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Markprøve
Det kræver både sin mand 
og sin hund

Jagtrejse
Der er mange regler, når 
man skal have hunden med
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eht.dk 
Nu er det nemt!

Pssst: Fortæl det bare videre til dine jagtkammerater.

Altid gratis  fragt  uanset  antal.

Køb det her:

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

HUNTING
TEAM
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Jagthunden
Jagthunden udgives af SJD og omdeles 
til medlemmerne af specialklubberne for 
stående jagthunde, som er tilsluttet SJD. 
Bladet udkommer midt  i månederne: 
februar, april, juni, august, oktober og de-
cember. Oplaget er p.t. 5.000 og omdeles 
af Distribution PLUS A/S.
 
Ansvarshavende redaktør: Flemming 
Østergaard, Lundgårdsparken 31, 7490 
Aulum. Tlf.  24 82 10 93. (Redaktion og 
layout). e-mail: Jagthunden@sjid.dk

I redaktionen med særligt ansvar for 
annoncer: Camilla Møgelhøj, Skander-
borgvej 56, 7171 Uldum. Tlf. 27 21 63 49. 
e-mail: camilla@m-blik.dk

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

Læserindlæg mm optages ved henven-
delse til redaktøren. Alt klubrelateret stof 
sendes til redaktøren for den pågæl-
dende specialklub.

Udebliver bladet: Henvend dig til spe-
cialklubkassereren.

Tryk: Johansen Grafi sk, Holstebro.

Forsidefoto: Leif Christensen.

SJD varetager arbejdet med de stå-
ende jagthunde. Organisationen er et 
samarbejde mellem 12 specialklubber, 
Danmarks Jægerforbund og Dansk Ken-
nel Klub.

SJDs formand: Flemming Thune-
Stephensen, Møllebakken 47, 8382 
Hinnerup. Tlf. 21 26 14 60.
e-mail: Formand@sjid.dk

SJDs næstformand: Per K. Kristopher-
sen, Engtoften 21, Læsten 8920 Randers 
NV. Tlf. 21 49 69 25
e-mail: Formand.Rep@sjid.dk

SJDs sekretær: Ole Dahl Madsen, Kvot-
trupvej 51, Kvottrup, 8471 Sabro. Tlf.: 24 
82 24 78. 
e-mail: Sekretaer@sjid.dk

SJDs prøvesekretær: Ingerlise Rasmus-
sen, Bolle Engvej 94, 9330 Dronninglund. 
Tlf. 40 93 28 98.
e-mail: P-sekretaer@sjid.dk

SJDs kasserer: Lis M. Madsen, Kvot-
trupvej 51, 8471 Sabro. Tlf. 21 70 07 24
e-mail: Kasserer@sjid.dk

www.sjid.dk
Webmaster: Erik Petersen, Hedevænget 
11, 8800 Viborg. Tlf. 20 72 91 90
e-mail: Webmaster@sjid.dk
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Læs særligt om:
På engelske heder

20
To danskere havde sammen med deres 
Gammel Dansk Hønsehunde fantastiske 
jagtoplevelser på de store heder i den 
engelske nationalpark North York Moors.
  Det blev bl.a. til et uforglemmeligt møde 
med den legendariske grouse.

Foto: Gert Bonde Iversen
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Man hører det så tit: – Der er for få fugle. 
Landmanden ødelægger det hele, og det 
sidste tager rovvildtet. 
  Der er virkelig optimisme i sådanne 
udsagn, men det værste er, at det ofte sætter 
en forkert reaktion i gang hos jægeren. Man 
skal jo have hunden i orden inden sæsonen, 
og så er det lettere at tage en kasse agerhøns 
under armen i begyndelsen af august og 
smide dem ud i marken, hvor hunden så kan 
tage stand for dem, og man kan få trænet 
lidt lydighed.
  Men dybest set er det en total fejlbeslut-
ning. For det første får man ikke et bedre 
jagt- og træningsterræn på den måde, og for 
det andet får man slet ikke en bedre hund 
ud af det. Jeg har efterhånden set ganske 
mange hunde, som bærer præg af at være 
trænet på den måde. Når de så kommer i et 
rigtigt jagtterræn med vilde fugle, aner de 
slet ikke, hvad de skal gøre.
  Men hvem har skylden for, at det står så-
dan til? Hvem har skylden for, at store dele 
af agerlandet er de rene ørkener i forhold 
til ønskerne om agerhøns, harer og fasaner? 
Det har vi selv. Det er i mange tilfælde 
jægernes egen skyld. 
  I virkeligheden skal der ikke så meget til. 
Har man 100 hektar, vil en enkelt procent, 
altså én hektar, gøre underværker. Den kan 
deles op i større eller mindre stykker, som 
kan omskabes til gode og spændende leve-

steder for pattedyr og fugle.
  Alle landmænd har områder i markerne, 
hvor det ikke er særligt givtigt at anvende 
jorden til traditionelt landbrug. Det er det, 
vi kalder marginaljord, og der er et hav af 
ordninger, som kan anvendes til at skabe 
bedre agerlandsnatur, uden at det koster 
landmanden en krone.
  MFO(Miljø Fokus Områder)-ordninger 
som blomsterbrak og bestøverbrak. Fauna-
striber, barjordsstriber og insektvolde. Vibe- 
og lærkepletter. Der er uanede muligheder 
for at skabe bedre forhold for faunaen, uden 
at landmanden mister noget i hektarstøtte. 
Og vigtigst af alt: Det fratager ikke land-
manden råderetten over jorden. De enkelte 
tiltag kan fl yttes rundt, hvor det passer 
bedst ind i driften.
  Derfor må jægere og hundefolk op af 
stolene og ud at tale med deres landmænd 
eller ham, de er på vej til at leje jagt af, og 
sige: – Vi vil gerne have lov til at lave noget 
for vildtet. Vi vil gerne …
Så kan det godt være, at der skal en skilling 
oven i jagtlejen, men i mange tilfælde er 
det slet ikke nødvendigt, fordi arealerne i 
forvejen ikke er rentable at dyrke. 
  Men det er kun småpenge, i forhold til 
hvad vi ellers bruger på jagt og udstyr. 
Hvad koster jagtstøvlerne? Hvad med den 
nye hundevest? For slet ikke at tale om, 
hvad der er investeret i gevær og hund. Der 

er efter min mening 
slet ingen idé i at 
bruge mange penge 
på en hund, træning 
og prøver, hvis man 
ikke er villig til at 
investere i de oplevelser, man kan have 
sammen med hunden.
  Det er kun dårlige undskyldninger, hvis 
man påstår, at det ikke kan betale sig.
  Hvis vi vil noget med vore stående jagt-
hunde, er vi også nødt til selv at være med 
til at skabe mulighederne for, at der er noget 
at træne på og gå på jagt efter. Det kommer 
ikke af sig selv, og det kan ikke løses med 
en kasse agerhøns den 10. august. Vi skal 
etablere opholds-, yngle- og fødebiotoper 
for markvildtet. Vi skal være eff ektive i for-
hold til at holde prædatorerne på et så lavt 
niveau som over hovedet muligt. Kunst-
grave og fælder er nogle af virkemidlerne.
  Initiativer kræver ildsjæle, og et hvert 
jagtselskab skal have mindst én ildsjæl, der 
kan piske de andre medlemmer til at være 
med til at gøre noget. Og hvad får man så 
ud af det? Ja ud over et bedre jagtterræn får 
man en masse skønne oplevelser, hvor man 
kommer helt tæt på alt det, der sker derude i 
terrænet året igennem.
  Se nu at komme op af stolene.
  Rigtig god sommer.
  Flemming Østergaard
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Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Alle opdrættere kan få et antal eksempla-
rer af bladet til uddeling (seneste num-
mer) ved at sende en mail til redaktionen, 
jagthunden@fjd.dk.
  Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelses-
porto. Det vil typisk beløbe sig til 175 kr. 
for et kuld hvalpe.
  Red.

Løst og fast
På You Tube fi ndes fl ere udenlandske små 
fi lm med agerhøns

Agerhøns ved fodertønden om vinteren
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=MtLARD8r0Oc&t=2s
Fremmedsproget titel: An der Rebhuhnfüt-
terung im Winter.
Videoen viser agerhøns ved foderautomat 
om vinteren

Fodring af vilde agerhønekyllinger i 
naturen
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=Uiduiyo2Jn4
Fremmedsproget titel: Die Rebhuhnhege 
zeigt erste Erfolge
Vilde agerhønekyllinger i fri natur fodres 
med startfoder. I foderautomaten er en 
blanding af startfoder og hvede i forholdet 
1/3:2/3. Så er der både til unge og gamle.

Agerhønen gennem vinter og forår
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-
v0Q_o6SNF0&t=78s
Fremmedsproget titel: Keine Zukunft für 
das Rebhuhn?
Den del af fi lmen, der kan ses på youtube 
viser agerhøns gennem vinter og forår.

Agerhønepar med 10 kyllinger
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=vGs9SZp27gU
Fremmedsproget titel: Rebhühner Reb-
huhn-Kette: Paar mit zehn Küken
Et agerhønepar med 10 kyllinger. Bemærk 
de gamle fugles agtpågivenhed. Helt fra 
små lærer kyllingerne de gamles advar-
selskald

Agerhøneprojekt Göttingen
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=aGCfFZ48C5M&t=276s
Fremmedsproget titel: Das Rebhuhnschutz-
projekt im Landkreis Göttingen
Beskriver væsentlige aspekter af Agerhø-
neprojekt Göttingen, der i dag er en del 
af The  North Sea Partridge Project. Se 
”Jagthunden”, april, 2016.

Agerhønen vender tilbage til England
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=uQ6O3W1Dq8U
Fremmedsproget titel: Die Rückkehr des 
Rebhuhns
De vigtigste principper for en vellykket 
agerhønevildtpleje, som Englænderne 
driver den.
  Filmene kan fi ndes på SJDs hjemmeside.

Film om agerhøns på You Tube

Er vi for dovne?

Agerhønetællinger 2019

Vi er færdige med at opgøre forårets tæl-
linger af parhøns.
  Der er ret store udsving i resultaterne. 
Nogle steder er det status quo eller lille 
tilbagegang, medens andre områder har fi n 
fremgang i bestanden.
  Resultaterne kan ses på SJDs hjemmeside.
  SJDs Udvalg for markvildt og natur.

Foto: Annette Laursen.
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subaru.dk

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 11,4 km/l WLTP / CO2 199 g/km WLTP. Vi tager forbehold for trykfejl.  
Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Tilbuddet gælder til 30-06-2019 eller så længe lager haves. Prisen er inkl. leveringsomkostninger.

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.

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,

Skynd dig! – Tilbuddet gælder frem til d. 30. juni 
– eller så længe lager haves.  
SUBARU FORESTER X-LINE
Inkl. firehjulstræk, automatgear, EyeSight assistentsystem og X-Mode

Fra kr. 372.067,-

FORESTER X-LINE
UDRUSTET TIL ALT!

RESTSALG! 

SPAR OP TIL

62.500,-
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Med hunden over Med hunden over 
landegrænserlandegrænser

Tekst: Harris Jensen. Foto: Conni Jakobsen m. fl .

Med passet i orden er hunden klar til afgang.

Flere og flere danskere tager på jagt i udlandet. Riffeljagt er vel det mest udbredte, 
men der er efterhånden også mange, der har fået smag for jagt med stående hund 
i fremmede lande. Typisk handler det om ryper og skovfugle i Norge og Sverige, 
mens vagtler, agerhøns og fasaner er de udvalgte vildtarter sydpå.
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Jagthunden har fået fl ere henvendelser fra læsere, der efterlyser, 
hvilke krav der skal opfyldes, når danske jagthunde skal med på 
rejse til udlandet.
  I nutidens verden er det stort set muligt at søge oplysninger om et-
hvert emne på diverse digitale medier. Det gælder også, hvis emnet 
er – Rejse med jagthunden.
Gå ind på www.foedevarestyrelsen.dk, og klik på dyr/rejse med 
kæledyr/sådan rejser du med din hund, så er du godt på vej til at 
fi nde alle relevante oplysninger om gældende regler for rejser med 
hund, hvis rejsen skal foregå i bil.
  Vælger du at rejse med fl y, er regelsættet i veterinær henseende 
det samme, men det er helt nødvendigt, at du kontakter fl ysel-
skabet. Der skal naturligvis bestilles plads i fl yet til hunden, og 
desuden skal du have oplyst en række praktiske forhold: Hvor og 
hvornår skal hunden afl everes, transportburets størrelse, vand og 
foder m.m.

Pas til selskabsdyr
Ja, sådan hedder det faktisk – også til jagthunde. Og så er passet 
bare en betingelse, hvis din hund skal med dig på jagt, prøve eller 
ferie i EU-lande og lande med EU-vilkår. Passet er i øvrigt også et 
fortrinligt redskab, når du skal holde styr på vaccinationer, orme-
kure og eventuelle fl åtbehandlinger.
  Skal din hund med på rejse til mere eksotiske lande, så bør du 
tale med din dyrlæge herom, og eventuelt kontakte ambassaderne i 
disse lande. 
  Hvis du har ønsker om jagt med hund på Grønland, Island og 
Færøerne, så gælder der her særlige regler, bl.a. karantæneregler, 
som i langt de fl este tilfælde vil afholde folk fra at medbringe hund 
til disse ellers herlige destinationer. Du kan google hund med til 

Island (Færøerne, Grønland), så fi nder du let regler for rejser med 
hund til disse Atlanterhavslande. 

Vaccinationer
Vi vender tilbage de regler, der gælder, når bilen er det valgte 
transportmiddel: Som nævnt ovenfor skal du anskaff e et pas til 
selskabsdyr til din hund. Det får du hos din dyrlæge, og du kan lige 
så godt få det, når hvalpen første gang er på dyrlægebesøg for at få 
de første vaccinationer.
  Det er stort set et generelt krav fra alle nationer, at hunden inden 
indrejse er rabiesvaccineret, og i den forbindelse er der nogle 
tidsfrister, der skal overholdes. Du kan altså ikke bare få hunden 
rabiesvaccineret, dagen før du skal rejse. Har du planer om, at din 
hund på et tidspunkt skal med til udlandet, kan du altså lige så godt 
fra begyndelsen lade rabiesvaccinationen indgå i hundens vaccina-
tionsprogram.
  Alle ansvarlige hundeejere får naturligvis deres hunde vaccineret 
mod en række sygdomme. Typisk i form af en multivaccine, som 
gives i henhold til et fastlagt vaccinationsprogram.
  Egentlig er det ikke et krav for hundens udlandsrejser, at den har 
fået alle disse vaccinationer, men for læserne af dette blad er det 
vist en selvfølge. 
  Vær også opmærksom på, at der i nogle lande – især i Syd- og 
Østeuropa – er risiko for smitte med ubehagelige sygdomme, som 
vore hunde normalt ikke udsættes for på de hjemlige jagtmarker. 
Tal med din dyrlæge om denne problematik, hvis rejsen går til 
destinationer i disse områder.
Når man rejser sydpå, er der også mulighed for at møde ubehage-
lige fl åter og insekter. Det er derfor en rigtig god ide, at hunden 
inden afrejse behandles med et anerkendt fl åt/loppemiddel.

Mange medlemmer tager i dag på jagt eller prøve 
i vore nabolande. Foto: Flemming Østergaard.
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Egnet til transport
I hundens pas er der et par sider, hvor der 
er plads til, at dyrlægen kan erklære, at 
hunden er undersøgt, fundet sund og rask 
samt egnet til transport. Egentlig er denne 
erklæring vist møntet på dyr, der skal 
eksporteres, men denne artikels forfatter har 
et par gange haft bøvl med toldere, fordi 
erklæringen ikke var udfyldt.
  Din hund lever helt sikkert op til sund-
hedskravene, og mon ikke din dyrlæge 
gerne sætter et stempel og en underskrift på 
de nævnte sider.
  Desuden gælder, at hunden skal være led-
saget af ejeren. Ellers skal der udfærdiges 
en særlig ledsageerklæring.
  Du må højst medbringe fem hunde, men 
mon ikke det også dækker jagtturens 
behov?
Hvis rejsen går til Norge, skal hunden være 
behandlet mod rævens dværgbændelorm 
tidligst 120 dage før og senest 24 timer 
inden afrejse.
  I Danmark er det et lovkrav, men for god 
ordens skyld: Hunden skal være identifi cer-

bar, det vil sige chippet. Tatovering accepte-
res, hvis den er påført hunden senest 2011.
  Alle veterinære handlinger i forhold 
til hunden skal være udført af godkendt 
dyrlæge.
 
Særlige krav i Sverige
I Sverige er det et krav, at hunde under 
transport i bil enten skal opholde sig i et bur 
eller være sikret i en sele.
  Burets dimensioner skal være: 
  Længde: Fra hundens snude til sæde-
  knogle x 1,1.
  Bredde: Brystbredde x 2,5.
  Højde: Målt til hundens isse, når den står 
  normalt.
  Hvis der er to hunde i buret, skal burets 
  bredde øges med brystbredden på den 
  største hund.
  Lad mig tilføje, at det ikke er en fordel på 
lange transporter, at hundeburet er større 
end nødvendigt. Det giver et stabilt leje for 
hunden, at den kan ligge med ryg og ben 
mod burets sider. Ikke mindst under lange 
ture ad fjeldvejenes hårnålesving.

Hunde betragtes som gods
I Tyskland og fl ere andre europæiske lande 
– herunder Danmark – betragtes hunde som 
gods. Det betyder, at de skal være anbragt 
eller sikret under kørslen.
  Et gitter, der adskiller fører og passage-
rer fra hunden, er tilstrækkeligt, men løse 
hunde i kabinen kan udløse kørselsforbud 
og bøder. 
  Jeg har ikke hørt om bøder i den sammen-
hæng i Danmark, men jeg er bekendt med 
danske jægere, der har oplevet problemer i 
så henseende på de tyske veje.
  I øvrigt kan det godt være, at airbags og 
sikkerhedsseler redder folks liv og førlighed 
i tilfælde af et frontalsammenstød, men hvis 
man i næste splitsekund får en 35 kg tung 
jagthund i nakken, kan det vise sig at være 
ligegyldigt. 

Togtransport
I de fl este lande kan kæledyr kun rejse med 
tog, hvis det foregår i særlige kupeer.
  Disse ”hundekupeer” er der ikke ube-
grænset af i togene. Specielt i Norge er 
der faktisk mange, der bruger toget som 
transportmiddel, når de skal i fjeldet. Det er 
derfor en overordentlig god ide, at reservere 
plads, hvis jagt- eller ferieturen med hund 
skal gennemføres pr. tog.
  Jeg har i øvrigt personligt efter en lang 
vandretur over fjeldene fra Oslo til Trond-
hjem rejst den modsatte vej med tog. I en 
kupe for kæledyr med en jagthund, der var 
en sand kattehader, og med en kat på den 
ene side og en kanin på den anden. 

Fralægger mig ansvaret
Lad mig understrege, at denne artikel er 
bygget op over netop mine erfaringer. Jeg er 
ret overbevist om, at de ”holder i retten”.
  Men som der ofte er anført i reklamer: I 
tilfælde af ændringer i lovgivning, trykfejl 
eller min uvidenhed, så fralægger jeg mig 
ethvert ansvar.
  Tal under alle omstændigheder med din 
dyrlæge, gå ind på Fødevarestyrelsens 
hjemmeside, og benyt dig af, at alt kan 
googles.
  God tur.

Skal du til Sverige, er der særlige regler for hundeburets størrelse. Foto: Flemming Østergaard.

Jagt under fremmede himmelstrøg er altid en spændende oplevelse. Foto: Gert Bonde Iversen.

Jagthunden nr. 3/2019
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S P O R T S M A N ’ S  P R I D E  H U N D E F O D E R

Kvalitet bag præstationer

Importører af Sportman’s Pride, grossist og forhandler af hundefoder og kattemad

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 (Genmodifi cere ingredienser).

Sportsman’s Pride hundefoder er baseret på de bedste råvarer og naturligvis uden kunstige 

tilsætningsstoff er 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.

Sportsman’s Pride · 6800 Varde · tlf; 75 26 44 00 · kontakt@sportsmanspride.nu · www.sportsmanspride.nu
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John Hilmer Hansen Flemming Sørensen Orla Didriksen Kristian Thomsen

Problemknuserne er: 

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

Dæk for f..... Kan man i alle situatio-
ner fløjte sin hund dæk, 
så har man altid styr på 
den – det har været god 
lærdom for mange hun-
deejere, og dæklydig-
hed bør prioriteres højt i 
dressurarbejdet med den 
stående jagthund. Men 
hvad nu, hvis det ikke lige 
går rent ind i hovedet på 
vovse?

Flemming Sørensen
Dæklydigheden er en del af grunddressuren, 
og når denne skal på plads, så har jeg bedst 
erfaring med, at hunden trænes konsekvent 
og metodisk. Træningen skal begynde, 
mens hunden er hvalp, og selv om elemen-
ter af grundtræningen kan føles langvarige, 
så bliv ikke fristet til at springe over, hvor 
det er lettest. Der er desværre for mange, 
som vurderer deres hund til at være helt i 
orden i dæklydigheden: – Den plejer altid at 
kunne hjemme i haven.
  Men det viser sig ofte, at man er gået for 
hurtigt frem, og ejeren står med en hund, 
som kun er delvist dæklydig. 
  Man skal tænke fremad og have for øje, 
at når en hund kommer på marken, så er 
der mange fristelser, og enhver jagthund vil 
afprøve grænser. Derfor skal lydighedstræ-
ningen også virke i marken. Det kræver, at 
forarbejdet er gjort i haven!  

Det sikreste
Blandt ejere af stående jagthunde har dæk-
lydigheden altid været ”det sikreste”. I ste-

det for dæk kan der dog med fordel trænes 
sit eller stop – det er i princippet ligegyl-
digt, det vigtigste er blot, at når signalet gi-
ves fra føreren, så stopper hunden prompte. 
Med en stop/dæklydig hund undgår man – i 
princippet – problemer i væsentlige sam-
menhænge som f.eks. forfølgelse af hårvildt 
eller prelning efter fugle. 
  Udgangspunktet er dæklydighed, som 
man kan begynde at træne meget tidligt i 
hundens liv. Den egentlige træning starter 
jeg altid med indkald og sit. Udgangspunk-
tet for dæklydigheden er, at hunden kan sit 
på kommando.
  For at holde motivationen oppe hos hval-
pen bruger jeg masser af godbidder og ros 
i de forskellige øvelser. Dette gælder også 
ved sit-indlæringen. Når hunden sidder og 
kigger på mig, får den en godbid. Når den 
kan dette, sættes kommandoen sit på, og når 
den sætter sig på første kommando, gives 
en godbid. Sætter den sig ikke, så gå et par 
skridt tilbage, hold godbidden i hånden, løft 
hånden og sig: – Sit!
  Næste step kan være, at man siger sit til 

hunden, når den er inden for tre til fem me-
ter. Den skal prompte sætte sig og kigge på 
føreren. Gør den ikke det, trækkes den hen 
til det punkt, hvor den var, da den fi k kom-
mandoen. Her siger man sit igen, og hunden 
skal sætte sig, og den får ros, når opgaven 
er fuldført. Afstanden øges gradvist, og træ-
ningen kan med fordel ske på arealer, hvor 
hunden ikke kan undslippe.

Dæk
Kommandoen dæk kan, som alle andre 
grundfærdigheder, indlæres på forskellig 
vis. Min erfaring er at gå videre fra sit til 
dæk, når hunden hver gang sætter sig på 
kommando, og der er ro på hunden. 
Dæk er en forlængelse af sit, og når hunden 
sidder og kikker op på hundeføreren, føres 
hånden – eventuelt med en godbid – på 
jorden. Hunden vil helt naturligt følge 
hånden, og fra ”Sit” er der kun mulighed 
for at lægge sig. Godbidden lægges mellem 
forbenene på hunden, og når hunden dæk-
ker, så roses den.
  Når hunden har forstået øvelsen, sættes 

Foto: Flemming Østergaard

Jagthunden nr. 3/2019
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der – nøjagtigt som med sit-indlæringen – ord på; denne gang 
blot med : – Dæk!
  Efterhånden som hunden har forstået kommandoen dæk, sættes 
der fl øjtetone på. Jeg bruger et langt signal, og dette trænes, når 
hunden er indenfor eller i snor, så den ikke har mulighed for at 
undvige. Afstanden til hunden, når der fl øjtes dæk, øges gradvist. 
2, 5, 10, 15, 40, 100 meter. Hvis den ikke udfører opgaven, er 
det vigtigt at følge samme procedure som ved sit – tilbage til 
udgangspunktet.
  Man kan med fordel træne, at hunden skal blive liggende, hvor 
den er fl øjtet dæk.
  Hvis hunden rejser sig, skal du som fører så hurtigt som muligt 
hen til hunden og kommandere: – Dæk!
  I dressurarbejdet med dæk kan hunden provokeres af fristel-
ser. Dette kan være andre hunde, der får lov at løbe rundt, eller 
eksempelvis apporteringsemner, der kastes. Kun fantasien sætter 
grænser.
  Held og lykke med træningen.

John Hilmer Hansen
Mange tror, at dækøvelsen er den ultimative øvelse, for behersker 
hunden den, kan man altid kontrollere sin hund. Sådan er det dog 
ikke i min verden. Det er en øvelse som alle andre, den skal være 
sjov og positiv. Den er øvelse nr. 2 hos mig, den første er sit.
  Tag en lækker godbid hånden. Få hvalpen til at sidde foran dig. 
Før hånden med godbidden hen til hvalpens næse (for at gøre 
hvalpen opmærksom på, at du har en godbid), og træk den ned 
langs brystet og helt ned til jorden. Du må IKKE sige DÆK til 
hvalpen. Ingen kommando.
  Hvalpen vil prøve at få fat på godbidden, men du frigiver den 
først, når den ligger helt ned. På den måde forbinder hvalpen 
frigivelse af godbidden med, at den ligger ned. Dette gentager du 
tre til fi re gange – stadig uden en eneste lyd fra dig. Efter nogle 
minutter får du kontakt med hvalpen igen og gentager øvelsen. 
Hvalpen vil meget hurtigt forstå øvelsen og begynde at lægge 
sig, allerede når du begynder at føre hånden ned til næsen. 
  Når hvalpen forstår øvelsen på kropssproget (det, at du fl ytter 
din hånd, er kommandoen til hvalpen), siger du stille og roligt 
dæk, når den ligger helt ned, og du slipper godbidden. Langsomt 
kommer dækkommandoen tidligere og tidligere, så du til sidst 
kan sige dæk, når du står op. Men gå nu langsomt frem, og vær 
sikker på succes hver gang.
  Med hvalpe starter man hver dag med et par øvelser uden kom-
mandoer – bare for lige at komme godt i gang. Hvalpen vil på 
denne måde opleve dæk som noget meget positivt, og indimellem 
ser jeg hvalpe, der kaster sig i dæk, når kommandoen har lydt.

På afstand
Man begynder at gå lidt væk fra hvalpen, bare en halv meter, og 
hurtigt tilbage igen og give den godbidden. Denne afstand øges 
langsomt, men sikkert. Husk også at lave øvelsen varieret, så gå 
ikke kun længere og længere væk, men hold dig også stadig på 
de korte afstande. Kald ikke hunden ind det første lange stykke 
tid. Gå altid tilbage til hunden.
  Når man kan dække den af på kommandoen, kan man koble 
fl øjten på. Sig dæk, og fl øjt bagefter, en ganske simpel øvelse, så 
længe hunden oplever det positivt.
  Når hunden er blevet noget ældre, skal den kunne fl øjtes dæk og 
sendes videre eller kaldes ind. Men det er vigtigt, at man stadig 
giver en godbid indimellem. Gå ud til hunden, hvor den ligger, 
og giv en godbid, og gå tilbage igen, uanset om hunden ligger 
to eller 200 meter borte. Jeg gør det stadig den dag i dag, men 
selvfølgelig ikke hver gang.
  God fornøjelse.
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En fynsk 
Når udstillingen i Vis-
senbjerg løber af sta-
blen, er hun der igen. 
Hun serverer kaffe, når 
der er vintermøde, og 
skal der holdes prøve et 
eller andet sted på Fyn, 
kan man være sikker på, 
at hun også hjælper til, 
og så er hun også lige 
formand i Jagthunde-
klubben Hinnevad.

Teks: Harris Jensen
Foto: Kenneth Asmussen m. fl .

Det er sagt ofte, men udsagnet tåler gen-
tagelse: Overalt i samfundet er ildsjælene 
uundværlige. Det gælder i høj grad også i 
jagthundeverdenen. Uden dem var alle os, 
der holder af jagt og prøver med stående 
jagthunde, ilde stedt. 
  Marrit er opvokset i et hjem med hunde og 
jagt og har derfor altid haft et særligt for-
hold til jagt og i særdeleshed jagthundenes 
fascinerende verden.
  Derfor lå det vel også i kortene, at hun i sit 
voksenliv selv skulle blive både jæger og 
jagthundeejer.
Men som det ofte er tilfældet, når familier 
etableres, var der i Marrits liv en fase, hvor 
børn, uddannelse og arbejde helt naturligt 
fyldte så meget, at drømmen om jagthund 
blev skubbet i baggrunden.
  Marrit blev gift med Søren Stærkær. De 
fl este læsere af dette blad vil vide, at Søren 
er markprøvedommer for engelske racer, 
og at han sammen med Marrit ”forvalter” 
kennelmærket Stærkær. Kennelen skal 
absolut ikke beskyldes for stordrift, men 
gennem årene er der opdrættet fi re til fem 
kuld engelsk setter-hvalpe. Typisk blev der 
opdrættet et kuld hvalpe, når Søren og Mar-
rit selv ville have en ny hvalp. 

Engelske settere
Da Marrit mødte Søren, spillede han 
fodbold på højt plan, og han havde overho-
vedet ingen intentioner om at blive hverken 
jæger eller hundemand.
  Imidlertid havde Søren en onkel, som 
var passioneret jæger og hundemand. En 
dag spurgte han Søren og Marrit, hvorfor 
de ikke havde en jagthund, og da Marrit 
svarede, at Søren ikke ville have hund, lød 
svaret: – Hvis konen i huset vil have hund, 
er det ikke nødvendigt at spørge manden.
Og sådan blev det. I 1974 fl yttede den 
første engelske setter ind hos familien Stær-
kær. Og et skiftende antal hunde af denne 
race har været i deres hus siden. 
  At Marrit blev jagthundeejer skulle vise 
sig at blive en helt afgørende faktor for 
hele hendes senere liv. I hvert fald når det 
handler om hendes fritid, men det er reelt 
heller ingen overdrivelse at hævde, at den 
engelske setter blev en væsentlig del af hele 
Marrits tilværelse.
  Der er ikke mange aktiviteter for engelske 
jagthunde på Fyn, hvor Marrit ikke er med i 
en eller anden sammenhæng. Specielt på de 
kæmpestore brugsklasser ved Sønder Høj-
rup passede hun ”papirarbejdet” og skrev i 

bunker af stambøger.
  Det gælder såmænd også, når det handler 
om de større landsdækkende arrangementer 
uden for Fyn: Vinderklasser, mesterskabs-
prøver og derby får meget ofte besøg af 
Marrit og Søren. Fremhæves skal de første 
mesterskabsprøver i DKK-regi, hvor Marrit 
passede pengekassen og stambøgerne. 

Jægerklubben Hindevad
Alle ”engelske” hundefolk på Fyn kender 
Jægerklubben Hindevad, og de fl este af 
dem er vist også medlem af klubben.
  Klubben blev stiftet af jægere og ”engel-
ske” hundefolk på Hindevad Kro i 1932. 
Kun personer, der har et respektabelt 
omdømme, kan optages som medlemmer. 
Og så skal medlemmerne være bosiddende 
på Fyn.
  Forår og efterår afholder klubben mark-
prøver for medlemmerne, og medlemmerne 
rangerer de to prøver overordentligt højt. 
Hindevadprøverne vil de bare deltage på.
  I rigtig mange år var Hindevadklubben en 
mandsdomineret verden. Den kendsgerning 
var der vist ikke noget bemærkelsesværdigt 
ved, sådan var datidens vilkår i jagthunde-
verdenen.

Det begyndte med Engelsk Setter, men nu er Marit Stærkær her, der og alle vegne, hvor der er brug for en hjæl-
pende hånd.

blæksprutte

Jagthunden nr. 3/2019
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  Heldigvis har tiderne også i den sammen-
hæng ændret sig, og i dag er der naturligvis 
mange kvindelige medlemmer af klubben. 
Men derfor var det alligevel en markant 
milepæl, der blev passeret, da Marrit i 2019 
blev valgt som formand for Hindevadklub-
ben. 
  Formandskabet bliver passet med ildhu, 
der bliver værnet om traditionerne, men 
”nymodens” tiltag, som hjemmeside og 
Facebook, har Marrit sørget for er blevet 
en del af klubbens ansigt udadtil. I øvrigt 
betyder formandskasketten ikke, at hendes 
praktiske indsats er blevet mindre; hun er 
fortsat forrest, når det handler om bord-
dækning, kaff ebrygning, oprydning efter 
arrangementer, indkaldelse og gravering af 
pokaler for blot at nævne nogle af hendes 
gøremål.

Udstilling og vinterfest
Danmarks suverænt ældste og største udstil-
ling for stående jagthunde har siden midten 
af 1940’erne været afholdt på Fyn. Den 
begyndte i Kvæghallen på Rugaardsvej i 
Odense, fl yttede derefter til Fyns Vædde-
løbsbane og sidenhen til Odense Dyrskue-
plads og er nu endt i Vissenbjerg.
  I en årrække har Marrit været kasserer 
og tovholder for den udstilling, der nu har 
skiftet navn til SJD’s udstilling. I forhold 
til antallet af udstillere i slutningen af 
1900-tallet er der i dag betydeligt færre del-
tagere på denne traditionsrige udstilling. Og 
havde Marrit ikke agiteret for udstillingen 
på alle tænkelige måder, havde det såmænd 
set endnu værre ud. 
  Har du en hund, der efter hendes opfattelse 
er udstillingsaktuel, og den ikke er tilmeldt, 
når tilmeldingsfristen nærmer sig, så bliv 
ikke forbavset, hvis du får en påmindelse 
fra udstillingskassereren.
  I adskillige år har ”engelske” hundefolk i 
februar måned, når jagten er forbi, og for-
årssæsonen står for døren, holdt vinterfest 
med festmenu, masser af sang, lotteri og 
ikke mindst hyggeligt socialt samvær. En 
tradition, som det i en fortravlet og moderne 
tid i høj grad er værd at værne om.
Og selvfølgelig er Marrit også i den sam-
menhæng en del af det trekløver, som ind-
kalder, sørger for maden, de muntre indslag 
og oprydningen.

Ad helvede til
For 10 år siden blev Søren ramt af alvorlig 
sygdom. Der skal ikke her gås i detaljer, 
men med et slag var tilværelsen ændret for 

Søren og Marrit.
  En superaktiv tilværelse med jagt og 
hunde var i overhængende fare for at lide 
totalt skibbrud.
Men ved fælles hjælp fi k de to kæmpet sig 
tilbage til et liv, der indeholder både jagt og 
hund. – Det er ad helvede til, men det er nu 
engang sådan, det er, og så må vi bare få det 
bedst mulige ud af det, siger Marrit.
  Jagten og hundesporten er igen blevet en 
del af deres liv, og det samme gælder for 
Sørens dommergerning. Men hvis det ikke 
var tilfældet tidligere, så er det i allerhøjeste 
grad nu blevet et vilkår, at de er fælles om 
deres aktiviteter på jagt- og hundefronten.
  De møder sammen til prøver og hundetræ-
ning, og på prøver, hvor Søren er dommer, 
er det Marrit, der forstår og formidler, hvad 
der skal siges i forbindelse med instruktion 
og prøvekritik.

Jagterne hos Ulrich
Marrits og Sørens ældste søn, Ulrich, er 
skytte og leder af et større sjællandsk jagt-

væsen. Og de er begge et nærmest fast islæt 
på hans jagter.
  Marrit fortæller: – En stor del af mig er 
vores jagter hos Ulrich. Her er jeg ”mad-
mor”, når der skal laves frokost til klap-
perne, og efter at jeg et par gange havde 
æblekage med til kaff en efter jagten, er det 
nærmest blevet et krav fra dem, at æblekage 
er en fast det af kaff emenuen. Jeg er i øvrigt 
også med i klapperkorpset, og jeg har altid 
hund med, som jeg slipper, når Ulrich giver 
lov. Det er både Sørens og min tilgang til 
at holde vores engang så store jagtpassion 
i live nu, hvor det ikke bliver til så meget 
”rigtig” jagt mere. 
  Det er en passende afslutning på denne 
artikel, at forfatteren tilføjer: Selvfølgelig 
blev Marrit også ”madmor” for skytterne. 
Og Søren skyder årligt mindst én sommer-
buk.

Det er ad helvede til, men det 
er nu engang sådan, det er, 

og så må vi bare få det bedst 
mulige ud af det.

Vintertræning på Fyn.

Formand Marrit uddeler præmier her til Anne Marie Larsen.
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Hvad kræves

Der stilles i det daglige store krav til de fleste af os, 
men hvad når det gælder hunden? Hvad kræves der 
egentlig, hvis man vil deltage i en markprøve?

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Jagthunden nr. 3/2019
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s der?

Jeg bliver altid glad, når jeg møder eller hører om unge mennesker, der deltager i en markprøve. Det giver håb for fremtiden, håb 
om, at arbejdet med de stående jagthunde ikke dør med os gamle mænd, der ellers i en årrække har været i stort overtal blandt 
deltagerne.
  Jeg håber også, at de vil komme igen og blive ved med at deltage, men jeg er også lidt bange for, at de måske bliver skræmt bort, 
fordi alt ikke lykkes, som de havde troet og håbet, inden de stillede op. Det er nemlig sådan, at selv om dommeren inden start 
spørger, om der er nye hundeførere, så deltager man altså under nøjagtig de samme regler som ham eller hende, der har haft mange 
hunde og 30 års erfaring bag sig.
  Så hvad er det, der skal til for at få succes på en prøve?

På prøve konkurrerer vi uanset alder og erfaring 
efter samme regler.

Jagthunden nr. 3/2019
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Et godt hundemateriale
For det første skal man have en hund, der har de nødvendige 
kvaliteter i forhold til det bedømmelsesgrundlag, som anvendes i 
forbindelse med prøverne. Den skal have jagtlyst. Det vil sige, at 
den skal jage kontinuerligt over marken i en tilpas fart, og den skal 
bevæge sig med en god, kraftfuld galopaktion i en pæn stil. Det 
sidste vil sige, at den ikke må søge med ”næsen i jorden”, og er det 
en race med lang hale, så må denne ikke hænge slapt ned.
  Det er ikke alle hunde, der besidder disse kvaliteter, og er man i 
tvivl om, hvorvidt ens hund har det, der skal til, er der med garanti 
personer i alle specialklubber, der kan vurdere det.
  Så skal hunden kunne fi nde fugl. I jagtlig sammenhæng er det jo 
uhyre vigtigt, at hunden kan fi nde det vildt, der er på terrænet. Det 
er slet ikke alle hunde, der er lige gode vildtfi ndere, og det må være 
klart for enhver, at den hund, der kun fi nder fugl en gang imellem 
(hvis der ellers er fugle på terrænet), ikke er nær så velegnet som 
den, der fi nder fugl regelmæssigt eller hver gang.
  Man kan ikke lære en hund at fi nde fugl. Det er en medfødt evne, 
men den dygtige hund vil med årene blive endnu dygtigere, fordi 

den får erfaring og dermed lærer at læse et terræn.
  Hunden skal også kunne behandle fuglene. Det vil sige, at den 
skal tage stand og fastholde denne, til føreren kommer frem, og 
forsøger fuglene at undslippe, skal hunden følge op og sætte dem. 
Meget af dette er også medfødte egenskaber, selv om noget kan 
indlæres, når hunden bliver klar over, hvad det er, man vil have den 
til. Mere om det senere.
  Endelig skal hunden på ordre gå villigt frem og rejse fuglene. 
Her er der igen stor forskel fra hund til hund. Nogle hunde rejser 
frisk og rask, andre er mere beherskede, mens andre igen er meget 
forsigtige. Det sidste er ikke ønskeligt og vil nok betyde, at en kar-
riere som markprøvestjerne ikke ligger lige for. Men man kan også 

Det er ikke alle hunde, der besidder de grund-
læggende kvaliteter for at deltage på mark-

prøve, og er man i tvivl om, hvorvidt ens hund 
har det, der skal til, er der med garanti personer 

i alle specialklubber, der kan vurdere det.

ødelægge meget af hundens lyst til at rejse fugl ved forkert dressur 
og træning. Det vender vi tilbage til.
  På prøver i jagttiden skal hunden apportere de fugle, som skydes 
for den.

Dressur og kondi
En ting er, at materialet er i orden, men der skal også arbejdes med 
materialet. Som når det gælder sportsfolk, skal der en vis portion 
talent til, men resten er træning og atter træning.
  Det første, man skal have i orden, er grunddressuren. Hunden 
skal være lydig. Den skal komme, når man kalder på den. Den skal 
dække, når man fl øjter dæk osv. Det kræver en hel del arbejde, som 
man kan begynde allerede, mens hvalpen er ganske lille. Det vil 
også være en rigtig god idé, hvis man lærer hvalpen at apportere. 
Apportering giver en hel masse i samarbejdet mellem hund og 
fører, og det er netop samarbejde, der skal til, når man skal deltage 
i en markprøve.
  Så kort og godt: Få lydigheden helt i orden. Der er ingen idé i at 
slippe en ulydig hund i marken.
  Hele lydighedsdelen indebærer, at man dagligt arbejder med det, 
når man er sammen med sin hund, og hele tiden understreger, hvem 
der bestemmer. Man skal tænke på, at hunden lærer lige så meget af 
ikke at høre efter som af at rette sig efter førerens kommando.
  Så er det også en stor fordel, hvis hunden kan gå pænt i line. Det 
meste af tiden på en markprøve går hunden i line sammen med fø-
reren, og det er en pestilens, hvis den hele tiden trækker, eller man 
hele tiden skal skælde ud, så det skal være på plads.
  Når hunden er lydig, skal den trænes. En markprøvehund skal 
være i god form. Derfor skal konditionen være i orden. Man kan 
nemt komme ud for, at hunden skal afprøves både fi re og fem 
gange, og så er det jo rart, at der også er ”strøm på batterierne” i 
sidste omgang.
  Det er også sådan, at en hund, der ikke er i god kondition, uvæger-
ligt vil fl ytte koncentrationen fra snuden og ned i poterne. Det vil 
øjeblikkeligt nedsætte dens evne til at fi nde fugl.

Træning i marken
I marktræningen indgår mange elementer. For det første skal hun-
den lære at dække terrænet i et ordentligt søg. Det er behandlet af 
Problemknuserne i februarnummeret, side 12. Og så skal hunden 
lære at opføre sig rigtigt i fuglesituationerne. Der er mange forskel-
lige måder at få dette klaret på, og der er meget stor forskel fra 

Hunden skal lære at vænne sig til at gå i søg sammen med en anden hund. Hunden skal på ordre rejse fuglen.

Jagthunden nr. 3/2019
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Kender du FORDELENE ved at være 
 medlem af DANSK KENNEL KLUB?

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

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

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

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

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

konsulent om gældende “hunde ret.”

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

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

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

hund til hund på, hvor stor lysten er til at forfølge fuglene (prelle). 
Det er ikke min hensigt her at give anvisninger på dette, men jeg vil 
dog gøre opmærksom på, at dæklydighed er et væsentligt redskab. 
Se Problemknuserne, side 10.
  Hunden skal også lære ikke at forfølge hårvildt. Her er dæklydig-
hed igen hjørnestenen.
  Jeg kan dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at netop opfør-
sel omkring fuglen er en meget kompleks situation, hvor fejl nemt 
kan føre til, at en hund, der ellers er frisk til at rejse sine fugle, 
bliver træg. Det gælder om at få hunden til at forstå, hvad det er, 
man gerne vil have den til at gøre.
  Man skal også træne i parsøg. På prøve slippes hundene to og to. 
Derfor skal hunden være vant til, at den skal jage sammen med en 
anden hund. Derfor må man ud at træne med andre hundeejere.
  Her kan man så også lære hunden at sekundere. Det vil sige at 
tage stand på synet af anden stående hund og dermed respektere 
makkerens stand, så situationen ikke ødelægges for denne. Der 
er stor forskel fra hund til hund på, hvor godt egenskaben ligger i 
generne.
  Endelig skal hunden også lære at gå bagved i snor og se andre 
hunde arbejde. Det er meget vigtig lærdom for en hund, som man 
ønsker at stille med på prøve.

Der er ingen idé i at slippe en ulydig hund 
i marken.

Tips 
Er man ny i faget, er der meget, man ikke ved. Derfor er her nogle 
gode råd og tips til kommende markprøvedeltagere.
  • Sæt dig ind i reglerne. Fælles Markprøve Regler fi nder man på 
    SJD’s hjemmeside, og når man tilmelder en hund til prøve, skri-
    ver man faktisk under på, at man er bekendt med reglerne.
  • Find en mentor. Der fi ndes mange erfarne hundeførere, som 
     gerne vil give viden og erfaring fra sig.
  • Tag ud at se et par markprøver. Her kan man få fornemmelsen 
     af, hvad der kræves, og hvad dommerne læger vægt på.
  • Deltag i marktræning, som din specialklub arrangerer. Det er 
     god fortræning.
  • Deltag i en lokal markprøve. Det er en fi n rugekasse for de auto-
     riserede prøver. Her bliver man ikke hældt ud for en haretur el-
     ler anden uhensigtsmæssig opførsel.
  Vi ses derude.

Når man træner med andre, kan hunden også lære at sekundere. På prøver i jagttiden skal hunden apportere de fugle, der skydes for den.

Jagthunden nr. 3/2019
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VILDTPLEJE I JUNI

Hjælp kyllingerne
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Tekst: Hugo Jensen
Foto: Flemming Østergaard

”Strukturrige biotoper” betyder, at et område byder på både en 
god redebiotop og en god kyllingefødebiotop, som ligger i umid-
delbar nærhed af hinanden. Ganske vist fi ndes der dokumenterede 
eksempler på, at en agerhøne er vandret fl ere hundrede meter fra 
reden med kyllingerne for at bringe dem til en god fødebiotop, men 
det er en yderst farefuld rejse, og dødeligheden stiger med afstan-
den: kulde, fugt, sult og prædation. Vi er simpelthen nødt til altid 
at tænke rugebiotop og fødebiotop i sammenhæng, når vi tænker 
agerhøns.
  Göttingen-projektet (Se ”Jagthunden”, april 2016, s. 16 ff .) under-
stregede jo tydeligt, at en god redebiotop skal ligge ved siden af en 
god kyllingefødebiotop.
  Derfor laver man fx to brede faunastriber ved siden af hinanden 
med både enårige og fl erårige planter, som hele tiden vekselvis 
holdes velegnet til enten ynglebiotop eller fødebiotop. Hvis man 
har en permanent god redebiotop, kan man nøjes med hvert år at 
sikre sig, at der laves en god kyllingestribe i umiddelbar nærhed af 
denne. 

Fodring med startfoder
Som jeg skrev om i aprilnummeret 2019, så har vi på Eskjær en til-
groet vandresti ved et lille græsdige, som tilsammen udgør en rigtig 
fi n naturlig permanent ynglebiotop. Vi sår kyllingestriber langs 
ynglebiotopen for at kunne levere insekter, men vi har for en sik-
kerheds skyld gjort endnu en ting for at hjælpe den vilde agerhøne 
med kyllingefoder.
  I hver foderautomat, som står i ynglebiotopen, fodrer vi fra først i 
juni med en blanding af hvede og startfoder til agerhøns og fasaner 
i forholdet 2/3 hvede til 1/3 startfoder.  Kyllingerne følger de gamle 
fra dag 1 på jagt efter proteinrig føde. Der er ingen tvivl om, at kyl-

lingerne betjener sig af kyllingestartfoderet også i naturen.
  Vi ved fra opdræt, at startfoder alene kan holde liv i agerhønekyl-
linger i de første lange tider. Derfor tilsiger logikken, at lettilgæn-
geligt startfoder i naturen også må være til hjælp i evt. svære tider. 
Selvfølgelig skal kyllingerne også have insekter, og det skal de 
også nok få i de usprøjtede kyllingestriber, men det vil under alle 
omstændigheder være en ekstra hjælp til dem med det lettilgænge-

Den bedste foderautomat til formålet er så afgjort en mindre tønde, hvor der i 
bunden er monteret en såkaldt feeder. Det vil også pynte, hvis man husker at give 
tønden lidt camoufl agefarve. 

Det er i sådanne bræmmer, at agerhønsene ofte har deres reder.

Et af de største problemer for agerhønen er 
kyllingedødeligheden. Den skyldes, at det kan 
knibe gevaldigt med føden. Hvad kan vi gøre 
for at hjælpe agerhønen med at holde liv i kyl-
lingerne de første uger?
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UniQ er et dansk produceret kvalitets foder.  
Læs mere på www.uniq.dk eller ring til os på telefon 75336005

ET LANGT OG SUNDT HUNDELIV MED UNIQ  
- FRA HVALP TIL SENIOR

Uniq Food Vestergaard ApS - Nymarksvej 7 - 7200 Grindsted 
Tlf.: +45 7533 6505 - www.uniq.dk - mail@uniq.dk

Food for uniq dogs

U N I Q K VALITE T

Når din hund har smagt
et UniQ-produkt, går den aldrig mere  

på kompromis med kvaliteten.
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lige proteinrige startfoder.
  Det gælder om at holde kyllingefoderet 
godt tørt, så det skal sikres så godt som 
muligt mod regn og fugt. Desuden kan det 
være nødvendigt i den første tid at formale 
de små startfoderpiller yderligere. Ellers 
kan nyklækkede kyllinger ikke få gavn af 
dem.   

Det virker
Men fi ndes der overhovedet erfaringer 
med fodring med agerhønestartfoder i 
naturen? Ja, det gør der. Det tyske fal-
konerforbund (Verband Deutscher Falk-
ner) melder om gode resultater med det. 
Under linket https://www.youtube.com/
watch?v=Uiduiyo2Jn4 fi nder du et par små 
videosekvenser, som viser vilde agerhøne-
kyllinger i forskellige aldre, der betjener 
sig af den nævnte blanding. Det virker altså 
– også med vilde agerhønekyllinger.
  Det er ikke helt nok, at vi bare nysår 
striber. Vi skal også tilstræbe, at det bliver 
på egnede steder, hvor vi kan opfylde reg-
len om, at der til en god redebiotop hører 
en god fødebiotop. Kig de gode steder 
ud sammen med din lodsejer, og inddrag 
de naturligt forekommende permanente 
redebiotoper som gamle diger, grøfter med 
lodne kanter, lodne bræmmer, gamle mark-
veje med græskanter osv. 
  Og glem så ikke fra først i juni at fodre 
med en blanding af hvede og startfoder. 
Som minimum der, hvor du ved, at du har 
rugende agerhøns. 

A

Jagtrejser
Fasanjagt i Polen 
med stående hund
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med kost og logi
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NIKA Jagtjser · Tlf.: 7524 5795 · Mail: nika@nikajagtrejser.dk · www.nikajagtrejser.dk

Indendørs svømmebassin 
til hundesvømning 

- motion og genoptræning...

Kontakt Johanna Jongstra 
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg 
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Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel

Stedet hvor din 
hund og kat holder ferie...

En feeder-indsats til at montere i bunden af tønden.
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Gammel Dansk på eng
Grouse experience and shootover with Old Danish 
Pointer on the English moor. Det lød fint, men sådan 
var invitationen, og det er lige nøjagtig det, en stående 
jagthund er skabt til og skal bruges til. 

Tekst og foto: Gert Bonde I)versen

Shootover er den engelske jagtform, hvor man jager med stående hund og selv skyder over den. Efterfølgende apporterer hunden 
selvfølgelig den fugl, man lige har skudt.
  Jeg har solgt hund til en af Englands pragtfulde kvinder, Joanne Madsen fra Peper Harow, Surrey i England, medens hendes 
mand, Knud Madsen, har hund fra Norge. Begge går de på jagt i den store nationalpark North York Moors. Hvert år i august 
kommer de til Danmark og deltager med deres hunde på vores aktivitetsdag for Gammel Dansk Hønsehund i Sæby, hvor Knud og 
Joanne tilmed har bevist, at de vil noget med deres hunde.
  Denne kontakt medførte en invitation til fantastiske oplevelser på hederne i nationalparken.

Uden gevær
I 2018 fi k gamekeeperen for Nationalparken North York Moors, Mark Taylor, den idé, efter at have set familien Madsens Gam-
mel Dansk hønsehunde på heden, at han ville holde et par dages fuglejagt i nationalparken kun for Gammel Dansk Hønsehund. 
Vores race er relativt ukendt i England, da der fi ndes under en håndfuld derovre. Den Ruhårede Vizsla er nok den mest brugte på 
heden, men gamekeeperen var interesseret i at få et billede af, hvordan en Gammel Dansk var i stand til at arbejde på den engelske 
hede, for som han sagde: – Kunne Steen Steensen Blicher gå med sine sigøjnerhunde på den danske hede, så kan nutidens Gammel 
Dansk vel også gå på vores hede. 

Man er vel gamekeeper. Med et sådant skæg lader Roy Bebington ingen i tvivl om, at han er 
„noget ved musikken“.

Jagthunden nr. 3/2019
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gelske heder

  I efteråret modtog jeg den fl otte invitation fra Joanne Madsen til 
et par oplevelsesrige jagtdage på den engelske hede med egen hund 
den 20. og 21. januar 2019. Der måtte skydes sneppe, bekkasin, 
fasan, agerhøne, hare og kanin. Grouse var fredet fra den 10. de-
cember på North York Moor, men hundene kunne forvente et talrigt 
møde med grouse, hvor stand og rejsning var tilladt, men fuglen 
ville ikke blive fældet.
  På grund af bureaukratiske regler og tidsnød omkring at med-
bringe eget jagtgevær valgte vi at tage imod tilbud om skytter, når 
vi var på jagt, hvilket samtidig gav os mulighed for at levere et godt 
hundearbejde. 
Fra Holland deltog Vera De Geus og Marcus Timmer. Fra Danmark 
Marianne Hummelgaard og undertegnede og fra England selvfølge-
lig familien Madsen, alle med hang til Gammel Dansk både på pa-
rolen og i marken. Vi mønstrede seks Gammel Dansk Hønsehunde, 

der alle skulle prøve kræfter med den engelske moor og bevise, at 
de havde den nødvendige kondition og magtede de mange vilde 
fugle, som vi forventede.

Mange harer
Klokken 7 stod vi op til morgenmad i vores farmhouse og smurte 
vores egen madpakke. Efter hunde og proviant var sat i bilen havde 
vi en lille times (for det meste uproblematisk) venstrekørsel op i 
heden, der er mere end 1.400 kvadratkilometer stor. Det meste af 
heden er privatejet. Nær Roxby mødtes vi med vores skytter og 
gamekeeper Mark Taylor, som var vores leder af jagten.
  Nu kan jeg tænke mig, at nogle af læserne allerede småsmilende 
sidder og funderer over, hvad en ”skopudser” kan bruges til på en 
stor engelsk hede, men ingen skal være i tvivl om, at vi er nogle, 
der gerne vil have lidt mere fut i racen og derfor heller ingen pro-

Forventningsfulde hundeførere og jægere klar til slip på de store heder.

Jagthunden nr. 3/2019
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blemer har med at matche den nødvendige 
jagtlyst eller styrke til de forestående dages 
jagt. 
  Menneskerne havde iført sig lange under-
bukser, medens vejret var formidabelt til 
hundearbejde. Tørvejr, snefrit, svag vind, 
og da solen kom frem, steg temperaturen til 
et par graders varme. 
  Under parolen fi k hver hundeejer tildelt en 
skytte, hvorefter formiddagssåten blev sat i 
gang. Gamekeeperen, der i det daglige var 
skytte på heden, holdt via sin Motorola sik-
kerheden i højsædet. Når vi gik frem i ter-
rænet, blev alle deltagere ført, så ingen kom 
i skudlinje. Vi blev ført med rigelig afstand 
mellem hundeførerne på den kuperede 
hede, der strakte sig, så langt øjet rakte. 
Sikkerheden var i top under skydning, og 
geværerne blev båret knækket. Hver mand 
slap en hund, som arbejdede foran sin fører. 
Når der var stand, gik føreren sammen 
med skytten frem til sin hund og afviklede 
situationen. 
  Der gik ikke mange minutter af det første 
slip, før en del harer måtte op at løbe. Min 
hund havde også stand for hare, hvor der 
blev givet rejseordre, og haren blev efter-
følgende skudt og apporteret, men på vej 
til apporten var der en ny stand for harer. 
Jeg vil antage, vi i løbet af formiddagen 
havde mellem 40 og 50 harer oppe at løbe, 
men fl est i starten. Uha, det var en prøvelse, 
men tro det eller ej, jeg hverken så eller 
hørte om hunde på haretur. Jeg er sikker på, 
gamekeeperen lige skulle teste lydigheden 
på vores hunde.
  Efter formiddagens jagt lå der på paraden 
to snepper, syv kokke, to høner, en ager-
høne (rødben), seks harer og en kanin.

Mødet med grousen
Der er stil over englændernes jagt, en stil, 
de havde ført helt ind i den sikre såt, hvor 

der under indtagelse af de selvsmurte 
klemmer under åben himmel i solskin blev 
serveret champagne.
  Efter vi havde spist madpakken, kørte vi 
endnu længere ind i nationalparken, hvor vi 
fi k lov at bruge vores hunde på den allerhel-
ligste grousehede. Grousen var som sagt 
fredet, så der blev ikke skudt over hundene, 
men de fi k lov at rejse og se fuglen fl ygte. 
Det var en oplevelse, som kun de færreste 
Gammel Dansk-ejere får lov at opleve. 
Allerede, da vi ankom og steg ud af bilerne, 
lettede den første halve snes grouse højlydt 
fra området. 
  Ud over det kuperede terræn kunne man 
se, der var standpladser med fi nt slået 
spor dertil. Standpladserne blev benyttet 
af velhavende mennesker på englænder-
nes legendariske grousejagter, hvor det er 
drivende hunde, der jager grousene op mod 
skytterne. Her fi k vi fi k lov at gå langt ind 
over heden og havde vel over 100 grouse i 
luften. Der var også en del fasaner, og med 
dem blev situationen afviklet på jagtmæssig 
vis.  Det vil være synd at sige, at træthed 
kunne spores hos hundene her i grousemek-
kaet, selv om det var sidst på eftermidda-
gen. 
  Efter jagten gjorde det godt med et varmt 
bad. Hundene blev fodret og lagt til hvile et 
varmt sted. Herefter kaldte pubben.

Fint samarbejde
Efter en god nats søvn stod vi op til anden-
dagen med en hvid snedækket hede og et 
par graders frost, det havde nemlig sneet 
lidt om natten. Jagtvejret var fi nt, og me-
dens isskraberen måtte frem, blev madpak-
ker og hund ført til bilen. Alle var spændte 
på, om Diana ville tildele os en oplevelses-
rig jagtdag som den foregående. 
  Vores skytter var bestemt ikke kommet for 
at spare på patronerne. Da vi parkerede tæt 

ved en stor sø med mange ænder og gæs, 
som fl øj til og fra søen, kom en gås tilpas 
lavt ind over os, netop som vi havde startet 
dagens jagt. Gåsen blev omgående sendt til 
jorden og blev selvfølgelig apporteret og 
kom på paraden. Apporteringen var tung, 
men når man er to år og har vand og slæb, 
skyr man selvfølgelig ingen apporterings-
opgave, så skulle det da lige være en ræv.
  Dagen i det fl otte kuperede hede terræn 
bød på mange situationer med både grouse 
og jagtbare fugle. På et tidspunkt var jeg 
blevet så dus med min skytte, at han fi k lov 
til både at rejse og skyde over mine hunde. 
Det var en stor succes, hvor skytten både 
rejste og fældede fugl. Han havde blandt 
andet en fi n situation, hvor hunden stod for 
grouse, vores fotograf nåede at tage billeder 
af situationen, inden skytten lod hunden 
rejse fuglene.

Tak og atter tak
Om vores fremvisning giver en større 
population af Old Danish Pointer i England, 
må tiden vise. På alles vegne vil jeg gerne 
sige tak for den succesfulde oplevelse, som 
det engelske team har givet både fører og 
hunde. En jagtlig oplevelse, jeg tror, alle 
håber, kan gentages, også selv om det skulle 
blive kommercielt. 
  En stor tak til Knud Madsens pragtfulde 
engelske kvinde, Joanne fra Peper Harow, 
der havde lagt mange timer i at tilrette-
lægge vores oplevelse, gamekeeperne Mark 
Taylor og Roy Bebington, som førte os 
trygt gennem terrænet, og skytterne ikke at 
forglemme med deres fi ne våbenbetjening. 

En fasan tager fl ugten. Der er stil over det. Knud Madsen er klar med cham-
pagnen til frokost.

Jagthunden nr. 3/2019
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Joanne og Knud Madsen havde inviteret to passionerede ejere af 
Gammel Dansk Hønsehund, Gert Bonde Iversen og undertegnede, 
sammen med to hollændere til at komme og deltage i en jagt i 
den fantastiske nationalpark North York Moore, der ligger ca. 350 
kilometer nord for London.

Grouse for første gang
Jeg fandt hurtigt ud af, at det er en god idé at medbringe en stav. 
Efter 16 kilometer, hvor man løfter knæene højt, og som jeg ofte 
falder, er det skønt med et ekstra ben.
  16 kilometer, 15.000 skridt og tilpas mange forbrændte kalorier 
senere holdt vi parade, noget, der var nyt for englændere.
  Oveni gik vi i den høje lyng, men også den afbrændte lyng, hvor 
vores hunde lige skulle fi nde ud af, hvad opgaven egentlig gik ud 
på. 
  Og pludselig, efter at de første 10 grouse var lettet, og fært var 
trængt ind i hundens komplicerede næse, så søget helt anderledes 
ud. Det var fantastisk at se grouse lette parvis eller en halv snes 
stykker ad gangen og høre deres unikke fl ugtkald. Sommerens 
varme havde betydet, at grousejagten var blevet afl yst, men game-
keeper Mark var henrykt over det store antal, vi så de dage. Over 
250.

Ned over Holland
Turen blev lang, men god. Der går ikke bilfærger fra Danmark til 
England, så vi bestemte os for at køre til Rotterdam og sejle til 
Hull. Man booker en kabine med plads til to i køje og med tilhø-
rende toilet og bad.
  Hundene skal i et separat kennelafsnit ombord. Det er ret store 
bure, hvor vi valgte at sætte to hunde sammen i et large bur. Jeg 
vil anbefale, at man tager Petbed med gummibagside med, da der 
kun er et sugende underlag med glat bagside i buret. Ikke særligt 
behageligt for hundene på en gyngende båd.
  Hundene kom først fra borde, og så var det med at fi nde lidt græs 
og en lygtepæl. Det er mange timer at holde sig, men vi afholdt os 
fra at fodre om aftenen. Hundene havde adgang til vand under hele 
turen.
  Jeg bliver normalt enormt transportsyg (hest er nok det eneste, 
jeg kan klare), og færgen var henholdsvis 10 og 12 timer undervejs 
denne januar. Stormene havde raset i Danmark i ugerne forinden, 
og jeg var forberedt på at fremstå lettere grøn og enorm dehydre-
ret. Det er bl.a. sket på Læsø-færgen.
  Men „Go Tur“ på recept gav mig en fantastisk nat, og jeg var klar 
til english breakfast arrangeret af Joanne i hendes hjemby. Se, det 
var dejligt! Hun havde medbragt kort over nationalparken nord for 
Scarborough ved Roxby, og vi fi k tid til at vænne os til venstrekør-

sel. Eller rettere: Vi hjalp hinanden løbende over de fem dage med 
at huske det.
  Rundkørslerne var faktisk rimeligt o.k., da vi først fandt ud af, at 
der var højre vigepligt, og jeg følte mig indledningsvis rolig, da jeg 
kørte med en forhenværende politibetjent. Jeg burde være klogere, 
da de åbenbart har en lidt friskere kørestil end jeg. Undskyld Gert, 
jeg kan ikke dy mig! Nej, det gik faktisk rigtig godt alle 2.600 
kilometer tur-retur. 
  Så skulle andre få muligheden, så sørg for at være mindst to til 
turen, så er der ingen problemer. Heller ikke med en nysynet 25 år 
gammel Volvo med automatgear.

Fik fordøjet oplevelsen
Lidt høje af den fanta-
stiske tur kørte vi hjem 
fra Rotterdam. Det holdt 
tørt hele vejen, og frosten 
havde gjort hele land-
skabet kridhvidt. Solen 
gik ned, og fuldmånen 
stod kæmpestor som et 
monument over følelserne 
og oplevelserne.
  Korte tisse-spise-gymna-
stikpauser blev det til, og 
vi var friske.
Min mand hentede mig i 
Randers og kunne med-
dele, at der var isslag i 
Grenå. Sådan er det at 
komme hjem!

En lang køretur
Det blev en lang og begivenhedsrig 
køretur, men oplevelserne var det hele 
værd.

Tekst: Marianne Hummelgaard
Foto: Gert Bonde Iversen

En af Englands pragtfulde kvinder, Joanne Madsen.

Nationalpark North York Moors.

Jagthunden nr. 3/2019
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Marginaler blev afgørende
Høj sol, bidende kold vind fra nordøst og velegnede terræner var kulissen 

for årets mesterskabsprøve på Tuse Næs lørdag den 13. april.

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

Vinterrapsen var tæt på blomstring, og planterne havde en højde, der gjorde det umuligt at anvende marker med denne afgrøde til 
afprøvning af de 30 hunde, der havde kvalifi ceret sig til årets mesterskabsprøve.
  Men for prøveleder Jan Lorentzen og hans erfarne stab af terrænledere var det ikke noget problem. Markerne med vinterraps blev 
udskiftet med græs- og vintersædsafgrøder, og på fornem vis blev alle hunde afprøvet i ensartet terræn.
  Det var af enkle årsager umuligt for Jagthundens udsendte at overvære alle 30 hundes formiddagsafprøvning, som foregik på tre 
hold. Han valgte at følge 10 velgående hunde på hold 1.

Otte gange parhøns
For at sikre optimale vindforhold for hundene indledte holdet dagen med i samlet trop at gå til enden af et terræn, der havde en 
størrelse, som betød, at alle 10 hunde i første runde kunne afprøves uden terrænskifte. 
  Allerede på denne fælles vandretur ud i terrænet blev der to gange trådt parhøns op, som lå i læ ved et skærmende hegn. 
  Terrænet blev afsøgt på bedste vis. Stort energisk søg i fejende fl ot stil og høj fart. Hundene viste de kvaliteter, som helt selvføl-
geligt forventes af hunde, der har kvalifi ceret sig til en mesterskabsprøve.

Godt at fi nde sol og lidt læ, medens man venter på slip.

Jagthunden nr. 3/2019
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Stand i hveden, hvor der både var agerhøns og fasaner. Foto: Kenneth Asmussen. De placerede hunde og deres førere. Foto: Kenneth Asmussen.

  Og bortset fra et enkelt blev der fundet parhøns i hvert slip. Ikke 
alle fuglene blev udnyttet efter forskriften. Det var tydeligt, at den 
kolde vind fra nordøst voldte hundene problemer, men den svenske 
pointer Black Luckys Kajsa med Kent Svenson som fører præ-
sterede et perfekt fuglearbejde med stand, præcis rejsning og ro i 
opfl ugt og skud.
  Resten af formiddagens afprøvning for hold 1 skulle vise sig at 
blive afgjort på fasaner. En irsk setter lavede en fl ot opfølgning 
på en gammel fasankok, som til slut blev naglet og herefter fl ot 
rejst fra et hegn, og engelsk setter Kenzo med Søren Gotthard som 
fører lavede et lige så fl ot fuglearbejde, da to fasaner blev fundet i 
hveden og behandlet helt efter forskriften.
  Dommer Anders Varming kæmpede til det sidste for, at alle hunde 
kunne opnå et godkendt fuglearbejde i løbet af formiddagen, og 
fi re af holdets hunde kunne gå til frokostpause med den positive 
kendsgerning, at der var blevet skudt over dem.

Nåleøjet til 2. heat og matchning
Det skulle vise sig, at der også på de to andre hold var blevet skudt 
over fi re hunde. I alt 12 hunde havde altså bragt fugl for bøssen.
  Som bekendt blandt de fl este af Jagthundens læsere er en skudaf-
givelse over en hund imidlertid ingen garanti for, at den også er en 
del af holdet til eftermiddagens afprøvning.
  Dommerne valgte at lade ni hunde, som alle havde præsteret 
en stort set fejlfri formiddag, passere nåleøjet til eftermiddagens 
afsluttende afprøvning.
  Det skulle vise sig, at hundenes kvaliteter i forhold til søg, fart og 
stil blev afgørende for den endelige placering. Efter 2. heat blev 
yderligere tre hunde reelt sorteret fra.
  Matchningen sluttede med et særdeles fl ot fi naleslip mellem Tage 
Jessens pointer Niholys Bess og Søren Gottfredsens engelske setter 
Tobølbjergs Sus.
  Begge hunde viste et stort og velanlagt søg fra kant til kant på den 
store mark. Stilen på begge hunde var i top: energisk aktion og høj 

hovedføring. For de mange tilskuere var det en æstetisk nydelse 
at overvære, og det var anskuelsesundervisning i, hvorfor vi er 
så mange, der netop værdsætter jagten med den stående engelske 
jagthund. 
  Det var indlysende for enhver, at de berømte små marginaler var 
afgørende for, hvem der blev vinder af forårsmesterskabet 2019. 

Vinderne
Ved afslutningen på Hørby Færgekro kunne den ordførende dom-
mer, Anders Varming, og hans to meddommere, John Bak og Poul 
Vestervang, afsløre nedenstående vinderrække:

1.-vinder med CK: ES, Tobølbjergs Sus, Søren Gottfredsen.
2.-vinder med CK: P, Niholys Bess, Tage Jessen.
3.-vinder: ES, Kenzo, Søren Rydahl Gotthard.
4.-vinder: P, Black Luckys Kaisa, Kent Svenson.
5.-vinder: B, Klaphattens Etienne, Poul V. Nielsen.
6.-vinder: GS, Troldmarkens Jill-Sif, Anton Dahl.

Med kurs mod sejren. Søren Gotfredsen sender Sus i søg. 
Foto: Kenneth Asmussen.

Hundeførere, publikummer og dommere (længst til højre) på vej i marken. Foto: Kenneth Asmussen.

Jagthunden nr. 3/2019



26

DKKs forårsmesterskab 2019

Med Sønderjysk vind 
i næserne
Søndag den 14. april blev der afholdt mesterskabsprøver for de kontinentale stå-
ende hunde. Den 25. mesterskabsprøve var den sidste i rækken i Dansk Kennel 
Klub inden overgangen til den nye organisation SJD.
Tekst og foto: Karen Lintrup Skjoldager

Kursen var sat mod Ballum ved den sønderjyske vadehavskyst 
– med Tonny Lønne som prøveleder – hvor chancerne for rigtig 
gode fuglesituationer var lige så fantastiske som terrænerne, vi 
bevægede os henover. 
  Har man tidligere haft æren og glæden af at deltage i et ar-
rangement hos familien Lønne, ved man, at alle sejl bliver sat 
til for et godt arrangement. Hele familien har lagt sig gevaldigt 
i selen, for at alle får en enestående oplevelse, uanset om det er 
deltagere i marken, dommere, tilskuere eller hjælpere. 
  Mod et ganske beskedent beløb havde alle muligheden for at 
blive trakteret med kaff e, frokost, drikkevarer og kagebord. 
  Frokosten var et helt kapitel for sig, da Tonny aftenen før 
prøven havde været i Vadehavet for at samle havfriske østers. 
Ingvard Jensen grillede de mange lækre østers i skallerne, og 
andre blev serveret naturel. Til de knap så modige blev der gril-
let legendariske sønderjyske ringriderpølser.

Vanskelige forhold
16 ruhår, 11 korthår og 3 Kleiner Münsterländer havde kvalifi -
ceret sig til mesterskabsprøven. Desværre havde ingen hunde 
fra 5 klub regi haft heldet med sig for at kvalifi cere sig til at 
deltage i mesterskabsprøven.
  De 30 hunde og førere mødte veloplagte op, klar til at yde 
deres allerbedste. Jeg fulgtes med hold 2 hele formiddagen og 
kunne her følge dommer Annette Laursen og terrænleder Mads 
Lønne. 
  Dommeren holdt en klar parole på stranden og opfordrede til, 
at der blev arbejdet godt på at få de anviste terræner og kanter 
med, hvilket i løbet af dagen skulle vise sig at være givtigt.
  De to første hunde blev sluppet ved vandkanten og skulle lige 
sunde sig over, at dagen også bød på en tur på stranden. Alle 10 
hunde på hold 2 kom fra start og igennem første slip, hvor der 
i alle slip blev set fugle på det anviste terræn, dog uden det gav 

Annette Laursen har hævet pistolen som signal til, at Martin Pe-
dersen må lade Sydvestjydens Gismo gå frem og rejse fuglene.
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held til brugbare situationer for hunde og 
førere.
  Luften var tør og isnende kold for hun-
denes slimhinder, hvilket gjorde første slip 
svært for hundene. Agerhønsene sad lidt 
løst i kulden og pilede hurtigt af pladsen, så 
hundene havde svært ved at holde dem.
  Solen fi k nu lidt mere overtag, luften blev 
lunere, og vinden føltes knap så isnende 
kold.
  Igor og Gismo fi k nu deres andet slip. Igor 
udviste eksemplarisk respekt for en hare, 
der blev komplet ignoreret, da den lettede 
mellem forbenene på ham og tog fl ugten i 
højeste gear.
  Gismo var den første hund på hold 2, der 
opnåede stand for fugl. Gismo avancerede 
godt på ordre, der blev skudt, og Gismo 
udviste ro og respekt, da agerhønsene gik 
på vingerne. 
  Hen over formiddagen blev der talt 26 
fugle på hold 2, hvor det blev til fl ere rigtig 
godt afviklede situationer med godt hunde-
arbejde. 
  En enkelt larmende fasankok blev fulgt 
lidt vel hurtigt ud af et krat med en ivrig og 
noget selvstændig hund lige i hælene. Så 
var der dømt frokost.

Publikumsvenlig eftermiddag
Inden det var tid til eftermiddagens afgø-
rende slip, blev Ingvard Jensen kaldt frem 
og fi k tildelt DJU-nålen for sit mangeårige 
engagement som markprøvedommer.
  Dommerne havde udtaget fem kategori 
2-hunde og syv kategori 1-hunde til at dyste 
om de endelige placeringer. Matchningen 
var henlagt til en græsmark umiddelbart op 
til Lønnes ejendom. 
  Fra en grusvej langs hele marken havde 
publikum rigtig god mulighed for at komme 
tæt nok på til at følge de deltagende hunde 
og førere i de sidste og afgørende slip. 
  Hundene kløede på med god energi, og 
igen så vi godt arbejdende hunde og førere 
samt fugle, der kom på vingerne. 
  Enkelte træthedstegn begyndte at skinne 
igennem, koncentrationen dalede lidt, og 
enkelte søg blev lige til den off ensive side 
sidst på dagen. Men min kilometertæller 
viste nu også 11 kilometer og godt 18.000 
skridt, så jeg tør slet ikke gætte på, hvor 
mange kilometer hundene fi k under poterne 
derude i det skønne vadehavsterræn.
  En fi n dag var til ende. Familien Lønne 
havde igen skabt de perfekte rammer om en 
stor prøve.

Resultater:
1.-vinder CK:  KLM, Diva, Rune Rishøj
2.-vinder CK:  RH, Horsfjärden MH-
Good Looking Jasper, Flemming 
Ransborg
3.-vinder CK: RH, Sydvestjydens 
Gismo, Martin Pedersen
4.-vinder: KH, Petermanns Panter, 
Freddy Friborg Madsen
5.-vinder: KH, Sydvestjydens Kasia, 
Jakob Poulsen
6.-vinder: RH, Marydskogens ET, Mi-
chael Sanner

Frokost i haven hos familien Lønne, 
der bl.a. bød på grillede østers.

Ventetid. En glad Rune Riishøj, der førte Diva til sejr på DKKs 
sidste mesterskabsprøve.

Per Kristophersen overrækker DJU-nålen til Ingvard 
Jensen som tak for vel udførst dommergerning.

Jagthunden nr. 3/2019
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DYRLÆGENS HJØRNE

Før i tiden var det en meget udbredt hold-
ning, at hvis man havde en hanhund, som 
var en smule uregerlig, så skulle den bare 
kastreres, og så blev alt godt. Men efterhån-
den blev man mere og mere opmærksom 
på, at kastration for det første ikke hjælper 
på alting, og at der rent faktisk også er 
andre eff ekter af kastrationen end bare det, 
at hunden ikke længere kan lave hvalpe. 
Desværre var der jo ikke rigtigt nogen 
fortrydelsesret på operationen.
  Heldigvis var der så nogle kloge hoveder, 
som opfandt den kemiske kastration. Det 
går i korthed ud på, at hunden får et lille 
implantat ind under huden, som frigiver et 
stof, der forhindrer dannelsen af testosteron. 
Dette giver den samme eff ekt på hunden 
som en kirurgisk kastration. Og så er der 
fortrydelsesret! For efter 6 eller 12 måneder 
(alt efter hvilket implantat man vælger) er 
implantatet opløst af kroppen, og eff ekten 
forsvinder igen. 

Kemisk kastration
Det kan være et problem at have en han-
hund. Den er vanskelig at styre. Den vil 
strejfe. Den er aggressiv. Er kastration med 
et implantat løsningen?

Tekst: Laila Bilberg
Foto: Flemming Østergaard
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Hvorfor kastrere?
Der kan være mange 
grunde til, at man ønsker 
at kastrere sin hanhund: at 
forebygge uønskede dræg-
tigheder, den strejfer, den 
er aggressiv/udfarende, den 
kan ikke koncentrere sig 
til træning, sygdomme osv. 
Fælles for de fl este af dem 
er, at man ikke på forhånd 
kan forudsige, hvilken ef-
fekt kastration vil have på 
hunden.
  Strejfer den, vil kastration 
hjælpe, hvis den leder efter 
løbske tæver. Hvis den 

derimod leder efter eksempelvis råvildt at 
jage, vil kastrationen ingen eff ekt have. 
  Er den aggressiv/udfarende mod andre 
hunde, vil kastrationen hjælpe, hvis aggres-
sionen direkte skyldes testosteronpåvirk-
ning. Hvis det derimod skyldes usikker-
hed eller tidligere dårlige oplevelser, vil 
problemet ofte forværres efter kastration, da 
testosteron er med til at give en vis form for 
selvsikkerhed.
  Den ukoncentrerede (unge) hanhund kan 
blive bedre med kastration, da den er en ren 
hormonbombe. Omvendt er det jo meget 
normalt for teenagere at være lidt forvirrede 
i en periode.

Fortrydelsesret 
Her er det så, at den kemiske kastration 
kommer til sin ret; den giver de samme for-
dele og ulemper som en operation. Derved 
kan man så vurdere eff ekten på sin hund 
og så alligevel fortryde, hvis det ikke gik 

som ønsket. Eller hvis der opstår et pro-
blem/en bivirkning, man ikke lige havde 
regnet med. Nogle af de mest almindelige 
sidegevinster ved kastration er ændret 
stofskifte (hunden bliver lettere overvæg-
tig) og pelsforandringer. Sidstnævnte er 
særligt tydelig hos langhårede hunde, hvor 
underulden ofte bliver mere fremtrædende, 
men også hos korthårede hunde kan der 
ses forandringer – som oftest i form af øget 
fældning.
  Nogle gange kan det også være ønske-
ligt kun at kastrere sin hund i en kortere 
periode. Hvis den for eksempel i længere 
tid skal gå med en tæve, der forventes at 
komme i løbetid, og der ikke skal laves 
hvalpe lige nu, men hunden senere skal 
bruges i avl. Når eff ekten af den kemiske 
kastration aftager, vil hunden nemlig igen 
blive hanhund på alle områder og dermed 
også brugbar i avl igen.
  Et andet eksempel kan være den unge 
hund, som er fuldstændigt ukontaktbar af 
hormoner. Her ses det jævnligt, at hunden 
bliver lidt lettere at have med at gøre pga. 
kastrationen, og at den positive eff ekt 
(bedre kontakt til føreren) fortsætter, efter 
at den kemiske kastration har mistet sin 
virkning. Hunden har netop lært, at kontakt 
med føreren faktisk kan noget, samtidig 
med den er kommet sig over teenagepe-
rioden. 
  Så alt i alt – kastration løser langt fra alle 
problemer. Men går man af den ene eller 
anden grund og overvejer det, kan det 
være værd at tale med sin dyrlæge om den 
kemiske version først.

Skal man, eller skal man ikke?
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Ballum d. 25. juni
I samarbejde med DLF og Danmarks 
Jægerforbund arrangeres Markvandring 
hos Tonny Lønne Rejsby 17 Ballum 6261 
Bredebro, tirsdag den 25 juni kl. 18.
  Der er udlagt over 25 små parceller med 
Danske og Engelske DLF blandinger, disse 
gennemgås af konsulenter fra DLF og 
Danmarks Jægerforbund.
Der er mulighed for at købe Grill pølser

Algistrup Gods d. 30. juli
For at anskueliggøre, hvad man kan gøre, 
og hvad man må gøre i marken, laver SJD i 
samarbejde med lokale landmænd og deres 

organisationer markvandringer tirsdag d. 
30. juli kl. 18.30.
  Mødested: Galtebjergvej 4, 4591 Føllen-
slev.
  Vi serverer en kop kaff e efter rundturen, 
hvor der bliver rig lejlighed til at spørge til 
ideerne og til erfaringerne. Vi har arbejdet 
med lignende projekter i over 10 år.
  Øl og vand kan købes. Spørgsmål til Peter 
Due  mobil: 26801146
  Vel mødt. Hans Kurt & Kisser fra jagtkon-
sortiet ved Algistrup og Peter Due fra SJD.

Følg med på SJDs og specialklubbernes 
hjemmesider for yderligere arrangementer.

Få inspiration - til et bedre jagtterræn

SJDs Udvalg for markvildt og natur arrangerer i samarbejde 
med landmænd og andre organisationer følgende markvan-
dringer hen over sommeren.

Foto: Flemming Østergaard.

Markvildtprisen
til Øster Hjerm

Der var i år indstillet tre kandidater til 
SJDs markvildtpris nemlig Hjortlund 
Landbrug v. Tanja Rønhof og Torben 
Jacobsen, Thomas Klit, Blåhøj og Øster 
Hjerm – projektet. 
  SJDs repræsentantskab besluttede på 
sit møde d. 2. maj at tildele Øster Hjerm-
projektet SJDs Markvildtpris 2019.
  Øster Hjerm -projektet er et fantastisk 
projekt, hvor hundefolk og lodsejere er 
gået hånd i hånd og har skabt helt unike 
muligheder for markvildtet.
  Prisen, der er på 10.000 kr., uddeles i 
samarbejde med Landbrug & Fødevarer og 
DLF. Prisen overrækkes d. 24. juni.
  Reportage fra prisoverrækkelse og det 
fi ne terræn i næste nummer.
  FØ.

Foto: Flemming Østergaard.
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SJD
orienterer

Til stede var: Flemming Thune-Stephensen 
– Formand (FTS), Per K. Kristophersen – 
Næstformand (PKK), Allan Nissen – besty-
relsesmedlem (FJD – AN)), Conni Jakobsen 
– bestyrelsesmedlem (DKK - CJA), Steen 
Larsen – bestyrelsesmedlem (DJ - SLA)
Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD (ODM) – 
referent på mødet

Fraværende: Claus Lind Christensen – 
suppleant for Stig Egede Hansen (DJ – CL)
Harris Jensen – bestyrelsesmedlem (DKK – 
HJ), Ingerlise Rasmussen – Prøvesekretær 
SJD (ILR)

Dagsordenen var:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 18.
    december 2018
3. Status overførsel af:
a. Indskud fra DJ og DKK hver på DKK 
   25.000
b. Overførsel af DJU kapital fra DJ til SJD
c. Overførsel af kapital fra FJD til SJD
4. Ankesag fra Dansk Vizsla klub og hunde-
   fører Thommas Matthisen.
5. Status SJD Portalen og ny webmaster
6. Aftale med FØ vedr. Jagthunden
7. Status økonomi og budget
8. Status udvalg:
a. DUV aspirant ”rykker op” og ny aspirant
b. FUV
c. SAU
9. Forslag fra HJ vedr. mandater til besty-
    relsesmedlemmer og ”embedsmænd”
10. 70-års regel – mail fra DKK
11. Ansøgning fra UMN om tilskud til 
     forvaltningsområder
12. Mulighed for, at dommere og prøvele-
    dere kan deltage på mere end 1 vinder-
    klasse i samme organisation grundet 
    opgaver som dommere eller prøvelede i 
    samme periode (forår/efterår).
13. FMR – adgangsbetingelser til prøver
14. Løbende dialogmøder mellem besty-
     relse og udvalg
15.  Næste mødedato
16.  Eventuelt

Følgende blev besluttet:
Ad. 1.:Nyt pkt. 14a vedr. klagesag blev 
tilføjet
Ad. 2: Referat blev godkendt og underskre-
vet
Ad. 3: a. Beløb modtaget fra DKK og 
bekræftelse på overførsel af beløb fra DJ 
modtaget
b. Er overført 
c. Er overført
Ad. 4: Afgørelse fra DJU blev stadfæstet
Ad. 5: Portalen er nu i drift og der er lavet 
aftale med Erik Petersen om drift af porta-
len og SJD’s Facebook. Flere specialklub-
ber har endnu ikke oplyst på deres hjemme-
side at portalen er i drift, og har endnu ikke 
skiftet logo – PKK kontakter disse.
Drøftelse af resultatformidling på portalen. 
PKK og ODM afholder møde med EP om 
emnet.
Ad. 6: Ny aftale på plads.
Ad. 7: Der er p.t. et indestående på drifts-
kontoen på kr. 436.919,38. Fakturasystem 
og tilretning af kontoplan er på plads, 
hvorefter fakturering for medlemskontin-
gent m.v. til specialklubber forventes at ske 
primo april. Budgetrevision forelægges på 
det kommende bestyrelsesmøde, på hvilket 
tidspunkt vi forventer at have hovedparten 
af forårets markprøver afregnet. Der er købt 
ny beholdning på 2.000 stk. dommerbøger.
Ad. 8: a. På plads
b. SLA orienterede om møde med FUV, 
hvor der er lavet ny procedure for afregning 
m.v.
c. FTS og ODM orienterede om møde 
med SAU, hvor der ligeledes er lavet nye 
procedurer
Ad. 9: Da HJ ikke deltog i mødet fremlagde 
CJA en begrundelse for ønsket om drøf-
telse af dette punkt, hvor CJA kritiserede 
behandlingen af konkret sag fra bestyrelses-
mødet den 18. dec. 2018.
Rammerne for opgaverne er præciseret i 
Vedtægter og Forretningsorden, og det ville 
blive svært at få det daglige arbejde til at 
fungere ud fra yderligere præciseringer. Det 
må forventes, at man i en opstartstid har 
brug for at fi nde processen for den daglige 

drift over tid.
Ad. 10: I mail fra DKK er det stadfæstet at 
DKK ikke arbejder med aldersgrænser. CJA 
uddybede dette pkt. Det er således alene 
op til SJD at håndtere 70-årts reglen for 
markprøvedommere.
Ad. 11: Ansøgning bevilget
Ad. 12: Punktet godkendt. Ordlyd skal præ-
ciseres og ordningen håndteres af DUV.
Ad. 13: Punktet, der stammede fra tidligere 
møde, var rejst at HJ. Efter en drøftelse af 
punktet blev det besluttet at bede HJ om en 
uddybelse af punktet, da dette i sin nuvæ-
rende form kunne medføre uhensigtsmæs-
sige konsekvenser for enkelte specialkubber 
og deres medlemmer i relation til deltagelse 
på markprøver.
Ad. 14: Forslag godkendt. Der udarbejdes 
specifi kke rammer for deltagelse/input m.v. 
til næste bestyrelsesmøde.
Ad.14a: Der var modtaget klagesag fra prø-
veleder angående hundeførers afgivelse af 
urigtige oplysninger ifm. tilmelding. Efter 
en kort drøftelse blev det besluttet at sagen 
overdrages til DKK’s diciplinærnævn.
Ad. 15: Næste møde afholdes den 24. april 
2019 kl. 17:00 i Sabro.
Ad. 16: PKK forespurgte om rammerne 
for afvikling DM fremover – specielt vedr. 
invitationer m.v. Det blev besluttet, at PKK 
og ODM udarbejder udkast til behandling 
på næste bestyrelsesmøde.
FTS var blevet kontaktet fra dommer 
angående præference for prøveledere og 
dommer ved lodtrækning til prøver. Emnet 
behandles på det kommende bestyrelses-
møde.
Endvidere ønske om præcisering af at over-
holde det i FMR anførte max. antal hunde 
pr. hold ved markprøver, da der i fl ere 
tilfælde var sket afvigelse herfra.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 
28. marts 2019:
Flemming Thune-Stephensen
Per Kaa Kristophersen, Allan Nissen
Conni Jakobsen, Harris Jensen
Steen Larsen, Claus Lind Christensen.

Referat af Bestyrelsesmøde i SJD Torsdag den 28. 03. 2019 kl. 
17:00. Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

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. jagthun-
dederby.dk, hvor man også kan tilmelde elektronisk.

  Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagt-
hundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.

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

Dansk Jagthunde Derby 2020
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I næste nummer
Hundetøserne
Vi bringer miniportrætter af seks kvinder, der er bidt af jagt og stående hunde.

Øster Hjerm-projektet
Stor reportage fra og om projektet, der fi k Markvildtprisen 2019. i løbet af 10 år er agerhø-
nebestanden mere en fi rdoblet.

Der skal så lidt til
Fuglemanden, forfatteren og tegneren Jens Gregersen gik en tur sammen med Jagthundes 
redaktør. Det blev til en snak om, hvad der skal til for at redde agerlandsfaunaen og ager-
hønen.

Næste nummer kommer i uge 34.

Fuldbrugsprøverne 2019

FUV´s egen hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk vil løbende 
blive opdateret med sidste nyt omkring
prøverne. 
    Regelsæt kan hentes på FUV og SJD’s hjemmesider www.fuld-
brugsproeve.dk eller  www.sjid.dk
  Stambogbogscertifi kat, ejerforholdsattest og vaccinationsattest 
skal medbringes på første prøvedag.  
  Tilmelding skal ske via Hundeweb.
  Al henvendelse omkring tilmelding skal ske til Fuldbrugsprøve-
udvalget: Jan Leleu Feigh, Tlf: 22851469. Mail: jan.feigh@gmail.
com
  Sidste frist for tilmelding til prøverne er 10. august 2019
  Efteranmeldelser modtages ikke, men er der ledige pladser på prø-
verne bliver disse annonceret på www.fuldbrugsproeve.dk og klub-
bernes hjemmesider. Hunde der opnår adgangsgivende præmiering 
ved prøver afholdt efter anmeldelsesfristen er undtaget fra denne 
regel, og vil såfremt der er plads kunne efteranmeldes.

Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får vedkommende 
snarest besked herom.
  Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 gange, skal denne tilmelde 
2 prøver på hundeweb indbetale 2 gange prøvegebyr.
  Prøvegebyr: Kr. 1200,00

Såfremt en hundefører opnår den ønskede præmiering på den 
første prøve, vil det være Fuldbrugsudvalget til stor hjælp, hvis vi 
modtager afmeldingen umiddelbart efter prøven.
  Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve ikke tilbagebetales.
  Besked om deltagelse på prøverne vil blive off entliggjort på Fuld-
brugsprøve udvalgets egen hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk. 
  Program vil blive til sendt fra de respektive prøveledere.
  På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne
  Tommy Hougaard
  Formand

Foto: Annette Laursen.
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debat

Alt hundeavl starter med en tævehund, og en 
ejer som beslutter sig til at parre tæven med en 
bestemt hanhund. Opdrætternes beslutning om 
avl, er helt afgørende for hvilke hvalpe de fremti-
dige ejere får at træne og bruge til jagt. Derfor er 
det vigtigt, at avlsbeslutninger sker på et oplyst 
grundlag.
  Ansvaret for avlen er ubetinget opdrætternes, 
men ansvaret for at tilvejebringe et fornuftigt 
beslutningsgrundlag, ligger hos specialklubberne 
måske gennem fælles organer og udvalg.
  De vigtigste afprøvninger af vores hunde sker 
efter Fælles Markprøve Regler.
  Jeg ser tre grunde til at disse prøver giver et 
mildt sagt utilstrækkeligt beslutningsgrundlag 
for avl.
1. Prøveresultaterne har meget lav informa-

tionsværdi. En hund der får 0 pr kan være 
en prima hund, der blot ikke har haft en 
fugletagning. Det kan også være en elendig 
hund, som ikke kan noget som helst. Og 
i øvrigt en masse mere. En præmiering 
på marprøve viser, at hunden har haft en 
fugletagning, og ikke har været ulydig. 
Marprøve præmiering er et meget tyndt 
beslutningsgrundlag.

2. De afprøvede hundes egenskaber vurderes 
ikke systematisk. Alt der har med hårvildt 
at gøre, bedømmes normalt ikke, bortset fra 
lydighed. Vi får heller ikke information om 
hunden er særlig stærk på nogle områder, 
eller om den har problematiske egenska-
ber, som kun en ekspert kan kompensere 
for. Generelt kan man sige, at markprøver 
kun handler om jagt for stående hund. 
Det er desværre en jagtform, som er stærk 
udfordret.

3. Alt for mange hunde afprøves slet ikke, og 
deres egenskaber er derfor helt ukendte. 
Dette har ikke så meget med prøvesystemet 
at gøre, men er et stort problem. Kender vi 
ikke en hunds søskende, er det risikabelt at 
bruge den i avl, fordi den deler gener med 
hunde, der måske er helt umulige og/ eller 
har meget uheldige egenskaber

  Jeg kunne godt nævne fl ere problemer, men 
dette rækker til mit formål..

Der er en løsning på disse problemer
Mange kontinentale race har en moderklub i 
Tyskland, som afholder avlsprøver, der alene 
har til formål at få informationer til brug i avlen. 
De anvender samme prøvesystem, og dette har 
ca. 100 år på bagen, og er altså ens for Ruhår, 
Korthår, Kleiner og Grosser Münsterlænder og 
Weimaraner. Prøvesystemet hænger snævert 
sammen med racens Standard, hvor også det 
brugsmæssige mål med avlen af racen er beskre-
vet. Hos Ruhåren anvendes prøvesystemet af de 
fl este af de lande, som er med i Verdensforbundet 
for Ruhårede Hønsehunde. (DD-WV), som har 
28 medlemslande.
  Kort fortalt består prøvesystemet af:
  En unghunde avlsprøve (VJP) for hunde, der 
er max 18 mdr., og som afholdes om foråret. På 
prøven afprøves spor, næse, søg, stand, og førlig-
hed. Endvidere registreres om hunden går med 
hals efter hårvildt på spor eller ved synskontakt, 
Skudfasthed, Evt. tandmangler, Øjenfejl, og 
andre grove eksteriørfejl.
  En efterårsavlsprøve (HZP ), som er en prøve 

for hunde på max 2 år, hvor de samme ting 
afprøves som om foråret, plus vandarbejde og 
apportering fra slæb og fra vand. 
  På både VJP og HZP bedømmes hvert enkelt 
fag på en karakterskala, der går fra 0 til 12.
  Fuldbrugsprøve VGP, som typisk afl ægges året 
efter, når hunden er 2-3 år er et slags svende-
stykke for en hund, der er helt færdig dresseret . 
Prøven er vigtig, men bruges mindre i avlsar-
bejdet.

Hvilke avlsinformationer giver dette prøve-
system?
  Jeg har lavet et skema, der viser de informatio-
ner som typisk trækkes ud af prøvesystemet.
  Det viser et FIKTIVT kuld, hvor seks unghunde 
er afprøvet. Normalt vises de faktiske karakterer, 
men jeg har indekseret disse, for at det bliver 
lettere at se, hvad karaktererne betyder i forhold 
til racens gennemsnit. Indeks kender de fl este 
fra HD indeks. Indeks 100 svarer til racens gen-
nemsnit.
  Skemaet kan opfattes som en slags varedeklara-
tion for de afprøvede hunde.

 Normalt vil man også tage resultaterne fra HZP 
med, så får man også information om evnerne 
i vand, men ovenstående er tilstrækkeligt til at 
vise princippet. 
  Alle prøveresultater på VJP ( og HZP) off ent-
liggøres kuldvis. En opdrætter kan altså fi nde 
resultaterne for alle de kuld, der er relevante for 
en avlsbeslutning, herunder de kuld som både 
faren og moderen var en del af.

Informationsværdi.
Overordnet set, ser man i tabellen et usædvanligt 
ensartet kuld, med meget høje indeks i alle fag, 
bortset fra førlighed. Her er der et problem, eller 
en svaghed.
  Hvis en af de afprøvede hunde senere skal 
bruges i avlen, ved ejeren, at hundens gode 
egenskaber ikke er tilfældige, men deles af dens 
kuldsøskende. Ejeren kan også se, at han skal 
være forsigtig med at avle med en partner, der 
også har udfordringer med førligheden.
  En opdrætter, som har en avlshund, der er nært 
beslægtet med den fi ktive far eller mor, kan 
hente inspiration i disse avlsinformationer, og 
f.eks. lave en avlskombination, som har mange 
gener fælles med, de her viste hunde.
  En opdrætter der ønsker at styrke sporarbejdet 

i sit opdræt, kan overveje om en hund fra kuldet 
kan bruges i hans opdræt. Kan han på anden vis 
se, om de gode sporegenskaber især stammer 
fra faderen eller moderen i det viste kuld, kan 
denne hund eller en nært beslægtet være værd at 
overveje.
  Opdrættere kan gøre sig mange andre overve-
jelse, de nævnte er blot en smagsprøve. F.eks. 
kunne tidligere slægtled, dvs. bedsteforældre og 
oldeforældre tages med i overvejelserne.
  Min pointe er blot at avlen bør baseres på et 
oplyst grundlag.

Hvad sker der i Danmark?
Mange har haft overvejelser, som de du har læst 
ovenfor. Flere klubber har lavet VJP og fem racer 
er nu samarbejder om såkaldte UT/AT prøver, 
som ligger ret tæt op af de tyske VJP og HZP. 
Mange er også taget til Tyskland og har deltaget 
på tyske prøver.
  Ruhårsklubben forsøgte sig for år tilbage med 
en ”Unghundeprøve” som indeholdt nogle af 
ovenstående elementer. Prøven slog ikke rigtig 
an, men havde også sine modstandere.
  Mange opdrættere har anvendt tyske hanhunde, 
fordi de følte sig mere sikker på, hvad disse 
velafprøvede hunde indeholder.
  Schweisshundeførerne har ret massivt efter-
spurgt tyske hunde, fordi de her kan fi nde hunde 
med mere sikre sporegenskaber.
  Der er også i mange klubber modstandere af 
”Tyske prøver”. Modstanden er ikke særligt 
artikuleret, og forekommer følelsesmæssig. De 
er villige til at gå langt for at forhindre andre i at 
lave VJP/HZP prøver.

Fremtidsperspektiver.
Selv om jeg har sympati for de hundefolk, der ar-
bejder med UT/AT prøver, forekommer det mig, 
at de er i gang med at opfi nde den dybe tallerken 
igen. Eller at de går over åen efter vand.
  Hvorfor ikke anvende det velafprøvede system, 
der ligger, og undgå 100 års børnesygdomme. Vi 
får så et prøvesystem, der er anerkendt i de fl este 
lande, og som virker.
  På sigt kunne alle resultater indekseres, som vi 
kender det fra HD indeks, hvor man tager alle 
beslægtede hunde med i beregningen.
  Lars Malver Marts 2019.

Bedre jagthunde
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Klubben har behov for din hjælp

Fra redakt¯ren
Tak til Knud V. Jensen, Kaj 
Verner Nielsen, Steen Lang-
kjær og Jens Toft for indsendte 
indlæg.
  Send gerne historier til jagt-
hunden@ruhaar.dk. Det kan 
være en god jagtoplevelse, en 
god træningsoplevelse, en god 
familiehistorie, en god prø-
veoplevelse. Alt har interesse.

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

Vi har nu registreret 1.242 med-
lemmer. 284 mangler at betale 
kontingent og 560 mangler at 
tilmelde sig den nye betaling 
via hjemmesiden
  Vores nye medlems- og 
kontingentbetalingssystem 
blev indført sammen vores 
nye hjemmeside. Formålet 
er at smidiggøre og billiggøre 
processen med registrering og 
betaling af kontingent.
  Som det har været beskrevet 
på hjemmesiden og senest 
nævnt på generalforsamlingen 
13. april 2019, så har denne 
ændring været forbundet med 
udfordringer.
  I det omfang vi kender 
e-mailadressen, har disse med-
lemmer modtaget e-mails om 
betaling af kontingent, og en 
lang række medlemmer endog 
2-3 rykkere – desværre uden 
den ønskede eff ekt, nemlig 
kontingent via hjemmesiden.
  Det medførte at der i week-
enden 6.-7. april blev udsendt 
mere en 400 breve til medlem-
mer, hvor der endnu ikke var 
registreret betaling af kontin-
gent.
  I skrivende stund (24-04-2019) 
er der registreret 1.242 med-
lemmer. Heraf har 560 med-
lemmer undladt at tilmelde 
sig betaling af kontingent via 
hjemmesiden.
  Der er 50 medlemmer som af 
mangel på IT-udstyr og/eller 
kompetencer, ikke formår at 
anvende den nye teknologi, 
hvorfor det er en opgave, som 

jeg som kasserer med glæde 
håndterer manuelt i god forstå-
else med de pågældende.
  Af 945 godstående medlem-
mer har 674 tilmeldt sig den 
nye betaling af kontingent – og 
mange tak for det.
  284 mangler fortsat at betale 
kontingent, og nu forestår der 
en opgave med at ringe til de 
pågældende for at få betalt 
kontingent – en proces som 
den tidligere kasserer kan 
nikke genkendende til, og som 
forholdsvis ny kasserer vil jeg 
tillade mig at fremføre – det 
synes jeg ikke er acceptabelt, 
og måske i virkeligheden man-
gel på respekt overfor klub-
ben og de medlemmer der har 
betalt kontingent.
  Men med det antal rykkere der 
er sendt ud på e-mail og 400 
breve til restanterne, samt nu 
efterfølgende telefonopkald til 
restanterne – det ligger langt 
ud over hvad jeg synes er rime-
ligt at forvente.
  Derfor beder jeg endnu en 
gang om, at de resterende 
medlemmer tilmelder sig beta-
ling af kontingent på hjemme-
siden, www.ruhaar.dk.
  Når du har tilmeldt dig 
betaling af kontingent, så vil 
jeg anbefale, at du erstatter 
adgangskoden med dit eget 
password, og når du nu er inde, 
så opfordrer jeg til, at du opda-
terer din profi l, da jeg er stødt 
på mange forkerte telefon-
numre, adresser og e-mails.
  Tryk på „Medlemslogin“ 

og log på med din e-mail og 
adgangskode/password. Har du 
ikke været logget på hjemmesi-
den tidligere, skal du trykke på 
den store grønne knap og følge 
anvisningerne.
  Når du er logget på din PC, 
vælger du „Betaling af kontin-
gent“ i menuen til højre
 Når du har gjort det, kan du et 
par dage efter se betalingen af 
dit kontingent, og medlems-
kartoteket er samtidig auto-
matisk opdateret med den nye 
kontingentperiode.
  Ca. 14 dage inden den kontin-
gentperiode udløber, vil du (på 
samme måde som med Beta-
lingsservice) modtage besked 
om den forstående transak-
tion. Du får så muligheden for 
at afvise betalingen, men hvis 
du ikke foretager dig noget, bli-
ver kontingentet for den næste 
12 måneders periode overført til 
Dansk Ruhår Klub.
  Du kan til enhver tid framelde 
din betalingsaftale, hvis du 
ikke længere ønsker den, og når 
du skifter betalingskort, skal 
du huske at tilmelde det nye 
kort til aftalen.
  Hvis du har behov for bistand, 
så kontakt venligst mig, helst 
uden for normal arbejdstid, da 
jeg har et arbejde at passe. Du 
kan se mine kontaktoplysnin-
ger her.
  Med venlig hilsen
  Steen Langkjær
  Mobil: +45 53 66 78 40
  E-mail DRK: kasserer@ruhaar.
dk

Gå nu ind på hjemmesiden og tilmeld jer!!

Kalender
Udstilling lørdag den 3. august  
ved Bredsten Hallen 
Racedyst i Jylland, afholdes 
den 28. juli i Skive
Racedyst på Fyn, afholdes den 
28. juli.
Racedyst på Sjælland, afhol-
des den 28. juli.

Foto: Jens Velling.
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DANSK RUHÅR KLUB

Generalforsamlingen
Årets generalforsamling blev et 
tilløbsstykke med 169 stem-
meberettigede deltagere. Jeg 
husker ikke, hvornår der sidst 
har været så mange frem-
mødte. Det store deltagerantal 
skyldes helt sikkert debatten, 
der har kørt på både klubbens 
hjemmeside, de sociale medier 
og på træningsarealerne rundt 
omkring omhandlende afhol-
delse af de tyske prøver VJP og 
HZP. Desuden var der kampvalg 
omkring én af bestyrelsespo-
sterne.
  Hele generalforsamlingen 
igennem var der en god debat. 
Enkelte gange blev debatten 
lige rigelig personlig, men vores 
erfarne dirigent, Flemming 
Thune-Stephensen, fi k skabt 

ro, så det kunne foregå i en 
ordentlig tone. 
  Generalforsamlingen er den 
øverste myndighed for en for-
ening og har man ønsker om at 
ændre noget, så er det hér man 
skal komme frem med tanker 
og ønsker, og via den demokra-
tiske proces få fremlagt dette 
til afstemning eller til generel 
diskussion. Med 169 deltagere 
var der i år rig lejlighed til at 
få afprøvet den demokratiske 
proces.
  Vi havde fl ere jubilarer, som 
havde taget turen til Fyn for at 
modtage 25 års jubilæumsnå-
len. Desuden havde DRK den 
store glæde i år at kunne ud-
dele en tak for 50 års medlem-
skab til Knud V. Jensen og ikke 

mindste vores 65 års jubilar Kaj 
Hauge.
  Foreningen benyttede 
lejligheden til at hædre fi re 
medlemmer med HI-nålen af 
sølv: Torben Mørup - tidligere 
formand for Dansk Ruhår Klub, 
Lars Hansen - tidligere besty-
relsesmedlem og schweissko-
ordinator, Jørgen Hansen, om-
råde Thisted og Bent Hansen, 
område Vendsyssel. Der skal 
lyde en stor tak for jeres store 
indsats for klubben.
  2019 var året, hvor klubben 
valgte at tildele Knud V. Jensen 
et æresmedlemskab.
  Æresmedlemskabet tildel-
tes Knud V. Jensen for hans 
store arbejde for Dansk Ruhår 
Klub som bestyrelsesmedlem, 

formand, udvalgsmedlem og 
ud over arbejdet for klubben er 
Knud V. Jensen kendt for sine 
gode evner som markprøve- og 
eksteriørdommer. Det er en 
store ære at blive æresmedlem 
af en klub og Knud V. Jensen le-
ver på alle måder op til kravene 
for at få tildelt et æresmed-
lemsskab. Tak for indsatsen 
Knud V. Jensen. Vi kommer helt 
sikkert til fortsat at trække på 
din hjælp de næste mange år 
frem.
  Generalforsamlingen slut-
tede først kl. 19, så det var en 
lang dag for alle i demokratiets 
tegn.
  Tak for det store fremmøde.
  Mvh. Jens Toft (formand)

Lørdag den 3. august 2019 ved Bredsten Hallen, Skolevænget 7, 7182 Bredsten

Udstillingen afholdes efter 
DKK´s udstillingsregler. Be-
dømmelsen starter kl. 10.00, 
og udstilleren er selv ansvarlig 
for, at hunden rettidigt er i 
ringen.
  Middagspause mellem 12.00 
og 13.00. Afslutning og præ-
mieoverrækkelse forventes 
omkring kl. 15.30. Der udleve-
res ikke kritik, da bedømmel-
sen skrives direkte i hundeweb.
  Udstillingsleder: Jens Toft.

Tilmelding: Der tilmeldes i 
DKK’s hundeweb i alle klasser 
(undtagen mellemklasse), og 

juniorhandling. Spørgsmål til 
Kaj Verner Nielsen udstilling@
ruhaar.dk eller 2764 6127 (efter 
kl. 17.00)
  Hundens ejer skal være med-
lem af DRK eller tilsvarende 
udenlandsk organisation. Husk 
alle hunde skal være vaccineret 
senest 14 dage inden udstillin-
gen. Er hunden over 2 år, skal 
den være revaccineret.
  Tilmeldingsfristen er mandag 
29 juli 2019.
  Juniorhandling (op til 18 år) er 
gratis. Kom og vis din/famili-
ens dejlige Ruhår frem.

Dommere:
Hanner og BIR: Svend Løven-
kjær. æver: Svend Otto Hansen
Champion-fremvisning: Ruhår, 
der opnåede brugs-, jagt-, 
spor- og eksteriørchampiona-
ter i 2018, vil blive inviteret til 
en særlig præsentation. Den 
starter kl. 13.00. DRK´s besty-
relse håber, at mange ejere af 
inviterede hunde vil benytte 
lejligheden til at fremvise 
deres hunde for alle interes-
serede.

Vi spiser frokost sammen:
Frokost kl.12.00. Vi samles i 

lighed med tidligere år omkring 
grillen og klubbens telt. Der vil 
være en menu bestående af 
grillmedister, kold kartoff elsa-
lat og brød til 60,00 kr.
  Ingen forudbestilling, men 
kontant betaling på dagen. 
(der kan betales med Mobile-
Pay)
Der er et stort telt med plads 
til en del, hvis vejret ikke er til 
at sidde ude, men ellers kan du 
selv medbringe stol og bord. Vi 
håber, at vi kan få en hyggelig 
times tid sammen over en bid 
mad.

Dansk Ruhår Klub afholder udstilling i Bredsten

Udtagelse til Racedyst 
Det bliver på tre forskellige 
prøver for at få det spredt ud 
over hele Jylland
  Den bedste/yngste hund med 
30 point på nedenstående 3 
prøver (1 hund fra hver prøve) 
vil kvalifi cere sig til racedysten 
som afholdes den 28/7-2019 i 
Skive.
  Er der ingen hunde på en af 
prøverne med 30 point udtages 
der en anden hund med 30 
point fra en af de to andre 
prøver. Der udtages ligeledes en 
reserve. (ved pointlighed er det 
yngste hund der er kvalifi ceret).

Jylland
Lørdag den 15/6-2019. Dan-
marks Jægerforbunds Apporte-
ringsprøve ÅRHUS
Mødested: Århus Nord indu-
striområde, Lisbjerg Parkvej 
(overfor SKYTEM) 8200 Århus. 
Mødetid kl. 9.00
  PL: Buller Jelsgaard, tlf. 29 84 
74 19. buller@jelsgaard.com
  Max antal hunde: 12
  Tilmelding og betaling: foregår 
over Hundeweb. Tilmeldings-
frist: fremgår af Hundeweb

Tirsdag den 18/6-2019. Dan-
marks Jægerforbunds Apporte-

ringsprøve SKIVE
Mødested: Skive Jagtforening, 
Svansøvej 9, 7800 Skive. Møde-
tid kl. 18.00
  PL: Svend Aa. Madsen, tlf. 30 
27 67 75, madsenx2@hotmail.
com
  Der kan købes pølser, øl og 
vand
  Tilmelding og betaling: foregår 
over Hundeweb. Tilmeldings-
frist: fremgår af Hundeweb

Lørdag den 6/7-2019
Danmarks Jægerforbunds Ap-
porteringsprøve TØRRING
Mødested: Tørring Jagtforening, 

Søndre Fælledvej 50, 7160 Tør-
ring. Mødetid: kl. 11.00
  PL: Peter Jensen, tlf. 25 27 33 
75. peter@egemosens. dk
  Der kan købes grillpølser, øl 
og vand
  Tilmelding og betaling: foregår 
over Hundeweb. Tilmeldings-
frist: fremgår af Hundeweb

Sjælland
Søndag den 16/6-2019. Dansk 
Ruhår Klub SJÆLLAND
Mødested: Køge-Herfølge sky-
debane, Billesborgvej 42B, 4681 
Herfølge. Mødetid: kl. 9.00. 
Morgenmad fra kl. 8.00
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DANSK RUHÅR KLUB

Dansk Ruhår Klubs 
områder adresser og 
aktiviteter

Vendsyssel området:
Kontaktperson: Lars Jørgensen, 2393 
0025 E-mail: vendsyssel@ruhaar.dk
Har I forslag til aktiviteter, så giv 
besked til os i bestyrelsen.

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

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.

Ræveslæbsprøve i Stenbjerg Klit-
plantage
Dato: Fredag den 30/8-2019 kl.17.00. 
Mødested: Tyskebakken, Nørhå (P-
plads i skoven)
Tilmeldingsfrist søndag den 25/8-
2019. Prøveleder Kaj Verner Nielsen, 
2764 6127. Tilmelding på Hundeweb. 

Deltager gebyr 150kr.
Mvh. Kaj Verner

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

Ræveslæbstræning Hadsund.23/7 
Kl.19 ved Jan Barholomæussen
Ræveslæbstræning Uhrehøj 25/7 
Kl.18.30 ved Allan Nordkvist Jakob-
sen 
(tilmelding senest 2 dage inden 
træning!!)
Afslutning og anerkendt prøve 22/8 
(29/8)

Randers/Grenå området:
Kontaktperson: I øjeblikket ingen 
kontaktperson

Herning området:
Kontaktperson: Annette Rasmus-
sen, 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 kas-
serer Steen Langkjær. Send en mail 
på kasserer@ruhaar.dk Alle stående 
jagthunde racer kan deltage, men 

  PL: Anders Stisen Pittersen 30 
46 02 48. roskilde@ruhaar.dk
  Tilmelding og betaling: foregår 
over Hundeweb. Tilmeldings-
frist: fremgår af Hundeweb

Fyn
Lørdag den 23/6-2019. Dansk 
Ruhår Klubs Apporteringsprøve 
FYN

Mødested: Elmelunden, P-
pladsen, v/ Vejrupvej 73, 5491 
Blommenslyst. Mødetid: kl. 
9.00
  PL: Hanne Buhr 22 64 36 86. 
fyn@ruhaar.dk
  Tilmelding og betaling: foregår 
over Hundeweb. Tilmeldings-
frist: fremgår af Hundeweb

Foto: Annette Laursen.

Ivar Tang 80år

Den 23. maj fyldte Ivar Tang, 
Holstebro 80 år.
  Ivar blev medlem af Dansk 
Ruhår klub i 1973. Han har igen-
nem de mange år haft og ført 
en del hunde frem til store og 
fl otte resultater, både på mark-
prøver og på udstillinger.

  Kendetegnet for Ivars hunde 
har altid været, de er veldres-
seret og blev godt ført, to ting 
som er grundlaget for gode 
resultater. Og det har han 
opnået.
  Og så bliver hans hunde brugt 
til praktisk jagt, godt grundlag 
for gode og eff ektive jagt-
hunde. Derfor var det vel også 
naturligt at Ivar blev markprø-
vedommer i 1989.
  At nævne alle hans hunde 
og resultater kan vi ikke, men 
nogle skal med. Frammerslevs 
Jass, var en meget smuk hund 
som selvfølgelig blev Eksteriør 
Champion. En hund med gode 
brugsegenskaber og som havde 
alle datidens gamle blodlinier 
i sin stamtavle. Jass blev igen-

nem en del år den mest benyt-
tede hanhund, og avlede godt 
og stabilt.
  Af øvrige hunde skal nævnes. 
Frammerslevs Bine – Fram-
merslevs Image – Hjortlunds 
Winston – Hjortlunds Jenni. 
Flere af dem opnåede både et 
Jagt- og Eksteriør Championat.
  I forbindelse med at vi lavede 
vores fi lm om den Ruhårede 
Hønsehund, var Ivar en af dem, 
der var den drivende kraft for at 
det kunne lade sig gøre. Tak for 
det. For dette fi k Ivar også HI 
nålen i sølv i 1988.
  Hurtigt så man Ivars evne for 
at opnå fl otte resultater med 
sine hunde også på udstillinger. 
Så Ivar blev selvfølgelig, fristes 
man til at sige, indstillet til 

eksteriørdommer, og det blev 
han i 1990. Siden blev han også 
gruppe 7 dommer. Et hverv han 
udfører med stor respekt.
  Fuldbrugs prøveudvalget fi k 
stor gavn af Ivar. Sad i dette 
udvalg i en del år, også som 
formand.
For det store arbejde med 
ovennævnte fi k Ivar DJU nålen.
  Dansk Ruhår Klub og Jagt-
hundesporten siger dig tak for 
dit store bidrag til højnelse af 
jagten og jagthundesporten.
  Du ønskes hermed tillykke og 
mange gode år fremover.
  På Dansk Ruhår Klubs vegne.
  Knud V. Jensen.
  Valore.

Foto: Jørgen Larsen.

ved overtegning har ruhår fortrinsret, 
på nær fuldbrugstræning, da den kø-
res i samarbejde med korthårsklub-
ben Midt- Vestjylland, med ligelig 
fordeling af ruhår og korthår.
  Tilmelding er bindende og der be-
tales første gang ved træningsstart 
enten kontant eller på MobilePay. 
Helst det sidste.

Marktræning efterår ved Ernst 
Madsen:
Vi afholder marktræning 3 gange 
i alt, hvor der søges om tilskud fra 
klubben, til biotop pleje af de ter-
ræner 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. Mor-
genkaff e200,- kr.
Tilmelding til: Annette Rasmussen 
på 2781 2528. Senest søndag den 18. 
august.

Foto: Annette Laursen.
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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. 

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

Tematræning, 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

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

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

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 SJD-
klub 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 kommunika-
tion foregår ad denne vej, så det er 
vigtigt, at du tilmelder dig!
Mvh. Hanne

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek 
Sørensen, Strandhaven 6, 3060 
Espergærde, 4917 0208 – 
5130 7879. E-mail: fredensborg@
ruhaar.dk

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

Jet 1 træning i området.
Onsdag den 07/08-2019 (4 onsdage 
til og med 28/8-2019)
Mødested: Højvangsvej 19, 2640 
Hedehusene. Mødetid: kl. 18.30
Tilmelding til roskilde@ruhaar.
dk HUSK at oplyse medlemsnum-

mer, navn på både fører og hund. 
Medlemmer af Ruhår Klubben 
har fortrins ret, hvis der er ledige 
pladser, fylder vi op med fører uden 
medlemskab.
 Pris: 100 kr. som bedes overført 
til områdets kontonummer 4448 
4448369196. Husk at oplyse navn.
Evt. spørgsmål kan rettes til Tina 
2268 0911 eller Anders 3046 0248
  Mvh. Anders

Slagelse området:
Kontaktpersoner: Holger Uth, 5858 
4243 og Kim Vig Andersen, 2384 
0219, slagelse@ruhaar.dk

Apporteringstræning forår / som-
mer 2019
I år har vi i samarbejde med DMK 
Midt- og Vestsjælland, booket områ-
det 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.
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 te-
maaftener, 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

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen, Ly-
mosevej 7, 4930 Maribo, 2046 3844
E-mail: nykobing@ruhaar.dk eller 
andersjuliussen@yahoo.dk

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

Foto: Vibeke Gude.

Foto: Annette Laursen.

Foto: Annette Laursen.
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H¯j sol over Give

50-års jubilar
Under middagen ved årets 
hovedprøve blev Andreas Hau-
gaard, Kennel Rugbjerg, hyldet 
for sine 50 år som medlem af 
Korthaarklubben.
  Kennel Rugbjerg har avlet 
rigtig mange gode hunde, men 
Rugbjergs Favør og Rugbjergs 
Girl er nok nogle at de der 
huskes bedst. Rugbjergs Girl 
var mor til et kuld hvalpe 
født i 1983 hvoraf tre hvalpe 
samme år, nemlig 1989, blev 
DKJCH; Rugbjergs Nitouche, 
Rugbjergs Nanok, Rugbjergs 
Nobel, alle med kendte hun-
deførere som ejere.
  Andreas har ligeledes været 
markprøvedommer i mange 
år og var med til at starte Ak-
tivgruppen Syd- og Sønderjyl-
land.

KORTHAAR-
KLUBBEN

Formand:
Per K. Kristophersen, Engtof-
ten 21, Læsten, 8920 Ran-
ders. Tlf. 21 49 69 25.
e-mail: formand@korthaar-
klubben.dk.

Kasserer:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 
157, 7190 Billund. Tlf. 40 92 
42 60.
e-mail: kasserer@korthaar-
klubben.dk.

Klubredaktør:
Jakob P. Albæk, Torstedvej 30, 
Torsted, 6980 Tim. Tlf. 22 10 
72 87.
e-mail: klubredaktor@kortha-
arklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

blev til en heldagsoplevelse. 
Vi lod os rive med af stem-
ningen og fortsatte videre fra 
de vidtstrakte marker til de 
bonede gulve på Filskov Kro 
om aftenen, trods det ikke blev 
til nogen præmiering for vores 
vedkommende. Ja, vi blev vel 
nærmest grebet af ’korthaar-
ånden’? 
  Som førstegangs hundefører 
kan jeg kun anbefale alle de 

andre unge, nye hundeførere at 
tage springet og melde sig til 
diverse prøver og markprøver 
i særdeleshed. Vi kommer i 
hvert fald igen!
En stor tak for en dejlig dag 
skal lyde til Korthaarklubben, 
arrangører, deltagere og især 
’børnebordet’.
  På gensyn i marken,
  Jeppe Bay Kristensen

Tidligt om morgenen d. 6. april 
2019 satte vi, Emma, Odin og 
undertegnede, os i bilen for at 
begive os mod Give. Kursen var 
lagt. Vi skulle til korthaarklub-
bens årlige hovedprøve. Det 
var både med spænding og 
nervøsitet at vi havde tilmeldt 
os denne prøve. Som både 
ung og ny hundefører var det 
en smule angstprovokerende 
at tilmelde sig til de første 
brugsprøver og markprøver i 
særdeleshed. Hvad var det for 
en verden vi var ved at bevæge 
os ind i? Ville vi kunne begå 
os? 
  Denne nervøsitet og usik-
kerhed viste sig hurtigt hen 
af dagen at blive gjort til 
skamme. En helt igennem 
skøn dag blev afviklet i fl otte 
terræner og i et utroligt godt 
selskab. Øvrige hundeførere, 
dommer og terrænleder formå-
ede alle sammen at få skabt 
en fantastisk stemning, så 
man som ny hundefører følte 
sig rigtig velkommen og godt 
klædt på til dagen. 
  Det som vi havde planlagt 
som et halvdagsarrangement Emma, Jeppe og Odin havde en dejlig dag i marken. Foto: Jakob Albæk.

Klubbens hovedprøve ved Give 
er veloverstået. Den fandt 
sted i weekenden d. 6. og 7. 
april med Filskov Kro som 
nyt standkvarter. Vi var i år 
begunstiget af dejligt vejr – 
næsten helt sommerligt. Det 
er sjældent, at man kan gå på 
forårsmarks prøve i skjorteær-
mer.
  Om lørdagen gjaldt det 
unghunde og åben klasse, og 
der var i alt tilmeldt 61 hunde. 
Jeg dømte selv alle unghun-
dene, som var placeret på ét og 

samme hold. Et hold særdeles 
velgående unghunde, der var 
godt forberedt, hvilket bevir-
kede mange præmieringer. Tre 
gange 1. præmie og tre gange 2. 
præmie og én 3. præmie. I åben 
klasse blev der uddelt fem 
gange 1. præmie og tre gange 
2. præmie, én 3. præmie og to 
gange IFF.
  Til festmiddagen om aftenen 
deltog 92 personer, hvor vi blev 
beværtet med god mad på 
Filskov Kro. Jubilarer og præ-
mierede hunde (hundeførere), 

blev hædret på behørig vis af 
den store forsamling.
  Søndag gjaldt det vinderklas-
sen med 39 tilmeldte hunde 
fordelt på fem små hold om 
formiddagen, hvilket bevir-
kede, at der var god tid til 
afprøvningen. Der var ti hunde 
med til videre afprøvning over 
middag, og der blev ret hurtigt 
fundet frem til de seks hunde, 
der blev placeret. Klokken ca. 
16 kunne vi afslutte på kroen, 
hvor de seks placerede modtog 
hæder, og invitationer til forårs 
DM blev uddelt. Der blev slut-
tet af med det traditionelle 
kaff e- og lagkagebord.
  Jeg vil slutte med at sige tak 
til alle der var med til at få 
denne store prøve afviklet på 
bedste vis. En dejlig weekend i 
Give i selskab med gode kort-
haarsfolk var slut, og bestyrel-
sen og jeg håber, at vi alle ses 
igen til næste år.
  Med venlig hilsen
  Jørgen Christensen, sekretær.

1.vinder CK CACT CACIT: Sydvestjyden’s G. Kasia, Jakob Poulsen, 2.vinder CK  
R.CACT R.CACIT: Fjelstrup’s Gordon, Andreas Dahl Andersen, 3.vinder CK: Don, 
Gorm Bülow Henriksen, 4.vinder CK Sydvestjyden’s I. Kansa, Villy Andersen, 
5.vinder: Brejdablik’s Gro, Søren Kronborg, 6.vinder: Tessan’s Igor, Johan Hansen 
Sørensen. Foto: Ellen Jørgensen.

Spring ud i det

Foto: Ellen Jørgensen.

Jagthunden nr. 3/2019



38

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Storstrømmen
VSA træning
D. 18. juni og 25. juni 2019 kl. 18.30. 
Mødested: Mallehøjvej, 4930 Maribo.
D. 2. juli og 9. juli 2019 kl.18.30. Mø-
dested: Reersøvej, 4990 Sakskøbing.
D. 16. juli og 23. juli 2019 kl.18.30. 
Mødested: Bøgesøvej, Mogenstrup, 
4700 Næstved.

VSA/udvidet apporteringseminar 
ved René Jørgensen. Tilmelding på 
mail faust@waoomail.dk. Tid og sted 
vil blive oplyst efterfølgende. 

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

Aktivgruppen Midt- og Vest-
jylland
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: Uff e 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 fuldbrugstræ-
ning, som påbegyndes mandag d. 17. 
juni 2019 og de efterfølgende man-
dage frem til den første fuldbrugs-
prøve 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. 

Marktræning i roer:
Der arrangeres marktræning i roer 
onsdag d. 18. september 2019.
Nærmere information og tilmelding 
til Gorm Henriksen – tlf. 52371779.

Aktivgruppen Aalborg
Vand- og slæbstræning 
Mødested: Langholt søer, Vestvej, 
Langholt. 
Onsdag, 31. juli kl. 18.30
Onsdag, 7. aug. kl. 18.30
Onsdag, 14. aug. kl. 18.30
Onsdag, 21. aug. kl. 18.30

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

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

Område 2 Viborg og omegn
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade2@korthaar-
klubben.dk

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade3@korthaar-
klubben.dk

Område 4 Trekanten/Midt
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade4@korthaar-
klubben.dk

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, 
Ørnelunden 24, 8520 Lystrup, tlf. 86 
22 30 58.
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirke-
vej 2, Fruering, 8660 Skanderborg, 60 
81 45 06. E-mail: aarhus-omraade5@
korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Laila Bilberg, 
Agerfeldvej 8, 7550 Sørvad, tlf. 20 
10 69 17.
E-mail: midtogvestjylland@korthaar-
klubben.dk

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Leif Ekelund Jensen, 
tlf. 23 38 96 18.
E-mail: sonderjylland@korthaarklub-
ben.dk

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

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

Studiekredsen af 1968 
Kontaktperson René Olsen, Stati-
onsvej 5, 4681 Herfølge, tlf. 53 54 
38 54.
E-mail: studiekredsen@korthaar-
klubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Majken Staal, Klok-
kervangen 20, 4983 Dannemare, tlf. 
42 33 18 42.
E-mail: storstrommen@korthaar-
klubben.dk

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

Kom til Bredsten
Korthaarklubben afholder certifi katudstilling i Bredsten lørdag d. 
3. august 2019 ved Bredsten Hallen, Skolevænget 7, 7182 Bred-
sten.
  Udstillingen afholdes efter DKK´s udstillingsregler og er åben 
for alle medlemmer. Hundene indskrives fra kl. 9.30. Udstillingen 
åbner med bedømmelse kl. 10.00. Middagspause fra kl. ca. 12-13. 
Afslutning og præmieoverrækkelse kl. ca. 15.00.
  Resultatbøger (såfremt disse er afl everet) udleveres efter 
afslutning.
Tilmeldingsfrist: Senest d. 26. juli. Tilmelding på www.hun-
deweb.dk. Der sendes ikke bekræftelse på tilmeldingen. Udstil-
lingsleder: Niels Erik Kromann Tlf. 4036 1861.
  Der kan tilmeldes i - Babyklasse, Hvalpeklasse, Juniorklasse, 
Åbenklasse, Brugsklasse, Championklasse, uden for bedømmelse 
samt Avls- og Opdrætsklasse.

Udstillingsgebyr: Uoffi  cielle klasser DKK 270 kr., offi  cielle klasser 
1. hund 393 kr., 2. hund 321 kr., 3. hund og efterfølgende hunde 
270 kr. Uden for bedømmelse: 31 kr. Avls- og Opdrætsklasse er 
gratis.

I avlsklasse skal avlsdyret være tilmeldt udstillingen evt. uden for 
bedømmelse. Der tilmeldes også til Avls- og Opdrætsklasse via. 
Hundeweb. Brug for hjælp ring til Ellen på 4092 4260.
Dommer: Hanner og tæver Kresten Scheel, sekretær tilgår.

I forbindelse med klubbens udstilling i Bredsten vil klubben 
gerne invitere alle der i 2018 har opnået en Championat titel til at 
fremvise sin hund på udstillingen.
Korthaarklubben vil samtidig gerne invitere alle udstillere og 
ledsagere til morgenkaff e fra kl. 9.00 og til lidt frokost fra kl. 
12.00 for 50 kr. pr person. Spisebilletter købes om morgenen. 
Tilmelding med antal personer bedes gjort til udstillingsleder 
Niels Erik Kromann på bredsten@korthaarklubben.dk senest den 
26. juli 2019.

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

Foto: Benny Fischer.
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Formanden har ordet

Formand:
Rune Riishøj, Over Spangen 6, 
7800 Skive. Tlf: 22 84 83 65.
email: riishojdmk@gmail.com

Kasserer:
Michael Østergaard, Skovtof-
ten 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

En lille b¯n
Kære medlemmer her kommer 
en lille bøn fra jeres klub re-
daktør. Jeg mangler i den grad 
små artikler til vores fi ne blad. 
Så har du oplevet noget sjovt, 
spændende eller lærerigt sam-
men med din hund, på prøver, 
på jagt eller bare i dagligda-
gen, så håber jeg du vil lave et 
lille skriv og sende det til mig. 
Gode billeder i høj kvalitet er 
også meget velkommen. Til 
alle aktivister kommer også 
en lille bøn, husk nu at sende 
jeres aktiviteter til mig og 
ikke kun til hjemmesiden. 
Det tager alt for lang tid når 
jeg skal fi nde alle oplysninger 
selv. Det bedste er hvis jeg 
modtager alt som i sender til 
mig i et word dokument kun 
med tekst. Billeder vedhæftes 
mailen som I sender ellers kan 
de ikke bruges. 
  På forhånd tak
  Pia Nielsen

Det er snart sommer, og det 
summer af liv og træning i alle 
vores områder. Det er skønt at 
se det høje aktivitetsniveau i 
alle områder. Stor tak til alle 
jer aktivister, der bærer det 
store arbejde, og tak til alle jer 
medlemmer for at støtte op 
omkring aktiviteterne.
  Generelt er vores aktivitetsni-
veau stigende, både i områ-
derne men også på diverse prø-
ver og test. Vi havde en virkelig 
fl ot og velbesøgt udstilling i 
Gelsted i slutningen af januar, 
og vores forårsmarkprøve med 
+150 hunde er ganske impo-
nerende, og noget vi kan være 

stolte af som klub.
  Forårsmarkprøven blev afvik-
let i de smukke og virkelig vel-
plejede terræner ved familien 
Lønne og hjælpere i Ballum. 
Tusind tak til alle jer der, på 
smukkeste vis, hjalp med at 
få afviklet prøven. Det, at vi 
kan afvikle så stor en prøve, 
kræver virkelig en stor indsats 
fra lokale landmænd og jægere 
i forhold til at få skabt de 
rigtige forhold for markvildtet. 
I fremtiden er det vores håb, at 
vi igennem samarbejde i SJD og 
med andre organisationer, kan 
få skabt grundlæggende vilkår 
for selvproducerende bestande 

af småvildt i Danmark.
  I weekenden 3.– 5. maj afvik-
ler vi, i samarbejde med Dansk 
Ruhår Klub, for anden gang 
vores fælles jagtinstruktørud-
dannelse. Det er et fuldt tegnet 
hold og instruktørerne glæder 
sig til at tage imod deltagerne 
og udfordre dem weekenden 
igennem.
  Markinstruktøruddannelsen 
er næsten færdig og vil blive 
afholdt i weekenden 9.-11. 
august. Der vil være plads til 
otte deltagere – fi re fra hhv. 
Dansk Ruhår Klub og DMK. Der 
er lavet et kæmpestort forar-
bejde, og vi er sikre på, at det i 
fremtiden vil være til stor gavn 
for områderne.
  Den årlige Holdapportering er 
lige om hjørnet, og jeg håber, 
at vi lørdag den 22. juni kan 
vække det sjællandske folk 
med deltagere fra nær og fj ern 
med et kæmpestort Münster-
länderbrøl. I bestyrelsen glæder 
vi os rigtig meget til arrange-
mentet.
  Vi håber, at alle får en dejlig 
sommer, og vi glæder os til at 
se jer derude. Tusind tak til alle 
jer, der hjælper til i områderne 
og ved diverse arrangementer. 
  På vegne af bestyrelsen
  Rune 

Foto: Tails by Ragno.

Dansk Münsterländer Klub fej-
rede sidste år 50 års jubilæum. 
Klubben blev stiftet i 1968 på 
Hindevad Kro, og har siden 
vokset sig til den anden største 
klub af de stående hunde 
klubber under FJD med næsten 
900 medlemmer. Det skulle da 
fejres. Så 50 året er blevet mar-
keret med fl ere begivenheder i 
løbet af 2018, blandt andet et 
jubilæumsblad, en stort opsat 
forårsmarkprøve, med rekord-
højt deltager antal, og sidste 
weekend i juni, DMK’s traditio-
nelle holdapportering, afholdt 
på Bygholm landbrugsskole ved 
Horsens. 
  Et hold består af fi re hunde, 
med der til hørende førere. De 
skal hver især igennem DJU’s 
lille apporteringsprøve, som be-
står af 1 kastet fugl på vand, en 
udlagt kanin 40 meter ude og 

to kastede duer på 50 meter. 
Derudover skal de gennem en 
holdstafet. Vi forsøger at holde 
disse holdapporteringer i så 
uformel og ”ufarlig” en tone så 
muligt, således at nye hunde-
fører ikke bliver skræmt væk. 
Det er hyggen og det sociale 
samvær der er vigtigt, og ikke 
resultatet. Prøven er heller 
ikke anerkendt. Man kan ikke 
dumpe, og dommerne bliver 
nøje udvalgt, så man ved, at de 
heller ikke forskrækker nogen. 
  Holdene kommer for eksem-
pel fra de forskellige aktivist 
områder, men kan også være 
sammensat af folk, der kender 
hinanden på kryds og tværs af 
landet, eller med hunde fra en 
bestemt kennel. Det står folk 
helt frit for. Og har man ikke 
et hold at være på, så melder 
man sig til alligevel, så sætter 

prøvelederen hold sammen 
af de løse tråde. Igen er det 
samværet og hyggen der står i 
højsæde. Ikke hvilken placering 
man får. Da jeg var prøveleder 
på holdapporteringen på Fyn 
i 2014 satte vi rekord med 88 
hunde. Siden er deltagelsen 
på holdapporteringen kun 
steget. Sidste år blev endnu en 
rekord sat. 228 hunde deltog! 
I anledningen af jubilæet var 
enkelte deltagere fra de andre 
FJD klubber også inviteret. Så 8 
af de 228 hunde var andre racer 
end Grosser og Kleiner. Det var 
dejligt, at de også ville deltage, 
og se hvordan vi i DMK fester.

Vi ses igen d. 22. Juni på Sjæl-
land.
  Sussie Mattsson

Når hundefolk fester
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DMQ kvindeweekend 2019
Endnu engang slår DMK Him-
merland dørene op for en gang 
kvinde-hygge med hund. 
  Weekendens program er ikke 
helt på plads, men jeg kan love 
at det absolut ikke bliver kede-
ligt, der vil være inspiration til 
alle. Jeg kan dog afsløre hvad 
der helt sikkert kommer til at 
forgå i løbet af weekenden:
 - Gæste instruktør i blandt 
    andet platformstræning.
 - Foredrag om positiv 
    indlæring.
 - Rune Rishøj har sagt ja til at 
    komme og giver gode råd i 
    marken. Grundlydighed, 
    indlæring af søg på marken, 
    respekt for fl yvende vildt, 
    løbende vildt (hare fl usher)
 - Apportering i skov.
 - Socialt hygge med bål mad. 

Weekenden starter fredag den 
6. September kl. 16.00 og slut-
ter søndag kl. 14.00.
  Prisen for at deltage til arran-
gement kommer til at ligge på 

omkring 500 kr./ 550 kr. inkl. 
mad alle dagene, drikkevarer 
medbringes. 
  Overnatning skal du selv sørge 
for i form af telt eller camping-
vogn. Der er dog mulighed for 
at sove i Shelter i haven (plads 
til 6 personer) samt knald-
hytten hvor der kan sove 2-3 
personer er også en mulighed. 
  Kom og vær med til en hunde 
hyggelig lærerig weekend.
  Jeg glæder mig i hvert fald, 
til endnu engang til at tage 
imod nye som gamle piger, det 
eneste kriterie er at du har en 
münsterländer og godt humør. 
  HUSK DER SKAL TILMELDES 
SENEST D. 12. AUG.  (Der er 
bindende tilmelding) 
  Støt op om et godt arrange-
ment. Du skal tilmelde dig pr. 
mail til mig på tinebroen@live.
dk. 
  Mange hilsner 
DMK Himmerland v/Tine Broen 
Nielsen, Nihøjevej 25, 9530 
Støvring. Mobil 24257727

Tine Broen Nielsen fra DMK Himmerland. Foto: Kim Henriksen.

du er deltager i bukketræf, 
da ovennævnte priser er med 
rabat. Betaling senest den 1 juli 
2019

Spørgsmål til bukketræf?
Ring til Jens Brandt 20931696 
eller Lisbeth 42167276

Overnatning;
Arrangementet fi nder sted i 
samarbejde med Rødhus Klit 
Camping, hvor der er mulig-
hed for at campere med egen 
campingvogn, i telt eller i en af 
vore hytter se mere her: www.
rodhuscamping.dk.

Bukketræf
9.-11. august 2019 kun for MÆND, og deres Münsterländer.

En mand og hans hund. Foto:Rune Riishøj.

DMK Nordjylland arrangerer 
endnu engang det fantastiske 
Bukketræf – kun for MÆND.
I 2018 blev det allerførste Buk-
ketræf afholdt, og det var så-
dan en succes, at det enstem-
migt blev vedtaget at gentage 
det i 2019. Så se her:
  Det foregår ikke i det mørke 
Jylland, men i Vendsyssel, hvor 
der er højt til himmelen og 
meget højt humør.
  Super god træning, i den mest 
fantastiske natur, sammen 
med de allermest fantastiske 
MÆND og deres endnu mere 
fantastiske hunde.
  PS: Ud over træning er der 
også mulighed for at fortælle 
masse af „løwn“
  Som noget nyt i år, vil der blive 
afholdt Ræveslæbsprøve, med 
Bjørn Toudahl som prøveleder! 

Træningssessioner fredag, 
lørdag og søndag:
Der vil blive udbudt trænings-
tilbud i følgende discipliner: 
Vand, Apportering, Schweiss, 
Apportering og Slæb. Masser af 
seriøs og spændende træning, 

hvor du og ikke mindst din 
hund kan blive udfordret uan-
set hvilket niveau I er nået til. 
Arrangementet er forbeholdt 
mandlige medlemmer af Dansk 
Münsterländer Klub.

Praktisk info :
Tidspunkt: fredag den 9.-11. 
august 2019
  Pris: 700 kr. indbetales på 
konto 9070 162 83 74 569, 
dette dækker for træning og 
fuld forplejning.
  Tilmelding senest den 1 juli 
2019.
  Priser for overnatning fra 
fredag til søndag:
  Delehytte med max 4 perso-
ner – kr 100 pr person
  Vil du have din egen hytte – og 
selv bestemme hvilke personer 
du deler den?
  Hytte med tekøkken :kr. 800
  Hytte med bad og toilet kr. 
1400
  Ønsker du at campere med 
campingvogn kr. 400
  Overnatning bookes hos 
Rødhus Klit Camping på tlf 
29705719 – husk at angive at 
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DMK-områderne
Område København:
Kontaktperson: Ulrik Bach Pedersen, 
Bregnevej 8, Himlingøje, 4652 Hårlev, 
Tlf. 56 57 02 56 / 20 20 58 55, E-mail: 
ubp@pedersen.mail.dk

Hvalpe-og unghundetræning.
Kurset starter onsdag den, 7. august 
kl. 17.30 første gang med indskriv-
ning. Kom venligst i god tid denne 
dag. De efterfølgende 7 gange starter 
vi kl. 18.00 og sidste træningsdag er 
d. 25. september.
Gebyr for kurset er for medlemmer af 
DMK kr. 400 og for ikke-medlemmer 
kr. 450.
  Kurset foregår lige i starten af Kors-
dalsvej, til venstre, når man kommer 
fra Roskildevej i Rødovre (den gamle 
rideskole). Også her skal medbringes 
gyldig vaccinationsattest og forsik-
ringsbevis.
  Endvidere henledes opmærksom-
heden også på at der betales første 
gang!

Udtagelse til DJ Sjællandske Race-
dyst 2019, den, 25. juni 2019
DMK-Kbh. afholder udtagelsesprøve 
til årets Racedyst, for Münster-
ländere, medlemmer af Dansk 
Münsterländer Klub, bosat på Sjæl-
land. Udtagelsen er til Danmarks 
Jægerforbunds Racedyst 2019, som 
afholdes den, 28. juli, ved Stenlille 
Jagtforening.
  Udtagelsen fi nder sted d. 25. juni 
med mødetid kl. 17.00 i Ballerup 

Jagtforening, Målev Byvej 288 2760 
Målev.
  Det er en DJU-prøve, hvor der bliver 
kigget kritisk på hunden, for at sikre 
de bedste stiller op til selve dysten. 
Der skal udtages 3 hunde + 1 reserve, 
reserven er holdkaptajn på dagen. 
For at kunne deltage, skal man 
kunne dokumentere, at have opnået 
30 point på en lokal apporterings-
prøve.
  Tilmelding til prøveleder Ulrik Bach 
Pedersen, Bregnevej 8, 4652 Hårlev, 
tlf. 20205855 og en mailadresse: 
ubp@pedersen.mail.dk.
  Der skal ved tilmelding fremgå 
medlemsnummer af DMK, hundens 
stambogs nummer, fødselsdato, dit 
navn og adresse, samt telefonnum-
mer, og dokumentation fra lokal 
apporteringsprøve. 
  TILMELDINGSFRIST ER D. 16. JUNI – 
EFTERANMELDELSE IKKE MULIG.
  Der vil være grill på dagen, og der 
kan købes øl og sodavand. På gensyn

Område Midt og Vestsjæl-
land:
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. vand-
arbejde eller apportering af ræv, med 
mere. Mere herom senere. Spørgs-
mål vedr. brug af området kan rettes 
til Kim Vig Andersen, tlf. 23840219 
eller kimvig@mail.dk

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

Efterårstræning 2019: 
Der trænes på det militære areal ved 
Kulsbjerg. Parkering på den vestlige 
side af motorvejen. 
  Start Onsdag den 31. Juli kl. 19.00, 
slut Onsdag den 28. August 2019. I 
alt 5 onsdage.  Pris: 50,- kr. pr. gang.  
  Mødested: P-plads på Vallebovej, 
4760 Vordingborg.
  Fra hovedvejen mellem Vordingborg 
og Stensved følger man Kohavevej, 
hvorefter Vallebovej kommer på 
højre hånd.
  Tilmelding er ikke nødvendig.  Mød 
op på dagen og få nogle hyggelige 
timer sammen med din hund. Alle 
jagthunde fra 6 måneder og opefter 
er velkomne og der trænes hoved-
sageligt lydighed og apportering. 
Spørgsmål kan rettes til Niels-Henrik 
på 20240145 eller nhc@regionsjael-

land.dk

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

Hvalpemotivation. Start mandag d. 
5/8-2019 kl. 18.30
Mødested: P-plads Vejrup-Vej 80, 
5491 Blommenslyst. Der trænes fem 
gange. Pris 200 kr. Min. Fem hunde. 
Tilmelding: Finn Mortensen tlf. 
26801761. Betaling kontant 1. gang.

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

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

Ekstra vand- og slæbtræning. For 
hunde der påtænkes tilmeldt aner-
kendt prøve.
  Start tirsdag d. 16/07 kl. 19.00 og de 
efterfølgende 3 tirsdage.

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

Ekstra vand og slæb træning. 
For hunde der påtænkes tilmeldt 

Roskilde-Hvalsø og Odsherred 
er lukket ned og i den forbin-
delse ville vi gerne skubbe gang 
i Midt- & Vestsjælland som et 
nyt område. Aktivisterne er 
Christian Nøhr, Michael Peder-
sen, Arne Nielsen og underteg-
nede (Benjamin G. Hansen)
  Nyt område, hvilket formål 
har det? Formålet er at lave 
et DMK trænings samarbejde 

på Midt- & Vestsjælland med 
omdrejningspunktet Stenlille 
Jagtforening. Aktiviteterne 
vil dog foregå på hele Midt- & 
Vestsjælland. Derud over så har 
vi et rigtigt godt samarbejde 
med DRK-Slagelse som vi laver 
fælles aktiviteter med.
  Hvad har vi så haft gang i 
indtil nu?
 - Der er afholdt lydigheds 

    træning i Stenlille
 - Der er tilbud om apporterings    
    træning i Stenlille
 - Vi har lavet træning til JET1
 - Vi har afholdt JET1 test
 - Der har været schweiss-
    introduktion/-træningsdag i 
    samarbejde med DRK

Som noget nyt: 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. 18.00-21.00. 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. Vi 
vil dog lave nogle temaaftener, 
hvor vi fokuser på enkle disci-
pliner, som f.eks. vandarbejde 

eller apportering af ræv, med 
mere.
  Skulle der være nogen i 
området som gerne vil hjælpe 
med aktiviteter eller mangler 
samme så kontakt os så vi kan 
få gjort noget ved det.
  Hvad er der på tegnebrættet?
 - DMK apporteringsprøve, 
    træning og prøve
 - Familiedag i samarbejde med 
    DRK-Slagelse
 - Ræveslæbstræning og prøve
 - VSA træning og prøve
 - Mere schweisstræning
 - JET 2 træning og prøve
 - Holdapporteringen 2019
  Vi fra DMK Midt- & Vestsjæl-
land glæder os til at se jer alle 
sammen til Holdapporteringen 
2019. Arne mener vores cam-
pingplads er stor nok, jeg håber 
at han tager fejl,vi ses.
  På vegne af DMK Midt- & 
Vestsjælland
  Benjamin G. Hansen

Nyt område DMK Midt- & Vestsjælland

Deltagerne på JET1 testen. Foto: Benjamin Gunthel Hansen.
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anerkendt prøve. Sted: Haunstrup 
Brunkulslejre mellem Haunstrup og 
Fjelstervang. Tidspunkt – tirsdage 
kl. 19.00: d. 16/7, d. 23/7, d. 30/7 og 
den 6/8.

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

Område Esbjerg:
Kontaktperson: Mona Horsted Stor-
gaard, 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

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 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 tætbevoks-
ning, 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 Mogen-
sen 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: tine-
broen@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

Anerkende Ræveslæbsprøve. Max 
15 hunde. Tilmelding på hundeweb. 
Sidste tilmelding 22. juni.
  Mødested: Parkeringspladsen på 
Finderupvej 50, 8800 Viborg.
  Dommer: Tommy Haugaard. Prøve-
leder: Bjørn Toudahl.
  Spørgsmål rettes til: bjorn@tou-
dahl.dk.

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Pia Nielsen Sletten-
vej 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: nicolesolga-
ard@gmail.com

 
Igen i år vil der være marktræning i 
august måned. Da vi ikke har styr på 
hvornår der bliver høstet og hvilke 
terræner vi har til rådighed, er vi ikke 
klar med endelig tid og sted endnu. 
Det bliver lørdage eller søndage. Der 
vil komme mere info på DMK-Online 
og på Facebook DMK-Østjylland. 
Tilmelding til Flemming Ander-
sen på: Tlf.: 29227597 eller Mail: 
fl emming.b.andersen@jci.com

DMK Østjylland: Sommer schweiss-
træning 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 box 
start og wiedergang til 20 t/400 m 
prøven. Den sidste dag foregår træ-
ningen som en lokal schweissprøve 

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 
torsdage: 4/7, 11/7, 18/7, 25/7. Møde-
tid alle dage: Kl. 18:30 
  Instruktører: Tommy Baunwall 
(kontaktperson)  &  Jacob Askov 
Petersen
  Dommer: Hans Lau Jensen
  Af hensyn til den praktiske afvikling 
af den afsluttende lokalprøve er der 
planlagt 10 pladser.
Fortrinsret til KLM & GML, dernæst 
gerne evt. andre racer. Pris: Kr. 150 
per dag.
  Tilmelding sendes til Tommy på 
e-mail: tommyb@baunwall.dk.  
Tilmelding skal indeholde: Førers 
navn, e-mail og mobilnummer, samt 
hundens navn og stambogsnummer. 
Seneste tilmeldingsfrist er onsdag 
den 26. juni. Deltagere vil herefter 

modtage endelig bekræftelse på 
e-mail senest søndag 30/6.
  Nybegyndere kan med fordel læse 
denne artikel i god tid inden trænin-
gen starter: 
https://www.dmk-online.dk/
schweisstraening-for-begyndere/
  Vel mødt! Mvh Tommy 

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”

Foto: Tina Boo.

Foto: Johannes Mørch.

Foto: Peter Lykke Thomsen.
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Formandens spalteKLUBBEN FOR 
GAMLE DANSKE 
HØNSEHUNDE

Formand:
René Ahm-Hansen,  Møl-
levangen 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, Møl-
levangen 125, 8450 Hammel. 
Tlf. 60 67 77 76.
e-mail: lisbeth@ahm-hansen.
dk

www.gdh.dk

I forbindelse med dette års 
generalforsamling genoptog vi 
traditionen med at inviterer jer 
medlemmer til et informativt 
foredrag. Denne gang havde 
bestyrelsen inviteret Danmarks 
Jægerforbunds Jagthunde-
konsulent Henrik Vestergaard 
Hove-Nielsen. 
  Henrik doserede passende 
dele af grundlæggende hunde-
pædagogik og didaktik, samt 
gode træningstips og sjove 

anekdoter. Henrik ikke var 
nærig med, at dele ud af egne, 
til tider dyrkøbte erfaringer – 
og det var på en måde, som vi 
tilhørere kunne nikke genken-
dende til og spejle os i, med et 
lille smil på læben. Henrik er 
en levende og underholdende 
fortæller, som har noget på 
hjertet.

Generalforsamlingen var i 
særdeleshed kendetegnet ved 
den god og konstruktive dialog, 
også når forskellige synspunk-
ter blev debatteret.
 Bestyrelsen havde på bag-
grund af input fra bl.a. jer 
medlemmer og DKKs dyrelæ-
gefaglige rådgiver Helle Friis 
Proschowsky lavet et gen-
nemgribende eftersyn af både 
vedtægter og avlskommis-
sorium og frembragt en række 
justeringer. Disse forslag blev 
vedtaget af generalforsamling 
med et stort fl ertal.
  Generelt var der massiv 
opbakning til bestyrelsen og de 
af bestyrelsen stillede forslag. 
Tusinde tak for det.
Kenth Lange havde for lang 

tid siden annonceret sin 
beslutning om at takke af som 
kassere og bestyrelsesmedlem. 
Jeg personligt havde gerne set 
Kenth i bestyrelsen i mange år 
endnu, men anerkender også i 
højgrad både hans indsats og 
beslutning.
  Jeg vil endnu engang sige 
mange tak til Kenth Lange for 
hans mangeårige og meget 
solide og vedholdende arbejde i 
bestyrelsen for vores klub. 
  Nu er det ofte sådan, at når 
nogen takker af træder nye 
kræfter heldigvis også ofte til. 
Jeg og den øvrige bestyrelse er 
rigtigt glade for at kunne byde 
Ole Aabroe Hansen velkommen 
i bestyrelsen – vi ser frem til et 
godt og konstruktivt samar-
bejde. 
  Husk at I kan læse mere i refe-
ratet og formandsberetningen 
m.m. fra generalforsamlingen. 
Det samlede materiale kan fi n-
des på klubbens hjemmeside 
– bag jeres medlemslogin.
  Rigtig god sommer til jer alle
  Vi ses derude
  René Hansen
  Formand

Tak til bestyrelses medlem Kenth 
Lange for mange års solidt arbejde. 
Foto: Ninna Falck.

Ole Aabroe Hansen blev valgt, som 
nyt bestyrelses medlem. Foto: Johan 
Aabroe Gamborg.

H¯jt hum¯r og få præmieringer
Solen har sjældent skinnet 
så gavmildt på en GDH-ho-
vedprøve, som den gjorde i år. 
Termometeret viste tæt på 20 
grader, det var meget tørt, og 
der blæste en let vind fra øst.
  På grund af varmen måtte 
hundeførerne i løbet af dagen 
lade jakkerne blive i bilerne, 
og de i alt 46 jagtivrige hunde 
skulle have masser af vand 
undervejs, mens dagens fi re 
hold arbejdede sig igennem de 
skønne arealer ved Daugbjerg/
Mønsted i det midtjyske.
  Alle var ladet godt op efter 
morgenmaden i Daugbjerg 
Forsamlingshus. Humøret var 
højt ude på holdene, som det 
jo altid er, når de gamle danske 
mødes. En stemning som 
også blev bemærket af dagens 
dommer-team.
  Men hundene fi k ikke nok 
fugle i næsen, og det ærgrer 
prøveleder Kim Sørensen, som 
meget gerne ville have præmi-

eret fl ere hunde på dagen. 
- Den høje varme og østenvin-
den gav hundene problemer. 
De misbrugte chancerne og 
gik forbi fuglene, siger en lidt 
ærgerlig prøveleder, som dagen 
før prøven også fi k afl yst alle 
rapsmarker, fordi lodsejeren var 
bekymret for den høje raps.
  Tre præmieringer og en før-
stevinder i vinderklassen blev 
dagens resultat. Det plejer at 
være bedre, men så er der jo 
altså også alt det andet, som 
årets største begivenhed giver 
deltagerne. 
  – Hovedprøven samler GDH-
folket. Det er her nye venskaber 
opbygges, og sammenholdet 
styrkes. Det betyder utroligt 
meget for klubben, siger Kim 
Sørensen, som glæder sig over 
opbakningen.
  – Vi har set helt nye hundefø-
rere. Vi har haft fl ere GDH-folk, 
som kom med, selvom de af 
forskellige årsager ikke stillede 

op med hund. Vi har haft et 
medlem med en hvalp på fem 
måneder, som bare skulle op 
og kigge. Og så havde vi en po-
tentiel hvalpekøber med, som i 
løbet af dagen blev overbevist 
om at købe en GDH, fortæller 
han.

Så er der stand! Og dommeren er klar. 
Foto: Anna-Lena Malén Nei.
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  Alle var glade og tilfredse, da 
de fyldte hundene i bilerne og 
igen spredtes ud i landet efter 
en hyggelig afslutning med 
de bedste hjemmelavede gule 
ærter, kaff e og det uundværlige 
fællesfoto. 
  Kim Sørensen kan nu sætte 
fl ueben ved ’Hovedprøve 
2019’. Og det gør han med stor 
taknemmelighed til det team, 
som har støttet på selve dagen 
og hele vejen igennem, siden 
forberedelserne startede for 
omkring et år siden. Her Kim 
fremhæver særligt Jens Larsen, 
som har opdrættet alle de ud-
satte agerhøns og har haft fat 
i alle lodsejerne for at skaff e 
dagens dejlige terræner.
  Ninna Falck

Den store GDH-familie samlet ved Daugbjerg Forsamlingshus. Foto: Søren Lyngbak Poulsen.

Historien sikret på Det Kongelige Bibliotek
GDH’s eget medlemsblad 
eksisterer ikke mere. Men det 
vidste man ikke på Det Konge-
lige Bibliotek, som samler alle 
danske udgivelser for efterti-
den. GDH’s webmaster, Torben 
Bladt Hansen, blev derfor kon-
taktet af biblioteket, angående 
de manglende eksemplarer, og 
han kunne fortælle, at klub-
bens skriverier er fl yttet over i 
’Jagthunden’. Til gengæld viste 
det sig, at biblioteket ikke 
kendte til bladene fra 70’erne 

og 80’erne. Dem havde Torben 
tilfældigvis liggende takket 
være Asbjørn Kristensen, som 
har doneret sine afdøde foræl-
dres samling af klubblade. De 
gamle blade er blevet scannet 
og lagt på gdh.dk, og nu er de 
så også blevet overdraget til 
Det Kongelige Bibliotek, som 
dermed er blevet rigere på 
historiefortællingen om Dan-
marks egen stående jagthund.
  Ninna Falck. Torben Hansen på vej til Det kongelige Bibliotek med gamle klubblade

Foto: Ninna Falck.

Sæt X I kalenderen
5-klubbens apporteringsprøve, Jylland, Klubbens Hoveprøve i 
apportering
Lørdag d. 22.juni –se evt. annonce i forrige blad
Efter apporteringsprøven afholdes der klubmesterskab i jagt-
hunde dressur.
Tilmeldingsfrist søndag den 16. juni til prøveleder, helst pr. mail.
Prøveleder: Iver Krogh, tlf. 40924454. E-mail: iverkrogh@gmail.
com .

5-klubbens apporteringsprøve, Sjælland
Lørdag d. 29. juni 

Aktivitetområde Sønderjylland
Familiedag
Søndag den 18. august 2019 kl. 9:00 – ca. 15:00
Sted: JHS Jagthundesport. Bedsted-Lø grusværker, Stenagervej 11 
A, 6230 Rødekro
Alle er velkomne – jo fl ere jo bedre. Der vil være forskellige aktivi-
teter på dagen.
Dagen er inc. morgenmad og ringriderpølser til frokost. Drikkeva-
rer 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

Aktivitetområde Sjælland
Familiedag: 
Søndag d. 11. august 2019 kl 9.30- ca. 15.00
Sted: Agerskov, Præstehøjvej 6, Ll. Lyngby, 3320 Skævinge.
  Alle er velkomne: Kom og vær med til en rigtig god dag i selskab 
med andre GDH’er og deres mennesker. Prøv fx apportering af ka-
nin, ræv og duer, kaninslæb, et schweiss-spor, en tur i vandhullet 
og ringtræning mm. og få inspiration til aktiviteter med din hund.
  Tilmelding: Tycho og Marianne på 24 20 35 12 eller tycho_
hjorth@adslhome.dk 
Pris: 50 kr. per deltager med hund. 25 kr. per deltager uden hund. 
Børn er gratis.

Marktræning: 
Søndag d. 18. august, søndag d. 25. august og søndag d. 1. sep-
tember
  Tilmelding til Jesper Pedersen på Mail: zp@lightmail.dk
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Årets hund 2018

Klubbens medlemmer tager sig godt af hinanden
Da vi skulle have vores nye 
jagthund, var betænkningerne 
mange for at tage det rette 
valg. Jeg vidste godt, hvad jeg 
ikke ville have, men hvad var 
det så for en race, der kunne 
det, jeg søgte i en hund. Jeg 
søgte en god stående jagthund 
med dejligt og roligt sind og 
ikke for hård at træne. I min 
søgen for nogle år tilbage 
endte jeg ved Gammel Dansk 
Hønsehund. 

Tiden nærmede sig, og jeg var 
klar til at investere de første 
par år på at træne lydighed, 
da det i min optik er det, der 
er det vigtigste, nemlig at 

Hvert år på generalforsamlin-
gen bliver ’Årets hund’ kåret og 
får tildelt en vandrepokal, der 
er skænket af Brebøl Fonden. 
Årets hund er den hund, der 
opnår det højeste sammen-
lagte antal points på aner-
kendte prøver og udstillinger 
i Danmark i det foregående 
kalenderår. En prestigefyldt 
anerkendelse mange kæmper 
for! 
  Årets hund 2018 gik til 
DKCH SECH INTCH INTCH(U) 
MARKPR Luda, der opnåede 
imponerende 54 point! Kæmpe 
tillykke herfra!

Årets hund 2018 gik til DKCH SECH 
INTCH INTCH(U) MARKPR Luda. 
Foto:Troels Djælund.

skabe et bånd med hunden. 
Jeg søgte viden på Facebook 
og kom hurtigt i kontakt med 
opdrætterne (Rene og Lisbeth/
Kennel Ahm-Hansen), som jeg 
egentlig godt kunne tænke mig 
en hvalp fra efter besøget, men 
timingen med hvalpe var der 
ikke helt. Jeg besøgte derefter 
Søren og Lone Lyngbak Poulsen 
på Fyn, som havde hvalpe, 
og det endte selvfølgelig i, at 
Mjølner (Tjego) skulle med til 
det midtjyske.
  Vi træner lidt selv det første 
år/halvandet og får et par gode 
succeser på jagt i en tidlig 
alder. Jeg kontakter René for 
at få lidt fi f omkring marktræ-

ning og noget fælles træning. 
Det ender så med, at jeg bliver 
”lokket” med til hovedprøven i 
Daugbjerg med Mjølner i ung-
hundeklassen, uden at have 
den fj erneste idé om, hvad man 
skal gøre. Men nervøsiteten 
overvindes, og vi tager af sted. 
Det ender med, i andet slip 
tror jeg, at vi får stand for fugl. 
Fuglen lagde let, og vi endte 
med en 1. præmie. Så er man jo 
tændt som hundemand. 

Efter længere tids påmindelser 
fi k jeg også Mjølner (Tjego) ud-
stillet og nu er han klar og står 
til rådighed på hanhundelisten. 
Det giver alt sammen mere 

Vi var mange der tog imod invitationen. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.
.

Henrik Hansen har været vært ved to 
dejlige dage på marken. Foto: Ulrik 
Pahrmann Vestergaard.

blod på tanden for at udvikle 
sig selv og sin hund, og dygtig-
gøre sig sammen med andre.
  Det skabte også gode kon-
takter at bruge GDH Facebook-
grupperne. At folk tilbyder 
træning eller mangler en hund i 
ny og næ til jagt, skaber en god 
kontakt. Jeg synes de fl este 
GDH folk er meget engageret 
på en meget positiv måde 
omkring deres hund. Vi kan alle 
glædes over andres succeser 
og grine lidt med, når hundene 
ryger på haretur. Det er et super 
miljø, som ny hundemand, at 
blive en del af. 

Det har jo så endt ud i fl ere 
nye venskaber/bekendtska-
ber, hvor vi kan hygge os med 
vores fælles interesse. Derfor 
valgte jeg at invitere på jagter 
og marktræning på de terræner 
jeg har tilgængelige, hvor vi i en 
årrække har haft god bestand 
af agerhøns og andet vildt. Det 
skal da komme andre til gode 
end Mjølner og mig.  
  Som sagt er det et fællesskab, 
man bliver ”trukket” med ind 
i, hvis man samtidig er villig 
til at engagere sig, så kan man 
kun få en god karriere som GDH 
mand/kvinde.
  Henrik Hansen

Jagthunden nr. 3/2019

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE



46

Markvildtstælling på Ær¯

Traditionen tro er medlemmer 
af Klubben for Gamle Danske 
Hønsehunde blevet inviteret 
til vildttælling på Ærø, hvor der 
bruges en herlig lang dag på at 
tælle vildt på markerne.
  Lige præcis Ærø har en speciel 
plads i vores GDH-hundehjerter, 
fordi øen jo faktisk har spillet 
en afgørende rolle for, at vores 
race eksisterer i dag. 
  Da racen Gammel Dansk Høn-
sehund - dengang ‘Bak-hun-
den’ - mentes at være uddød, 
skrev Christian Bansen fra Ærø 
i ’Jagt og fi skeri’ 1939 nemlig et 
indlæg, som skulle vise sig at 
være spiren til den proces, der 
førte til, at vi i dag kan nyde 
den danske jagthund:
  ”Findes der ikke blandt Lands-
jagtforeningens medlemmer 
nogen, som vil være med til at 
gøre et arbejde for denne gode 
hund. Jeg er ikke rigtig klar over, 
hvordan sagen skal gribes an, 
men der må kunne skabes en 
stamme ud af det, der endnu er 
tilbage af denne gode danske 
jagthund. Her på Ærø har vi 
ikke så få eksemplarer endnu, 
hvis udseende og type beviser, 
at det er efterkommere af den 
gamle danske hund, og måske 
fi ndes de også andre steder i 
landet. Det kunne blive interes-
sant, om der kunne komme 

et samarbejde i gang og få de 
rette folk til at lede arbejdet, 
således at vi kunne få hundene 
anerkendt som en særskilt 
stamme eller race”
  Efter indlægget fulgte en dia-
log frem og tilbage med mistro, 
om Bansen nu også talte 
sandt, og om det nu også var 
de rigtige typer af den gamle 
Bak-hund, der fandtes på Ærø. 
Til sidst tog Johannes Matzen, 
der var efterkommer af den 
oprindelige avler, Morten Bak, 
til Ærø og besøgte Bansen. Han 
erklærede i 1946 i bladet ’Jagt 
og fi skeri’, at hundene fra Ærø 
var af ren og ublandet race. 
  Det blev starten på et målret-
tet avlsarbejde, og samtidig 
(1947) blev Klubben for Gamle 
Danske Hønsehunde opret-
tet med Christian Bansen 
som formand. Man lagde ud 
med et kåringsskue i 1947, 
hvor 32 hunde mødte op, 
og en hund blev afvist som 
bastard. Året efter fulgte en 
udstilling i Odense Kvæghal 
med 40 - 50 hunde. Her blev 
udtaget 20 voksne hunde til 
præmieklassifi cering, og klub-
bens medlemmer blev vejledt 
omkring parringer. Ifølge Hanne 
Heegaard, en af vores gamle 
avls eksperter, er disse 20 
hunde grundlaget for vores race 

i dag. Først i 1963 anerkendte 
DKK klubben og racen Gammel 
Dansk Hønsehund.

Vi, der nyder den Gamle Dan-
ske Hønsehund, skylder altså 
Christian Bansen fra Ærø en 
stor tak for hans store vedhol-
dende arbejde for at bevare den 
skønne danske jagthund. 
  Mange år efter d. 31. marts 
2019 mødes 10 Gamle Danske 
Hønsehunde og deres ejere 
ved færgelejet i Svendborg 
for at begive sig til hundenes 
oprindelses-ø. Vi efterlod vores 

biler og gik ombord på færgen. 
Det emmede af god stemning 
ved bordet, som vi og vores 
hunde havde beslaglagt. Vi spi-
ste rundstykker og brunsvigere 
tilsat Ole Grundt’s berygtede 
Riga Balsam, så vi var klar til 
den lange dag på marken. 
Da vi gik fra færgen, blev vi 
mødt af fi re venlige ærøboer. 
De sørgede for os hele dagen. 
Vi blev sat af på de smukkeste 
marker og ført gennem Ærøs 
smukke natur, og vi nød øens 
bakkede landskab - næsten 
altid med udsigt til havet. Vi 
blev hentet og bragt videre til 
de næste terræner – ren luksus! 
Vejret viste sig fra den varme 
side. Det gjorde det lidt svæ-
rere for hundene, men sørme 
også for førerne, der fi k kulør 
i kinderne i løbet af dagen. 
Vi indtog vores medbragte 
madpakker et dejligt sted på 
stranden og nød en kold øl i 
solen, inden vi skulle videre i 
marken.
  Et besøg hos en landmand, 
der selv havde en Gammel 
Dansk Hønsehund, blev en 
fi n afslutning på en rigtig 
dejlig dag. Status på, hvad 
vi havde talt af markvildt 
dagen igennem, var ikke i den 
imponerende ende. Men vi var 
alle enige om, at vi havde en 
fantastisk dag, inden vi atter 
kunne gå ombord på færgen og 
begive os hjemad.
  Lisbeth Ahm Hansen 

Så er vi klar opå Ærø.. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.

Frokost og en kold øl kan blive tiltrængt. Foto: Lisbeth Ahm Hansen. 
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LANGHÅRS-
KLUBBEN

www.langhaarsklubben.dk

Klubbens hovedpr¯ve - 23. og 24. marts

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, Bøl-
lundvej 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 regi - 
Schweisspr¯ve 
i Bevtoft den 27. april

16 hunde deltog af forskel-
lige racer. Syv af hundene var 
fra 5-klubberne heraf to Tysk 
Langhår, som desværre ikke 
blev præmieret.
  En helt igennem veltilret-
telagt prøve, hvor man 
mærkede den store erfaring 
prøveleder Just Mikkelsen 
besidder, ro og ingen stress. 
Det var en rigtig dejlig dag i 
skoven, med hundeførere i 
godt humør.
  Stor tak til dommerne Kjeld 
Pedersen og Vagn Møller, 
stifi nderne samt ikke mindst 
prøveleder Just Mikkelsen for 
endnu en vellykket 
schweissprøve.

Ikke mindre en 25 hunde stil-
lede på prøve i det sønderjyske, 
på en solrig martsdag hvor for-
året virkelig kunne fornemmes. 
Det var 17 Langhår, 2 Drentsche 
Patrijshond, 1 Epagneul bleu de 
picardie, 2 Ruhår, 1 Weimaraner 
og 2 Korthår.
  Der var godt med fugle på 
terrænerne, alle havde deres 
chancer på dagen. Deraf kom 
der mange præmieringer, som 
afspejler den gode bestand af 
vilde fugle.
  Tusind tak til alle for den gode 
stemning i løbet af dagen! Man 
driller hinanden, på den gode 
måde, man opmunterer hin-
anden når det ikke lige lykkes, 
man klapper af hinanden, når 
det lykkes. Som en af dom-
merne udtrykte det, er sam-

menholdet i Langhårsklubben 
noget helt unikt.
  Ikke mindst tak til dommerne 
for deres positive måde at gå til 
opgaven, det bidrager væsent-
lig til den gode stemning!
  Stor tak til prøve og terræn-
leder Just Mikkelsen, ligeledes 
tak til terrænledere Hans Peter 
Petersen.
En særlig tak til Gitte og John 
Møller for husly og rigtig god 
forplejning, samt terræner og 
terrænledelse hele weekenden!

Unghundeklasse:
Vildholt Kamma med fører Leif 
Hansen, 1. pr. Pokal og Match-
vinder.
Raiko v. d. Horstbüschen med 
fører Henrik Jepsen, 1. pr.
Sjørslev´s K Cuba med fører 

Arne Kjeldgaard Johansen, 1. pr.
Lea med fører Jens Sørensen, 
1. pr.
Bonzo med fører Just Mikkel-
sen, 1. pr.

Åben klasse:
Vildholt Jarl med fører Leif 
Hansen, 1. pr. Pokal og Match-
vinder.
Caja med fører Anton Kolding, 
2. pr og Førerpokalen.
Sjørslev´s I Rubi med fører 
Carsten Jensen, 1. pr.
Vildholt Fie med fører Steen 
Andersen, 1. pr. Matchning.
Quin med fører Torben Gild-
bjerg, 2. pr.
Asta v. Kumpfmühl med fører 
Flemming Thane Kallehave, 1. 
pr. Matchning.

Dommer Henrik R. Andersen giver kritik. Foto: Gitte Bechet.

Vinderklasse: 
Det var en dejlig dag med hyg-
geligt samvær og god sports-
ånd.
  Resultatet blev:

Sjørslev´s Jenni med fører Børge 
Wæverstrøm, 1. vinder med CK 
og CACIT.
Lillebrusen´s Vigdis med fører 
Charlotte Bæk Lauridsen, 2. 

vinder med CK.
Sjørslev´s Isa med fører Holger 
Pedersen, 3. vinder.

De placerede ekvipager i vinderklassen. Foto: Gitte Bechet. Stand. Foto: Gitte Bechet.
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Hygge mellem slippene. Foto: Gitte Bechet.

Lea med fører Jens Sørensen, bestået med 67 point.
Raiko v. d. Horstbüschen med fører Henrik Jepsen, bestået med 
72 point.
Sjørslev´s Kenzo med fører Carsten Lawets, bestået med 73 
point.
Leifi  med fører Eva Jensen, bestået med 69 point.
Sjørslev´s K Cuba med fører Arne Kjeldgaard Johansen, bestået 
med 69 point.
  Se de samleder resultater for prøverne, samt billeder på jagt-
brugshunde.dk

Resultater fra UT på Hjarn¯ 30. 
marts og S¯nders¯ samt Gos-
mer 31. marts 2019

UT (Unghundetest) på Svin¯ 7. 
april 2019
Luna med fører Jørgen Hein, bestået med 67 point, prøvens bedste 
hund.
Anis med fører Børge Wæverstrøm, bestået med 56 point.

Resultater fra VJP (unghunde-
test) i Neukirchen 6. april 2019
Vildholt Kamma med fører Leif Hansen, bestået med 74 point, 
prøvens bedste hund.
Raiko v. d. Horstbüschen med fører Henrik Jepsen, bestået med 66 
point.
Sjørslev´s K Cuba med fører Arne Kjeldgaard Johansen, bestået 
med 67 point.
Lillebrusen´s Saja med fører Sven Meyhoff  Hansen, bestået med 
70 point.

Foto: Werner Beeke.
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DANSK
WEIMARANER

KLUB  

DWKs markpr¯ve på Sjælland 

Formand:
Brian Visby Hansen. Toke-
skovvej 4, Lindebjerg, 5560 
Aarup. Tlf. 53 54 15 14.
e-mail: formand@weimara-
ner.dk.

Kasserer og klubredaktør:
Niels Møller Kongsbak, Vi-
borgvej 308, 7830 Vinderup, 
Tlf. 29 44 00 69.
e-mail: kasserer@weimaraner.
dk.

Hvalpeanviser:
Hanne Bro Hansen, Høllvej 
112, 7080 Børkop. Tlf. 28 26 
01  75.
e-mail: hvalpeanviser@wei-
maraner.dk.

www.weimaraner.dk

Nyt fra Klub-
redakt¯ren og 
Kasseren
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 fi nder vi 
ud af senere.

Kommende aktiviteter:
16/6 DWKGeneralforsamling, 
Vissenbjerg
16/6 SJD Udstilling, Vissen-
bjerg
22/6 SJD Apporteringsprøve, 
Tjørring
29/6 SJD Apporteringsprøve, 
Næstved
13/8 DWK Marktræning, Midt-
jylland
17/8 DWK Fuldbrugsprøve 
træning, Midtjylland
25/8 DWK Marktræning, 
Rødekro
31/8 DWK Kreds 2 lokal mark-
prøve, Klovborg

Den 6. april holdt vi vores for-
årsmarkprøve ved Haslev. Lars 
Jacobsen havde skaff et terræ-
ner og sørget for lån af Haslev-
Fakse Jagtforenings klubhus. 
Her mødes vi til morgenkaff e 
og parole, samt afslutning 
og præmieoverrækkelse. Her 
havde vi også den glæde, at 
træff e gamle og nye medlem-
mer, som ville ud at se vore 
dejlige hunde arbejde i marken.  
Vejret var fi nt hele dagen med 
sol, passende temperatur og 
let vind, en rigtig fi n forårsdag. 
Det milde vejr havde været der 
længe, så rapsen var blevet for 
stort, til vi kunne gå i den. Alle 
stubmarker var pløjet og tilsået 
eller man var i fuld gang. Det 
gjorde, at det vanskelig at fi nde 
fuglene, der hvor de plejer at 
være.
  Desværre var den også kun 
tilmeldt hunde til et hold og 
der var kun syv weimaraner og 
to ruhåret Vizsla og én Kleiner 
Münsterlander til start. Der var 
to unge weimaraner, som fi k 
meget ros af dommeren Dan 
Hartvig Jacobsen, men des-
værre ikke kunne præmieres. 
Af de 5 weimaraner, som var 
med i åbenklasse, var der to 
som opnåede en 1. præmie. 

Hvilket også blev dagen resul-
tat og et udmærket resultat, 
set i forholdt til andre prøver 
landet rundt dette forår.
  Jeg vil gerne benytte lejlighe-
den til at takke Lars Jacobsen, 
som var terrænleder og hans 
hjælper i køkkenet for en 
god dag. Tak til terrængiver 
omkring Haslev og omegnen. 
Tak til Karin Høy hentning af 
madpakker. Og tak til dom-
meren Dan Hartvig Jacobsen for 
en god og saglig bedømmelse. 
Og tak til alle tilskuer, som var 
med dagen igennem.

Dagens resultat blev: Martyna 
Malgorzata Swiatek: Med Hit 
House Dodoma Sky fi k tildelt 
Lucky´s Jubilæumspokal, som 
bedste fører i unghundeklas-
sen. Mimmtrix Märta af Stig: 1. 
pr. i åbenklasse. Fører: Anette 
Sørensen, Søborg. Cody: 1. pr. i 
åbenklasse, pokal bedste hund 
i åbenklasse og prøvens bedste 
hund vinder af ”Junkerstauet-
ten” Fører: Martin Bejlegaard 
Pedersen, Sulsted.
  Prøveleder: Bjarne Nürnberg

Vinderne fra venstre mod højre: Martin Bejlegaard Pedersen med Cody, Martyna 
Malgorzata Swiatek med Hit House Dodoma Sky og Anette Sørensen, Søborg med 
Mimmtrix Märta af Stig. Foto: Karen Høj.

Schweisspr¯ve i Gludsted Plantage
Hunting Grey Star Norma Jean 
var søndag den 28. april på 20 
timer /400 meter schweiss 
prøve i Gludsted Plantage ar-
rangeret af DKK Kreds 6 med 
Angelika Kargo som prøveleder.
  Morgen temperaturen sagde 7 
grader med tåge, men der kom 
sol op af dagen og med lidt 

regn de sidste dage, så var det 
perfekt spor vejr.
Der startede 21 meget forskel-
lige hunde – lige fra shiba, 
schæfer, border terrier, labrador 
til staff ordshire bull terrier - 
på 3 hold og det var en rigtig 
hyggelig dag og veltilrettelagt 
prøve med oplagte stifi ndere 
og dommere.
  Norma fi nder hurtig an-
skudsstedet i boksen (20 x 20 
meter), jeg siger det er fundet 
og hun tager sporet op - jeg 
har blomster til markering, der 
stikker ud af lommer og bælte, 
så stifi nder Bjørn Toudahl 
mente jeg var blomsterpige! To 
steder markerer jeg schweiss. 
Norma tager knæk fi nt, men 
springer wiedergang og sårleje 
over - desværre går hun på en 
krondyr fod kun 30 meter før 
hun kommer til skindet og vi 
får tab. Hun får meget ros af 

dommer Anders Leigaard og 
stifi nder Bjørn Toudahl, som 
begge var sikker på, at her var 
prøvens bedste hund, men med 
tab kan man kun få 2. præmie 
og det fi k vi. Jeg var glad for 
at have en sporfast hund, der 
klarede det på 13 min. 
  Jeg var super glad for, vi fandt 
skindet uden yderligere udfor-
dringer efter de 50 krondyr, der 
var i skoven, da skindene blev 
lagt ud tidlig morgen. 
  Tak for en super god dag, fi n 
goodie-bag til alle hunde og en 
masse hyggelige snakke. Jeg 
har lært, at man altid skal tro 
på det, derfor havde jeg selv-
følgelig kransekage og cham-
pagne med til alle deltagere. Vi 
må på den igen senere på året 
sammen med tre af Normas 
hvalpe.
  Skrevet af Jette VeggerbyJette Veggerby med eget opdræt Hun-

ting Grey Star Norma Jean på snart fi re 
år. Foto: Johnny Elbæk Nielsen.
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De grå på handlerkursus
Lørdag den 13. april var fi re små 
grå taget på handler kursus på 
Tiklo Hundeskole ved Herning, 
hvor de skulle lære free stack-
ing (også kaldet free style) af 
den professionelle handler Mia 
Bjørnskov, der har udstillet og 
handlet mange hunde gennem 
de seneste syv år. Selv har hun 
labrador, men hun startede ud 
med sin fars ruhåret hønse-
hunde.
  Free stacking går kort fortalt 
ud på, at hunden og føreren 
kommunikere gennem krops-
sprog, når hunden skal stilles 
til udstilling, således man kan 
undgå at rette på hundens ben 
med hænderne og hunden stil-
ler sig selv på naturlig måde.
  Målet er at kunne stå en 
meter foran hunden med slap 
line og hunden står på en kor-
rekt, men også naturlig måde. 
Derved forstyrrer føreren ikke 
billedet for dommeren ved at 
stå bag hunden og man skal 
ikke dreje rundt en helt masse 
gange, fordi hunden vil sætte 
sig, rette på dens ben mv. Men 

hvordan kommer man dertil?
  Først blev vi sat til at stå 
foran hundene og give godbid-
der og inden for kort tid kunne 
hundene blive stående og det 
var muligt at øge afstanden. Vi 
var på et hvalpehold og hval-
pene ville klart nok hele tiden 
komme hen til os og sætte 
sig, fordi det er noget, som vi 
har belønnet rigtig meget. Når 
de kom for tæt på, har vi en 
naurlig tendens til at bakke og 
trække dem op med en godbid, 
men i stedet lærte vi at gå frem 
mod hunden, så det bliver den, 
som bakker.
  Når hunden kan stå foran 
fører og holde øjenkontakt, så 
begynder vi at bruge en godbid 
til at trække hunden lidt frem, 
hvis f.eks. den ene forpote står 
lidt for langt tilbage. Man kan 
med fordel bruge klikker til at 
belønne, når hunden står rigtig.

Ud over en masse træning med 
hundene fi k vi også informa-
tion, som nye måske ikke lige 
tænker på, som f.eks. ikke at 

stå for tæt på dommeren og 
dommerbordet, ikke at blive 
ved med at bakke, så det bliver 
besværligt for dommer at se 
hunden og mange andre ting.
  Mia Bjørnskov har et helt 
naturlig talent til at kunne tage 
hvilken som helst hund og få 
det bedste frem i den – selv 
hvalpe hun ikke kender kunne 
hun ved små vrid i kroppen få 
til at rette benene af sig selv og 
vi lærte en helt masse om, hvor 
meget vores egen kropshold-
ning betyder.
  Kurset tog 4 timer og det 
var alt for kort, for det var 
rigtig spændende og vi fi k en 
masse gode ting med hjem. Vi 
sluttede med fælles frokost 
sammen med næste hold og 
det var en rigtig hyggelig dag i 
gode rammer.
  Skrevet af Jette Veggerby.

Jacob Dastrup anviser Prinsesse Athena ind foran sig. Foto: Jette Veggerby.

Angelika Kargo har nu fået Maximilian (Max) til at blive stående, så er næste step for Mia Bjørnskov at få Angelika til at stå 
foran hunden. Foto: Jette Veggerby.
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Hundesv¯mning
Ofte har jeg hørt meget positivt 
om hundesvømning, både som 
aktivitet uden for jagtsæsonen, 
genoptræning af muskler m.v., 
og derfor fi k jeg anbefalet hun-
desvømmehallen ”Vandhun-
den”, som er beliggende i Mou 
mellem Egense og Storevorde.
  Hunting Grey Star Knud den 
Store og Hunting Grey Star 
HRH Prince Henry – Harry – 
startede da de var 10 uger og 
går til svømning ca. hver anden 
uge. Hundene skal skylles før 
og efter svømning og de var 
heldigvis nemme at få til at gå 
op af rampen til skylning samt 
til selve svømmebasinet.
  Hos Vandhunden er det muligt 
at få hjælp til at lære hunden 
at svømme og der er veste i for-
skellige størrelser til rådighed. 
Det er ejer Sus Schneider, der 
hjælper i hallen og hun åbnede 
Vandhunden tilbage i 2016, 
fordi hun selv manglede et sted 
at svømme med sine schäfer-
hunde.
  Der fi ndes mange steder rundt 
om i landet, hvor du kan gå til 

Fakta om 
„Vandhunden“

- 30 min. koster 125 kr. og 
   man må have op til tre 
   hunde med.
- For 40 kr. ekstra kan man 
   medbringe en fj erde hund.
- Prisen er det samme om 
   man ønsker hjælp eller ej.
- Vaccinepapirer skal med
   bringes første gang.
- Eget legetøj kan medbrin-
   ges eller købes hos Vand-
   hunden.
- Www.vandhunden.com
- Sus Schneider tlf. 42 23 81 
   84 mellem 15 og 21.

hundesvømning, så det er bare 
med at komme afsted, du får 
en både glad og træt hund med 
hjem.
  Skrevet af Jette Veggerby

Hunting Grey Star Knud den Store på vej i vandet. Foto: Jette Veggerby.

DCM – Dilated CardioMyopathy
Via den Tjekkiske Weimaraner-
klub er Dansk Weimaranerklub, 
DWK blevet gjort opmærksom 
på, at fl ere hunde i Tjekkiet har 
fået påvist DCM. Den tjekkiske 
klub er i gang med et omfat-
tende screeningsprogram i 
forbindelse med deres avlsar-

bejde.
  DCM er en hjertesygdom, 
som fører til død i ung alder. 
Sygdommen fører til forstørret 
hjerte og dysfunktion af hjer-
tets pumpefunktion. Symp-
tomer er hoste, nedstemthed, 
åndenød, vægttab og bevidst-

hedstab (besvimelse). Mange 
ender med at dø en pludselig 
død. Tilstanden kan medicinsk 
behandles, men giver kun en 
begrænset øget levetid. Hos de 
store hunderacer ses debut af 
symptomer omkring fi re til fem 
års alderen (plus-minus to år). 
  Sygdommen er kendt blandt 
Boxer, Doberman Pinschers, 
Gran Danoise, New Found-
land, Portuguese waterdog og 
Irsk ulvehund. Sygdommen 
er sjældent forekommende 
hos mindre hunde, men ses 
hos Engelsk Cocker spaniels. ( 
Andre hunde med mindre hyp-
pig forekomst er Tysk korthår, 
Saint Bernard, Labrador, Golden 
Retriever, Neapolitan mastiff , 
Rottweiler, Dogue de Bordeaux, 
Leonberger, Collie, Dalmatiner, 
Greyhound og blandingsracer).
  Sygdommen kan diagnosti-
ceres ved en ekkokardiografi  
(ultralyd) af hjertet. Der fi ndes 
endnu ingen genetiske tests 
for weimaraneren, som med 
sikkerhed kan sige om hunden 
vil udvikle DCM. 

  DWK har haft kontakt til wei-
maranerklubberne i Tjekkiet, 
Storbritannien og Holland for 
at indhente fl ere oplysninger. 
  Desuden har vi kontakt til 
en dyrlæge som er professor i 
intern medicin og cardiologi på 
veterinær universitetshospital 
i København. Vi arbejder for 
øjeblikket på at fi nde en mu-
lighed for et dansk studie, som 
baseres på ultralyd af hjertet 
på de hunde, som stammer fra 
hunde, som i forvejen er kendt 
med sygdommen DCM.
  Vi arbejder på at lave en data-
base med sundhedsoplysninger 
hos weimarenere i Danmark. 
Det skal være muligt at ind-
berette sundhedsoplysninger 
anonymt, hvis man ønsker det. 
Formålet er, at have mulighed 
for at hjælpe avlere til at avle 
sunde, stærke hunde.
  Det er muligt, at kontakte 
sekretær i DWK Camilla Borg 
Schweizer, hvis man ønsker 
yderligere oplysninger.

Formålet er, at have mulighed for at hjælpe opdrætterne til at avle sunde, stærke 
hunde. Foto: Jette Veggerby.
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VIZSLA KLUB

Markpr¯ver med Sisi

Formand:
Anders B. Mortensen, Idræts-
vej 8,. 5463 Harndrup. Tlf. 41 
42 21 81.
e-mail: abmvizsla@krudt.dk.

Næstformand og kasserer:
Nanna Brændgaard, Humle-
krogen 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@webs-
peed.dk.

www.danskvizslaklub.dk

Sisi har opnået en 2. og en 3. 
præmie på markprøver, men 
det har ikke altid været lige 
nemt at blive præmieret. I alt 
har hun været til 18 prøver.
  Sisi plejer at være en langsom 
starter, men langsomt slår hun 
sig mere løs, og får et godt søg 
i god fart og stil.
  Da jeg ikke har de store 
muligheder for at træne, var 
min første bekymring om hun 
overhovedet kunne fi nde fugl 
og tage stand. Derfor satsede 
jeg en del på den træning, når 
jeg havde mulighed derfor. Det 
er ikke længere nogen udfor-
dring. Er der fugl på hendes vej 
står hun fast i sin stand.
  Næste problem kom først 
meget senere. På en markprøve 

ville hun pludselig ikke avan-
cere på kommando. Så det blev 
det næste, der skulle arbejdes 
med.
  Sisi er stort set ”hareren”. Ofte 
sætter hun sig bare spontant 
ned, hvis en hare letter. Men 
alligevel glipper det af og til 
for hende. Dog kan hun altid 
kaldes hjem efter et kort friløb. 
Sisi er også god til at sekundere 
og respektere anden hunds 
stand.
  Men markprøver er og blive for 
mig et lotterispil. Er der fugl? 
Er der vind? Og ikke mindst er 
vi begge oplagte på dagen.
  Ved sidste markprøve havde 
hun mulighed for at blive præ-
mieret, men…
  Hundene var blevet sluppet på 

græs i god vind. Begge hunde 
får stort set stand samtidig, 
og for samme fugl. Dommeren 
vælger at lade Sisi få en chance 
for at rejse, og giver den anden 
fører besked på at kalde sin 
hund tilbage (tage fat i den). 
Men inden dette er muligt, 
går makkerhunden spontant 
frem, rejser fuglen og ”øde-
lægger” Sisi’s chance for at 
demonstrere at hun kan rejse 
på kommando. Sisi fi k tre gode 
slip efterfølgende, men der var 
ingen fugl på markerne.
  Ja sådanne er det på mark-
prøver. Men det er nu alligevel 
spændende hver gang man er 
med.
  Randi Jespersen

Der meldes stand  Foto: Jørn Bjerrum Hansen.

Sommertræning. Foto: Sandra Stål-
berg.
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Solid hovedpr¯ve - Generationsskifte på vej?

Apporteringstræ-
ning, Sjælland

Køge/Herfølge, tid, sted og 
tilmelding kommer senere. 
  Den udvidede apporterings 
træning begynder tirsdag d. 
9. juli og fortsætter til og med 
d. 6. august. Prisen er for fem 
gange 375 kr. eller 75 kr. pr. 
gang. 
  Tilmelding til Claus Nielsen 
på : claus@breton.dk 
  Stedet for begge træninger 
bliver lagt på www.breton.dk 
når vi kommer nærmere. 

OBS!! Husk at sætte kryds d. 
22. juni, der holder vi fami-
liedag på Sjælland. Nærmere 
kommer på hjemmesiden. 

DANSK 
BRETON KLUB

Formand:
Søren Stenhøj Jørgensen, 
Dadestien 1, Sandby, 4171 
Glumsø. Tlf. 20 25 74 30.
e-mail: ssj@gribskovens.dk.

Kasserer:
Benny Kuhlmann, Adelgade 
113, 5400 Bogense 
Tlf. 29 90 72 71
e-mail: bkuhlmann@e-mail.
dk

Klubredaktør:
Lasse Iversen Hansen, Hyben-
vej 34, 6740 Bramming. Tlf.: 
20 42 46 35.
e-mail: lasse.i.h@gmail.com.

www.breton.dk

Årets hovedprøve var igen et 
eksempel på, at der er styr på 
tingene, når klubben holder 
prøve med Peer Bæch Laursen 
ved roret. Videbæk og tilstø-
dende terræner havde tilpas 
med fugle. Udfordringen er 
enkelte steder, at når prøven 
afholdes sent på foråret – altså 
i starten af april - så reduceres 
adgangen til de spændende 
rapsmarker. I Videbæk-områ-
det betyder det, at mange af 
dagens slip sker i mere jagtlige 
terræner, hvor der primært 
er fokus på at fi nde fasaner. 
Det er ikke altid lige nemt, når 
udgangspunktet er at vurdere 
hundenes kvaliteter på åbent 
felt.
  Formand Søren Stenhøj op-
lyste på generalforsamlingen, 
at i forhold til den ”gamle” 

markprøvekalender er det 
bestyrelsens intention at rejse 
en debat i det nye sammen-
rend SJD om en omlægning af 
de gamle traditioner på dette 
område. Pt. har det danske 
klima ændret sig, og det må 
have betydning for aftaler og 
dispositioner på afholdelse af 
vores hovedprøver. Klubber-
nes hovedprøver om foråret er 
omdrejningspunktet for den 
stående jagthund i Danmark.
  Det blev til 14 præmieringer 
både fredag og lørdag - i alt 28 
ud af 100 starter. Der blev pla-
ceret 4 vindere ud af 5 mulige 
om søndagen. Stort tillykke 
til Strandbys Frække Frida v. 
Franz Metzker, som blev bed-
ste unge hund og rypevinder. 
Tillykke til Aulumboens O-Nikki 
v. Sven Bjerg, som blev bedste 

han og anden bedste unge 
hund. Også tillykke til Grand 
Uniq Luke v. Jan Larsen, som 
blev bedste åben klasse hund. 
Engbjergvejs Inka v. Jesper F. 
Larsen blev bedste tæve i åben 
klasse. 
  Poul Valdemar Nielsen skulle 
matche mod sig selv om søn-
dagen. Her blev Atos 1. vinder 
og Klaphattens Etienne 2. 
vinder. Begge med CK. Altså, en 
solid hovedprøve, og med for-
nuftige præstationer vejr, vind 
og terræn taget i betragtning.
  Stemningen var også i top 
til festmiddagen, hvor Pokal-
fonden med Franz Metzker og 
Dorthe Spanggaard på bedste 
vis fi k skrabet et ikke ubetyde-
ligt beløb ind til pokalfonden.

Generalforsamling
Formanden må erkende, at 
fredagens generalforsamling 
indledningsvis blev lidt rodet, 
da talepapiret (bestyrelsesbe-
retningen) i printeren var røget 
ud i forkert printform. Beret-
ningen var dog i sin rigtige form 
lagt på hjemmesiden inden 
generalforsamlingen, hvor den 
fortsat er tilgængelig.
Fokuspunkter for fremtiden er:
  - At medlemstallet er falden-
    de – kan vi blive bedre her?
  - A, hvalpetillægget er falden-
    de – hvad gør vi her? 
  - At vi har nogle gode værdi-
    skabende aktivitetsudvalg – 
    alfa og omega i klubarbejdet
  - At vi står med en ny og uprø-
    vet organisation (SJD) – hvor-
    dan kan den løfte interessen  

    for den stående jagthund?
  - At vi skal i kontakt med den 
    danske jæger
  Et ny medlem tilkendegav, 
at beretningen var for de 
indspiste. Dette blev taget til 
efterretning, og så må vi se på, 
hvordan der bygges informativt 
op til en generalforsamling.
 Med hensyn til forslag omkring 
retningslinjer for avl henvises 
til hjemmesiden, hvor I kan 
se de nye tilpasninger. Lena 
Sundstrøm blev nyvalgt til 
bestyrelsen i stedet for Claus 
Rasmussen. 
  Og så er der varslet et skifte 
på udvalgte områder. Et gene-
rationsskifte? 
  Winnie Beuchert Larsen stop-
per som formand for avlsrå-

det. Formand Søren Stenhøj 
har ligeledes varslet et stop. 
Bestyrelsen vil inden sommer-
ferien nedsætte et nyt avlsråd, 
og ellers er alle input velkomne 
i forhold til formandsposten 
o.l. Det er alle velkomne til at 
drøfte med de enkelte bestyrel-
sesmedlemmer.
  Benny Kuhlmann afl øser Ma-
rianne Kjeld Jensen som kas-
serer. Lene Mortensen ønsker 
at stoppe som webmoster, så 
der er lidt at tage fat i.
  Klubben har – som altid – lidt 
udfordringer. Så gode forslag 
er velkomne, men mon ikke 
vi sammen klarer skærene og 
fi nder den rigtige vej.
  Søren Stenhøj, formand

Årets hunde 2018
Stort tillykke til Grand’s Uniq 
M. Sigi v. Jens Ole Nielsen, som 
blev Årets unge hund. Ligele-
des tillykke til Kenzo v. Thomas 
Klit, som blev årets hund.

Fra venstre Per Kaufmann og Strand-
bys Fie, Franz Nybro Metzker og 
Frække Frida, Anni Hansen (opdrætter) 
og Strandbys Fille, og Thomas Klit med 
Kenzo og Strandbys Falco. Et super 
kuld fra Kennel Strandby. Foto Frans 
Nybro Metzker.

Apportering på jagt – i dette tilfælde 
en nedlagt sneppe – er jo målet med 
de mange timers træning. Foto Lasse 
Iversen Hansen.
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Debut som terrænleder
Vi deltager i markprøvetræning 
og på markprøver, og når vi 
har afsluttet dagen, så falder 
snakken på, ”nogle gode ter-
ræner og godt med fugle” eller 
måske ”fi k fi n kritik, men kom 
desværre ikke for fugl”. Uanset, 
så er der én der har lagt terræn 
til, så vi kan komme ud med 
vores hunde. Alle skylder vi 
dem, der gør det, en stor tak. 
Uden dem, kunne vi ikke dyrke 
vores passion. 
  Da jeg blev spurgt om jeg 
ville lægge terræn til et hold 
på vores hovedprøve, var jeg 
meget i tvivl, om jeg skulle gå 
med på idéen. Jeg har masser 
af terræn til rådighed, men ikke 
særligt mange fugle, så der 
skulle lånes mere og andre ter-
ræner, hvis det skulle leve op til 
mine egne forventninger. Ingen 
garantier, men mit personlige 
succeskriterium var, at alle 
skulle have haft chance til at 
komme for fugl. 
  Jeg sagde ja, ca. to måneder 
før hovedprøven, og det blev 
noget af en udfordring. Når 
man er en person, som har lidt 
OCD, ifølge konen er jeg perfek-
tionist, og oven i det, godt kan 
tage sorgerne lidt på forskud 
– selv om det aldrig rigtig har 
hjulpet mig – så gav det nogle 
søvnløse nætter. En måned før, 
havde jeg styr på ca. 1200 ha og 
planlagt, hvor vi kunne placere 
biler, hvilken rute vi skulle gå 
og hvis planen holdt stik, så 

havde vi 7-8 x parhøns og 10-12 
fasaner. 
  Så blev der ellers tjekket ter-
ræner, men i de områder hvor 
der i efteråret var agerhøns, var 
de nu som sunket i jorden og 
da den første weekend i april 
kunne ses på langtidsvejrud-
sigten, var vinden i øst, mens 
min plan gik på vestenvind, så 
panikken bredte sig. Fra en me-
get våd marts måned, meldte 
de nu solskin og op til 17 grader, 
så der var lagt op til et kapløb 
med tiden, inden olieræddiker 
og stubmarker var pløjet og 
sået.
  Heldigvis har jeg oplevet en 
fantastisk positiv indstilling fra 
de lokale landmænd, så jeg fi k 
fordoblet arealet, og der blev 
fundet fugle. En landmand 
vidste hvor der var parhøns, 
så den mark skulle vi endelig 
bruge og sågar blev gyllekørsel 
hos en af mine naboer udsat et 
døgn, så vi kunne bruge hans 
rapsmarker, hvor der skulle 
være parhøns og fasaner. En 
kammerat, som går på mark-
prøve med sin ruhår, tilbød at vi 
kunne bruge en af hans marker, 
som der altid lå 2-3 par høns 
på. Det lysnede og svigermor 
tilbød at bage kringle til frokost 
gæsterne – så kan det ikke gå 
helt galt. Nu glædede jeg mig 
virkelig til at få vist Grønbjerg 
og omegn frem på markprøve-
kortet. 
To dage før prøven begyndte 

de første meldinger at komme 
på min mobil og kl. 7.52 på 
prøvedagen måtte den sidste 
ændring i planen laves, da en 
maskinstation gerne ville i 
gang med gyllekørsel kl. 10, så 
vi skulle begynde på de marker. 
  Et lettelsens suk fra terræn-
lederen, da der blev skudt over 
en unghund i første slip – dejlig 
start på dagen. Men så skete 
der det, som for mig var første 
gang, men som erfarne ter-
rænledere nok har gået med i 
deres stille sind mange gange. 
PANIK!! Hvor der burde være 
fugle, fandt hundene ingen og 
især efter vi havde været igen-
nem et mosestykke, som burde 
være sikker, med 4-5 gange 
fasaner og de ingen fandt, 
begyndte dagen, i mit hoved at 

ligne en fi asko. 
  Der var en glad og positiv 
stemning til frokost og da 
dagen hos mig var forbi, efter 
eftermiddagens afprøvning og 
bilkortegen kørte til matchning, 
havde vi haft 3 x parhøns og 6 
fasaner og der var uddelt en 2. 
pr. i ÅK og 2 x 1. pr. UK.
  Til jer der var med ude på 
holdet hos mig, dommer, hun-
deførere og publikummer – tak 
for jeres tålmodighed. Dagen 
blev langt fra det oprindelig 
planlagte, hverken ruten vi gik, 
udsyn for publikum, antallet 
af fugle, men stemningen var i 
top og jeg er klar til at tage ud-
fordringen op en anden gang. 
  Torbjörn.

Fra en af forårets hyggelige træningsture – og inden panikken bredte sig – bemærk 
roen hos terrænlederen – nr. tre fra venstre. Foto Lasse Iversen Hansen.

Ny i bestyrelsen
Lena Sundstrøm

Først og fremmest tak for tilliden til jer, der 
stemte mig ind i Dansk Breton Klubs bestyrelse. 
Jeg glæder mig til at komme i gang med be-
styrelsesarbejdet. Jeg håber på at kunne være 
med til at byde nye medlemmer velkommen og 
formidle DBK, som har aktive medlemmer, der 
gerne støtter og hjælper nye bretonejere, både 
privat og i de enkle aktivitetsudvalg. 
  Personligt sætter jeg stor pris på det sociale og 
det gode humør, der altid er, når vi træner hund 
sammen. Jeg vil arbejde for, at vi får holdt med-
lemsmøder, hvor der er tid til at få diskuteret 
emner som avl og visioner for DBK generer gode 
ideer til, hvordan vi bliver endnu fl ere i klubben. 
Jeg er klar til at trække i arbejdstøjet og gøre mig 
så tilgængelig for medlemmerne som muligt 
samt arbejde for det at enkelte medlem kan 
følge med i bestyrelsesarbejdet. 
  Jeg ser frem til samarbejdet i DBK’s bestyrelse 

og glæder mig til at lære de andre klubber i SJD 
bedre at kende. 
  Lidt om mig. Jeg er født og opvokset på Samsø, 
og med breton i mit barndomshjem. Gift med 
Jan, vi har to voksne børn. Efter børnene fl yt-
tede hjemmefra er der for alvor blevet tid til at 
fokusere på hundene. Før det hele gik i hund, har 
jeg siddet en periode som kommunalbestyrel-
sesmedlem. Af uddannelse er jeg bl.a. social-
formidler. I 2002 købte vi vores første breton og 
her i 2019 står vi med vores første tæve af eget 
opdræt, som vi glæder os til at arbejde med og få 
klar til marken. 
  Bedste hilsner og endnu en gang tak. Lena 
Sundstrøm Pallegyden 4 8305 Samsø, Lena-
sundstroem@live.dk

Lena Sundstrøm – nyt medlem af 
bestyrelsen i Dansk Breton Klub. Privat 
foto.
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Breton på derbypodiet
Derby 2019 blev afviklet på Fyn 
med Vissenbjerg Storkro som 
standkvarter. Der stillede i alt 
81 hunde til start, heraf seks 
Bretons. Alle fem engelske 
racer var repræsenteret og fl ere 
var kommet fra vores nordiske 
nabolande for at deltage. 
  Vi stillede selv med Strandbys 
Fille, en hanhund af egen avl, 
men fortsat meget uerfaren 
på fugl. Han havde sin første 
rigtige stand i februar på en 
træningstur hos Winnie og Jan 
B. Larsen, så vi havde måske 
ikke de helt store forventnin-
ger. 
  Efter velkomst fra Derbyud-
valgets formand Asger Stein 
og hornblæsning af Anders Var-
ming, blev deltagerne opråbt 
og delt op i hold. Herefter blev 
alle deltagere bedt om at fi nde 
sammen med det hold de var 
kommet på, og her skulle alle 
hundene have tjekket tænder 
og hanhundene skulle tjekkes 
for kryptochisme.  
  Vi var nu klar til afgang til 
terræn. Det viste sig hurtigt 
at, Alex Nissen havde fundet 
nogle meget fi ne marker til os, 
og de var fl ot besat med høns. 
Ved dagens afslutning var der 
skudt over 6 hunde på vores 

hold, deriblandt Fille. Vi var 
dog lidt spændte på om dagens 
præstation kunne række til at 
komme videre til dag 2, idet 
han var noget ulydig i 1.slip, 
hvor han fandt 3 rådyr som han 
løb lidt langt efter.
  Der var om lørdagen præmi-
eret 17 hunde med 1.pr – og alle 
gik videre til dag 2 og alle med 
1B. Heriblandt 2 bretons – Fille 
og Engbjergvejs Naele v/Jea-
nette Justesen. 

Lørdagens afprøvning startede 
i en stor rapsmark, som også 
var fi nt besat med agerhøns. 
Da 2.heat var slut, og dom-
merne havde voteret, var der 9 
hunde tilbage til matchningen. 
Heriblandt stadig de 2 bretons, 
Fille var rangeret som nr. 9 idet 
han igen i 1.slip var lidt ulydig, 
og ikke havde den fornødne 
respekt for makkers stand. 
Engbjergvejs Naele var rangeret 
som nr. 4. 
  Matchningen foregik på 
Ørnfeldt Gods ved Kerteminde. 
Her blev der stillet en meget 
stor rapsmark til rådighed for 
matchningen, som startede 
med Fille og en engelsk setter – 
begge hunde slår et par slag ind 
i marken og tager stand, men 

ingen af dem kan påvise vildt. 
Begge bliver koblet og stopper 
her.  Så er det nr. 6 og 7 der skal 
matche, nr. 6 er ES Nordvest-
jydens Nia v/Jan Nielsen. Nia 
fi nder hurtigt fugl, og fortsæt-
ter ufortrødent mod nr. 5. Også 
her fi nder Nia fugl, og skal nu 
gå mod nr. 4 - Engbjergvejs 
Naele. Desværre for Naele og 
Jeanette fi nder Nia igen fugl, 

og Naele tager stand uden 
påvisning af vildt. Engbjergvejs 
Naele sættes af som nr. 5. Jan 
Nielsen og Nia forsætter den 
fl otte opvisning og ender som 
1. vinder på årets Derby. 
  En fl ot præstation af Jeanette 
Justesen og Naele. Stort til-
lykke.
  Anni Hansen.

De to Derbydeltagere, der gik videre til anden-dagen: Fra venstre er det Jeanette 
Justensen med Naele og dernæst Jens Hansen med Strandbys Fille. 
Foto: Anni Hansen.

Redakt¯rens hj¯rne: 
Ofte hører man at en jagthund kun bruges i ca. tre måneder i løbet 
af året – og det som bekendt de tre store jagtmåneder i efteråret/
vinteren. Efter min mening er dette helt forkert, og man kan for 
mig at se være aktiv med jagthunden hele året rundt. Der er i 
princippet et årshjul, som kan man kan inddele i de forskellige 
aktiviteter. 
  Foråret bruges på markprøverne og efterfølges af apporterings-
træning hen over sommeren. I sensommeren og det tidlige efterår 
er der efterårsprøver, og de leder direkte hen til jagtsæsonen, 
der som bekendt slutter udgangen af januar – hvorefter vi kan 
begynde på en ny prøvesæson.
  Herudover er der jo fx udstillinger, der jo også kræver en del 
forberedelse, samt ikke mindst den generelle lydighedstræning, 
der ofte løber af stablen i foråret, men mange steder er det jo en 
helårsaktivitet. 
  Det skønne ved arbejdet med hunden er at opleve hundens ud-
vikling og dermed se den vokse med opgaven – det er livskvalitet.

Arbejdet med den unge hund er prikken over i’et i al hundeopdragelse. Foto: Anne 
E. Krogh.
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Fra omplaceringshund til 3 x vinder af Mesterskabspr¯ven 
i Apportering
Vi havde lige mistet vores Bre-
ton Chivas, der led en voldsom 
og smertefuld død af enten 
rottebid eller rottegift, og var 
selvfølgelig noget knuget af 
sorg over denne voldsomme 
oplevelse.
  Min kone Doris var mest stemt 
for, at vi holdt en længere 
hundefri pause. Det var svært 
for mig, der virkelig savnede de 
mange timer og turene med en 
hund. 
  Min gode hundeven, Michael 
Schrøder, vidste at der var en 2 
1/2 årig Breton- han i Holbæk, 
der skulle fi ndes et nyt hjem 
til. En lidt blød hund, der gik 
sammen med sin far, der var 
noget mere robust i det.
Snart gik turen til Holbæk, 
hvor Theo (breton) og Thomas 
Mortensen tog imod.
  Der var god kontakt med Theo 
lige fra starten. Jeg tror, at han 
nød, at det var ham der nu var i 
centrum, og det var et par men-
nesker med opsparet hunde 
kærlighed, der omfavnede 
ham. Få timer efter var vi på vej 
mod Billund igen med Theo i 
hundekassen.
  På anden dagen fi k Thomas så 
opringningen fra mig at vi nok 
turde at beholde ham. Theo 
opførte sig eksemplarisk, og alt 
tegnede godt.

Nå, så startede hverdagen, 
og vi skulle nu lære hinanden 
at kende. Hvor meget kunne 
hunden? Hvor meget kunne jeg 
forlange af den? Hvor var græn-
serne? En længere proces gik i 
gang med selvfølgelig både op- 
og nedture.
  Gode vaner skulle indøves, 
hvor jeg brugte mange af de 
gode gamle principper med ind-
læring i forbindelse med fod-
ring: Hunden må ikke spise før 
vi har øjenkontakt, og jeg giver 
lov. Hunden må ikke hoppe 
ud af bilen, for jeg giver lov. Vi 
giver aldrig noget ved bordet. Vi 
er ikke i møblerne.
Vi har en indhegnet have, hvor 
hundetræningen kan udfoldes. 
Stort set dagligt, men i små 
doser. Glad og konsekvent 
træning med stop før lysten 
falder og kun, når vi føler, det 

er nu. Tit fordi det er hunden, 
der henter dummyen, at det er 
nu. Alt er indøvet med tydelige 
hånd- og armbevægelser. (Den 
vender vi lige tilbage til).
Jeg prøver at træne min hund 
til at blive „spontan apportør“. 
Taber jeg et stykke papir, er det 
hunden, der samler op. Får jeg 
en „Morfar på sofaen“, vågner 
jeg tit ved, at det er hunden, 
der står med hovedet helt ind 
mod mit, og når jeg svinger 
benene ud over kanten på 
sofaen, ja så bliver mine tøfl er 
bragt. Går vi naturen taber jeg 
tilfældigt en handske og går 
videre. Lidt efter lader jeg ham 
snuse til den anden, og sender 
ham i søg efter den første. I 
haven kan jeg tilfældigt tabe 
mit nøglebundt. Det bliver bare 
fundet. Jeg vil også, at der skal 
afl everes siddende foran mig. 
Altså ikke noget med at gå bag 
om mig, hvor jeg intet kan se, 
og meget kan ske.

På en drivjagt skød jeg et 
smaldyr med hagl. Dyret 
fortsatte, men tydeligt ramt. 
Jeg sendte Theo efter det, og 
pludselig kunne jeg høre, at 
det skreg fordi Theo havde fat 
i det. Da jeg kommer rundt om 
hjørnet og hunden og jeg fi k 
kontakt, ja så prøvede Theo at 
apportere dyret til mig - igen 
den spontane apportør. 
Grunddressur blev indøvet ved 
de to nærmeste jagtforeninger 
— nemlig Billund og Grindsted, 
og her klarede han sig rigtig 
godt. Men ellers så var det 
selvfølgelig i Bretonklubben og 
med udgangspunkt i Fakkeløj-
terne/Kaff eklubben.
  Træning i vand er et kapitel for 
sig, og jeg synes at Theo næ-
sten er bedst til er apportering 
og dirigering i vand. Her bruger 
jeg at starte ham med bekræf-
telse på, at han er på rigtig kurs 
ved at sige ja-ja stort set hele 
vejen. Er der brug for at lave 
større kursændring, så fl øjter 
jeg ham dæk og han vender 
sig i vandet og kigger som om 
han ville sige: Din store idiot, 
det kan jeg jo ikke..! Nu har jeg 
så kontakt med ham, og viser 
med armen hvilken vej han skal 

– sådan!

Dansk Breton klub har som de 
eneste en Mesterskabsprøve i 
apportering, der foregår på en 
praktisk jagt. Der kan deltage 
12 hunde i alt, og adgangen 
er en 1. præmie på klubbens 
anerkendte B prøve i apporte-
ring. Ekvipagen står bag ved 
skytterne, og med hunden fri 
ved fod. Bag hundeføreren står 
en dommer og observerer, om 
der er ro på post. Det er ganske 
krævende, når jagten er i fuld 
gang og skuddene lyder mens 
fuglene falder om ørene på os. 
Det er dommeren, der afgør 
hvad der skal og må hentes.

  Samarbejdet mellem Theo 
og jeg blev så godt, at vi fl ere 
gange har deltaget i dette og 
både i 2014 — 2015 og 2016 blev 
1. vinder.
  Nu er Theo 11 år, og meget døv. 
Så det er nu jeg er glad for at vi 
har trænet kontakt med hånd 
og armbevægelser. Han vender 
sig og afventer mit ønske.
  For at lave en god og lydig 
hund ud of det, er der tre kar-
dinalpunkter — Følger du dem 
kan det lykkes med stort set 
alle hunde og racer.
  Konsekvens, Kærtegn, Leder-
egenskaber
  Held og lykke med træningen.
  Eddie Grundahl

Theo 11 år. Trods døvhed still going strong. Privat foto.
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Dansk Pointer Klubs Hovedpr¯ve 

Flemming 
S¯rensen: 
i daglig tale kaldet (Fille).

I 2003 blev Fille valgt ind i be-
styrelsen. Selvfølgelig fi k han 
overdraget sekretærposten. 
Det betød, at han overtog det 
administrative job ved årets 
hovedprøve. Et job han udførte 
med stor sikkerhed. så da hen 
i 2012 ikke ønskede genvalg, 
stod man pludselig med et 
stort problem. Hvem skulle 
overtage jobbet? Heldigvis 
fortsatte han med arbej-
det omkring hovedprøven. I 
jubilæumsåret og i år har han 
udført et kæmpearbejde. Så 
måske skal vi fi nde en hjælper 
lærling  til Fille, der kan afl aste 
ham. Så han ikke pludselig 
stopper.

DANSK 
POINTER KLUB

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

Foto: Bent Olsen.

For første gang i sit over 100 
års eksistens, afholdt klubben 
sin hovedprøve i den allersyd-
ligste del af Jylland i egnen 
omkring Tønder. I et område 
hvor folk taler et sprog, der næ-
sten kræver, at mange af vores 
østlige medlemmer kunne få 
brug for en tolk.
  Vores standkvarter, var ECCO 
Congress Center. Vel nok det 
fl otteste standkvarter klub-
ben nogensinde har boet på, 
her var faciliteterne helt i top. 
Det var også kun muligt på 

grund af Flemming Sørensens 
evner til at forhandle et meget 
fordelagtigt tilbud hjem. I det 
hele taget, så havde Flem-
ming, som sædvanligt gjort et 
kæmpe arbejde for at skabe en 
hovedprøve af den karat, som 
hundeførerne blev præsenteret 
for. (Hurra for det). 
  Der skulle skaff es 18 terræner 
til de tre dage. Om fredagen 
måtter fi re af holdene møde i 
Stouby hos Jens Stenhøj, ved 
Ringe på Fyn hos Sten Bendt, 
ved Kolding hos Anton Dahl 

og ved Bredsten hos Knud 
Hansen. De øvrige hold blev 
fordelt på Schackenborgs store 
arealer, samt i omegnen af 
Tønder. Nogle af terrænerne lå 
så tæt på grænsen, at enkelte 
hundeførere, der ikke var helt 
sikre på, om deres hunde 
kunne respektere harerne på 
egnen, spekulerede på, om de 
skulle binde hundens pas fast 
i halsbåndet, bare for en sik-
kerheds skyld. 

UK, ÅK og UKK
En lang slange af biler kørte til 
matchning af UK og ÅK øst for 
Tønder ved avlsgården Solvig. 
Her blev vi budt på fl ere store 
kager og kaff e, inden vi gik i 
gang med matchingen. 
 Vinder af UK: Top Point Attila, 
fører Bertil Mårtensson.
  Vinder af ÅK: Fugledes Mille, 
fører Flemming Sørensen.
  UKK: 1v. Fugledes Choko, fører 
Thomas Olsen, 2. v. Fugledes 
Chilli, fører Flemming Søren-
sen., 3. v. Top Point Attila, føret 
Bertil MårtenssonTop Point Attila med fører Bertil Mårtensson gik til sejr i UK. Foto: Bent Olsen.

Vinderklassen
30 hunde var tilmeldt vin-
derklassen, hvilket vil sige 3 
formiddagshold. Over middag 
startede dommerne med 8 
hunde.  Efter matchningen 
havde 5 hunde placeret sig.
  1. v. ck Black Luckys Kaisa, 
fører Kent Svensson, 2. v ck 
Vet Point Athena, fører Bertil 
Mårtensson, 3. v. ck Frierfj or-
dens Randi, fører Jens Have.4. 
v. Sødersjøns Tresette, fører 
Daniel Nilsson, 5. v. Alsbjergs 
Evita, fører Søren Alsbjerg.

De placerede hunde med vinderen 
længst til venstre. Foto: Bent Olsen.

Festmiddagen
Der var lige et glas og en lille 
kage før vi gik til bords.
  Måske var der ikke så mange, 
der hæftede sig ved det, men 
der var en ændringen i den 
måde forsamlingen blev place-
ret på. Det traditionelle højbord 

med alle pokalerne der i løbet 
af aftenen skulle uddeles og 
hvor gæster, æresmedlemmer 
og bestyrelsen skulle sidde, var 
skiftet ud med runde borde. 
Men forandring fryder. Poka-
lerne havde fået deres ejet bord 

bag bestyrelsens bord. Men det 
gav ikke de store problemer. 
En fantastisk og velsmagende 
buff et afsluttende med fl ot 
dessert, serveret af et veloplagt 
personale viste atter centret 
standart. 
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  Alle medhjælpere, dommere 
og terrængivere fi k en lille 
erkendtlighed og en stor tak 
for deres indsats. Uden dem 
ingen hovedprøve. Og inden vi 
så os om, var præmiebordet 
næsten tomt. Hvem der havde 
vundet de fornemme pokaler 
og præmier, kan læses på vores 
nye hjemmeside. Forman-
den havde dog gemt en af de 
største æresbevisninger til slut. 
Dansk Pointer Klubs fortjenst-
medalje. Den blev givet til Tom 
B. Hansen for hans fantastiske 
arbejde for vores klub. Det var 

en meget overrasket og bevæ-
get Tom der modtog medaljen 
af Flemming Fuglede Jørgen-
sen. En klapsalve, som hyldest 
fra festens gæster, viste Toms 
popularitet. 
  Inden vi så os om, var klokken 
blevet mange sluttede festen, 
men alle skulle jo tidlig op. Der 
var en prøve dag igen i morgen.

Jeg stikker ikke. En rørt Tom B. hansen modtager fortjenstmedaljen. Foto: Bent 
Olsen.

Nyt æresmedlem 
Efter afslutningen af generalforsamlingen bad Formanden Alex 
Nissen tage Niels Holger Løkke med ud af lokalet. Herefter bad 
han forsamlingen om sammen med bestyrelsen at udnævne 
Niels Holger til æresmedlem af Dansk Pointer Klub. Forsamlingen 
samtykkede med stående applauder, da Niels Holger atter kom 
ind i lokalet. En meget glad og bevæget Niels Holger takkede for 
den uventede ære.

Et meget overrasket nybagt æresmedlem.  Foto: Bent Olsen.

DKKs forårsmesterskab
DKKs forårsmesterskab blev 
igen afholdt på Tuse næs, iøv-
rigt det sidste. For fremtiden 
overgår prøven til SJD.
  Endnu en gang måtte vi 
se at bedste pointer, denne 
gang Niholys Bess, ejer og 
fører Tage Jessen måtte se sig 
slået i fi naleslippet af engelsk 
setter Tobølbjerg L Sus, ejer 
Søren Gottfredsen. Bess har 
ellers været ret stabil her i 
foråret. En lille trøst var det, 
At Blacks Luckys Kajsa, DPKs 
vinderklasse ved Tønder, måtte 
nøjes med at blev 4. vinder på 
forårsmesterskabet. Kajsa ejes 
og føres af vores svenske ven 
Kent Svensson fra Ystad.
  På prøven placerede to pointer 
sig. 2 v., Niholys Tess, Fører 
Tage Jessen og 4. v., Black 
Luckys Kaisa, fører Kent Svens-
son. Sverige.

De to placerede ekvipager. Det er Tage 
Jessen til venstre. Foto: 

DPKs bestyrelse
Efter generalforsamlingen 
den 22. marts 2019 på Ecco 
Centret i Tønder, trådte besty-
relsen sammen og konstitu-
erede sig som vedtægterne 
foreskriver.
  Konstitueringen er som 
følger: Formand: Flemming 
Fuglede Jørgensen, Næstfor-
mand: Jan Kock, Sekretær: 
Peter Due, Bestyrelsesmed-
lem: Anne B. Hansen, valgt 
for tre år. Bestyrelsesmedlem: 
Steff en Godthaab Olesen, 
valgt for et år. Kasserer 
(udenfor bestyrelsen): Anny 
Diederichsen.

Apporteringspr¯ve
Dansk Pointer Klubs afholder 
apporteringsprøve på Djurs-
land lørdag den 31.august. 
Mødested: Attrupvej 6 8550 
Ryomgård.  Alle racer er 
velkomne. Tilmelding til Børge 
Sommer tlf. 20786075
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Tre dage på Sjælland

Formandskifte
Og så er det da i høj grad værd 
at nævne, at Erling Clausen 
lørdag aften meddelte, at han 
har besluttet at stoppe som 
formand, og at han trækker 
sig fra posten som formand.
  Han afl øses på formandspo-
sten af Allan Nissen.
  Der skal her lyde en stor tak 
til Erling Clausen for hans 
mangeårige og store indsats 
for Engels Setter Klub og 
den engelske setter. En tak, 
som alle medlemmer givetvis 
tilslutter sig.
  Endvidere ønskes Allan Nis-
sen velkommen i formands-
stolen og knæk og bræk med 
det omfattende og vigtige 
tillidshverv.

ENGELSK 
SETTER KLUB 
I DANMARK

Formand:
Allan Nissen, Poulskrovej 27, 
6360 Tinglev. Tlf. 74 64 23 56
e-mail: allan-nissen@outlook.
com

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

Traditionen tro er det tre in-
tense dage, som medlemmerne 
udsættes for, når Engelsk Set-
ter Klub afholder deres årlige 
hovedprøve.
  Arrangementet blev i år 
afviklet med EUC-skolen i 
Audebo som samlingssted og 
udgangspunkt. Et fremragende 
sted, som i alle henseender 
er velegnet et så omfattende 
arrangement: Fine samlingslo-
kaler, gode værelser, veltillavet 
mad og tiptop betjening. Når 

dertil lægges at Claus Olesen 
og hans kompetente hjælpere 
gjorde deres allerbedste, for 
at sikre hunde og mennesker 
optimale forhold, så glæder vi 
os allerede til næste gang Sjæl-
land står for tur til at være vært 
for ESKs hovedprøve.

Langt over 200 hunde blev 
afprøvet. Det kræver store ter-
ræner, men som nævnt indled-
ningsvis var prøveterrænerne 
af høj standard med en fornem 

bestand af fuglevildt.
  Det udløste en fl ot præmi-
eringsprocent, og især mange 
velgående unghunde tog godt 
for sig af retterne. Det lover 
godt for fremtiden. 
  I åben klasse blev der ud-
delt seks 1. præmier og ni 2. 
præmier, og i unghundeklas-
sen blev der uddelt seksten 
1. præmier og én 2. præmie. 
(For yderligere detaljer om de 
præmierede hunde og førere se 
klubbens hjemmeside).

Fremragende terræner på årets hovedprøve og stilfærdig generalforsamling.

Generalforsamling
Generalforsamlingen var over-
stået i løbet af en god times 
tid. Formandens beretning 
og regnskabet Klintholms D. 
Arthur,fra kassereren blev 
godkendt uden nævneværdige 
bemærkninger.
  Men det skal nævnes, at Tage 
Skov og Aksel Nielsen efter 
fl ere års tro tjenesten valgte at 
tage en pause fra tillidshverv i 
klubben. Aksel Nielsen modtog 
ESK´s æresplaquette i sølv 
og Tage Skov i guld for deres 
indsats.

  Nyvalgt til bestyrelsen blev 
Line Hebsgaard Clausen og 
Kenneth Asmussen, som begge 
i forvejen bestrider betydelige 
tillidsposter i klubben

Generalforsamlingen sluttede 
traditionen tro med at klub-
bens årspokaler blev uddelt:
  Kennel Senjas Avlsfad: Kennel 
Nordvestjyden, Kurt Nederga-
ard og Allan Bak.
  Kogtvedsneppen: Klintholms 
D. Arthur, Klaus Olesen.
  Suomi Pokalen: Nordvestjy-

dens Jawa, Kurt Nedergaard.
  Kennel Østkystens Avlspokal 
for hanhunde: Senjas Ilex, Ulrik 
Knaack Nielsen.
  NOF-pokalen ”Årets ung-
hund”: Klintholms D. Arthur, 
Klaus Olesen.
  Vinding et Co A/S “Årets 
hund”: Nordvestjydens Jawa, 
Kurt Nedergaard.
  Kennel Østkystens & Børge 
Madsens Avlspokal for tæver: 
Nordvestjydens Ciwa, Kurt 
Nedergaard.

De fem placerede hunde og deres førere i UKK. Foto: Harris Jensen

Festmiddag
Lørdagens festmiddag og 
efterfølgende dans blev nok 
engang en god oplevelse. Posi-
tiv og glad stemning under hele 
seancen, og så er det da festligt 

at se de mange glade modta-
gere af de mange præmier, som 
bliver uddelt i forbindelse med 
middagen.
  Endvidere var der et festligt 

indslag med en ”udklædt og 
kunstig” engelsk setter. Det er 
nu megagodt, at den ægte vare 
ikke har tilsvarende størrelse.

Familieweekend
2. - 4. august 2019

Tag familien med til „setter-
dage“ ved Vesterhavet.
  Se program og øvrige oplys-
ninger i Jagthunden april.
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Engelsk Settere på toppen
Dansk Jagthundederby 2019:
Derbyvinder: Nordvestjydens 
Nia, Jan Nielsen.
2.-vinder: Vestsallings Abby, 
Tine Broen.
3.-vinder: Macclau Hitched 
Ginny Cocktails, Erling Clausen.

ESK´s vinderklasse:
1.-vinder: Tobølbjergs Sus, 
Søren Gottfredsen.
2.-vinder: Ask, Erling Clausen.
3.-vinder: Klintholms Asko, Jan 

Marinussen.
4.-vinder: Tobølbjergs Lamison, 
Allan Nissen.
5.-vinder: Bjerndrups Neagu, 
Svend Aage Vad.
6.-vinder: Kenzo, Søren Rydahl 
Gotthard.

ESK´s UKK:
1.-vinder: Danceættens Leroy 
de Malou, Tor Fløysvik.
2.-vinder: Nordvestjydens 
Oskar. Ole Dahl Madsen.

3.-vinder: PVNs Nadine, Poul 
Valdemar Nielsen.
4.-vinder: Nordvestjydens Nia, 
Jan Nielsen.
5.-vinder: Bjerndrups Bæver, 
Hans Jørgen Mogensen.

DKKs vinderklasse ved Kol-
ding:
2.-vinder: Otis, Tue Winther 
Iversen.

DKKs vinderklasse ved Vild-
bjerg:
1.-vinder: Nordvestjydens Mi-
chelle, Jan Nielsen.
3.-vinder: Vestsallings Chanell, 
Kristian Fly.

DJs vinderklasse ved Schack-
enborg:
4.-vinder: Bjergagers Tage: 
Aksel Spangsbjerg.
6.-vinder: Nordvestjydens Issy, 
Egon Dynesen.

DJs vinderklasse på Tuse Næs:
2.-vinder: Klintholms Asko, Jan 
Marinussen.

DKKs Mesterskabsprøve på 
Tuse Næs:
1.-vinder: Tobølbjergs Sus: 
Søren Gottfredsen.
3.-vinder: Kenzo, Søren Rydahl 
Gotthard.

De tre på toppen i Dansk Jagthunde Derby 2019. Foto: Kenneth Asmussen.

Kenzo og Søren Gotthard umiddelbart efter det fuglearbejde på forårsmesterska-
bet, som banede vejen til 3.VK på den fornemme prøve. Foto: Harris Jensen.

Allan Nissen - ny formand for Engelsk Setter Klub
Jeg er beæret og ydmyg over den tillid, som medlemmerne og den øvrige bestyrelse har vist mig ved at 
pege på mig som formand for Engelsk Setter Klub.
  Jeg vil gøre mit allerbedste for at leve op til denne tillid.
  De fl este af jer kender mig, men jeg kan da oplyse, at jeg er 53 år, og at jeg har tre børn og to børne-
børn.
  Jeg har arbejdet med stående jagthunde siden 1991, og jeg har haft forskellige racer; bretoner har 
fyldt ganske meget i mit jagthundeliv, men i de sidste mange år har den engelske setter været min 
foretrukne race.
  I al beskedenhed kan jeg oplyse, at jeg – såvel i Danmark som i udlandet – har opnået adskillige top-
placeringer med mine hunde. 
  Ligeledes har jeg under kennelmærket Tobølbjergs opdrættet en række hunde, der har formået at gøre 
sig gældende på allerhøjeste niveau.
  Jeg vil i bestyrelsen arbejde for en smidiggørelse af hele jagthundeorganisationen. Jeg ønsker ligele-
des, at vi i bestyrelsen udarbejder en femårsplan, som kan sikre en målrettet og konstruktiv udvikling i 
klubben.
  Jeg er også bevidst om, at klubben ikke længere udgiver en årbog. Vi må fi nde en måde at sikre En-
gelsk Setter Klubs historie for fremtiden.
  Og så vil jeg naturligvis gøre alt for fastholde medlemsskaren.
  Allan Nissen 

Foto: Flemming Østergaard.
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Vellykket hovedpr¯ve ved Br¯rup

Vil du med i 
roerne?
Husk at sætte kryds I kalende-
ren for en træningsweekend d. 
17. og 18. august ved Darket på 
Lolland. Alle detaljer kommer 
på hjemmesiderne senere på 
sommeren - men datoen er på 
plads - og vi regner helt sik-
kert med, at de har sået roer 
dernede!
  Alle racer er mere end vel-
komne!

Formand:
Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17, 
Allindemagle Ø, 4100 Ring-
sted. 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.

DANSK 
GORDON 

SETTER KLUB

www.dgsk.dk

Foto: Viola S. Larsen.

Der var også i år rigtig god 
stemning, høje forventninger 
og masser af godt hundear-
bejde på vores hovedprøve. 
Landmændene brugte også 
det strålende vejr til at komme 
i marken, og modsat sidste år 
var rapsen langt over knæhøjde 
de fl este steder, så terræn-
lederne var lidt udfordret. 
Der var mobiliseret en masse 
terrængivere og dommere, som 
sørgede for at alle fi k en rigtig 

god oplevelse, og ikke mindre 
29 ud af 119 starter endte med 
præmiering! DGSK skylder en 
ganske særlig tak til alle vores 
dygtige terrænledere, terrængi-
vere og dommere. 
  Tak til alle jer der gjorde 
dagene muligt, og særlig tak 
Anton Dahl som var prøveleder. 
Alle dem der hjalp er nævnt på 
hjemmesiden; www.dgsk.dk 
under nyheder d. 2. april 2019.

Ved afslutningen af den første 
prøvedag var der generalfor-
samling om aftenen – en frede-
lig aff ære som hurtigt var ved 
pkt. 9. Eventuelt. Her blev Ove 
Steen Pedersen hædret med 
DJU nålen for sit mangeårige 
virke som markprøvedommer, Søren Thygesen ønskes tillykke af Anton Dahl der virkede ret sikker på udfaldet af 

matchningen om prøvens bedste ÅK hund. Foto Eliasen.

Vores nye æresmedlem Lauge Larsen. 
Foto Eliasen.

Dejlige marker til dejlige hunde. Foto Eliasen.

og DGSK’s æresmedlem  Bjarne 
Kleis fi k også en tildelt en 
DJU nål for sin indsats i DJU’s 
markprøveudvalg igennem 
en årrække, og til sidst blev 
DGSK’s 25 års nål uddelt til otte 
trofaste medlemmer. Vores 
datagrundlag for uddelingen af 
25 års nålen er ret spinkelt – og 
vi opfordrer derfor til stadig-
hed til at give bestyrelsen et 
fi ngerpeg, hvis der er nogen der 
er overset! 
  Efterfølgende bad formanden 
om ordet, og på den resterede 
del af DGSK’s bestyrelses 
vegne blev Lauge Stiig Lar-
sen udnævnt til livsvarrigt 
æresmedlem. Motivering af 
æresmedlemsskabet kan læses 
på klubbens hjemmeside www.
dgsk.dk. På hjemmesiden kan 
man også læse meget mere om 
hovedprøven, og se hvordan 
bestyrelsen konstituerede sig.

Lørdag samledes vi til match-
ning efter dagens afprøvninger. 

Vinder af matchningen i Åben 
klasse blev Lilleskogens Wayne 
v/Søren Brøndum Thygesen 
– som dermed fi k fornøjelsen 
af at hæve EA’s mindepokal. 
Vinder af matchningen i Ung-
domsklassen blev Troldmar-
kens Lester v/René Pedersen.

Søndag var der traditionen tro 
både kvalitetsklasser, Ung-
domskonkurrenceklasse (UKK) 
og vinderklasse (VK) hvor 19 
hunde blev startet. Her blev 1. 
Vinder Åens Prisca v/Henning 
Rasmussen, 2. Vinder Lillesko-
gens Wayne v/Søren Thygesen, 
3. Vinder Åens Hr. Whitefoot 
v/Erik Petersen, og 4. Vinder 
Vajskær Balic´ v/Henriette 
Clemmesen. UKK blev vundet 
af Snareheia’s Togo v/Ole Kaj 
Frank over Sydåens U. Maika v/
Jan Poulsen
  Endnu en hovedprøve blev 
dermed afviklet i den sædvan-
lige rigtig gode stemning og 
med høj sportsånd. 
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Fra vintersæd og lårh¯je rapsmarker - En spædbarnsfamilies beretninger

I sidste nummer stillede vi 
spørgsmålstegn ved, om man 
kan kombinere baby og mark-
prøvesport? Her er Cecilie og 
Martin Brandt Beckers beret-
ning fra foråret

”Hundefl øjte, dækken og bæ-
resele”, sådan startede vores 
pakkeliste til fl ere af forårets 
træninger og markprøver. Som 
relativt nye i jagthundesporten 
og med vores første Gordon 
Setter på knapt to år ved 
foden, har det hele tiden ligget 
i kortene at dette forår skulle 
være hundens forår. Det har 
helt fra start været planen, at 
foråret 2019’s starter for Skye 
skulle omfatte titler som For-
derby, Dansk Jagthundederby 
og DGSK´s hovedprøve – med 
andre ord, ambitionerne om en 
masse kilometer i benene til 
både hund og fører har været i 
top lige fra begyndelsen.
  Tilbage i september skete 
der imidlertid det, at vi blev 
forældre for første gang til en 
skøn lille dreng, og for mange 
ville dette nok have betydet en 
stærk nedjustering af forårets 
planer, eftersom Skyes fører 
nu også er mor til lille Elias. For 
at få styr på Skyes markprøve-
skæbne, blev der derfor holdt 
familieråd i det lille hjem, og 
det blev hurtigt besluttet, at 
planerne på ingen måde skulle 
ændres. Da vi begge er udtalte 
udendørs- og friluftsmen-
nesker og holder meget af at 
følge vores hunds udvikling på 

marken, faldt det os ganske 
naturligt, at lille Elias ganske 
enkelt skulle lære at være med 
os afsted. Følgende er derfor en 
spædbarnsfamilies forårs be-
retning fra vintersæd og lårhøje 
rapsmarker.

DGSK’s hovedprøve var igen 
i år lokaliseret i og omkring 
Brørup i det sydlige Jylland – en 
længere rejse for os sjælland-
ske landkrabber, og en tur, hvor 
vi med rette måtte konstatere 
at størrelsen vitterligt betyder 
noget… størrelsen på bilen, 
altså. Med diverse lokalprøver 
og endagsudfl ugter i bagagen, 
følte vi os efterhånden rutine-
rede i bilpakning (læs: bil-ud-
stopning!), men udfordringerne 
blev taget til helt nye dimen-
sioner, da der nu skulle pakkes 
til hele fi re dages miniferie. Ud 
over hundens bur, pude, diverse 
markudstyr, dagsrationer og 
førstehjælpskasse, skulle der 
jo også pakkes til familiens 
mindste, hvilket omfattede 
pladsopfyldende ting som lift, 
autostol, klapvogn, badekar og 
aktivitetsstativ med tilhørende 
tæppe bare for at nævne nogle 
få.
  Af uransagelige årsager fi k vi 
puslespillet til at gå op, uden 
at skulle ty til hverken tagboks 
eller trailer, og vi kunne derfor 
drage opløftede og forvent-
ningsfulde afsted mod det søn-
derjyske. Nogle ville allerede nu 
argumentere for, at pakkelisten 
var alt for lang, når ting som 

aktivitetsstativ og ”hunde-
seng” blev anset som værende 
nødvendige, men da vi ankom 
til vores hytte på Foldingbro 
camping, og kunne mane hun-
den til ro på hendes egen plads, 
og Elias slappede komplet af i 
”kendte omgivelser” på tæppe 
og ting med velkendt lyd og 
duft, var det alt besværet værd 
– vi havde oven i købet tid til en 
kop varm kaff e!

Fredag startede markprø-
verne og udfordringerne som 
børnefamilie tog her en mere 
outdoor-inspireret drejning. For 
at få dage i marken til at lykkes 
med en lille størrelse på kun 6 
måneder, er der nogle få, men 
meget vigtige punkter man 
skal holde sig for øje. Først 
og fremmest er babyer nogle 
”vanedyr”, søvn og spisetider 
er alfa omega for en vellykket 
dag, og det handler derfor i høj 
grad om timing, når man er 
med baby på tur. Derudover er 
det vigtigt hjemmefra at have 
forventningsafstemt og lagt en 
plan A, som kan udskiftes med 
en plan B og givet vis også en 
plan C efter barnets humør og 
overskud.
  Det kræver uden tvivl ikke kun 
én, men to dedikerede forældre 
for at få sagen til at lykkes, og 
så skal man som børnepasser 
være forberedt på, at man ikke 
nødvendigvis kan stå i forre-
ste tilskuerrække, når alt det 
spændende sker på marken. 

Når det så er sagt, er det at 
have et barn med jo langt fra 
ensbetydende med at man skal 
være lænket til et bilsæde hele 
dagen – det handler nemlig 
om at have udstyret i orden. 
Hvor hundeførerne læser ter-
rænet for at fi nde den største 
sandsynlighed for fugl, må man 
som garvet baby-fører læse 
terrænet for at vælge den rette 
udrustning. Er der frit udsyn fra 
landevejen kan barnet fi nt sove 
videre i liften på bagsædet med 
en babyalarm ved siden, skal 
hundene på langfart skal man 
måske have den terrængående 
klapvogn frem (haha! Som om 
en sådan fi ndes!), og bliver ter-
rænet mere kuperet, må baby 
en tur i bæreselen, så man kan 
komme ud over stepperne i en 
fart.
  Alt dette skal naturligvis 
foregå i den rette mængde 
påklædning, eller lag, der let 
kan tilføjes og fj ernes efter 
behov, så man ikke sænker 
kortegen unødigt pga. diverse 
garderobeskifte. Som lille baby 
har man, når det så er sagt, en 
helt bestemt del af garderoben, 
som jævnligt bør skiftes, både 
af hensyn til bilens indeklima 
og risiko for røde rumper. Her 
kommer man som relativt 
nybagte forældre igen på prøve, 
hvis man vælger at have junior 
med i marken. I marts måned 
er vejret sjældent til bare baby-
baller i vestenvinden, og man 
må derfor slå sig til tåls med 

Når der ikke kigges på hunde, så kan der kigges på baby. Foto Eliasen.

En glad og tilfreds baby på markprøve. (Red: Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre 
med sunde og trygge børn.) Foto M. Brandt Becker.
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bleskifte under bilkabinens 
trange kår. Her gælder følgende 
læresætninger; du mangler al-
tid fem centimeter og en ekstra 
hånd; vådservietter? Bare brug 
rigeligt! – og ”what ever you do, 

don’t panic”. 
  Her på bagkanten af forårets 
markprøver er vi blevet mange 
oplevelser rigere, og har fået 
mange nye erfaringer med i 
bagagen både som hundefolk 

og forældre. Elias har været 
en god samtalestarter for 
os, der er nye i Gordon Setter 
regi, og vi har høstet mange 
anerkendende smil og gode råd 
undervejs. Til dem som måtte 

have lyst til at spørge, så er det 
er ikke let at have en baby med 
i marken, men ja, vi ville uden 
tvivl gøre det igen!

Tillykke til Troldmarkens Jill-Sif

Troldmarkens Jill-Sif og Anton Dahl der blev 6.vinder på Forårs DM.
  Glæden er ikke til at tage fejl af hos Antons Dahl og Troldmar-
kens Jill-Sif. Foto: Søren Thygesen

DGSK apporteringspr¯ver 
Søndag d. 21. juli ved Gørding i Sydjylland. ESK har apporterings-
prøve inden os. 
Lørdag d. 29. juni på Lammefj orden v. Gislinge på Sjælland, med 
udtagelse til Sjællandske racedyst. DISK har prøve inden os. 
Lørdag d. 3. August på vores familieweekend ved Rødhus Klit i 
Nordjylland. Her kåres Klubmesteren i Apportering. 
Vi håber også at kunne stille med et hold på Fynske racedyst i år, 
se mere om dette og hvordan du tilmelder dig prøverne på www.
dgsk.dk
Alle racer er naturligvis velkommen til træninger og prøver

Foto: Annette Laursen.
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Et r¯dt forårDANSK IRSK-
SETTER KLUB

Formand:
Brian Krog, Lykken 13, Krej-
bjerg. 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-Folding-
brovej 2, 6683 Føvling. Tlf. 51 
55 68 41.
e-mail:  talactho@gmail.com.

www.irsksetterklubben.dk

Vi kan se tilbage på et forår 
hvor den røde hund har gjort sig 
fl ot bemærket rundt omkring 
på landets prøver. Mange 
præmieringer i ungdomsklasse 
bevidner om en god bredde af 
unghunde godt på vej blandt 
den irske setter. 12 startende ir-
ske settere på Dansk Jagthunde 
Derby hører også til sjældenhe-
derne, og på trods af de svære 
betingelser vejret gav på før-
stedagens afprøvning, så viste 
mange af hundene fl ot fi gur på 
de fuglerige fynske terræner.
  Jan Lorentsen og Skye kom 
som eneste Irske Setter med vi-
dere og blev overført med 1B til 
anden dagen, hvor de trods en 
god præstation blev sat af efter 
andet heat i det stærke felt.
  Foråret har desuden budt en 
del irske settere velkommen 
gennem det stramme nåleøje til 
vinderklasse – ved hurtig optæl-
ling kan nævnes minimum seks 
irske settere der dette forår har 
opnået karrierens første første-
præmie i åben klasse. Ved fl ere 
af forårets fælles vinderklasser 
har den irske setter også gjort 
sig godt bemærket med fl ere 
placeringer hvoraf der blandt 
andet kan nævnes to førstevin-

dere ved prøverne i henholdsvis 
Herfølge og på Tuse Næs.
  Efter afviklingen af DISK 
egen forårsvinderklasse kom de 
fi re hunde Bjerkaasens Siff , Red 
Garlic Red Pepper, Settermosen 
Charites og Æblevangen Evian 
med til mesterskabsprøven der 
igen i år blev afholdt på de fi ne 
terræner ved Tuse Næs. Årets 
mesterskabsprøve bar præg af 
det længerevarende gode vejr, 
men fælles for alle hunde blev 
de afprøvet på vintersædsmar-
ker, og det var med at slå til 

når chancen for fugl bød sig. 
Længste strå blandt de irske set-
tere trak Settermosen Charites 
der med en stærk fugltagning 
blev eneste irske setter videre til 
andet heat. Årets mesterskabs-
prøve stoppede desværre for 
Charites og den irske setter lige 
inden matchningen. 
  Et forår der må siges at have 
været begivenhedsrigt for de 
røde hunde når der ses tilbage 
på præstationerne rundt om-
kring ved prøverne i det danske 
land!

Jan Lorentsen, Camilla Paradis og Frank Krøyer med deres præmierede ung-
hunde. Foto: Frank Krøyer.

Aktiviteter
Aktiviteter vil løbende blive 
annonceret på hjemmesiden.

SJD Udstilling Vissenbjerg 
16. juni
Husk der serveres gratis 
morgenmad fra kl. 08.00. 
Udstilling starter kl. 09.30, 
der er mulighed for gratis 
ringtræning fra kl. 08.30.

Klubweekend d. 2.-4. august
Familieweekenden afhol-
des igen i år på Rødhus Klit 
Camping i samarbejde med 
ESK og DGSK. Der vil som 
vanligt blive afholdt appor-
teringsprøve og udstilling i 
forbindelse med weekenden, 
der også i år byder på en lang 
række fl ere arrangemen-
ter. Program og yderligere 
information fi ndes på DISK 
hjemmeside.

DISK Efterårsvinderklasse 
2019
Efterårsvinderklassen af-
holdes i år d. 21. september 
på de fi ne terræner omkring 
Toftegaard i Nordjylland. Prø-
veleder: Ulrik Kjærsgaard 

Hovedpr¯ve - en oplevelse
Selvom jeg i denne jagthunde-
verden er forholdsvis ung med 
mine kun 17 år, så forelskede 
jeg mig hurtigt i den irske 
setter og anskaff ede for kort 
tid siden en hvalp som i dag er 
8 måneder. Jeg var lidt opsø-
gende i forhold til at skabe 
kontakter og fi k hurtigt fat i 
et par stykker der fi k mig med 
ind i markprøvesporten. Det 
var derfor ganske naturligt for 
mig at skulle med til Sjælland 
og opleve årets hovedprøve, 
selvom min egen hund endnu 
ikke er gammel nok til at blive 
stillet på prøverne.
  På trods af at jeg ikke før 
havde oplevet noget der kunne 
minde om det arrangement 
som en hovedprøve er, så 
havde jeg gjort mig mange 
tanker og forventninger både i 
forhold til det sociale og selve 
afprøvningen af hundene. Jeg 
må sige at allerede torsdag 

aften blev alle forventninger 
indfriet og jeg følte mig virkelig 
taget godt imod! Alle snak-
kede, stemningen var god og 
der var en kæmpe følelse af 
fællesskab – der kan ikke være 
mange hundeklubber med så 
godt et sammenhold!
  Jeg har tidligere på foråret 
overværet markprøver, men 
jeg fi k allerede fredag en 
fornemmelse af at stemningen 
i marken er helt anderledes 
under sådan en hovedprøve. 
Det er ligesom at hundefører 
og publikum lå konkurrencen 
lidt i baggrunden til fordel for 
at hygge sig socialt. For mig var 
festmiddagen et kæmpe hit, 
jeg fi k talt med en del andre 
mennesker end når jeg var med 
i marken, og det var nemmere 
at komme lidt tættere på fl ere 
af dem.
  Hovedprøven var virkelig en 
god oplevelse, og jeg forstår 

Christian Christensen og Vorrehøjs 
Quno til DISK Hovedprøve 2019. Foto: 
Christian Christensen.
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ikke, hvorfor der ikke er fl ere 
unge mennesker der interesse-
rer sig for hundesporten, for jeg 
fi k virkelig en følelse af at der 
er plads til alle!  
  Jeg vil gerne sige tak til alle 
som har taget godt imod mig, 
både til hovedprøven men også 
ude til markprøverne.
  Stor hilsen
  Christian

Arkivfoto: Frank Krøyer.

Guld og s¯lv
DISK hædersnål i guld
Flemming og Birgit Jensen har 
været aktive medlemmer af 
DISK i tæt på 50 år. De har ud 
over at være fl ittige og dygtige 
markprøvedeltagere samt 
opdrættere, også været et hjer-
tevarmt værtspar der blandt 
andet åbnede deres hjem for 
indkvartering af 15-20 menne-
sker i forbindelse med den Nor-
diske Irsk Setter Konference. 
Senere deltog de begge som 
DISK repræsentanter ved den 
ottende Verdens Konference i 
Dublin i 1995. 
  Desuden har Flemming gen-
nem mange år været en del 

af DISK bestyrelse og diverse 
udvalg, alt imens Birgit i mange 
år har varetaget posten som 
Pokalforvalter, og fi k det hele 
sat i system.
  Den nordjyske lune og humor 
kendetegner Flemming og Bir-
git som altid har været aktive 
og værdifulde medlemmer i 
DISK gennem deres trofaste 
indsats for den Irske Setter.
  Flemming og Birgits store 
engagement for klubben blev 
under dette års Hovedprøve 
påskønnet ved tildelingen af 
DISK Hædersnål i guld. 

DISK hædersnål i sølv
Birte Jensen kom ind i DISK 
for omkring 25 år siden og har 
siden dengang bidraget utrolig 
meget til det sociale samvær 
i klubben. Birte brænder både 
for sine egne røde settere, men 
også for andres og hun er altid 
den første der står klar med 
et stort smil, et kram og en 
lykønskning. 
  Birte yder en stor indsats for 
DISK ved blandt andet udstil-
lingen på hovedprøven og den 
store årlige fællesudstilling i 

Vissenbjerg. Der er aldrig nej i 
Birtes mund når DISK spørger 
om hjælp. Birte er aktiv delta-
ger ved langt de fl este af klub-
bens arrangementer, og værd 
at nævne er også at Birte selv 
har ført en af sine egne hunde 
til første præmie i åben klasse. 
Birte udfører enhver opgave for 
klubben med omhu, perfektion 
samt kæmpe engagement, og 
det blev under dette års Hoved-
prøve værdsat ved tildelingen 
af DISK Hædersnål i sølv.

Birgit og Flemming Jensen, der under dette års hovedprøve modtog guldnålen. 
Foto: Gunnar Jensen.

Birte Jensen tildeles Sølvnålen ved DISK Hovedprøve 2019. Foto: Gunnar Jensen.

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

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte

Sørensen

Tlf
27636780 - 60132000

Email:katholt@private.dk
Bestilling modtages på æg, kyllinger og

familier

AGERHØNS & FASANER

Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning

Sjodvangen 8, 
5610 Assens

Mobil:
40434850

www.agerhons-
opdraet.dk

email: 
alexnissen@c.dk
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Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213 

www.midtjyskvildtfarm.com 

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 

Fasaner og agerhøns

 
 
 
 
 
 
 
 

EN VÆRDIG AFSLUTNING PÅ ET GODT LIV 
Kremering af hunde, katte og mindre kæledyr 

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

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

Få 2 gratis besøg hos dyrlægen årligt

2 årlige besøg 
hos dyrlægen

Vaccination Fri kloklip Intet 
receptgebyr

Rabat 
på foder

Gratis klient- 
arrangementer

Meld din hund eller kat ind i vores sundhedsprogram AniPlan Basis og få alt dette for 119kr./md.

RUBRIKANNONCER

MØGELHØJ JAGTHUNDECENTER
v. Camilla Møgelhøj

Enetimer      -      Holdtræning
Hunde tages i træning

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

Jagthunden nr. 3/2019
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Hvad har din hund  
lavet i dag?

Lege hent pinden, hundesport, jagt og lange 
gåture er blot nogle af de aktiviteter, som  
du og din hund kan nyde sammen.  

Det er naturligt, at din hund bliver mere  
eller mindre nedslidt med alderen, hvilket  
kan føre til ubehag og bevægelsesproblemer.  

Desværre forveksler alt for mange 
hundeejere symptomerne med,  
at hunden bare er blevet ældre  
og måske lidt mere doven.

 

 

På farten med Canosan®

Canosan® er et fodertilskud specielt udviklet til at støtte den normale funktion i ledbrusk, ledkapsler, sener og ledbånd. 

Lege hent pinden, hundesport, jagt og lange
gåture er blot nogle af de aktiviteter, som 
du og din hund kan nyde sammen. 

Det er naturligt, at din hund bliver mere 
eller mindre nedslidt med alderen, hvilket 
kan føre til ubehag og bevægelsesproblemer.

Desværre forveksler alt for mange
hundeejere symptomerne med,
at hunden bare er blevet ældre 
og måske lidt mere doven.

På farten med Canosan®

dC

Canosan® er et ledtilskud 
indeholdende GLME 
– Ekstrakt fra den grønlæbede 
musling med naturlige 
glykosaminoglukaner, der 
omdannes til stoffer, der naturligt 
forekommer i hundens krop, som  
en del af ledbrusken

- fås også til katte

ABCD

C ® t fC ® t f d

www.canosan.dk & find nærmeste forhandler
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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.

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


