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Læs særligt om:
På jagt efter agerlandsnaturen
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Jagthunden har været en tur ude i den
vestjyske natur sammen med ”fuglemanden” Jens Gregersen. Det blev til en
snak om de forskellige agerlandsarters
muligheder i almindelighed og fremtiden
for agerhønen i særdeleshed.
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Hvad er vi optaget af?
Når disse linjer læses, er de ﬂeste af bladets
læsere sikkert optaget af, at der kun er kort
tid til, jagtsæsonen begynder. Sådan skal
det naturligvis også være med jægere, men
et eller andet sted er de ﬂeste af os også
optaget af andre spørgsmål og aktiviteter i
forbindelse med vore hunde.
Mange vil være optaget af, at nu går
prøvesæsonen i gang, og man skal ud og
vise, hvad hunden kan og forhåbentlig høste
præmier og hæder. Det er helt ﬁnt. Prøverne
er en væsentlig del af vores arbejde med
hundene, selv om det kun er en mindre del
af medlemmerne, der deltager.
Der er også forskel på, hvilke prøver, vi
er optaget af. Mange er optaget af vore
traditionelle markprøver, andre er fuldbrugsprøvefans, medens andre igen synes, det er
spændende at arbejde med forskellige test af
de unge hunde. Til testene kommer der helt
sikkert medlemmer, som vi ellers ikke ser i
forbindelse med vort traditionelle prøvetilbud.
Det er godt, vi er optaget af noget forskelligt, for vore hunde er forskellige, og dem,
der ejer dem, er forskellige. Mangfoldighed
er spændende og i langt de ﬂeste tilfælde
medvirkende til udvikling af nye tanker og
ideer.
Men et eller andet sted synes jeg, at vi
mangler at være optaget af noget, der måske
er mere væsentlig, nemlig hvordan vi får
vendt bøtten og igen bliver ﬂere medlemmer
i specialklubberne. Det hjælper nemlig ikke
noget, at vi arrangerer prøver og tests, hvis

vi til sidst ikke har nogen at holde prøver
for.
Men hvordan får vi ﬂere medlemmer?
Det gør vi først og fremmest ved, at vi har
et tilstrækkeligt udbud af hvalpe, så nye
hundeejere kan tiltrækkes. Dernæst gør vi
det ved at have tilbud til de nye medlemmer
og til de gamle, som tilfredsstiller de behov,
de har, for at få uddannet deres hund til en
duelig jagthund. Det gør vi kun ved i et tæt
samarbejde på tværs af racer og klubber at
få etableret det brede udbud af medlemstilbud og ved at arbejde målrettet sammen
om hvervekampagner og på den måde være
synlige i ”jagthundebilledet”.
I den forbindelse er det lidt trist at erfare,
at kun to af specialklubberne under SJD
var repræsenteret på Brahetrolleborg Game
Fair. Her var ellers en unik mulighed for at
komme i kontakt med jægere og potentielle
hvalpekøbere.
På positivsiden tæller så, at der nu igen
er udklækket et nyk kuld instruktører fra
DRKs og DMKs instruktøruddannelse, og
det er helt uforståeligt for mig, at de øvrige
specialklubber ikke for længst har koblet
sig på uddannelsen. Skal vi have gode
medlemstilbud, må vi nødvendigvis have
instruktører, der er uddannet målrettet mod
stående jagthunde.
Set fra min redaktørstol, bør vi også være
optaget af, hvor der kan etableres gode
træningsområder. For nogle år siden var der
fremsynede klubber, der legede med tanken
om at lave egentlige regionale træningscen-

Carsten forlader redaktionen

Løst og fast

På grund sin arbejdsmæssige situation
har Carsten Dahl-Hansen set sig nødsaget
til at frasige sig sit hverv på Jagthundens
redaktion.
På redaktionens vegne vil jeg gerne takke
Carsten for indsatsen og samarbejdet. Det
har været til stor inspiration og til stor
hjælp.
Knæk og bræk fremover.
FØ.

Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Alle opdrættere kan få et antal eksemplarer af bladet til uddeling (seneste nummer) ved at sende en mail til redaktionen,
jagthunden@fjd.dk.
Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelsesporto. Det vil typisk beløbe sig til 175 kr.
for et kuld hvalpe.
Red.

Få det nu fikset!
Mange er ofte irriteret over, at man i kataloger for prøver og udstillinger ikke kan se,
hvem der ejer de pågældende hunde.
Det er som bekendt et udslag af den nye
databeskyttelseslov, men enhver hundeejer
kan selv sørge for, at det fremadrettet bliver muligt. På hundeweb kan man sætte en
lille ”lus”, som betyder, at ejeroplysninger
bliver tilgængelige. Det gøres i forbindelse
med tilmeldingen.
Få det nu ﬁkset, så vi alle kan se, hvem
den pågældende hund tilhører. Alle vil jo
gerne nævnes, hvis de vinder, så….
Red.
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tre i FJD-regi. Ideen
døde desværre,
og nu er der ikke
længere noget, der
hedder FJD. Vi
har ikke længere
en samlende organisation, der kan tale og
sætte aktiviteter i gang på specialklubbernes vegne.
Nu svæver hver enkelt specialklub frit
i luften, og måske er det problemet. Der
er ikke længere nogen organisation, som
kan tage samlende initiativer. Jeg nævner i tilfældig rækkefølge blot nogle af
initiativerne fra de seneste 10 år. Udvalg
for markvildt og natur, fremtidsseminar,
Markvildtpris og Agerhønefond. Mon disse
initiativer ville have set dagens lys i dag?
Hvis jeg med mine mere end 50 år i
arbejdet med og for de stående jagthunde
skal komme med et bud på, hvad vi bør
være optaget af, så er det, at specialklubberne skal ”rykke tættere sammen i bussen”
og lave nogle samarbejdsstrukturer, der
kan bære mange år ind i fremtiden og som
i promovering af vore racer kan matche
retrievere og spaniels.
I en tid, hvor agerlandsfaunaen i almindelighed og markvildtet i særdeleshed er
i fokus, er der brug for at lære kommende
generationer af jægere, at man godt kan gå
på jagt og gøre det i selskab med en stående
jagthund.
Knæk og bræk med jagt og prøver.
Flemming Østergaard, redaktør.

SJD på landsskue
Foto: Flemming Østergaard.

Der skydes færre agerhøns
Den foreløbige opgørelse over jagtudbytter 2018/19 er kommet. Den viser igen
nedgang i udbyttet af agerhøns. I 2017/18
blev der nedlagt 20.551 agerhøns, medens
der i den seneste sæson er et udbytte på
godt 18.000. Hele vildtudbyttet kan ses
på: http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/
Udgivelser/Notater_2019/Vildtudbyttestatistik_2018_19.pdf.
Jagthunden nr. 4/2019

SJDs Udvalg for markvildt og natur havde
i samarbejde med DJ kreds 2 en stand på
Landsskuet i Herning, som blev afviklet
d. 4. – 6. juli.
Primus motor for standen var Carlo Nørtoft og Svend Erik Jensen, der begge har
været med i mange år, men de har aldrig
haft så travlt som i år.
Der var ifølge Carlo og Svend Erik
utrolig mange besøgende, der ville høre
om faunastriber og have gode råd om udsætning af familieﬂokke, så der var rigtig
meget at lave de tre dage.
FØ.

Til forskel fra vores konkurrenter er alle vores biler bygget til firehjulstræk,
og du får det med som standard*. Det giver sikkerhed, fremkommelighed og
en køreoplevelse ud over det sædvanlige.
e. Med højeste karakter i Euro NCAP
og med det markedsledende EyeSight-førerassistentsystem
ørerassistentsystem om bord får du
svært ved at finde en mere sikker bil. Uanset
nset hvilket eventyr du skal ud på.

Subaru Outback fra 503.880 kr
Brændstofforbrug ved blandet kørsel 11,6 km/l WLTP / CO2 193 g/km WLTP. Vi tager forbehold for trykfejl.
Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er inkl. leveringsomkostninger.
*Vores sportsvogn Subaru BRZ har dog baghjulstræk.

subaru.dk
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Hønsejagt
Jagttiden for agerhøns er kort, men der er jægere, som sætter netop denne jagt
over alt andet. Måske fordi den er så kort. Der gør oplevelsen mere intens.

Tekst: Kim Spanggaard
Foto: Maud Matsson m. ﬂ.

Hunden har rejst en stor ﬂok høns og respekterer.

For mig er jagt med stående hund, den optimale måde at gå på jagt på. Dermed ikke sagt, at jeg ikke sætter pris på andre jagtformer, for det gør jeg, men samspillet mellem stående hund og jæger under jagten er jagtoplevelse fra øverste hylde.
Jeg glæder mig hvert år ekstra meget til den 16. september, for da går agerhønsejagten ind. Det er nok den jagt, jeg sætter størst
pris på.
Nu vil det så vise sig, om vores træning, både vores og hundens har virket, og vil ”bære frugt” om man så må sige.
Det er nu, vi skal ud og se, hvad hundene kan, efter alle de timer, man har brugt sammen med dem. Enkelte har formentlig været
på div. markprøver i løbet af foråret med mere eller mindre succes.
Racen er egentlig underordnet, bare hundene vil gå på marken og kan ﬁnde fugle, sætte dem og rejse på ordre samt respektere
fulgene, når de letter.
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og bringes retur.
Sæsonens første agerhøns er leveret, og
det er altid en helt fantastisk følelse at stå
med den nyskudte fugl i hånden.

Både hund og jæger er så klar, som man kan blive. Foto: Flemming Østergaard.

Høns på tasken
Af sted går det til reviret sammen med gode
jagtvenner og hunde – naturligvis stående
hunde.
Nu slippes der en eller to hunde af gangen, og vi lader dem arbejde godt. Det er
spændende at se, om der er fugle hjemme
på marken. Vi går lidt bagved – småsnakker lidt – mens der bliver holdt øje med

hundene, som vi dirigerer lidt, så vi får dem
til at komme helt ud i hjørnerne, der hvor
fuglene lå sidst, da vi var ude at træne. Det
er her, man kan se hvem af hundene, der er
de gamle garvede, og hvem der er nye, for
de gamle rutinerede hunde kan være lidt
egenrådige og søger der ud, hvor fuglene
”plejer” at ligge, med det samme.
Vi nyder synet at de arbejdende hunde
stilen, deres arbejde, deres energi og glæde
ved at blive sluppet og arbejde for os på
marken.
Pludselig laver den ene hund en kraftig
markering, og med et er alle klar. Nej,
hunden løser igen, slår et nyt slag ud på
marken. Det ser godt ud, og der er fuld fart
over feltet - BUM – hunden har smidt sig i
stram stand. Alle er så klar. Hurtig laver vi
en aftale om hvem, der gør hvad, og samtidig har vi fuld opmærksomhed på, hvor
hundene er. Vi skal ikke have noget ødelagt.
Derefter går vi op til hunden i roligt
tempo. Hvor er den anden hund? Sekunderer den, eller skal den kaldes ind? Det er
altid spændende, om hunden kan holde fuglene, til vi kommer op til den, og vi holder
alle vejret. Endelig er vi oppe ved hunden.
Vi kikker lige på hinanden – er alle klar?
Jeps, vi er så klar, naturligvis er vi det. Det
er jo det her, vi glædet os til, og har trænet
vores hunde til. Det er det, vi har gået og
ventet på. Vi kan se, at hunden er klar, og
den kikker måske lige bagud efter os. Kom
nu - hvor bliver I af?
Hunden får rejseordre. Den springer frem
og rejser en pæn ﬂok høns på 9-10 stk.
Føreren råber dæk. Hunden følger lige lidt
efter to til tre meter og smider sig så. Der
bliver skudt. Ramte skytterne? Ja, to fugle
falder en til højre og en til venstre. Den
til venstre ser anskudt ud. Hunden sendes
hurtigt efter fuglen med kommandoen:
– Apport! Hunden er hurtig henne, hvor
fuglen faldt. Der arbejdes, hunden markerer
kort med stand og springer frem og tager
fuglen og kommer retur med den. Af sted
efter den anden fugl. Den lå hvor den faldt
Jagthunden nr.4/2019

Det er kvalitetsjagt
Vi står og snakker lidt, om vi skal tage en
anden mark og lade resten af ﬂokken få
fred. Vi vælger at lade fuglene få fred og
skifter terræn, og to nye hunde slippes.
Sådan kunne historien forsætte med
samme intensitet, til hundene har ”skummet” alle vores marker. Måske har vi haft
held og fået en fem til seks agerhøns på
tasken. Alt efter, hvor mange fugle vi har
set, aftaler vi måske en ny tur, inden jagttiden slutter.
Alt dette og mere til gør, at jeg personligt
er vild med jagt for den stående hund. Dens
stædighed, udholdenhed, den høje fart, den
pludselig stramme stand – fra høj fart til
stilstand på få mikro sekunder – fugle, der
sættes og rejsningen – det perfekte samarbejde mellem fører og hund samt hundens
eminente evne til altid at ﬁnde fugl - det er
det, at det hele går op i en højere enhed, der
gør det hele værd samt alt det arbejde, der
er lagt i hunden for at nå der til. Derfor er
jeg bidt af jagt med stående hund, og nu er
der kun få uger til, at det igen går løs.
At vores hunde også mestre mange andre
færdigheder, gør det jo ikke ringere.

At stå med en nyskudt agerhøne i hånden.
Foto: Flemming Østergaard
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Hundetøserne

De seneste 10 – 15 år har vi fået flere kvindelige hundeførere og jægere. Her bringer vi seks miniportrætter af nogle af de aktive.
Tekst: Jette Veggerby

Foto: Leif Estrup Christensen.

Foto: Hanne Buhr.

Navn: Christina Bak
Hjemsted: Kalundborg
Alder: 53 år
Hunderace: Irsk Setter og Gordon Setter
Hjemmeside: www.aeblevangen.com

Navn: Pernille Pedersen
Hjemsted: Årslev
Alder: 34 år
Race: Ruhåret Hønsehund

Det ypperste for mig er at skyde en fugl for min egen hund. Jeg har
gået med hund på markprøve en del år, og jeg har været inviteret
med på jagter som hundefører rigtig mange gange. Derfor startede
jeg på et jagttegnskursus for ca. to år siden, og nu har jeg været
med på jagt med mit eget gevær.
Jeg har dog stadig til gode at skyde fugl for min egen stående
hund. Jeg glæder mig til at ringen sluttes; stand – rejsning – skud –
apportering. Om det så er en fasan, agerhøne, bekkasin eller sneppe
er underordnet i min verden.
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Jeg prioriterer altid de jagter, hvor jeg er inviteret med som hundefører. Det øjeblik, hvor jeg fornemmer, at min hund er i ro, der
er blevet stille i skoven, er det bedste. Når jeg så kommer igennem
et hegn, løfter blikket og ser min hund i stram stand, selvom der er
andre ikke stående hunde omkring ham, så bliver det ikke bedre.
Eller når sommerens træning resulterer i, at skytten løfter på hatten
for os, fordi min hund igen har hentet en tyndskudt fasan for ham,
så er jeg glad.
Jagt med stående hund er aldrig kedeligt.

Jagthunden nr. 4/2019

Foto: Jørn Abildgaard.

Foto: Selﬁe.

Navn: Ingeborg Abildgaard
Alder: 71 år
Hjemsted: Støvring
Race: Korthåret Hønsehund
Hjemmeside: www.kennelabildgaards.dk

Navn: Winnie Beuchert Larsen
Hjemsted: Egtved
Alder: 48 år
Hunderace: Breton
Hjemmeside: www.janogwinnie.mono.net

Jeg ﬁk min første Korthåret Hønsehund tilbage i 1979. Det var lige
fra første færd med Frei, som blev DKJCH, en dejlig oplevelse. Når
træning og samarbejde med hunden, såvel på prøver som på jagt,
går op i en højere enhed, kan man ikke ønske sig noget bedre. Tæt
kontakt og forståelse mellem mig og mine hunde har altid været det
primære mål.
På jagt, når min hund kommer og aﬂeverer et nedlagt bytte, betyder det mere, end jeg selv får skudt noget.
På prøver er det dejligt, når min hund udfører opgaven til UG,
som DKJCH Abildgaards Joy gjorde på Forbundsmesterskab med
sølvmedalje og 232 point, i Vinderklasse, eller når det gav1. præmie på fuldbrugsprøve.

Jeg har haft stående jagthunde, siden jeg som 16-årig ﬁk jagttegn,
og jeg har altid brugt mine bretons til alt slags jagt.
Jeg holder utrolig meget af at arbejde med mine hunde. At træne
de unge hunde, se dem vågne på vildt, og efterfølgende bruge dem
på jagt, er en stor fornøjelse.
Som ung drev jeg, sammen med min mand meget agerhønsejagt,
og der er skudt mere end 1.000 agerhøns for vores bretons. De
senere år, er jeg begyndt at dyrke sneppejagt, og har snuset til jagt
på Sveriges hønsefugle, nogle fantastiske jagtformer, hvor samarbejdet med hunden er i højsædet.

Jagthunden nr.4/2019
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Navn: Lisbeth Ahm Hansen
Hjemsted: Hammel
Alder: 42 år
Hunderace: Gammel Dansk Hønsehund
Hjemmeside: www.ahm-hansen.dk
Jeg har sammen med min mand haft Gammel Dansk Hønsehund
siden år 2000.
Jeg tog mit jagttegn samme år, imens jeg var på barsel med vores
første barn. Men der var ikke så meget tid til jagt. Først her de
seneste år, hvor børnene (tre stk.) er blevet mere selvhjulpne, er der
endelig blevet tid til det.
Jeg er ikke nogen hardcore jæger, men jeg nyder meget at være
afsted med min jagthund. Jeg nyder samarbejdet og at se hunden
arbejder intens på opgaven.
Jeg nyder øjeblikket, hvor hunden pludselig fryser og står i den
smukkeste positur, standen. Om jeg får skudt fuglen eller ej, er ikke
det vigtigste for mig. Det vigtigste er samarbejdet med min hund,
være i naturen, selskabet med andre jægere og glemme alt andet
stress og jag fra dagligdagen. Kun fokus på at ﬁnde vildtet og få
pulsen lidt op!
Vi har avlet 8 kuld, og jeg nyder arbejdet med at forme de små
nuttede pølser til nye velstimulerede latente skarpe jagt- og kærlige
familiehunde, der er klar og åbne for, hvad de nye ejere nu vil putte
i dem af læring i deres kommende tilværelse. Jeg nyder at følge
deres opvækst og stå bi med, hvad det nu kunne være nødvendigt.

Foto: René Hansen.

Navn: Annica Kjær Pedersen
Hjemsted: Himmerland
Alder: 53 år
Hunderace: Gordon Setter
Jeg har haft Gordon Setter i 48 år, og nu har jeg Åens P-Mac og
Nymarkens Ness. Det er naturligvis hønsejagten der er nummer ét
for mig, og den 16. september er min juleaften. Intet er mere fantastisk, end når de sort - brune afsøger marken i høj fart med god
stil og så lige pludselig, går der et ryk igennem hunden, og den står
for fugl. En præcis rejsning hvor jeg får et godt skud, og GS-eren
apporterer villigt.
Jeg er især begejstret, hvis det er unghunden, det lykkes med det,
og det er den gamle der sekunderer - sådan en dag kan man ski’sme
røre himmelen.

Foto: Erik Petersen.

Kender du FORDELENE ved at være
medlem af DANSK KENNEL KLUB?
DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for
hunde der ligner og du’r
En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 475 kr. til en god investering:
Du får adgang til www.hundeweb.dk med oplysning
om aner, sundhedsdata, resultater mm.
Du får medlemsbladet HUNDEN – Danmarks eneste
specialmagasin om hunde – 10 gange om året.
Som DKK medlem kan du stille på DKKs internationale vinderklasser

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

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

Kvalitet bag præstationer

100%
SMAGSGARANTI
– VI BYTTER MED
ET SMIL!

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

Importører af Sportman’s Pride, grossist og forhandler af hundefoder og kattemad
Sportsman’s Pride · 6800 Varde · tlf; 75 26 44 00 · kontakt@sportsmanspride.nu · www.sportsmanspride.nu
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Sol og sommer er lig med

hunde i Vissenbjerg

Reportage: Flemming Østergaard

Det er en gammel tradition, at ejerne af de stående jagthunde mødes på Fyn, når det bliver sommer for at få bedømt hundenes eksteriør.
Med godt 300 katalognumre var årets nu SJD-udstilling ingen undtagelse. Vejret var optimalt. Der var gratis morgenkaﬀe til alle. Humøret var højt, og der blev snakket og diskuteret rundt ved de forskellige ringe, hvor hundene blev bedømt.
Nok en gang viste det sig, at Fyn er ganske ﬁn.

Hornmusik.

Ungdom forsøger sig.
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Dommer i arbejde.

– Du skal stå!

Træthed.

Jagthunden nr. 4/2019

Opmærksomhed.

Indespærring.

Ventetid.

Fællesspisning.

Socialt samvær.
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PROBLEMKNUSERNE

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

Hunden preller
Den gør det, selv om grunddressuren egentlig er nogenlunde på plads. Her er to ret forskellige bud på,
hvad man kan gøre.

Kristian Thomsen
Når man påstår, at grunddressuren er ok, så
Når man påstår, at grunddressuren er ok, så
passer det jo ikke. Dæklydigheden er ikke
i orden, og det er én ting. En anden ting er
samarbejde/lederskabet. Jeg har set mange
hunde og førere, hvor dette ikke er i orden.
Jeg synes, at en del har hund uden, at de er
rigtig glade for den. Det er nemlig også en
del af lederskabet.
Når en hund preller, så jagter den for sig
selv og har ikke respekt for sin fører. Når så
føreren får fat på hunden, får den en ordentlig skideballe eller en kraftig rusketur, og i
de ﬂeste tilfælde går der ikke mange minutter, før man slipper den igen, og det samme
gentager sig. Det ender de ﬂeste gange med,
at føreren er sur, når han kører hjem. Han
skulle have kørt hjem første gang. Jeg tror
også, at mange hunde bliver immune over
for ”skideballen”. De tror, at det er noget,
der følger med, når man er ude at træne.
Mange hundeførere skal også prøve noget
nyt, en tam due i en dueﬂusher eller lign.
Men tro mig, det hjælper ikke. Undertegnede har set dette anvendt mange gange i
Norge uden resultat. I min verden gennemskuer en hund alle former for kunstige
situationer. Mange bruger også en lang
line, nogle hunde løber med den på, andre
Foto: Peter Lykke Thomsen.

Problemknuserne er:

John Hilmer Hansen
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Flemming Sørensen
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Orla Didriksen

Kristian Thomsen

hundeførere sætter den på, når hunden står i stand. Men hunden ved
nok, når den har line på, også selv om det er en tynd ﬁskesnøre. Når
den bliver taget af, tror hunden, at nu må den godt prelle.
Det handler først og fremmest om lederskab, dæklydighed (Se i
øvrigt om dæklydighed i Jagthunden nr. 3) og respekt for ﬂøjten.
Det skal man klare hjemme på græsplænen, så hunden til en hver
tid kaster sig, når ﬂøjten lyder. Når det så er i orden på græsplænen, kan man ﬂytte træningen til steder, hvor hunden kan blive
distraheret og så arbejde videre der. Man kan også bruge alle de
muligheder, de daglige lufteture giver og dække hunden af, når den
ser større fugle lette. Duer, skader, krager, måger, ænder – alt kan
anvendes. Langsomt forstår hunden, at når en fugl letter, så lægger
man sig.
Og så er det vigtigt, at man er gode venner, når træningen er slut.
Nogle har den ide, at en unghund godt må prelle. – De skal jo
lære, at de ikke kan fange fuglene. Men den holder ikke. Det, en
unghund får lov til, tror den, gælder hele livet.
Det handler altså om konsekvens. Hele tiden, hver gang. Respekt
for ﬂøjten/føreren – respekt for fuglen.
Når man mener, man har dæklydigheden i orden, så skal man
selvfølgelig ud og prøve i marken. Holder det, er det ﬁnt. Preller
den, må man tilbage til græsplænen. Der er nemlig ingen mening i
at rende rundt ude i terrænet med en hund, som ikke er lydig.
Til sidst i denne omgang: Er man for hård ved hunden, når den
har prellet, kan man risikere det, der er værre nemlig, at den ikke
vil rejse, eller at den blinker (undgår fugl). Derfor skal man endelig
huske at rose hunden, når arbejdet giver pote, og hunden respekterer i opﬂugt. Nu forstår hunden, hvad det er, føreren vil have den til
at gøre.
Og så et sidste godt råd. Lad nu være med at skyde fugle for
hunden, før den er rolig i opﬂugt, og lad være med at skyde i et
væk for hunden i den første jagtsæson. Det er en god investering i
fremtiden.

Orla Didriksen
En unghund må gerne prelle en tid. Det går gradvis af, når man får
lydigheden i orden med hensyn til dæk.
Når det er i orden, går jeg i marken. Jeg lader hunden søge. Letter den en fugl eller en hare, får den lov at starte op, hvorefter jeg
ﬂøjter dæk. Men her kan fristelsen være for stor, så den forsætter,
men man skal ikke gå i panik. Det vil sige ikke råbe eller tage fat i
hunden. Det, der nemlig kan ske, er, at man får en hund, der ikke vil
rejse sin fugl. Det er det værste, der kan ske.
Jeg gør det, at jeg går ud på en mark, hvor jeg ved, der er fugle
agerhøns eller fasaner. Det er nok lettest om foråret med parhøns,
som holder godt. Jeg forsyner hunden med en lang snor på mindst
8-10 meter.
Jeg lader den gå i søg, og når den får kontakt med fuglene siger
jeg: – Rolig, og går langsom frem. Når så fuglene letter, kommanderer jeg dæk, men den vil selvfølge ikke respektere kommandoen.
Så trækker jeg roligt i snoren og bremser hunden.
Det er en øvelse, som skal gentages mange gange, indtil hunden
ﬁnder ud af, at den skal sætte sig eller dække. Husk at rose hunden
meget, og vær endelig ikke for hård. Det går helt sikker ud over
rejsningen.

15

MARKVILDTPRISEN 2019

Usædvanlig

mange agerhøns
Årets prisbelønnede projekt er resultatet af et helt unikt samarbejde mellem lodsejere, jægere og hundefolk i området.
Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Annette Laursen m. ﬂ.

Mandag d. 24. juni blev årets markvildtpris
overrakt til Øster Hjerm-projektet. Det
blev en festaften ud over det sædvanlige
med omkring 175 fremmødte. Holstebro
Struer Landboforening syntes, at der skulle
gøres noget særligt ud af, at man indirekte
var blevet centrum for den store hæder og
havde derfor inviteret til naturaften, der ud
over prisoverrækkelsen også bød på en lille
markvandring og indlæg af formanden for
Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild og
præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.
Og det blev en fantastisk aften, som på
alle måder var med til at sætte fokus på
agerlandsfaunaen i almindelighed og det
fantastiske terræn i Øster Hjerm i særdeleshed. (reportage fra selve aftenen har været
bragt på SJDs hjemmeside).
Bestanden femdoblet
Det hele tog sin begyndelse i 2007, hvor
Øster Hjerm blev en del af et agerhøneprojekt under DCE. Projektet skabte god kontakt til lodsejerne i området, så da projektet

sluttede efter tre år, blev man enige om at
gå i gang med et målrettet arbejde for agerhønen, og FJDs første forvaltningsområde
blev oprettet.
Udgangspunktet var 8 – 10 par i området,
så der blev lavet planer for faunastriber
og prædatorkontrol, og i de første år blev
der også sat nogle få familieﬂokke ud, der
kom til at virke som den helt store mentale
kickstart hos lodsejerne.
I 2014 var bestanden mere end fordoblet.
24 par på årets optælling, og så blev det besluttet at stoppe med udsætning. Nu skulle
det vise sig, om indsatsen ville bære frugt,
så bestanden kunne klare sig selv.
Det følgende år var der 36 par høns på
terrænet, men så kom der lidt nedgang de
følgende år på grund af mindre godt vejr
i klækningstiden, således kun 18 par ved
tællingen i 2018.
Men en fortsat øget indsats for at skabe
gode levesteder for agerhønsene og den
øvrige agerlandsfauna gav kombineret med
den gode sommer sidste år et meget stort
tillæg, så forårsoptællingen 2019 satte ny

Der kom mange agerhøns på vingerne under efterårsmarkprøven i 2018.
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rekord med 46 par på de 550 ha. Det er
8,4 par pr. 100 ha. Det er rigtig mange og i
dette forår formentlig en af landets tætteste
bestande.
Koderodet er terrænforbedring
Men hvad er det, man gør i Øster Hjerm.
For det første prøver man at passe på nogle
af de naturlige elementer, der ﬁndes i
terrænet som diger, krat, hegn, fugtige områder mm. Så anlægger man rigtig mange
faunastriber, og der er såvel nye striber
som gamle, så man får den helt rigtige
vekselvirkning. I år er der anlagt 3,6 km,
og sammen med striberne fra sidste år giver
det tilsammen 6,1 km. Og så fanger man
endelig alle de krager og skader, man kan, i
løbet af foråret.
Mange steder i terrænet er der opstillet
foderautomater, så det specielt om foråret er
muligt for fuglevildtet at få fedtreserverne
fyldt op.
Alt i alt giver det et terræn, hvor lodsejere,
hundefolk og andre naturinteresserede kan
glæde sig over sommerfugle, sangfugle,

lærker, viber, agerhøns, fasaner og harer for blot at nævne nogle af
de arter, der ﬁndes i rigt mål i Øster Hjerm.
Hele projektet er et fantastisk eksempel på, hvad samarbejde kan
gøre, og sådan har det været lige fra starten. Nogle lægger maskiner
til, andre sår, medens andre igen fodrer eller reducerer krage- og
skadebestanden.
Oven i dette kommer så, at hundefolkene har en rigtig ﬁn tælledag
hvert år i marts. Der er altid nok, der gerne vil være med, og efter

tællingen hygger man sig med kaﬀe og wienerbrød.
Som noget nyt blev der i efteråret 2018 afholdt markprøve i området, og det er en dag, som holdet, der kom til Øster Hjerm, sent vil
glemme. På dagen så man 92 agerhøns, 11 fasaner, 8 harer og 4 stk.
råvildt. 9 ud af 11 hunde blev præmieret. Det havde dommer Erling
Clausen aldrig tidligere oplevet.
En fantastisk prøve i et fantastisk terræn, der er resultatet af en
fantastisk indsats.

2
Billeder.
1: Svend Erik Jensen modtager på vegne af lodsejere og hundefolk i Øster Hjerm
SJDs markvildtpris af formanden, Flemming Thune-Stephensen. Foto: Flemming
Østergaard.
2. Mange af faunastriberne ligger op til naturlige vedvarende biotoper som hegn og
diger. Her er ny stribe anlagt uden på den fra sidste år. Foto: Flemming Østergaard.
3. I Øster Hjerm værner man om naturlige småbiotoper i landskabet. Her på denne
plet er der et par agerhøns. Foto: Bent O. Rasmussen.
4. Øster Hjerm i aftensol. Foto: Flemming Østergaard.
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BOG - naturligvis

En stambog er både et garantibevis for
hundens ægthed og en adgangsbillet til
prøver og udstillinger.

Tekst: Harris Jensen
Foto: Flemming Østergaard m. ﬂ.
En hurtig sammentælling af Dansk Kennel Klubs registreringstal 2018
for racer i gruppe 7 viser en sum på 1.576. For god ordens skyld skal
det oplyses, at gruppe 7 omfatter de stående jagthundes racer. Det skal
også nævnes, at der er medtaget racer, som ikke er en del af fællesskabet
i SJD.
Det bør ligeledes nævnes, at der på listen over de årlige registreringsstal
kan optræde tal på racer, som ikke er medtaget i sammentællingen. Af den
enkle årsag, at denne artikels forfatter ikke anede, at der var tale om en
stående jagthunderace.
Registreringstallene dækker danskfødte hvalpe og importerede hunde
med anerkendt FCI-stambog. ”Fødselstallene” udgør i den sammenhæng et
overvældende ﬂertal.
Det begyndte i 1890
Dansk Jagtforening havde æren af at være initiativtager til arbejdet med at
stambogsføre hunde. I 1890 skabte fremsynede medlemmer af denne forening Dansk Hundestambog. Forstkandidat Viggo Møller var den absolutte
primus motor i pionerarbejdet, og det er da værd at bemærke, at det første
bind af Dansk Hundestambog indeholdt et dominerende antal jagthunde.
Stående jagthunde, spaniels og gravhunde var nærmest enerådende.
I 1897 overtog Dansk Kennel Klub (DKK) stambogsføringen i Danmark,
og denne klub har stort set været eneste seriøse stambogsføringsorganisation i
Danmark lige siden.
Uden stambog har man ikke
mulighed for at deltage i markprøver.

Seriøs stambogsføring; så er det DKK
Ganske vist optræder der i Danmark andre organisationer, der annoncerer med
stambogsføring af hunde, men ingen af dem kan tilnærmelsesvis opfylde de kriterier for seriøs stambogsføring, som Dansk Kennel Klub kan smykke sig med:
1. DKK er en del af den verdensomspændende hundeorganisation FCI og
dermed garant for, at importerede hunde og nye racer har troværdige stambøger.
2. Det samme gælder naturligvis for ”gamle” racer. Faktisk kan nogle af vores
jagthunderacer føre deres stambøger helt tilbage til 1890, da DKK blev stiftet.
3. DKK har gennem alle årene gjort en dyd ud af, at en stambog er et ærligt og
troværdigt dokument. Er der den mindste tvivl om hvalpes eller voksne hundes
oprindelse, udstedes der naturligvis ingen stambog. I den sammenhæng bør det
indskydes, at DNA-test har åbnet nye veje; også i den sammenhæng er DKK en
central medspiller.
4. For næsten alle racer i Danmark, i særdeleshed racerne i SJD, gælder det, at
DKK stambogsfører en nærmest monopollignende procentdel af en races population. Det giver stambogen validitet og mening.
5. Når det handler om prøver og udstillinger, er det i SJD-regi kun en DKK-stambog, der giver adgang. Det gælder såvel nationalt som internationalt.
Uden stambog
Det er ikke noget lovkrav, at en hund i Danmark skal være forsynet med en stambog,
men det er et lovkrav, at alle hunde er chipmærket og registreret i Dansk Hunderegister.
Sammenligner man de årlige registreringstal for en race i Dansk Kennel Klub med
Jagthunden nr.4/2019
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Stambogsføring af hunde går helt tilbage til 1890. Foto: Erik Petersen.

den samme races årlige registreringstal i
Dansk Hunderegister, vil man opdage, at
et betydeligt antal hunde kun er registreret
i det sidstnævnte register. De har ingen
stambog.
Det er vist ikke nogen overraskelse for
Jagthundens læsere. På jagter møder vi med
jævne mellemrum hundeførere, der fortæller, at deres hund ikke har nogen stambog.
Ofte er oplysningen overﬂødig; hundens
eksteriør har for længst givet os denne
melding.
Men det er i høj grad værd at notere, at
når det handler om racerne i gruppe 7, så
er en bemærkelsesværdig høj procentdel af
disse racers hunde udstyret med en DKKstambog.
Det vidner om seriøsitet hos ”det stående
hundefolk”, at langt de ﬂeste af deres hunde
er udstyret med en stambog fra DKK. Når
man køber en otte uger gammel hvalp, er
der altid en risiko for, at den ikke udvikler
sig helt som forventet. Sådan er det nu
engang, når købet handler om et levende
væsen.
Men det nærmeste, man kan komme en
garanti for, at den otte uger gamle hvalp
udvikler sig til en solid jagthund, er nu
engang, at den har en troværdig stambog,
som garanterer, at hvalpen er et produkt af
mange generationers seriøs avl.
Respekt for pionererne
Og lad os så aﬂive myterne om, at en hvalp
af blandingsrace er vejen til en god jagthund. Der kan givetvis godt ﬁndes mange
eksempler på, at sådanne hunde klarer sig
ﬂot på jagt. Men der kan i høj grad også ﬁndes eksempler på det modsatte. Og der er i
hvert fald ikke noget avlsmæssigt fremtids-
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I gamle dage var der stambøger for henholdsvis hanner og tæver.
Foto: Erik Petersen.

perspektiv i at købe et ”gadekryds”.
Det er da også værd at minde om, at med
køb af en hund uden stambog afskærer
man sig selv for deltagelse i enhver form
for anerkendte prøver og udstillinger. Og
dermed fra en verden, der faktisk siden slutningen af 1800-tallet har fascineret mange
jagthundeejere.
Ved at købe en hund af ren race viser
man også respekt for de mennesker, der
for mange år siden skabte de forskellige
racer. Gennem et langt liv arbejdede de
målrettet på at skabe jagthunderacer
med netop de kvaliteter, som de værdsatte højt på deres jagt.
Lad os i stedet for at købe blandingsracer i fællesskab fortsat fastholde og
udvikle vores herlige jagthunderacers
forskellige kvaliteter.

ofte med fatale følger for hunden.
Som medlem af DKK og som opdrætter af
hvalpe med DKK-stambog, har man faktisk
PLIGT til at benytte den autoriserede købsaftale, som DKK har udarbejdet. Det gælder
ved salg af såvel hvalpe som voksne hunde.
Brug den standardiserede købsaftale i
fremtiden. Du undgår disciplinære foranstaltninger fra DKK, og ikke mindst: Måske
undgår du besværlige og dyre konﬂikter.
Knæk og bræk med din nye hund.
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DKKs købsaftale
Vi er i jagthundeverdenen gennem
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Køber

Brug altid DKKs købsaftale, når du sælger hund.

FTALE

foredragsaften med Irene Jarnved

Mig og min hund
-

Vi indbyder endnu engang til et spændende arrangement ved Jels Vikingespils friluftsscene.En fortryllende aften tæt på vandkanten, med et
spændende program for alle børn og voksne med interesse for menneskets bedste ven.
Vi åbner markedspladsen kl. 16:00, hvor vores samarbejdspartnere, i autentisk markedsstemning, vil være klar til at tage imod jer. Der vil være
mulighed for at købe aftensmad på pladsen, leveret fra Cafe Victoria i Tønder. Det er tilladt selv at medbringe madkurv.

Vi har indbudt en af landets skarpeste hjerner indenfor hundeadfærd og træning, Irene Jarnved. Hun vil i løbet af aftenen give os indblik og
forståelse for indlæring af selvkontrol både i hverdags situationer og til træning.

Billetpris 75 kr. pr. person, børn under 18 år 25kr.
Arrangemenetet er gratis med AniPlan
Læs mere på www.anicura.dk/sydvet-dyrehospitaler

11. september 2019, kl. 16-21
Ved Jels Vikingespils Friluftsscene, Søvej 5C, 6630 Rødding.
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VILDTPLEJE I AUGUST

Lav depoter
En stor hjælp i foderarbejdet sæsonen
igennem er at etablere foderdepoter
rundt om i terrænet.
Tekst: Peter Due, SJDs Udvalg for markvildt og natur
Foto: Flemming Østergaard

Sommeren går på hæld. Markerne bliver høstet. Det er igen tid til at
færdes over alt på reviret. Men det er også lige snart, at der er brug
for foder til agerhøns og fasaner, hvis man gerne vil holde dem på
terrænet og ikke har mange faunastriber med et righoldigt udbud af
helårsfoder.
Derfor er det nu, man skal se at komme rundt til alle automaterne
for at give dem et eftersyn og fylde dem op. Mange steder skal
vegetationen slås, både for at fuglene kan komme til, men også for,
at man selv uden at skulle slås med brændenælder og tidsler kan
fylde korn i tønderne. Nogle steder er spiralen eller foderindsatsen
gået i stykker og skal udskiftes, andre steder er der et ben eller to
på tønden, som trænger til reparation eller erstatning.
Det er nemt at ordne det hele nu, hvor man stort set kan komme
frem alle steder i en almindelig personbil. Det er også nu, man har
tid. Jagten er endnu ikke gået ind, så det er med at komme i gang.
Depoter en stor hjælp
Det er som regel hyggeligt at klargøre foderautomater og fylde
op her i august. Der er stadig fuld fart på moder natur, før hun om
en lille måneds tid begynder at takke af. Et utal af sommerfugle
besøger de mange sensommerblomster, stærene ﬂokkes i engene,
og de store harekillinger løber over græsmarken. Der er nok at gå
og glæde sig over, og man har de bedste intentioner med at holde
fodringen ved lige helt frem til næste sommer.
Men, for der er et men, nemlig det danske efterårsvejr, der har
det med at blive overordentlig vådt i perioder. Markvejene bliver
ufremkommelige for almindelige køretøjer, og engen er så våd, at
man synker i til langt op på støvleskafterne, når man læsser en sæk
korn på nakken. Lysten til at komme ud at fodre svinder. Det bliver
ikke passet, og pludselig kan man ikke forstå, hvorfor der næsten
ingen fugle er hjemme, når man sammen med gutterne kommer på
jagt den følgende lørdag.
Det bliver heller ikke nemmere, når der ligger en halv meter sne
på jorden hverken i forhold til udførelsen af arbejdet eller lysten til
at gøre det.
Løsningen er foderdepoter. Rundt om i terrænet kan man placere
store tønder, der kan tage 200 – 300 l og fylde dem op, medens

Foderdepot placeret langt ude i terrænet og godt camouﬂeret af en billig presenning.

man endnu kan køre rundt. Ved at lægge to plastspande i hver
depot, sikrer man sig også, at man altid har noget at have foderet i.
Nu er det hele straks meget lettere, og der er måske kun godt 100 m
til den automat, der er længst væk fra depotet.
Depoterne har også den fordel, at er man ude og gå en tur i terrænet eller på jagt og opdager en automat, der er løbet tør, så er det
nemt at lave en opfyldning. Foder og spande er ”lige ved hånden”.
Naturligvis kan depoter også blive tomme, men så må man tage
en lørdag, hvor depoterne fyldes op. Det er nemt med de depoter,
der ligger tæt på fast vej, og til de andre kan man sikkert få hjælp
af lodsejeren med en traktor. Med fyldte foderdepoter bliver det
betydelig lettere at få passet fodringen af fuglevildtet.
Camouﬂage
Nu er det ikke alle steder, en stor blå plasttønde pynter lige meget.
Er den godt gemt i et buskads eller inde i en granskov, så ses den
næppe ret meget, men ude i det fri i en mindre remise i et hegn
eller lignende, så pynter den ikke. Derfor skal tønden camouﬂeres.
Det kan man gøre med spraymaling i forskellige farver eller ved at
pakke tønden ind i en billig armygrøn presenning. Gaﬀatape holder
ﬁnt indpakningen på plads.
Rigtig god fornøjelse med fodringen.

Der kan være rigtig langt ud i
den anden ende af terrænet.
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En mester kommer til byen
En hundeaften for alle ejere af stående jagthunde
fredag d. 8. november kl. 19 i Huset, Hobrovej 110, 9530 Støvring
Ruhårsmanden Jesper Kjærgaard, også kaldet ”Bageren”, vil øse af sine erfaringer og vil gerne i dialog med
deltagerne på mødet,.
Mødet opdeles i førskud-arbejdet og efterskud-arbejdet.
Med en pause imellem, hvor der er ½ ﬂutes og øl eller vand. Det koster kr. 100,- at deltage. Tilmelding
er bindende og gebyr indbetales på konto nr. 9349
2310057498 med angivelse af navn på indbetaler. Dette
af hensyn til indkøb og traktement. Der er parkering i
umiddelbar nærhed.
Lidt om Jesper:
Fokus er rettet mod ”jæger” og ”jagthunde”. Jesper har
haft stående hund i 40 år.
Det startede med Breton (Clay), som han lærte meget
af, på godt og ondt. Som 17 år købte han korthår Aura.
Han skød mange fugle for hende, uanset at hun ikke

ville rejse. Efter pres fra fruen købte Jesper så sin første
ruhår i 1988. Og siden da har det været denne race.
Med 13 forskellige hunde har Jesper opnået 13 x 400
m 3 timer med bringsel og 1. præmie. 2 af hundene er
blevet sporchampion. Den ene af dem tillige klubchampion i spor.
Deltaget 14 gange i fuldbrugsprøve, præmieret 13
gange. 6 gange ”Bedste hund”.
2 gange placeret på FUME. 5 hunde med VJP og 3
hunde på VGP (tysk fuldbrugsprøve) 2 hunde på Hegewald. Præmieret et utal på markprøver, brugsprøver og
vinderklasser.
Jesper elsker prøver, men han har hundene for at anvende dem på alt slags jagt.
Jesper glæder sig til møde med hundefolket og gerne
rigtig mange spørgsmål.

Arrangør er Lisa, Bettina og Ingeborg fra Korthaarklubben Aktivgruppe Aalborg.
Ingeborg kan træﬀes på mobil 25 30 45 60

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
Jagthunden nr.4/2019
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Der ku`let være
et yndigt land
Det danske kulturlandskab
er smukt. Det rummer så
mange muligheder for liv
og mangfoldighed. Vi skal
blot bruge mulighederne,
siger en gammel ”fuglemand”.
Tekst og foto: Flemming Østergaard
Tegninger: Jens Gregersen
Jens Gregersen har noteret observationer
af fugle ned siden 1966. I observationerne
indgår også agerhøne. I 1969 observerede
han agerhøne 30 dage. I 1970 19 dage og 16
dage i 1975. Han er ikke sikker på, at han
den gang ﬁk alle observationer med, fordi
agerhønen stadig var ret almindelig i kulturlandskabet. Siden 2005 har han registreret
alle sine observationer i DOFbasen. I disse
år har det ligget fra 1 til 15 dage.
Derfor er Jens Gregersen taget med Jagthunden ud i det vestjyske kulturlandskab en
dag i maj til en snak om agerlandsfaunaen i
almindelighed og agerhønen i særdeleshed,
for Jens vil være så forfærdelig ked af det,
hvis ”bondemarkens fugl” skulle komme til
at lide samme skæbne som urfuglen.
Mange faktorer
Jens Gregersen har i mange år været stærkt
optaget af de forandringer, der sker i landskabet. Det kommer tydeligt frem i ﬂere af
hans bøger, særligt i Den Jyske Hede fra
2018. – Vi skal først og fremmest huske,
at kulturlandskabet har sin helt egen natur,
siger Jens og fortsætter: – Det er nemlig

Vi skal først og fremmest huske, at kulturlandskabet har sin
helt egen natur.
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Duftende hvidtjørn, en rislende bæk og græssende kreaturer. Der er så dejligt ude på landet.

Jagthunden nr. 4/2019

Lille ildfugl.

sådan, at agerlandsarterne gennem 2000
år har knyttet sig til det dyrkede land og
tilpasset sig de livsvilkår, der er her. Derfor
må man også forstå, at uanset, om det drejer
sig om sommerfugle, ﬁrben, viber, lærker,
agerhøns eller mus og harer, så skal de alle
have deres livsfornødenheder dækket i de
marker, hvor de holder til. Det vil sige føde,
skjul og ynglesteder.
Og det er netop det, der er problemet.
Agerlandsarterne har haft svært ved at
få opfyldt kravene til levested på grund
af de stor strukturændringer, der er sket
i agerlandet de seneste 50 år. Antallet af
viber er under 25 % af, hvad det var i 1975.
Ynglebestanden af dobbeltbekkasiner er
reduceret med 50 %, og for sanglærkens
vedkommende er det endnu værre nemlig.
Der er kun omkring 20 % tilbage. Insekterne og her under bierne har det svært. 75
% af insekterne er forsvundet. Når det gælder de jagtbare arter som hare og agerhøne,
ved alle bladets læsere godt, at det er gået
kraftigt tilbage de sidste 50 år. Jagtudbyttet
taler sit eget tydelige sprog.
Men hvad er det, der er sket? – Først og
fremmest har vi fået ejendommene lagt
sammen, forklarer Jens Gregersen. Skel
er forsvundet. Markveje er forsvundet, og
der er ringe variation i afgrødevalg. Det
giver dårligere livsbetingelse for faunaen i
agerlandet.
Vi står og ser ud over et landskab med
tilsyneladende ret gode landskabselementer.
For 50 år siden var her seks til syv forskellige marker. I dag er her takket være en
vej to, dog med samme afgrøde. Det siger
sig selv, at det har konsekvenser for de
livsvilkår, som stort og småt må forsøge at
tilpasse sig.
Vi snakker videre. Et skadepar skræpper
op. – Vi har også alt for stor prædation, siger Jens. Antallet af prædatorer er procentvis større, end det var tidligere, bl.a. fordi
der ikke gøres ret meget for at reducere
bestandene via regulering. Og så gør Jens
Gregersen opmærksom på en anden faktor,
som nok kun de færreste har tænkt over. –

Der er ikke ret mange mus i markerne længere, siger han. De var tidligere en meget
vigtig fødekilde for mange prædatorer bl.a.
ræv og krage. Nu er det hønsefuglenes kyllinger og harekillinger, der er på menuen.

Vi har også alt for stor
prædation

Variation er kodeordet
Jens Gregersen har i mange år været
optaget af, hvordan det gik med urfuglen,
hvilket særligt kommer til udtryk i føromtalte bog om heden. Jens tror godt, vi
kunne have reddet arten, men vi manglede
en større samlet plan, og så blev der nok
gjort nogle fejl i forhold til at sørge for tilstrækkelig gode biotoper til den sorte kok.
Desværre synes andre tidligere så karakteristiske arter fra agerlandet at være stærkt
på vej til at gå samme vej, så derfor er det
bydende nødvendigt, at vi gør noget, og at
vi gør det rigtige. – Der skal i virkeligheden
ikke så meget til for at vende udviklingen,
siger han.
Og budskabet er ganske klart: – Vi skal
skabe åbne landskaber med variation.
Men hvordan gør vi så det? – Vi skal gøre
det der, siger Jens og peger på en bred faunastribe, der følger et mindre vandløb. Der
er lavdbundsjord, hvor udbyttet er ringe, og
det er lige til at gå til. Det er et skoleeksempel på, hvordan man med små midler kan
skabe noget variation.
Ind mod vandløbet er der en bred græsbræmme, og så er der ellers etableret en ca.
10 meter bred faunazone ud mod hvedemarken. Forskellige blomster er sået tyndt ud,
så der bliver luft mellem planterne og plads

til, at også det vilde kan få lidt fat. På den
anden side af vandløber et der et mindre
vandhul og et lille krat. – Her er utrolig
meget variation på et lille areal, fastslår
Jens Gregersen.
I kikkerten får han øje på en vibe i den
fjerneste ende af faunastriben. – Den har
rede, forklarer han. Det kan jeg se på den
adfærd.
Jens Gregersen er helt klart af den opfattelse, at med den store fokus, der er lige
nu på miljø og natur, så må landmændene
kunne gøres interesseret i at medvirke til at
skabe større naturværdier i agerlandet, ligesom de også må få øjnene op for værdien af
at skabe denne natur. – De har jo brug for
den gode historie, siger han.
Vi får også lige en snak om de andre
naturtyper, som ﬁndes i det åbne landskab,
overdrev og engarealer. For overdrevenes
vedkommende synes Jens Gregersen, at
mange af dem afgræsses alt for hårdt. –
Mange steder er de jo græsset ned, så de
mere minder om greenen på en golfbane, og
giver derfor slet ikke den ønskede biodiversitet med de forskellige tørketålende planter
og tilhørende insektarter, forklarer han.
Vender vi os mod engarealerne, så kan de
ﬂeste af bladets ældre læsere med garanti
huske, hvordan agerhønsene sad mellem

Et skoleeksempel på, hvordan det kan gøres. Faunastribe langs et lille vandløb. Mellem vandløb og faunastribe
er den en bred bræmme af gammelt græs. Bag vandløbet en lille sø og bag det igen et mindre krat. Der er stor
variation på et lille areal.
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Markskelsmiljø med rugende bomlærke.

Agerhønepar med kyllinger.

totterne i marts, eller hvordan en række ranunkelarter blomstrede
om kap i forsommeren, medens dobbeltbekkasinen udførte sin
parringsﬂugt over vore hoveder, ledsaget af den karakteristiske
lyd, der fremkom, når vinden susede mellem halefjerene. Senere
ﬂokkedes en lang række fuglearter her inden trækket til sydligere
himmelstrøg.
Det er der ikke mere. – Det skyldes også al for hård afgræsning,
så hvis vi skal genskabe tidligere tiders engbiotoper, så må landmændene både animeres til og have lov til en langt mere ekstensiv
afgræsning, forklarer Jens Gregersen.
Og han ved, hvad han taler om, for få har som ham gennem
mange år fulgt udviklingen i forskellige store vådområder rundt om
i landet.
Det kan lade sig gøre
Når Jens Gregersen nu er i Vestjylland, skal vi naturligvis besøge
et område, hvor man har forstået vigtigheden af at gøre en indsats
for skabe mere natur i agerlandet. Derfor blev sidste del af snakken

Nu skal vi blot have det bredt ud til hele landet.
henlagt Øster Hjerm, området som har modtaget årets markvildtpris. Her var en af områdets ildsjæle, Svend Erik Jensen, guide. –
Ildsjæle er der brug for, siger Jens. Hvor det skal køre på den gode
vilje og frivillighed, er ildsjæle alfa og omega.
Det blev en ﬁn afslutning på en hyggelig dag. Vi så harer, fasaner,
agerhøns, lærker og viber, og det glædede virkelig den gamle ”fuglemand”, at vi næsten ﬁk paletten fuld.
– Området viser jo, at der kan lade sig gøre, konstaterer Jens
Gregersen. Her er lodsejerne blevet motiveret. De kan se nødvendigheden, og de kan se, at det hjælper.
Vi snakker om, hvordan projekt Faunastriber på agerjord har bredt
sig fra kommune til kommune, specielt i Jylland, at det stærke ved
det projekt er, at det er et landmandsprojekt, og at entreprenørdelen
er på plads. Det betyder nemlig, at landmændene ikke skal bekymre
sig om at få lavet striberne.
Jens synes det er dejligt med de mange tiltag, for det er med til at
højne forskelligheden i det åbne land. – Vi skal bare have mange
ﬂere med, siger han. Der er stadig for langt fra Øster Hjerm til det
næste område, hvor der gøres en indsats, og mange steder er der for
langt mellem de landmænd, der er med i en ordning som faunastriber.
Der er ingen tvivl om, at Jens Gregersen er optimist efter dagens
tur i det vestjyske. – Nu skal vi blot have det bredt ud til hele landet
– til alle landmænd, siger han.

Fakta om
Jens Gregersen

Jens Gregersen får information om projekt Øster Hjerm af Svend Erik Jensen.
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Født i 1952 og uddannet reklametegner.
Boede i nogle år på Tipperne.
Har i 36 år boet på Vorsø i Horsens Fjord, hvor han fører tilsyn
med øen.
Tegner og maler fugle og natur
og har leveret illustrationer til mange bøger og tidsskrifter.
Er forfatter til en lang række bøger, hvoraf de mest kendte nok
er Årets ring, Arktisk sommer og Den Jyske Hede.
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Dansk Jagthunde Derby
2020

Jagtrejser

Fasanjagt i Polen
med stående hund
3-dages jagt
med kost og logi

Vilde fasankokke
Pr. stk.

3.657,-

169,-

NIKA Jagtjser · Tlf.: 7524 5795 · Mail: nika@nikajagtrejser.dk · www.nikajagtrejser.dk

U N I Q K VALITE T

på SJDs hjemmeside om prøver og
arrangementer.
www.sjid.dk

T

Food f or uniq dogs

Når din hund har smagt
et UniQ-produkt, går den aldrig mere
på kompromis med kvaliteten.

CERE

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

Hold dig opdateret

AN SK

P

D

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

A

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.-

ET LANGT OG SUNDT HUNDELIV MED UNIQ
- FRA HVALP TIL SENIOR
UniQ er et dansk produceret kvalitets foder.
Læs mere på www.uniq.dk eller ring til os på telefon 75336005

Stedet hvor dit kæledyr holder ferie.
Hos os os har vi en bred viden om pasning,
pleje og fodring af dit kæledyr.
Kig ind på vore hjemmeside og se alle
de fantastiske muligheder.
Bjarupsøgård I/S hos Ole & Johanna
Bjarupgårdvej 14A - 8600 Silkeborg
Tlf. 20 61 62 92
E-mail: info@bjarupsogard.dk
www.bjarupsogard.dk

Uniq Food Vestergaard ApS - Nymarksvej 7 - 7200 Grinds t ed
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Tlf.: +45 7533 6505 - w w w.uniq.dk - mail@uniq.dk

Hvalpetest
- kan det bruges til noget?
Udtagelse til servicehund starter altid med en hvalpetest, men kan en hvalpetest hjælpe både opdrætter og
hvalpekøber til et bedre match? Det satte Jagthundens
skribent sig for at finde ud af.

Tekst: Jette Veggerby
Foto: Ragno Nero m. ﬂ.
I starten af januar ﬁk jeg et kuld hvalpe – Kings & Queens kuldet - og havde inden læst en
del om hvalpetest og synes, at det kunne være spændende at få hvalpene testet – blot for at
se, om jeg havde den samme opfattelse af dem.
Jeg valgte i samarbejde med hvalpekøber en hvalp til dem i uge 7, som efter min mening passer dem bedst, og det var klart et stort ansvar at stå med. Derfor var mit håb, at en
hvalpetest ville give mig en bekræftelse på den enkelte hvalps psyke, samarbejdsevne mv.
samt, at jeg ikke ville overse nogle signaler.
Ud over en personlig interesse skulle en af hvalpene bruges som både service- og
jagthund, det vil sige, at den bliver uddannet af servicehundeforeningen.dk, når den er
fyldt syv måneder, mens ejer selv står for træning af jagtdelen. Når der tages hvalpe ud til
servicehunde, er den første udvælgelsesproces netop en hvalpetest.
Mange elementer
Når man skal teste et kuld hvalpe, er det vigtigt at huske på, at der i et hvert kuld er forskel
på de enkelte individer (ligesom hos mennesker). Derfor er der i gennemsnit altid en meget
underlegen hvalp, og en meget dominerende hvalp. Resten af kuldet kan så placeres derimellem.
Testen gennemføres, når hvalpene er syv uger gamle i ukendte omgivelser og altid på en
for hvalpene behagelig måde.
Testen består af:
Hvalpen sættes i et ukendt miljø sammen med testpersonen (kaldet tilgængelighed).
Testpersonen kalder på hunden ﬂere gange (kaldet leg).
Hvalpen præsenteres for en lille bold (kaldet følsomhed).
Hvalpen ligges på ryggen hos testpersonen (kaldet social dominans).
Hvalpen kæles for af testpersonen med ryggen til vedkommende i 30 sek. (kaldet social
dominans).

Når der tages hvalpe ud til servicehunde,
er den første udvælgelsesproces netop en hvalpetest.
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Kuldet der blev testet. Den omtalte testhund er nr.
2 fra venstre. Farverne på halsbåndene angiver,
hvilken kategori, hvalpene blev placeret i.
• B-hund = Gul og orange.
• C-hund og lille b-hund: Brun.
• C-hund = Lyserød, sort, blå og grøn.

Her vurderes graden af følsomhed overfor lyd, og
Max løber straks hen og snuser til kagedåsen og
apporterer metaleskeen. Foto: Jette Veggerby.

Hvalpen holdes i skuldrene over jorden med
hovedet mod testpersonen i 30 sek. (kaldet
højde dominans).
Testpersonen krøller et stykke papir sammen til en kugle og smider den ﬂere gange
til hvalpen (kaldet apportering).
Hvalpen fjernes og der sættes tre ukendte
genstande på gulvet sammen med bolden
fra tidligere (kaldet nye elementer).
Testpersonen laver larm med en kagedåse
og metal ske. Smider ske og dåse i jorden
(kaldet lydfølsomhed).
Testpersonen trækker en genstand i en snor
– her en læderhandske – ﬂere gange foran
hvalpen (kaldet synsfølsomhed/social leg).
Fra A til F
Hvalpene opdeles i tre kategorier. Den
første gruppe er inden for de selvsikre,
gående fra ekstrem selvsikker (A-hund) og

en selvsikker, men samarbejdsvillig hund
(B-hund).
Den anden gruppe er indfor de mindre
selvsikre, gående fra mindre selvsikre, men
samarbejdsvillige (C-hund) til den mindre
selvsikre, men uden samarbejdsvillighed
(D-hund).
Den tredje gruppe er indenfor de usikre,
gående fra den usikre, men ﬂokafhængig
(E-hund) til den ekstrem usikre, der gemmer sig i et hjørne (F-hund).
Bogstaverne er ikke retsningsgivende for
hvilken kategori, der er bedst. Det afhænger af mange forskellige faktorer herunder,
hvad hunden skal bruges til og hvilken
familie, den skal ud til.
En hvalpetest udføres af en testperson,
som er uddannet hertil. I dette tilfælde er
hvalpene testet af Connie Bragenholt Hansen, der bl.a. er uddannet adfærdsinstruktør
Jagthunden nr.4/2019

og ansat hos Nordjyllands Dyreadfærdsklinik.
Connie fortæller, at det er meget spændende at se de forskellige racer, og man kan
til tider blive meget overrasket som den
dag, hun havde et kuld schäferhvalpe, der
alle var bange for den plys-humlebi, hun
havde med.
– Det forventer man ikke lige af en hund,
der ofte bruges i forsvarsarbejde, siger Connie B. Hansen.
Det bliver for omfattende at beskrive alle
hvalpes resultater her, så derfor indgår der
blot én i denne artikel, resten kan læses på
min hjemmeside, ligesom der kan ses video
af en hvalpetest.
En social hvalp
Hvalpetest for Hunting Grey Star Maximilian II (af Bayern) (brunt halsbånd).
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Her vurderes graden af accept eller ubehag ved fastholdelse af Max. Foto: Jette Veggerby.

Resultatet af kuldet
Connie Bragenholt Hansens samlede konklusion på kuldet var et super godt jagthundekuld. Energisk og godt aktivitetsniveau
og med stor bringelyst, som alle udviser
tryghed ved mennesker, og som alle bliver
nogle dejlige familiehunde med den rette

Max undersøger første ubekendte genstand. Foto: Jette Veggerby.
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Tilgængelighed: Her vurderes hvalpens
grad af tilgængelighed, tryghed og tillid.
Meget vågen, kommer så snart testperson
går væk.
Leg: Her vurderes graden af følsomhed
ved leg. Kommer gladelig, når der kaldes,
bærer gerne testpersons hånd.
Følsomhed: Her vurderes graden af
følsomhed (ikke at følge med er et tegn
på usikkerhed). Opdager bold, tager den i
munden og apporterer. Gentagende gange.
Sætter sig ved testperson, og lader hende
kæle, imens bolden stadig holdes i munden.
Fastholdelse: Her vurderes graden af
accept eller ubehag. Ligger lidt anspændt,
ingen kamp men føler ubehag ved at ligge
på ryggen.
Social dominans: Her vurderes graden af
accept af social dominans. Sætter sig og
lader sig kæle for. Finder sig i at blive holdt
tilbage og kælet for.
Højde dominans med hovedet mod testperson: Her vurderes graden af dominans,
når hvalpen ikke har nogen kontrol. Tager
øjenkontakt med det samme. Kigger lidt
væk. Godt afslappet.
Højde dominans med ryggen mod testperson: Her vurderes graden af dominans,
når hvalpen ikke har nogen kontrol. Godt
afslappet, kigger rundt. Opgiver halvvejs.
Apportering: Her vurderes graden af villighed til samarbejde. Kommer med det
samme for at undersøge, hvad tester har
i hånden. Løber efter papirkuglen, jagter
meget gerne, bærer meget gerne.
Nye elementer: Her vurderes graden af
følsomhed overfor nye elementer
Undersøger første ubekendt, genkender
bolden, undersøger anden ubekendt, rusker
sidste ubekendt.
Lydfølsomhed: Her vurderes graden af
følsomhed overfor lyd. Opdager lyd, går
mod lyd og undersøger med det samme,
tager kontakt til larmende objekt. Hører
faldende metalske, løber hen og tager den
i munden og bærer med det samme. Tager
kontakt til faldende kagedåse. Dog er skeen
mest interessant.
Synsfølsomhed/social leg: Jager straks
handsken, der er bundet i en snor. Bærer
handsken og løber væk med den.
Konklusion brun han: En meget social
hvalp, kommer gladelig og vil snakke. Har
et naturligt apportering/bringergen. Dejlig
han. En meget vågen dreng, som hurtigt opdager nye ting og tager kontakt til dem med
det samme. Reagere positivt på lyd, tager
kontakt og er positivt over for nye ting.
C-Hund. Lille B-Hund.
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Jeg har også brugt det til at
matche hvalp og familie forstået på den måde, at førstegangs ejere af stående jagthunde ikke har fået en B-hund.
træning og socialisering.
Der er ingen tvivl om, at den mest egnede
til servicehund i dette kuld er tæven, da
hendes pleasergen er ekstremt højt.
Og hvordan har jeg så brugt hvalpetesten?
Jeg var enig med resultatet af hvalpetesten,
det vil sige, at jeg har samme opfattelse af
hvalpene, som de bogstaver, de har fået.
Jeg har også brugt det til at matche hvalp
og familie forstået på den måde, at førstegangsejere af stående jagthunde ikke har
fået en B-hund.
Endvidere har hvalpekøberne fået resultatet, og vi har haft en god dialog omkring
hvalpen samt, at de har fået nogle redskaber
med hjem til områder, de f.eks. skal have
ekstra meget fokus på. Det vil sige, at man
kan bruge testen til at forebygge nogle af
de udfordringer, som en hvalpekøber måske
ikke selv evner at se.
Jeg vil helt sikkert også få lavet hvalpetest
på mine kuld i fremtiden. Det er spændende
at se hvalpene i hænderne på en anden, og
på denne måde gør man som opdrætter i
hvert fald det, man kan, for at få det optimale match mellem hvalp og familie.
I min optik, kan vi altid lære noget, og jeg
glæder mig til at træne hund, og det bliver
spændende at ﬁnde ud af , hvordan hvalpene bliver som jagthunde. Ligeledes bliver
det interessant at følge den kommende
servicehund, der dog har lang vej inden
godkendelse, træning og afsluttende prøve
er i hus. Mon ikke der kommer en artikel
om det i løbet af det næste år.

Undersøger anden og rusker den. Max er bestemt ikke bange for nye elementer. Foto: Jette Veggerby.

Vil du vide mere
Nordjyllands Dyre Adfærdsklinik,
Abildbak 22, 9362 Gandrup
www.reese-nda.dk
Ejer Vibeke Reese. Tlf. 98 29 72 60
Se grundig gennemgang af, hvad der
ligger bag bogstavkaraktererne, alle
hvalpes resultater og video på: www.
huntinggreystar.dk

Max testes for synsfølsomhed/social leg med en læderhandske bundet på en snor. Foto: Jette Veggerby.
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Vildt og portvin
Danskerne vil have god portvin, som vi kan dele med venner og familie. Portvin er
med god grund blevet in, og det er ikke længere en halvtom flaske af tvivlsom kvalitet, du finder i hjørneskabet hos tante Anna. Men kan det også bruges til vildt?

Tekst og foto: Flemming Østergaard
De dage, hvor portvin kun var en tantedrik,
er for længst ovre. Publikum er blevet
yngre, og der er en kæmpe interesse for
portvin.
Portvin er gået hen og blevet en meget en
almindelig del af mange jagter, hvor portvinen i høj grad har aﬂøst Gammel Dansk
eller en bitter.
Det er noget vintageportvin.dk også kan
mærke, – Vi har rigtig mange jægere som
kunder, der primært går efter kvalitets 10
års tawny og late bottled vintage. Der er
klart tale om en stigende tendens, siger
Troels Wenzel Østergaard, fra vintageportvin.dk, som er en af Nordeuropas største
specielbutikker inden for portvin, med mere
end 350 forskellige portvine på lager.
Interesse for portvin har været stærkt
stigende de sidste 10 år med høje vækstrater i salget til følge. Danmark er et unikt
marked for portvin, og modsat mange andre
steder i verden er det danske marked drevet
af kvalitetsportvin. Selvom Danmark er
et lille land, er Danmark det fjerde største
portvinsmarked i hele verden målt på værdi
- og det er ikke små mængder af den skønne
drik, der bliver solgt og nydt rundt i det
ganske land.
Portvinensuniverset er meget stort og
bredt, hvilket giver utallige muligheder for
at sammensætte portvin til næsten enhver
lejlighed og anledning også til den næste
vildtmiddag.
Flere typer
Men hvilket typer portvin ﬁndes der
egentlig? Jeg har fået fat i Troels Wenzel
Østergaard fra vintageportvin.dk til at
hjælpe mig. – Der ﬁndes overordnet tre
typer portvin, den hvide portvin, den røde
portvin også kaldet ruby og den brune port-
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vin også kaldet tawny, fortæller Troels, og
han fortsætter: – Ruby portvin kan inddeles
i standard ruby, reserva ruby, late bottled
vintage samt vintage portvin, der er kongen
af portvin, og som kun bliver lavet i de allerbedste år, af de allerbedste druer, hvilket
historisk vil sige tre til ﬁre gange hvert årti.
Det kunne lyde lidt som den højere
videnskab, men der er en forklaring på
alt. – Når man skal lave vintage portvin,
trækker man så meget kraft og saft som
overhovedet muligt ud af druerne og ﬂasker
vintage portvinen efter to år, hvorefter den
vil udvikle sig på glasﬂaske i over 50 år alt
efter årgang og portvinshuset. Det centrale i
ruby er, at det er en frugtbaseret vin, der får
minimalt ilt og for late bottled vintage og
vintage portvins side udvikler sig på ﬂaske
i adskillige år, siger Troels Wenzel Østergaard, inden han mindes nogle af sine gode
oplevelser med vintage portvin det seneste
år. – Sandeman vintage 1957 og 1963 er en
helt særlig oplevelse, tilføjer han.
Tawny portvin er den anden hovedgruppe
sammen med ruby. Her ﬁnder man standard
tawny, og den ædle tawny med aldersbetegnelserne 10 års, 20 års, 30 års og over 40
års, samt lagret tawny fra et enkelt år, som
kaldes Colheita.

Tawny portvin udvikler sig modsat ruby
ikke på glasﬂasker, men på træfade, hvor
de kan ligge i generationer og bare blive
bedre. Tawny portvine er klar til at bliver
drukket, når den bliver ﬂasket. De klassiske
typer som 10 års og 20 års tawny er såkaldt
”blendet udgaver”, hvor man blander portvin fra forskellige fade og år, hvilket er med
til at give en meget ensartet høj kvalitet, og
alle portvinene skal sendes ind til portvinsinstituttet i Porto i Portugal for at blive
kvalitetsgodkendt.
Men der er stor forskellighed. – Særligt
blandt 10 års og 20 års tawny ﬁndes der
mange forskellige portvine på det danske
marked, og der er pæn forskel på de enkelte
portvinshuse i kvalitet og udtryk, hvilket
også kan set i detailleddet, hvor prisspændet
er fra den helt billige 10 års tawny til 119
kr. til 249 kr., siger Troels Wenzel Østergaard
Han har gennem årene smagt utallige af
dem, og han giver det råd at give 20-40 kr.
mere og få en større oplevelse, om end det
allerbedste råd er, at man selv køber lidt
forskelligt og prøver sig frem.
Hvor jagt har været domineret af mænd,
men hvor ﬂere og ﬂere kvinder melder sig
i ﬂokken, så har kvinderne ligeledes taget

portvin til sig. På portvinsfestivalerne rundt
omkring i landet er en af de slående ting,
at kvinder fylder mere og mere samt, at de
er meget bevidste om, hvilke portvine de
gerne vil have og smage.
Portvin og mad
Portvin kan sagtens benyttes til hovedretter
med vildt. Særligt de yngre vintage portvine
og LBV’er står sig godt. De kraftige unge
vintage portvine passer med deres tanniner
(garvesyre), friske bærnoter og vinøse stil
godt til vildt- og kødretter
Men hvis man har adgang til moden vintage portvin og kvalitets tawny, er portvin
dog vitterlig i sit helt rette element som
nydelse, hygge og samlingspunkt sammen
med vennerne, efter jagten, til desserter
eller blot som en eksklusiv nydelse, hvor
portvin af bedre kvalitet ikke behøver at akkompagnere sig til andet end bare nydelse.
Personligt er jeg meget begejstret for 10
og 20 års tawny fra Sandeman, men smag
og behag er som bekendt forskellig. Men et
er sikkert. De tider, hvor portvin var noget,
man kun ﬁk til risalamanden juleaften, er
forbi. Køb en god ﬂaske og prøv det til et
par nyskudte agerhøns. Både du og agerhønsene fortjener det.

Smith-Woodhouse, vintage portvin 2016
Sandeman Sexio, vintage portvin årgang 2017
Sandeman, 30 års tawny portvin
Sandeman, vintage portvin årgang 1975
Sandeman, vintage portvin årgang 1963

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

595,00
399,00
799,00
825,00
2.495,00

Dows, vintage portvin 1985
Taylor, vintage portvin 1985

kr.
kr.

995,00
995,00

Quinta da Romaneira 10 års
Quinta da Romaneira 40 års
Quinta da Romaneira, vintage portvin 2008
Quinta da Romaneira, vintage portvin 2016
Quinta da Romaneira, vintage portvin 2017
Quinta da Romaneira Fine Ruby
Quinta da Romaneira Fine Tawny

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

239,00
1.350,00
650,00
599,00
599,00
149,00
149,00

www.vintageportvin.dk

portvin@vintageportvin.dk
Jagthunden nr.4/2019

33

FORVENTNINGER
Der er næsten ikke noges, som kan sammenlignes med at glæde sig til en ny jagtsæson med
alt hvad det indebærer af oplevelser i selskab
med to- og firbenede jagtkammerater.
Tekst: Hundemanden
Foto: Flemming Østergaard

Når disse linjer læses, er der mindre end
to uger til den nye jagtsæson. Mange af
os er allerede i gang med at træne hunden lidt på marken. Apporteringen har vi
holdt ved lige hen over sommeren, og nu
er det lige før, det hele begynder.
Ænder i mosen eller stærke kuld af
fasaner og agerhøns i markerne får
optimismen til at ryge i vejret. Det skal
nok blive godt. Premieren på ænderne
d. 1. september. Det drejer sig slet ikke
om at komme hjem med en hel bunke.
En god morgen, hvor naturen vågner,
og ænderne trækker over landskabet. En
enkelt god skudchance og en enkelt and
på tasken. Premieren er reddet.
Et par uger senere går det løs med
agerhønsene. Nej, vi skyder ikke 25 den
første dag, som de ”gamle” gjorde, men
vi skal opleve bruset af ﬂokken, der går
på vingerne og have skudchancer. Vi
skal have et par fugle på tasken efter
gode situationer og vellykkede apporteringer. Det er nok.
Til oktober bliver hele paletten fuld, og
fasankokken buldrer op af rapsen eller
krattet, skælder ud og forsøger af al kraft
at komme væk, men indhentes øjeblikke
efter af haglsværmen. Sekunder senere
sidder en stolt hund foran mig og aﬂeverer den smukke fugl.
Det er alt dette, vi glæder os til, når
vi går rundt der ude i august. For os,
der har jagten helt inde under huden, er
det noget meget væsentligt. Vi er ikke
tilskuere til et sceneri. Vi er deltagere og
en del af naturens naturlige cyklus, som
det har været, siden de første mennesker
fandt på at gå på jagt. Det ligger dybt i
os.
Når hunden så om ikke så længe kommer og aﬂeverer sæsonens første stykke
vildt, så forløses forventningerne i en
ubeskrivelig og ordløs glæde. Jeg har
fået lov til at opleve det endnu en gang.
Jeg lever.
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Resultatside SJD
SJD´s hjemmeside har lavet en resultatside for alle
organisationens racer i bestræbelserne på at gøre
siden www.sjid.dk endnu mere levende og aktuel.
Undertegnede har tidligere været ansvarlig for en side ved navn ”Engelske racers
resultatside”. Denne side havde sin styrke
i, at webmaster var aktiv og egenhændigt
”opfangede” resultater på prøverne landet
rundt. Dette arbejde blev efter en årrække
lidt opslidende, og derfor er den nye side,
som jo selvfølgelig er for alle 12 SJD-racer,
baseret på en slags fællesskab.
Derfor håber jeg på, at I vil deltage og helt
specielt prøvelederne!
Ideen går på, at Hundeweb bliver udgangspunktet i kombination med prøvelederens præmieliste, og at prøvelederen i
aktualitetens navn fotograferer den udfyldte

Tekst: Erik Petersen, webmaster SJD

præmieliste samme dag, som prøven er
færdig, for sluttelig at sende billedet til:
Webmaster Erik Petersen på e-mail ep1@
pc.dk !
Herefter lægges billedet fra prøven direkte
ind på resultatsiden (evt. efter lidt billedbehandling).
Alternativt kan prøveleder sende en SMS
på 20 72 91 90 med orientering om, at
prøven er færdigmeldt. Da behøves der intet
foto af præmielisten. Undertegnede ﬁnder
selv frem til resultatet og tager et printscreen.
Alt dette er selvfølgelig frivilligt.
Resultaterne for alle hunde - og ikke bare

ens egen hund på Facebook - bliver på
denne måde tilgængelig for alle og dette
ganske så hurtig. Opmærksomheden henledes også på, at denne fremgangsmåde ikke
gør det muligt, at førerens navn kommer
med. Det kan systemet ikke håndtere, bl.a.
fordi føreren ikke er oplyst på præmielisten.
Siden baseres på, at resultaterne vil være
opdateret samme dag som prøven.
Senere kan evt. benyttes et printscreen
fra Hundeweb som erstatning for evt. foto,
såfremt dette ønskes!
Resultatiderne ses øverst på hjemmesidens
forside under hovedmenuerne.

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

Vi har mange gode tilbud til jæger og hund
Kig ind på Frejlev Jagt: www.frejlevjagt.dk

Eksempel på foto direkte af præmielisten.

I næste nummer
Juniorkursus i føring af hund
Vi har sendt juniorskribenten på kursus. Dansk Kennel Klub afholder
2.
marktræningskursus for unge hundeførere. Marie Jønsson er med og
ge 4
u
i
r
laver en reportage. Her bliver noget for alle og ikke mindst for de unge
me
r kom
e
og nye hundeejere.
m
m

te nu

Næs

Den gamle jagthund
Mange har en ældre jagthund. Den kan det hele, og ofte er det en fantastisk glæde at jage sammen med en gammel hund. Men hvad kan vi
byde „den gamle“?
Hanne Buhr giver gode råd og fortæller om, hvordan man bør behandle sin gamle veltjente makker.
Foto: Annette Laursen.
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SJDs markprøver efterår 2019
Kvalitetsprøver:
Tilmeldingsgebyr: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for alle racer) og
åben klasse kr. 350,00.
Tilmelding på Hundeweb.
Tilmeldingsfrist – såfremt der ikke er en tilmeldingsfrist under
den enkelte prøve er sidste dag for tilmelding lørdag den 7. september 2019 til midnat. Ved for mange tilmeldte hunde vil der blive
foretaget lodtrækning.
Brugsprøve:
Tilmeldingsgebyr 550 kr.
Tilmelding på Hundeweb.

Tilmeldingsfrist se under den enkelte prøve.
Oplysninger i øvrigt: Alle FCI/DKK-stambogsførte stående jagthunde er startberettigede. Det er en betingelse, at ejeren er medlem
af den specialklub hvis race, der føres. Det samme gælder for
udenlandske hundes ejere. Bemærk at ejers og førers medlemsnummer skal opgives.
Vær opmærksom på, at der udover de annoncerede prøver kan
komme ekstra prøver på hundeweb.
Knæk og bræk.
Med venlig hilsen
Ingerlise Rasmussen
Prøvesekretær for SJD

Foto: Annette Laursen.

Kvalitetsprøver, engelske racer.
SJDs Midtfynske prøve fredag den 13.
september – max. 2 hold engelske.
Mødested: Ståbyvej 13, 5672 Broby.
Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13,
5672 Broby, tlf.: 5058 0794
E-mail: metrinelund@gmail.com
Dommer: Endnu ikke på plads
Tilmeldingsfrist 06.09.2019
SJDs Nordjyske prøve lørdag den 14.
september - max. 2 hold engelske.
Mødested: Gl. Toftegård, Gamle Toftegårdsvej 65, 9440 Aabybro.
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle
Engvej 94, 9330 Dronninglund, tlf.: 4093
2898 (Efter kl. 16:00).
E-mail: post@ir-fritid.dk
Dommere: Ikke på plads endnu.
Der kan købes kaﬀe og rundstykker om
morgenen.

SJDs Østjyske prøve lørdag den 14. september– max. 1 hold.
Mødested: Stouby Multihus, Idrætsvej 10,
7140 Stouby. Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jens Stenhøj tlf.: 40261172
E-mail: jsj@forstmiljoe.dk
Info: Der kan købes morgenmad og kaﬀe
efter prøven.
Dommere: Endnu ikke på plads.

Kvalitetsprøver, engelske og kontinentale racer.
SJDs prøve på Bornholm søndag den 8.
september – max. 1 hold engelske/kontinentale
Mødested: Klemensker Jagthytte, Kongensmark, Klemensker Plantage, 3700 Rønne
Mødetid kl. 09.00.
Prøveleder: Poul-Rikard Ebbesen, Vestermarievej 8, 3700 Rønne, tlf. 2363 1901
E-mail: phe@ncc.dk
Dommer: Denny Pedersen
Tilmeldingsfrist: 1. september 2019.

SJDs prøve ved Hagested-Gislinge søndag
den 15. september - max. 2 hold engelske
og 2 hold kontinentale
Mødested: Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk
Mødetid 8.30.
Prøveleder Jan Lorentsen tlf. 2482 0921
E-mail: jkllorentsen@gmail.com
Dommere: Endnu ikke på plads
SJDs prøve ved Aulum-Herning tirsdag
den 29. oktober – max. 2 hold engelske og
1 hold kontinentale
Mødested: Aulum-Grove Jagtforenings
Klubhus, Feldborgvej 17 A, 7490 Aulum
Mødetid kl. 08.00.
Prøveleder: Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum, tlf. 24 82 10
93. E-mail: mail@storaaens.dk
Dommer: Poul Ågaard Sørensen, Erik
Winkler og Knud Føns
Tilmeldingsfrist: 22. oktober 2019.

Kvalitetsprøver, kontinentale racer
SJDs prøve ved Hobro fredag den 13.
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september – max. 2 hold kontinentale
Mødested: Vielshøjen 3, Hørby, 9500 Hobro. Mødetid kl. 09.00.
Prøveleder: Peter Katholm, Vielshøjen 3,
Hørby, 9500 Hobro, tlf. 2134 1660
E-mail: peter@eurocon.dk
Dommer: Ikke på plads endnu.
Tilmeldingsfrist: 5. september 2019.

Brugsprøve ved Ringe søndag den 22.
september – 1 hold engelske
Mødested: Højrupvejen 96, 5750 Ringe
Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Steen Bendt, tlf. 2372 9436
E-mail: steenbent@gmail.com
Dommer: Søren Stærkær
Tilmeldingsfrist: 15.09.2019

SJDs prøve ved Ribe fredag den 13. september – max. 2 hold kontinentale
Mødested: Kærbøl Markvej 25, 6760 Ribe
Mødetid kl. 08.30.
Prøveleder: Jakob Poulsen, tlf. 4076 7237
E-mail:sydvestjyden@godmail.dk
Dommer: Ikke på plads endnu.
Tilmeldingsfrist: 5. september 2019.

Brugsprøve ved Tinglev søndag den 22.
september – 1 hold engelske
Mødested: Terkelsbøl Bygaden 50
Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Allan Bredsgaard tlf. 2147 8083
E-mail: ab@prof-dog.com
Dommer: Ikke på plads endnu
Tilmeldingsfrist: 26.08.2019

SJDs prøve ved Skive lørdag den 14. september – max 3 hold kontinentale
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800
Skive. Mødetid kl. 08.30
PL: Anders Laigaard, Glyngørevej 12, 7800
Skive tlf. 2092 3307
E-mail: anders.laigaard@skolekom.dk
Dommere: Ikke på plads endnu
Andet: Der kan købes morgenkaﬀe fra kl.
7.30.

Brugsprøve ved Kolding lørdag den 19.
oktober - 1 hold engelske
Mødested: Prøveleder kontakter hundeførerne. Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Anton Dahl, tlf 2274 8040
E-mail: karlantondahl@gmail.com
Dommer: Sven Aage VAd
Tilmeldingsfrist: 12.10.2019

SJDs prøve ved Simmersted søndag den
15. september, max. 1 Hold kontinentale
Mødested: Sommerstedvej 7, 6500 Vojens
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12, 6500 Vojens tlf. 2162 4612
E-mail: jkduus1950@gmail.com
Dommer: Kaj Hedegård
SJDs Sydjyske prøve ved Dover søndag
den 15. september – max.1 hold kontinentale.
Mødested: Gårdspladsen, Københovedvej
2B, 6630 Rødding. Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Søren Roloﬀ, Københovedvej
2B, 6630 Rødding, Tlf. 40263942.
E-mail: roloﬀskovogland@gmail.com
Dommer: Ikke på plads endnu.

Brugsprøver, engelske racer
Brugsprøve ved Sindal torsdag den 19.
september - 1 hold engelske
Mødested: Sindal Flyveplads, Tågholtvej
150, 9870 Sindal. Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Jes Krag, Stenderupvej 88,
9870 Sindal Tlf. 6160 3734
E-mail: jeskrag@gmail.com
Dommer: Allan Nissen
Tilmeldingsfrist 12.09.2019.
Brugsprøve ved Kolding lørdag den 21.
september – 1 hold engelske
Mødested: Prøveleder kontakter hundeførerne. Mødetid: kl. 08.00
Prøveleder: Anton Dahl, tlf 2274 8040
E-mail: karlantondahl@gmail.com
Dommer: Erling Clausen
Tilmeldingsfrist: 13.10.2019

Brugsprøve ved Brande søndag den 20.
oktober – 1 hold engelske
Mødested: Hallundbækvej 3, 7330 Brande
Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Thomas Klit, Hallundbækvej 3,
7330 Brande, tlf. 2213 2815
E-mail: jetteogthomas@mvbmail.dk
Dommer: Poul Aagaard
Tilmeldingsfrist: 13.10.2019
Brugsprøve ved Brande søndag den 17.
november – 1 hold engelske
Mødested: Hallundbækvej 3, 7330 Brande
Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Thomas Klit, Hallundbækvej 3,
7330 Brande, tlf. 2213 2815
E-mail: jetteogthomas@mvbmail.dk
Dommer: Sv. Aage Vad
Tilmeldingsfrist: 10.11.2019

Brugsprøver, kontinentale racer
Brugsprøve ved Aalestrup mandag den
16. september – 1 hold kontinentale
Mødested: Bygumvej 67, 9620 Aalestrup
Mødetid kl. 09.00
PL: Hardy Iversen, Bygumvej 67, 9620
Aalestrup tlf. 2143 4053
E-mail: hardyiversen17@gmail.com
Dommere: Tommy Hougaard
Tilmeldingsfrist: 09.09.2019
Brugsprøve ved Næstved torsdag den 19.
september – 1 hold kontinentale
Mødested: Overmosegård, Hammervej 27,
4700 Næstved. Mødetid kl. 08.30
PL: Lars Bonnesen Hammersvej 27, 4700
Næstved tlf. 4054 1000
E-mail: lars.bonnesen@hotmail.com
Dommere: Oplyses senere
Tilmeldingsfrist: 12.09.2019
Jagthunden nr.4/2019

Brugsprøve ved Grenaa torsdag den 19.
september – 1 hold kontinentale
Mødested: Skakkesholm, Grenaa Lystbådehavn, 8500 Grenaa. Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Mogens Nielsen, Glentevej 5,
8500 Grenaa. Tlf.: 3059 3587
E-mail: ammnielsen@privat.tdcadsl.dk
Dommere: Tommy Hougaard
Tilmeldingsfrist: 12.09.2019
Brugsprøve ved Slagelse fredag den 20.
september – 1 hold kontinentale
Mødested: Egevej 23, 4200 Slagelse
Mødetid kl. 09.00.
Prøveleder: Carl Kristian Thomsen, tlf.
2034 9430
E-mail: brugsproven.@gmail.com
Dommer: Jørgen Christensen
Tilmeldingsfrist: 13.09.2019.
Brugsprøve ved Gredstedbro onsdag den
25. september – 1 hold kontinentale
Mødested: Fårevej 17, 6771 Gredstedbro
Mødetid kl. 08.30.
Prøveleder: Jakob Poulsen, tlf. 4076 7237
E-mail:sydvestjyden@godmail.dk
Dommer: Ikke på plads endnu.
Tilmeldingsfrist: 18.09.2019.
Brugsprøve ved Simmersted torsdag den
26. september - 1 hold kontinentale
Mødested: Sommerstedvej 7, 6500 Vojens
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12, 6500 Vojens tlf. 2162 4612
E-mail: jkduus1950@gmail.com
Dommer: Jakob Poulsen
Tilmeldingsfrist: 19.09.2019
Brugsprøve ved Næstved onsdag den 2.
oktober – 1 hold kontinentale
Mødested: Herlufsholm Alle 167B, 4700
Næstved. Mødetid kl. 08.30
PL: Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 4174
Jystrup, tlf. 6049 1166
E-mail: soren@fredskovs.dk
Dommer: Rene Jørgensen
Tilmeldingsfrist: 25.09.2019
Brugsprøve ved Kliplev onsdag den 2.
oktober – 1 hold kontinentale
Mødested: Lundtoftvej 5C, Kliplev, 6200
Aabenraa. Mødetid: kl. 09.00
Prøveleder: Jesper Iversen, Lundtoftvej 5C,
6200 Aabenrå, tlf. 5219 9594
E-mail: ji@soebopavilloner.dk
Dommer: Leif Ekelund Jensen
Der kan købes pølser efter prøven.
Tilmeldingsfrist: 25.09.2019
Brugsprøve ved Skive fredag den 4. oktober – 1 hold kontinentale
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800
Skive. Mødetid kl. 09.00
PL: Anders Laigaard, Glyngørevej 12, 7800
Skive tlf. 2092 3307
E-mail: anders.laigaard@skolekom.dk
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tionernes vinderprøver, såfremt der er plads.
Til 1. vinderen kan der uddeles CACIT.
Efter den Internationale vinderklasse udtages de hunde, der skal repræsentere SJD
ved dette års DM efter de for DM gældende
udtagelsesregler.
SJD tager forbehold for eventuelle ændringer i dommerliste samt i programmer i
øvrigt.

Dommere: Ikke på plads endnu
Tilmeldingsfrist: 27.09.2019
Brugsprøve ved Ballum mandag den 7.
oktober – 1 hold kontinentale
Mødested: Rejsby 17, 6261 Bredebro
Mødetid kl. 08.30
PL: Tonny Lønne tlf. 2425 3944
E-mail: loenne@mail.tele.dk
Dommere: Kaj Hedegaard
Tilmeldingsfrist: 01.10.2019

SJDs Int. vinderklasse m/ Cacit den 4.
oktober 2019 ved Assens – Engelske
Mødested: Salbrovad 30, 5610 Assens
Mødetid kl. 08.00.
Prøveleder: Alex Nissen, Blangstrupvej 12,
5610 Assens, tlf. 4043 4850
E-mail: alexnissen@c.dk
Dommer: Flemming Fuglede Jørgensen
(ordf), Poul Aagaard Sørensen
Der kan købes kaﬀe og rundstykker

Brugsprøve ved Slagelse fredag den 11.
oktober – 1 hold kontinentale
Mødested: Egevej 23, 4200 Slagelse
Mødetid kl. 09.00.
Prøveleder: Carl Kristian Thomsen, tlf.
2034 9430
E-mail: brugsproven.@gmail.com
Dommer: Rene Jørgensen
Tilmeldingsfrist: 04.10.2019.

SJDs Int. vinderklasse m/ Cacit den 5.
oktober 2019 ved Eskilstrup – Engelske
Mødested: Torkilstrup Huse 3, 4863 Eskilstrup. Mødetid kl. 08.30.
Prøveleder: Claus Raahauge, Torkilstrup
Huse 3, 4863 Eskilstrup, tlf. 2049 5956
E-mail: clausRkristensen@gmail.com
Dommer: John Bak (ordf), Mogens Vestergaard og Claus Raahauge

Brugsprøve ved Hobro fredag den 18.
oktober – 1 hold kontinentale
Mødested: Vielshøjen 3, Hørby, 9500 Hobro. Mødetid kl. 09.00.
Prøveleder: Peter Katholm, Vielshøjen 3,
Hørby, 9500 Hobro, tlf. 2134 1660
E-mail: peter@eurocon.dk
Dommer: Ikke på plads endnu.
Tilmeldingsfrist: 11.10.2019.

Vinderklasser:
Fælles instruktion
Tilmelding skal ske på www.hundeweb.dk
senest den 21.09.2019.
Hunde der på SJDs brugsprøver opnår 1
præmie, kan eftertilmelde på en af organisa-

SJDs Int. vinderklasse m/ Cacit den 6.
oktober ved Herning – engelske
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej, 7400
Herning. Mødetid: kl. 08.00.
Prøveleder: Jan Nielsen, Troelstrupvej 9,
7490 Aulum, tlf. 6166 9723
E-mail: aulumboens@hotmail.com

Dommer: Ordførende Erling Clausen, Brian
Krogh
Der kan købes morgenmad og pølser til
middag
SJDs Int. vinderklasse m/ Cacit den 4.
oktober 2019 ved Hobro – Kontinentale
Mødested: Vielshøjen 3, 9500 Hobro
Mødetid kl. 08.00.
Prøveleder: Peter Katholm, Vielshøjen 3,
9500 Hobro tlf. 21341660
E-mail: peter@eurocon.dk
Dommer: Ole Andersen (ordf), Claus Christensen og Jesper Kjærulf Hansen
SJDs Int. vinderklasse m/ Cacit den 6.
oktober 2019 ved Præstø – Kontinentale
Mødested: Fæbyvej 121, 4760 Vordingborg,
mødes bag hovedbygningen i Jagthytte
Mødetid kl. 08.30, afgang til terræn kl. 9.00
Prøveleder: Bo Christensen, Skovgårdsvej
7, Hastrup. 4720 Præstø, tlf. +4560190375
E-mail: barmosen62@gmail.com
Dommer: Tommy Haugaard (ordf), Bjarne
Axelsen og René Jørgensen
Der kan købes morgenmad på stedet.
SJDs Int. vinderklasse m/ Cacit den 6.
oktober ved Rødekro – Kontinentale
Mødested: Klovtoftvej 10, 6230 Aabenraa
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jesper Iversen, Lundtoftvej 5C,
6200 Aabenrå, tlf. 5219 9594
E-mail: ji@soebopavilloner.dk
Dommer: Ordf. Ove Nissen Nielsen, Uﬀe
Jacobsen og Kaj Hedegaard

DANMARKSMESTERSKABET 2019
Afholdes søndag d. 13. oktober på Falster og Sydsjælland.
Mødetid: kl. 08.00
Mødested engelske: Højmølle kro Nykøbingvej 112 4863
Eskildstrup. Frokost samme sted.
Mødested kontinentale: Det vildt Skovgårdsvej 5 4720
Præstø. Frokost samme sted.
Kontaktperson engelske: Jan Lorentsen. Tlf. 24 82 09 21.
Kontaktperson kontinentale: Jan Leleu Feigh. Tlf. 22 85 14
69.

Dommere, engelske racer: Hans Peter Clausen, Ordf., Poul
Erik Dahl og Jens Hansen. Reserve: Mogens Vestergaard
Hansen
Dommere kontinentale racer: Bjarne Axelsen, Ordf., Bo Bryndum Jensen og Poul Erik Rasmussen. Reserve: Martin Bjørn
Hemme

Fælles afslutning: Islinge Gods, Islingen 1, 4760 Vordingborg.
Følg med på SJDs hjemmeside for mere information.
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5-Klub samarbejdet
International vinderprøve lørdag, den 28. sept. 2019
Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben, Dansk Weimaraner Klub,
KJS og Klubben for Gamle Danske Hønsehunde inviterer til
international vinderprøve på Samsø.
Mødested: Sælvigbugtens camping, Staunsvej 2, 8305 Samsø
Mødetid: lørdag, den 28. september 2019 kl. 08:30
Færgen: Færgen afgår fra Hou kl.: 07:00 og ankommer
Samsø kl. 08:00 og afgår igen fra Samsø kl. 18:15.
Pladsreservation til færgen: Tlf. 70 22 59 00 eller www.tilsamsoe.dk.
Det er vigtigt at bestille plads! Deltagere fra Sjælland bedes
kontakte prøvelederen.
Vær opmærksom på eventuel rabat på en dagsbillet ved
hurtig bestilling.
Prøveleder: Holger Pedersen, Højvangsvej 21, 8305 Samsø,
tlf. 40 42 17 38 e-mail: ﬁndholger@os.dk

Tilmelding skal ske på www.hundeweb.dk senest den 20.
september 2019.
Har du ikke mulighed for at tilmelde på hundeweb, kontakt da
prøvelederen.
Eftertilmelding, hvis adgangsgivende præmiering opnås, kan
ske ved at kontakte prøveleder.
Vedrørende samkørsel skal prøvelederen kontaktes.
Vi kan tilbyde soveplads i vores nabohus til 7-8 personer.
Medbring selv linned. Prisen er kr. 100 for overnatning pr.
person.
Eventuel overnatning og madpakker: Kontakt Sælvigbugtens
camping/Birthe på tlf.: 86 59 07 07. Der kan overnattes i campinghytter og værelser.
Fælles morgenmad fra kl. 8.30 skal bestilles ved prøveleder –
pris kr. 60.

Dommer: Uﬀe Jakobsen.

Jagtbrugshunde.dk indbyder til efterårs anlægstest AT – 2019
På prøverne kan deltage, unghunde fra alle stående racer som er født efter den 1. oktober 2017.
På prøverne har medlemmer af klubber i Jagtbrugshunde.dk samarbejdet, fortrinsret. Medlemmer af andre specialklubber optages
på prøverne, hvis muligt. Ved fuldtegning skal der forventes, at man kan blive ﬂyttet til en anden prøve hvis der er mulighed for det.
Tilmeldingen på hundeweb.dk under type: Jagtbrugshunde.dk
AT fredag den 6. september, Samsø
Mødested: Højvangsvej 21, 8305 Samsø.
Mødetid: 08:30
Max. Antal hunde: 5 Hunde, 1 hold.
Prøveleder: Holger Pedersen.
Mobil: 40 42 17 38
Mail: ﬁndholger@os.dk
Fælles morgenmad: 50 kr.
Tilmeldingsfrist: 31. aug. 2019.
AT lørdag den 7. september, Langeland
Mødested: Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing.
Mødetid: kl. 7.30
Max. 4 Hunde, 1 hold.
Prøveleder: Palle Jørgensen.
Mobil: 61 71 59 44
Mail: illebolle@gmail.com
Fælles morgenmad: 50 kr.
Tilmeldingsfrist: 31. aug. 2019.

AT lørdag den 14. september, Mariager
Mødested: Skrødstrupvej 13, Skrødstrup,
9550 Mariager.
Mødetid: kl. 7.30
Max. 8 Hunde, 2 hold.
Prøveleder: Leif Hansen.
Mobil: 21 92 01 48
Mail: jh-89@dlgtele.dk
Fælles morgenmad: 50 kr.
Tilmeldingsfrist: 7. sep. 2019.
AT søndag den 15. september, Ribe
Mødested: Lille Roagervej 31, 6760 Ribe
Mødetid: kl. 8.30
Max. 4 Hunde, 1 hold.
Prøveleder: Mona Storgaard
Mobil: 21 92 00 30
Mail: jagtlysten@gmail.com
Tilmeldingsfrist: 7. sep. 2019
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Hvis der bliver brug for ﬂere prøver, vil
dette blive annonceret senere.
For mere information:
http://www.jagtbrugshunde.dk/
På prøverne skal medbringes stambog,
lovpligtig hundeansvarsforsikring og dokumentation for gyldige vaccinationer. Uden
disse ingen start.
Husk at medbringe vildt på prøven, 1-2
ænder og 1-2 kaniner/harer!
Hvis man selv ønsker at skyde på
prøven, skal jagttegn medbringes og
fremvises.
Med venlig hilsen
Anlægsprøve udvalget
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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

Tilbageblik på årets SJD-udstilling
SJD-udstillingen 2019 blev en
stor succes med over 300 tilmeldte hunde. Heraf var der 35
ruhårede, som i år havde Svend
Løvenkjær som dommer. Før
bedømmelserne gik i gang, gav
Svend en kort beskrivelse af,
hvad han ville lægge vægt på i
sin bedømmelse og sluttede af
med at sige, at uanset hvilken
bedømmelse man ﬁk, så er det
den samme hund man har med
hjem som man kom med.
Svend Løvenkjær er allround
dommer, så han må dømme
alle slags hunde på en udstilling, så årets dommer har stor
erfaring. Det blev aftalt, at han
gav en kort gennemgang af
sin bedømmelse / vurdering af

hunden, så man ﬁk lidt mere
indsigt i bedømmelsen en bare
den, der kan læses på hundeweb. Dette var muligt fordi
man ”kun” havde 35 hunde,
som skulle bedømmes i den
tid der var til rådighed. På en
DKK- udstilling ville man skulle
bedømme ca. det dobbelte
antal hunde på den samme tid.
Svend lagde stor vægt på:
• vinkler (dette er vigtigt for at
hunden kan gå en hel jagtdag)
• hårlaget - her siger standarden at det skal være to til
ﬁre cm langt stridt hår med
en god underuld, ligeledes
skal der være hår på brystet
for at beskytte hunde nå den

Klubredaktør:
Vibeke Gude, Mosevænget 8,
7160 Tørring. Telefon: 40 30
35 36.
e-mail: jagthunden@ruhaar.
dk

www.ruhaar.dk

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

Kalender
DRK´s efterårsmarkprøver
lørdag den 28. og søndag 29.
september 2019
Bestyrelsesmøde, 10. oktober
2019
Fjeldsted Skovkro kl 17.00
„Træffetid“
Er der noget, du ønsker at
drøfte med bestyrelsen, så er
du velkommen på et af vores
bestyrelsesmøde.
Vi har afsat den første time
af hvert møde til „træffetid“,
men foretrækker du et andet
tidspunkt, så kan det naturligvis aftales.
Kontakt en fra bestyrelsen og
meld din ankomst.
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Til venstre BIR, Vanghyttens A. Kia, Finn Hove Pedersen. Til højre BIM, Lille
Skovbos Madsen, Jan Frandsen. I midten dommer Svend Løvenkjær. Foto: Axel
Hansen.

går i skrub.
• passende skæg - et af racens
karakteristika.
Dette er bare nogen af punkterne der står i standarden.
Med ovenstående i mente
skal man også huske på, at
hundeudstilling er et show, så
det gælder om at komme med
sin hund ”udstillingsklar”, det
betyder man har fået trimmet
sin hund og har lavet noget
ringtræning.
Ringtræning er nok den
vigtigste disciplin i forbindelse
med en hundeudstilling. Man
har kun ganske kort tid til at
vise sin hund frem, så det er
vigtigt, at den kan trave pænt
og regelmæssigt samt at den
kan stå rigtigt. Så jo bedre
man er forberedt, jo bedre er
muligheden for en god bedømmelse af sin hund. Man skal
huske på, at dommeren jo kun
har ”to omgange i ringen” til at
vurdere og give karakterer til de
punkter, der står i standarden
(f.eks. bevægelser, afspark /
fremdrift).
Ovenstående er det dommeren har bare tre til fem minutter til at vurdere. Så ﬁk man
ikke den vurdering/præmie,
som man selv mente, at man
var berettiget til, så kan man
måske overveje, om man kom
med en ”glad” hund, som var
klar og viste sig frem på bedste
vis.
Da dagens bedømmelser
og placeringer var afsluttet,
takkede Svend Løvenkjær for
at have fået lov til at dømme
vores herlige jagthunde.
AXH

Dansk Ruhår Klubs efterårsmarkpr¯ver
lørdag den 28. og søndag 29. september 2019
Vi afholder to internationale
vinderklasser, én lørdag og én
søndag, ligesom vi afvikler
unghunde- og åben klasse
begge dage.
Vi har fælles mødested for
alle hold på Idrætshøjskolen
Bosei. Det er også her, vi spiser
frokost, holder fællesspisning
lørdag aften og overnatter.
Der er morgenmad kl. 7.008.00, frokost kl. 12.30 og middag lørdag aften kl. 18.30

Prisliste
Enkeltværelse pr. nat kr. 300 pr.
person.
Dobbeltsengsværelse pr. nat
kr. 200 pr. person.
3. pers værelse. Pr. nat (dobbeltværelse med ekstra opredning) 150 pr. person.
Linnedpakke kr. 100. Morgenmad kr. 55. Frokost kr. 100.
Sandwich kr. 45. Kaffe/kage
kr. 45.
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Festmiddag lørdag aften 195 kr.
med kaffe ekskl. drikkevarer
Bestilling af og betaling for
overnatning på hjemmesiden,
www.ruhaar.dk
Mødested: Idrætshøjskolen
Bosei, Evensølundvej 5, 4720
Præstø
Velkomst og afgang til terræn
kl. 8.00.

DANSK RUHÅR KLUB
Tilmelding: Sidste frist for bestilling af værelser/forplejning
er den d. 12. september 2019 kl.
24.00
Sidste frist for tilmelding til
markprøverne er den 20. september 2018 kl. 24.00.
Tilmelding på Hundeweb.dk
Bestyrelsen håber, at mange
ruhårsejere vil deltage med
deres hunde i denne weekend
samt deltage i den hyggelige
fællesspisning.
Flere informationer på www.
ruhaar.dk
På gensyn
Prøveleder Eline Noiesen

Foto: Annette Laursen.

På “hvalpe”-bes¯g i Norge

På tur i fjeldet. Foto: Pia Jørgensen.

I 2018 ﬁk vores tæve et meget
stort kuld hvalpe. Syv af disse
ﬁk dejlige hjem i Norge. En
hund fra vores kuld fra 2016
boede der allerede.
Vi pakkede bilen, og tog vores
to egne ruhårstæver med. Vores tæve, der er mor til denne
ﬂok, blev hjemme hos en
jagtkammerat, mest på grund
af pladsen i bilen.
Turen gik først til Trondheim.
Her blev vi taget godt imod af
en af vores hvalpekøbere. De
bød på en skøn middag lavet på
elg. Derefter en dejlig tur rundt
i området med hundene.
Derefter gik turen syd over. Vi
holdet et stop lidt sydøst for
Oslo i Ytre Enebakk. Her mødtes vi med ﬁre hunde fra 2018
og to hunde fra 2016. Sammen
ﬁk vi en grillpølse og bagefter
en skøn badetur. En masse
snak på kryds og tværs, og nye

bekendtskaber blev det også
hvalpekøberene imellem.
Sidste besøg blev i Tromøya.
Her boede vi et par dage hos
endnu en hvalpekøber. Her blev
fejret midsommer efter en lang
tur med alle hundene ud til et
skønt sted ved endnu en smuk
sø.
Det har været fantastisk at
møde hundene og deres ejere
igen og at se, hvor de trives, og
hvor glade vores hvalpekøbere
er for dem.
Et stop i Nordjylland med
overnatning hos gode ruhårsvenner. De viste os to sjællænder Vesterhavet. Hundene nød
at blive godt luftet igennem på
pragtfuld aftentur til stranden.
Vores tur sluttede hjemme
i Bjæverskov med 2600 km
tilbagelagt.
Kennel Græsmarkens ved Kim
og Pia Jørgensen.

Juniorchampionat
I januar 2018 lavede DKK en ny udstillingstitel nemlig Dansk Junior Championat,
som skulle få ﬂere afsted på udstillingerne. Det gav junior ejerne noget at gå efter.
Jeg har været på udstillinger ﬂere gange med Tiffie, som både baby og hvalp.
Februar 2019 tog vi som junior hund til Karup på Dansk Breton klubs udstilling.
Der ﬁk vi vores første junior certiﬁkat. Der ﬁk vi blod på tanden og satsede på, at
opnå denne ﬁne nye titel. Afsted det gik på den ene udstilling efter den anden.
Der har været mange konkurrenter blandt de ruhårede junior hunde, men i juni i
Vejen skulle det endelig lykkes, at få de sidste to certiﬁkater i hus. Hermed blev
Egemosen´s Tiffie så Dansk Junior Champion.
Det har været en stor oplevelse at konkurrere blandt nogle rigtig dygtige og
erfarne udstillere. Jeg selv er ny i denne hobby. Jeg begyndte da vi ﬁk Tiffie, så
selvom man er ny er det stadig muligt, især med noget god træning fra de erfarne.
Jeg håber, at mange ﬂere vil prøve kræfter med denne nye titel. Selvom den ikke
kan bruges til så meget, så giver det da et indtryk af, at vi har muligheden for at
opnå det rigtige Eksteriørchampionat. Dette når Tiffie forhåbentligt senere, og
samtidig bliver hun en god jagthund.
Mvh Heidi Gram Skjoldager
Heidi og Tiﬃe. Foto: Via Hansen.
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Avl af Ruhåret H¯nsehund
Inspireret af Lars Malvers
indlæg i juni nummeret af
„Jagthunden“ 2019, har jeg lyst
til at komme med dette indlæg
om avl af Ruhåret Hønsehund.
Når en opdrætter bestemmer
sig til at avle på sin tæve, skal
han/hun være opmærksom på
følgende: Tæven skal være i
orden med hensyn til sundhed
og temperament. Den skal
også være i orden med hensyn

til jagtegenskaber, og her vil jeg
tilføje, at den måde, de ﬂeste
jægere jager på i dag, er anderledes end den var i gamle dage.
De ﬂeste jagtdage i dag foregår
i skov eller skovlignende terræn
og ved vand. et betyder, at
en jagtbrugshund skal kunne
drive, helst med hals, men den
skal hurtigt holde op med at
drive, og søge sin fører, når den
har sat hårvildt i gang. Den

skal også være god til at søge
i vand, og at lade sig dirigere.
Desuden skal den have et fornuftigt exteriør.
Med hensyn til den hanhund man vælger, gælder det
samme, men via avlsregistret
har man jo mulighed for at
konstatere alle hanhundens
præmieringer, man skal dog
mest kigge på præmieringerne
i de alsidige prøver, fuldbrugs-

prøver, brugsprøver, apporteringsprøver som også omfatter
vandarbejde og sporprøver. Den
skal selvfølgelig også have et
fornuftigt exteriør. Derudover
foretrækker jeg, at man også
har set den pågældende hanhund på praktisk jagt.
Med venlig hilsen
Sven-Otto Hansen

Dansk Ruhår Klubs
områder adresser og

Herning området:

19/9-2019 på fynruhaar@gmail.com

Vendsyssel området:

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.

Adresse oplyses ved tilmelding.
Maks. 8 hunde. Pris 100 kr.
Hold øje på hjemmesiden og vores
Facebookside, det kan være, at der
kommer ﬂere datoer til.
Ruhår har fortrinsret og tilmelding er
bindende. Man må gerne tilmelde sig
ﬂere dage, men ved overtegning tillader vi os at fordele pladserne lige,
sådan at alle kommer med mindst
1 gang.
Tilmelding senest 1 ugen inde marktræningen.
Tilmelding til Kim på slagelse@
ruhaar.dk eller tlf. 23840219.

aktiviteter

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
Ræveslæbstræning
26/8- kl.19.00 på Tyskebakken
Tilmelding til Leif Nielsen, 9156
0702, senest 2 dage før

Kontaktperson: Annette Rasmussen, Arnborgvej 12, 6933 Kibæk, 2781
2528
E-mail: herning@ruhaar.dk

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

Esbjerg området:
Kontaktperson: Anette Lindhardt
2236 4921 E-mail: esbjerg@ruhaar.dk

Aabenraa området:
Ræveslæbstræning
26/8- kl. 18.30 i Sevel
Tilmelding til Poul Sørensen.
81284918 senest 2 dage før
Ræveslæbsprøve
Dato: Fredag den 30/8-2019 kl.17.00
Mødested: Tyskebakken, Nørhå (Pplads i skoven)
Prøveleder: Kaj Verner Nielsen,
Irupvej 5,7752 Snedsted, 27646127,
irupvej5@gmail.com
Frist 25.08.2019 Web tilmelding
Marktræning i Krejbjerg lørdag den
7/9- kl. 09.30
Tilmelding til Leif Nielsen, 9156
0702, senest 2 dage før
Marktræning i Vigsø den 16/9- kl.
16.00
Tilmelding til Ib Hermansen,
61461465, senest 2 dage før
Marktræning søndag den 22/9- kl.
09.30. Hvor: ????
Tilmelding til Kaj Verner Nielsen,
27646127, senest 2 dage før

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

Randers/Grenå området:
Kontaktperson: I øjeblikket ingen
kontaktperson
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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
Bubbelprøven
Mødetid: lørdag d. 21/9-2019 kl.
09.00
Mødested: Ørnfeldt Gods, Ørnfeldtvej 102, Kølstrup, 5300 Kerteminde
Pris: 250 kr. for medlemmer af DRK
eller anden SJD-klub
Ikke medlemmer: 350 kr.
Lokal brugsprøve udelukkende
for ruhår, hvor der skydes fugle for
hundene.
Adgangskrav: bestået DJU apporteringsprøve, Slæb- & Apporteringsprøve eller
Udvidet apporteringsprøve samt
deltaget på anerkendt markprøve.
Der kan uddeles pokaler til 1., 2. og
3. vinder.
Fælles morgenmad. Husk madpakke
og kaffe.
Max. 10 hunde.
Terrænleder: Jan Poulsen
Tilmelding til Hanne Buhr senest

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

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek
Sørensen, Strandhaven 6, 3060
Espergærde, 4917 0208 –
5130 7879. E-mail: fredensborg@
ruhaar.dk
Fuldbrugsprøvetræning
Kun for stående hunde der skal
bestå prøven.
Prøven indeholder ræveslæb på
300m i skov, og markarbejde med
fældning af fugl.
Apportering i vand og på land.
Pris 200 kr. start 5. august, sidste
træning 9. september
Vi aftaler hvor og hvornår ved
tilmelding.
Tilmelding: Kurt Drasbek, 4917 0208
eller 5130 7879 eller fredensborg@
ruhaar.dk

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

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen, Lymosevej 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

Jet 1 prøve
Dato:31. august 2019
Mødested: Højvangsvej 19, 2640
Hedehusene
Mødetid: kl.8:00
Dommere: René Jørgensen og Michael Skov Pedersen
Max 8 hunde tilmelding via Hundeweb.dk
Evt. spørgsmål til prøveleder Anders
Stisen Pittersen 3046 0248 eller
roskilde@ruhaar.dk
Mvh. Anders

Slagelse området:
Kontaktpersoner: Kim Vig Andersen,
Rugtvedvej 37, Forsinge, 4490 Jerslev
Sjælland
2384 0219, slagelse@ruhaar.dk
Vi afholder marktræning følgende
datoer i august
30/8 2019, ved Slagelse, kl. 15,00.
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Foto: Jens O. Pedersen.
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International efterårsvinderklasse
Sidste frist for tilmelding:
Den 21. september. Såfremt der
ønskes middagsmad på prøvedagen, skal dette bestilles ved
Hans Martin Christensen ved
tilmelding. Det er ikke muligt
at bestille spisning på selve
dagen.

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

www.korthaarklubben.dk

Avlsregistrene
Optagelse i avlsregistrene
ændres med de nye ræveslæbsregler
Henset til de ændrede regler
for ræveslæb pr. 1. juli 2019,
medfører det en ændring for
optagelse i avlsregistreret.
Fra ovennævnte dato vil
teksten for ræveslæb være:
”Bestået rævediplomprøve
med karakteren 4 point for
ræveslæb og 4 point i apportering, eller ræveapportering på
fuldbrugsprøve med karakteren 4 point for ræveslæb og 4
point i apportering”.
Ræveslæbsprøver der er
bestået med 4 før 1. juli 2019
tæller til avlsregisteret, da det
er særskilte prøver man samler
for at opfylde det samlede
krav til avlsregisteret.
På bestyrelsens vegne Per K.
Kristophersen

Dommere: Vil blive oplyst på
klubbens hjemmeside.

Foto: Annette Laursen.

Korthaarklubben afholder
lørdag den 28. september international efterårsvinderklasse
på terræner omkring Hellevad
og Rødekro. Der er reserveret
terræner der gør det muligt at
afholde to vinderklasser. Der er
mulighed for tildeling af CACIT
og alt efter antal tilmeldte får
et antal af vinderne adgang til
Danmarksmesterskabet.
Mødested: Uge forsamlingshus, Aabenraavej 115, Uge,
6360 Tinglev.
Mødetidspunkt: Kl. 08.00.
Fortæring: Mulighed for køb af
morgenmad fra kl. 07.00.

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Aalborg
Foredrag om før- og efterskudsarbejdet med ruhårsmanden Jesper
Kjærgaard. Fredag d. 8. november
2019 kl. 19.00 i HUSET, Hobrovej
110, 9530 Støvring. Det koster kr.
100,- at deltage, inkl. sandwich og
øl/vand. Tilmelding er bindende og
gebyr indbetales på konto nr. 9349
2310057498 med angivelse af navn
på indbetaler. Dette af hensyn til
indkøb og traktement. Evt. spørgsmål til arrangementet kan stilles til
Ingeborg Abildgaard, tlf. 25 30 45 60.

Prøveleder: Hans Martin
Christensen, Muskatvænget
17, 6360 Tinglev. Telefon 2571
9148.
Tilmelding: Via www.hundeweb.dk Der sendes ikke
bekræftelse på tilmeldingen.
Hvis du ikke har adgang til
internet, kan du sende tilmeldingsblanketten til prøveleder
på vinderklasse@korthaarklubben.dk. Prøvegebyr på 600 kr.
kan indbetales i Jyske Bank
Reg. nr. 7751 konto nr. 1053819.
Husk at angive hundens navn
og stambogsnummer, samt
ejers navn.

Aktivgruppen Storstrømmen
Marktræning på Nordfalster. Træning på agerhøns tirsdage kl 17.00.
Pris 150 kr. pr. gang.
Tirsdag d. 20 august.
Tirsdag d. 27 august.
Tilmelding til Emil: 24257299, cebuskandersen@gmail.com.
Marktræning på Hasager. Træning
på fasaner i weekenden kl 10.00. Pris
150 kr. pr. gang.
Lørdag d. 31 august.
Søndag d. 8 september.

Fredag aften arrangement:
Det er klubbens tanke i lighed
med forgangne år at arrangere
hyggeaften med lidt bespisning
for en pris af 50 kr. Spisningen
er kl. 19.30 på mødestedet Uge
forsamlingshus, Aabenraavej
115, Uge, 6360 Tinglev. Drikkevarer kan købes af Klubben
til rimelige priser. Tilmelding til
fredag aften arrangement til
prøveleder Hans Martin Christensen på mail vinderklasse@
korthaarklubben.dk eller tlf.
2571 9148.
Overnatning: Overnatning
kan som i de forgangne år ske
på Uge Campingplads, men
på grund af et andet arrangement er det nok en god ide at
bestille overnatning allerede
nu. Tilmelding direkte til www.
uge-lystﬁskeri.dk.

Tilmelding til Palle på tlf: 40180753,
pinge@mail.dk.
Info om mødested senere.
Høstprøve, vores lokale efterårsmarkprøve lørdag d. 24 aug. Kl 8:30.
Mere info om mødested, når vi
nærmere os. Tilmeldning til Bjarne
på mail:stubyvej9@gmail.com

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Marktræning i roer:
Der arrangeres marktræning i roer
onsdag d. 18. september 2019.

Foto: Benny Fischer.
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Aktivgruppen Aarhus og omegn:
Opdelt i 5 mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen,
Bønnerupvej 13, Bønnerup, 8585
Glesborg, tlf. 61 74 17 06.
E-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
Område 2 Viborg og omegn
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen,
Ørnelunden 24, 8520 Lystrup, tlf. 86
22 30 58.
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering, 8660 Skanderborg,
60 81 45 06.
E-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

Foto:Karina Andersen.

Nærmere information og tilmelding
til Gorm Henriksen – tlf. 52371779.

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

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

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

Foto: Benny Fischer.

44

Jagthunden nr. 4/2019

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Leif Ekelund Jensen,
tlf. 23 38 96 18.
E-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330 Munkebo, tlf. 22 122
303.
E-mail: fyn@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Københavnsområdet
Kontaktperson Flemming Djarn tlf.
23102727.
E-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson René Olsen, Stationsvej 5, 4681 Herfølge, tlf. 53 54
38 54.
E-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Majken Staal, Klokkervangen 20, 4983 Dannemare, tlf.
42 33 18 42.
E-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg,
Lærkevej 10, 3782 Klemensker, tlf. 29
90 90 74.
E-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

DANSK
MÜNSTERLÄNDER KLUB

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

DMK efterårsmarkpr¯ve i Stenlille
DMK efterårsmarkprøve afholdes i år i Stenlille på Sjælland
i weekenden den 21. og 22.
september.
Lørdage den 21. september
afholdes kvalitetsprøve for
unghunde/åben klasse. Søndag
den 22. september afholdes
International Vinderklasse
med mulighed for tildeling af

CACIT. Vinderklassen fungerer
samtidig som udtagelsesprøve
til DM.
Mødested: Stenlille Jagtforening, Plantagevej 1C, 4180
Sorø.
Mødetid: Kl. 08.00 hvor der
vil være registrering. Der vil

Kasserer:
Michael Østergaard, Skovtoften 10, 6900 Skjern. Tlf: 20 16
16 27.
email: dmk.kasse@gmail.com
Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12,
8586 Ørum Djurs. Tlf. 24 61
19 35
e-mail: hundeweb@gmail.
com

www.dmk-online.dk

Formanden har
ordet
I skrivende stund er det
højsommer, selvom blæstens
rusken og regn minder mere
om det sene september vejr.
I juni blev årets Holdapportering afholdt på Sjælland.
Medlemmer fra nær og fjern og
hunde i alle aldre omdannede
området omkring Stenlille
Jagtforening til en soﬁstikeret 3 stjernet campingplads,
med alle faciliteter. Med 131
deltagende hunde er det
efterhånden ved at blive til
et træf, tusind tak til alle jer
medlemmer der bakkede op
om arrangementet. Tusind
tak til alle, der weekenden
igennem sikrede et fantastisk
arrangement.
Bestyrelsen er efter et par
solide arbejdsdage i juni og
juli, ved at komme godt i gang
med det nye bestyrelses år. Vi
ser frem til endnu et godt år
i Dansk Münsterländer Klub
og vi glæder os til at se jer til
de kommende aktiviteter, og
husk efterårsmarkprøven på
Sjælland.
Rune Riishøj

være morgenmad fra kl. 07.30.
Prøven starter 08.30.
Tilmelding foregår via www.
hundeweb.dk
I skrivende stund arbejdes
på en ekstra unghunde/åben
klasse prøve, så der er mulighed for afprøvning af unghunde/åben klasse hunde både
lørdag og søndag. Hold øje med
DMK hjemmesiden for yderligere information.
Lørdag aften afholdes fælles
middag med specialiteter fra
Slagter Jacob. Tilmelding til
fælles middag og øvrig forplejning i løbet af weekenden
foregår via hjemmesiden.
Prøveleder er Arne Nielsen.
Eventuelle spørgsmål kan
rettes til Arne på tlf. 24690819
eller via mail på kennelfredensvejs@privat.dk

Foto: Dorthe Winde.

Hvad er egentlig en Grosser?
Grosser her i DK er en af de
stående hunde, som er knap så
kendte, men hvorfor?
Grosser Münsterländer
medregnes jo ligesom Kleiner
Münsterländer og Langhåret
Hønsehund til familien af
langhårede, stående jagthunde. Helhedsindtryk: kraftig,
muskuløs kropsbygning, men
samtidig elegant helhed.
Udtrykket ædelt og intelligent.
Temperament: De vigtigste
egenskaber er jagtlig let førlighed, lærenemhed og pålidelighed i brugen til jagt, især efter
skuddet. Dens væsen er livligt,
uden nervøsitet.
Størrelsen: Skulderhøjde:
Hanner: 60 til 65 cm (+2 cm
accepteres) Tæver: 58 til 63 cm
(+2 cm accepteres). Vægten
ligger omkring 30 kg.
Nå nu til selve historien, jeg
var så fornemt blevet inviteret
ned til Grossernes traf som de
afholdte søndag den 26 juni,
det havde jeg glædet mig rigtig
meget til, da jeg som mange
andre mennesker ikke rigtig
kendte til Grosseren. Jeg har
dog kort stiftet bekendt skab
med dem, et par gange på

nogle prøver, men ikke sådan
rigtig set dem. Men her i foråret
til div. Marktræninger, har
jeg gået en hel del med dem,
Grosserne er til trods for den
lidt tungere krop end Kleineren
som jeg selv har, en meget
elegant hund, som dækker sit
terræn godt, den har et godt
sind, og virker let dressérbar,
og så er de faktisk rigtig kønne
også, hvilket jeg så til træffet
ﬁk mulighed for at vise ejerne
også.

Jeg var netop inviteret derned
for at give lidt ﬁf omkring
udstilling, hvordan begår man
sig i ringen, hvordan præsenterer man sin hund på bedste
vis, således dommere og andre
ser den skønhed vi alle altid
ser i vores egne hunde. Vi ﬁk
gennemgået en masse tips, og
fortalt at man ikke holder linen,
som om man red hest, nej man
holder den i en hånd, op med
hånden, saml linen i hånden
ikke lad den ﬂagrer, bevæg dig

Thor. Foto: Tails by Ragno.
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selv elegant, kig på dommeren,
orientér dig, frem med brystet,
ja tror faktisk de syntes jeg var
lidt streng, ups – sidst men
ikke mindst tag ordentligt tøj
og fodtøj på, ikke store gummistøvler og vaders.
Vi sluttede af med lidt trimning, hvor jeg ﬁk lov at låne
Thor, Thor er ejet af Thomas

Byskov, og han havde fuld
tiltro til hvad jeg nu skulle til
og i gang med. Vi ﬁk studset
og pudset Thor, og vist at han
faktisk havde poter indenunder
håret, som lignede store trædeplader, vi ﬁk vist han havde et
bryst og ikke bare en kæmpe
hals med en løvemanke. Thor
viste kæmpe tålmodighed,

selvom jeg rodede og drejede
rundt med ham, og fremviste
ham på kryds og tværs. Og heldigvis smuttede saksen kun et
kort øjeblik, og jeg håber Thors
manke er ﬂot til på søndag,
hvor jeg selv skal prøve at have
den ære at løbe med ham i
ringen.

Tak til Grosserne for invitationen, det var en ære, og jeg
kommer hellere end gerne igen,
og så kan jeg kun sige fortsæt
det gode sammenhold I har, og
bak op om alle arrangementer
således I får vist og fortalt
om jeres skønne race, Vi ses
derude.
Hilsen Mona Storgaard.

Kiki’s ABC
– Skal du til DMK Holdapportering? spurgte Kenneth
Normann Hansen mig, en dag
til apporteringstræning. – Nej,
jeg er ikke på noget hold, så
det har jeg droppet i år, svarede
jeg. – Vil du være med på mit
hold? spurgte Kenneth. Jeg var
noget overrasket over tilbuddet, tænkte og sagde: – Jamen
Kenneth, så har du ingen
chance for at vinde i år. Svaret
var: – Nej, jeg skal bare have
en hygge weekend med mine
hunde. – Ok, den er jeg med på,
svarede jeg. Og således blev
Kiki’s ABC hold dannet af Kiki
på 10 år, hendes datter Aura
på 4½ år, og søn Baja på 3 år
samt Auras hvalp Chanti på 15
måneder.
Alle tre tøser var i løbetid
op til, og derfor ﬁk vi kun én
chance for at træne stafetten
sammen. Det gik tåleligt.
Weekenden oprandt, solen
skinnede, og efter en dejlig
morgenmad, parole, og tjek af
programmet, kunne vi konstatere at vi skulle starte på det
sydlige vandhul, som andet
hold.
Kenneth bragte først Kiki

frem, hun svømmede i sit
adstadige tempo direkte mod
anden og returnerede op af den
stejle søbred. Herefter Aura og
så lille Chanti, det gik perfekt
og presset på Baja var således
lagt, men han klarede det ligeledes perfekt.
Stafetten lå lige ved siden af
vandet, og der var ingen kø,
så vi gik direkte på banen. Tog
opstilling, og nu gjaldt det om
ikke at fægte med armene
eller lade lyde komme ud af
munden, total ro og stilhed var
målet. Første fasan blev kastet
og der lød et skud, alle hunde
havde markeret, men de sad
bom stille og ventede et minut,
hvorefter Baja med et håndsignal blev sendt ud. Han apporterede og begyndte sit hjemløb,
den anden fasan blev kastet,
og der blev skudt, da han var
midtvejs retur. Han fortsatte
hjem, satte sig og aﬂeverede
til hånd.
Herefter udførte Kiki, Aura og
lille Chanti præcist det samme.
Eneste korrektion var at vende
lille Chanti så hun sad med
snuden mod udkaster, hun
havde fået vendt sig medens
hun lydigt sad og ventede til

Et velfortjent hvil i skyggen. Foto: Lis Engquist.
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Kiki’s ABC. Foto: Marlene Karup.

det blev hendes tur. Vi var
meget tilfredse, og jeg yderst
imponeret over Kenneths
håndtering af tre hunde på én
gang. Vi ﬁk om eftermiddagen
bekræftet at resultatet var ﬂot,
idet vi da havde mulighed for at
følge holdene på den nordlige
stafetbane.
Videre gik det til Kaninbanen.
Kiki, Aura og Chanti gik perfekt
til sagen. Baja skulle lige tjekke
kaninen, før han begyndte
hjemturen, og så skulle der
også lige skiftes greb, men så
kom han også.
Sidste udfordring valgte vi at
tage før frokost. Vi lod hunden
ligge i skygge medens snakken
gik med de andre i køen, mens
vi betragtede de hunde, der
arbejdede med udfordringerne,
i den stegende sol.
Rækkefølgen på duerne var
den sammen, Kiki i mor tempo,
Aura var hurtig, Chanti skulle
lige lede en lille smule, og sidst
store Baja. Han havde markeret
begge duer, og spurtede frem
og tilbage og slog dermed sin
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mor og søskende på tid.
Nu var det tid til, at hundene
ﬁk et velfortjent hvil, og vi
noget frokost. Den spiste vi,
medens vi hyggede med de andre hold, først ved kaninbanen
mod nord og så ved stafetten.
Dagen sluttede med hornblæsernes salut, og uddeling af
diplomer, 28 åben klasse og 5
unghundehold af ﬁre hunde, i
alt 132 hunde stillede til start.
Diplomuddelingen startede
for unghundene og derefter
åben klasse holdene. Vi var
lidt spændte på resultatet,
og spændingen steg og steg
4. bedst, 3. bedst.… Vi blev 2.
bedste hold med 155 point ud
af 160. Det var godt nok gået
ud over al forventning, og det
havde været en rigtig dejlig og
hyggelig dag, som for mange
afsluttedes med festmiddag.
Lis Engquist
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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

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

Område Esbjerg:

Område Midt og Vestsjælland:

Kontaktperson: Mona Horsted Storgaard, Karl Jensens Vej 16, Tlf.: 21 92
00 30 E-mail: Jagtlysten@gmail.com

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

Område Thy/Mors:

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

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

Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen,
Geﬁonsvej 78, 3000 Helsingør, Tlf. 31
35 30 06, E-mail: nll@bygfs.dk
Område Herning:
Kontaktperson: Verner Vestergaard,
Nørholmvej 11, Hoven 6880 Tarm,
Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09, E-mail:
akerstedt@mail.dk

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

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

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

Område Viborg:
Kontaktperson: Tage S. Nielsen,
Långawten 34, Frausing 8643 Ans
By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail: tage@
dmk-viborg.dk
Hvalpemotivation.
Der trænes mandage den 26. august,
fredag 6. og lørdag 7. september
og sidste træning mandag den 23.
september.
Nye hvalpe optages gennem hele
forløbet.
Hvalpe motivation er for hvalpe under 6 mdr. Der introduceres lydighed,
socialisering, håndtering, jagtrelaterede dufte og emner.Vi træner i
forskellige miljøer og derfor aftales

Foto: Søren Reinholdt.

mødesteder løbende.
Pris 300 kr. for sæsonen. Træner,
Mette Post mob. 40761184. Tage S.
Nielsen mob. 2122 3262

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

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

Område Bornholm:
Kontaktperson: Kim E. Pedersen,
Violvej 8, 3720 Aakirkeby. Tlf. 21 20
42 31.

Område Østjylland:

Foto: Tails by Ragno.

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

Aktiviteter annonceres på Kreds 8’s
hjemmeside og på facebookgruppen
”stående hunde Bornholm”

Sensommer marktræning.
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 Andersen på: Tlf.: 29227597 eller Mail:
ﬂemming.b.andersen@jci.com

Foto: Pia Nielsen.
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Formand:
René Ahm-Hansen, Møllevangen 125, 8450 Hammel.
Tlf. 60 67 77 78.
e-mail: rene@ahm-hansen.
dk.
Kasserer:
Iver Krogh, Jylland, Bramdrupvej 90, 6040 Egtved
40 92 44 54/75 55 32 02
e-mail: iverkrogh@gmail.com
Klubredaktør:
Lisbeth Ahm Hansen, Møllevangen 125, 8450 Hammel.
Tlf. 60 67 77 76.
e-mail: lisbeth@ahm-hansen.
dk

www.gdh.dk

Gammel Dansk
H¯nsehund
Den skarpe næse, det korte og
lidt langsomme, men grundige
søg og viljen til god kontakt
er egenskaber, der er stærkt
befæstet i den Gamle Danske
Hønsehund.
Gammel Dansk Hønsehund
er en stående jagthund. Det
betyder, at den søger vildtet
ved hjælp af færten, der bæres
af vinden. Når hunden er
tæt nok på fuglen, tager den
stand. Her står den helt stille
og peger med snuden i retning
af, hvor fuglen er. Fuglen
prøver at trykke og gemme
sig. Er hunden for tæt på, vil
fuglen føle sig truet og vælge
at ﬂygte. En stående jagthund
vil i stedet låse fuglen, indtil
den får ordre til at rejse fuglen.
Jægeren får nu god mulighed
for at skyde fuglen, og hunden
vil hente det nedlagte vildt
hjem til jægeren. Dette samarbejde mellem hund og jæger er
noget, der tryllebinder mange
jægere.
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En vild dag i Vissenbjerg
Jeg vil starte med at slå et slag
for, hvor vigtig det er at ringtræne med sin hund.
Jeg vil sammenligne udstilling
med en markprøve, og ingen
vil stille der uden at træne. Så,
om du skal på prøve eller på
udstilling, så kommer det gode
resultat med træning, træning
og træning.
Vi tog i år af sted med tre
hunde. Joker, som er GDH, og
de to korthårede hønsehunde
Buster og Ivalu, og det er jo
rart, at vi kan være sammen,
selvom vi ikke har samme race.
Den korthårede hønsehund,
Buster, er en Junior-han. Han
skulle i sin ring som nr. 3, og
Joker er i champion-klassen og
skulle i sin ring som nr 17, så der
burde tidsplanen holde.
Den korthårede hønsehund,
Ivalu, er en ﬁn tæve, som
vi overlod til vores skrappe
juniorhandler, Asta Marie. Så vi
var klar
Korthårsklubben har så lavet
deres udstilling sådan, at de
startede med at vurderede alle
hanner og tæver, og så først
bagefter placere dem, så der
røg min tidsplan desværre.
Men, da vi jo hjælper hinanden, måtte ‘mor Jenny’ i ringen
med Joker. Jeg ved ikke, om hun
syntes, det var nemt, men de
gjorde det jo til en guldmedalje,
Så 1.000 tak til hende. Her
kommer træningen igen ind:
En ikke trænet hund, der ikke
løber med sin ejer og ikke ved,
hvad der skal ske, kan hurtig
blive utryg. Joker ved hvad han

Hygge ved ringside. Foto: Flemming Østergaard.

skal, så derfor kan Jenny tage
ham ud af buret og ind i ringen
og vinde.
Imens Jenny løb med Joker,
blev Buster bedste junior-han,
med Excellent CK 2.BHK Jun.
CERT, og ﬁk sine ﬁne pokaler.
Og ja, jeg har trænet med Buster, så han ved, hvad han skal.
Tilbage i lejren for GDH, ﬁk
jeg mig en meget glædelig
overraskelse. Joker var blevet
bedste han!
Nu var der kun at vente og
heppe på de tæver, der var i
ringen.
Bedste tæve blev Zeta, med
den skrappe juniorhandler
Asta-Marie i den anden ende af

Stort tillykke til BIM og BIR. Foto: Jenny Mikkelsen.
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snoren.
Nervepirrende at skulle op mod
sådan et dygtig par, for der
bliver virkelig trænet.
Ind i ringen, stille op, en tur
rundt, stille op. Dommer Conni
Jacobsen kigger og kigger, føler
lidt på hundene, rundt i ringen
igen, stille op. Det føltes som
pinebænken, hænderne ryster,
pulsen er høj. Og så ﬁk vi et tillykke fra hende. Vi vandt!
Det er så vildt at vinde, når der
er tilmeldt 41 andre GDH’er.
Det kræver selvfølgelig, at man
har en god hund, der lever op
til racestandarden. Men igen,
så kræver det træning, for at
kunne fremvise hunde på den
rigtige måde: Stå ordentligt
og løbe i det rigtige tempo, så
hunden får det bedste ﬂow, så
dommeren kan danne sig det
rigtige indtryk af hunden.
Vi stillede så op i opdrætklassen og ﬁk en meget ﬁn kritik,
med HP og ÆP. Kalder mor
Jenny, så stiller vi op til enhver
tid!
Nu til stor-ringen. 16 racer var
repræsenteret. Igen rystende
hænder og høj puls, en tur
rundt i ringen og så stille op.
Dommer Svend Løvenkjær
kommer og kigger, rører lidt ved
Joker, en tur frem og tilbage. Og
hvad tager det - to minutter tre
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minutter? Det er meget kort tid
til lige at vise en dommer, hvor
ﬁn din hund er, for så er han
videre til den næste.
Så kom den fedeste følelse: at
blive vinket ind i midten som
en af de ﬁre udvalgte, det er

vildt. Det er der, at belønningen
for træningen kommer. Man
ved, man har gjort det rigtige.
Det er svært at få armene ned
efter sådan en dag.
Til slut vil jeg igen slå et slag
for at ringtræne, inden man

prøver at tage på udstilling, for
det er så voldsom en verden for
en hund, og det kan sætte sig
dybt i den, hvis det ikke er en
god oplevelse.
Joker og jeg siger tak for en
super god dag og for de ﬁne

præmier, godt vejr og et ﬂot
arbejde af dem, der har stablet
det på benene - så jeg har fået
et godt minde med hjem.
Marianne Vandur Haagen

5-klub apportering i T¯rring
Det var nemt at udﬁnde de tre
hunde, som kunne komme i
betragtning til placering ved
GDH klubbens hovedprøve i
apportering. Den blev afholdt
den 22. juni i Tørring i fantastisk terræn, solskin og ikke
for varmt vejr - det helt rigtige
hundevejr. Prøven var en del
af en 5 klub DJU apporteringsprøve. Desværre mødte kun
syv hunde, og heraf var der tre
GDH’er.
1. pladsen gik med 30 point til
Jørgen Gerstrøm med Lucas, 2.
pladsen gik også med 30 point
til Iver Krogh med Aja, og 3.
pladsen med 29 point til Gunnar Thorkildsen med Balder.
Lucas blev tildelt 1 pladsen og
pokalen, fordi Lucas er yngre
end Aja. Endvidere var der
pokal til yngste beståede GDH,
som var Balder.
Der var præmier til de tre
dygtige GDH’er i form af GDHkrus fra klubben samt sponsorpræmier fra ’godsejeren.dk’. I
alt bestod ﬁre hunde apporteringsprøven.

Efter apporteringsprøven
skulle der have været afholdt
hovedprøve i jagthundedressur
for GDH. Der var kun tilmeldt
én hund i unghundeklassen
og tre i åben klasse til denne
prøve, som derfor blev aﬂyst.
Henset til det pæne fremmøde ved hovedprøven i markprøve og det store fremmøde
til udstillinger, lægger prøvelederne ikke skjul på skuffelse
over den lille opbakning til de
to prøver, især set i lyset af sidste års store fremmøde, hvor
alle tilbagemeldinger tyder på,
at de deltagende hunde og førere havde en god dag. Nu må
alle en tur i tænkeboks og ﬁnde
ud af, om den lille opbakning
skyldes prøvernes geograﬁske
placering, tidspunktet eller
andet.
Klubbens medlemmer må
meget gerne komme med input
til disse overvejelser.
Iver Krogh

Duen bringes sikkert hjem. Foto Allan Thomsen.

Trykjagt, snepper og andetræk
Hvert efterår/vinter bliver vi
inviteret på en del trykjagter
med vore gamle danske hønsehunde rundt omkring i store
jyske plantager. Når vi tager af
sted, så deltager der ikke andre
hunderacer.
Tidligere drev vi med gravhunde. Vore gravhunde er gennem tiden præmieret på drev,
hvor man skal drive minimum
45 minutter med et stykke
vildt. Det gør, at vore gravhunde går meget langt efter
kronvildtet, og da de dermed
kom for langt omkring, har
vi nu valgt at bruge de gamle
danske hønsehunde, som
knapt går så langt, men bestemt ikke er mindre effektive.
En ekstra gevinst ved at

En tiltrængt pause til hundene imens dyret
brækkes. Foto: Jenny Mikkelsen.
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trykke med de store hunde er,
at det giver mulighed for stand
for en sneppe undervejs.
De steder, hvor vi kommer
meget, trykker vi ca. 200 ha
i en såt. Her trykker vi efter
kron-, då- og råvildt. Typisk har
vi fra fem til syv hunde med os
på sådan en dag.
Vi er som regel kun to til tre
personer til at gå igennem,
og vi går som udgangspunkt i
samme retning med fra 200 til
400 meter i mellem os. Hundene arbejder individuelt, mere
eller mindre imellem os. Det er
et effektivt tryk, vi lægger på
vildtet på den måde.
Ved tykninger og nyplantninger samler vi ﬂokken lidt for at
lægge et større pres der.
Hundene giver kun kortvarig
hals, hvis kronvildtet står fast i
en tykning eller lignende. Ellers
hører vi dem ikke. Når kronvildtet så er sat i gang, så giver jeg
et pift, og hundene returnerer.
Ellers kontakter de os ofte undervejs, så vi behøver ikke være
nervøse for, om de alle stadig
er i såten.
Udover gode oplevelser med
det klovbærende vildt, så er
det jo helt fantastisk, når vi får
stand for en sneppe (måske
ﬂere).
For et par år siden - en vintermorgen, i det ﬁneste vejr
med rimfrost - kom vi til en
mose. Mosen ligger i et lavtliggende moseområde i skoven
med tuer, selvsåede træer og
vandspejl over det meste. Vi

oplever jævnligt at kronvildtet
står derude, og hundene går
det altid godt igennem, for de
kender det og ved, der af og til
er noget derude.
Ude i mosehullet lå der
denne morgen en lidt større
kvasbunke. Diktat tog straks
stand, da han nåede bunken,
Etna kom til og sekunderede,
og lidt efter kom unghunden,
Frida, også derud og gjorde
det samme. Da jeg endelig
nåede derud og gav rejseordre,
rykkede Diktat frem tre gange,
og de to andre og jeg rykkede
med. Og så kom sneppen! Jeg
ﬁk skud til sneppen, og Diktat
ﬁk den hurtigt hjem. I starten
troede jeg faktisk, det var et
stykke råvildt, da vi godt kan
opleve, de har stand for et
stykke sådant.
Det var en helt fantastisk
oplevelse for os alle, og ikke
mindst for unghunden, der
havde sin første oplevelse med
en sneppe. Resten af den dag
og ﬂere af de efterfølgende
jagtdage, undersøgte hun alle
kvasbunker i håb om, at der
skulle være en sneppe.
Ugen efter, hvor vi på en af
vore traveture gik med unghunden i snor, tog hun pludselig
stand ved kanten af skovsporet, og minsandten om ikke
der sad en sneppe i kanten af
sporet..
Siden har både Frida og
de andre jo været på ﬂere
sneppejagter, men den første
oplevelse med hende husker vi
jo tydeligt.

Vand skal der til imellem såterne. Foto: Jenny Mikkelsen.

På et par af terrænerne slutter
vi ofte dagen af med andetræk,
og også der, i bælgragende
mørke, løser de selv opgaven
med at hente ænderne.
Når der efter en god og
begivenhedsrig dag ligger lidt
klovbærende vildt og evt. en
sneppe eller andet på paraden,

og hundene bliver komplimentet for deres gode og effektive
arbejde, så er det virkelig der,
hvor man får den indre varme
og glæde ved at opleve, at det
hele går op i en højere enhed.
Niels Bertram

Sæt X I kalenderen
Aktivitetområde Sjælland
Marktræning:
Søndag d. 25. august
Søndag d. 1. september
Tilmelding til Jesper Pedersen på Mail: zp@
lightmail.dk

Aktivitetsområde Midtjylland
GDH Kvalitets Markprøve i Daugbjerg/Mønsted
d. 29. september for åben og unghunde klasse,
max 2 hold
Tilmelding via hundeweb
Foto: Jette Veggerby.
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Formand
Carsten Lundhøj, Arnkilsmaj
21, Kær, 6400 Sønderborg. Tlf:
20 20 26 76 – 74 43 32 68.
Email: lundhoj@bbsyd.dk
Kasserer
Hans Petter Lauridsen, Bøllundvej 32, 7330 Brande. Tlf:
40 51 56 15 – 97 18 03 60.
Email: askaer.hp@mail.tele.dk
Klubredaktør
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2,
3670 Veksø Sjælland. Tlf: 20
71 22 68 – 47 17 22 68.
Email: ida.thyssen@hotmail.
com

www.langhaarsklubben.dk

Vinderklasse
og anlægstest
5-Klub samarbejdet - International Efterårs Vinderklasse
markprøve lørdag, den 28.
sept. 2019
Se fællesannonce andet sted
i bladet
Se også annonce for Jagtbrugshundes anlægstest i
efteråret.

Se, hvad jeg har fundet. Godt efterskudsarbejde. Foto: Lis Jakobsen.

Langhårsklubben 40-års jubilæum
Langhårsklubben afholdt den
22. juni et 40-års jubilæumsarrangement på Fyn.
Dagen startede kl. 09:00 med
velkomst af klubbens formand,
understøttet af Erik Gramstrups jagthornsblæsning.
Fantastisk vejr, fantastiske
omgivelser ved Ejby jagtforenings klubhus og skydebane,
glade og positive medlemmer,
som ville hygge sig; mange
udenlandske gæster som ﬁk
oplevet dansk gæstfrihed og
hygge; en udstilling bedømt af
formanden for det tyske Langhårsforbund og præsident for
Tysk Langhår verdensforbund,
Leonhard Schmieg; demonstration med efterfølgende træning
med egne hunde i alle efterskuds discipliner; instruktion
og demonstration af ”vores
egen” schweisshundefører
Niels Grønbæk, i hvordan man
starter sin hund op på at gå
schweisspor og hvilke remedier
man har brug for; afsluttet med
en treretters jubilæumsmiddag, var rammerne for jubilæumsarrangement.
Tusind tak til alle fremmødte
medlemmer, I var med jeres
sædvanlige gode humør, med
til at gøre dagen til en dag der
sent vil blive glemt.
Tusind tak til Ejby Jagtforening, som gjorde det muligt
for os at leje jeres klubhus og
jagthunde træningsareal.
Tak til nabo lodsejer for lån af
brakmark og skov, som ligger
umiddelbart op til Ejby jagtforenings arealer.
Tak til Hanne i Ejby hallen, en
bedre jubilæumsmiddag kunne

De to formænd orienterer sig inden udstillingen. Foto: Henning Stokholm.

vi ikke have ønsket os.
Tusind tak til alle udenlandske
gæster, som kom den lange vej
fra Østrig, Schweitz, Tyskland,
Holland, Finland, Norge og
Sverige, i satte et ﬂot internationalt præg på dagen – det lover
godt for et fortsat frugtbart
internationalt samarbejde.
Sidst med ikke mindst, tusind
tak til formanden for det tyske
Langhårsforbund og præsident
for Tysk Langhår verdensforbund, Leonhard Schmieg, for at
du ville køre den lange vej fra
Buchheim i Franken og være
med til at støtte os i dette
jubilæumsarrangement. Tak for
en informativ, rolig, afslappet
og omhyggelig gennemført
udstilling efter tysk Langhårsforbunds skik og brug, hvor
hundene hele tiden vurderes
iht. deres jagtlige brug – det var

i den grad med til at gøre dagen
til noget specielt!
De udstillede hunde blev
præcist målt i højden, ﬁk
tandsættet grundigt undersøgt
og ﬁk selvstændige bedømmelser i type, form og pels, samt
for første gang i Danmark,
grundigt vurderet på temperament og adfærd. Vi er rigtigt
glade for din vurdering Leo,
hvor det samlede indtryk på de
24 udstillede hunde blev, at vi
avler racetypiske hunde uden
væsentlige fejl og mangler og
med særdeles godt temperament og adfærd.
Dagen sluttede ca. kl. 22:30,
efter treretters jubilæumsmiddag med mange taler og gaver
til klubben og efterfølgende
hyggeligt samvær.
På bestyrelsens vegne
Carsten Lundhøj

Gaver fra vore udenlandske gæster. Foto: Henning Stokholm.
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FJD Udstillingen 16. juni
Der var tilmeldt 12 hunde til
udstillingen, som i år blev dømt
af Marie Petersen. Bedst i racen
blev Asta von Kumpfmühl, ejer
Flemming Thane Kallehave.
Der var en dejlig afslappet
stemning, og vi bemærkede
den ro, der var blandt vores
hunde. Det er præcis det, der
skal kendetegne vores dejlige
race. Tak til deltagerne for en
dejlig dag!

De ﬁre bedste hanner. Foto: Henning
Stokholm.

Bedste og anden bedste tæve. Foto: Henning Stokholm.

Kjöttjegern’s Ferrari i stand på fjeldet. Foto: Kickan Hansson.
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Tredje og fjerde bedste tæve. Foto: Henning Stokholm.

Daiwa v. Hollbäck er klar til andejagten og glæder sig også.
Foto: Jesper Månsson.
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Formand:
Brian Visby Hansen. Tokeskovvej 4, Lindebjerg, 5560
Aarup. Tlf. 53 54 15 14.
e-mail: formand@weimaraner.dk.
Kasserer og klubredaktør:
Niels Møller Kongsbak, Viborgvej 308, 7830 Vinderup,
Tlf. 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@weimaraner.dk.

www.weimaraner.dk

Nyt fra klubredakt¯ren og
kassereren
Har du noget på hjertet eller et
godt billede du gerne vil dele
med dine klubmedlemmer, så
send mig en mail med en lille
tekst og et godt billede. Det
er lige meget om teksten er
korrekt skrevet, det ﬁnder vi
ud af senere.
Kommende aktiviteter:
25/8 DWK Marktræning,
Rødekro
31/8 DWK Kreds 2 lokal markprøve, Klovborg
31/8 DWK Kreds 2 generalforsamling, Klovborg
6/9 Jagtbrugshunde Anlægstest, Samsø
7/9 Jagtbrugshunde Anlægstest, Langeland
14/9 Jagtbrugshunde Anlægstest, Mariager
15/9 Jagtbrugshunde Anlægstest, Ribe

Generalforsamling
i Dansk Weimaraner Klub 16. Juni 2019 I forbindelse med SJD Udstillingen
i Vissenbjerg
Pkt. 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Simon. Simon Ettrup Hansen bliver valgt.
Generalforsamlingen er varslet
rettidigt.
Pkt. 2 Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Camilla. Camilla Borg Schweizer bliver valgt.
Pkt. 3 Valg af stemmetællere
Johnny og Lise Bundgaard bliver
valgt.
Pkt. 4 Formandens beretning
(forkortet)
Brian Visby Hansen gennemgår
Formandens beretning.
Så er det tid til at se tilbage på
2018, det forgangene år, som er
gået for Dansk Weimaraner Klub,
med jagt, avl, prøve og udstillingsaktiviteter for Weimaraneren, samt bestyrelsesarbejdet i
kubben.
DWKs medlemstal: Var pr. 31.
dec. 2018, 137 A medlemmer,
og 7 B medlemmer, dette er en
tilbagegang på 43 medlemmer i
forhold til 2017. Der skal her gøres
opmærksom på, at medlemstallet kan svinge af forskellige årsager, herunder at medlemstallet
er opgjort pr. 31. december det
pågældende år, men betalingsfristen for medlemskab er reelt en
lille uge inde i det efterfølgende
år. Vi kan oplyse at der i løbet af
januar måned 2019 var yderligere
tilgang af 10-15 medlemmer.
Stambogsføring i 2018: Der er
avlet 6 kuld korthåret med i alt
30 hvalpe og ingen langhårede.
Desuden er der importeret 4
korthåret og 1 langhåret.
HD-status: I 2018 er der
fotograferet følgende hunde:
Korthårede: 6 stk., fordelingen
er følgende:A status 4 stk., B
status 2 stk., C status 0 stk. og D
status 0 stk., altså 0 hunde ud af
6 med HD i 2018. Langhårede: 3
stk., fordelingen er som følgende: A Status 3 stk. B status 0
stk., C status 0 stk. og D status
0 stk., altså 0 hunde ud af 3 med
HD i 2018
Men et meget lille statistisk
grundlag, kan kun opfordre ﬂere
til at få HD fotograferet deres
hunde.
Bestyrelsesarbejdet: Der er
holdt 5 bestyrelsesmøder i DWK
siden sidste generalforsamling,
og alle bestyrelsesmøder er

afholdt som fysiske møder.
I løbet af 2018 har vi i bestyrelsen sagt farvel til Casper Raahede, som af personlige årsager
ønskede at stoppe i bestyrelsen.
På baggrund af dette blev 1.
suppleant Camilla Schweizer
indkaldt til bestyrelsen. Vi takker
Casper for det arbejde som han
har udført for klubben, og byder
Camilla velkommen.
Økonomien: I 2018 har vi i
Dansk Weimaraner Klub haft et
pænt overskud, og dette har vi
genereret ved at holde udgifterne
nede på et absolut minimum.
SJD udstilling varetages af
undertegnede, og jeg vil gerne
benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne til at give
en melding til mig, hvis man er
interesseret i at lave et stykke
frivilligt arbejde for klubben. Vi
ser gerne at det bliver en person
udenfor bestyrelsen, som indtræder i SJD udstillingskomiteen.
Samlingspunkt for alle stående
jagthunde racer.
5-klub: Kører godt, og Niels
Kongsbak varetager denne opgave for klubben. Der er et godt
samarbejde klubberne imellem.
Jagtbrugshunde.dk: Samarbejdet kører fortsat, og der
er opbygget et godt netværk
omkring prøve afholdelserne
både UT og AT. Bestyrelsen
kunne godt tænke sig at se ﬂere
Weimaranere på disse prøver,
idet de danner godt grundlag
for en bedømmelse af hunden
med henblik på den videre avl på
hundene.
Hjemmesiden: Susanne
Lundholdt sidder fortsat som
Webmaster, og forsøger, at holde
tingene ajourført på hjemmesiden.
Tak til alle! Som i årets løb har
givet en hånd med og stillet hus
og terræn til rådighed, ved disse
arrangementer rundt om i landet.
Markprøver: Ungdomsklasse
ikke uddelt nogen præmieringer. Åbenklasse er der uddelt 3
x 1.pr., 3 x 2.pr. Vinderklasse er
der uddelt 1 x 3. vinder på DKK
vinderklasse.
Apporteringsprøver: 15 gange
har Weimaranere bestået Alm.
Apporteringsprøve.
Udv. apporteringsprøver:
5 gange har Weimaranere
bestået.
Slæb og apporteringsprøve: På
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disse prøver har Weimaranere
bestået 3 gange..
Ræveslæbsprøve: 2 gange har
Weimaranere bestået ræveslæbsprøve i 2018
Schweissprøver: Er der uddelt
følgende på 400m/3 timer, 9 x
1. pr., 1 x 2. pr. og på 400m/20
timer er der uddelt 2 x 1.pr. og 1
x 2. pr. og på 1000m/40 timer er
der uddelt 2 x 1. pr.
UT: 5 gange bestod weimaranere disse prøver i 2018.
AT: 2 Weimaraner har bestået
AT i 2018.
På bestyrelsens vegne vil jeg
ønske alle Til lykke med deres
præmier.
Fuldbrugsprøver: ingen hunde
stillet.
Udstillinger: På 5-klub udstillinger og FJD udstillingen har
der i 2018 været 23 hunde til
bedømmelse, igen vil jeg kun
opfordre ﬂere til at stille på disse
udstillinger.
Stor tak! Til dem, som har givet
en hånd med ved de to 5-klub
udstillinger og FJD udstillingen.
Beretningen bliver godkendt.
Pkt. 5 Regnskab
Regnskab gennemgås af kasserer Niels Kongsbak.
Årets overskud kr. 16.688.
Regnskab bliver godkendt.
Pkt. 6 Godkendelse af budget
Budget for næste år fremlægges
af kasserer Niels Kongsbak.
Budget bliver godkendt.
Pkt. 7 Fastlæggelse af kontingent
Kontingent bliver ikke ændret
og fastholdes til 420 kr. for
A-medlemmer og 210 kr. for Bmedlemmer.
Pkt. 8 Indkomne forslag
28 stemmeberettigede.
Forslag 1: Vedtægtsændringer i
forbindelse med revision og gennemgang af klubbens vedtægter
v/formand Brian Visby Hansen
Forslag til vedtægtsændringer i
Dansk Weimaraner Klubs vedtægter. Forslaget stillet på klubbens generalforsamling 2019, og
omhandler en generel revision og
gennemgang af klubbens vedtægter for at få disse ajourført,
forslagene stillet af bestyrelsen.
Forslag til vedtægtsændring §
3: Medlemskab af organisationer
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§ 3 Stk. 2 Klubben skal være
medlem af FJD.
Ændres til: Stk. 2 Klubben skal
være medlem af SJD.
Forslag til vedtægtsændring §
7: Ordinær generalforsamling § 7
Stk. 2 a) Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år
senest den 30. juni, skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel
ved annoncering i ”Weimaraner
Nyt”, ”Jagthunden” eller ved brev.
Ændres til: a) Den ordinære
generalforsamling, der afholdes
hvert år senest den 30. juni, skal
indkaldes med mindst 4 ugers
varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, ”Jagthunden”
eller ved brev.
Stk. 3 b) Eventuelle forslag og
regnskab kan rekvireres ved at
indsende frankeret svarkuvert,
der skal være formanden i hænde
senest 10 dage før generalforsamlingen.
Ændres til: b) Eventuelle forslag
og regnskab lægges på klubbens
hjemmeside 10 dage før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændring
§ 17: Disciplinærsager § 17 Har
et medlem overtrådt gældende
regler, jf. DKK`S love § 24, kan der
træffes disciplinære foranstaltninger over for det pågældende
medlem.
Ændres til: § 17 Har et medlem
overtrådt gældende regler, jf.
DKK`S love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over
for det pågældende medlem.
Stk. 2 Disciplinære foranstaltninger er beskrevet i DKK`s love
§ 25.
Ændres til: Stk.2 Disciplinære
foranstaltninger er beskrevet i
DKK`s love.
For: 25. Imod: 0. Blank: 0.
Forslag 2: Vedtægtsændringer
v/Jette Veggerby
Dansk Weimaraner Klubs bestyrelse får vedtægterne tilpasset til
vores digitale tidsalder, således
at klubben og bestyrelsen kan
kommunikere med medlemmerne via hjemmesiden og mail.
Det være sig bl.a. indkomne
forslag samt regnskab, der kan
sættes på hjemmesiden - modsat nu, hvor medlemmerne skal
sende en frankeret svarkuvert for
at modtage materialet.
Ligeledes er der andre ting der
skal rettes, så som hvalpekøbere
får et gratis A-medlemskab og
ikke et B, som skrevet på hjemmesiden, FJD rettes til SJD, paragrafhenvisninger til DKK rettes
til de korrekte mv. – kort og godt
skal vedtægterne opdateres på
samtlige nødvendige punkter.
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Forslaget bortfalder. Der skal
dog ændres i vedtægterne, at
hvalpekøberne får et gratis Amedlemskab (som de gør nu).
Forslag 3: C-medlemskab v/
Jette Veggerby
Tilføjelse af et C-medlemskab til
klubbens vedtægter, § 5 kontingent, stk. 2.
C-medlem – betaler halv kontingent og er A-medlem i anden
special klub under SJD.
Alle tre medlemskaber giver
stemmeret til generalforsamlingen.
For: 21. Imod: 1. Blank: 3.
Forslag 4: Frederiks Udstilling
v/Jette Veggerby
Dansk Weimaraner Klubs medlemmer skal have mulighed for
at deltage i den anerkendte DKK
udstilling i Frederiks.
For: 9. Imod: 16. Blank: 2.
Forslag 5: Udvidelse af avlsliste
v/Jette Veggerby
Klubben indfører en kategori
avlsliste kaldet kategori 1 og
kategori 2, der er inddelt således:
Kategori 1 (nuværende krav for en
bais + stamtavle):
• HD status A eller B
• Mindst en very good på en FCI/
DKK anerkendt udstilling i åbeneller brugsklasse
• Hunden skal som minimum
have bestået anerkendt DJU alm.
apporterings prøve samt have
en præmiering på en anerkendt
400m/3t schweissprøve
• Eller have en præmiering i
anerkendt åbenklasse markprøve
samt have bestået DJU alm. apporterings prøve
• Eller anerkendt brugsklasse
præmiering på anerkendt markprøve
• Eller have bestået en AT test
ved Jagtbrugshunde.dk
• Eller have bestået en HZP i
Tyskland
• Opdrætter skal være medlem af
klubben
Kategori 2:
• HD status A eller B
• Mindst en very good på en FCI/
DKK anerkendt udstilling i åbeneller brugsklasse
• Opdrætter skal være medlem af
klubben
For: 8. Imod: 17. Blank: 3.
Forslag 6: Klubbens historie v/
Jette Veggerby
Dansk Weimaraner Klub aﬂeverer alt gammelt materiale til
Museet for Stående Jagthunde i
Danmark.
For: 26. Imod: 0. Blank: 2.
Forslag 7: Hvalpeformidling v/
Jette Veggerby
Klubbens hvalpeformidlerfunktion nedlægges og hvalpefor-

midling skal fremover foregå via
klubbens hjemmeside, hvalpe
tilmeldingsliste samt facebook,
opdrættere, weimaraner ejere og
bestyrelsen.
For: 9. Imod: 17. Blank: 2.
Forslag 8: Hvalpeliste v/Jette
Veggerby
Elektronisk tilmeldingsmulighed
på hvalpeliste genindføres.
Forslaget trækkes tilbage af
Jette.
Forslag 9: Udelukkelse fra avlsliste v/Flemming Frederiksen
En hund som på en anerkendt
prøve bliver diskvaliﬁceret
grundet aggressiv adfærd må
ikke optræde på DWK’s avllister
og der skal ikke gives nogen form
for hvalpeformidling fra klubbens
side, hvis hunden alligevel måtte
bliver brugt til avl.
For: 0. Imod: 28. Blank: 0.
Forslag 10: Nyt logo v/ formand
Brian Visby Hansen
Skal vi fremover bruge det nye
logo?
For: 0. Imod: 28. Blank: 0.
Pkt. 9 Valg af formand, Brian
Visby Hansen modtager genvalg.
Brian bliver genvalgt.
Pkt. 10 Valg af bestyrelsesmedlemmer, Camilla Borg Schweizer
modtager genvalg
Camilla bliver genvalgt.
Pkt.11 Valg af suppleanter
1. suppleant Frank Peter Sørensen
2. suppleant Martin Bejlegaard
3. suppleant Annette Prang
Pkt. 12 Valg af revisor
Flemming Frederiksen blev valgt
som revisor.

Pkt. 13 Valg af revisorsuppleant
Line Gry Andersen blev valgt som
revisorsuppleant.
Pkt. 14 Årets Ildsjæl 2018
Karin Høy får uddelt prisen.
Pkt. 15 Uddeling af Pokaler
Bjarne Nürnberg får på vegne af
DJU hæderstegnet DJU-nålen for
sin indsats som markprøvedommer.
Klubvinder 2018 og ny pokalholder af Jagtpokalen blev Martin
Dannemand og Cæsar med 42
point.
Pkt. 16 Eventuelt
Vedr. forslag 7: Bestyrelsen skal
lave retningslinje for hvordan
hvalpeformidleren agerer ved opringninger vedr. hvalpe. Hvordan
forventes det, at formidlingen
foregår.
Bestyrelsen ønsker hjælp fra en
arbejdsgruppe til at få lavet et
nyt logo til DWK.
Anette ønsker, at der laves et
”jobopslag” på DWK hjemmesiden, når bestyrelsen har opgaver,
som de ønsker hjælp til.
Referat godkendt
27.6.2019 Dirigent Simon
Hansen
26.6.2019 Referent Camilla Borg
Schweizer
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitureret sig
således:
Formand: Brian Visby
Kasserer: Niels Kongsbak
Sekretær: Camilla Schweizer
Bestyrelsesmedlem: Tommy
Klausen
Bestyrelsesmedlem: Bjarne
Nürnberg.

Bestyrelsen på vinterjagt. Foto: Niels Kongsbak.
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Formand:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup.
Tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.
dk.
Kasserer:
Tina Schulze, Agerupvej 33,
Agerup, 4360 Kirke Eskilstrup. Tlf. 26 21 46 43.
e-mail: ttm@pc.dk.
Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Rønnevej
4, 3770 Allinge. Tlf. 28 64 26
86.
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk.

www.danskvizslaklub.dk

Ny formand
Ved årets generalforsamling
i Vissenbjerg, valgte Anders
B. Mortensen ikke at lade sig
genvælge til bestyrelsen. Vi
takker derfor alle Anders for
det store arbejde han gjorde,
mens han var i bestyrelsen og
som formand.
Som ny formand tager Nanna
Brændgaard over efter ca. 12 år
som kasser. Kasser jobbet bliver overtaget af Tina Schulze.

Danmarks mest vindende vizsla
Michen´s Kenzo DK01346/2012. F¯dt 5/1 2012. I 2018 DKCH, SECH, SEJCH, SEVCH, INTCH, DKJCH

Kenzo er den vizsla i Danmark,
der har vundet ﬂest jagtlige
prøver her og i udlandet. Nogen
af hans aner har også vundet
pænt herhjemme, men ingen
er kommet ud med så ﬂotte
resultater som Kenzo. Og tre af
titlerne er jagtrelateret.
Kenzo bestod sin første prøve,
da han var lidt over et år - en
400m/3t schweiss prøve. Og
så er det gået slag i slag siden
med markprøver, apporteringsprøver og fuldbrugsprøver. Han
har været øverst på skamlen til
Europa-cup for vizslaer, hvor
han dystede med vizslaer fra
hele Europa, og har deltaget i
VM for stående jagthunde.
Lige lidt af højdepunkterne i
årenes løb:
Bestået Slæb og apportering
i 2013 og første markprøve
præmiering i 2013 i UK, ÅK og
på brugsprøve. Udvidet apporteringsprøve 2015 og 2016 med
232 point, og deltagelse i FM
2016. Fuldbrugsprøve i 2016 og i
2017 og 4. vinder på FUME 2017.
Bedste hund til Europa-Cup for
vizslaer 2017, DKCH på udstilling i 2015. Og en række andre
prøver frem til 2018, som kan
ses på hundeweb.
2018 har nemlig været det helt
store år, hvor Kenzo og dens
ejer, Per, har deltaget i rigtig
mange ting. Jeg vil her fremhæve de vigtigste:
Januar 2018: Vildtsporprøve,
Anlag bestået, og med 2 1. pr.
i EKL i resultatbogen er Kenzo
hermed Svensk jagtprøvechampion, SEJCH
Tre gange 1 pr. på vildtspor-

Per og Kenzo. Foto: Per Souby.

prøve, så er man svensk
Vildtsporprøv champion,
SEVCH
September: DKK brugsprøve,
1 pr., dansk jagtchampion,
DKJCH, ugen før 2. pr. på brugsprøve.
Juni: Neumünster exc.1 CK Cert
1 CACIB BOB INTCH. Yderligere
3 Excellent på udstillinger i
2018.
Deltagelse i Europa-Cup for
vizslaer i Ungarn og vinder af
et hold med Very Good 1st.
Deltagelse i Mediterranean Cup
og VM for stående jagthunde
i Toledo, Spanien, dog uden
placeringer.
Listen kunne blive meget

længere, da Kenzo og Per har
mange ﬁne resultater.
Det er også dejligt at se, at
Kenzo har klaret sig ﬁnt på
udstilling oveni alle de forskellige prøver med især de vigtige
efterskudsprøver.
Der skal derfor lyde et rigtig
stort og rungende TILLYKKE
og GODT GÅET fra klubben.
Vi ved der ligger rigtig mange
træningstimer bag sådan et
resultat. Det kommer man
absolut ikke sovende til.
Kenzo og Per er heldigvis ikke
de eneste, der kommer med
mange ﬁne resultater. Det er
bare dejligt. Bliv ved med det!

et stykke i vandkanten, – og
der kunne være fært fra det
naturligt forekommende vildt.
Men hundene klarede problemerne. 17 bestod, heraf
fem med maximum points. De
dystede herefter på tid med
apportering af to ænder på
vand. Her blev den erfarne og
dygtige Vizsla Michen´s Kenzo
med Per Stouby hurtigste
hund – og dermed prøvens
bedste hund og vinder af vizsla
pokalen. Stort tillykke! Nr. 2

blev Vizsla Rønnegaards Simon
(Eddie) med Soﬁe Skovly. Nr. 3
Korthåret Hønsehund Lystlunds Nelson med Maria Røpke
Rasmussen. Nr. 4 Gammel
Dansk Hønsehund Smilla med
Torben Bladt Hansen. Nr. 5
Ruhåret Hønsehund Hubertus
med Bjarne Larsen.
Tak til alle deltagere og ikke
mindst hjælpere for en dejlig
dag.
Anne Secher

5-klub apporteringspr¯ve
Lørdag d.29.6 afholdt Dansk
Vizsla Klub 5-klub apporteringsprøve Sjælland i Mogenstrup grusgrav ved Næstved.
De 20 deltagende hunde var
en dejlig sammensætning af
forskellige racer: Fem Vizslaer,
tre Gammel Dansk Hønsehund,
en Weimaraner, en Tysk Langhår, en Drentsche Patrijshond,
to Kleiner Münsterländer, ﬁre
Ruhåret Hønsehund, to Korthåret Hønsehund og en Labrador
Retriever. Det er altid spæn-

dende at se så mange forskellige hunde arbejde, – og at de
kan hygge sig sammen.
Den danske sommer viste sig
fra sin venlige side: Tørvejr, sol,
ret varmt men med passende
vind, som gjorde det udholdeligt for hunde og mennesker.
Banerne havde selvfølgelig
deres uundgåelige udfordringer: vinden svøbte lidt på
duebanen, en veksel lokkede
på kaninbanen, søens udformning gjorde det fristende at gå
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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, Hybenvej 34, 6740 Bramming. Tlf.:
20 42 46 35.
e-mail: lasse.i.h@gmail.com.

www.breton.dk

Mangler du
merchandise?
Der er ikke noget som tiltrækker sig så meget opmærksomhed som en breton gør.
Man skulle jo mene at det i
sig selv sælger hunden, men
mangler du breton merchandise til at toppe indtrykket
med så skal du henvende dig
til Dorthe og Franz Metzker på
dannebro@outlook.com
De modtager bestillinger på
div. effekter med breton logo
påtrykt. Du kan bl.a. købe vin,
kasketter, t-shirts, krus, mærkater til at sætte på bilen osv.
Hvis du skal repræsentere
Dansk Breton Klub på skuer,
udstillinger m.v. kan du også
henvende dig til Frantz i forhold til effekter til brug hertil.
Bemærk desuden, at Winnie
B. Larsen har lavet en introduktionsbog til nye ejere af
breton og andre med interesse
for racen – denne bog kan fås
ved henvendelse til bestyrelsen.
Alt i alt er der super mulighed
for at promovere vores herlige
race – kun fantasien sætter i
realiteten grænsen.
Lasse Iversen Hansen
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Den svære fremtid
Der har gennem en del år
været fokus, klynkeri, dommedagsprædikener m.v. over den
stående jagthunds fremtid i
Danmark. Et faldende hvalpetillæg har ramt stort set alle
klubber gennem de sidste år.
Det er nu ved at slå igennem på
specialklubbernes medlemstal,
og for første gang i mange år,
har redaktøren af Jagthunden
meldt om en klar tilbagegang i
antallet af udsendte blade.
På bestyrelsesmødet i juni
2019 indgik denne problemstilling indirekte i ﬂere af bestyrelsens drøftelser. Hvalpetillæg har vi drøftet en del år.
Faldende medlemstal, som er
blevet forstærket af faldet i nye
hvalpekøbere. Og, er det nu så
galt?
Et vigtigt element i klubbens
arbejde, er de tilbud, som alle
medlemmer kan nyde godt af
via de 3 aktivitetsudvalg, samt
de mange ad hoc-tiltag, som
er blevet tilbudt de sidste par
år ved Videbæk, i det østjyske
samt på Falster. En rundtur på
mødet bekræftede, at der er
rigtig mange gode aktiviteter i
det ganske land. Det vurderes,
at klubben via egne prøver og
disse aktiviteter er i kontakt
med op mod 60 % af medlemmerne. Det kan vist ikke gøres
bedre!
Det bør være en selvfølge,
at aktivitetsudvalgene skal
vægtes højt, og at aktivitetsudvalgene jævnligt skal sikre
en intern fornyelse, så en
fremadrettet dynamik lokalt
kan fastholdes. En klar fælles
opgave.

I forhold til hvalpe og medlemmer får vi nok ikke vendt
skuden lige med det samme,
selv om konkurrencen fra andre
ikke-stående-racer ikke er så
tydelig, som den var for en del
år siden. Men, det skal ikke
afholde os fra at drøfte kvalitet. På c-prøven i apportering
kunne det klart konstateres,
at jagtselskabet, hvor prøven
blev afholdt hos, ikke havde
den nødvendige kvalitet i deres
hunde (ikke stående). Det
medførte, at terrænerne ikke
blev afsøgt ordentligt, hvilket
igen klart resulterede i færre
fugle. Her gjorde de udsmidte
bretons senere på dagen en
klar forskel. Så må vi bare håbe
på, at alle jægere igen får øje
på vores hundes alsidighed og
kvaliteter.
Kvalitet har selvfølgelig noget
med avl og gøre. Men, det

har også noget med træning
og kvaliteten i denne at gøre.
Her må det konstateres, at
kvaliteten i forskellige øvelser har været svagt faldende.
B-prøven (svær apportering)
dyrkes af færre og færre personer. Kvaliteten på den almene
apporteringsprøve kan også
blive bedre. I Jylland deltager
vi i år ikke på racedysten. Så
der er noget at arbejde med.
Gerne med bund i aktivitetsudvalgene, som ikke skal være
bange for at hæve overliggeren
en smule. Uden at skræmme
de nye væk!
Uanset hvalpetillæg og mindre tilgang af nye medlemmer,
så må der ikke slækkes på kvaliteten. For så bliver fremtiden
endnu sværere. Jeg tror nu ikke
det ser så sort ud.
Søren Stenhøj
Formand

Uden løbende tilgang af hvalpe får hverken nye hunde i avlen og nye hundeførere,
der kan sikre den fortsatte interesse for racen. Foto: Lasse Iversen Hansen.

Kaldasker – Mafioser – Fakkel¯jter – Midtjyder, hvad er det?
Kært barn har mange navne,
men dette er navnet på vores
aktivitetsgrupper under Dansk
Breton Klub, som ligger rundt
om i landet. Hvordan de har
fået de forskellige navne, må
hver aktivitetsgruppe stå til ansvar for, men ingen tvivl om, at
navnene har en stor betydning
for de forskellige aktivitetsgrupper.
Maﬁoserne, er sjællænder,
Midtjyder, giver lidt sig selv,

Kaldasker er nordjyder og Fakkeløjter er fynboer samt sydog sønderjyder.
Godt nok er navnene forskellige, men vi laver det samme,
vi har landdelte træningsfælleskaber for bretons, hvor der
trænes lydighed og jagtrelaterede aktiviteter. Der er også
her, der skabes netværk for
nye medlemmer. Her er intet
spørgsmål for dumt, og her kan
alle spørgsmål stilles til et fo-
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rum, som kender bretons, både
deres skønne men også deres
sære egenskaber. Har man problemer i dagligdagen, eller har
man problemer i forbindelse
med træningssituationer, stiller
man spørgsmålet og erfaringerne og gode råd ﬂyver over
bordet, som mange gange er
dækket op med kaffe og kage.
Udover træningsfælleskabet,
har vi også andre ting til fælles
i grupperne. F.eks. afholdes der

DANSK BRETON KLUB

Maﬁosoer fra Sjælland, køn og glad Kaldasker fra Nordjylland og hårdtslående sømdaskere fra Fakkelløjterne: Foto Winnie B.
Larsen.

fester og familiedage/arrangementer, hvor alle i hele landet
er velkomne, og der uddeles
lokale pokaler, i de forskellige
aktivitetsgrupper. Pokaler der
hvert år uddeles, mange gange
til stor applaus fra træningskammeraterne.

Marﬁoserne uddeler en ﬂøjte i
stor størrelse.
Fløjten uddeles til hundefører, som har begået sig godt
på prøver. Den skal bæres på
første officielle prøve.
Her er den forsvarende mester
Anne Blom.
Kaldaskerne udnævner årets

Kaldasker
Årets Kaldasker får et indrammet billede og en Kaldasker
kasket, og ja, årets Kaldasker
har ikke altid gjort sig positiv
bemærket. Kasketten bæres til
arrangementer i løbet af året.
Her er den forsvarende mester
Tom Rossen.

Fakkeløjterne udnævner årets
Fakkeløjte, som er en person,
som har kæmpet med sin
hund, og hund og fører har vist
store fremskridt. Årets Fakkeløjte tildeles en pokal.
Her er den forsvarende mester
Lasse Iversen.
I august skal årets Kaldasker
udnævnes, og hvem ved, hvad
de nordjyske aktivitetsmedlemmer har i ærmerne denne
gang, når der afholdes Kaldasker weekend med Apporteringsprøver og udstilling.
Så en opfordring til bretonejere, mød op, deltag og få en
masse gode timer i fællesskab
med vores hunde.
Winnie B. Larsen

Maf i a festen 2019
Den årlige familie dag og
maﬁafest på Sjælland løb af
stablen i højt solskin og megen
varme.
Entusiastiske mennesker
og glade hunde stillede på en
apporterings prøve, der viste
sig at være noget sværere end
vi havde regnet med. Høj vegetation og høj varme gjorde at
hundene måtte knokle længe
før de ﬁk vildtet hjem.
Det tog så lang tid, at vi måtte
springe vand turen over.
Efter en medbragt frokost,
kaffe og kage startede skuet.
Hans-Henrik Grand ﬁk rykket
rundt på nogle aftaler og kom
og bedømte vores hunde.
Der var lidt i alle grupper,
lige fra baby til veteran hunde
og endda en enkelt springer
spaniel. Alle ﬁk en grundig
bedømmelse og Hans – Henrik

fortalte tilskuerne om grunden
til sine bedømmelser.
Efter en kort pause var det
tid til maﬁafesten. Lissi havde
stået i køkkenet og havde lavet
en fuldstændig formidabel
middag til os 28 personer der
deltog.
Under middagen er der forskellige formalia der skal overholdes, årets grisebasse blev i
år Allan Rasmussen, talentﬂøjten gik meget fortjent til Anne
Blom. En ny pris dukkede op,
årets ønske, som gik til Bent
Olsen, det var noget med røde
tånegle…..
Regnskabet for de afholdte
aktiviteter blev gennemgået,
her var nogen debat om priser
på deltagelse i aktiviteter, indkøb af telt, borde og stole.
Efter desserten begyndte folk
at sive hjem efter en lang dag

Maﬁafesten: Den gode stemning fornægter sig ikke når de gæve sjællænder mødes til den årlige Maﬁa fest. Som altid går snakken lystigt. Foto: Merete Larsen.

og aften.
Som sædvanligt havde vi det
hyggeligt og tiden gik alt for
hurtigt, så vi nåede slet ikke alt

det vi havde regnet med.
På aktivitet udvalgets vegne
Merete Larsen

Larsen som sekretær. De to
vidste præcis, hvordan de ville
have det, og derfor forløb udstillingen på en yderst velafviklet måde.
Til stede var også klubbens
formand Søren Stenhøj, og han
fulgte nøje med i bedømmelserne og sørgede for løbende
opdatering af resultaterne
undervejs.

Efterhånden som hundene var
blevet bedømt nåede vi frem
til den store ﬁnale – kåringen
af bedst i racen (BIR). De to,
der endte med at kæmpe om
denne prestigefyldte titel
var Klaphattens Maggie v/
Kenneth Schulz og Kenzo v/
Thomas Klit. Sidstnævnte var
netop hjemkommet fra en tur
til Frankrig, hvor Kenzo klarede

SJD udstilling i Vissenbjerg
16 hunde og deres ejere havde
fundet vej til SJDs udstilling for
stående hunde i Vissenbjerg d.
16. juni 2019.
Vejret var med arrangørerne
lige fra morgenstunden, og det
kunne også mærkes på stemningen blandt både udstillere
og tilskuere, der nød solskinsvejret i fulde drag. Flere af de
fremmødte havde medbragt

hvalpe, hvilket var med til at
sætte yderligere kolorit på
dagen. Efter de sædvanlige
velkomsttaler og generelle
informationer var blevet overleveret, kunne dagens kyndige
og myndige dommer, Poul
Valdemar Nielsen byde velkommen. Til at hjælpe sig med det
praktiske havde han alliereret
sig med den rutinerede Merete
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sig rigtig godt på udstillinger
blandt de mange stærke lokale
hunde. Efter nøje vurdering
kundgjorde PVN sin afgørelse,

Årets opdrætter Thomas Stenbæk
var en stolt og glad mand, da han ﬁk
opdrætterpokalen overrakt. Foto: Lasse
Iversen Hansen.

og den faldt ud til fordel for
Kenzo, der dermed blev BIR og
Klaphattens Maggie blev således BIM. Tillykke til Thomas
og Kenneth med det ﬂotte
resultat.
Årets opdrætter blev fuldt fortjent Thomas Stenbæk, hvis
avl har markeret sig ud over
det sædvanlige gennem det
seneste års tid. Det skal derfor
blive spændende at følge disse
hunde fremover – noget tyder
på, at der har været en heldig
hånd i forhold til at parre de
rigtige hunde i Thomas’ kennel.
Nr. 2 i denne konkurrence
blev Kennel Strandby v/ Jens
og Anni Hansen. Også her er
potentialet hos de unge hunde
i avlen meget stort, og ﬂere af
hundene har allerede markeret
sig på markprøverne – ikke
mindst på hovedprøven i 2019.
Stort tillykke til ejerne af de
to kenneler.
Lasse Iversen Hansen.

Ved indgangen til jagtsæsonen

Foto: Flemming Østergaard.

Resultaterne blev:
Hvalpe klasse tæver:
SL 1.V - Odette du Vallon D’Iron
Åben klasse hanner:
Very good 1.V – Faust v/Inga Joseﬁne
Gaski
Very good 2.V – Kuhlmann’s Abuu v/
Ole Jørgensen
Brugshunde klasser hanner:
EXCL. 1.V CK CERT 2BHK- Klaphattens Bowie v/Lasse Iversen Hansen
EXCL. 2.V - Strandbys Fille v/Anni og
Jens Hansen
EXCL. 3.V – Davinci v/Aksel Spangsberg
Very good - Gribskovens Harley v/
Claus Raahauge
Champion klasse hanner:
EXCL.1.V 1BHK BIR- Kenzo v/Thomas
Klit
Junior klasse tæver:
Very good 1.V - Ose de Kerveillant v/

Torben Andreasen
Åben klasse tæver:
EXCL. 1.v 1BTK CK CERT BIM – Klaphattens Maggie v/Kenneth Ringgård
Schultz
EXCL. 2.V – Lyngroden’s N. Oda v/
Kenneth Ringgård Schultz
Very good 3.v – Stevnsåen’s Rose v/
Per Olsen
Very good 4.v – Liva v/Thomas Klit
Very good 5.v - Puc v/Leo Eriksen
Good – Breton Banden Sumik v/
Jesper Larsen
Brugshunde klasse tæver:
Very good 1.V – Holtelands Tytte v/
Morgen Larsen
Good - Engbjergvejs Inka v/Jesper
Larsen
Good – Strandbys Frække Frida v/
Franz Nybro Metzker

BIR og BIM med dommer Poul Valdemar Nielsen i midten.Foto: Lasse Iversen
Hansen.
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Fra hjemmesiden Faunastriber.dk.

Et kig i Politikens ”Jeg er jæger”
fra 1950’erne viser, at der ifølge
den offentliggjorte vildtudbyttestatistik blev nedlagt
308.000 agerhøns i 1940’erne.
I sæsonen 2016 /17 lå tallet
på 27.000. Det er tankevækkende, at tilbagegangen er så
markant. Man kunne frygte, at
vi vil opleve samme skæbne for
denne fantastiske fugl, som
vi har gjort det for urfuglen –
nemlig at den forsvinder fra
vores natur.
Vores passion for arbejdet
med den stående jagthund for-
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drer, at vi gør noget aktivt for
vildtet – herunder ikke mindst
agerhønen. Vi bør derfor indgå
i fx agerhønselaug, og opsøge
de mange muligheder for at få
tilskud og støtte til at lave biotopforbedringer – til gavn for
både naturen, lodsejer og jægere. Uden agerhøns forsvinder
et at de vigtigste formål med
at gå på jagt med en stående
hund – lad os gå i fælles front
for biodiversiteten – se mere på
http://www.faunastriber.dk/
Lasse Iversen Hansen.
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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.

Årets familieweekend
Årets familieweekend var igen
henlagt til Terkelsbøl, med
Allan Bredsgaard og Hanne
Bredsgaard som værter. De
råder over et fantastisk areal
med en stor campingplads med
ﬂere hytter. Et stort udenoms
areal, der kan bruges til apporteringstræning og prøver. Og
så er afstanden til grænsen, så
muligheden for at hente lidt vin
og øl under den hjemlige pris,
er overkommelig.
Officielt startede arrangementet først om fredagen,
med ringtræning og anerkendt

Bestyrelsens time. Privat foto.

apporteringsprøve. Grillen blev
tændt kl. 18.30. Men allerede
torsdag Kristihimmelfartsdag
ankom de første deltagere.
Lørdagen; Startede med morgenmad kl. 07,30 og herefter
gik det slag i slag til kl. 19,30
hvor der var festmiddag med
helstegt pattegris med tilbehør
og dessert. Under middagen var
der udtrækning af gevinster fra
det amerikanske lotteri.
Søndag; Var der udstilling for
alle racer i gr. 7. Efter udstillingens afslutning var der apporteringsprøve.

Klubredaktør:
Bent Olsen, Grammingtoften
1, Sdr. Hygum, 6630 Rødding.
Tlf. 21 75 58 57.
e-mail: bento@bbsyd.dk.

www.pointerklub.dk
Hygge. Privat foto.

Nordisk udstil- Vissenbjerg-udstilling
lingschampion Igennem en årrække har antal- Juniorklasse tæver:
Resultat fra udstilling i Norge
Kristiansand.
Boelsgaard´s A. Tuxedo, Exc 1.
BHK CERT BIR BIS 2, e/f Anne
B. Hansen.Tuxedo blev hermed
Norsk exteriørchampion og
fordi han i forvejen er Danskog Svensk champion, liver han
også Nordisk eksteriørchampion.
Opdrætter, føret og ejer Anne
B. Hansen ønskes stort tillykke
af Dansk Pointer Klub.

Tuxedo nordisk champ. Privat foto.

let af pointere ligget omkring
de 20 hunde plus minus et par
stykker. Det lyder ikke af ret
mange, men for andre racer
af de stående hunde, har man
oplevet en langt større tilbagegang.
14 hunde var tilmeldt udstillingen plus 5 hunde i Avlsklasse.
Hvalpeklasse: Boelsgaard´s SL
e. Anders Rasmussen
Juniorklasse: Kokanees Cadet
Exc. Bedste Junior e. Jens Bang.
Frierfjordens, Filax Exc. e. Bent
Olsen. Top Point Goliat, VG, e.
Carsten Fredslund Jensen.
Aben Klasse Hanner:
Villestofte´s Jarl, Exc. e. Christian Skov Bonnermann.
Brugshundeklasse hanner:
Villestofte´s Ness, Exc. CK 2.
BHK CERT. e. Svend Bushhave.
Fugledes Cadet, Exc. e. Jorgen
Gordon. Astrup´s Bo Exc. e. Jes
Krag. Spring of Kells Abrakadabra Exc, e, Anne B. Hansen
Championklasse hanner:
Boelsgaard´s A Tuxedo, Exc.
1.BHK BIM e. Anne B Hansen

Bendt´s Kaia Exc.e, Sten Bendt.
Astrups Fiona, VG. e, Birgit
Basballe f, Anne-Marie Larsen
Åben klasse tæver:
Villestofte´s Nora, VG e. Anne
-Marie Larsen.
Brugshundeklasse tæver:
Mjølners My, Exc. CK 1. BTK
CERT BIR e. Jens Have. Niholys
Bess, Exc. CK2. BTK. R.CERT
e. Tage Jessen f. Niels Hol-

ger Lykke. Villestofte´s Asta
Exc. CK3, BTK e, Anne- Marie
Larsen. Villestofte´s Saga, Exc
e, Anne- Marie Larsen. Mølvads
Kiss Exc. e, Poul Mølvad Jørgensen.
Fugledes Alma, Exc. e, Peter
Tindbæk.
Avlsklasse:
Villestofte´s Alma, HP, ÆP
ejer og opdrætter Anne-Marie
Larsen.

Avlsklassen efter Villestoftes Alma. Foto: Bent Olsen.
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Dansk Pointer Klubs efterårsvinderklasse 2019
Årets efterårsvinderklasse afholdes den lørdag den 28. september. Hos Ole Smidt på Lolland.
Nærmere oplysninger ﬁndes på hjemmesiden.

Afslutning på træning
Forår / sommer træning på
Sjælland er afsluttet den 22.
juni.
Vi havde en meget ﬁn afslutning sammen med vores nye
medlemmer og venner. Med
stand for duer i bur, respekt
og frakald. Respekt for opﬂøj
og kontakt. Stand og respekt i
kaningård og apportering.
Det er stor hjælp, det Niels,
Claus og Tage gør for os og
vores hunde her på Sjælland.
Vi har et motto; det gælder
ikke om jeg og min hund
vinder, men hvordan den gode
hund og fører optimerer sine talenter, både som prøvehund og
især som jagthund. Vi sluttede
med at grille og spise kager.
Tak til arrangører grillmester og
kagebagere. Peter Due.

Deltagere i afslutningen. Privat foto.

Melankoli
I 1925 sad vores store digter
Johannes V. Jensen i Tunis. Han
havde hjemve, her skrev han
digtet ” En sømand har sin
enegang”. I sidste vers skriver
han:
” Og når den gule løvetand
ved Sjællands grøfter gror
Og fra det lave grønne land
Man hører frøers kor
Når pinseløvet bryder frem
På svale danske træer
Og alle fugle vender hjem
Du har mig atter nær.”
Løvetanden er afblomstret for
første omgang, men glæd jer
ikke, for den kommer igen og
frøerne har lagt deres æg, som
er blevet til haletudser. Fuglene
er i fuld gang med at opfostre
deres unger, og her under kornblomsterne og okseøjer er der
et kuld agerhønse kyllinger. Det
er ikke løvn, for jeg har selv set
dem i forgårs den 5. juli.
Bent Olsen.

Foto: Bent Olsen.
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Engelske settere på SJDs udstilling
29 engelske settere var tilmeldt
SJDs udstilling i Vissenbjerg.
Den traditionsrige udstilling
havde ændret navn fra ”FJDs”
til ”SJDs”, men bortset fra
denne detalje var alt ved det

gamle. Jagthundefolk fra alle
egne af landet mødtes og udvekslede nye og gamle nyheder.
Og studerede naturligvis udviklingen i favoritracerne.
Ovenikøbet var der en pæn

vækst i det samlede antal
tilmeldte hunde. Flere end 300
hunde blev fremvist.
Resultaterne er for længst
offentliggjort på klubbens
hjemmeside.

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.
Klubredaktører:
Tina og Arne Larsen,
Vængetvej 30, 3630 Jægerspris. Tlf. 20 82 22 57.
e-mail: arnelarsen@mail.dk

BIR Lammefjordens Luckys Luke, ejer Klaus Olesen. Luke blev vist frem af Line H.
Clausen, som i øvrigt på fremragende vis ”handlede” adskillige hunde på prøvedagen. Og BIM Kleopatra, ejer Ole Kaj Frank. Foto: Harris Jensen.

Ny generation. Bedste babyklasse,
Trøgasets Fade, ﬂot fremført af Emilie
Frank. Foto: Harris Jensen.

www.engelsksetterklub.dk

Ny
klubredakt¯r
Denne udgave af Engelsk Setter Klubs klubsider bliver de
sidste med undertegnede som
klubredaktør.
Tak til bestyrelse og medlemmer for tilliden igennem seks
år.
Tag vel imod den nye redaktør, og ikke mindst: Hjælp
vedkommende med jobbet
ved at bidrage med indlæg til
klubsiderne.
Ny klubredaktør bliver Tina
og Arne Larsen, Jægerspris.
Harris.

Kyndige tilskuere på den ene ringside. Foto: Harris Jensen.

ESKs efterårsvinderklasse 2019
Dato: 29. september.
Prøveleder: Anders Varming tlf.
40792617.
Mødested: Vissenbjerg Storkro,
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg.
Mødetid: 8.00.
Inviterede dommere:
Joakim Skovgaard (Ordførende).
Flemming Sørensen.
Jørgen Gordon Andersen.

Gode historier om mig. Foto: Patrick
Eggers.

Tilmelding: Hundeweb.

Tid til prøve i praktisk jagt. Foto: Flemming Østergaard.
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Udstillinger viser vejen frem

Formand:
Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17,
Allindemagle Ø, 4100 Ringsted. Tlf. 22 12 22 52.
e-mail: asgeirpalljuliusson@
gmail.com.
På en udstilling er der masser af tid til hygge på sidelinjen. Foto: Anne Eliasen.

Kasserer:
Lauge Larsen, Vanløsevej 8,
4370 Store Merløse. Tlf. 30 33
19 49.
e-mail. lauge.stiig.larsen@
gmail.com.
Klubredaktører:
Anne Eliasen. Tlf. 21 93 88 24.
e-mail: anne.eliasen@privat.
dk
Anne Geisler Elmgreen. Tlf. 25
46 53 23.
e-mail: anne.geisler@outlook.
com.

www.dgsk.dk

Flere hvalpe
I bestyrelsens beretning kunne
vi læse, at det meget lave
hvalpetillæg slog alle rekorder
sidste år, da der kun blev født
ﬁre kuld med i alt 15 hvalpe i
Danmark, og at der desuden
var ﬁre importer.
I år er der heldigvis allerede
kommet langt ﬂere hvalpe. Der
er i første halvår af 2019 registreret 39 hvalpe i Danmark.
Der er tale om seks kuld med
18 hanner og 21 tæve hvalpe.

Foto: Flemming Østergaard.
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Når vi viser vores hunde frem
på en udstilling, så er målet
den racetypiske Gordon Setter
med god psyke. De skal gerne
leve op til racestandarden både
hvad angår kropsbygning, pels,
farve og psyke. Det er på udstillinger at disse ting vurderes,
og det er vigtige parametre for
avlen fremadrettet, hvorfor DGSK´s bestyrelse også
opfordrer til at man deltager i
udstillinger.
Når markprøverne er ovre, så
går udstillingerne i gang. Vi har
til denne artikel talt med både
nye og mere garvede deltagere,
og fælles for dem alle er en
holdning om, at hvis hunden
er markprøve præmieret, så
er en udstillings bedømmelse
næsten nødvendig for at
komme helt til tops. Der kom
også mange andre facetter
frem, som vi måske ofte har en
tendens til at glemme, så her
er lidt at tænke over.
Alle er enige om, at det sociale
på en udstilling betyder meget.
Der er for de ﬂeste væsentlig
mere tid til at få en snak, end
på markprøverne hvor vi er
nødt til at være mere fokuseret
på egen hund. Der er tid til at
give gode råd, ofte på tværs
af racerne, og stemningen er
afslappet og hyggelig. Rene
Pedersen, som ejer Troldmarkens Lester, var på Vissenbjerg
med for første gang. Hans
begrundelse for at deltage var
et ønske om at få en dommers
vurdering af hans hund. Rene´s
efterrationalisering af udstillingen er god, og han har mod
på ﬂere udstillinger - men det
giver jo næsten sig selv, når ens

hund ender med at blive Bedst
i Racen (BIR).
Til gengæld er der også en
del der ikke rigtig kommer på
udstilling mere end en enkelt
gang, da deres hund ikke har de
kvaliteter der skal til for at nå
til tops, eller at Very Good på
udstilling er nok til at komme
til tops som markprøvehund.
Lene Knuth er en af dem, der
har mange års erfaring med
udstillinger, og hun påpeger
hvor vigtigt det er at få bedømt
hundens temperament. På
en udstilling står hundene
ofte meget tæt på hinanden,
hvorfor det er vigtigt, at de kan
enes. Hvis hunden reagerer
med brummen, kan det være
et vink med en vognstang,

om hunden overhovedet skal
indgå i avlen. Temperamentet
er så vigtigt for bedømmelsen,
at aggressiv adfærd kan være
årsag til, at hunden kan blive
diskvaliﬁceret helt frem til
udstillingen slutter.
Lene har udstillet både nationalt og internationalt, og synes
godt om begge dele. Hendes
fornemmelse for udstillingerne
er, at de kører som de skal,
da dommeren skal overholde
en masse regler og bedømme
efter racestandarden. Lene
fortæller også, at hvis man har
en hund der kan begå sig på
de store udstillinger, så er det
en ganske særlig oplevelse at
blive BIS (Bedst i Show af alle
racer), da det er en meget ﬂot
præstation.
I Vissenbjerg mødte vi også
Ove Steen Petersen, der er en
garvet herre i Gordon Setter
regi, og som gennem årene har
udstillet mange hunde. Han
var med i Vissenbjerg med sin
nye hund, som er importeret
fra Schweiz. Hunden er ikke
så gammel endnu, men Ove
ville gerne allerede nu have
en bedømmelse af hundens
eksteriør og psyke. Han er helt
klar over, at hvis hunden både
har markprøve og udstillingspotentiale, så er det optimalt
frem ad rettet.
Som anden generations
opdrætter ser John Bak udstil-

Børnene har eks. på Familieweekendens udstilling mulighed for at deltage uden for
konkurrence i ”Barn & Hund”. Her er alle vindere, og børnene introduceres på en
god måde at være i ringen med deres hunde. Foto: Anne Eliasen.
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Der var mange Gordon Settere og familier repræsenteret på årets udstilling. Foto: LasseThorn.

lingerne som en rigtig god
mulighed for at få vurderet, om
opdrættet er på rette vej i forhold til standarden. Hvis John
efter rigtig mange timer på
sidelinjen skal give en generel
vurdering, så bliver det, at det
kan være svært at ﬁnde dommerens linje, og at der gives for
mange høje præmieringer. Han
fortæller også, at de foretrækker specialklub udstillingerne.
Egentlig burde der ikke være
forskel på en DKK udstilling
og en specialklub udstilling,
da der dømmes efter samme
standard, men det er deres
erfaring, at det ikke altid er
sådan i virkeligheden (red.: eks.
overpelsede hunde).
Alle vi har talt med mener, at
det er vigtigt, at vi fremviser og
avler på den racetypiske Gordon

Setter. Der er også enighed om,
at ingen udstillingsdommere er
ens, og at man blot må tage til
efterretning, hvad dommeren
ser på den pågældende dag –
derfor kan man opleve forskellige bedømmelser af samme
hund på forskellige udstillinger.
Mange tror fejlagtigt, at
udstilling blot er at sætte snor
på hunden og så af sted. Dette
er en misforståelse, for hunden
skal trænes i at være i ringen,
og i at ville fremvises. Der bør
arbejdes med at ﬁnde den bedste hastighed, så ryglinjen bliver mest lige i løb og hundens
bevægelser kommer bedst
muligt frem, den skal trænes i
at stå og vise sig frem, når den
bliver vurderet, og dommeren
skal kunne berøre den på hele
kroppen og tjekke tænder og

køn. Det er altså både eksteriøret der bedømmes, men også
hundes ageren i ringen når den
er sammen med andre hunde
eller alene, og når den bliver
befølt af fremmede. Alle disse
parametre vurderes, samtidig
med al den virak der kan være
uden for ringen.
Rundt om i landet arrangeres der derfor ringtræning, og
det vi kan kun opfordre alle
til at deltage i. Det er selv for
uøvede hurtigt at se, at nogle
ekvipager nok ikke har trænet
så meget, og det ender måske
med en ikke helt retfærdig
bedømmelse overfor hunden,
at ejeren ikke har trænet inden
udstillingen.
(Se artikel i Jagthunden nr. 2
2019.)

Racestandard
for Gordon Setter
Nogle vil på udstilling opleve
at få at vide, at deres er hund
måske ikke er helt høj nok,
er for spinkel eller grov i dens
udseende, men faktum er,
at racestandarden beskriver
hvordan man ønsker at Gordon
Setteren skal være.
Racestandarden kan ses på
DGSK´s hjemmeside, men
overordnet står der:
Helhedsindtryk: Elegant hund,
hvis linjer giver indtryk af fart.
Hele dens skikkelse har et præg
af fuldblod. Den er overalt
gennemført harmonisk i sin
bygning.
Temperament: Intelligent,
kompetent og værdig. Den er
dristig og frimodig med et venligt og afbalanceret gemyt.

Invitation til DGSK’s int. efterårsvinderklasse
Prøven afholdes lørdag den 28-9-2019.
Standkvarter er Den Gamle Smedie på Liselund, Liselundvej 1,
4850 Stubbekøbing. Opråb og afgang til terræn kl. 8.30.
Som dommere er inviteret Claus Nielsen (ordf.) og Robert Paulsen. Prøveleder er Ásgeir Páll Júliusson, tlf. 22 12 22 52, mail apj@
sterna.dk. Tilmelding på Hundeweb senest d. 24-9.
Der er mulighed for at bestille frokost fra nærliggende kro, som
leverer denne til standkvarteret. Frokost bestilles hos prøveleder
senest d. 24-9.

Mange af vores hunde elsker at apportere, og en del af dem kom også igennem
apporteringsprøverne med max. point. Foto: Anne Eliasen.

Apportering

Foto: Erik Petersen.

De ﬂeste apporteringsprøver er overstået, og der er endnu ﬂere
Gordon Settere der kan stilles på skydeprøver her i efteråret, fordi
de bestod apporteringen for første gang. Gordon Setterne stillede
også hold ved både den Jyske og den Sjællandske Racedyst i år.

Jagthunden nr.4/2019

63

DANSK GORDON SETTER KLUB

Skovfuglepr¯ve på Læs¯
I år stod DGSK for første gang
for Skovfugleprøven på Læsø,
som blev afholdt i fantastisk
vejr d. d. 7. april-2019. Skovfugleprøve er noget anderledes
end andre markprøver, da
det foregår i skov og hunden
slippes i enkeltsøg, altså uden
en makkerhund. Der søges
primært efter snepper.
På denne prøve kan alle
stående hunde deltage, og
det var et blandet hold med
både engelske og kontinentale
hunde. Peter Eliasen fortæller,
at der til de ”nye” hundeførere
både var god hjælp at hente
hos dommeren Erik Rimmen,
terrænleder Kent Hvirring og
hos de erfarne hundeførere.
Jesper Brinkmann, der var med
for første gang, beretter, at det
var med nogen nervøsitet, at
han første gang slap sin hund
Thor, og da den lagde hårdt ud
tænkte han på, hvornår han
mon så den igen, men den
var heldigvis hurtigt tilbage.
Jesper bemærkede hvor tydeligt
det var, at Thor efterfølgende
ændrede sit søg markant, så
den hele tiden holdt kontakt.
Han er imponeret over, hvor
hurtigt hundene fornemmer,
og indstiller sig på noget helt
andet, end de har været vant

Mette & Kent Hvirring havde arrangeret prøven, og er her sammen med Peter og Jesper der også stillede med Gordon Setter.
Foto: Birgit Basballe.

til på de åbne marker, og han
fortæller, at selvom det var
store skovstykker, så holdt alle
hundene sig til et meget smallere søg end de plejer.
Da der kun slippes en enkelt
hund af gangen, så tager det
noget længere tid at komme
igennem alle på holdet. Hundene blev sluppet i 10 min.
hver, men med kritik og ﬂytning af terræn tog det godt et

Så er der stand i skoven: Foto: Morten Holm.
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par timer at komme igennem
en runde. Alle havde dermed
god tid til at nyde hundearbejdet, stilheden og få udvekslet
erfaringer.
I år blev der set otte snepper,
hvor der sidste år var 25, og det
blev kun til en enkelt præmiering, hvilket understreger
hvor svært det kan være. Den
præmierede hund var på denne

prøve en Kleiner Münsterländer.
Jesper og Peter er enige om,
at det var meget spændende at
være med, og at de helt sikkert
skal med igen en anden gang,
når der inviteres til Skovfugleprøve. Det er derfor dejligt, at
DGSK allerede har planlagt to
nye Skovfugleprøver i efteråret
2019 og foråret 2020.

Et stemningsfuldt øjeblik i den stille skov, hvor dommer Erik Rimmen er klar med
pistolen og opmærksomt følger hunden. Foto: Birgit Basballe.
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Formand:
Brian Krog, Lykken 13, Krejbjerg. 7860 Spøttrup. Tlf. 53
82 15 83.
e-mail: Sallingsboens@gmail.
com.
Kasserer:
Helle Høst Madsen, Højlystvej
23, Tuse, 4300 Holbæk. Tlf. 21
82 61 37.
e-mail: hhmadsen@live.dk.
Klubredaktør:
Sarah Jensen,Bobøl-Foldingbrovej 2, 6683 Føvling. Tlf. 51
55 68 41.
e-mail: talactho@gmail.com.

www.irsksetterklubben.dk

DISKs efterårsvinderklasse
DISK efterårsvinderklasse afholdes i år på de ﬁne terræner
omkring Gl. Toftegård i Nordjylland. Prøveleder Ulrik Kjærsgaard har som vanligt taget godt
hånd om arrangementet og
sørget for at det vil være muligt
for alle deltagere og publikum
at bestille lækker lun mad til
frokost.
DISK Efterårsvinderklasse
2019 afvikles d. 21. september
med opråb kl. 8.30 på Gl. Toftegaardsvej 65, 9440 Aabybro.
Til at dømme årets prøve er
inviteret Erik Rimmen og Jens
Hansen.
Bemærk at det vil være muligt
at købe morgenmad på dagen.
Frokosten består af Skinke
med kartoﬂer og salat, koster
80 kr. og skal bestilles på
forhånd ved prøveleder Ulrik
Kjærsgaard på tlf. 20432916.

Arkivfoto:

Betaling kan ske enten kontant
eller via Mobilepay.
Sted: Gl. Toftegaard, Gl. Toftegaardsvej 65, 9440 Aabybro

Tid: 21. september 2019 kl. 8.30
Prøveleder: Ulrik Kjærsgaard
tlf. 20432916.
Dommere:
Erik Rimmen og Jens Hansen

Årets SJD-udstilling i Vissenbjerg

DPK - familieweekend
Ligesom sidste år havde DPK
i forbindelse med deres familieweekend i Sønderjylland
valgt at invitere alle stående
jagthunderacer til udstilling og
i samme forbindelse afholde
apporteringsprøve.
Et ﬂot fremmøde af mange
racer må det siges at være i
forbindelse med udstillingen
og den Irske Setter var på
campingpladsen nær Tinglev
repræsenteret med 6 hunde.
Udstillingen i år blev tilsmilet med høje varmegrader og
massere af solskin der kun får
den smukke karakteristiske
kastanjerøde farve på vores
hunde til at fremstå endnu
mere spektakulær.
Bedste irske setter blev ved
udstillingen Norrsetter SA
Bagherra, der efterfølgende
bestod apporteringsprøven
sammen med sin kuldbror
Norrsetter SA Cooper, på ﬂotteste vis.
Fredagen bød ligeledes på en
apporteringsprøve hvor Vilslev
Noa repræsenterede den irske
setter og ligeledes bestod på
ﬁneste vis.

Årets pokalvindere. Foto: Heidi Nørgaard.

Mellem forårets mange dage
med regn og tordenvejr kiggede
solen frem og søndag d. 16 juni
hvor årets største fællesudstilling for jagthunde traditionen
tro blev afholdt på de ﬁne
arealer ved sportshallerne i Vissenbjerg. Med god tilslutning
var der i år mødt mere end 300
hunde frem til bedømmelse
for de kritiske men retfærdige
dommerøjne der med stor fornøjelse hvert år dømmer vores
skønne jagthunde ved denne
event.
Alle de forskellige fremmødte
racer og deres ejere er med til
hvert år at gøre stemningen
under udstillingen i Vissenbjerg

ganske speciel og for mange er
det en årlig begivenhed uanset
om de har hund med i ringen
eller ej. For første gang var der
i år inviteret til fælles morgenmad inden udstillingens start
og det var medvirkende til i
endnu højere grad at fremme
det sociale på tværs af alle
racer.
Som tidligere år delte Irsk Setterne igen i år ring med Gordon
Setterne og begge racer blev
bedømt af dommer Annette
Bystrup. Med kun 8 Irske settere repræsenteret ved dette
års udstilling kunne det godt
ønskes for racen at der netop
ved denne event fremadrettet
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vil være et større fremmøde,
idet SJD Udstillingen er en
fantastisk mulighed for at
vise vores smukke hunde frem
foran alle de jagtkammerater
der brænder for det samme
som os – nemlig jagten med
stående hund.
Men når det så er sagt, så må
det siges at kvaliteten af årets
fremmødte hunde var høj og
efter hård konkurrence kunne
Norrsetter SA Cooper trække
sig ud som bedste hund i racen,
mens bedste hund i modsatte
køn blev i familien idet Coopers
mor Bjerkaasen´s BS-Siff løb
med denne titel.
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RUBRIKANNONCER

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer
man i kontakt med de mest entusiastiske
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
Disse mennesker er samtidig nogle af dem,
der er allermest optaget af og engageret i
bevarelsen af et stort og varieret dyreliv i det
åbne landskab.
Derfor er din annonce i Jagthunden en
meget målrettet annonce.
For priser og tilbud, kontakt Jagthundens
annonceredaktør: Camilla Møgelhøj. Tlf. 27
21 63 49. e-mail: camilla@m-blik.dk.

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

MØGELHØJ JAGTHUNDECENTER
v. Camilla Møgelhøj

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

SL VILDT
Fasaner/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

Enetimer - Holdtræning
Hunde tages i træning
Skanderborgvej 56, 7171 Uldum. Tlf. 27 21 63 49. e-mail: camilla@m-blik.dk

Katholt
vildtopdræt

AGERHØNS & FASANER

Niels Skytte
Sørensen

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier

Tlf
27636780 - 60132000
Email:katholt@private.dk

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

Resultatbog
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne
have en sådan til indførelse af prøve- og
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsattest (ikke stambog) og Dansk Hunderegisters registreringsattest (senest 14 dage
før brug) til: Birte Johansen, Dengsøvej 11,
Vester Velling, 8860 Ulstrup. Tlf 51 29 70 22.
eller på mail: resultatbog@gmail.com
Resultatbogen koster 100 kr., der overføres
via netbank til konto: 7187 0001189453
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Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt
Sjodvangen 8,
5610 Assens

www.agerhonsopdraet.dk

Mobil:
40434850

email:
alexnissen@c.dk

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning
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Viacutan® Plus

– giver blank pels og sund hud
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Viacutan har den afbalancerede sammensætning, der giver en optimal understøttelse
af hudens funktion og som giver din hund
eller kat blank pels.
I Viacutan kombineres essentielle omega-3
fedtsyrer fra ﬁsk med omega-6 fedtsyrer fra
hjulkroneplantens frø. Desuden indeholder
Viacutan naturlige antioxidanter i form af
ekstrakt fra grøn te og gurkemeje.
Viacutan kan desuden fungere
understøttende ved hudproblemer.
SMARTPHONE
SCAN KODEN
OG LÆS MERE
OM VIACUTAN

Læs mere på

www.bivet.nu/dk
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KROMIX-serien er skabt med stor opmærksomhed på alle hundens behov, fra junior til senior.
Med en enestående sammensætning af vitaminer og mineraler, særlige aminosyrer og specielle
ingredienser understøtter serien hundens behov i alle livsstadier.
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