af os, der var samlet i Sdr. Hygum for at træne vore pointere
med henblik på årets markprøver og især den kommende hovedprøve, der i år afholdes her
i Sønderjylland. Ikke kun vejret
var med os, allerede i første slip
oplevede vi en perfekt situation, med rejsning af parhøns,
og ro i opfulgt. Desværre var
pistolen ikke kommet med. I
andet slip ﬁk Allans hund en
ﬂot højrejst stand, selv om min
unghund drønede forbi med en
hare. Den holdt standen til den
ﬁk rejseordre en perfekt situationen. Den unge herre brugte
temmelig lang tid inden han
opgav den hare. Da han endelig
kom, søgte han hen til Allan.
Han så ikke spor brødebetynget
ud.
I løbet af de næste tre timer
oplevede alle hunde at få
chance for fugle og nogle af
dem op til ﬂere gange. Vi gik

på store marker med efterafgrøder og lidt raps hele dagen.
Et enkelt par fandt vi på en lille
majsstub.
Når man skulle bedømme
hundenes arbejde på dagen, var
det tydeligt at se, det var først
på sæsonen. Selv de erfarne
hunde glemte at lægge det
søg op, vi ved de magter, men
de er lidt undskyldt i sådan et
strålende forårsvejr.vi der var
med, var også påvirket af solen.
Efter endt træning blev grillen
fundet frem fra sit hi. Pølserne
pakket ud, og så blev der spist
grillpølser med friskbagt brød
sennep ketchup og remoulade.
En god dag var til ende. Alle
var trætte af solens varme
samt dagens gode oplevelse.
Nogle havde kort køretur hjem
men vores gode venner fra Holland havde seks timers kørsel
hjem. Vi ønskede dem god
tur hjemover, og på gensyn ti
hovedprøven.

Deltagerne på træningen. Foto: Sara Olsen.

Pølsemandens sang. Foto: Allan Diederichen.

En s¯ndag på heden
Igen i år var der mødt mange engelske jagthunde op til vores årlige fælles træning på heden den første weekend i februar. Der var omkring 80 startende hunde - tak til alle Jer der kom.
Hilsen Jens Have.

Stor opbakning til træningen på Kongenshus. Privat foto.

Familieweekend 2019
Dansk Pointer Klubs familieweekend afholdes fra torsdag den 30. maj (Kristi Himmelfarts dag) til søndag den 2.
juni. Weekenden afholdes som
sidste år i det sønderjyske hos
Allan Bredsgaard i Terkelsbøl.
Det er en fast tradition, at
weekenden afholdes samme
sted 2 år i træk. Stedet er perfekt med gode overnatnings-

muligheder. Gode muligheder
for at afvikling af apporteringstræning og prøver, samt en lille
omgang lerdueskydning.
Torsdagen kan benyttes til apporteringstræning og evt. køre
sydpå for at proviantere. Fredagen er helliget apporteringsprøve og mulighed for at ﬁske i
søen efter ørreder. Lørdag den
1. junis aktiviteter er bortset fra

festmiddagen endnu på plads,
men det kommer. Søndag den
2. juni afholdes udstilling for
hele gruppe 7 hunde. Samt apporterings prøve.
Det endelige program med
informationer og priser m.m. vil
komme på hjemmesiden.
Venlig hilsen
Allan Bredsgaard.
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D¯dsfald
Onsdag den 13. februar tre
uger efter sin 70. års fødselsdag, afgik Kruse Meier
ved døden på Sydvestjysk
Sygehus, omgivet af sin
nære familie.
Ære være hans minde.
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ENGELSK
SETTER KLUB
I DANMARK

Populær vintertræning

Formand:
Erling Clausen, Bobøl Foldingbrovej 2, 6683 Føvling. Tlf. 23
34 06 35.
e-mail: erlingclausen@live.dk.
Kasserer:
Peer Vinding Clausen,
Ravnsøvej 6, 7200 Grindsted.
Tlf. 75 31 02 21.
e-mail: pvc@vindingetco.dk.
Klubredaktør:
Harris Jensen, Ramsevej 24,
Bøjden, 5600 Faaborg. Tlf. 24
98 44 78.
e-mail: haki2656@gmail.com.

www.engelsksetterklub.dk

Klubsider
Engelsk Setter Klubs sider i
Jagthunden er medlemmernes
og klubbens direkte linje til udveksling af gensidige oplysninger og historier om oplevelser
med den engelske setter.
I en tid, hvor de digitale medier næsten helt har overtaget
nyhedsformidling i klubben, også i forhold til den funktion,
som klubbens årbog tidligere
udfyldte, er det af vital betydning for fremtidens historieskrivning, at klubsidernes
ord, tekster og billeder også i
fremtiden er en del af Engelsk
Setter Klubs informationssystem.
Og meget gerne i en styrket
udgave. Langt ﬂere små historier fra medlemmernes oplevelser med vore herlige jagthunde
ikke mindst – fra dagligdagens
jagt og træning, vil være et
væsentligt bidrag til at gøre
klubsiderne interessante for
et større publikum. Det er en
vigtig brik i arbejdet, som vi alle
i fremtiden må bidrage med,
hvis den forunderlige jagt og
markprøvesport med engelske
settere også skal opleves af
vore efterkommere. Harris.
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Deltagere på den fynske vintertræning. Foto: Marrit Stærkær.

Midtsjælland, Lammefjorden,
Midtfyn, Vestfyn, Sydjylland
og Kongenshus er blot nogle
af de steder, hvor der i løbet
af vinteren blev afholdt fælles
marktræning
Alle steder var træningen åben
for alle engelske racer.
Alle hunde ﬁk styrket konditionen, og søget blev skolet.
Desuden blev der af mange
hunde vist fornemt fuglearbejde med stand, rejsning og ro
i opﬂugt.
Det er positivt, at specialklubberne ”trækker på samme
hammel”, når det handler om
træning af vore hunde.
Og så er det af helt afgørende
betydning for unge og nye

hundeførere, at de for adgang
til marktræning, hvor de tilmed
får støtte og vejledning af
erfarne folk.
Det er for øvrigt også et uhyre
vigtigt bidrag til at sikre specialklubberne fremtid.
På Fyn var det Anders Varming
og Alex Nissen, der to søndage
i træk havde arrangeret velbesøgte samlinger.
Fra den fynske træning
fortæller Marrit Stærkær, at
der var pænt med fugle på terrænerne. Hundene præsterede
mange ﬁne fuglearbejder, og
selvfølgelig var der også unge
hunde, som manglede lidt på
lydighedssiden.

Fra træningen på Kongenshus Hede. Foto: Kenneth Asmussen.
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Som en kærkommen tradition
var der igen arrangeret vintertræning på Kongenshus Hede.
Heden er jo en unik naturoplevelse i sig selv, hvor lyngen
breder sig over de store vidder.
Det er et landskab, som ingen
har kendt mage. Og så er det
indhegnet så langt øjet rækker,
så man behøver ikke at være
nervøs for selv de mest viltre
unghunde.
Vi mødtes ved Kongenshus
Kro, ﬁk en lille dram og delte os
op i hold Det var godt tilrettelagt, og vi var hurtigt ude i terrænet. Vejrguderne havde lovet
godt vejr om formiddagen, og
det holdt stik.
Holdet jeg gik på var en blanding af jyder og sjællændere og
sågar en af vore engelsk settervenner fra Norge.
Dagen forinden havde der
været udstilling i Frederiks, og
vintertræningen betød en kærkommen lejlighed for sjællandske medlemmer til at slippe
deres hunde på hedeterræner.
Der var en meget hyggelig
stemning på vores hold, og en
rigtig god snak hundeførerne
imellem.
Frokosten blev nydt ved
besøgscentret midt i hedelandskabet. Kirsten og Tage diskede
op med grillede pølser og deres
sædvanlige gæstfrihed.
Efter frokosten var der opstilling til fællesfoto. Efterfølgende trænede nogen videre,
og nogen kørte hjem. Tak for
endnu en dejlig dag.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Midtfyns D. Lucky triumferede i Frederiks
På udstillingen i Frederiks blev
dansk udstillingschampion
Midtfyns D. Lucky den helt
store vinder:
Midtfyns Lucky er opdrættet
af Anders Varming, Ringe og
ejet af Klaus Olesen, Holbæk.
Midtfyns Lucky blev BIR og ﬁk
naturligvis 1.excellent og CK.
At resultatet ikke er en
tilfældighed, understreges af,
at Midtfyns Lucky i august
2018 på udstilling i Sverige ﬁk
excellent, CK og certiﬁcat og
dermed blev svensk udstillingschampion.
Og to måneder senere præsterede hunden det samme

resultat på en udstilling i
Norge, og dermed blev hunden
både norsk og nordisk udstillingschampion.
Udover at Lucky har eksteriøret i orden, er det værd at
bemærke, at hunden evner at
videregive et smukt udseende
til sit afkom. På udstillingen i
Frederiks blev Lammefjordens
Luckys Luke, opdrættere Asger
Mogensen og Klaus Olesen,
nemlig BIM med excelent, CK.
Og Luckys Lukes mor er netop
Vestfyns D.Lucky.
Se øvrige resultater fra Frederiks på www.engelsksetterklub.
dk

Line Hebsgaard Clausen og Midtfyns D. Lucky (th) og Christina Bak og
Lammefjordens Lukcys Luke. Foto: Jane Dam.

Vinterm¯de på Fyn
Sammen med øvrige engelske specialklubber blev der 9.
januar afholdt et overordentligt
velbesøgt vintermøde på Fyn.
Cirka 70 mødte frem.
Torben Andreasen havde nok
engang velvilligt stillet sine
ﬁne og velegnede lokaler til
rådighed.
Der var indlæg fra lokal dyrlæge om fodringens betydning
for jagthundens arbejde, og der
var spændende og tankevækkende indlæg fra Flemming
Østergaard og Anton Dahl.

Fokus var her sat på vilkår og
tanker om fremtidens prøver og
jagt med den stående engelske
jagthund.
Ingen tvivl om, at alle forlod
mødet med inspiration og
ideer. Nu handler det om, at
den livlige debat og udveksling
af synspunkter omsættes til
frugtbar handling. Til gavn for
den hundesport og jagt, som vi
alle værdsætter så højt.
HJ

Arkivfoto: Kenneth Asmussen.

Sæt X i kalenderen
Apporteringstræning og grunddtressur, Fyn. 17.
april. Ståbyvej 13,5672 Broby. Tlf. 5058 0794.
Apporteringstræning, Sjælland. 30. april.
Askovvej 31, Tappernøje. Tlf. 2080 4681/2011
5114.
Apporteringstræning, Viborg. 7. maj. P-plads,
Birkesøvej 16, Viborg. Tlf. 2764 8190.
SJDs Udstilling i Vissenbjerg. 16. juni.
”Setterdage”, Fælles familieweekend. Rødhus
Klit Camping. 2.-4. August, (Se DGSKs klubsider).
Arkivfoto: Kenneth Asmussen.
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DANSK
GORDON
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Formand:
Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17,
Allindemagle Ø, 4100 Ringsted. Tlf. 22 12 22 52.
e-mail: asgeirpalljuliusson@
gmail.com.
Kasserer:
Lauge Larsen, Vanløsevej 8,
4370 Store Merløse. Tlf. 30 33
19 49.
e-mail. lauge.stiig.larsen@
gmail.com.
Klubredaktører:
Anne Eliasen. Tlf. 21 93 88 24.
e-mail: anne.eliasen@privat.
dk
Anne Geisler Elmgreen. Tlf. 25
46 53 23.
e-mail: anne.geisler@outlook.
com.

www.dgsk.dk

Når man også har
en baby
Hvordan kombinerer man
marktræning og markprøver,
med at have en lille baby? Er
det ikke alt for besværligt?
Bliver man fristet til, at lade
hunden ligge i kurven, eller
forlader man sin familie og går
alene på marken med hunden?
Et par af vore unge hundeførere har øvet sig i løbet af
foråret. I næste nummer følger
vi op på, hvordan det er gået,
og hvad de kan give videre til
andre.
I skrivende stund (februar)
ved vi faktisk ikke, hvordan det
kommer til at gå.

Klar til afgang. Foto: Brandt Becker.
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Klub- og familieweekend 2019
DGSK – DISK- ESK

Kom og oplev den utrolig smukke natur – bag klitterne frister Vesterhavets bølger. Foto: Heidi Nørgaard Jensen.

Vi håber, at I tager godt i mod
årets program, som er udvidet
med ﬂere forskellige aktivitetsmuligheder. Det meste sker
få hundrede meter fra Vesterhavet på yderst velegnede terræner på Rødhus Klit Camping
ved Blokhus – en campingplads
for hele familien.
I år kan der bestilles mad fra
lørdag morgen til søndag frokost for kun 350 kr., eller man
kan vælge at sørge for noget af
maden selv. Al mad bestilles på
blanket på www.dgsk.dk
Der sælges drikkevarer til
familievenlige priser under hele
arrangementet.
Fredag d. 2. august
På vej til Klubweekenden…
Fårup Sommerland – få rabat
på indgangen (skal bestilles i
forvejen)
Hvis 20 eller ﬂere bestiller og
betaler billetterne senest d. 287, så får vi 25 kr. rabat på alle
billetter. Alle får tilsendt egen
billet på mail, og kan gå ind når
det passer familien.
Tilmelding og betaling nødvendig senest d. 28-7-2019 på
mail: anne.eliasen@privat.dk
Opgiv antal ønskede billetter,
navn, mail og mobilnummer.
”Museet for Stående Jagthunde” ved Viborg.
Vi har aftalt, at museet åbner,
hvis nogen vil lægge vejen forbi
på vej til Nordjylland. Kontakt
Erik Petersen på tlf. 20 72 91 09
og aftal nærmere.
Så går vi i gang….
Grillaften og hygge i teltet fra
kl. 19.00. Vi tænder op i grillen,
så vi kan grille vores medbragte

mad – ved evt. afbrændingsforbud ﬁnder vi ud af noget andet.
Vi står selv for at skabe den
gode stemning og fortælle de
gode historier.
Lørdag d. 3. august
Kl. 8.00-9.00. Morgenmad i
teltet Bestilles på blanketten
på www.dgsk.dk
Kl. 9.10 – 12.00. SJD anerkendt
apporteringsprøve starter.
Hvis du er tilmeldt Naturturen
senere på dagen, så skal du
holde dig til fra prøvens start.
Først afholdes DGSK´s prøve,
hvis hunden ikke består kan
du senere på dagen tilmelde
sig DISK og ESK apporteringsprøver.
Alle racer kan naturligvis
stilles på prøverne, og også
gerne deltage i alt det andet.
Tilmelding på Hundeweb, eller
i løbet af dagen til prøveleder
Ole Frank, mail: ole@fyrbakkens.dk.
Mødested: Parkeringen uden
for bommen kl. 9.10
Kl. 10.00? Turist/oplevelsesture
I år bliver der et par ture for
dem der også gerne vil opleve
noget andet end hunde. Det
er endnu ikke endelig fastlagt
hvad det bliver, men nærmere
info vil kunne ses på hjemmesiden når Jagthunden udkommer.
Deltagerne betaler selv evt.
entre og frokost, og tilmelder
sig som beskrevet på www.
dgsk.dk
Kl. 12.00-13.00. Frokost i teltet
Der kan bestilles mad på blanketten, eller tag dit eget med.
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Drikkevarer sælges til familievenlige priser.
Kl. 13.00. Apporteringsprøverne
fortsætter…..
Blev du ikke færdig i formiddags, eller skal du også starte
på DISK eller ESK apporteringsprøver, så har du mulighed for
det i løbet af eftermiddagen
(alle prøver afholdes hvis der er
tilmeldte hunde).
Tilmelding på Hundeweb, eller
i løbet af dagen til prøveleder
Ole Frank, mail: ole@fyrbakkens.dk
Mødested: Parkeringen uden
for bommen kl. 13.00
Kl. 13.00 - ca. 14.30. Naturtur v.
Flemming Nielsen.
Kom med på en dejlig travetur
i området, og lær en masse
om klitplantagen, historien og
dens hemmeligheder – både
fauna og dyreliv.
Flemming har en meget stor
viden, og er en god fortæller.
Du kan selvfølgelig have din
hund med i snor.
Mødested: Indgangen v.
kiosken
Kl. 15.15-15.45. Matchning og
klubmestrene findes.
De bedste hunde på dagens
apporteringsprøver ﬁndes i
matchningen, hvor vi kårer
Klubmestrene. Der er præmier
til bedste ÅK og UK i alle racer.
Mødested: Foran teltet
Kl. 16.00 - 17.30. Ny hvalp –
hvordan får du det til at lykkes?
DGSK æresmedlem Kristian
Thomsen fortæller med
udgangspunkt i ”De tre K´er:
Kærlighed, Konsekvens & Kon-
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takt” om hans lange erfaring
med at skabe gode jagt- markprøve og familiehunde. Kristian
tager udgangspunkt i, hvordan
han selv er startet op med sine
hvalpe.
Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål…
Mødested: I teltet.
Kl. 19.00. Festmiddag i teltet.
Så går det løs…. med festmiddag som bestilles på blanketten. Drikkevarer sælges stadig
til familievenlige priser.
Hundesnak, gode historier og
gode grin er også på menuen.
Søndag d. 4. august
Kl. 8.30-9.30. Morgenmad i
teltet. Bestilles på blanketten
på www.dgsk.dk

Kl. 10.00. Anerkendt certifikat
udstilling & ”Barn & Hund”
Der er foderpræmier til alle
udstillede hunde fra vores foder sponsor Husse, og særlige
præmier til deltagerne i ”Barn
& Hund”.
Gordon Settere bedømmes af
Winnie Larsen
”Barn & Hund” bedømmes af
Jane Mortensen (gratis deltagelse)
Irsk Settere og Rød/hvid settere bedømmes af H.P. Clausen
Engelsk Settere bedømmes af
Conni Jakobsen
Tilmelding til ”Barn & Hund”
på tilmeldingsblanketten på
www.dgsk.dk, eller til Anne
Eliasen SMS tlf. 21938824
senest lørdag kl. 19.00 (barnets
navn + hundens race)
Alle øvrige tilmeldes via hun-

deweb senest d. 28-7-2019, der
kan tilmeldes i alle klasser.
Kl. 12.00 - 12.45. Frokost i teltet
Frokost bestilles på blanketten, drikkevarer sælges fortsat
til familievenlige priser.

Kl. 12.45. Udstillingen fortsætter. Vi håber, at I bliver og følger
udstillingen hele dagen.
Når udstillingen er færdig siger
vi: Tak for i år – vi håber, at vi
ses igen næste år.

Barn & Hund var en stor succes sidste år, og gentages selvfølgelig i år. Foto: Heidi
Nørgaard Jensen.

Træningsweekend på Sjælland og i Jylland d. 16/17-02

Træning i fuld sol. Foto: Páll.

Jesper Brinkmann fortæller, at
første dags træning var henlagt
til Langesø / Petersgård på det
sydligste af Sjælland med et
veldækket morgenbord i Bjarne
Kleiss jagthytte kl. 9.00.

En stor ﬂok var mødt op og
vi blev af naturlige årsager
inddelt i 2 hold, et med næsten
kun hanhunde og det andet
med kun tæver.
Vejret viste sig fra sin ﬁneste

side med en ﬁn vind og høj sol
hele dagen, og det gav nogle
ﬁne situationer for hundene.
På mit hold, startede vi på
græs i skrå sidevind, og vi ﬁk
testet hundene på både harer
(der var adskillige) og høns. Det
var tydeligt, at det var tidligt på
sæsonen, de ﬂeste hunde var
noget rå og upolerede i deres
optræden, men som dagen
skred frem gik det fremad for
alle.
Så var det middag, med
medbragt mad og drikke, det
er altid hyggeligt og ingen går
ram forbi med et par friske
bemærkninger, sådan skal det
være. Da dagen var omme,
kunne vi høre, at hanhundene
havde haft mere held med at
ﬁnde hønsene end tæverne,
det kan der jo kun gisnes om
hvorfor… eller måske ikke.
Efter en hyggelig aften hvor
os langvejs fra overnattede
ved Ringsted, var vejret tørt og
ﬁnt, da vi startede hjemme ved
Asgeir og Ann på anden dagen.
Hundene var lige så tændte

som dagen før, et par ekvipager
var skiftet ud i forhold til første
dag. Nu var det efterafgrøder
vi gik på, og hønsene var bare
ikke hvor de plejede. Hundene
gik godt og de ﬂeste også
bedre end dagen før.
Herfra og på vegne af alle,
der deltog, skal lyde en stor
tak til: Asgeir, Bjarne og Lauge
og deres respektive hjælpere
for nogle vel tilrettelagte dage
med masser af fugle og hygge i
lange baner. Med deltagere fra
Norge, Jylland, Fyn og Sjælland
behøver vi ikke diskutere, at
disse dage er kendte for deres
kvaliteter.
Fra træningen i Sønderjylland
hos Robert Paulsen og Henning
Rasmussen fortæller Annica
Kjær Pedersen, at der mødte
en pæn ﬂok op til træning. De
havde også mange gode slip
i løbet af dagen og en dejlig
frokost. Hønsene drillede lidt,
men alle havde en rigtig god
dag, fyldt med gode råd og
masser af hygge.

Apportering i Jylland og på Sjælland
Der vil som noget nyt blive arrangeret apporteringstræning
i Jylland – afsluttende med
udtagelse til racedyst. Første
træningsdag er onsdag den 24.
april og alle følgende onsdage

frem til og med d. 29. maj. Vi
træner i Terndrup fra kl 18.30,
følg med på hjemmesiden
for yderligere information.
Ydermere afholder DGSK en anerkendt SJD apporteringsprøve

ved Gørding i samarbejde med
ESK d. 21. juli.
På Sjælland vil der igen være
apporteringstræning for alle
engelske stående hunde (og
andre der har lyst).
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Vi træner mandage fra kl.
18.30 til ca.21.00 hos Lammefjordens Jagtforening, Østre vej
20, 4522 Gislinge.
Første træningsdag er den 29.
april og alle mandage (bortset
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fra 2. pinsedag) frem til den
24.juni. Første del afsluttes
med SJD anerkendt apporteringsprøve lørdag den 29. juni,
samtidig er der udtagelse til
Sjællandske racedyst.
Træningen fortsætter mandag
aften i juli, og der er igen SJD
anerkendt apporteringsprøve
mandag d. 29. juli.
Arealerne er helt i top med
områder der spænder fra
begynder til de meget øvede
hunde/førere. Der er adgang til
klubhuset hvis vejret er dårligt,
og en dejlig overdækket terrasse hvor det bliver muligt at

nyde kaffen.
Af hensyn til optøning af vildt
hører vi gerne fra jer der vil deltage på telefon 30331949 senest to dage før hver træning,
hvis ikke I allerede har meldt
til på træningen forinden. Det
samme gælder for grillen og
sandwichene - der grilles kun til
dem der har meldt til. Priserne
vil være overkommelige som
tidligere år.
Vi glæder os til at se alle de
gamle kendte ansigter samt
en masse nye. Alle racer er
velkomne.
Vel mødt!

Min f¯rste hvalp -

Hvor svært kan det være? Foto: Eliasen.

Mads Larsen, ny hundef¯rer med hvalp på seks måneder
Der har i løbet af vinteren
været to samlinger for Gordon
Setter hvalpe hos Anne Geisler
Elmgreen her i det Nordjyske.
Det har været både hyggeligt
og meget lærerigt. Iblandt de
hundefolk som Anne samlede
var også Erik Petersen, som
ejer Baxos far. Det er sjovt og
lærerigt, at være sammen med
hunde af forskellig alder og
hundeførere med stor erfaring,
der heldigvis gerne deler deres
viden med en ny hundefører
som mig.
Baxos søster, Sif, har også været med på disse samlinger, og
det er dejligt at de to søskende
kan følge hinanden. Vi stillede
også sammen på vores allerførste udstilling i babyklassen.
I weekenden den 15. -17. februar gik turen til Sjælland til
marktræningskursus. Her var
der godt selskab af ﬂere andre
hunderacer. Marktræningen
var primært for nye hundefø

John Bak er ved at forklare, hvad Mads skal være opmærksom på, og hvordan
han kan “gå søget” med Baxo på seks måneder. Baxo er fuldstændig fokuseret på
Mads. Foto: Eliasen.

Siden Baxo i oktober 2018 kom
hjem til Klarup, har han været
omdrejningspunktet i vores
hverdag, og alting blev anderledes med en lille hvalp i huset.
Vi har været heldige, at
opdrætter har givet god hjælp
og vejledning til os som nye
hundeejere. De har været
medvirkende til at skabe et
socialt hundenetværk, hvor
omdrejningspunktet er Gordon
Settere, hundetræning og
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socialisering.
Med en lille hvalp fulgte også
hvalpetræning. Holdtræningen
var dels lydighed og dels leg
og socialisering med de andre
hvalpe. Den time som træningen tog, gik hurtigt i godt
selskab med andre hundefolk.
Årstiden var ikke den bedste,
da de ﬂeste hvalpekurser begynder i det tidlige forår, og det
blev svært at ﬁnde fortsætter
kurser for hvalpe.

Baxo elsker at være med i tømrerbilen.
Foto: Mads Larsen
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rere, og det var meget lærerigt
i forhold til hvordan fører og
hund kan kommunikere med
hinanden. Det var også en oplevelse at, se hvordan trænede
hunde afsøger en mark, og
hvordan unghundene øver sig
for at blive lige så dygtige. Jeg
kan varmt anbefale andre nye
hundefolk at tage på sådan et
kursus.
Baxo har givet os udfordringer
ved at være fuld aktiv i alle
hans vågne timer. Der er ikke
længere tal på hvor mange
gange vi har været på lufte ture
i forskellige hundeskove her
i nærområdet. Baxo er blevet
en meget social hvalp med
stort selvværd, som har meget
glæde af at være ude i naturen.
Det er sjovt at se, som han
gerne vil se tv - helst fugle. Det
virker, som han har et stort
jagtinstinkt idet alt med fjer
på er interessant. Det oplever
vi også, når vi bare skal gå en
luftetur. Her står han stand på
alt fra solsorte til gråspurve bare der er fjer på. Baxo og min
fars dalmatiner Loke har også
ﬂere gange ugentlig glæde af
hinandens selskab. Selv om
aldersforskellen er 8 år, så har
Baxo fundet legehunden frem
i Loke.
Til hverdag har Baxo glæde
af at være med i ﬁrmabilen,
da han ikke er særlig tilfreds
med at være alene hjemme, og
det har kostet lidt på bælter,
trøjer, og trælister. Men at
sidde i ﬁrmabilen tilfredsstiller
hans nysgerrighed. Så han er
nærmest blevet fast inventar i
tømrerbilen.
Vi er meget glade for Baxo.
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Hundetræning i vinter-Norge
Mange af os har nok prøvet
at gå med hund i fjeldet i
Norge om sommeren eller om
efteråret. Det er en fantastisk
oplevelse. Vi får set vore hunde
i terræner uden grænser og farlige veje. Vi ser de omstiller sig
i løbet af en dag eller to og så
mestre de ﬂeste hunde til fulde
det nye miljø. Hundeførerne
selv får lov at arbejde lidt mere
end vanligt for at komme rundt
i terrænet og opnår derved en
dejlig naturlig træthed. Til de af
Jer der ikke har prøvet det, kan
jeg kun sige: Få skabt kontakt
til Norge og kom afsted!
Fjeldet i Norge holder også
åbent om vinteren og det er,
som nogle sikkert ved, muligt at træne eller jage ryper
i sneen. Der afholdes endda
vinterprøver på ryper. Det siger
nok sig selv, at det mest passende fodtøj til disse aktiviteter er ski, men fortvivl ej, en
dansker med et minimum af
erfaring på langrendsski kan
godt være med.
I Januar 2019 ﬁk Tytingens

Merlin og jeg mulighed for
at komme med tre herlige
nordmænd og deres hunde
på træning i fjeldet der ligger
to - tre timers kørsel nordvest
for Kristiansand. Vi talte om
jagttur, men blev enige om at
jeg nok denne første gang ville
være udfordret rigeligt med
ski, hund og oppakning, så vi
besluttede os for at holde os til
træning denne gang.
Der skal lidt udstyr til, men
man behøver ikke købe ind for
en formue. Jeg vil ikke gå så
meget ind i diskussionen af ski,
støvler og fjeldudstyr. Der er
masser af information om det
på nettet. Jeg vil dog sig at man
skal gå efter fjeldski og gerne
jagtski, der er lavet specielt til
hundefolk og jægere. De har
ikke skarpe kanter og skader
derfor ikke hunden, hvis man
skulle være uheldig at køre over
en pote.
Merlin og jeg ankom natten til
lørdag og efter nogle få timers
søvn var det ud af posen og i

Kloge hunde ﬁnder hurtigt ud af at lade andre træde sporet i den dybe sne. Foto:
Rune Ingebretsen.

Merlin er klar til afgang. Foto Peter Jensen.

gang. Jeg var spændt på at se
om jeg kunne følge med mine
norske venner på ski og jeg
glædede mig til at se Merlin
i sneen og se om han kunne
ﬁnde ryper.
Vi kom afsted og det viste sig
hurtigt, at med fjeldski med
såkaldte feller, går det noget
nemmere end ellers at køre på
ski i fjeldet. På trods af dårligt
vejr og dyb sne kom vi hurtigt
op i terrænet så vi kunne slippe
hundene.
De norske hunde kom godt
omkring og det var klart, at en
dansk hund skal vende sig til,
at man sidder fast i sneen og
skal arbejde ekstra hårdt for
at komme fri. En hel anden
opgave end en dansk stubmark! Det tog nogle timer og
en del motivation fra mig at få
Merlin til at slå til, men det lykkedes godt hjulpet af de norske
hunde og den gode form Merlin
er i. Endnu en gang må jeg bøje
Jagthunden nr. 2/2019

mig i støvet for den evne vore
hunde har til at tilpasse sig den
opgave vi giver dem.
Vejret var ikke med os og det
var ikke nemt at komme tæt på
ryperne. Vi så en del, men de
ﬂeste lettede før hundene ﬁk
helt styr på dem. En skam, men
bare at se ryperne er en oplevelse. Det er en rigtig ﬁn fugl,
når den er i sin vinterdragt.
Det er ikke nogen hemmelighed at det kræver lidt mere
at komme til Norge på Vinter
træning end en tur på stubben
herhjemme, men hvis man kan
se det sjove i at kombinere ski
med hundetræning eller jagt, er
det en fantastisk oplevelse. Jeg
skal afsted igen og jeg har lidt
planer i gang. Skulle nogle af
Jer have lyst til at komme med,
så kontakt mig.
Peter Jensen.
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Formand:
Brian Krog, Lykken 13, Krejbjerg. 7860 Spøttrup. Tlf. 53
82 15 83.
e-mail: Sallingsboens@gmail.
com.
Kasserer:
Helle Høst Madsen, Højlystvej
23, Tuse, 4300 Holbæk. Tlf. 21
82 61 37.
e-mail: hhmadsen@live.dk.
Klubredaktør:
Sarah Jensen,Bobøl-Foldingbrovej 2, 6683 Føvling. Tlf. 51
55 68 41.
e-mail: talactho@gmail.com.

www.irsksetterklubben.dk

Nyt bestyrelsesmedlem

Udstilling i Frederiks 8. februar
For niende gang blev der afholdt udstilling for de engelske
racer i de ﬁne rammer i Alhede
Hallerne i Frederiks. Som noget
nyt var det i år en nystiftet
midtjysk jagthundeklub der
stod bag arrangementet, og
udstillingen var udvidet til også
at omfatte enkelte kontinentale racer, hvilket gjorde at
der også i år for første gang
blev dømt hunde i tre udstillingsringe. Arrangementet var
i år kæmpe stort, og det store
deltager- og tilskuerantal var
medvirkende til at danne en
rigtig god stemning.
Som sædvanligt var også den
Irske setter repræsenteret, dog
kunne deltagerantallet godt
have været ønsket større, men
det gjorde ikke at kvaliteten på
de fremviste hunde var dårligere og efter ﬂot fremvisning
af i alt 8 irske settere, kunne
Yobbos Calle modtage hæderen
for udstillingens bedste irske
setter sammen med hans nye
titel som Dansk Veteranchampion. Aften sluttede traditionen tro af med Best in Show
konkurrencen, hvor Calle efter
hård konkurrence desværre blev
sat af som nummer fem lige
uden for placeringerne.

Udstilling i Frederiks, BIR Yobbos Calle Foto: Erik Petersen.

Marktræning i Vendsyssel
Privat foto.

Helle Høst-Madsen er indtrådt
som bestyrelsesmedlem i
stedet for Frank Krøyer og har
blandt andet overtaget posten
som kasserer.
Helle er født og opvokset
i Vestjylland hvor hendes forældre havde kennelen PerRitas.
Helles første møde med den
Irske Setter skete, da hun ﬂytter til Tuse Næs og lærte Kim
Jacobsen at kende for mere
end 20 år siden. I dag har hun
to irske settere og et nyt kuld
hvalpe på vej.
Helle er passioneret jæger,
så når hun ikke arbejder som
direktør i CH System A/S i
Næstved, har hun det bedst når
hun kan komme på jagt, enten
med hunden og haglgeværet
eller en tur ud med riﬂen.
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Som vanligt startede marktræningen i Vendsyssel med en
lille skarp på parkeringspladsen
ved Kjærsgård strand, inden
de fremmødte hundefører blev
inddelt i mindre hold og sendt
ud i det smukke klit- og hedelandskab med Vesterhavet som
baggrund. Hundene arbejdede

godt i det indbydende terræn
og her blev set både fasaner
og snepper. Selvom morgenen
var kold, var vejret godt, og
træningen foregik i det ﬁneste
forårsvejr med solen skinnende
fra en næsten skyfri blå himmel. Efter at have set en masse
dejlige røde hunde arbejde i

Marktræning i Vendsyssel. Foto: Heidi Nørgaard.
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terrænet hele formiddagen,
blev frokosten traditionen tro
indtaget på den nærliggende
svæveﬂyveplads.
En dejlig dag med den Irske
Setter!
John Jensen.
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Apporteringstræning
Igen i år afholdes der en række
mandage hen over foråret og
sommeren apporteringstræning på Sjælland i samarbejde
mellem DISK og DGSK.
Der afholdes desuden apporteringsprøve med udtagelse til
racedyst d. 30. juni på Sjælland.
Yderligere info omkring træningsdage og apporteringsprøver i DISK annonceres løbende
på DISK hjemmeside.

Datoer for apporteringstræning på Sjælland:
29. april, 6. maj, 13. maj, 20.
maj, 27. maj, 3. juni, 17. juni og
24. juni
30. juni Apporteringsprøve
1. juli, 8. juli, 15. juli og 22. juli

Apporteringstræning. Foto: Heidi Nørgaard.

Familieweekend

DISK

DGSK
2. - 4. august

ESK

Tag hele familien med til „setterdage“ ved Vesterhavet - i år med flere aktiviteter

Praktiske informationer
Standkvarter: Rødhus Klit Camping,
Rødhusmindevej 25, 9490 Pandrup.
Telefon +45 2970 5719 eller mail rkc@rodhuscamping.dk
Dejlig campingplads med hytter til særpris, bestilling og betaling af overnatning direkte til campingpladsen. Reserver nu og få rabat.
Arrangementet afholdes i samarbejde med DGSK og
ESK, og vi lægger op til hyggelig familievenlig ”Setter weekend”.
Vi holder fast i det gamle koncept med apportering, udstilling og ”Barn & Hund”, men i år er der

også mulighed for naturtur, kunsttur og foredrag
ved Kristian Thomsen.
Tilmeldingsblanketter og endeligt program kan ses
på hjemmesiden og i Jagthunden.
Vi glæder os til at se jer, og byder alle hjertelig velkommen.
Prøveleder: Ole Frank, tlf. +45 28600131 · mail: ole@
fyrbakkens.dk
Udstilling: Christina Bak, tlf. +45 40335010, mail
cbak65@gmail.com
Programmet: Anne Eliasen, tlf. +45 21938824 · mail:
eliasen@paradis.dk
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RUBRIKANNONCER

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 ejerforholdsattest (ikke stambog) og Dansk Hunderegisters 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

Få 2 gratis besøg hos dyrlægen årligt
Meld din hund eller kat ind i vores sundhedsprogram AniPlan Basis og få alt dette for 119kr./md.

2 årlige besøg
hos dyrlægen

Vaccination

Fri kloklip

Intet
receptgebyr

Rabat
på foder

Gratis klientarrangementer

Se mere på anicura.dk/aniplan eller kontakt os
Storegade 6 - 6560 Sommersted Åløkke 3 - 6630 Rødding
Tlf.: 74 25 25 25 - sydvet@anicura.dk

MØGELHØJ JAGTHUNDECENTER
v. Camilla Møgelhøj
Enetimer - Holdtræning
Hunde tages i træning
EN VÆRDIG AFSLUTNING PÅ ET GODT LIV
Kremering af hunde, katte og mindre kæledyr

Skanderborgvej 56, 7171 Uldum. Tlf. 27 21 63 49. e-mail: camilla@m-blik.dk

KÆLEDYRSKREMATORIET
www.dyrekrematorie.dk

Hærvejen 20, 7183 Randbøl
Tlf. 75883123 / 28304788
e-mail:kaeledyrskrematoriet@mail.dk

ZONEPOTE
tilbyder zoneterapeutisk
behandling for en lang række
problemer, der kan ramme
din hund.
Ring, få en snak og aftal en tid, så
jeg også kan hjælpe dig og
din hund.
Iben Siff Skeltved
Rosenlundvej 15, 3540 Lynge
tlf. 24 41 80 95
www.zonepote.dk

SL VILDT
Fasaner og agerhøns
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
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3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº
$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº
Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213
www.midtjyskvildtfarm.com

Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt
Sjodvangen 8,
5610 Assens

www.agerhonsopdraet.dk

Mobil:
40434850

email:
alexnissen@c.dk

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning

AGERHØNS & FASANER

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte
Sørensen

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier
Jagthunden nr. 2/2019

Tlf
27636780 - 60132000
Email:katholt@private.dk

Dyrehelse i
verdensklasse!
Boehringer Ingelheim Animal Health
arbejder for at fremme dyrenes
helse og velfærd ved at tilbyde
nyskabende produkter i høj
kvalitet og som effektivt
forebygger, behandler
og helbreder dyret.

Canosan®
Canosan
n®
n®

Canikur®
ur® / Canikur ®Pro

Viacutan® Plus

bevægelse & led

mave & tarm

hud & pels

Styrker og vedligeholder dyrets
bevægeapparat med GONEX.
Ekstrakt af grønlæbet musling.
- Længe leve friheden!

Enkel og hurtig hjælp til maven
- Både akut, forebyggende og til
genoprettelse.

Giver blank pels og sund hud
- Synlig videnskab, der holder sig
frisk til sidste dråbe. Dokumenteret effekt.
Lys- og lufttæt ﬂaske med drypfri og
ensartet dosering

Indeholder:
GONEX - Aktivt og højt koncentreret ekstrakt
af Grønlæbet musling (GLME),
der blandt andet indeholder glykosaminoglykaner (GAG) og ﬂerumættede fedtsyrer.)

Canikur, tabletter indeholder:
Citrusﬁbre, risstivelse, Kaolin, Sepiolit, Glykose,
Natrium- og kaliumklorid.
Canikur Pro pasta indeholder:
Probiotika - Mælkesyrebakterier
(Enterococcus faecium), Prebiotika
- Gærekstrakt (Bio-Mos C) og
Lermineral (Montmorillonit)

Indeholder:
Omega 3-fedtsyrer fra ﬁsk.
Omega 6-fedtsyrer fra hjulkroneolie.
Naturlige antioxidanter fra rosmarin
og gurkemeje.

Læs mere på
www.bivet.nu/dk & find en forhandler
Med over 10.000 ansatte på verdensplan har Boehringer Ingelheim Animal Health produkter, der er tilgængelige på over 150 markeder, og en global tilstedeværelse i 99 lande. Som en forskningsbaseret
veterinærmedicinsk virksomhed investerer Boehringer Ingelheim løbende ca. 12 % af nettoomsætningen i forskning og udvikling med henblik på fortsat forbedring af dyresundheden i verden.
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KROMIX-serien er skabt med stor opmærksomhed på alle hundens behov, fra junior til senior.
Med en enestående sammensætning af vitaminer og mineraler, særlige aminosyrer og specielle
ingredienser understøtter serien hundens behov i alle livsstadier.
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Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk

