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Nu er det nemt!

Pssst: Fortæl det bare videre til dine jagtkammerater.

Altid gratis  fragt  uanset  antal.

Køb det her:

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

HUNTING
TEAM
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Læs særligt om:
Det bedste VM nogensinde

28
Verdensmesterskabet for stående 
jagthunde blev i år afholdt i uge 43 i det 
sydlige Serbien. 
  Det var såvel klimamæssigt som ter-
rænmæssigt ganske anderledes end det, 
danske hunde er vant til. Alligevel blev 
årets mesterskab en stor succes, hvor 
alle opnåede præmiering.

Foto:Camilla Møgelhøj.
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Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Alle opdrættere kan få et antal eksempla-
rer af bladet til uddeling (seneste num-
mer) ved at sende en mail til redaktionen, 
jagthunden@fjd.dk.
  Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelses-
porto. Det vil typisk beløbe sig til 175 kr. 
for et kuld hvalpe.
  Red.

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

Løst og fast

Forleden så jeg et afsnit af Jagtmagasinet 
på DK4. Mentorjagt, hvor erfarne jægere 
havde taget nyjægere med ud for at lære 
dem om den ene eller den anden jagtform. 
Der var trækjagt fra skydepram, riff eljagt, 
gåsejagt og lidt fasanjagt med et par labra-
dor. Men der var intet om jagt med stående 
hund.
  Så var det, jeg tænkte: Hvorfor nu ikke 
det? Var det, fordi tilrettelæggerne af pro-
grammet ikke kendte til jagt med stående 
hund, eller var det, fordi idémanden til 
kobling mellem nyjægere og erfarne jægere 
ikke havde tænkt så langt.
  Et kig på hjemmesiden NyjægerMentor 
viste, at det nok var det sidste, der var til-
fældet. Jagt med stående hund er ikke rigtig 
nogen mulighed.
  Næsten det samme billede kan man fi nde 
på jagttegnskurser rundt om i landet. Gen-
nem årene har jeg mødt mange nyudklæk-
kede jægere og jagttegnslærere, der ikke 
aner en pind, hvordan man går på jagt 
med stående hund, og samtidig sidder vi 
så og begræder, at der ikke er fl ere, der vil 
anskaff e sig en stående hund og gå på jagt 
efter fuglevildt i åbent terræn.
  Men hvad er årsagen til, at de fl este nyjæ-
gere mangler den fornødne viden og derfor 
hurtigt kaster sig over jagtrejser til udlandet 
eller melder sig ind i et jagtkonsortium, 
hvor de et antal gange i løbet af efteråret 
kan få lov til at stå på post og skyde til, 
hvad der nu må komme for i løbet af dagen. 
Eneste nødvendig kvalifi kation er, at de kan 

håndtere haglgeværet ordentligt. De bliver 
aldrig jægere, og de lærer aldrig at gå på 
jagt.
  Årsagen skal vi fi nde hos os selv. Hvordan 
var det, vi lærte at gå på jagt? Vi gik sam-
men med en far, bedstefar eller onkel. Eller 
måske var der en god bekendt af huset, som 
tog det unge menneske under sine vinger. 
Vi færdedes sammen med ældre og erfarne 
jægere, der lærte os om vildt, natur, vind og 
vejr, og hvordan vi skulle gebærde os i de 
forskellige situationer. Det var ren ”mester-
lære”.
  Hvor mange af os tager denne opgave på 
sig i dag? Svaret vil jeg lade blæse i vinden, 
men jeg er ret sikker på, at svaret hænger 
ganske nøje sammen med den manglende 
tilgang til jægerskaren med de stående 
hunde.
  – Vi holder da kurser, vil nogle med rette 
hævde. Ganske rigtigt, men har disse kurser 
ikke en tendens til hurtigt at komme til at 
handle om, hvordan man fører hund på 
prøve, om prøveregler mm. Det er set fra 
min redaktørstol ganske uinteressant for 
nyjægeren. Han eller hun vil på jagt. De vil 
opleve den ægte vare. De vil lære, hvordan 
man gør. Det har de brug for.
  Alene det faktum, at man skal helt op til 
hunden, når den har stand, er noget helt nyt 
for en, der ikke har prøvet det før. På post 
kommer vildtet til jægeren. Når vi skyder 
over vore hunde, fl ygter vildtet væk fra 
jægeren, og er man ikke med helt fremme, 
får man ingen chancer.

  Hvis vi for alvor 
ønsker en større 
bevågenhed fra 
nyjægerenes 
side på jagt med 
stående hund, så 
er der kun os selv til at gøre noget ved 
det. Rigtig mange nyjægere bliver i dag 
udklækket i familier, hvor der ikke fi ndes 
jægere. Hvordan skal de så lære noget?
  Derfor må vi påtage os opgaven og få 
kontakt til det lokale jagtegnskursus eller 
den lokale jagtforening for at få fat i de 
nye jægere og give dem et tilbud om at 
komme med en tur. Det kan være en lørdag 
formiddag sidst på sæsonen efter fasanko-
kke i hegn og småremiser. Det kan være en 
septembereftermiddag efter høns, eller det 
kan være en tur i plantagen efter snepper. 
  Det skulle være mærkeligt, hvis ikke de 
fl este af os har muligheden for et par gange 
i løbet af sæsonen at have en nyjæger med 
på oplæring. Der er ingen garanti for, at 
han eller hun ”bider på”, men gør den 
pågældende, kan kimen til varigt venskab 
være lagt, og måske får man en hjælper, 
man kan have gavn af hen over året.
  Så mit nytårsønske for 2020 skal være: 
Mindre fokus på prøver - det går alligevel 
af sig selv - men se at få de nye med ud på 
rigtig jagt.
  Godt nytår
  Flemming Østergaard
  Redaktør 

Tak
1000 tak til alle vores ”hundevenner” for 
den meget fi ne måde, som I har været der 
på under Conni’s sygdom, og for den store 
deltagelse i forbindelse med hendes død 
og bisættelse.
  Ligeledes tak for kranse, blomster og 
pengebidrag, som efter Connis ønske 
gives videre til ungdomsarbejdet i Dansk 
Kennel Klub.
  Mange hilsner
  Ib

Mentorjagt

Hvor er der altid agerhøns?
I november havde Udvalg for markvildt 
og natur via hjemmesider og Facebook 
opfordret medlemmerne til at melde ind, 
hvor de altid ville kunne fi nde et par høns 
midt i april.
  Formålet med denne undersøgelse og 
registrering er at fi nde frem til, hvilke na-
turelementer agerhønsene foretrækker som 
ynglebiotop.
  Vi vil gerne takke alle, der har bidraget til 
undersøgelsen. Når resultatet foreligger, vil 
det blive off entliggjort her i bladet og på 
SJDs hjemmeside.
  F.Ø.

Foto: Annette Laursen.Udvalg skal se på markprøver
SJD har besluttet at nedsætte et udvalg, 
som skal arbejde med den tidsmæssige 
placering af markprøver samt se på, hvor 
der geografi sk fi ndes gode terræner til 
afholde af disse.
  En anden af opgaverne er at se på, hvor-
dan man inddrager dommerudvalget ved 
påsætning af dommere på vinderklasserne 
bl.a. for at brede vinderklasserne ud til 
fl ere dommere.
  En tredje opgave er at sikre at markprø-
verne afholdes etisk korrekt og efter FMR.
  Udvalget vil være sammensat af en 
repræsentant fra Udvalget for markvildt 
og natur, en repræsentant fra Markprøve-
udvalget samt repræsentanter fra SJD’s 
bestyrelse.

Forvaltningsområder
Du kan nu se en oversigt over de forskel-
lige tiltag og markvildtsituationen i SJDs 
forvaltningsområder.
  Oversigten fi ndes på SJDs hjemmeside.
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GLÆD DIG TIL DEN NYE SUBARU FORESTER e-BOXER
Det ville ligne os dårligt at gøre som de andre. Derfor går vi vores egne 
veje med den helt nye Forester. En kompakt elmotor bliver ladet op 
under kørslen og giver Forester e-Boxer endnu større kraftoverskud på 
motorvejen og i terrænet. Akselafstanden er større og sikrer mere plads 
ved bagsædet. Og så er der alt det, vi ikke har lavet om på: Firehjulstræk 
og EyeSight er stadig standard. 

Subaru Forester e-Boxer lander hos forhandlerne i januar 2020.Subaru Forester e-Boxer lander hos forhandlerne i januar 20

C Brændstofforbrug ved blandet kørsel 12,3 km/l.
CO2-udslip: 185 g/km (WLTP). Bilen kan være vist med ekstraudstyr.
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Skal vi tage mosen eller skoven? Fra venstre Poul 
Hartmann, Søren Ryge Petersen og Jørn Pagh 
Berthelsen.
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På jagt med naboerne
De har været naboer i 35 år. Tilsammen har de en oase midt i intensivt drevet 
agerland. Her værner de om den naturlige natur og den naturlige vildtbestand, og 
så hygger de sig med et par jagter i løbet af sæsonen. Jagthunden var med en 
dejlig dag sidst i oktober.

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Midt på det sydlige Djursland tre kilometer øst for Kalø fi ndes et 
stort lavbundsområde tidligere Korup Sø på ca. 100 ha, som blev 
udtørret i starten af forrige århundrede. Her bor tre gode venner, 
Søren Ryge Petersen, Poul Hartmann og Jørn Pagh Berthelsen på 
hver sin mindre landbrugsejendom. Ejendommene, der tilsammen 
tæller ca. 120 ha, har i næsten fi re årtier været drevet ekstensivt, og 
det har skabt et helt vidunderlidt naturområde, hvor naturen får lov 
til at være natur, og hvor man gerne hjælper den lidt eller en del på 
vej til at blive endnu bedre for såvel dyr som mennesker, for de tre 
naboer og deres familier sætter pris på ”det gode liv på landet” og 
det fantastiske i at bo midt i naturen.
  De passer og plejer, men lader det også til en vis grad passe sig 
selv, ligesom et væsentligt element er at følge årstidernes skiften 
der ude i mark og skov. Og når det så bliver efterår, krydres det 
hele med nogle hyggelige småjagter, hvor man naturligvis gerne 
vil skyde lidt, hvis vildtbestanden kan tåle det. Men ellers er det 
væsentlige bare at være sammen.

En tyr i vejen
Der er mødetid hos Søren Ryge ca. klokken halv elleve. – Dav, 
hyggeligt at I kunne komme, og på få minutter føler undertegnede 
sig næsten som ”en af familien”. Et par spydigheder fyres af, som 
det sig ny hør og bør blandt venner, og så bliver man enige om de 
næste par timers program.
  Der skal kun skydes kokke. Fasanbestanden har de sidste par år 
været for nedadgående. – Den har ellers været helt fantastisk for-
tæller Poul Hartmann, men jeg synes, det har set sløjt ud i år.
  Inden vi går, skal søren lige fortælle om Malthe (hans søn) og 
20-eren. – Malthe var 12 år. Familien var samlet netop her, hvor 
vi står nu, da Pouls bil kom susende ind i indkørslen. Poul steg ud 
og meddelte kort, at så er det nu med den 20-er. Og der ved blev 
det. Malthe fi k en haglbøsse, som stod i Pouls våbenskab, til han 
selv fi k jagttegn. Ventetiden blev brugt til at nedlægge fl ere tusinde 
lerduer, og på den måde kom jagten ind i den Ryge Petersenske 
familie.
  Vi skal begynde i Sørens krat, en tilplantet mark, der ligger helt 
ind til den berømte TV-have. Flere fasaner letter, uden at der er 
skudmulighed, men lige da vi er færdige, tager en kok fl ugten og 
giver en glimrende mulighed til undertegnede, hvis ikke lige det 
var fordi kokken vælger at stryge lavt over tyren, der går på græs-
marken lige ved siden af.
  Hos Søren Ryge, går der nemlig køer. – Jeg synes, der skal være 
køer på landet, og jeg kan lide at se på køer, forklarer han. Derfor 
har han fået en nabo til at sætte lidt kødkvæg på den pågældende 
græsmark.

Den største ros
Efter krattet går turen ud i engene, som Jørn Pagh Berthelsen driver 
meget ekstensivt. – Jeg skal jo ikke leve af det, forklarer han, så 
store dele ligger hen til vildtet, medens der på et andet stykke 

bliver slået lidt hø og dermed giver mulighed for en meget varieret 
engfl ora.
  Det er pragtfuldt område med gammeldags eng fuld af lysesiv, 
spredt pilebevoksning og bræmmer af tagrør. Det er en oase for 
småt og stort og står i skarp kontrast til de intensivt drevne marker 
på den anden side.
  Hundene, Poul Hartmanns ruhår, der nok ikke helt ser ud som pro-
totypen anno 2019 og Jørgens labrador arbejder hårdt. Flere stykker 
råvildt forlader dækningen i tagrørene, ligesom den ene fasanhøne 
efter den anden bliver rejst af hundene.
  En kok letter på klods hold, og undertegnede sender to bragende 
forbiere efter den, medens kokken skælder ud. Det kan kokke også 
på Djursland. Jeg undskylder, men Søren griner og siger, at han 
troede, han var den eneste, der kunne skyde forbi. – Jeg skyder 
virkelig dårligt, forklarer han. Men så er der lige en oplevelse, jeg 
skal høre om.
  Malthe var kommet hjem på besøg og ville en lille tur ud med 
bøssen. Søren ville godt med. På et tidspunkt fulgte de et tæt pile-
hegn - på hver sin side. En fasankok lettede og strøg til den side, 
hvor Søren gik. Geværet røg i anslag. Bum! og kokken gik stendød 
til jorden. – Fik du den? råbte Malte.
  – Ja, gu gjorde jeg, svarede Søren, og så kom Malthe brasende 
gennem hegnet, lettede på hatten og sagde: – Godt skudt far.
  – Det er den største ros, jeg har fået som jæger, siger Søren Ryge.
  Efter engene går vi småsnakkende ned ad grusvejen. – Det er 
sådan her, vi går på jagt, forklarer Jørn. Der er sjældent noget plan-
lagt. Der er gået lidt pensionist i den, tilføjer han.
  Her holdes aldrig store selskabsjagter. Naboerne bor i en ”smør-
klat”, og den værner de om og hygger sig med. Det er sådan lidt 
som jagt i gamle dage, hvor man får tid til at snakke sammen og 
fortælle anekdoter.

Lader naturen få rynker
Vi tager en lille pause ved et vindfældet piletræ tæt på vejen. Søren 
Ryge får ild på piben. Det er og bliver hyggeligt, når jagt og pibe-
rygning forenes.
 Søren brugte engang i en af sine haveudsendelser udtrykket: Lad 
haven få rynker. Her hos de tre venner får naturen lov til at få ryn-
ker. Det er netop alt det, som naturen selv frembringer, der er med 
til at give mangfoldigheden.
  – Naturligvis fjerne vi et vindfældet træ, hvis det ligger tværs over 
en sti eller skovvej, men ellers passer tingene i det store hele sig 
selv, forklarer Poul Hartmann. Og han kan roligt lade tingene passe 
sig selv. Han har nemlig ydet sit. Han har plantet i tusindvis af 
træer, lavet vandhuller og mose og skabt varieret natur på det, der 
for 40 år siden var dyrket landbrugsjord.
  – Bare se der, siger Jørn Pagh Berthelse og slår ud med hånden. 
Det var ren markareal. Nu er der efter tre årtier skabt egnstypisk 
natur med variation af både skov og krat.
  Det betyder meget for de tre venner at passe på naturen og de 
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muligheder, der er for at skabe levesteder 
for alt fra sommerfugle og fi rben til ugler, 
harer, fasaner og rådyr. Intet er for småt, og 
intet er for stort. En fælles skov holder de 
således stort set jagtfri, hvilket har betydet, 
at der nu er begyndt at stå kronvildt.
  – Det er en ”ren lise for sjælen” at sidde på 
en vindfælde og betragte hele sceneriet og 
lytte til fuglesangen, siger Jørn. 
 – Ja, hvis Poul altså ikke forstyrrer, repli-
cerer Søren. Jeg går jo gerne hver dag ned i 
mit lille sommerhus eller jagthytte bagerst i 
haven for at tage en middagslur, og her kan 
man være sikker på, at lige som søvnen er 
ved at indfi nde sig, så skal Poul prøveskyde 
et eller andet på den nærliggende skyde-
bane. Yo Yo (hunden) bliver skræmt fra vid 
og sans, og middagsfreden er spoleret.

Ænder 
Alt har en ende, og det har pauser også, så 
det går videre mod et langt, smalt skov-
stykke, der får lov til at ligge mere eller 
mindre uberørt hen. Kort efter start ryger en 
hare ud til venstre, men synes alligevel, at 
det åbne land ser for usikkert ud og vender 
tilbage til skoven. Den salverer sig, og 
forsvinder i underskoven for såvel jægere 
som hunde.
  I hjørnet af skoven er der en lille sø. En 
fl ok gråænder letter og stryger ind over. Der 
giver fi ne skud. Jørgen får en og Poul tre, 

og han beklager efterfølgende, at han måtte 
bruge fi re skud for at levere de tre ænder. 
Men fi re fi ne andrikker lige til at sætte tæn-
derne i på Mortens aften, for her spiser man 
det, man skyder. De tre venner ser ingen 
grund til at nedlægge noget, man ikke vil 
putte gryden – rovvildt undtaget – og sådan 
er det. Man går en tur, skyder et par ænder, 
en fasan eller en sneppe. Her passer man på 
vildtet og høster af naturens overskud.
  Jagten slutter i Poul Hartmanns mose, et 
større areal med sump, pilekrat og birk. 
Poul fi k det anlagt i sin tid på et af de lave-

ste steder på ejendommen. – Jeg sprængte 
simpelthen nogle store huller, for det 
måtte man godt den gang, og så løb vandet 
til. Lidt beplantning og så ellers naturlig 
indvandring af diverse planter, så har man 
en mose.
  Og hvad kan man så fi nde i sådan en 
mose. Krikænder f. eks.. De tager til vin-
gerne i god tid, stiger til vejrs og forsvinder 
med lynets hast, uden at vi får skudchancer 
til en eneste af fl okkene.
  Jagten er forbi, et par hyggelige timer i 
smuk natur og i godt selskab.

– Se der, siger Jørn Pagh Berthelsen. Det var ren 
markareal. Nu er der efter tre årtier skabt egnstypisk 
natur med variation af både skov og krat..

Søren Ryge tror ikke, det bliver 
bedre i dyrkningsfl aden, men 
håber på, der bliver mere til overs 
til natur.

Poul Hartmann mener, at sam-
arbejde på tværs af skel mellem 
såvel lodsejere som jægere er en 
forudsætning for bedre agerlands-
natur.

Jørn Pagh har svært ved at være 
optimist. Alt for mange har efter 
hans opfattelse ”kikkertsyn”, når 
det gælder naturen.

Jagthunden nr. 6/2019
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To tarteletter
Men dagen er ikke helt slut. Jørn har lovet 
give frokost, så en halv time senere samles 
vi om bordet i hans hyggelige stue. Sild og 
en lille dram og så tarteletter. Der er fem på 
fadet, og så får Søren pludselig et problem. 
Hvordan sikrer man sig to. Skal man tage 
to med det samme eller vente og håbe på, 
at de andre er beskedne, så der bliver en til 
overs?
  Det er et dilemma, Men heldigvis klarer 
Jørn det, for der er også en anden ombæ-
ring, så alle kan få to eller fl ere, medens 
snakken går om natur, agerland og jagt.
  Jørn synes, han har lidt svært ved at være 
optimist. Ordene fl yveer rundt i luften, når 
politikere og organisationer debatterer. – Alt 
for mange har ”kikkertsyn” og får slet ikke 
fat i helheden og sammenhængene, hvem er 
det, der skal få drejet udviklingen i retning 
af større mangfoldighed og mere naturværdi 
i det åbne land, tilføjer han.
  Søren er mere optimistisk. Han tror ikke 
på, det bliver bedre i selve dyrkningsfl a-
den, men han håber på, at der i fremtiden 
kan blive mere til overs, som kan komme 
agerlandsarterne til gode. – Hvis der sker, 
vil vi helt automatisk få større naturværdier 
på landbrugsarealer, siger han.
  Poul efterlyser samarbejde på tværs af skel 
af såvel lodsejere som jægere. – Kun på den 
måde kan vi få sat gang i en mere ekstensiv 
drift, forklarer han, for samarbejde vil være 
nødvendigt, hvis man virkelig skal rykke 
sig og skabe mere natur og dermed bedre 
livsvilkår for sommerfugle, viber, lærker, 
agerhøns, og alle de andre arter, som nu en 
gang har knyttet sig til det åbne land. I dag 
er det i for høj grad penge, der styrer.
  De tre venner er meget bevidste om, at de 
er privilegerede. De bor et fantastisk sted og 
har et godt naboskab, og medens ribbenste-
gen glider ned, skal man lige have snakket 
om, hvornår man skal holde ”sønnejagten”. 
Det er en jagt, hvor alle sønnerne kom-
mer hjem og deltager. Det er en jagt Jørn, 
Poul og Søren ser frem til, og efter dagens 
oplevelse er Jagthundens redaktør ikke et 
øjeblik i tvivl om, at det nok skal blive både 
hyggeligt og fornøjeligt.

Fakta om naboerne
Søren Ryge Petersen, 74 år. Kendt TV-
mand.
Poul Hartmann, 76 år. I mange år an-
sat ved Vildtbiologisk Station og senere 
DMU. Har arbejdet med meget forskellig 
vildtforskning, men nok mest kendt for sit 
arbejde med ”krudt og kugler”.
Jørn Pagh Berthelsen, 66 år. I mange år 
ansat på Vildtbiologisk station, DMU og 
senest ved DCE, som han forlod for nogle 
år siden for at drive selvstændig konsulent-
virksomhed. Kendt for sit arbejde bl.a. med 
naturfremme i landbruget, og agerlands-
faunaen, naturnær skovdrift og reintroduk-
tion af bæver i Danmark.

Her får naturen lov til at få ”rynker”. Vi har taget en lille pause ved et vindfældet piletræ.

”Engen” kan skjule såvel mennesker som vildt. Den ligger som en skarp kontrast til det intensivt dyrkede land på 
bakkerne.
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Hård konkurrence -
lige til det sidste
Spændingen og forventningerne var mærkbare denne disede morgen ved Højmølle 
Kro på Falster. Foran os stod dommere, skytter, terrænledere og ikke mindst de 24 
hundeførere, som havde kvalificeret sig til en af årets absolut mest prestigefulde 
prøver; Danmarksmesterskabet med fældning af fugl.

Tekst og foto: Anne Eliasen

Fuld koncentration hos førerne, så hundene slippes 
samtidig.

Jagthunden nr. 6/2019



11

Nogle havde debut til DM, andre var mere 
erfarne, men fælles for alle var, at de rigtig 
gerne ville vinde netop i dag.  Der var alle-
rede fra morgenstunden mange tilskuere, så 
alt tegnede til en god og spændende søndag.
  På dette tidspunkt var der vist ikke mange, 
som tænkte over, at det var det første Dan-
marksmesterskab under den nye organisa-
tion SJD. Tankerne var mere, om regnen 
ville sætte os alle i blød i løbet af dagen, 
men ikke mindst om der ville komme noget 
vind, og om der ville være fugle til alle? 
Nogle så mere anspændte ud end andre, der 
blev småsnakket, hilst hjerteligt på hinan-
den og ønsket: – Knæk og bræk.
 Førerne af de fi re bretons, ni pointere, 
seks engelske settere, to irske settere og tre 
gordon settere var helt klar, koncentrerede 
og håbede alle, at netop de og deres hunde 
på dagen ville vise det ypperste inden for 
vores hundesport. De mange tilskuere 
forventede masser af fl ot hundearbejde, at 
de ville kunne overskue hundenes arbejde 
på marken, og mange havde nok også deres 
egne favoritter til podiet sidst på dagen. 

Mange fugle
Alle tre hold kørte til helt fantastiske terræ-
ner, hvor der var rigeligt med fugle gennem 
hele dagen. Alle gik primært på store fi ne 
roemarker lige i den højde, hvor fuglene 
kan skjule sig, og hundene let kan arbejde. 
Søg, fart og stil blev senere bedømt på lave 
efterafgrøder, og til tilskuernes store glæde 
var det hele dagen meget tilskuervenlige 
terræner. 
  Godt nok var vi på Falster, hvor der ikke 
er de store bakker, men prøveleder Jan 
Lorentzen og hans terrænledere havde igen 
formået at fi nde noget af det bedste, selv 
skytterne var udvalgt med omhu, de skød 
godt og sikkert dagen igennem. Det kunne 
simpelt hen ikke have været bedre!
  Fuglene var om formiddagen spredt fi nt ud 
over terrænerne, og alle havde chance for 
fugl. På hold 2 blev der endda skudt over 
alle hunde. På de andre hold nåede nogle af 
hundene at slå sig selv ud, inden der kunne 
blive skudt over dem, men der var rigeligt 
med fugle til alle ekvipager. 
  Da vi samledes til frokost ved Den Gamle 
Smedje på Liselund, havde der i alt været 
24 situationer i 37 slip i løbet af formidda-
gen. En statistik der er et DM værdigt! 
  To af holdene fi k meget lange frokostpau-
ser, da de var tidligt færdige, men alle hold 
var tilbage til tiden, og snakken gik livligt, 
mens madpakkerne blev indtaget. Hvad var 
der sket på de andre hold, hvem havde gjort 
det ekstra fl ot, var der sket noget helt spe-
cielt på holdet, hvem var gledet i de våde 
roer, og hvem mon kom med over middag? 
Der var en del at snakke om, mens der 
bekymret blev skuet mod de mørke skyer 
på himlen. 
  Der blev i frokostpausen også talt om, at 
SJD ved så store arrangementer frem over 

bør sørge for, at der til frokost er mulighed 
for at komme i læ for regn og vind eks. i 
en lade, samt at man kan benytte et toilet. 
Dette vil give de mange hundeførere og 
tilskuere, der for en sjælden gang er samlet 
på et sted, langt bedre rammer for at dyrke 
det sociale på tværs af racer og landsdele.
  Opfordringen er hermed givet videre til 
næste år, hvor vi kan håbe på endnu fl ere 
tilskuere, for det er en meget spændende 
dag at følge hundearbejdet.

Stort pres
Dommerne havde i frokostpausen voteret 
og besluttet, at ni hunde skulle med til 2. 
heat. Ultra og Prisca blev overført med 1A, 

de resterende syv hunde med 1B. Begge 
irsk settere var med i 2.heat, en enkelt 
breton og en gordon setter, to engelske 
settere og tre pointere, så alle fem racer var 
repræsenteret, hvor konkurrencen for alvor 
spidser til. Efter lodtrækningen om star-
trækkefølge kørte vi i over 60 biler til nyt 
terræn – en dejlig roemark hvor det skulle 
vise sig, at det vrimlede med fugle!
  Sidste del af Danmarksmesterskabet blev 
en rigtig gyser, hvor intet kunne forudses. 
Ordførende dommer H. P. Clausen fortalte 
efterfølgende, at dommertrioen, der også 
bestod af Poul Erik Dahl og Jens Hansen, 
havde aftalt, at tilskuerne skulle have noget 
at kigge på, så de havde aftalt, at slippene 

Så er der stand!

Når fuglen rammes, skal den naturligvis apporteres korrekt. Jens Stenhøj virker tilfreds.
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skulle have lidt længde i 2. heat, men sådan 
kom det ikke til at gå.
  I første slip prellede ES Lamison en fugl 
og udgik. I andet slip fandt ES Sus en 
kæmpe fl ok fasaner. Den spredtes og kom 
til at sætte sit præg på resten af prøven. 
Presset blev efter den store fl ok fasaner ma-
ximalt på førerne, der nu vidste, at hunden 
skulle slå til med det samme pga. de mange 
fugle i marken. Slippet efter fi k GS Prisca 
stand på kanten af marken, faktisk næsten 
i et legehus, men hun formåede trods de 
specielle vilkår at løse situationen perfekt 
til begejstring for alle, der fulgte med. IS 
Kari endte med at blive slået ud i omprøv-
ning, og der var således syv hunde med i 
matchningen. 

Sikker vinder
Matchningen starter med at IS Evian slog 
B Itro ud. Efterfølgende slog ES Sus først 
Evian ud, og så røg P Mille, men til sidst 
måtte Sus se sig slået af P Ultra, da hun 
ikke fi k påvist fuglen præcist nok.
  Blandt skytterne blev der ellers talt om, at 
Sus gennem hele dagen havde påvist fugl, 
når hun blev sluppet, og hver eneste gang 
havde rejst på lang afstand som en torpedo, 
så det var vigtigt for dem at holde godt 
foran når de skød – og så er det bare altid 
virkelig fl ot, at se hunde der rejser på den 
måde. Ultra slog efterfølgende P Randi på 
fugl, og tilbage stod nu fi naleslippet.
  Finalen stod mellem Flemming Fuglede 
Jørgensens pointer, Fugledes Ultra og Hen-
ning Rasmussens gordon setter, Åens Pri-
sca. Da hundene blev sluppet, havde Prisca 
stået længe og ventet efter sin fuglesitua-
tion, mens Ultra var godt varm efter netop 
at have haft to fl otte situationer. 

  De blev sluppet, og da Prisca stoppede 
kort, der hvor Ultra lige havde haft en 
situation, gav det Ultra plads til igen hurtigt 
at opnå en stand. Den viste fl ot rejsning på 
ordre, og der var igen helt ro i opfl ugt og 
skud. Der var derfor ingen tvivl om, at Fug-
ledes Ultra med fem fl otte situationer – tre 
af dem om eftermiddagen - blev en meget 
værdig vinder af dette års Danmarksmester-
skab for stående engelske racer.
  Nu var der kun præmieoverrækkelsen 
tilbage, og langt de fl este tog turen med 
tilbage til Islinge Gods ved Vordingborg, 
hvor de kontinentale hunde allerede ventede 
på os. På vej til præmieoverrækkelsen 

kom regnen, og der blev også lidt tid til at 
snakke med de kontinentale hundeførere, 
mens alle præmier, pokaler og fodersække 
fra DM´s sponsor Prof Dog blev stillet op i 
regnen. Det blev en meget våd afslutning og 
kåring af Danmarks seks bedste jagthunde, 
da jagthornene gjaldede og H.P. Clausen 
over for det store publikum kunne motivere 
de seks placerede ekvipager.
  På vej hjem kunne vi alle glædes over det 
kæmpe store arbejde, der udføres af frivil-
lige, for at sådan et mesterskab kan blive så 
vellykket. Det tager lang tid, når der skal 
fi ndes og senere plejes terræner over fl ere år 
inden DM, når der skal fi ndes dygtige dom-
mere og gode skytter, der forstår præmis-
serne for en sådan prøve, logistikken skal 
på plads osv.. 
  Det største arbejde ligger dog hos hunde-
førerne, der arbejder målrettet med deres 
hunde, og forventningsfuldt har forberedt 
sig til årets Danmarksmesterskab. I gjorde 
alle jeres bedste for at indfri jeres egne og 
tilskuernes forventninger om, at vise yp-
perligt hundearbejde hele dagen.

Resultatet af DM for engelske racer 2019
1. Vinder CK og Danmarksmester: Pointer, Fuglede Ultra. Flemming Fuglede Jør-
gensen. Ultra blev samtidig Dansk Brugschampion.
2. Vinder med CK: Gordon Setter, Åens Prisca. Henning Rasmussen.
3. Vinder: Pointer, Frierfjordens Randi. Jens Have.
4. Vinder: Engelsk Setter, Tobølbjegs Sus. Søren Godtfredsen. 
5. Vinder: Pointer, Fugledes Mille. Flemming Sørensen.
6. Vinder: Irsk Setter, Æblevangens Evian. Christina Bak.

Klar til fi naleslippet mellem Ultra og Prisca. Flemming og Henning giver hinanden hånd. 

Tillykke til opdrættere, ejere og førere. Foto: Erik Petersen.

Der manglede ikke fugle til årets Danmarksmester-
skab. 
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John Hilmer Hansen Flemming Sørensen Orla Didriksen Kristian Thomsen

Problemknuserne er: 

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

Den kommer ikke
Det er til stor irritation for ejeren, når hunden ikke lystrer fløjten og kommer, når 
der bliver kaldt på den, men problemet stammer nok fra manglende grunddressur.

Kristian Thomsen
Det er lederskabet, der ikke er i orden (grunddressuren). Efter min 
opfattelse er der to måder at takle det på:
1. Når hunden ikke vil høre efter to til tre fl øjt, vender jeg mig om 
og går modsat vej evt. gemme mig. Hvis hunden er glad for føre-
ren, vil den ret hurtig komme, og her er man jo nødsaget til at rose 
den lidt. Dette er den nemmeste måde.
2. Når hunden ikke vil høre fl øjten, har man kun den mulighed 
at få fat på den hurtigst mulig ved at løbe efter den. Nu ved jeg 
godt, at man ikke kan løbe så hurtig som f. eks. en setter, men man 
skal bare blive ved, selv om man skal gå lidt ind imellem. På et 
tidspunkt opgiver hunden, når den ser føreren godt svedig og gal 
komme nærmere. 
  Når hunden er koblet, er det op til føreren, hvad der så skal ske 
for, at dette ikke gentager sig. Men lad nu ikke jeres frustrationer 
gå ud over hunden. Den er jo ikke skyld i førerens mangelfulde tid 
til grunddressuren, som tydeligvis mangler.

Orla Didriksen
Hvis hunden ikke kommer, når man fl øjter /kalder på den, har det 
noget med fordressuren at gøre.
  Det er ikke det store problem, når den er hvalp at kalde den ind 
med lidt godbid og ros, men problemet kan komme senere, når den 
bliver ældre og begynder at ”gå på jagt. Da skal man være over den 
hele tiden omkring lydighed. 
  Men når det er sagt, ved vi også, at hunden får mere og mere jagti-
ver, og det kan det gå galt med hørelsen, som man siger.
  Men hvis hunden ikke vil komme, når jeg fl øjter et eller to fl øjt, 
prøver jeg at få fat i den, hvor efter den får line på og bliver holdt i 
snoren hele vejen hjem. Det gør den måske et par gange, men husk 
når den så kommer på fl øjt, så skal den roses.
  Det samme gør jeg, når jeg er på jagt. Da får den så lov til at gå 
hinter i næste såt, men det kan være et problem. Nogle hunde lærer 
det aldrig helt.

Foto: Flemming Østergaard.
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I år havde man valgt mødested for de en-
gelske racer på Falster, og de kontinentale 
skulle mødes ved Hastrup/Præstø. Derved 
var der ikke så meget tid, der skulle bruges 
til kørsel på vejene.
  Jagthundens udsendte fulgte de kontinen-
tale hunde og et hold, der gik omkring tæt 
på mødestedet..
  Hundene afprøves efter reglerne for 
vinderklasse. Det vil sige, at hundene om 
formiddagen bliver bedømt som ren kvali-
tetsbedømmelse og om eftermiddagen an-
vendes konkurrencebedømmelse. Hundene 
placeres på baggrund af dagspræstationen. 
Det betyder, at formiddagens arbejde ikke 
bliver glemt, når hundene skal placeres.
  For at kunne fortsætte om eftermiddagen 
skal hundene om formiddagen have været 
afprøvet i mindst to slip og sammenlagt 
i mindst 15 minutter og skal have været 
afprøvet på åbent areal.
  Dommerne vil helst ikke have mere end 
10 hunde med i 2. heat (om eftermid-
dagen). Den enkelte dommer skal inden 
frokost have indplaceret de enkelte hunde 
i kategori 1, 2 eller 3. Dette svarer til en 
hund, der i åben klasse/brugsklasse kunne 
have opnået en 1., 2. eller 3. præmie. Den 
ordførende dommer kan således danne sig 
et hurtigt overblik over, hvilke hunde der 
skal fortsætte.

Fugle i økologiske roer
Kl. 08.00 bød medlem af SJDs Markprø-
veudvalg, Jesper Kjærulf Hansen, velkom-
men til dommere, terrænledere, skytter, 
tilskuere og hundeførerne. Der blev blandt 
andet sagt tillykke til hundeførerne med 
udtagelsen til dette års DM. 
  Formiddagen bød på gråvejr, men om 
eftermiddagen fi k vi desværre regn.
  Ude i terrænet startede dommeren med at 
byde os velkommen. Der blev sagt lidt om, 
hvordan man skulle forholde sig under da-
gen – bl.a. følge terrænlederens anvisning 

Stand en søndag
på Sydsjælland

Søndag, den 13. oktober var SJDs Markprøveudvalg, for første gang vært for Dan-
marksmesterskabet for stående jagthunde. Det blev i år afviklet på områder i Syd-
sjælland og Falster, som erfaringsmæssigt er pænt besat med både agerhøns og 
fasaner. Således fik hundene mulighed for at vise deres jagtlige færdigheder

Tekst og foto: Ida Thyssen

Fjelstrup’s Gry på vej mod mesterskabet.
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- og tæverne blev undersøgt for eventuel 
løbetid. På hvert hold er der to skytter. Den 
ene skytte var samtidig terrænleder.
  På vores hold var der tre ruhår, tre korthår 
og to kleiner münsterländere. Alle hundene 
startede på en græsmark. Græsmarken var 
meget våd efter nattens regn, så hundene 
fandt kun harer i 1. slip. Da de to første 
hunde var ude sammen, forsvandt den ene 
hund ud af anvist terræn efter en hare. Så 
var den dag slut for hund og ejer. Både 
hundefører og dommer var overrasket over, 
at dette skete – og så til DM. Hundene gik 
for det meste i et velanlagt søg, udnyttede 
terrænet fi nt og brugte vinden på bedste 
vis. Dommeren konstaterede, at der var 
nogle, der brugte fl øjten en hel del og en af 
hundene til tider havde et for off ensivt søg 
(et meget åbent søg). 
  Herefter kørte vi til en dejlig roemark, 
hvor planterne ikke var for høje og med 
ukrudt i hele marken. Den må have været 
økologisk. 
  Hundene blev igen sluppet i katalogræk-
kefølge. Det passede fi nt med, at alle 
hundene fi k en ny makker.
  Alle hundene havde mulighed for fugl 
mere end en gang. Skytterne skulle lige 
varmes op, så derfor blev de første fugle, 
som var fasaner, ikke ramt. Herefter kla-
rede skytterne jobbet til UG. 
  Da en hund havde stand, sekunderede den 
anden hund meget tæt på. Det kunne lige så 
godt være en stand for den samme fugl. Da 
fuglen blev rejst og skudt, kunne makker-
hunden ikke nære sig og knaldapporterede. 
Så var den ude af gamet. Der var også en 
hund, der selv rejste fuglen, inden tilladelse 
blev givet. 
  Til de hunde, hvor fuglen ikke blev skudt, 
blev der til sidst kastet en fugl, som skulle 
apporteres. En hund smed apporten, da den 
havde sat sig. Ja, ja, man skal ikke altid 
vente, til fotografen har taget et billede.
  Kl. 11.45 var formiddagens afprøvning 
slut, og vores dommer kunne give kritik af 
alle hundene på holdet.

Fik vand i pokalerne
Efter frokost var der samling, og vi fi k at 
vide hvilke ni hunde, der var i kategori 
1 og to hunde kom med som reserve, de 
var kategori 2 hunde. Faktisk kom begge 
kleiner münsterländerne fra vores hold 
med over middag, ellers var resten ruhår og 
korthår.
  Efter en lang travetur, kom vi til en etårig 
lucernemark blandet med græs. Her var en 
stor fl ok agerhøns og ellers fasaner. Der var 
bl.a. en klog kok, der tog fl ugten imellem 
benene på en hund i stand. Alle hundene 
arbejdede med en stor jagtlyst, og hundear-
bejdet var af høj kvalitet og egentlig var det 
kun marginaler, der afgjorde placeringerne. 
  Klokken godt 16 blev dommerbogen 
lukket af de tre dommere, men kun dom-
merne kendte placeringerne. Så gik turen 

til Islinge Gods ved Vordingborg, hvor der 
skulle være afslutning og præmieoverræk-
kelse for både engelske og kontinentale. 
  Efter smuk hornblæsning, hvor der blevet 
sagt tak for hjælpen til koordinatorer, 
sekretær, dommere, skytter og tak for lån af 
terræner, blev spændingen udløst. Desværre 
regnede det nu så meget, at pokalerne måtte 
tømmes for vand, inden de blev uddelt.

  Dagen sluttede af med at alle hundefø-
rere og tilskuere spontant stillede sig op i 
en lang række og gav hver enkelt vinder 
hånden og ønskede tillykke. Det er en rigtig 
god måde at vise respekten for det arbejde, 
det er at blive placeret til DM.

Resultatet
1. vinder, CK, Danmarksmester: KH Fjelstrup’s Gry, Martin Ellegaard, Haderslev.
2. vinder, CK: KH Petermann’s N-Emmie, John Okholm, Hedensted.
3. vinder, CK: KH, Petermann’s Oban, Anette Dalstrup Vesterholm, Holsted.
4. vinder, CK: RH, Stubmarkens Max, Kjær Poulsen, Låsby.
5. vinder: KM, Fuglevang’s Queen, John Hilmer Hansen. Kirke-Såby.
6. vinder: KH, Sydvestjyden’s Soffi  , Jakob Poulsen, Ribe.

De ni kategori 1 hunde og deres førere, der var med over middag.

Fuglen er udpeget. Fuglevang’s Queen viser sikker apportering.

Jagthunden nr. 6/2019



16111616161616161616666166666166166666616116166161616666166666166166161161616666166666666116111616166161666666666666116161161611616166111616616661666616111611116111116166616661661666111111611111166166616666166111111611111166666666161611111111111116666666611111111116666666666111611111166666666661161161111161666661666666661611111666666666616161111111666666661111666616661111116666166161111666166611116666666661661616611166666611666616666111611116611116111166116666

Det er otte år siden, at Kristian Petersen 
iværksatte projekt ”Agerhønen tilbage på 
Ærø”.
  Hvis man er jæger med forkærlighed for 
jagt med stående hunde, eller man blot hol-
der af at dyrke den herlige markprøvesport 
med en af de stående hønsehunderacer, så 
skal man ikke færdes længe i den Ærøske 
natur, før man får den tanke, at netop her 
må der være ideelt for agerhøns:
  Mange forholdsvis små marker, masser af 
diger og lave hegn og det hele garneret med 
remiser og vildtvenlig strandkultur.
  Men Kristian Petersen, der stiftede 
bekendtskab med Ærøs natur og landskab, 
fordi han fandt sit livs udkårne på øen, er-
farede til sin store overraskelse, at agerhøns 
var ikke eksisterende på øen. I 1980-erne 
forsvandt den. Ikke på grund af intensiv 
jagt, men som så mange andre steder i 
landet styrtdykkede bestanden. Og på Ærø 
nøjedes den altså ikke med at styrtdykke: 
Den forsvandt totalt.

Projekt med opbakning
Sammen med en bred kreds af øens beboere 
fi k Kristian Petersen sat et imponerende 
genopretningsprojekt i søen. 
  Projektet har tidligere været omtalt i 
Jagthunden, så læserne skal spares for alle 
detaljer.
  Men et eff ektivt og aktivt markvildtlav 
blev stiftet, og kilometervis af naturstriber 
og barjordstriber spredt over hele øen blev 
anlagt. Og da agerhønen var uddød, måtte 

der naturligvis ske en udsætning af den lille 
hønsefugl.
  Fortrinsvis familiefl okke blev udsat fordelt 
fra øst til vest, såvel hos jægere som ikke 
jægere. Og det hele blev passet plejet på 
allerbedste vis, og allerede det første år blev 
der klækket kyllinger på øen..
  Fra 2012 til 2017 havde jeg den store 
glæde sammen med en god håndfuld 
”engelske” hundefolk at deltage i forårstæl-
linger af agerhøns på Ærø. I de år var der 
systematisk som et led i projektet udsat 
agerhøns på øen. Og vi fandt som forventet 
naturligvis hvert forår også parhøns.
  Den systematiske udsætning ophørte i 
2017. Det var derfor med en særlig spæn-
ding, at vi så frem til optællingen i foråret 
2018: Var der mon også agerhøns, når den 
organiserede udsætning blev indstillet?

Er tilbage
Desværre måtte vi afl yse den planlagte op-
tælling i 2018. De fl este hundefolk husker 
foråret 2018 som overordentligt koldt og 
barsk; det var simpelthen uforsvarligt at 
forstyrre vildtet i det tidlige forår.
Men i foråret 2019 var betingelserne for 
en optælling i orden. Og spændingen om 
resultatet var da ikke blevet mindre. 
  ”Bevæbnet” med fi re pointere, en gordon 
setter og en engelsk setter drog vi til Ærø, 
hvor vi mødtes med fi re lokale hundefolk 
med kontinentale hunde.
  For god ordens skyld skal det nævnes, 
at Ærø er 88 kvadratkilometer stor. Det er 

altså kun en beskeden brøkdel af øen, som 
ni hunde kan afsøge i løbet af en kort tidlig 
forårsdag.
  Vi afsøgte terræner på den vestlige del af 
Ærø. Og det begyndte lovende. Allerede, 
da vi gik med hundene koblet på off entlig 
vej for at hente god vind, lettede to par høns 
bag vejens hegn.
  Den lovende optakt fortsatte. Hundene 
havde blot været sluppet et par minutter, da 
en lokal ruhår fandt og behandlede et par 
høns korrekt. Og i samme mark præsterede 
de engelske hunde parhøns yderligere tre 
gange.
  Dagen igennem fandt vi agerhøns med 
jævne mellemrum. Desuden en del fasaner 
og hårvildt. Det var en fremragende træ-
ningstur for hundene, og havde vi været på 
markprøve, ville vi have været overordent-
lig tilfredse med vildttætheden.
  Der er derfor ikke længere blot tale om et 
projekt med navnet Agerhønen tilbage på 
Ærø. Det er et faktum, at Ærø i dag igen 
rummer en bestand af vilde agerhøns.
  Kristian Petersen var pioneren, der fi k 
ideen, og markvildtlavet med Henrik Juhl 
som utrættelig formand har sikret, at ager-
høns atter er en del af øens fauna.
  Vi er en lille kreds af fynske hundefolk, 
som med denne lille artikel retter en stor tak 
Ærø Markvildtlav, fordi vi har fået lov til at 
være en del af jeres projekt.
  For god ordens skyld skal nævne,s at 
projektet blev tildelt FJDs Markvildtpris i 
2014.

Der er igen agerhøns på Ærø
En gang var her høns alle steder, men en ø kan være prisgivet, hvis der pludselig 
kommer drastiske nedgange i bestanden. En storstilet plan med bred opbakning  

for at få vildtarten tilbage har vist sig at være en succes.
Tekst: Harris Jensen - Foto: Alex Nissen
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Markvildtprisen 2020

SJDs markvildtpris tilfaldt i år et fantastisk projekt i Øster 
Hjerm ved Struer, hvor det på 10 år er lykkedes at man-
gedoble agerhønebestanden. Læs eventuelt reportagen i 
Jagthunden august side. 16.
  Men det er måske allerede nu tid at tænke over, hvem der 
kunne være værdige til at modtage prisen i 2020.
  SJDs Markvildtpris er den eneste pris af sin art og er på 
10.000 kr. Den uddeles i øjeblikket i samarbejde med Land-
brug & Fødevarer og DLF.
  Markvildtprisen tildeles en person eller en gruppe, der har 
ydet en særlig praktisk indsats for såvel jagtbare som ikke 
jagtbare arter i det åbne land.
  Det betyder, at alle uanset tilhørsforhold kan tildeles prisen, 
blot indsatsen er af tilstrækkelig kvalitet.
  Enhver kan indstille kandidater til Markvildtprisen, så det 
er måske allerede nu, du skal i gang med at spekulere på, 
om der fi ndes projekter på din egn, der kan være værdige 
prismodtagere.
  Hvis du har en kandidat, skal du lave en beskrivelse af 
projektet med angivelse af sted og areal, samt forklare, hvad 
projektet går ud på, og hvilke resultater, der eventuelt er 
opnået. Du må meget gerne vedlægge billeddokumentation.
  Indstillingen sendes til Udvalg for markvildt og natur v. 
Simon Petersen på mail: simonbpetersen@gmail.com inden 
d. 1. marts 2020.
  SJDs repræsentantskab tager den endelige beslutning 
om årets prismodtager på sit møde i maj efter indstilling fra 
Udvalget for markvildt og natur.

Disse har modtaget Markvildtprisen
2013: Poul Richard Jørgensen, Frørup.
2014: Ærø Markvildtlaug.
2015: Knud Overgaard, Vildbjerg.
2016: Bjarne Hansen, Sigerslev Øster.
2017: Carl Christian Pedersen, Gandrup.
2018: Tonny Lønne, Ballum.
2019: Øster Hjerm projektet, Hjerm.

Foto: Svend Erik Jensen.

Foto: Flemming Østergaard.
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”Opvokset” i en hu
Hun kunne sige vov, før hun kunne sige far, og hun troede, at hunde i bogstav-
lig forstand var en del af familien. Engelske settere har været en integreret del af 
hendes liv, og måske derfor blev hun en af de første kvindelige eksteriørdommere i 
gruppe 7.

En dag først i november gik turen til Lille Flinterup i nærheden af 
Sorø for at få en snak med Marianne Weichenfeld. Portræt af en 
spændende kvinde til Jagthunden - vi bliver nemlig ofte glemt.
  Da jeg var næsten fremme, stødte jeg på vildkaniner, hyggeligt 
at se, men ikke godt for naturen, de lever i kolonier under jorden. 
Derfor laver de gange og huller. Således kan kaninerne undermi-
nere et område. Absolut ikke hverdagssyn på Sjælland.
  Efter at have hilst på Marianne og hendes mand Christian, kom 
deres engelske setter, Oscar på fem år, roligt og glad ind og hilste 
på mig. 

Vandt markprøve
Marianne er fra Nørresundby og blev født hjemme. Det første, 
Marianne så, var en engelsk setter, for sådan en havde faderen. Det 
var en meget stærk hund, som ikke kunne lide børn, men det kom 
den til. De boede i lejlighed og fl yttede senere i hus. Så fi k de en 
engelsk setter mere, og senere kom der også langhårede dværggrav-
hunde til. 
  Selvom Marianne er enebarn, har hun aldrig følt sig alene. Hun 
havde jo hundene som sine bedste legekammerater.
  Mariannes far var jæger, hundesportsmand og markprøvedommer, 
og der blev også lavet et enkelt kuld hvalpe. 
  På et tidspunkt syntes Mariannes far, at hun selv skulle have en 
hund, og således blev Marianne som 15-årig hundeejer til en dejlig 
tæve.
  Et avisudklip fra den gang fortæller en spændende historie: ” 
Nørresundby-pige markprøvevinder.” Længere nede i artiklen står 
der bl.a.: ”Ved kritikken og præmieuddelingen var der megen ros til 
dagens topscorer, Marianne Weichenfeld, som i unghundeklassen 
for engelske racer vandt hele tre pokaler med Eng. Setter, Channel. 
Den blev bedste unghund, bedste engelske hund og prøvens bedste.

Bygget til jagt
I mange år var Marianne fast ringsekretær for engelsk setter. Et 
år, da formanden for Engelsk Setter Klub ringede og spurgte, om 
Marianne vil være ringsekretær for dem på FJD-udstillingen, var 
svaret: – Nej. 
  – Vil du ikke være ringsekretær for os, spurgte formanden. – Nej 
var svaret igen. 
  Nogen tid efter ringede formanden igen og spurgte, om Marianne 
da ville være dommer. – Ja tak, svarede hun uden tøven. Og på den 
måde kom Marianne Weichenfeld i gang med dommeruddannelsen.
  Der var fl ere mænd, som var indstillet til uddannelsen, men i 1996 
var Marianne færdig med aspiranttiden. Ud af 13 bestod kun 5. 
Marianne var dermed den første kvindelige udstillingsdommer i 
deres kreds.
  Marianne kan i dag også dømme Pointer, Irsk Setter, Irsk rød/hvid 
Setter og Gordon Setter. 

Tekst: Ida Thyssen - Foto: Ida Thyssen m. fl .

Marianne Weichenfeld klar til en tur i marken med Oscar.
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Show-settere  - det er ”no go”. 

undekurv

  Marianne har fl ere gange dømt både i Finland og i Sverige. Igen-
nem årene som dommer har Marianne naturligvis været i kontakt 
med rigtig mange hunde og deres handlere, glade hunde og glade 
mennesker. Kun to gange har hun mødt hunde med rigtigt dårligt 
temperament. 
  På spørgsmålet om, hvad hun mener om show-settere, er svaret 
klart: – Det er ”no go”, og fortsætter: Sådan nogle overpelsede 
hunde, kan man ikke bruge til jagt. 
  En engelsk setter skal være bygget til jagt, dressurbar og skal 
kunne holde kontakten, ellers duer den ikke. Det er Mariannes klare 
holdning til den race, hun har væres sammen med hele sit liv.

Giver venskaber
Selvom hendes mand, Christian og hans far sammen havde en ken-
nel - Granskoven, har Marianne og Christian ikke lavet hvalpe. Det 
kunne man ellers godt have forventet med deres fælles baggrund, 
men sådan skal det ikke være.
  Ud over jagten er der også blev tid til deres anden fælles passion, 
hundesporten, og fi re af deres engelske settere er da også blevet 
DKCH.
  Hundesport fører meget med sig, og Marianne forsætter ivrigt 
med at fortælle: – Alle de venskaber, jeg har fået igennem alle de 
år, er guld værd. Vi har hundevenner i hele Norden og herhjemme, 
som f.eks. også har inviteres os til bryllup med mere. Vennerne har 
beriget os så meget.
  Hunde betyder meget hos Marianne og Christian. Det er man ikke 
et øjeblik i tvivl om, så derfor slår hun lige en ting fast: – Hvis 
gæsterne ikke kan lide vores hunde – så bliv væk.
  For sit store arbejde for den engelske setter og for sin indsats som 
dommer har Marianne modtaget Engelsk Setterklubs æresplaqette 
i sølv. Hun har været klubredaktør for ES-klubsiderne i Jagthunden 
samt været med i årbogsudvalget.
  Et dejligt besøg hos nogle rare mennesker er ved at være forbi, 
men vi ses nok snart igen, for det hele endte med, at Jagthundens 
udsendte blev inviteret på jagt.

Marianne leger far, mor og børn. Her kan en engelsk setter nemt være med. 
Privat foto.

Marianne er i sit es, når hun dømmer engelske settere. Her på en udstilling i Vis-
senbjerg. Arkiv foto: Flemming Østergaard.

Marianne med sin første engelske setter, 
Channel. Privat foto.
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JULEJAGTEN
Tekst: Hundemanden
Foto: Flemming Østergaard
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Det begyndte for meget længe siden, ja det 
er vel snart 50 år siden. Fætter fi k jagttegn, 
og så var vi pludselig fi re familiemedlem-
mer, der havde jagt sammen. Fætter har 
fødselsdag i juledagene, og så var det ikke 
så ualmindeligt, at vi afl agde besøg på 
den fædrene gård. Da vi så blev inviteret 
til en god julefrokost, mente vi det var på 
sin plads, at traske en tur og samle appetit, 
for julefrokoster på landet var den gang en 
solid aff ære.
  Som sagt så gjort, julejagten var en reali-
tet, og jeg kan i den gamle jagtjournal se, 
at vi på den før-ste i 1972 skød en fasankok 
og to dobbeltbekkasiner.
  Denne tradition holdt i fl ere år, fætters 
fødselsdag, årets sidste jagttur og frokost i 
de lavloftede stuer, men intet varer evigt, 
og på et tidspunkt etablerede fætter sig i en 
anden landsdel med nye jagtkammerater. 
Men julejagten holdt vi ved.

Gule ærter
Om det var roehuset, der var årsagen, 
kan jeg ikke huske, men vi fi k i hvert fald 
indrettet et gam-melt roehus til jagthytte, og 
det havde vi megen fornøjelse af i fl ere år. 
Vi havde også en anden tra-dition, som vi 
fi k lavet om på. Efter årets første gæstejagt 
samledes vi om aftenen, spiste gule ærter, 
hørte på jagtfi skalens dom og hyggede 
os, men på et eller andet tidspunkt har vi 
sikkert ment, at tiden var løbet fra den tradi-
tion, og så fi k vi ideen at gøre julejagten til 
årets sidste gæstejagt og by-de på gule ærter 
til frokost. Og den tradition har vi nu holdt 
ved lige siden.
  Der er i årenes løb blevet langet mange 
tallerkener dampende ærtesuppe over 
bordet i roehuset, og der er spist adskillige 
kilo fl æsk og pølse under de lave vælvinger. 
Julejagten i roehuset blev også lidt speciel, 
fordi gamle Søren gerne deltog i spisnin-
gen. Det var ham, vi havde lejet jagten af, 
og han elskede gule ærter, og det var en 
dag, han så frem til, når han skulle spise 
gule ærter sammen med jægerne.
  Gamle Søren er ikke mere, og det er roe-
huset heller ikke, men traditionen fl yttede 
med til den nye jagthytte. Naturligvis kan 
man ikke byde på så meget vildt lige før 
årsskiftet som i oktober, men så lokker ær-
terne i stedet, og det skete ikke så sjældent, 
når vi i det tidlige efterår begyndte at ringe 
rundt for at invitere på jagt, at nogle af 
gæsterne sagde: – Der er vel ikke en plads 
på julejagten, for de gule ærter er næsten 
hele turen værd.

Fasaner
Vi skulle da også have julejagt som sædvan-
lig. Vi havde i al hast skiftet jagthytte kort 
før jul, og den nye var kun interimistisk 
indrettet, men vi kunne være der. Bord, 
bænke og gasblus så kunne vi klare os.
  Det havde sneet lidt de første juledage, 
men nu var det klaret op, og temperaturen 

var faldet til under frysepunktet. Altså 
rigtigt vejr til julejagt, og det var da også 
kommentarerne, da de forskelli-ge jægere 
dukkede op lidt før klokken ni for at få den 
obligatoriske kop kaff e, inden jagten gik i 
gang.
  Vi var 13 mand omkring det lange bord, 
da parolen blev givet. Sådan er dagens 
program. En kop kaff e efter første terræn. 
Efter jagten er der gule ærter i hytten. Vi 
skyder de og de vildtarter, og så repeteres 
sikkerhedsreglerne.
  Vi gik i bilerne, og et kvarter senere var vi 
i fuld gang med at sætte af i dagens første 
såt. Hornet blæste jagt begynd, hundene 
blev sluppet, og vi havde taget hul på årets 
sidste jagt.
  Der blev kaldt på hundene inde i såten, og 
et par hurtige skud faldt fremme hos front-
posterne. Det viste sig senere at være til en 
sneppe, som ikke tog skade. Hans kunne 
berette, at to stykker råvildt havde forladt 
såten og gået mod nord.
Anden såt var juletræerne, det vil sige, de 
fl este var fem meter høje, så det er måske så 
meget sagt at kalde dem juletræer. Her var 
lidt fasaner, som steg til vejrs, og en enkelt 
høne pakkede da også pænt sammen for 
at lade sig ekspedere til vildtparaden. De 
øvrige tog ingen skade, og ham, der skød 
for-bi blev noteret af fi skalen.
  Det kan godt være en lidt kold hyre 
med selskabsjagt på denne årstid, men vi 
prøvede at arbejde med ret små såter, så der 
hele tiden skete noget, og jægerne kom i 
bevægelse, ligesom det også var vigtigt, at 
man kan følge med i så meget som muligt. 
Men fi ngrene var nok alligevel blevet lidt 
val-ne, for i dette terræns sidste såt var der 
fasaner, og en decemberkok med lang hale 
fl yver både højt og hurtigt. 
  Jeg syntes min hund havde været det hele 
rigtig godt igennem, men kunne ikke forstå, 
at der ikke var fasaner i pilekrattet, når de 
åbenbart var i denne såt. Jeg kaldte hende 
tilbage, hvor der var frisk fod, og hun ar-
bejdede også ivrigt, men uden resultat. Jeg 
kaldte på hende for at koble, men da hun 
var på vej ind, snurrede hun pludselig rundt 
og tog stram stand. Jeg kommanderede 
hende frem, og så sprang hun ned i en lille 
holm af lysesiv, der var halvvejs dækket af 
sne, og så kom der liv i klu-dene. To kokke 
og en høne strøg til vejrs og røg i hver sin 
retning. - Tiro, tiro! Og så var der pludse-lig 
igen gang i jægerne. De to kokke pakkede 
sammen for fl otte spidsskud fra Hans og 
fi skalen, medens hønen fi k lov til at passere. 
Der er ingen naturlov, som siger, at man 
skal skyde høner lige før nytår.
  Det blev til tre kokke og en høne i den 
såt, og det er fi nt lige før nytår. Naturligvis 
blev forbierne drøftet en del under den 
efterfølgende kaff e, som alle trængte til, 
og fi skalen noterede igen fl ittigt, alt hvad 
han hørte også dem, som måske lige var 
ved at overdrive drillerierne en smule. For 

natur-ligvis bliver der drillet, når der skydes 
forbi, ikke mindst fordi undskyldningerne 
er mange. De kan blot ikke brugs til noget, 
når småfrysende jagtkammerater står i kø 
med gode råd til de uheldige.
  Nej så var det straks bedre at være Per, 
hvis hund havde udført et glimrende stykke 
apporterings-arbejde på den sidste kok, som 
var gået ned lang inde i fyrreskoven. At det 
så som så ofte før resul-terede i en menings-
udveksling om ruhårs fortræff eligheder 
kontra andre racers mangel på samme, skal 
her forbigås.

Ræv og sneppe
Vi måtte igen til vogns. Nu gjaldt det 
mosen. Med det vejr burde den være god 
for en ræv. Samtlige deltagere var orienteret 
om, at det nu først og fremmest gjaldt ræv, 
at det drejede sig om at gå stille på plads, 
og så igen stå helt stille. Hvad sådan en 
julejagt måske mangler i vildtmængde, har 
den til gengæld i jagtlig kunnen. Vil man 
skyde ræv her i mosen, må man kunne falde 
fuldstændig i et med den hegnspæl eller 
den pilebusk, man bliver sat af ved, og det 
gælder helt til Mikkel har passeret skytte-
kæden. Og kokkene er da heller ikke sådan 
at kimse af. De har jo overlevet næsten hele 
sæso-nen, så de ved, hvornår de skal tage 
til vingerne, hvornår de skal fl yve højt, eller 
hvornår de skal komme ganske lavt over 
jorden på stive vinger.
  Hvis der var ræv, ville den sikkert sidde 
under fyrretræerne på den smalle højderyg i 
første såt eller i den høje tørre del af anden 
såt, og sådan noget må man gardere sig for 
ved straks at sætte et par jægere af ved de 
bedste ræveposter i anden såt, så de kan 
klare ærterne, hvis Mikkel ville liste her fra, 
når vi begyndte i den første.
  Vi var nødt til at være meget forsigtige og 
forsøge at være så stille som muligt, da vi 
gik på plads,for det var utrolig lydt. Men vi 
kom på plads, og såten blev blæst i gang, 
lige inden en hare synes den ville bringe sig 
i sikkerhed, hvilket den også gjorde ved at 
passere yderste skytte på lang afstand.
  Hundene var ikke mere en lige sluppet, 
da Pers hund begyndte at halse. I mosen 
betyder det nor-malt kun én ting, ræv. Den 
blev ivrigt ved, men hvor ville ræven gå 
ud? Adrenalinet pumpede, da der pludselig 
råbes: - Sneppe, sneppe, sneppe! Der hvor 
jeg stod placeret, kunne jeg se to snepper 
komme over pilebuskene, og nu begyndte 
skyderiet. Lige pludselig kom der liv i 
kludene, men snepper er og bliver snepper. 
En måtte dog ned. Den var så uforsigtig at 
sætte kurs mod det sted, hvor Hans stod, og 
han var for hurtig.
  Der kom også et par kokke, men de salve-
rede sig i næste såt i forvirringen omkring 
snepperne godt fulgt på vej af et par ivrige 
hundeøjne. Det her var næsten for meget 
at sidde stille til. Men der var ingen vej 
udenom.

Jagthunden nr. 6/2019



22

  Såten blev bæst af, og vi hastede mod 
frontposterne for at høre mere, og her kunne 
Jørgen berette, om en ræv, der var kommet 
listende, straks hundene var blevet sluppet, 
men den havde åbenbart gjort regning uden 
vært. Den havde ikke styr på, hvor alle 
var posteret. Og så blev der ellers snakket 
snepper. Naturligvis lettede alle på hatten 
for Hans, og så faldt man ellers næsten over 
hinanden rent verbalt for at fortælle og und-
skylde. Det viste sig, der havde været fem, 
utroligt fem snepper tre dage før nytår. Det 
var underligt, men alle glemte pludselig de 
valne fi ngre. Det havde været en oplevelse.

Jagt forbi
Det gav to kokke i sidste mosesåt, og i 
plantagen forlod råvildtet arenaen, før vi 
var kommet ordent-lig på plads, så pludse-
lig stod vi ved vildtparaden. På det hvide 
underlag lå en sneppe, en ræv og syv fasa-
ner. Et fi nt udbytte af årets sidste jagt. Der 
blev takket, der blev blæst sneppens død, 
og rævens død, og så kom det uundgåelige, 
jagt forbi. Ganske blidt og blødt lød det i 
vinterlandskabet.
  Så hastede vi mod hytten, hvor de gule 
ærter ventede, og snart gik snakken, medens 
portion efter portion gled ned sammen 
med fl æsk og pølse. Der kan egentlig siges 

meget om fl æsk og pølse, men ikke i denne 
sammenhæng, for det var blot en ingredi-
ens, som hørte med til traditionen, en del af 
ritualet.
  Så delte fi skalen bøder ud 20 og 25 kroner 
og en enkelt på 30. Der blev grinet og klap-
pet, men pludselig var det som om forsam-
lingen igen blev opmærksom på vintervejr 
og glatte veje. Det var med at komme hjem, 
medens tid var. Der blev trykket hænder 
endnu en gang, endnu en jagt var lagt til 
rækken af julejagter, endnu et kapitel var 
skrevet i det lille jagtselskabs historie, og 
endnu en gang ønskede man hinanden: – 
Godt nytår.

Alex Nissen har sendt redaktionen 
nedenstående citat fra en af Kaj Munks 
jagtfortællinger. Med denne lille salut vil 
redaktionen gerne ønske alle medlemmer, 
annoncører og læsere en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår.

Død over fasanen
”Men eet Sted var der ingen Høns, og det 
var i Nærheden af Plantagen, der hvor 
Fasanerne rigtigt er slaaet an.
  Der er jo nogen, der mener, at det er en 
Storhed, at vi har fået denne fremmede 
Fugl herind, og at den trives saa vel her; 
og i Aviserne slaas der hist og her til Lyd 
for, at vi skal skaane den. Ikke hos mig. Jeg 
kan ikke lide den rabaldrende Plakatfugl, 
der støder an mod alt i dansk Natur og kror 

sig på vore Marker, som han ejer det hele, 
saa ikke engang vore egne kan færdes, 
hvor de har Hjemstavnsret. Jeg skyder 
ham, saa snart jeg kan slippe af Sted med 
det, og Madammen for den Sags Skyld 
ogsaa. Selvfølgelig vil man hellere, at der 
er en Fasan, end der ingenting er. Men hvis 
det nu er Fasanen, der er Skyld i, at der 
ingenting er? Kun én Undskyldning har 
han: han smager godt. Men hvad? Det gør 
Agerhønen også. Og Jagten på Fasan og 
på Agerhønen kan slet ikke sammenstilles. 
Tilmed er han en Slyngel til at ødelægge 
Unghundene med sin langstrakte Bissen. 
Død over Fasanen! Lad ham blive i Kina, 
hvor han hører til!”
  Kaj Munk.

Glædelig jul og godt nytår

Foto: Kim Henriksen.
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Jagtrejser
Fasanjagt i Polen 
med stående hund

3-dages jagt
med kost og logi

3.657,-

Vilde fasankokke
Pr. stk.

169,-

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

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
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Jagthunden i 2020
Nyt i Jagthunden  
Naturligvis vil bladet komme til at ligne sig selv, men nye tiltag kom-
mer også til.
  En gennemgående artikelserie næste år er: Der ude i …… Vi har fået 
fuglemanden, forfatteren og kunstneren Jens Gregersen til at spidde den 
pågældende måned i tekst og streg.
  Tips og tricks skulle gerne være en tilbagevendende rubrik hver gang, 
hvor forskellige af vore medlemmer giver et godt tip.
  I 2020 kommer bladet i postkassen i ugerne 7, 17, 26, 34, 43 og 51, så 
du kan godt begynde at glæde dig til masser af godt læsestof.

Den unge og den gamle
I næste nummer portrætterer vi et ungt medlem, der lige er begyndt og 
en, der har prøvet det meste. Det bliver forventninger kontra erfaringer. 

Dansk Jagthunde Derby 2020
Husk at tilmelde din hund, der er født i 
2018 til Derby i år 2020, inden den er et 
år gammel, ellers er det for sent.
  Bemærk aldersgrænsen skal overhol-
des!
  Første rate Derby år 2020 er kr. 250.- 
For udenlandske hunde er gebyret dkr. 
300.-
  Yderligere information om Dansk Jagt-
hunde Derby kan indhentes på Derby-
udvalgets hjemmeside: www. jagthun-
dederby.dk, hvor man også kan tilmelde 
elektronisk.
  Følgende e-mail adresse kan også be-
nyttes.: danskjagthundederby@gmail.com
  Husk at opgive navn og adresse samt 
telefonnummer.
  Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup
3550 Slangerup.
Tlf. 40331037.
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UniQ er et dansk produceret kvalitets foder.  
Læs mere på www.uniq.dk eller ring til os på telefon 75336005

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

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

Food for uniq dogs

U N I Q K VALITE T

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

på kompromis med kvaliteten.

DANSK P
UCERET

Tips & tricks
Redaktionen har planlagt, at Jagthunden i 
2020 skal bringe en lille artikelserie med 
overskriften Tips & Tricks.
  Undertegnede har påtaget sig at redigere 
artiklerne. Bemærk, at jeg har påtaget mig 
at redigere, men ikke at forfatte teksterne.
  Blandt Jagthundens læsere er der et be-
tragteligt antal garvede og erfarne jagthun-
defolk, som med garanti har deres egne 
små kloge opskrifter på, hvordan de løser 
store eller små problemer i forbindelse med 
træning og skoling af jagthunde.
  Disse folk vil jeg gerne høre fra. Send 
mig en kortfattet mail med et par stikord, så 
klarer jeg resten. Eller ring til mig.
  Artikelserien henvender sig vel først og 
fremmest til nye hundefolk, men der er vist 
ingen i branchen, der ikke kan lære nyt?
  Harris Jensen. Tlf.: 24984478
  Mail: haki2656@gmail.com  

Jens Gregersen vil hver gang forsøge at indfange naturen netop nu. 
Foto:Flemming Østergaard.

Næste nummer kommer i uge 7.
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SUPERHYGGELIG 
AVLSTEST på Samsø

Jagthunden nr. 6/2019
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Samsø er hvert efterår samlingspunkt for hundefører med stående jagthunde, 
der ønsker at deltage i HZP, markprøver og apporteringsprøver. Prøveleder parret 
Karen og Holger Pedersen leverer hele pakken – gang på gang. Læs her om fem 
hundeføreres kamp for at bestå den tyske anlægsprøve HZP (i Danmark kaldet AT).

Tekst of foto: Jette Veggerby

Fredag den 6. september blev der afholdt HZP prøve på Samsø, hvor der stillede 
fem hunde – to weimaranere og tre tysk langhår. Undertegnede har ikke besøgt øen 
siden skoleudfl ugten blev ændret fra Bornholm til netop den lille ø Samsø, og det er 
helt tilbage til 1984, så da min hvalpekøber Ole Hansen fra Sindal spurgte, om jeg 
vil med og se Jack Sparrow deltage på prøven, var der ikke langt til at sige ja.
  Øen har godt 3.700 indbyggere, en kystlinje på 100 km, super fl ot natur og mange 
hyggelige huse. Særlig husker jeg kæret i Nordby, og det lykkes os at komme forbi 
og gense det. Det var fuldstændig, som jeg husker. 
  Nogle vil måske tænke, at det er få hunde til sådan en prøve, men jeg kan fortælle, 
at tiden blev brugt fra kl. 9 til næsten 18, før prøven var slut, så det ville kræve fl ere 
hold, hvis der skulle deltage fl ere hunde. 
  Prøveleder Holger Pedersen havde tilbudt samtlige hundefører samt undertegnet 
overnatning fra torsdag, da færgen fra fastlandet først er i havn kl. 8 og der skulle 
være tid til en solid morgenmad og hygge. Det havde alle takket ja til, og vi blev 
indlogeret i et hyggeligt nabohus. To af deltagerne havde lavet dejlig grillmad, 
og derefter var der luftning af hunde og en masse hundesnak, inden vi krøb under 
dynerne og håbede på godt vejr den kommende dag.

To røg ud
Morgenmaden blev indtaget hos Karen og Holger, og den var mildt sagt kongelig. 
Der manglede bestemt ingenting, og hver især smurte vi også en madpakke, som 
vi kunne tage med. Her var det første lille tegn på Karen Pedersens overskud – en 
chokoladebar ned i hver madpakke! 
  Prøven startede med scanning af den enkelt hund, se tænder og kontrollere testik-
ler på hanhundene, og da vi kørte afsted til den første opgave, var der lige et par 
stykker, der var omkring dyrlægen med scanneren.
  Vejrguderne havde lovet regn fra kl. 11 og overskyet, men vi startede dagen i sol 
og med vind på 8 m/sek. Første opgave var marksøg med skud, hvor hunden skal 
vise søg, fart og stil samt kontakt til føreren. Der slippes én hund af gangen, og 
begge dommere går med hver gang. Der skydes to gange, og hunden må naturligvis 
ikke blive påvirket af skud. 
  Prøver som VJP (UT – unghundetest) og HZP (AT – avlstest) fungere på den 
måde, at alt, dommerne ser dagen igennem, tæller med. Dette gjaldt derfor også det 
første stop, vi havde, hvor hundene lige fi k et par minutter til at lufte sig.
  Ole Hansen og Jack Sparrow gik til den modsatte side af de andre hunde, på en 
mark med skov for enden og en klat træer på midten. Jack gik bredt i høj fart og 
fandt en hare, som han tog foden på. Kort efter fandt han et rådyr, som Ole stop-
pede ham på. Dommerne Henrik Raae Andersen og Leif Ekelund Jensen havde de 
brede smil på - det tegnnede til at blive en god dag.
  Dernæst kørte vi til en græsmark, hvor der skulle være fjervildtslæb. Deltagerne 
skulle medbringe eget vildt, så det var forskellige andefugle og kaniner i forskellige 
størrelser. Dommerne var på hårdt arbejde hele dagen, da de selv stod for alle slæb 
og dermed kunne holde øje fra begge sider.
  Jack Sparrow klarede opgaven på 1 min. og 23 sek., men hjertet tog da lige et 
ekstra hop, da der fl øj en småfugl op lige for næsen af ham, så han slog en bue, men 
heldigvis kom han hurtig tilbage på sporet.
  Nu begyndte der at komme udfordringer for hundeførerne, og nerverne kom 

Prøveleder, Holger Pedersen (i blåt) i sit es 
og med overblik.

Jagthunden nr. 6/2019
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udenpå tøjet. Det hedder sig, at hunden skal 
spontan apportere emnet, det vil sige tage 
emnet i munden, lige så snart den kommer 
til det og direkte hjem og afl evere det – og 
på den konto måtte vi desværre sige tak for 
i dag til to af deltagerne. Den ene hund tog 
godt nok fuglen, men tabte den på vej retur, 
og så gik den i legehjørnet og kastede rundt 
med emnet. Den næste stod længe ved em-
net, samlede det op fl ere gange og kom til 
sidst hjem. Feltet var nu nede på tre hunde. 
  Næste diciplin var kaninslæb på en stub-
mark, mens der kom en pæn byge. Alle tre 
hunde klarer det med lynets hast. Her var 

det weimaraneren Schuba´s Old Fashioned 
– kaldet Silva og Kirsten Elvang Coolidge, 
der kom først hjem på blot 1 min. og 30 
sek.

Stand og vand
Efter frokost i en hal fuld af spinatfrø skulle 
der påvises stand på græs, og det gav lidt 
udfordringer, da agerhøns ikke er nemme 
at lave en aftale med. Jack Sparrow fi k 
fundet en fl ok agerhøns i et læbælte og stod 
i stram stand. Man forsøgte at trække Jack 
af, så den næste hund kunnen afprøves, men 
hønsene var af en anden mening og fl øj til 

et andet læbælte.
  Der måtte arbejdes godt og grundigt af 
både dommere, hunde og fører, før end 
det lykkedes at få hundene for fugl, men 
dommerne mente at en rødbedemark også 
var værd at afprøve. Det var en god idé, da 
de tre hunde gentagene gange fi k stand i 
rødbederne. Men nu var vores vejrheld så 
tilgengæld opbrugt. Det stod ned i stænger, 
og det blev noget besværligt at komme 
rundt i rødbederne, og støvlerne blev fl ere 
kilo tungere i det våde ler. 
  Nu var klokken ved at være kaff etid, og 
de to sidste dicipliner ventede - and kastes 
i vandet og der skydes. Derefter apport af 
ubeset udlagt and. Igen havde Karen en fi n-
ger med i spillet, for hun var udlægger, lige 
ind i mellem hun kom med kaff e, vaskede 
op mm.
  Da vi kom til vandhullet, skræmte vi et 
stykke råvildt, der hopper ud og svømmede 
rundt, men det kom op og væk. Jack klarede 
den første and, selv om der sprang en stor 
gedde op lige ved siden af ham. Da der blev 
skudt, lettede der også en and fra bredden, 
men heldigvis var Jack stadig fokuseret på 
anden.
  Alle tre hunde klarede uden problemer 
den første del af vandarbejdet. Men så blev 
det svært og tålmodigheden blev mindre, 
da hundene i den sidste del skulle dirigeres 
over søen og op på bredden. Frustrationen 
lyste ud af førerne, og det koster på point, 
men heldigvis fi k alle to ænder hjem. 

Champagne og kransekage
Derefter var der afslutning hos Holger og 
Karen, og det var meget spændende, da fel-
tet uden tvivl lå tæt, så det var ikke på no-
gen måde muligt at regne det ud. Dommer 
Henrik Raae Andersen gav kritik på samt-
lige opgaver efterfulgt af point og sluttede 
med at sige: – Niveauet på de tre hunde, der 
består, er utrolig højt og Hunting Grey Star 
Jack Sparrow bliver i dag prøvens bedste 
hund. Og så kunne Jagthundens udsendte 
med hjælp fra Børge ”Bager” Wæverstrøm 
poppe champagnen og tilbyde hjemmelavet 
kransekage, og den var godkendt af bage-
ren, som straks tilbød mig et job.
  Stor tak til alle for en god dag og ikke 
mindst til værtsparret for at gøre det muligt. 
Et par som jer, skal man lede længe efter, 
og jeg er sikker på, mange sætter stor 
pris på jer. En spændende dag med ”mini 
fuldbrugsprøve” på Samsø var slut, og det 
krævede en masse af både hunde og fører at 
kunne omstille sig til de mange dicipliner, 
så ønsker du at deltage på en sådan prøve, 
så skal der træning til.

Tillykke til 
Hunting Grey Star Jack Sparrow og Ole 
Hansen, 153 p. 
Scuba´s Old Fashioned – Silva og Kirsten 
Elvang Coolidge, 147 p.
Anis og Børge Wæverstrøm, 145 p.

Anis og Børge Wæverstrøm samler kræfter til en lang 
dag.

Jack Sparrow og Ole Hansen efter et godt marksøg, 
der gav 11 point.

Kirsten Elvang Coolidge holdt nerverne i ro, selv om hun ikke er meget prøvevant. Her er and nummer to 
hjemme.

Jagthunden nr. 6/2019
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S P O R T S M A N ’ S  P R I D E  H U N D E F O D E R

Kvalitet bag præstationer

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

100% 
SMAGSGARANTI 

– VI BYTTER MED 

ET SMIL!

Sportsman’s Pride hundefoder er produceret efter originale amerikanske opskrifter, tilpasset 

europæiske kvalitetskrav og garanteret fri for GMO (Genmodifi cere ingredienser).

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

tilsætningsstoff er og biprodukter, ligesom det er produceret uden hvede og byg (på nær Lam 

& Ris, der indeholder byg). Foderet er konserveret med naturlige antioxidanter.

Med Omega Pride Skin & Coat System har Sportsman’s Pride udviklet en formel der giver 

et afbalanceret forhold mellem Omega 6 og Omega 3, der medvirker til at immunsystemet hos 

hunde og katte er i top, ligesom de får en blank og sund pels.

Sportsman’s Pride · 6800 Varde · tlf; 75 26 44 00 · kontakt@sportsmanspride.nu · www.sportsmanspride.nu
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Tre gange 
guld i Serbien
2019 skulle vise sig at blive meget succesfuldt for 
Danmark ved VM for stående hunde.

Tekst og foto: Camilla Møgelhøj

Dette års VM foregik i Nis i Serbien i dagene 15. til 23. oktober. For Jagthundens udsendte var det tredje gang i Serbien. Serbien er 
altid et besøg værd. Landets bestand af agerhøns er helt enorm. Der er ikke blevet gået på jagt på dem i 16 år dernede, og da det er 
små lokale bønder, som dyrker jorden, så er det meget små parceller.
  Serbien kæmper stadig med eftervirkningerne af borgerkrigen, men heldigvis kan jeg se en forskel fra sidste gang, jeg var der-
nede. Det er et land, som nu er på vej op. Men stadigvæk er det som at komme rigtig mange år tilbage i tiden. Der er hestevogne i 
gaderne, og mange af bilerne var bestemt ikke gået gennem syn i Danmark.
  Men gæstfriheden og årets Verdensmesterskab fejlede bestemt ikke noget, slet ikke da det regnede med præmier over det danske 
hold.

Vandt cuppen 
VM for stående hunde består af to forskellige discipliner. Markprøve og Hubertus. 
  Markprøve er parsøg, hvor vi har 15 minutters sliptid. Det første min er et fri minut, som betyder, at alt positivt bliver bedømt, og 

Landbruget i Serbien minder meget om Dansk Landbrug for 75 år siden med små brug og små marker – ideelt til markvildt.
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alt det negative bliver ikke bedømt. 
  Hubertus er praktisk jagt. Hver deltager får et areal og 20 min at gå 
på jagt i med sin hund og to dommere med. som bedømmer os i alt, 
hvad vi foretager os, såsom sikkerhed, jagtlige egenskaber/forståelse 
og hundens dressur. For at kunne opnå en medalje individuel kræver 
det, at man får skudt en fugl. 
  Det er sjette gang, at undertegnede deltager ved VM, og de foregå-
ende år er vi aldrig kommet afsted i terræn til planlagt tid. Syd på er 
de ikke de bedste organisatorer. Det der med tidsplan går man ikke 
så højt op i. Men denne gang var det anderledes. Det blev hurtigt 
varmt om morgenen, så vi skulle tidligt ud i terrænet for at få de 
bedste betingelser for hundene. Omkring middag var der 250. Der var 
mødetid kl. 06.30 og afgang til terræn kl. 7 på konkurrencedagene. 
  Middelshavs Cup er en todags prøve, som ligger op til VM. Der kan 
stille fi re kontinentale og fi re engelske hunde fra hvert land. Ligesom 
til VM. 
  Og det gik helt fantastisk. Allan Nissen fi k 2. tres bon med Tobøl-
bjergs Lamison og 4. tres bon med Tobølbjergs Sus. Christian Mø-
gelhøj fi k 3. exc med Hjortlund’s Gamba. Erik Petermann fi k 4.exc 
med Petermann’s Okie, og Christine Due opnåede 1.exc med Laika. 
  Med disse præmieringer blev Danmark samlet guldvinder for det 
kontinentale hold, og Christine blev samlet nummer to. 
  Det er første gang Danmark vinder guld for hold til cuppen for de 
kontinentale.

Tidsplan for VM-ugen
Dag 1: ankomst Serbien og indkvartering på hotel
Dag to og tre: Træning for det danske hold
Dag 4 og fem: Middelhavs Cup
Dag 6: Hviledag for hund/fører og landholdsrepræsentation
Dag 7: VM første dag
Dag 8: Hubertus
Dag 9: VM anden dag og gallamiddag

Ekstra slip
Så nu var vi klar til, at VM skulle starte. 
  Forskellen på Middelshavs cup og VM er, at til VM bliver der fæl-
det fugl (lige med undtagelse af Serbien). Skytterne skød op i luften 
og så fi k man en kastet en fugl til apportering. 
  Står man til en præmiering i marken, så skal man ligeledes til 
vand og apportere en udkastet and. Dette er der intet svært i for de 
nordiske lande, men det kan være en udfordring for andre. Mange 
bruger op til fl ere forsøg, før det lykkedes, men det er helt tilladt. 
Bare anden kommer hjem. Herefter får man så sin præmiering. Der 
er hvert år nogen, som smider deres præmiering væk, fordi de ikke 
kan få hunden til at hente en and.
  Det er helt uforståeligt, at disse hundeførere (fl ere professionelle), 
som kører fra den ene FCI-prøve til den anden ikke har dette i orden 
(Red.)

Det blev hurtigt varmt om morgenen, så der var tidlig afgang til terrænerne.
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Kender du FORDELENE ved at være 
 medlem af DANSK KENNEL KLUB?

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

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

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

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

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

konsulent om gældende “hunde ret.”

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

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

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

Det danske hold løfter pokalen som bevis på, at man 
har vundet Middelhavs Cup for kontinentale hunde.

Camille Møgelhøj (tv) og Christine Due modtog guld-
medaljerne under galamiddagen. Christine blev også 
individuel verdensmester. Man kan med rette kalde 
dem for verdens bedste jægere med stående hund.

  Til VM for de kontinentale deltog der 75 
hunde. Vi var fordelt på tre hold. Under-
tegnede fi k tres bon med Gaia og blev 1. 
vinder på holdet og samtidig den eneste 
præmierede på holdet. Erik Petermann fi k 
exc.

  På VMs anden dag jagtede vi igen præmi-
eringer. Der havde været under 10 præmi-
eringer på dag et, så i holdkonkurrencen 
stod vi godt. 
  Og så kom det tragisk/komiske. Hvad er 
oddsene for, at med 75 deltagere at Chri-

stian (min mand) og jeg kom i slip sammen 
– små, men det gjorde vi denne dag. Der 
var ikke nogen af os, som ville ødelægge 
det for hinanden, men vi jagtede også 
begge to præmieringer.
  Ingen af os opnåede dog en præmiering, 
men dommerne kunne lide hvad de så, for 
Christian var ude i to slip, og jeg var ude i 
tre slip. 
  Normalt har man kun et slip på 15 min, 
men har der ikke været fugl i slippet, og 
hunden har gået til et exc så kan man få et 
omslip.
  Erik Petermann opnåede et bon Peter-
mann’s Okie. 

Camilla i samtale med dommerne inden start på St. 
Hubertus.

I Sct. Hubertus må man stille to mænd og 
to kvinder fra hvert land. Christine Due og 
undertegnede stillede for kvinder. 
  Christine fi k fældet fugl og vandt Huber-
tus. Jeg fandt desværre ingen fugl. Heldig-
vis havde jeg fået gode point, så vi vandt 
guld for hold. Så ligesom sidste år gjorde 
Danmark rent bord i Hubertus for kvinder.
  For mænd deltog Poul Valdemar Nielsen 
og Allan Nissen. De fi k begge fældet fugl 
men opnåede desværre ikke medalje.
  Om aftenen på VMs sidste dag var der gal-
lamiddag med præmieoverrækkelsen. Chri-
stine og jeg modtog vores guldmedaljer. 
  Alle var ved at være en smule trætte og 
brugte. Det er fantastisk at være afsted, men 
også et hårdt program. 
  Jeg tror ikke at Danmark nogensinde har 
gjort det bedre ved VM end i 2019. Alle 
hunde blev præmieret. 

Verdens bedste jægere
  Det danske hold vil gerne takke Deerhun-
ter mange gange for at sponsorer et meget 
lækkert sæt jagttøj til alle.
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Hundehalsbånd 
Webbing
i orange m/klokke  
35 – 60 cm. 
Kr. 89,-  

2 STK. KR. 100,-
Nordhunt 
slagterkniv-sæt 
Indeholder bugåbner, 
24cm, slagterkniv,  
30 cm, Flpkniv 29 cm og 
udbeningskniv 29 cm. 
Før kr. 699,- 

NU KR. 399,-
Skov’s 
Jagtjournal
Indbundet med 
guldtryk. 144 sider. 
Riffel- og hagl- 
journal.  

KR. 299,-
Rygsækstol/ 
-spand til 
opbevaring 
Drejesæde. Farve: 
Break up country og 
Shadow grass blades
Før kr. 699,-  

NU KR. 

599,-
Berghem  

 
quiltjakke 
Poly down 256 gram.
Farve: Olive green og  
Dark navy. 
Str. 48 – 58.   
Før kr. 1.999,-  

NU KR.  

1.299,-
Nordhunt 
rygsækstol  
ekstra høj 
Melton lydløst stof, 
vandtæt bund.
Før kr. 1.399,-  

NU KR. 

899,-

Quick shot til dage hvor 
geværet kan føles tung 
Kan bruges til højre og  
venstre side. 
Med patronbælte   
Før kr. 399,- 

NU KR. 249,-
Vildkamera 
12 megapixel  
Model QS12  
Videooptagelse og 
3 forskellige quick 
opsætninger til billeder.  
SD Kort op til 32 GB.
Før kr. 999,-   

NU KR. 

499,-
Diana luftgevær 
Model Eleven, kal. 4,5 mm. 
Medfølger skæfteforlænger.

KR. 1.199,-
Vertical 8x42 
håndkikkert med 
afstandsmåler
Bæresele, Okular og  
linsebeskytter, batteri  og  
slidstærk taske. 
Måleenhed meter/yard
Før kr. 5.999,-  NU KR. 4.999,-

Neoprenstøvle
Model Touring High er en høj allround 

fødderne både mod kulde og varme. Sålen er 
produceret i støddæmpende gummi som også 
er oliebestandig. Produceret i 5mm tyk neopren 
med 4-vejs stretch. Udvendig forstærket med 
kuldebestandig naturgummi, ekstra forstærket 
over tå og hælparti. Indvendig for som har en 

Før kr. 699,- NU KR. 499,-

K.O. Skov A/S - Strædet 2 - 7441 Bording

Tlf. 86 86 11 77 - Fax: 86 86 25 66 - koskov.dk

www.koskov.dk 

ÅBNINGSTIDER DECEMBER 2019
Søndag d. 15. dec. kl. 11.00 – 15.00
Fredag d. 20. dec.  kl. 9.00 – 19.00
Lørdag d. 21. dec. kl. 9.00 – 13.00
Søndag d. 22. dec. kl. 11.00 – 15.00
Mandag d. 23. dec. kl. 9.00 – 17.30
D. 24 . 25. & 26. dec. Lukket
Fredag d. 27. dec. kl. 9.00 – 19.00
Lørdag d. 28. dec. kl. 9.00 – 13.00
Mandag d. 30. dec. kl. 9.00 – 17.30 
Tirsdag d. 31. dec. kl. 9.00 – 12.00

ÅBNINGSTIDER JANUAR 2020
Onsdag d. 1. januar Lukket
Torsdag d. 2. januar Lukket
Fredag d. 3. januar kl. 9.00 – 19.00
Lørdag d. 4. januar kl. 9.00 – 13.00
Mandag d, 6. januar Lukket
Tirsdag d. 7 . januar kl. 9.00 – 17.30
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Medfølger skæfteforlænger.
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Slidstærke 
skindknickers 
med gode frontlommer, 
baglomme med lynlås.
Forberedt til knapseler, let 
foret i Buffalo Nubuck.  
Farve: Shadow brown. 
Str. 50 – 60. 

Før kr. 2.299,- 

NU KR. 

1.000,-
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VILDTPLEJE I DECEMBER

Næste år
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I december er der måske 
ikke så meget, der kalder på 
vildtplejen. Holde fordringen 
i gang og fornuftig jagtud-
øvelse, så skal der nok være 
vildt på terrænet igen til næste 
år, men så kan man jo tænke 
fremad.

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Alex Nissen

Foderautomaterne er fyldt op. Agerhøns og 
fasaner har det godt, og vil man drive lidt 
fornuftig vildtpleje, kan man jo holde lidt 
igen med fasanhønerne i den sidste del af 
sæsonen. Der er ingen naturlov, der siger, at 
man skal skyde hønerne. - Der var en gang, 
hvor vi kun skød kokke.
  I stedet sidder man måske lunt inden døre 
og hygger sig med gløg og julebag, og så 
smutter tankerne let på langfart, en tur til-
bage til året der nu næsten er gået og måske 
frem mod det nye år. Så kan man passende 
give en idé videre, som mange med stor 
sansynlighed kan få glæde af næste år.
  Det er ikke sikkert, man fi k lavet alle 
de vildtstriber, man havde drømt om. Det 
kan være manglende tid, og det kan være 
små problemer i forhold til landmandens 
driftplan. Så er det godt, der faktisk kan 
anlægges udmærkede arealer til vildtet i 
sensommeren.

Så honningurt
Alex Nissen fra Assens fortæller til Jagt-
hunden, at en af hans landmænd i sommers 
såede honningurt som efterafgrøde efter 
vinterbyg. 
  I løbet af ganske kort tit tid væltede hon-
ningurten op af jorden og kom til at stå som 
et blåt, blomsterhav gennem det meste af 
efteråret. Og hvad var eff ekten så?
  Den var ikke til at tage fejl af. I løbet af 
kort tid invaderede fl ere fl okke af agerhøns 
den blå mark, og her holdt de til efteråret 
i gennem til stor glæde for såvel dem, der 
skulle med på jagt på arealerne, som dem, 
der fi k lov til at slippe deres hunde på en af 
efterårets prøver.
  Alex siger, at han faktisk aldrig har set no-
get, der på så kort tid har haft så stor eff ekt.
  Som en sidegevinst har man helt sikkert 
også skabt et fantastisk spisekammer til 
agerlandets sommerfugle i de sidste måne-
der inden vinterhi eller trækket sydpå.

  Eff ekten kan helt sikker skabes i meget 
mindre skala nemlig i form af striber, så 
synes man, det er en god idé, og har man 
muligheden, er det blot med at få fat i en 
pose frø fra honningurt og have dem klar, til 
markerne er høstet.

Andre muligheder
Der fi ndes også andre muligheder for at 
etablere gode faunastriber efter høst. En 
af dette blads annoncører, Vildtplejeren.dk 
forhandler indtil fl ere gode blandinger, der 
nemt kan sås ud i august.
  Undertegnede har selv testet fl ere af dem, 
og de virker ganske godt og bliver på for-
bavsende kort tid til små ekstra efterårs- og 
vinterremiser.
  God fornøjelse. 

Efterårsstriber kan være til glæde for såvel vildt som jægere.

En blå mark med honningurt, et fantastisk syn.
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     ANERKENDT UDSTILLING Fre. 7.02. 2020 
       Alhedehallerne Trehusevej 7 Fredriks 7470 Karup Tlf. 8666 1333 

 
              Racer                 Arrangør                 Dommere 
           Engelsk setter  
           Gordon setter  
              Irsk setter 
         R/H  Irsk setter  
                Breton  
                Pointer  
    Korthåret Hønsehund  
     Ruhåret Hønsehund    

    

         Marie Nylander 
            Marie Nylander 
            Marie Nylander 
            Marie Nylander 
            Marie Nylander 
    Winnie Buechert Larsen 
            Gunnar Jensen 
          Jens O. Pedersen 

Forbehold for evt. dommerændringer  –   Der kan tilmeldes i alle klasser undtagen Mellemklasse 
 

                                       17.00 FÆLLESSPISNING -  21.30 FÆLLES KAFFEBORD 
                   Tilmelding til Midtjysk Jagthunde Klub ved Hans Henrik Grand post@grandsuniq.dk 

 
 18.00 JUNIORHANDLING -  18.30 UDSTILLING 

Tilmelding Udstilling DKK Hundeweb – obs. / se under Dansk Breton Klub 
 Manuel tilmelding: Hans Henrik Grand (se herover) -  tilmeldings frist 1.2. 2020 

Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 
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SJD
orienterer Referat af Bestyrelsesmøde i SJD, 

torsdag den 22.08. 2019 kl. 17:00, Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 
8471 Sabro.

Til stede var: Flemming Thune-
Stephensen – Formand (FTS), Per 
K. Kristophersen – Næstformand 
(PKK), Søren Stenhøj Jørgensen 
(SSJ) som substitut for Allan 
Nissen – best. medl. (SJD – AN)), 
Conni Jakobsen – bestyrelsesmed-
lem (DKK - CJA), Harris Jensen 
– bestyrelsesmedlem (DKK – HJ), 
Steen Larsen – bestyrelsesmedlem 
(DJ - SLA), Ingerlise Rasmus-
sen – Prøvesekretær SJD (ILR) og 
Ole Dahl Madsen – Sekretær SJD 
(ODM) – referent på mødet
  Fraværende: Allan Nissen 
- bestyrelsesmedlem (AN –SJD) og 
Claus Lind Christensen – suppleant 
for Stig Egede Hansen (DJ – CL)

Dagsordenen var:
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra 
      mødet den 24. april 2019
  3. Orientering vedr. markprøver og 
      VK forår
           a. Praktiske udfordringer
           b. Økonomi 
  4. DM 2019
           a. Prøveterræner m.v.
           b. Deltagere – ”gratister” – 
               ref. pkt. 7
 5. Status Markprøver, Brugsprøver 
     og VK efterår 
  6. Status økonomi 
           a. Likviditet
           b. Budget revision for 2019
           c. Tilskud fra Naturstyrelsen
  7. Markprøvekalenderen fra 2021 
      og fremover
8.   Ref. Pkt. 6 – forelagt Repræsen-
      tantskabet – status ?
  9. Tilladelse til anvendelse af 
      jagtgeværer ved afvikling af 
     ”hundeprøver” 
  10. Udkast til rammer for dialog-
       møder med udvalg i SJD
  11. Næste mødedato er fastlagt til 
      14. november 2019 i Ejby
  12. Eventuelt

Følgende blev besluttet:
Ad.  1.  Godkendelse af dagsorden:
Forespørgsel fra Carsten Trøjborg 
som nyt pkt. 11.a

Ad.  2.  Godkendelse af referat fra 
mødet den 24. april 2019:
Referat blev godkendt og under-
skrevet

Ad. 3a.  Orientering vedr. mark-
prøver og VK forår – praktiske 
udfordringer:
ODM orienterede fra møde den 
31.7.19 vedr. status på forårets 
markprøver og VK. Der  
havde været en del praktiske 
spørgsmål primært fra prøveledere 

i DJ som var afklaret løbende. Der 
var endvidere aftalt ny procedure 
for fremsendelse af afregning for 
DJ prøver for at afhjælpe den alt for 
lange tid før SJD modtog afregning.

Ad. 3b.  Økonomi:
De udsendte opgørelser viste en 
markant forskel på overskud pr. 
hund i SJD og DJ. Overskud pr. 
hund er således 69% - kr. 33,21 - 
større i SJD end DJ. Omkostninger 
i DJ er indenfor de af SJD fastsatte 
maksimale beløbsgrænser. Den 
markante forskel drøftes med DJ.

Ad.  4a.  Prøveterræner m.v.:
FTS gennemgik den tilsendte status 
rapport for DM, hvor det af prakti-
ske grunde har været nødvendigt at 
de engelske og kontinentale hunde-
fører m.v. mødes på to forskellige 
destinationer. Fælles afslutning på 
Islingen.
Grundet særlige forhold havde det 
været nødvendigt med en ekstra 
omkostning for tilsyn med terræner 
m.v. for afvikling af DM for de 
engelske racer, hvilket blev taget til 
efterretning.
Det blev oplyst at forårsmester-
skabet for de engelske bliver på 
Tuse Næs og for de kontinentale 
i Ballum. PKK kontakter Carl 
Kristian Thomsen for afholdelse af 
det kontinentale mesterskab i 2021. 
PKK har efterfølgende fået accept 
på dette.

Ad.  4b.  Deltagere – ”gratister” – 
ref. pkt. 7:
Efter gennemgang af omkostninger 
m.v. jfr. det udsendte materiale 
(PKK-ODM) blev det besluttet, at 
DM også i 2019 afholdes indenfor 
samme rammer som tidligere.

Ad.  5.  Status Markprøver, Brugs-
prøver og VK efterår:
ILR redegjorde for de kommende 
prøver der stort set alle var på plads 
med dommere m.v.
Brugsprøverne er overdraget af 
DKK til SJD og alle brugsprøver 
afvikles derfor i dette regi. Langt 
hovedparten af brugsprøverne er 
annonceret som 1 holdsprøver, 
hvilket kan give udfordringer på 
økonomien. Dette tages op når vi 
kender resultatet af disse. 
HJ informerede om, at DKK havde 
fået en forespørgsel om registrering 
af resultater fra  Hubertusprø-
ver, hvilket man havde sagt ja til. 
VI skal have en offi  ciel henven-
delse før vi kan tage stilling til, i 
hvilket regi disse prøver skal ligge. 
Resultaterne kan ikke brugtes til 

championater i DKK regi.

Ad.  6a.  Likviditet:
ODM gennemgik dette punkt. Der 
er p.t. en likviditet på tkr. 620 på 
driftskontoen og tkr. 16 på Ager-
hønefonden. Af hensyn til gebyrer 
m.v. blev det vedtaget at I & P’s 
fond, der p.t. har et indestående på 
tkr. 9,4 overføres til driftskontoen. 
ODM sørger for at indhente accept 
fra indskyderne

Ad.  6b. – Budgetrevision for 2019:
Det udsendte materiale blev gen-
nemgået. Ændring i det forven-
tede resultat kunne henføres til 
engangsomkostninger på oprettelse 
af web portal, køb af dommerbøger 
og køb af glas. Endelig resultat vil 
dog være afhængig af, om nogle af 
de anførte udgifter aktiveres eller 
udgiftsføres. Udkast blev godkendt. 
SSJ ønskede at der til det kom-
mende repræsentantskabsmøde 
forelå en specifi kation af fordeling 
af indskudskapital i SJD pr. special-
klub. Dette udarbejdes til mødet i 
november 2019.

Ad.  6c. Tilskud fra Naturstyrelsen:
Der er sendt ansøgning til Natursty-
relsen som tidligere lå i henholdsvis 
FJD og DJ.

Ad. 7. – Markprøvekalenderen for 
2021 og fremover:
Det fremsendte udkast til mark-
prøvekalenderen for perioden 
2021-2022 blev gennemgået. Det 
indsendte forslag fra de engelske 
specialklubber var ikke imøde-
kommet, da dette forslag ikke var 
begrundet.
Der udspandt sig herefter en 
længere drøftelse af markprøveka-
lenderen og dens funktion/placering 
og udformning i SJD regi. Da dette 
i høj grad vedrører specialklubberne 
blev det besluttet at tage dette emne 
op på det kommende repræsentant-
skabsmøde.
 
Ad. 8. – Ref. pkt. 6 – forelagt Re-
præsentantskabet – status ?:
Såvel den engelske som kontinen-
tale gruppe havde givet udtryk for, 
at avlsforbud var en sag for den 
enkelte specialklub og ikke et emne 
der skulle via SJD.

Ad. 9. – Tilladelse til anvendelse af 
jagtgevær ved afvikling af ”hunde-
prøver”:
FTS orienterede om status på dette 
punkt. Man afventede et netop 
afholdt møde med  Justitsmini-
steriet. SLA informerede om, at 

man forventede en løsning i løbet 
af en uge, og vil holde os løbende 
orienteret om udviklingen, der er af 
yderste vigtighed. 
Der er tidligere udarbejdet et 
fyldestgørende materiale af AASJ 
om det rejste punkt som ODM 
lovede at sende til bestyrelsen. ILR 
informerer om status for indsendte 
ansøgninger vedr. skydeprøverne

Ad. 10 – Udkast til rammer for 
dialogmøder med udvalg i SJD:
Det fremsendte udkast blev god-
kendt. For at få disse møder afviklet 
indenfor en overskuelig fremtid 
blev følgende besluttet:
Til bestyrelsesmødet i oktober 
inviteres DUV, MUV og FUV 
Til bestyrelsesmøde i foråret invite-
res MVN, UUV og S&A

Ad. 11. – Næste mødedato er fast-
lagt til den 14. november i Ejby:
Af hensyn til det kommende re-
præsentantskabsmøde i november, 
hvor budgetudkast for 2020 bl.a. 
skal foreligge, blev næste bestyrel-
sesmøde fastlagt til den 29. oktober 
2019 i  Sabro med start kl. 
17:00.

Ad. 11a. - Forespørgsel fra Carsten 
Trøjborg:
Carsten Trøjborg havde forespurgt 
om muligt koordinering for dom-
mer honorarer til prøver i special-
klubregi og prøver udenfor SJD 
regi. Det er den enkelte organisation 
der i disse  tilfælde 
fastlægger takster/omkostningsdæk-
ning. ODM meddele CT dette.

Ad. 12. – Eventuelt:
PKK orienterede om henvendelse 
fra Jette Veggerby.
Der er fra fl ere specialklubber 
konstateret store afvigelser på eks-
teriør bedømmelserne, hvorfor man 
foreslog at afholde seminarer, for at 
få afklaret dette problem.
PKK ville vende tilbage med 
udfordringen om tidsintervallet for 
bedømmelse af samme racer, så vi i 
større omfang kunne anvende vore 
dommere.

  Således vedtaget på bestyrelses-
mødet den 22. august 2019:
  Flemming Thune-Stephensen, Per 
Kaa Kristophersen, Allan Nissen, 
Conni Jakobsen, Harris Jensen, 
Steen Larsen, Claus Lind Christen-
sen.

Jagthunden nr. 6/2019
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Ref 

Fra redakt¯ren
Tak til Christina Nebel, Jens 

O. Pedersen, Palle Eriksen 
og Bestyrelsen for indsendte 
indlæg.
  Send gerne historier til jagt-
hunden@ruhaar.dk. Det kan 
være en god jagtoplevelse, en 
god træningsoplevelse, en god 
familiehistorie, en god prø-
veoplevelse. Alt har interesse.

Kalenderen
Bestyrelsesmøde, 9. februar 
2020
  Følg med på hjemmesiden 
hvor det bliver.

„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 „træff etid“, 
men foretrækker du et andet 
tidspunkt, så kan det naturlig-
vis aftales.
  Kontakt en fra bestyrelsen og 
meld din ankomst.

DANSK 
RUHÅR KLUB

Formand:
Jens Toft Nielsen, Fjellebrovej 
11, 5750 Ringe. Telefon: 29 21 
85 55
e-mail: formand@ruhaar.dk

Kasserer:
Steen Langkjær, Stærevej 13, 
3200 Helsinge. Telefon: 53 66 
78 40.
e-mail: kasserer@ruhaar.dk

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

www.ruhaar.dk

lektioner
over Betragtninger efter Bredsten – Kaj Verner Nielsen’ indlæg:

Spørgsmålet omkring faldende 
interesse for udstilling er vel 
generelt, så jeg tillader mig at 
komme med mine personlige 
kommentarer: Som medlem, 
som opdrætter af omkring 
100 ruhårshvalpe under ken-
nelnavnet Lerbakken’s, som 
mangeårig udstiller, som jæger 
gennem 50 år og som eksteri-
ørdommer siden 1996.
  Og jeg vil tillade mig mere 
bredt, og ikke kun på hanhun-
denes vegne, at kommentere.
  Jeg ønsker en ruhår, som 
ligner – og dur’. Så kort kan jeg 
sige det. Alle hvalpe i et kuld 
skal ligne – og blive brugbare 
jagthunde.
  Og det betyder, at de to foræl-
dre, som jeg påtænker anvendt 
i avl, skal give hvalpe, som i 
helhedsindtryk fuldstændig 
lever op til racens standard, 
med et positivt temperament, 
hunde, som er lette at dressere 
og føre på al slags jagt, hunde, 
som har en god pels med øjen-
bryn og skæg, gode vinklede, 
stærke lemmer, en stærk ryg, 
et godt let faldende kryds, 
en veludviklet brystkasse alt 
sammen for, at de kommende 
hvalpe er bedst mulig egnet og 
udholdende som fremtidige 
jagthunde, der kan holde til 
strabadserne, gå gennem vand, 
tjørn, brændenælder, på klip-
pegrund og i mose.
  Så nytter det ikke, at en af 
forældrene ikke har de nødven-
dige egenskaber – eksempelvis 
har tyndt hårlag med næsten 
eller intet skæg og ingen 
øjenbryn, for så kan jeg ikke 
forvente, at alle hvalpene ligner 
en ruhår.
  Og har en af forældrene, som 
ellers lever op til standarden, 
søskende, far eller mor, som 
heller ikke besidder de ønskede 
egenskaber, som jeg vil bruge 
i avlen, nej så dur det ikke at 
parre, for så ligger de dårlige 
gener bag, og det kommer til 
udtryk på et senere tidspunkt 
– måske i næste generation, 
eller næste igen, hvor man ser 
en stor procentdel af hvalpene , 
som eksempelvis ikke har skæg 
og øjenbryn.
  Og undskyld mig, har vi ikke 
alle mødt stue-opdrættere, der 

ser stort på, at alle hvalpe i et 
kuld skal være ruhår, der ligner 
og dur’?
  Hvor har jeg ofte hørt, at bare 
hunden kan gå på jagt, så er 
eksteriør da fl øjtende ligegyl-
digt. Og de samme opdrættere 
har så måske to - tre hvalpe, 
som ikke lige blev solgt, som 
stort set ikke har skæg og 
øjenbryn, og hvor er det trist at 
høre, at de såkaldte opdræt-
tere næsten garanterer, at de 
hvalpe nok senere i livet skal få 
skæg. Sludder, siger jeg.
  Og de samme hundeejere 
bruger ikke mange timer på 
at trimme, træne og selv føre 
deres hund i en udstillingsring, 
for ”det her show er bare noget, 
der skal overstå .og forhåbent-
ligvis første gang hunden stilles 
på udstilling, for hvad skal al 
det væsen til for? Hvalpen blev 
jo købt efter stambogsførte 
forældre – fi ne papirer! Jow, jow 
kom ikke her, og det er jo en 
jagthund, der er købt, og ikke 
en udstillingshund! SÅ fi k vi 
den på plads”!
  Og de samme folk giver 
hjertens gerne deres mening 
til kende, til den opdrætter, 
der har brugt mange timer og 
mange kroner på at fremvise 
en ruhåret hønsehund, som er 
blevet eksteriør champion.
  Jow, det er såmænd da en ret 
køn hund ,du har der, .bare en 
skam, at den ikke kan bruges til 
jagt, så dee.

Tidligere havde DRK hanhun-
defremvisning i Bredsten.
Det blev taget af programmet. 
Var en del af årsagen, at nogle 
af de hanhunde, der er i avls- 
og championregistret ikke 
kunne være i samme rum? At 
de ville stå og knurre og gø af 
hinanden?
Tidligere var der eksteriør på 
programmet, når der blev af-
holdt kønsopdelt weekend for 
medlemmerne. Det blev taget 
af programmet. Var det fordi, 
der var nogle, der syntes, at 
emnet var for kedeligt?
  Tidligere blev der rundt om 
i landet afholdt skuer, hvor 
medlemmer, som ikke viste ret 
meget om udstilling, kunne 
prøve sig frem med deres 
hunde. Hvem afholder sådanne 
skuer nu til dags?
  Det var netop gennem oplæ-
ring på fl ere af disse skuer, at 
jeg som ringsekretær fi k min 
interesse og viden om ekste-
riørbedømmelse hos dygtige 
dommere som Olaf Poulsen og 
Henning Gregersen.
  Tideliger, da HC var formand, 
blev der afholdt DRK gene-
ralforsamling på Fyn med 
efterfølgende aftenspisning 
og fællesskab, og dagen 
efter var der FJD udstilling på 
dyrskuepladsen i Odense. Det 
kunne samle mere end 100 
ruhår til udstilling med op til 
fi re dommere til bedømmelse, 
og altid dommere, som havde 

Foto: Jens O. Pedersen.
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den ruhårede hønsehund, som 
deres første prioritet. De havde 
selv ruhårede hønsehunde, så 
på racen i deres eget hjem hver 
eneste dag, og vidste i detaljer, 
hvad der var vigtigt, og hvad 
der var mindre vigtigt at lægge 
vægt på i en bedømmelse på 
udstilling.
Det blev desværre taget af 
programmet.
  Tidligere betød det meget 
for klubben, at det var erfarne 
dommere med ruhåret hønse-
hund som første prioritet, som 
dømte på udstillingerne på Fyn 
og i Vingsted / Bredsten.
  Nu er det lige så ofte allround 
dommere, som dømmer på 
disse udstillinger. Ikke et ondt 
ord om allround dommere, 
meeen en del ved altså ikke, 
at de skal se efter tænder og 
bid, samt mærke efter, om 
hanhunden er kryptokid….
og har måske ikke helt 100% 
inde på nethinden, hvordan 
standarden har udviklet sig 

over tid for netop den ruhårede 
hønsehund.
 Og det er ikke så lidt endda. I 
den tid, jeg har været dommer, 
er standarden blevet ændret 
adskillige gange.
  Da racen er hjemmehørende 
i Tyskland, er det tyskerne 
sammen med FCI der fastsæt-
ter standarden, og ikke danske 
dommere – eller DRK, for den 
sags skyld. (FCI Standard nr. 
98) Derfor er der behov for, at 
danske dommere, som døm-
mer ruhårede hønsehunde (det 
hedder altså ikke tysk ruhår!!) 
mødes og ser på de samme 
hunde, og drøfter og diskute-
rer – og fi nder en fælles linje at 
dømme efter.
  Tidligere blev der afholdt 
dommerseminar hvert tredje 
eller fj erde år i regi af DRK i 
Fjeldsted for eksteriørdom-
merne. Er det taget af pro-
grammet?
  Og hvad har klubben gjort for 
at opmuntre dygtige kom-

mende aspiranter og elever, så 
vi i klubben er selvforsynende 
med kommende dommere? Er 
det også taget af borde? eller 
prioriteret så lavt, så stort set 
ingen kan se sig selv, som kom-
mende udstillingsdommer
  Til orientering blev der om-
kring 1990 afholdt et seminar 
for aspiranter til kommende 
udstillingsdommere. Her var 
fl ere ruhårsfolk med samt 
netop afdøde Sven-Otto Han-
sen og undertegnede indbudt. 
Klubben indstillede Sven-Otto 
og jeg til videre afprøvning i 
DKK.
  Og det var ikke den gang - og 
heller ikke i dag - en selvfølge, 
at fordi man bliver indstillet, så 
blev man også dommer.
  Det er en lang proces over 
fl ere år, og i det forløb, er det 
ikke ualmindeligt, at cirka 50 % 
dumper.
Mig bekendt har DRK ikke 
afholdt lignende seminarer, 
hvor måske egnede kandidater 

bliver opfordret til - og under-
vist og afprøvet, hen mod en 
mulig eksamen som dommer i 
regi af DKK.
Og siden nu afdøde Conni 
Jakobsen blev dommer i DKK, 
er der mig bekendt ikke blevet 
uddannet en eneste dommer 
med den ruhårede hønsehund 
som første prioritet.
  Kære medlemmer i Dansk Ru-
hår Klub. Det er min personlige 
opfattelse, at DRK over tid har 
prioriteret hele den del, der 
hedder udstilling og eksteriør 
lavere og lavere.
  Og måske skal det være 
sådan?
  Men det vil tage år at ændre 
holdninger og opfattelser. Og 
man skal ville det. Bestyrelsen 
skal gå helhjertet ind i det 
arbejde.
  Ellers tror jeg desværre ikke, 
at udviklingen bliver vendt til 
noget positivt.
  Tak for ordet.
  Jens O Pedersen

Betragtninger efter Bredsten
Bestyrelsen har drøftet be-
tragtningerne (refelktioner) fra 
Jens O. Pedersen, og vil ind-
ledningsvis takke for bidraget 
til en åben drøftelse medlem-
merne imellem, og opfordre til 
en fortsat åben og konstruktiv 
drøftelse af denne aktivitet.
  Vi har i bestyrelsen læst 
betragtningerne med interesse, 
og identifi ceret nedenstående 
elementer, som vi ønsker at 
kommentere i større eller min-
dre grad.
  Enig i at DRK havde fremvis-
ning af hanhunde i Bredsten.
  Når det blev taget af pro-
grammet, var det på grund 
af et stærkt antal faldende 
deltagere, indtil 2013 hvor vi var 
nede på 13 hanhunde. I forbin-
delse med planlægningen af 
aktiviteter i 2020 vil bestyrel-
sen tage det med i overvejel-
serne om, hvorvidt aktiviteten 
bliver genoptaget.
Arrangører af Quinde- og Man-
deweekenden lægger vægt på 
at imødekomme deltagernes 
ønsker om aktiviteter, og hvis 
deltagerne efterspørger fx ring-
træning og/eller bedømmelse 
af eksteriør, så kan de aktivite-
ter blive genoptaget.
  Bestyrelsen er opmærksom 

på, at der tidligere blev afholdt 
lokale skuer, hvor medlemmer, 
som ikke vidste ret meget om 
udstilling, kunne prøve sig frem 
med deres hunde, en aktivitet 
som vi kun kan opfordre lokal-
områder til at tænke ind i årets 
program.
  Mangeårige medlemmer 
kan sikkert huske general-
forsamlingerne på Fyn med 
efterfølgende aftenspisning og 
fællesskab, samt udstilling på 
dyrskuepladsen i Odense dagen 
efter. Ingen i den nuværende 
bestyrelse husker årsagen til 
at det blev ændret, men hvis 
der blandt medlemmerne på ny 
bliver et ønske om et to-dages 
arrangement, så vil bestyrelsen 
inddrage det i planlægningsar-
bejdet.
  Bestyrelsen er meget enig i, 
at det betyder meget, at der er 
dommere (også gerne erfarne) 
med ruhåret hønsehund som 
første prioritet. Vi vil gøre 
opmærksom på, at Dansk Ken-
nel Klub håndhæver reglen, at 
en dommer kun må dømme en 
race én gang årligt, og det giver 
os en del udfordringer, når der 
skal fi ndes ”rigtige” ruhårs-
dommere til vores udstillinger.
  Det er måske de manglende 

lokale skuer og dommerse-
minar for eksteriørdommere, 
der har gjort, at det har været 
vanskeligt at opmuntre dygtige 
kommende aspiranter og elever 
til denne aktivitet.

Bestyrelsen ser gerne at fl ere 
bliver uddannet, og vil opfordre 
områderne til at opfordre inte-
resserede til at henvende sig til 
bestyrelsen. Derudover er det 
i bestyrelsen en seriøs overve-
jelse værd, at sætte fokus på 

disse aktiviteter, fx ved at gen-
nemføre et eksteriørdommer-
seminar for eksteriørdommere, 
elever, aspiranter og interes-
serede, der er medlem af Dansk 
Ruhår Klub.
  På bestyrelsens vegne, og i 
håbet om en fortsat god dialog.
  Jens Toft, formand

Foto: Jens O. Pedersen.
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Dansk Ruhår Klubs pr¯ve 
ved Bosei/Præst¯
Den 28. og 29. september fore-
gik markprøverne fra idræts-
centret Bosei ved Præstø.
  Igen i år havde klubben vin-
derklasse, unghunde og åben 
klasse både lørdag og søndag.
  Begge dage startede kl. 8.00.

De præmierede hunde lørdag.
  Unghundeklasse:
1. præmie Katholts Lonni 
DK09433/2018, Poul-Erik 
Rasmussen
2. præmie Katholts Lux 
DK09429/2018, Jesper Lund
  Åben klasse:
1. præmie Laika DK19676/2017, 
Christine Due
2. præmie Lykkeager’s M 
Paisley Park DK13278/2017, Jan 

Petersen
3. præmie Lynghedens Donna 
DK02177/2017, Johnny Skovga-
ard Hansen
  Vinderklassen.
1 Vinder med CK. Sneppelun-
den’s B. Kalle DK06593/2016, 
Morten Lykke Pedersen
2 Vinder med CK. Østervan-
gen’s Una / Tommy Hougård
3 Vinder med CK. Santos 
DK14141/2013, Ulrik Grøn
4 Vinder med CK. Østervan-
gen’s Una / Tommy Hougård
5 Vinder Barmosen’s F. Enzo / 
Bo Christensen
6 Vinder med CK. Hekla / Mor-
ten Juul
  Om aftenen var fest, hvor der 
var 50 personer der deltog.

De præmierede hunde søndag.
  Der var ingen unghunde der 
opnåede en præmiering.
  Åben klasse:
1. præmie Bygumbakken’s F. 
Helge DK10037/2016, Henrik 
Hofrmann
Jagtgårdens Mirko 
DK06743/2018, Kim Vig An-
dersen
2. præmie Landbolyst’s C. 
Kayser DK02495/2017, Bo Bauer
Ikke for fugl:Fredskovs Stella 
DK00469/2010, Steen Lang-
kjær
  Vinderklassen:
1 Vinder med CK. Fredskovs 
Kalle F DK07974/2013, Klaus 

Frostholm
2 Vinder med CK. Vanghytten’s 
A. Kia DK01910/2016, Finn 
Hove Pedersen
3 Vinder med CK. Risvig’s Ento 
/ Peter Jensen
4 Vinder med CK. Kørvel’s Gill 
DK09082/2017, Orla BooMøller
5 Vinder med CK.Fredskovs 
Grand Cru DK07979/2013, Søren 
Nielsen
6 Vinder med CK.Kragborg Elsa 
DK16233/2015, Christine Due
  På vegne af Dansk Ruhår Klub 
vil vi gerne takke, alle som 
hjalp til.
  Mvh. Eline Noiesen

De placerede på vinderklassen lørdag: Foto: 

De placerede på vinderklassen søndag. Foto: 

Fuldbrugsprøven er for mange 
den største prøve vi har her i 
Danmark, for mig til at starte 
med uopnåelig, så dygtige bli-
ver vi aldrig (hunden og jeg).
  En masse træning, prøver og 
pludselig er vi så langt, at vi 
opfylder adgangskravene til 
den uopnåelige fuldbrugsprøve, 
alle taler om.
  Jeg tilmeldte to prøver i 2018, 
mega nervøs begge gange, men 
kommer da igennem mere eller 
mindre. to store oplevelser ri-
gere. Derudover en masse gode 
råd og velmente spark fra de 
mere rutineret hundefører. Her-
med mod og lyst til at komme 
igen næste år.

Her i 2019 er lysten der ikke rig-
tig. Vi har været uheldig på de 
markprøver, vi har været på, og 
træningen går heller ikke lige 
som ønsket, men blev hjem-
mefra overtalt til at tilmelde to 
prøver alligevel.
  Første prøve gik faktisk rigtig 
ok. Vi fi k bare ikke marken 
med, men samler point i ste-
det, og forbedrede os fra sidste 
år. Det er jo i sig selv positivt.
  Dagen før prøve nummer 2 
tænker jeg, at jeg faktisk helst 
har lyst til at fi nde på en und-
skyldning for ikke at deltage, 
men har man sagt A må man 
også sige B. Hermed tænkte 
jeg, at det var sidste gang vi 
skulle deltage.
  Her morgenen efter, to dage 
med fuldbrugsprøve, sidder jeg 

allerede og glæder mig til næ-
ste års prøver, havde ellers sagt 
til mig selv torsdag morgen, at 
nu ville jeg ikke stille mere med 
Hope.
Men det er, når prøven er 
overstået, den fedeste prøve 
man kan stille på. Man kommer 
igennem alt det, man har træ-
net med sin hund og mere til.
  Man er ved at „dø“ af nervøsi-
tet, men omgangstonen blandt 
dommere, hjælpere og de andre 
hundeførere er fantastiske. De 
lystige drillerier, som der altid 
er, stor opbakning fra alle, når 
det går godt, men bestemt 
også når det ikke lige går, som 
man havde drømt om. Alle ved, 
at det kan gå begge veje.
  Personligt er jeg gået efter at 
forbedre mine point fra prøve 
til prøve. Dette er lykkedes, 
så vi kan se, vi bliver bedre og 
bedre. Det gør, at jeg har lyst til 
at forsætte med at træne. Er jo 
også samtidigt lettere stædig, 
så selvom den dumme mark er 
min kæmpe svaghed, så knok-
ler vi på, for at blive bedre.
  Jeg var så heldige at blive præ-
mieret med en 2. præmie ved 
sidste prøve. Det gør så bare, at 
der4 nu igen er blod på tanden, 
så vi ses igen derude næste år.
  Mvh. Christina Nebel

Fuldbrugspr¯ve

Godt i gang med marken. Privat foto: Christina Nebel.
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Dansk Ruhår Klubs 
områder adresser og 
aktiviteter

Vendsyssel området:
Kontaktperson: Lars Jørgensen, 2393 
0025 E-mail: vendsyssel@ruhaar.dk

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

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

Randers/Grenå området:
Kontaktperson: I øjeblikket ingen 
kontaktperson

Herning området:
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:
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

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

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

Lydighedstræning i ridehal januar 
februar 2020
8. januar 2020 til og med 26. februar 
2020 (8 onsdage)
Mødetid: kl. 18.30 for begynder, 19.15 
for let øvede og kl. 20.00 for øvede.
Mødested: Søndermarksvej 2, 4000 
Roskilde
Pris kr. 600 som bedes overført 
til områdets kontonummer 4448 
4448369196,
husk at oplyse både hund og føres 
navn.

Det er op til instruktøren, om man er 
på rette hold, og vi vil om nødvendigt 
fl ytte rundt på sammensætningen 
på holdene.
Tilmelding til roskilde@ruhaar.
dk HUSK AT OPLYSE NAVN, SAMT 
MEDLEMSNUMMER
Medlemmer af Ruhårklubben har 
fortrinsret.
Max 10 hunde pr. hold.
Evt. spørgsmål kan rettes til Tina på 
2268 0911 eller Anders på 3046 0248.

Slagelse området:
Kontaktpersoner: Kim Vig Andersen, 
Rugtvedvej 37, Forsinge, 4490 Jerslev 
Sjælland
2384 0219, slagelse@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

En af jagtens ”Grand Old Men” er gået bort
Keld Rasmussen, Sakskøbing (Krenkerup) 
sov stille ind 26. oktober 2019, i en alder 
af 91 år.
  Keld Rasmussen stammer fra Østfalster, 
hvor han fra barnsben færdedes hjem-
mevant i de nærliggende skove og moser. 
Efter sin uddannelse til skovfoged, vente 
han som nygift også kortvarigt tilbage til 
skovene ved Hesnæs, inden han, sammen 
med sin hustru, Bodil, kom til Krenkerup i 
1956. Her forblev han, indtil han fratrådte 
en måned før, han i 1996 ville have rundet 
de 40 år på stedet. I de mange år passede 
han dels sine skovparter og dels godsets 
eget jagtvæsen og oplevede på egen krop 
de store forandringer, skovdriften har 
været udsat for.
  I 1963 samlede han, sammen med andre 
fremsynede, de lokale sognejagtforenin-
ger og startede Sakskøbing og Omegns 
Jægerklub, hvor han var formand fra 
1963 - 1999, og han var indtil sin død, 
æresmedlem i foreningen. I perioden fra 

1980 - 2009 sørgede han for, at foreningen 
lejede store arealer af Krenkerup Gods, så 
foreningens medlemmer kunne komme 
på jagt for rimelige penge.
  I fl ere år sad han i hovedbestyrelsen i 
Dansk Jagtforening.
  Hundearbejdet har altid haft Kelds store 
interesse, og han har fungeret som mark-
prøvedommer, senere også som formand 
for dommerudvalget for stående hunde 
igennem fl ere år.
  Schweissarbejdet fangede hans inte-
resse, og han var bl.a. med til at starte 
forsøgsprøver på Rosenfeldt Gods i 1971. 
Siden har han været schweissdommer 
og afholdt schweisskurser i mange år. En 
af de mere specielle kursusdeltagere var 
ulven ” Uno”, som blev landskendt, da den 
også blev politihundetrænet.
  Gennem mange år var Keld Rasmussen 
organisator af Ruhårklubben’s efterårs 
vinderklasse eller DM på og omkring Age-
rup, hvor han sørgede for gode terræner 

med mange fugle. Han har for sit store 
arbejde for hundesporten bl.a. modtaget 
HI-nålen i sølv og var æresmedlem af 
Dansk Ruhår Klub.
  En ildsjæl er gået bort.
  Palle Eriksen - ruhårsmand

Foto: Jens O. Pedersen.

Foto: Annette Laursen.
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Formandens julehilsen 

Danmarksmester 
2019

Igen i år endte en korthår 
øverst på podiet ved DM. Dan-
marksmester 2019 blev nemlig 
Fjelstrup´s Gry ført af Martin 
Ellegaard. Fjelstrup´s Gry op-
nåede samtidig titlen DKBRCH 
efter et helt forrygende efterår 
med fi re vinderklasseplacerin-
ger heraf to som 1. vinder. 
  Korthaarklubben ønsker stort 
tillykke med de fl otte resul-
tater.

KORTHAAR-
KLUBBEN

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

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

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

www.korthaarklubben.dk

Så er endnu et år ved at gå 
på hæld, et år med mange 
gode positive oplevelser. Det 
har været klubbens første år 
i den nye organisation Stå-
ende Jagthunde i Danmark. En 

organisation som er godt på 
vej. Selvfølgelig har der været 
skønhedsfejl, hvilket vil være 
unaturligt andet. Alt i alt tror 
jeg på, at den nye organisation 
vil være til fordel for de stående 
jagthunde.
  Klubben har igen i år været 
samlet om en række aktivi-
teter. Her har det været en 
fornøjelse at møde klubbens 
medlemmer, der med højt hu-
mør har været med til at skabe 
den gode oplevelse. Vi har igen 
i år afholdt familiedag, her var 
det positivt at møde et antal 
børnefamilier, der netop havde 
anskaff et sig den korthårede 
hønsehund. Nu håber jeg de 
”gamle” medlemmer vil være 
medvirkende til at hjælpe de 
nye på vej, så de får fuld udnyt-
telse af deres nye hunde.
  Korthåren har opnået særde-
les positive resultater i 2019 

både nationalt og interna-
tionalt. Det er en glæde, at 
medlemmerne gør så stor en 
indsats, både arbejdsmæs-
sigt og økonomisk, for at vise 
korthåren frem. Vi har stadig 
områder, hvor der er plads til 
forbedringer. 
  Bestyrelsen og jeg glæder os, 
når vi møder Jer på aktivite-
terne rundt omkring i landet. 
Klubben er præget af godt 
humør og engagerede medlem-
mer – tak for det.
  Jeg ser frem til at møde så 
mange af jer som muligt i det 
nye år, på klubbens aktiviteter 
eller under andre former, når vi 
skal vise vore hunde frem. 
  I og jeres familier ønskes en 
glædelig jul og et rigtigt godt 
nytår, knæk og bræk.
  På bestyrelsens vegne
  Per K. Kristophersen/formand

Foto: Jakob Albæk.

Foto: Per K. Kristophersen.

Efterårsvinderklassse 2019
Prøven var også i år henlagt til 
Sønderjylland med Hans Martin 
Christensen som prøveleder.
  Jeg havde den store fornø-
jelse, at være inviteret som 
dommer til klubbens efterårs-
vinderklasse og var inviteret 
til at møde op fredag aften til 
fællesspisning i Uge Forsam-
lingshus.
  Jeg drog hjemmefra kl. 16 om 
eftermiddagen og røg ind i en 
del trafi kale udfordringer ved 
Kolding, men kom dog frem 
til den hytte, der var bestilt til 
overnatning. Fællesspisnin-
gen fredag aften foregik i Uge 
Forsamlingshus, og der var 
omkring 40 deltagere.
  Det var en rigtig god og hyg-
gelig aften, hvor medlemmerne 
fi k drøftet en masse ting. Vi fi k 
rigtig god mad og god rødvin. 
Da der ikke var længere, end 
vi kunne gå hjem til hytten, 
kunne man tage et ekstra glas.
  Prøven startede lørdag 
morgen kl. 8.00, hvor prøvele-
der Hans Martin Christensen, 
kaldte til samling og kom med 
de praktiske oplysninger til 
selve prøvens afvikling. Der var 
i alt tilmeldt 38 hunde, fordelt 
på fem hold. Jeg skulle dømme 
hold 2, og vi skulle ud til ter-

rænleder Hans Peter Petersen 
og blev præsenteret for et 
rigtig godt terræn bestående af 
græs- og roemarker. 
  Der var tilpas med fugle 
og nogle gode og velgående 
hunde. Holdene om formid-
dagen var med syv eller otte 
hunde, så der var god tid til 
afprøvningen.
  Der var så mange kategori 
1 hunde, at ingen kategori 2 
hunde kom med over middag. 
Eftermiddagens afprøvning 
foregik i en stor roemark, og nu 
var regnen begyndt at tage til. 
Men vi fi k det hele afviklet på 

bedste vis og fandt frem til de 
seks hunde, som blev placeret, 
og ved afslutningen blev der gi-
vet motivering ved ordførende 
dommer Kaj Hedegaard.
  Hermed var de to dage slut 
og en fantastisk god prøve til 
ende. Stor tak til prøveleder 
Hans Martin Christensen og 
hans medhjælpere, hvor alt var 
arrangeret på bedste vis. En 
fornøjelse for os dommere og 
hundeførere med en så veltil-
rettelagt prøve.
  Jørgen Christensen

1. vinder: Petermann´s Oban – Anette Dalstrup Vesterholm, 2. vinder: Bredsgaard´s 
Oscar – Henry Jensen, 3. vinder: Sydvestjyden´s E. Tilde – Boye Skak Kristensen, 
4. vinder: Toes´J Dacia – Kurt Grün, 5. vinder: Fjelstrup´s Gry – Martin Ellegaard, 
6. vinder: Ghia – John Okholm. Dagens bedste ekvipage: Berta - Allan Ravn Knud-
sen. Foto: Ellen Jørgensen.
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Aktivgrupperne
Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Grethe Poulsen, Holtevej 140, 9700 
Brønderslev. Tlf.: 23 44 66 02. 
E-mail: grethe.poulsen@vr.center.dk

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

Aktivgruppen Aarhus og om-
egn: Opdelt i 5 mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, 
Bønnerupvej 13, Bønnerup, 8585 
Glesborg, tlf. 61 74 17 06.

E-mail: aarhus-omraade1@korthaar-
klubben.dk

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

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

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

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

klubben.dk

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

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

Aktivgruppen Fyn
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: fyn@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Københavns-
området 
Kontaktperson Flemming Djarn tlf. 

23102727.
E-mail: kobenhavm@korthaarklub-
ben.dk

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

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

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

Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen afholdes lørdag den 22. februar 2020 kl. 
11.00 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, 
tlf. 7582 0833. Frakørsel nr. 60 på motorvej E45. 
  Klubben er vært ved lidt mad og en øl eller vand og kaff e i for-
bindelse med generalforsamlingen. 
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1. Velkomst ved formand Per Kaa Kristophersen.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmetællere (minimum 2 stk.).
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent 
for det følgende år.
7. Valg af formand - Ikke på valg.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Niels Erik Kromann 
- modtager genvalg, John Okholm - modtager genvalg.
9. Valg af suppleant - Der skal ikke vælges suppleant.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er Revisor Uff e Ja-
cobsen - modtager genvalg, Revisorsuppleant Steen Kirk Jensen 
- modtager genvalg.
11. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden 
i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
12. Eventuelt.
 
Det reviderede regnskab 2019 og budget 2020 vil være fremlagt 
på generalforsamlingen, og off entliggøres på klubbens hjem-
meside ca. otte dage før generalforsamlingen. Kan ligeledes 
rekvireres hos kassereren.

Foto: Annette Laursen.
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Det går ikke altid efter planen

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

Kasserer:
Michael Østergaard, Skovtof-
ten 10, 6900 Skjern. Tlf: 20 16 
16 27.
email: dmk.kasse@gmail.com

Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 
8586 Ørum Djurs. Tlf. 24 61 
19 35
e-mail: hundeweb@gmail.
com

www.dmk-online.dk

Alsidig jagthund
Den stående hund, og mün-
sterländere i særdeleshed, er 
alsidige jagthunde, hvilket 
denne lille historie der vise. 
  Tonny Nielsen og en af 
hans hvalpekøbere Niels 
Melin, skulle ud og gå en tur 
på marken med Niels’ unge 
hanhund, Gonso. Som makker 
havde Tonny sin ældste tæve, 
Bessie med. Hundene slippes 
på en stor rapsmark et sted 
på Djursland, og kort efter, at 
hundene er blevet sluppet, 
er der stand. Ved rejseordre 
springer hundene frem og 
tager en mårhund. En anden 
mårhund løber derfra, og 
Tonny løber den ind, og de får 
afl ivet begge mårhundene. 

Epic’s deltagelse på forbundsmesterskabet i Jægerforbundets udvidet apportering.

Epic er en dejlig tæve at arbejde 
med, til tider laver hun, som 
alle andre hunde, noget man 
ikke lige havde set komme.
  Målet i år var, at vi sku få max 
point på udvidet apportering 
med ræv og kanin. Til dem af 
jer der ikke kender udvidet 
apportering, så er der tre baner. 
Et skovfag, hvor der enten skal 
hentes to kaniner el. en ræv 
og en kanin, ca 50 m væk, hvor 
føreren ikke kan se hunden. Det 
vil sige et selvstændigt arbejde. 
Der er en fuglebane, hvor der 
er to blind udlagte fugle, og 
to kastede på ca. 50 m. De to 
kastede skal hunden markere 
og hente først, hvorefter den 
skal lade sig dirigere hen til de 
to, den ikke har set. Den sidste 
bane er vandbanen, hvor der er 
en kastet og to blind udlagde. 
Den kastede skal hentes først. 
  Tilbage til Epic, vi var heldige 
at deltage på Hagested- Gis-
linges udvidet apportering, en 
fi n tilrettelagt prøve hvor vejret 
var dejligt, vildtet var fi nt, og 
banerne var gode. Vi fi k de 232 
p og målet var nået. 
  Herfra så får alle de bedste 
hunde i løbe af sommerens 
prøver, invitation til at deltage 
på forbundsmesterskabet. Jeg 
havde ikke tænkt at deltage, 
men fi k at vide, at det skulle 
jeg. Det er en ære at være med, 

så ja selvfølgelig skulle vi så 
være med. Og det er virkelig 
en ære at være med, det er en 
højtidelig dag, med rigtig god 
stemning, og der er gjort meget 
ud af det. Jeg vil anbefale alle, 
der har mulighed for det, at 
deltage. 
  Til forbundsmesterskabet 
er banerne de samme, men 
selvfølgelig med et lille twist, 
så ikke alle kommer igennem 
med max point. 

Vi startede på vandet, et langt 
men smalt vandhul, hvor vi 
stod i den ene ende, og anden 
blev kastet 63 meter ude i 
den anden ende, og så skulle 
hundene ellers svømme direkte 
der ud, uden at gå på land. Det 
var ikke let for den lille hund 
at fatte, og hun glemte hurtigt 
anden, så vi kørte zigzag i 
bedste dirigerings stil, kønt 
var det ikke, men vi fi k hentet 
den kastede først, herefter var 
det lidt lettere, og hun fandt 
hurtigt de andre to på hver side 
for enden af vandhullet. 
  Derefter kom skovbanen, fem 
meter ind i skoven, og så kunne 
vi ikke se Epic mere. Det tog 
lidt tid, men så kom hun med 
ræven, puha. Derefter gik der 
endnu længere tid, og så kom 
hun med kaninen, dejligt. 
  Sidste bane med fugle, er den 

bedste syntes jeg. Hun er let at 
dirigere, og er blevet, om ikke 
god så bedre, til at markere, så 
jeg var ret sikker på, vi havde 
bestået. Vi fi k af vide, der lå 
to fasaner vil venstre gemt for 
hunden, og så en due og en 
krage hun skulle markere. Fint 
dem tager hun altid, tænkte 
jeg.
  Hun sad fi nt, mens der bliver 
skudt, markerede fi nt, hentede 
duen lynhurtigt, kom tilbage, 
siddende afl evering, og blev så 
sendt på næste. Hun løb lige 
ud mod kragen, og her var det 
så hunden glemte alt om, hvad 
hun havde lært. Hun fandt 
kragen, og idet hun skal samle 
den op, væltede kræet ovenpå 
kragen, benene strittede i 
vejret, hun rejste sig, og inden 
jeg så mig om, lå hun ned oven 
på kragen igen, og så gjorde 
hun det en gang til. Domme-
ren sagde tørt:  – Du må gerne 
kalde på din hund. 
  Jo tak, hunden har aldrig rullet 
sig i vildt, og så skal hun gøre 
det på forbundsmesterskabet 
af alle steder! Jeg kaldte på 
Epic, hvorved hun rejsste sig 
logrende, med røven mod mig. 
Hun stod og kigger på publi-
kum, og så ud som om hun 
sagder: – Hvad?
  Epic for f…., hun vendte sig 
om kiggede på mig, logrede 
endnu mere, og lignede en der 
sagde: – Hej, er du også her. 
Fløjtede hjemkald, og Epic 
kom, uden krage. – Hallo, ap-
port! Epic stoppede, kiggede 
sig omkring og lignede et stort 
spørgsmålstegn i et par se-
kunder, inden hun kiggede hen 
på kragen, hoppede derhen og 
samlede op, og løb glad hjem 
og afl everede. For h… hund, du 
er dumpet!
  Som sagt, så er det ikke lovligt 
at rulle sig i vildt, inden man 
samler op, og vi bestod ikke, 
men dagen var nu alligevel ret 
god, og der er ikke andet at 
gøre end at grine af det. Det er 
dyr, vi arbejder med, og de ar-
bejder ikke alting efter planen.
  Pernille Legind.

Epic med kanin. Foto: Henrik Vedel.

To mårhunde. Foto: Tonny Nielsen.
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I februar 2019 var jeg en smut 
forbi dyrlægen, hvor jeg mødt 
verdens dejligste hundehvalpe, 
de var nemlig på besøg, for at 
få deres første dyrlægetjek. 
Min kæreste og jeg har kigget 
på alle verdens hunderacer, og 
nu var vi ikke i tvivl om, hvilken 
slags hund vi skulle have! 
  Jeg arbejder som hestetræner 
og bruger hele dagen udenfor, 
og jeg har ønsket mig en hund, 
der kan følge mig rundt dagen 
lang, og som stadig har lyst 
og energi til at træne, og lære 
nye ting om aftenen. Efter vi 
mødte Tanja Rønhoff s fanta-
stiske High Speed, moderen til 
hvalpene, reserverede vi vores 
nye familiemedlem, Pebbles.
  Vi har ikke oplevet Kleiner 
Münsterländer racen før, og vi 
gjorde vores bedste for at lære 
alt om dem. Det var heldigt 
at have sådan en erfaren og 
sød opdrætter som Tanja til at 
hjælpe os. 
  Vi var ikke i tvivl om, at det var 
den rigtige hund for os, men vi 
kunne også se, at en jagthund 
har behov for aktivering og 
træning ved siden af almindelig 
motion. 
  Vi er ikke jagtmennesker, og 

det hele er nyt for os, derfor 
har vi valgt at starte hvalpe-
træning lige så snart Pebbles 
fl yttede hjem til os. Vi går 
stadig til træning ved Blåhøj-
Filskov Hundetræning, nu på et 
udvidet hold, og både Pebbles 
og os får rigtig meget ud af det. 
Han er så glad, når han skal 
til træning. Det er interessant 
at se de forskellige hunde til 
træning, og møde andre af den 
samme race som vores. 
  Kleiner münsterländere er 
nogle fantastiske jagt- og 
familiehunde. Jeg har aldrig 
oplevet sådan en glad, mild 
og omsorgsfuld hund som 
Pebbles. Vi har planer om 
at prøve lidt forskelligt med 
ham, bl.a. schweissprøver og 
udstilling. Han elsker at have 
et job, og agility er helt sikkert 
et hit, det vil vi også fortsætte 
med på hyggeplan, ved siden af 
jagthundetræningen. 
  Vi håber at møde mange 
hundeejere, der kan fortælle 
os mere om denne fantastiske 
race. 
  Med venlig hilsen
  Dora Gocze og Bryan Gillenwa-
ter fra Brande

En helt ny verden

Pebbles. Foto: Dora Gocze.

DMK Landsudstilling 
Den. 1. februar 2020. Mødested: Sportsvænget 3, 5591 
Gelsted. 

Bedømmelsen starter kl. 10.00.
  Som Dommere har vi inviteret: Henrik Søeborg, han vil dømme 
alle Grosser både tæver og hanner, og derefter dømmer han Klei-
ner hanner. Tenna Bihlet vil dømme alle Kleiner tæver.
  Alle FCI godkendte münsterländere er velkomne. 
  For danske hunde betyder dette, at hunden har en DKK-stambog.
  Spørgsmål vedr. udstillingen sendes til: Per Madsen, jp.madsen@
hotmail.dk, 23277190. 

Tilmelding
1. tilmelding frist udløber d 11. januar 2020.
  2. tilmeldingsfrist til forhøjet gebyr udløber d 25. januar 2020. 
  Tilmelding foregår på www.hundeweb.dk, og eftertilmeldinger 
MODTAGES IKKE.

OBS. 
Som noget nyt i år er der gratis morgenmad (1 rundstykke + kaff e), 
til alle som kan fremvise sit start nummer. Ekstra morgenmad 
kan bestilles til kun 25 kr. pr. person senest d. 25. Januar til Per 
Madsen.
  Hallen åbner kl. 8.00
Vi håber på at se så mange som overhovedet muligt denne dag.
Vel mødt. Vi glæder os til at se jer.
  Venlig hilsen Udstillingsudvalget.

Klasserne er følgende:
  - Champion klasse (fra 15 mdr.)
  - Brugshundeklasse (fra 15 mdr. deltagelse i denne klasse kræver   
     en markprøve præmiering eller bestået HZP / AT/ JET1)
  - Åben klasse (fra 15 mdr.)
  - Juniorklasse (9-18mdr.)
  - Mellemklasse (15-24 mdr.)
  - Hvalpe klasse (6-9 mdr.)
  - Veteranklasse (fra 8 år)
  - Babyklasse (fra 3 mdr.)

Det er ikke længere obligatorisk at medbringe resultatbog, men 
resultater indskrives selvfølgelig hos dem som måtte ønske det, 
dog først når alle hunde er færdigbedømt. Der opfordres KRAF-
TIGT til at alle bliver i hallen, til alle hunde er færdigbedømt. 
  Der er cafeteria i hallen så medbragt mad bør ikke nydes i hallen.

Foto: Tails by Ragno.
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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

Lydighedskursus
Når jagtsæsonen er ved at være slut, 
har fl ere sikkert erfaret, at jagthun-
den måske ikke er så lydig, og har 
de færdigheder, som den havde i 
starten af sæsonen. Derfor starter 
vi på ny vore kurser op for ejere af 
hvalpe og unghunde. Øvede hunde er 
også velkommende.
Første træningsdag er lørdag d. 4. 
januar kl. 10.30, hvor der vil være 
kaff e og kage. 
Sted: Lige først på Korsdalsvej til 
venstre, fra Roskildevej i Rødovre 
(ved den gamle rideskole). Kom 
venligst i god tid første gang, for 
indskrivning. De følgende syv lørdage 
begynder vi kl. 11.00.
Kurset strækker sig over 8 lørdage. 
Sidste træningsdag er d. 22. februar, 
hvor der vil være kaff e og kage. Gebyr 
for medlemmer af DMK er kr. 400 og 
gebyr for ikke-medlemmer er kr. 450.
Du/I kan logge ind på DMK-online.
dk under lokalt, København, og fi nde 
tilmeldings blanket til kurset. Vi 
henleder opmærksomheden på, at 
der SKAL betales første gang!
Husk at medbringe gyldig vaccinati-
onsattest og forsikringsbevis.
Lydighedsafslutning afholdes den, 
29. februar i Vallensbæk Jagtfor-
ening, Brøndbyvej 185, 2625 Val-
lensbæk. Fra kl. 8.00 er der fælles 
morgenkaff e og indskrivning. Prøven 
starter kl. 9.00. Alle kursister er 
automatisk tilmeldt, og det koster 
ikke noget at deltage. Der vel være 
lettere retter i løbet af formiddagen. 
Lydighedsafslutningen er en del af 
kurset.

Introduktion til markarbejde.
I lighed med øvrige år afholder vi et 
kursus til markarbejdet.
Der vil på træningspladsen blive ud-
delt materiale, så man har mulighed 
for at sætte sig grundigt ind i selve 
markarbejdet med den stående 
hund. Dette kræver at din hund er 
lydig.
Der er begrænset tilmelding til dette 
kursus. Gebyr for kurset er ikke 
fastlagt endnu, ligesom datoer også 
oplyses senere. Men det bliver et 
særligt kursus målrettet markarbej-
det mellem hund og fører.
Henvendelse til Richard A. Møller på 
tlf. 21456244.

I 2020 afholder DMK-København 
for første gang vores nye, udvidede 
kursus i markarbejde.
Kurset er målrettet dig, som vil ar-
bejde seriøst med din hund på mar-
ken, uanset om det er med henblik 
på jagt, prøver eller begge dele. Der 
er højst tre deltagere pr. instruktør, 
så du bliver guidet grundigt igennem 
hele forløbet. Vi mødes fem gange i 
løbet af kurset:
2. februar: 4 timers teoretisk intro-
duktion til markarbejde:
Terræn og vejr
Søg, stand, rejsning, ro og respekt
Problemløsning
9. februar: Træningsdag i marken:
Praktisk arbejde med diverse træ-
ningshjælpemidler
Individuel instruktion af søg m.v.
16. februar: Træningsdag i marken:
Praktisk arbejde med diverse træ-
ningshjælpemidler
Individuel instruktion af søg m.v.
Evt. parsøg
23. februar: Træningsdag i marken:
Parsøg og træning
Problemløsning
1. marts: Lokal markprøve i Val-
lensbæk.

‚

Deltagelse i lokal markprøve er 
selvfølgelig frivillig, men vi opfordrer 
kursisterne til at deltage. Instruk-
tørerne deltager også denne dag. 
Vil du hellere bruge det, du lærer, i 
forbindelse med en UT eller AT, kan 
vi selvfølgelig også hjælpe dig med 
det. Kurset koster 800 kroner for 
medlemmer af DMK og 1000 kroner 
for ikke-medlemmer. Prisen inklu-
derer morgenmad på træningsda-
gene i marken og en forfriskning til 
teoridagen. Tilmelding og spørgsmål 
til kurset stilles til Thomas Elgaard 
Nielsen på thomas.elgaard.nielsen@
gmail.com eller 26 30 90 26

Aktivistvalg.
D. 22. februar afholdes aktivistvalg 
umiddelbart efter træningen. I den 
forbindelse vil vi gerne opfordre 
til, at de der har lysten og interes-
sen for at videregive noget til vores 
hunderace og kursister, melder sig 
til Richard i god tid, for evt. at kunne 
indgå i den aktivistgruppe der eksi-
sterer i dag.

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

Lydighedstræning. 
Der trænes på hundens præmisser. 
Og der trænes i unghund - åben-
klasse samt Vinderklasse for de 
mere erfarede hunde, træningen vil 
være jagt relateret for de erfarende 
hunde. Start 26. januar 2020 kl. 9.30 
– Kom i god tid for indskrivning. Vin-
derklasse starter kl. 11.00. Pris 400 
kr. Der kan købes øl og vand på plad-
sen. Kaff e vil være gratis. Tilmelding 
kan ske til Arne Nielsen på 57805082 
/24690819 vel mødt. Træningen 
foregår ved Stenlille Jagtforening, 
Plantagevej 1C, 4180 Sorø.

Marktræning.Der afholdes marktræ-
ning følgende lørdage d. 8/2 - 15/2 
- 22/2.
Mødetid 8.00 ved Stenlille jagtfor-
enings klubhus. Pris pr. gang er 150 
kr.
Der er morgenkaff e med i prisen. 
Afslutning i marken. Velmødt.
Tilmeldingen er bindende til Arne 
Nielsen på 57805082 /24690819

Markprøve (Lokal) – Vestsjællands-
prøven.
Den 29/2 2020 afholdes lokalmark-
prøve for Engelske- og Kontinentale 
racer.
Prøven afholdes af Stenlille jagtfor-
ening, Ruhårs klubben og DMK. 
Indskrivning fra 8.00 til 8.30. 
Pris 250 kr. pr. hund. Der vil være 
mulighed for at købe morgenmad. 
Betaling sker på dagen. Tilmelding 
til Arne Nielsen på tlf. 24690819 / 
57805082 eller mail: kennelfreden-
svejs@privat.dk Vel Mødt.

Område Storstrøm: 
Kontaktperson: Claus Rosdahl, 
Strandvejen 25, 4733 Bredeshave, 
Tlf. 40 32 62 65, E-mail: claus.ros-
dahl@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, 
Gefi onsvej 78, 3000 Helsingør, Tlf. 31 
35 30 06, E-mail: nll@bygfs.dk

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

Lydighedstræning.
For unghunde klasse og for åben 
klasse/øvede hunde. Vi starter 
søndag d. 19/1 kl. 10.00 i Haunstrup 
Brunkulslejre. Man fi nder klubhuset 
ved Brunkulslejrene mellem Fjel-
stervang og Haunstrup. For nærmere 
information, så kontakt aktivisterne 
pr. telefon. Vi vil starte med en let 
gang træning. Efterfølgende vil 
der være kaff e og rundstykker. Alle 
der har en Münsterländer er meget 
velkommen til at møde op. Følgende 
datoer vil der være træning kl. 10.00.  
d. 26/1. d. 2/2. d.9/2. d.16/2. d.23/2. 
d.1/3. Afslutning d.8/3 kl. 10.00.

Schweisstræning.
Kommer på senere, når vi har datoer 
og terræn på plads.

Område Holstebro:
Kontaktperson: Svend Aage Poulsen, 
Østrehovedgade 23, 7560 Hjerm, 

Marktræning
Hans Loose vil igen her til foråret lægge terræn til forårsmark-
træning for stående jagthunde. Hvis ikke vinteren driller, vil det 
blive følgende dage: Onsdag den 29. januar, onsdag den 5. februar, 
onsdag den 12. februar, onsdag den 19. februar og onsdag den 26. 
februar.
  Vi mødes på parkeringspladsen Helsingevej 101-4281 Gørlev kl. 
10.00. Prisen pr gang er 100 kr.  Husk også Gimlingeprøven d. 22. 
februar. Tilmelding til Hans Loose på tlf. 30530221

Foto: Henrik Vedel.

Foto: Henrik Vedel.
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Tlf.: 29 42 48 75

Lydighedstræning.
For hvalpe og unghunde klasse og for 
åben klasse/øvede hunde. Vi starter 
søndag d. 5/1 kl. 13.00 bag Forsorgs-
hjemmet Skovvang i Holstebro, - kør 
over jernbanebroen. For nærmere 
information, kontakt aktivisterne pr. 
telefon. Alle der har en Münsterlän-
der er meget velkommen til at møde 
op. Følgende datoer vil der være træ-
ning kl. 13.00. d.5/1. d.12/1. d.19/1.  d. 
26/1. d. 2/2. d.9/2. d.16/2. Afslutning 
d.23/2. kl. 13.00.

Schweisstræning.
Kommer på senere, når vi har datoer 
og terræn på plads.
Aktivist Svend Aage Poulsen, Tlf. 
29424875. Mail: svendaage01@
gmail.com
Aktivist Finn Hartmann Nielsen, 
Tlf. 20167340. Mail: fi nnhartmann@
live.dk

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

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

Schweiss træning.
Holdet starter 5 januar 2020 fra kl. 
8.30 til kl. 14.00 ca. V/ Heidi, Per og 
Mona kurset kører over 8 gange inkl. 
Afslutning (datoer 5.-12.-19.-26. jan. 
– 2 feb. INGEN TRÆNING, 9.-16.-23. 
februar og afslutning den 1. marts. 
Kurset henvender sig til begyndere 
og let øvede. Har du gået med 
tanken om at prøve kræfter med 
schweiss-spor, men ikke lige ved 
hvordan du kommer i gang, så har 
du nu en fantastisk mulighed for at 
komme rigtigt i gang. Hvad enten du 
er helt nybegynder, eller bare godt 
kunne tænke dig at komme i gang 
igen, eller du allerede er i gang med 
træningen, men ønsker at dygtiggøre 
dig, er dette kursus lige noget for dig. 
Det er en god mulighed for at få 
nyttige fi f til træningen og få et 
skarpt øje på din måde at gå spor på. 
Begyndere: Helt nye hundeførere der 
gerne vil i gang med schweiss-spor, 
eller Hundeførere der allerede er i 
gang med træningen til 400m/3t´s 
prøve. Let øvede: Hundeførere, der 
har bestået 400m/3t og som enten 
skal i gang med eller har påbegyndt 
træningen af 20. timers spor og som 
gerne vil have gode fi f til træning 
af f.eks. kasse og wiedergang eller 
andre ting der måske driller. Første 
samlings dag er der planlagt et fore-
drag V/Heidi Pedersen– der ligges 
ingen overnatningsspor. Minimum 5 
deltagere, maks. 12 deltagere. Pris: 
1000 kr. prisen er inkl. Morgenmad 
hver gang. Mødested: Lykkegårdsvej 
14 o, 6700 Esbjerg.

Marktræning.
Lørdage følgende datoer: 8.-15.-29. 
februar og 7. marts. 2020.
Der vil ved hver marktræning, være 
kort instruktion af markarbejdet, og 
søgsoplægget.
KRAV: hundene skal være forholds-
vis lydig, husk godbidder. 150 kr. pr. 
hund
Mødested hver gang. Lille roagervej 
31, 6760 Ribe V/Rasmus. Som altid 
er der rig mulighed for fi npudsning 
af søgsoplægget og oplæring af 
hvordan man skal gå på marken.

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

Lydighedstrænning den 12/1-2020 
kl. 10.00 i Kronborg Plantage .
Vi træner i unghund – kl. 1 –og kl. 2 
hvis der er interesse.
Husk træning er gebyrfri for med-
lemmer af DMK.
Vi træner i en hyggelig og social 
atmosfærer hvor vi prøver at hjælpe 
hinanden med de ting som en næ-
sten overstået jagtsæson, måske har 
vist nogle få brist i lydigheden.
Så mød op og vær en aktiv del af det 
arbejde som det er at have et godt 
forhold – hund og fører imellem. 
Håber vi ses !! 

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

Område Viborg:
Kontaktperson: Tage S. Nielsen, 
Långawten 34, Frausing 8643 Ans 
By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail: tage@
dmk-viborg.dk

Hvalpemotivation.
Hvalpemotivation er for hvalpe fra 
10 uger. Der introduceres lydighed, 
socialisering, håndtering, jagtrela-
terede dufte og emner. Hvalpemo-
tivation foregår sideløbende med 
unghunde træningen i ridehallen. 
Når hvalpen får lidt alder trænes 
unghunde forløbet. Tilmelding på 
dmk-viborg.dk/træning

Indendørs dressurtræning i 
ridehallen på Gl. Skolevej 47, 8620 
Demstrup. Der skal parkeres bag 
ridehallen, din hund skal være luftet 
før du kommer. Du skal opsamle alt 
dit evt. aff ald og tage det med hjem. 
Første trænings aften med hund er 
torsdag den 9. januar med indskriv-
ning, betaling og kontrol af vaccina-
tioner, vi anbefaler at hunden også 
får næse vaccination mod kennel-
hoste. Derefter trænes torsdagene 
16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2 og 
27/2. Hvalpemotivation og unghunde 
dressur starter kl. 19.00. Hvalpe og 
unghunde træner lydighed, hånd-
tering, apportering, jagtrelaterede 
dufte og emner. Medbring egen 

dummy. Åbenklasse dressur starter 
kl. 20.10 Åbenklasse træner lydighed, 
håndtering og en del apportering. 
Medbring egen dummy i starten. 
Pris 400 kr. Der betales senest første 
træningsaften. Tilmelding på dmk-
viborg.dk/træning

Ringtræning.  
23. januar er der ringtræning i ride-
hallen i Demstrup, kl. 19.15 for åben-
klasse og kl. 20.00 for unghunde. 
Gratis for dem der går på dressurhol-
dene. DMK landsudstillingen er den 
1. februar.

Marktræning for hunde på dres-
surholdene i januar og februar, 
mere information og tilmelding i 
Ridehallen. 
Marktræning for alle på Kongenshus 
Hede lørdag den 29. februar og søn-
dag den 1. marts 2019. Begge dage kl. 
9.30 mødes vi på parkeringspladsen 
Vestre Skivevej 142, Daugbjerg, 8800 
Viborg. Mere info på dmk-viborg.dk 
til februar.

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

Området henviser til aktiviteter i 
område Østjylland eller Djurslands 
Jagthundeklub. www.djurslandsjagt-
hundeklub.dk

Område Østjylland:
Kontaktperson: Flemming Borrega-
ard Andersen, Ajstrupvej 67, 8340 
Malling, Tlf.: 29 22 75 97, E-mail: 
Flemming.b.andersen@jci.com

Hvalpetræning.
DMK-Østjylland afholder hvalpe 
træning i starten af 2020. Træningen 
er målrettet hvalpe fra 8 til 52 uger. 
Træningen vil foregå i en ridehal i 
Stilling (tæt ved E45). Det er endnu 
ikke sikkert hvilken uge dag det bli-
ver, men der bliver opstart jan.-Feb. 

Alle racer er velkomne men, Mün-
sterländere har første prioritet. 
Nærmere info kommer på DMK-
Online. Spørgsmål kan stilles til 
Flemming Andersen 29227597

DMK Østjylland: Vinter schweiss-
træning 2020.
Træningen er rettet mod både 
begyndere og øvede. Formålet er 
at lære hundeførerne selv at kunne 
træne deres hund til 3t/400m 
schweissprøve. Der kan aftales 
træning af boks start og wiedergang 
til 20t/400m prøven. Træningen 
foregår i Hårup Sande skoven ved 
Silkeborg på følgende dage: d. 2/2, 
9/2, 23/2. Mødetid alle dage: Kl. 
09.00. Instruktører: Tommy Baun-
wall (kontaktperson) 
Jacob Askov Petersen. Der er plads 
til 10 på holdet. Fortrinsret til KLM 
& GML, dernæst gerne andre racer. 
Pris: Kr. 150 per dag. Tilmelding sen-
des til Tommy på e-mail: tommyb@
baunwall.dk
Tilmelding skal indeholde: Førers 
navn, e-mail og mobilnummer, samt 
hundens navn og DKK-nummer. 
Seneste tilmeldingsfrist: Mandag d. 
27/1. Deltagere vil herefter modtage 
endelig bekræftelse på e-mail senest 
onsdag 29/1. 
Vel mødt!

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

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

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

Foto: Henrik Vedel.
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Formandens spalte

Arrangementer
5-klub Certifi katudstilling 
2020. Lørdag den 1. februar 
2020 kl.10:00. Uldum Hallen, 
Uldum
Søndag den 2. februar 2020 
kl.10:00. Kignæs Hallen, Jæ-
gerspris

Klubbens Hovedprøve
Den første weekend i april 
Gunderslevholms Gods, Sjæl-
land

Klubbens Generalforsamling
Lørdag d. 25. april. Nyborg 
Idræts- & Fritidscenter

Træn med andre GDH’er
I løbet af foråret vil der være 
forskellige aktiviteter arran-
geret af aktivitetsudvalgene 
og enkeltpersoner i klubregi 
rundt omkring i det danske 
land. Man vil bl.a. kunne dele 
erfaringer, blive inspireret og 
få gode råd. 
  Datoer er ikke fastsat, men 
hold godt øje med klubbens 
medier –hjemmesiden og 
Facebook,

KLUBBEN FOR 
GAMLE DANSKE 
HØNSEHUNDE

Formand:
René Ahm-Hansen,  Møl-
levangen 125, 8450 Hammel. 
Tlf. 60 67 77 78.
e-mail: rene@ahm-hansen.
dk.

Kasserer:
Iver Krogh, Jylland, Bramdrup-
vej 90, 6040 Egtved
40 92 44 54/75 55 32 02
e-mail: iverkrogh@gmail.com

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

www.gdh.dk

I skrivende stund er efteråret 
over os. Det har ind til nu været 
et vådt et af slagsen, men også 
lunt. Inden jeg fi k jagttegn – 
som godt nok efterhånden er 
mange år siden – anså jeg mest 
af alt efteråret som en grå, 
våd og ret trist årstid. Nu er 
det derimod en årstid, som jeg 
glæder mig til og ser frem til, 
mindst lige så meget som til 
både forår og sommer.
  Særligt det at komme på 
nogle gode fuglejagter med 
hundene og gode jagtkam-
merater, - først agerhønejag-
terne i september, siden både 
fasan- og sneppejagter. Jagt for 
stående hund er en passion, 
som jeg er så privilegeret at 
dele med min hustru. Dette 
giver os mange gode stunder i 
en efterårstid – som for andre i 
vores omgangskreds blot er tid, 
som skal overstås inden vinter 
og jul 
  Jeg håber, at I sammen med 
jeres hunde også er blevet 
beriget med gode og smukke 
natur- og jagtoplevelser her 
henover efteråret.

HD-tilskudsordning ophører 
med udgangen af 2020. Hen-
over sensommeren og efteråret 
har bestyrelsen mødtes et par 
gange og behandlet en række 
emner, som I vil kunne læse om 
i referaterne fra bestyrelsesmø-
derne. Disse fi nder I på hjem-
mesiden bag medlemslogin.
  Vi har bla. været nødt til at 
drøfte, hvorvidt klubben fortsat 
skal yde et tilskud på 500kr til 
HD-fotografering, da den pulje 
af fondsmidler, som har fi nan-
sieret støtteordningen, snart er 
udtømt, og det ikke har været 
muligt at søge fl ere midler til 
netop dette formål. 
  Ordning blev indført som en 
forsøgsordningen i forbindelse 

med indførelse af HD-indeks-
beregningerne.
  Håbet var at øge antallet af 
HD-fotograferinger til mindst 
50 årligt, som i første omgang 
var DKKs minimumskrav for at 
ville beregne HD-indeks for de 
enkelte racer – beregninger på 
færre individer vil være behæf-
tet med relativ stor usikkerhed.
  Målet om mindst 50 HD-foto-
graferinger opnåede vi des-
værre kun det første år, hvoref-
ter antallet af fotograferinger 
faldt til det hidtidige niveau 
på mellem 20 og 30 HD-foto-
graferinger årligt. Det relativt 
lave antal HD-fotograferinger 
til trods har DKK dog fortsat 
lavet HD-indeksberegninger for 
Gamle Danske Hønsehunde.
  Der ligger altså grundige 
overvejelser bag bestyrelsens  
beslutning om at lade ordnin-
gen med tilskud til HD-fotogra-
fering ophøre med udgangen 
af 2020.
  Ordningen startede ud med et 
historisk højt antal fotografe-
ringer. Det kunne jo være inte-
ressant, om ordningen kunne 
lukkes ned med en ny rekord 

Ny kvinde i SJDs udstillings-
komite. Louise Thestrup som 
igennem snart et årti har re-
præsenteret Klubben for Gamle 
Danske Hønsehunde i først 
FJDs udstillingskomite og siden 
SJDs udstillingskomite, med-
delte i foråret bestyrelsens, at 
hun gerne ville løses for sine 
opgaver i udstillingskomiteen, 
for at hellige sin tid til børn og 
familie. Bestyrelsen vil gerne 
sige tusinde tak til dig Louise, 
for din mangeårige, vedhol-
dende og loyale indsats for 
klubben for Gamle Danske høn-
sehunde - særligt i forbindelse 
med udstillingen i Vissenbjerg, 
men også for din indsats i for-

bindelse med OCC-jagtmessen. 
Vi håber med tiden, at kunne 
gøre brug af dine kræfter og 
energi igen endnu engang tak.
Bestyrelsen er glad for, at 
kunne præsentere Jenny 
Mikkelsen som klubbens nye 
repræsentant i SJDs udstil-
lingsudvalg. Jenny har mange 
års erfaring med hunde og 
udstilling. Jenny er en yderst 
kompetent repræsentant 
for vores fælles klub i SJDs 
udstillingskomite. Jenny udgør, 
som bekendt sammen Heidi 
Harbo vores udstillingsudvalg. 
Udstillingsudvalget bistår be-
styrelsen kvalifi ceret med alle 
de opgaver, der knytter sig til 
udstilling af vores hunde.
  Slutteligt vil jeg på egne- og 
bestyrelsens vegne ønske 
alle jer medlemmer, nye som 
gamle, jægere som ikke-jæger, 
danske som udenlandske med-
lemmer, en rigtig glædelig jul, 
samt et godt og lykkebringende 
nytår.
  Fortsat god jagtsæson – vi ses 
derude
  M.v.h.
  René Hansen

GDHs efterårskvalitetspr¯ve
Der blev brug for dommerens 
indledende formaning om, at 
det er upassende at forlade 
markprøve, før alle var igen-
nem, også selv om man er 
udgået. Og vi var rigtig mange, 
som udgik. Det blev kvindernes 
dag med en anden præmiering 
til Marianne Hummelgård med 

Pentax og en tredje præmiering 
til Bente Jensby med Vaks. De 
øvrige 10 hunde udgik. Især for 
at støde og prelle.
  Det var et super terræn med 
store kuperede stubmarker og 
en smule uhøstet havre. Mange 
små vandhuller, og alt omgivet 
af gode levende hegn, et eldo-

rado for fugle. Og der var mas-
ser af velfl yvende agerhøns. Og 
desværre hos hundene stor lyst 
til at selvudløse og prelle.
  I roerne var der også stort 
frafald blandt hundene. Med 
dommerens ord, var bonden 
sikkert stolt af sine store og 
meget høje roer, men de var 
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vanskelige for hundene. Her var 
der også fasaner, som hellere 
ville løbe frem i rækkerne end 
komme på vingerne. Roerne var 
så høje, at det var vanskeligt, 
af og til umuligt, at se hunde-
nes arbejde.
  Selv om det kun var 16,75%, 
som bestod, var der stor til-
fredshed med dommeren, som 
modtog ros for på en behagelig 
måde at uddele ris og ros. Alle 
fi k at vide, hvad de havde gjort 
godt, og hvad der var gået galt.
  Der blev hurtigt dannet en 
klub af de dumpede, som 
fulgte slagets gang, og enkelte 
benyttede lejligheden og fi k 
nogle slip, efterhånden som 
prøven rykkede til nye terræner, 
så alle havde en god dag i et, 
efter årstiden, godt hundevejr.
  Dagen startede og sluttede 
ved det store og hyggelige 
køkkenbord hos Jens og Bente. 
Om morgenen blev forventnin-
gerne luftet, og der blev givet 

tip til førstegangsdeltagerne. 
Ved eftermiddagskaff en var 
stemningen mere løssluppen, 
da de enkelte situationer blev 
evalueret.
  Desværre var der kun plads 
til 12 hunde, selv om interes-
sen for at deltage var større. 
Grundet det sene tidspunkt 
for prøvens afholdelse havde 
en del lodsejere og jagtlejere 
forståeligt nok trukket deres 
tilsagn tilbage og ønskede ikke 
at lægge terræner til midt i 
agerhønsejagten og så tæt på 1. 
oktober. Ligesom en del marker 
var pløjede og derfor uegnede 
til markprøve. 
  Stor tak til prøvelederen Kim 
Sørensen, terrænlederne Jens 
Larsen og Knud Kok samt 
Bente Larsen, for at lægge hus 
til, samt ikke mindst dommer 
Kristen Kjeldsen.
  Iver Krogh

De gode terræner bød på mange oplevelser. Foto: Kim Sørensen.

Dagens 12 deltagere. Foto: Kim Sørensen.

Sille får mange jagtinvitationer
Jeg har mange jagthistorier 
med min gamlel danske høn-
sehund, Sille, som jeg aldrig vil 
glemme, men specielt to situa-
tioner sidder fast på nethinden.
  Sille og jeg var inviteret på 
jagt ved en juletræsproducent 
i Daugbjerg, Ulf Olesen. Det var 
nu nok mest Sille invitationen 
var møntet på. Sille har altid 
været en lidt svær hund at 
dressere, da hun har en utrolig 
stor jagtlyst, der ikke altid har 
været lige nemt at tøjle. Især 
det med apportering har været 
et sejt træk, men det er da 
også lykkedes til sidst. Hun er 
en bestemt dame, der har sin 
egen mening om tingene og 
en ting har hun aldrig har villet 
tage i munden, og det er en ræv 
– basta!
  Med tiden, og især efter hun 
har fået et kuld hvalpe, har 
ørerne rettet sig og blevet mere 
modne.
  Tilbage til jagten hos Ulf. Jeg 
skulle gå igennem såten. Sam-
men med en anden hundefører, 
der havde en ung labrador med 
på godt et år.
  Vi skulle igennem et stykke 
med væltede grantræer, da der 
pludselig spriang en ræv foran 
labradoren, og føreren skød to 
skud efter den. Han var dog 

lidt uheldig og kom til at skyde 
begge bagben over på ræven. 
Labben havde vist aldrig set 
sådan en før. Den stak nemlig 
snuden lige så forsigtig frem, 
for at snuse, hvad det var for 
en underlig ildelugtende fæt-
ter. Men det resulterede i, at 
ræven bed sig fast i snuden på 
„labben“. Hold da helt k…  hvor 
labradoren skreg.
  Det der nu skete, havde jeg 
godt nok aldrig troet skulle 
ske. Sille kom susende, greb 
ræven i nakken og bed til. Da 
den til sidst lå livløs på jorden 
med nakken knækket, løb hun 
videre, ganske uimponeret, 
som om intet var hændt. Hun 
havde jo et stykke jagt, hun 
skulle igennem. Hun har dog 
stadig aldrig villet tage en ræv 
i munden.

Den anden historie var sidste 
dag i januar, hvor vi (Sille 
og jeg) skulle drive et par 
skovstykker af, mens resten 
af jagtselskabet (tre mand) 
ville sætte sig i stigerne efter 
klovbærende og rovvildt. Det 
er efterhånden en tradition, vi 
har. 
  Jeg glæder mig rigtig meget 
til denne jagt hvert år, for der 
plejer at være godt med snep-

Det gode makkerpar; Jens og Sille sammen med Basse -Silles far. 
Foto: René Hansen.
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per i skoven, og jeg har da også 
skudt fem snepper for Sille på 
disse jagter.
  Vi startede lige så stille, Sille 
gik rigtig godt, sådan en 15 -20 
meter foran mig. Hun lettede 
da også et par snepper, dog 
uden det kom til skud chancer.
  På et tidspunkt kom vi ned 
til en slugt, der endte i en lille 
rørskov med masser af pilekrat. 
Stykket er på ca. en hektar 
og her kære venner, plejer der 
virkelig at være snepper. Der 
gik heller ikke mere end et par 
minutter, så havde Sille stand 
med snuden inde i en pilebusk. 
Jeg gik op bag hende og bad 
hende om at rejse, op kom 

sneppen, ned kom den også. – 
Apport! lød kommandoen. og 
hun gik i søg. Et minut senere 
kunne jeg se, hun kom ad en 
veksel inde i rørene, med snep-
pen i munden. Så bliver man 
sgu stolt. 
  Da der manglede syv til otte 
meter, inden hun ville være 
henne ved mig, smed hun 
sneppen, snurrede rundt og tog 
atter en stram stand. Sådan 
en lømmel, det gik ellers lige 
så godt. Jeg fi k lukket kanonen 
og regnede selvfølgelig med, 
at det var en sneppe hun stod 
for. Jeg slutter op bag hende og 
bad hende om at rejse. Denne 
gang tøvede hun lidt. – Det var 

da mærkeligt, nåede jeg lige 
at tænke, for er der en der kan 
rejse, så er det Sille.  Pludselig 
begyndte jorden at gynge, og 
mon ikke jeg blev forskræk-
ket, da der tre meter foran 
mig lettede en kronhind og en 
kronkalv. Så gik den vilde jagt 
op gennem slugten med Sille 
lige i klovene.
  Jeg samlede sneppen op 
samtidig med, at jeg tænkte, at 
hende så jeg nok ikke mere den 
næste halve time. Kort tid efter 
lød der et smæld fra en riff el, 
og da jeg nåede op til de andre, 
stod de og betragtede en dejlig 
ny skudt kronkalv. Sille sad lige 
ved siden af og så ud, som om 

hun ejer hele skoven. Jeg var 
ikke til at skyde igennem af 
stolthed
  Sille er for mig en gudsbenå-
det jagthund. Sammen er vi et 
rigtig godt makkerpar. Hun får 
høstet mange jagtinvitationer i 
løbet af en jagtsæson.
  Mit råd til nye jægere er: Køb 
en hund, træn den og lad den 
blive din bedste jagtkammerat 
og makker. Så skal I nok blive 
inviteret på al det jagt, som I 
kan overkomme.
  I juli fi k vi en hvalp hjem, efter 
Sille, og hun slægter sin mor 
på, så godt og vel.
  Jens Christian Larsen

Bange for fyrværkeri?
Ifølge dyrenes beskyttelse 
bliver mere end 30 % af alle 
hunde bange for høje lyde 
såsom fyrværkeri, torden og 
skud. Selvom det er jagthunde, 
vi har med at gøre, kan de 
stadig være bange nytårsaf-
ten. Lydene er anderledes, der 
er mere hvæsen og hylen, og 
der er voldsomme lysglimt og 
bragene er anderledes end på 
en jagt. -ja det hele foregår i en 
kaotisk sammensurium, som 
kan være svær for hunden at 
forstå.

Du kan godt træne eller til-
vænne din hund til, at komme 
så skånsomt, som muligt gen-
nem denne aften. Væn den til 
larm og pludselige lyde. Slå evt. 
med to aluminiums grydelåg 
eller lign. et par gange i den 
anden ende af rummet, mens 
den spiser. I starten vil den må-
ske lige give et sæt, kigge op 
og du skal bare snakke til den 
i almindelig glad toneleje, – Ja 
hvad var det for noget pjat - og 
den vil spise videre. Slå igen, 
og den kigger igen og konsta-
terer igen, at det bare er dig, og 
tredje gang vil den sikkert slet 
ikke kigge, da den jo hellere vil 
spise sin mad – det er jo bare 
dig, der er tosset.
  Næste gang kan du gøre det 
et par gange, når den leger 
udenfor, og til sidst vil den 
igen være ligeglad, da det jo er 
sjovere at lege, og det er jo bare 
dig, der er tosset.
  Lav lidt larm i hverdagen, i 

hundens trygge rammer; tab 
en gryde eller nogle tomme 
dåser. Til sidst fi nder den ud 
af, at larm ikke nødvendigvis er 
noget, den skal være bange for. 
Det er bare noget, der er.
  Man kan købe forskellige cd’er 
til lyd tilvænning af din hund. 
Men den billigste måde er, 
at fi nde forskellige lydklip på 
YouTube. 
  Start på lav lydstyrke, imens 
du gør rent, laver mad eller 
drikker en kop kaff e. Efterlad 
ikke hunden alene, imens du 
spiller den. Du skal nemlig 
observere den. Du må ikke ynke 
eller pylre om din hund, imens 
du spiller den. Giv den evt. et 
tyggeben eller dens yndlingsle-
getøj. Virker den lidt ængstelig, 
skal du skrue ned for lydstyr-
ken.
  Når den virker helt upåvir-
ket over lyden, kan du skrue 
en smule op for lydstyrken. 
Eventuelt samtidig med at du 
fodre den. Efterhånden kan du 
skrue gradvist op, men det skal 
først være når hunden virker 
til, at den er helt upåvirket af 
lyden. Spil den over fl ere dage 
og gerne fl ere gange om dagen. 
Til sidst vil du kunne spille den 
skruet højt op, og hunden vil 
være fuldstændig ligeglad. Jo 
før du kommer i gang, jo bedre 
bliver det. Samme trænings 
metode kan bruges til torden-
vejr og skud 

Er det ikke muligt at holde 
nytårsaften udenfor byen i et 

mere roligt område, hvor der 
ikke skydes så meget af, er der 
stadig meget du kan gøre, for 
at hjælpe din hund igennem 
aftenen. 
  Det er vigtigt at gå en lang og 
trættende tur i løbet af formid-
dagen eller ved middagstid. 
En formiddagsjagt vil være 
perfekt, eller læg et schweiss 
spor eller lignende, så hunden 
ikke kun er fysisk træt, men 
også mentalt træt. Husk snor 
hvis du går i et beboet område, 
så du ikke risikerer at den 
løber væk i forskrækkelse over 
fyrværkeri.
  Når det bliver mørkt, skal du 
trække gardinerne for og tænde 
for radioen. Nogle hunde er 
mere trygge i deres hundebure, 
som de måske er vant til at 
bruge i bilen –det virker lidt 
som en hule. Den kan du tage 
med ind og sæt den et roligt 

sted. Lad hunden selv be-
stemme, hvor den vil være. Når 
den skal ud og tisse, skal du gå 
med den ud –husk snor, hvis 
haven ikke er hegnet ind.
  Tag den ikke med ud, når 
fyrværkeriet er på det højeste. 
Men sørg i stedet for, at der 
som minimum er en inde ved 
den hele tiden. Giv den evt. 
et lækkert tyggeben eller lign. 
Trøst eller pylrer ikke om den, 
da det kan forstærke dens 
angst, men opfør dig normalt 
og behandl den normalt.
  Dagen efter skal I selvfølge-
lig være opmærksomme på 
diverse raket- og glasaff ald, 
der pludselig ligger alle mulige 
steder.
  Links til forslag til lydklip kan 
fi ndes på klubbens hjemme-
side’
  Lisbeth Ahm Hansen.

Godt nytår – skal være god for alle – både de to og fi rebenede. Foto: Lisbeth Ahm 
Hansen.
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LANGHÅRS-
KLUBBEN

www.langhaarsklubben.dk

Efterårsvinderklasse i 5-klub regi 

Formand
Carsten Lundhøj, Arnkilsmaj 
21, Kær, 6400 Sønderborg. Tlf: 
20 20 26 76 – 74 43 32 68.
Email:  lundhoj@bbsyd.dk

Kasserer
Hans Petter Lauridsen, Bøl-
lundvej 32, 7330 Brande. Tlf: 
40 51 56 15 – 97 18 03 60.
Email: askaer.hp@mail.tele.dk

Klubredaktør
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, 
3670 Veksø Sjælland. Tlf: 20 
71 22 68 – 47 17 22 68.
Email: ida.thyssen@hotmail.
com

Husk!
Husk at få tilmeldt jer til 
5klub-certifi katudstillingen i 
Jylland, lørdag, den 1. februar 
og på Sjælland søndag den 2. 
februar 2020. Tilmeldingsfrist 
for begge udstillinger er den 
19. januar 2020. Der bliver på 
begge udstillingerne desværre 
dommerændringer.

Glædelig jul 
Alle medlemmerne ønskes 
glædelig jul og godt nytår. 
Et ønske for det nye år er, at 
I ikke kun sender billeder og 
tekst til klubbens hjemmeside 
men også til mig, så der er no-
get mere stof til Jagthunden.

.

En god dag på Samsø den 28. 
september.
Det var med en god fornem-
melse jeg tog med til Samsø for 
at se 5-klub efterårs vinder-
klasse.
  Vejret lovede ikke alt for godt, 
men det holdt tørvejr om for-
middagen og begyndte først at 
regne, da placeringerne skulle 
afgøres om eftermiddagen.
  Vi gik i rigtig godt terræn hele 
dagen.
Der var ikke mangel på fugle, 
hverken på hold 1 eller hold 2. 
Der var en enkelt hund på hvert 
hold, der ikke fi k en fuglesitua-
tion, men der var fugle i de slip, 
de var ude i.
  Efter middagen var der syv 
hunde med, og placeringerne 
blev fordelt sådan:
1.V. blev en Weimaraner.
2.V. blev en Gammel Dansk.
3.V. blev en Langhår.
4.V. blev en Gammel Dansk.
  Som sædvanlig havde Karen 
og Holger styr på det hele, gode 

madpakker, og der blev ser-
veret æblekage og kaff e efter 
middagsmaden, så en rigtig 

god dag på Samsø.
  Hilsen HP.

De placerede hunde på efterårsvinderklassen. Foto: H.P. Lauridsen.

Langhårsklubbens brugspr¯ve på Sams¯ 

Deltagerne på brugsprøven. Foto: Carsten Lundhøj.

Brugsklassen blev afholdt den 21. september på de gode og smukke terræner på Samsø. Mange tak 
til dommer Martin Bjørn Hemme som med sin lune humor gav dagen et ekstra pift. Tak til Holger og 
Karen for veltilrettelagt prøve og forplejning.

Resultater:
Sjørslev´s Isa med fører Holger Pedersen, 1. pr.
Bonzo med fører Just Mikkelsen, 2. pr.
Zoldmali Dali Ruhåret Vizsla, med fører Vivian Kliver, 1. pr.
Nei´s Bosse Af Säbygaard GDH, med fører Marianne Hummelgaard, 3. pr.
Charletan´s Nelson GDH, med fører Gunnar Thorkilsen, 3. pr.

Foto: Flemming Østergaard.
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DANSK
WEIMARANER

KLUB  

Fuldbrugspr¯ve

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

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

Hvalpeanviser:
Hanne Bro Hansen, Børkop 
Skovvej 116, 7080 Børkop. 
Tlf. 28 26 01 75.
e-mail: hvalpeanviser@wei-
maraner.dk.

www.weimaraner.dk

Fra klubredakt¯-
ren 
Har du noget på hjertet eller et 
godt billede du gerne vil dele 
med dine klubmedlemmer, så 
send mig en mail med en lille 
tekst og et godt billede. Det 
er lige meget om teksten er 
korrekt skrevet, det fi nder vi 
ud af senere.

Kommende aktiviteter:
1 februar 2020 5 –klub udstil-
ling i Uldum 
2 februar 2020 5 –klub udstil-
ling i Jægerspris
22. februar 2020 – generalfor-
samling i DWK, Ejby hallerne 
29. marts 2020 DWK Hoved-
prøve ved Ribe

Ny – webmaster
Martin Bejlegaard og Simone 
Pedersen, Bjørnsonparken 55, 
9381 Sulsted.
e-mail: web@weimaraner.dk.

Den 11. og 12. oktober i år deltog 
Gaby og jeg på en fuldbrugs-
prøve. En prøve mange jagt-
hunde folk snakker om og en 
prøve der har en høj sværheds-
grad, både fysisk og mentalt. 
Fredag drog jeg og Gaby velfor-
beredt afsted mod Ribe. Alt var 
klappet og klart og prøveleder 
bød os velkommen til. 
  Vi skulle alle starte i marken, 
så efter parolen drog vi alle 
afsted. Det var endnu stadig 
tørvejr. 
I marken fortalte dommeren 
om regelsættet, derefter gik vi 
i marken - en helt fantastisk 
roemark, med roer der kun lige 
nåede knæene og vi kunne, alle 
se vores hunde. 
  Her gik det stærkt, der blev 
fundet fugl i alle slip. Hundene 
blev mere og mere tændte, 
skud og fugle overalt. Gaby 
skulle ud i det tredje slip, og 
hun gik rigtig fi nt. Hun kunne 
mærke, at her var meget fært 
fra fugle, og pludselig trak hun 
op i stand. Jeg meldte, og skyt-
terne kom op på siden. 
  Gaby fi k rejseordre og gik hur-
tigt frem, hun hoppede rundt 
i roerne med helt sorte øjne, 
og op kom en fasanhøne. Skud 
lød, og Gaby gik nogle meter ef-
ter fasanen. Jeg fl øjtede kraftig 
dæk! Og hun dækkede (hel-
digvis). Dommer gav mig ordre 
til apport, og Gaby hentede 
hurtigt og afl everede korrekt 
fasanen til mig. – Det er fi nt“ 
sagde dommeren. 
  Alle hunde kom ud i denne su-
per roemark og havde fuglesi-
tuationer af forskellig karakter. 
  Vi fl yttede derefter over til en 
stubmark med nogle efterårs-
afgrøder, vi skulle alle ud igen, 
samt en enkelt hund, som 
manglede at fi nde fugl. Her var 
Gaby ude igen, søgte fi nt, var 
lydig og vi fi k ordrer til at koble 
igen. Den sidste hund fandt, 
efter fem slip i roerne i 11. time, 
heldigvis en fugl. 
  Så alle havde nu haft deres 
fugl og deres sliptid, og vi kørte 
tilbage og spiste frokost og 
hyggede. (hygge faktoren er høj 
på sådan en prøve. 

Gaby skulle efter frokost til 
vandarbejde. Hun var frisk 
og havde masser af energi. 

Det var desværre begyndt at 
regne kraftigt. Ikke at gøre ved 
det - vi var alle i samme båd, 
og det var jo vandarbejde. Her 
skulle apporteres fi re ænder. 
To udlagte ænder i sivkanten, 
en kastet og en udlagt and et 
stykke væk fra de to første. 
Den udlagte and lå ca. 60 m 
over vand. Denne and skulle 
hunden dirigeres over til for at 
få max point i dirigering. 
  Jeg sendte Gaby afsted efter 
første and. Hun hentede og af-
leverede perfekt (afl everer altid 
siddende og venter på ok fra 
dommer, inden hunden afl eve-
rer). Gaby blev igen sendt over 
efter and nummer to. På vej 
tilbage kastes en and hen over 
hovedet på hende samt der 
skydes. Hun afl everede anden 
perfekt og hentede derefter 
den udkastede og afl everede 
også denne perfekt. 

  Nu skulle hun sendes på 
sidste and. Gaby er blevet ret 
god til dirigering på vand, så 
jeg sendte hende ud i søen, 
kontaktede hende to gange og 
dirigerede hende direkte over 
til and nummer fi re. Dommeren 
var imponeret og gav hende 
max point i alt. (eff ektivitet, 
vandpassion, apportering og 
dirigering/ lydighed). 
  Det regnede stadig meget. Vi 
manglede apportering i skov 
af tre stykker fuglevildt, inden 
dagens afprøvning var omme. 
Vi gik til apporteringsbanen 
som det sidste den dag. 
  Gaby blev sat af. Jeg skulle stå 
et par meter fra hende. Der blev 
nu kastet tre stykker vildt med 
skud samtidig. Gaby skulle 
blive siddende et minut, og på 
ordre fra dommer sendte jeg 
hende efter fuglene. 
  Alle fugle blev hentet hurtigt, 

Gaby efter at have fuldført schveissarbejdet til UG. Foto: Hanne Bro.
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sikkert og afl everet perfekt. Alt 
i orden. Slut for i dag. 

Næste dag mødtes vi alle igen 
til parole. Vi var spændte og 
klar. Vejret var fantastisk, høj 
efterårssol. Holdet var blevet 
delt i to, og vores gruppe kørte 
til ræveslæb i Blåbjerg plan-
tage, fantastisk terræn.
  Gaby var virkelig cool. Hun ar-
bejdede, når hun skulle og slap-
pede af, når hun var i bilen, eller 
stod tålmodig ved ventelinien, 
når det var det, vi skulle, hele 
prøven igennem. Virkelig fedt.
  Da hun skulle startes på ræv, 
måtte jeg holde godt fast i 
halsbåndet. Gaby er vild med 
ræv, hun drønede afsted og 
ganske kort tid efter lød det fra 
dommers walkie talkie at hun 
var på vej tilbage med ræven. 
  Hun kom fl yvende tilbage og 
afl evere glad ræven til mig. –  
Alt iorden. 
  Herefter kørte vi videre til 
schweisssporet . Pga det meget 
kuperede terræn var det abso-
lut ikke spor “efter bogen“, men 

spor efter terræn - herligt. 
  Vi fi k anvist anskudsstedet 
og Gaby vises sporet, hun stak 
næsten i jorden og afsted det 
gik. Op over en bakke, et stykke 
direkte på en veksel (jeg nåede 
lige at tænke om hun gik på 
afl edning eller hvad) men hun 
trak hårdt i linen, og pludselig 
gik hun væk fra vekslen, og jeg 
tænkte pyh den er god nok. 
Jeg kikkede hele tiden efter 
schweiss, men så intet. Gaby 
trak fortsat hårdt, gik ud og 
ind af krat og træer, op og ned. 
På et tidspunkt var der noget 
lysere græs, vi gik henover. Her 
så jeg, hun ligesom sænkede 
farten lidt, gav underlaget et 
hårdt “stempel/ tryk” med 
næsen og trak så hårdt videre 
igen. Ganske rigtigt, sårleje,  
– Her er sårleje, sagde jeg til 
dommeren. 
  – Super, tak for det , så er vi jo 
på rette vej, sagde han.
  Vi fortsatte henover en skov-
vej videre op og ned, Gaby trak 
stadig hårdt og pludselig stod 
hun bag et træ, og her lå løbet 

fra kronvildtet (dyret). – Mange 
tak, sagde dommeren. Meget 
fl ot sporarbejde, du er den 
eneste, indtil nu, der har påvist 
sårleje, og hunden var ikke 
to meter fra sporet på noget 
tidspunkt. Fedt.
  Så nu gjaldt det sidste af-
prøvning, pürsch, afdækning 
og skovsøg. Vi startede med 
pürsh i åben lysning tæt på 
skov. Gaby gik lydigt ca. 100 m 
ved min side. Jeg valgte at Gaby 
skulle sidde og ikke dække i 
“afdækningsøvelsen“ (det er 
valgfrit). Vi gik derefter ca. 100 
m videre i skjul for hunden. 
Her sad hun - som dommeren 
sagde: – Overlegent rolig og 
bare kikkede og ventede. Efter 
to minutter lød et skud, Gaby 
skulle sidde yderligere tre 
minutter. 
  De længste fem minutter i mit 
liv. Så var der kun 10 sekunder 
tilbage. Pyh. Jeg fl øjtede, og 
Gaby kom susende. Perfekt. Nu 
skovsøg. Her skulle hun søge 
et område af og samtidig være 
lydig uden for meget brug af 

fl øjten. “Alt ok“.
  NU var det hele overstået. 
Jeg var klar over, at der blev 
trukket lidt på fugletagningen 
i marken fra dagen i forvejen. 
Hvor meget vidste jeg ikke, og 
jeg kunne jo heller intet gøre, 
bare vente. 
Spændingen blev udløst lørdag 
eftermiddag klokken ca. 14.
  1. Præmie med 269 point og 
anden vinder på prøven, kun 
slået med tre point. Jeg var 
virkelig glad og sikke et par prø-
vedage. Fantastisk oplevelse.
  Noget jeg især lagde mærke 
til ved samtlige hunde var, at 
alle var meget afbalancerede. 
Der var en ro hele prøven igen-
nem. Hundene bliver nødt til 
at kunne holde hovedet koldt 
og have en vis evne til selvkon-
trol (ligesom førerne), for det 
er hårdt og ret nervepirrende, 
men en super jagtprøve. 
  Knæk og bræk derude
  Mange hilsner 
  Hanne Bro 

Forrygende efterår 
Efteråret 2019 har budt på 
mange fl otte resultater på 
udstillinger og i marken.
  Der er to hunde, som har fået 
et Dansk Udstillings Champio-
nat.
  Vi har to unge hunde, som har 
bestået AT. Vi har tre hunde 
som har opnået 1. pr. i åben-
klasse på markprøve, en hund 
som har opnået 1. pr. i brugs-
klasse. Vi har to hundefører, 
som for første gang deltager i 
vinderklasse og bliver placeret 
som 1.- og 2. vinder med CK 
på to forskellige prøver. En af 
disse, som deltager i DM og får 
skudt to fugle over sin hund 

om formiddagen, men pga. den 
hårde konkurrence, er der ikke 
plads til ham over middag. Og 
sidst, men ikke mindst, har 
en Weimaraner opnået en 1. 
præmie på en dansk fuldbrugs-
prøve. Det er først 2. gang i 
klubbens historie og det er 26 
år siden, så det er bestemt ikke 
hverdagskost!!
  Stort Tillykke til jer alle!!!!!
  Jeg håber at vi set til næste 
forår på klubbens hovedprøve 
ved Ribe.
  Pbv. Bjarne Nürnberg.

PS. De enkelte resultater kan 
ses på klubbens hjemmeside.

Fin afl evering. Foto Karin Høy.

Ordinær generalforsamling i 
DWK
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Weima-
raner klub den 22. februar 2020 klokken 12:00 i Ejbyhallerne, 
Halvej 5, 5592 Ejby. 

Dagsorden er som følger:
  1 Valg af dirigent
  2 Valg af referent
  3 Valg af 2 stemmetællere
  4 Formandens beretning fremlægges til godkendelse
  5 Regnskabet fremlægges til godkendelse
  6 Godkendelse af budget for indeværende år
  7 Fastsættelse af kontingent for kommende år
  8 Behandling af vedtægtsændringer
  9 Behandling af indkomne forslag
  10 Valg af bestyrelsesmedlemmer
  11 Valg af formand eller kasserer
  12 Valg af 3 suppleanter
  13 Valg af revisor
  14 Valg af revisorsuppleant
  15 Eventuelt 

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

Formand:
Nanna Brændgaard, Humle-
krogen 18, 5690 Tommerup. 
Tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.
dk.

Kasserer:
Tina Schulze, Agerupvej 33, 
Agerup, 4360 Kirke Eskil-
strup. 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@webs-
peed.dk.

www.danskvizslaklub.dk

Hverken Claus eller jeg har 
tidligere været på Samsø, men 
har længe gerne villet opleve 
øen. Da vi på Roskilde dyrskue 
fremviste vizslaer med Tina og 
Thommas, talte vi om de gode 
hundeprøver, Karen og Holger 
laver – og som mange har be-
rømmet. Vi besluttede at lave 
et mini vizsla træf på Samsø i 
september. Vi meldte os til ud-
videt apporteringsprøve fredag 
13. september og markprøve 
lørdag 14. september, og to 
deltog desuden i ræveslæbs-
prøve fredag. Det blev en dejlig 
oplevelse, hvor vi mødte mange 
hundevenner med stort både 
socialt og hundesportsligt 
udbytte.
  Vi sejlede fra Kalundborg 
fredag morgen. Her mødte vi 
allerede mange kendte ansigter 
– samt en fl ok Morgan sports-
vogne, som også skulle have 
træf på øen. Et fl ot syn.
  Efter samling i Tranbjerg blev 
de 13 deltagende hunde (fi re 
vizslaer, tre korthåret høn-
sehund, to tysk langhår, en 
ruhåret hønsehund, en gammel 
dansk hønsehund, en kleiner 
münsterlænder, en labrador 
retriever) og førere guidet ud til 

de forskellige baner på udvidet 
apportering. Der var desuden 
et mindre hold på DJU appor-
tering. 
 Der var nogen afstand mellem 
banerne, og vi fi k således set 
en del af det sydlige Samsø. Vi 
var imponeret over, hvor vel-
holdt alting er, og at alle huse 
synes at være beboet. Det er 
sjovt, at husene ligger helt tæt 
på vejkanten. Banerne var fi ne, 
dog var vandbanen udfordret 
af jordhvepse, og dirigeringen 
var ikke helt nem. Hårvildtba-
nen lå i et skovområde op ad 
store jordbærmarker, noget 
vi ikke ser på alle prøver på 
Sjælland. Vi kunne ved prøvens 
afslutning glæde os over, at 
tre af vizslaerne bestod: Harley 
(Daniavizslas Gonk) med 232 
point, Qvistorf Kinga (Sally) 
med 230 point, Athos med 212 
point. 
  Bagefter var der ræveslæb, 
hvor Harley og Sally deltog 
sammen med en ruhåret 
hønsehund, en weimaraner og 
en kleiner münsterlænder. Det 
foregik i et fl ot plantageom-
råde i den midt/nordlige del af 
øen. Begge vizslaer bestod.
  Alle mødtes til kaff e og 

diplom overrækkelse på Sælvig 
Bugtens Camping, hvor vi 
også overnattede i dejlige 
campinghytter. Det blev en 
hyggelig, social aften, hvor vi 
fejrede dagens begivenheder 
med fælles chips, tapas, bøff er 
med tilbehør – og ikke mindst 
rosévin.

Vi mødte dog rimeligt friske 
op til lørdagens markprøve, 
hvor 18 hunde deltog. Her del-
tog endnu en vizsla – Zoldmali 
Dali med Vivian Kliver. Hun var 
på hold med Sally og Rugaia´s 
Yellowstone med Thommas. 
På samme hold var to ruhåret 
hønsehunde, to kleiner mün-
sterlændere, en weimaraner og 
en korthåret hønsehund. Vores 
hold bestod udover vore to 
vizslaer af tre korthåret hønse-
hunde, to gammel dansk høn-
sehunde, en tysk langhår og en 
epagneul bleu de picardie.
  Hundene blev afprøvet i 
rødbeder, roer, stub og græs. 
Meget afvekslende og spæn-
dende. Der var pænt med fugle 
og god stemning, og hundene 
fi k virkelig arbejdet. Vizslaerne 
kunne glæde sig over tre præ-
mieringer: Athos fi k sin første 

1. præmie, Sally fi k 3. præmie, 
og Dali fi k 3. præmie. Harley 
og Yellow var desværre ikke så 
heldige på dagen.
  Afslutningen med kritik og 
præmie overrækkelse fore-
gik igen på Sælvig Bugtens 
Camping, hvor Karen og Holger 
kunne takkes for deres store 
arbejde med at gennemføre et 
så omfattende prøvearrange-
ment så perfekt.
  Også dommerne fi k tak for 
deres positive holdning og gode 
indsats: Bjørn Hemme, Tommy 
Hougaard og Mona Storgaard. 
Terrænlederne blev også tak-
ket for en fl ot indsats: Søren 
Jørgensen, Holger Pedersen og 
Børge Wæverstrøm.
  Vi valgte at blive på Samsø 
til søndag eftermiddag, så 
vi kunne udforske resten af 
øen. Her fi k vi set den meget 
kuperede nordlige del og genså 
de frodige marker med bl.a. 
masser af græskar.
  Turen til Samsø var på alle 
måder en dejlig oplevelse, 
som vi kan anbefale til andre 
hundefolk.
  Anne Secher

Vizslaholdet på Samsø. Foto: Anne Secher.

Jagthunden nr. 6/2019



52

DANSK VIZSLA KLUB

Kontingent for 2020
Husk kontingent senest 01.01.2020
  Alm. 350 DKK Familie 450 DKK
  Betal ved bankoverførelse Reg. nr. 1551 kontonr. 1758284 
  Hold i øvrigt øje med hjemmesiden generelt, bl.a.  med hensyn til 
forårsudstillingerne i 5 klub regi januar/februar 2020.

Kennel R¯nnegaards holdt hvalpetræf for T og U-kuldet 
Der var fi re fra hvert kuld som kom den 31. august. Vi havde lejet 
lokale og klubhus af den lokale jagtforening. Vi startede dagen 
med lidt morgenmad og snak om vores hunde og trænings tips.
  Derefter gik vi i gang med lidt forskellige poster. De fi k prøve på 
schweissspor, kaninslæb, standtræning med fi skestang, vandap-

portering og apportering af vildt/dummy. 
  Vi afsluttede dagen med pølsegrillning.
  Vi havde en god dag og hundene var godt trætte.
  Sandra Stålberg (alle fotos)
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På falderebet

Fra redakt¯ren
Formanden for Dansk Bre-
ton Klub, Søren Stenhøj, har 
besluttet sig for at ikke at 
genopstille til formandsposten 
ved næste generalforsamling. 
  Søren har gjort en kæmpe 
indsats for bretonklubben, og 
vi skylder ham en stor tak for 
indsatsen gennem årene. At 
være formand for en special-
kub er pr. defi nition ikke nogen 
nem opgave – vi har alle i klub-
ben vores egene holdninger til 
klubbens og racens udvikling, 
og det er næsten umuligt at få 
alles opbakning.
  Nu skal vi så fi nde en ny 
formand, og jeg håber, at den 
nye formand vil sætte strøm 
til den transformationsproces, 
som alle livskraftige organisa-
tioner konstant skal arbejde 
med. Den nye formand skal 
løfte en tung arv, men også 
føre os frem mod nye visioner 
og nye mål.
  Klubben er meget livskraftig, 
og en breton er en populær 
jagthund, så der er nok af po-
sitive elementer at bygge på. 
Pøj-pøj med valgkampen.
  Lasse Iversen Hansen

DANSK 
BRETON KLUB

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

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

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

www.breton.dk

Som de fl este ved, så har jeg 
meddelt, at jeg ikke ønsker 
genvalg som formand på gene-
ralforsamlingen i april 2020. 
  Hvorfor, er der mange som har 
spurgt. Det skyldes, at jeg ikke 
føler, at jeg efter min sygdom i 
2016/2017 besidder de nødven-
dige kræfter, der sikrer, at jeg 
kan følge tingene fornuftigt til 
dørs, når jeg kommer hjem fra 
arbejde. Det er ikke tilfredsstil-
lende – for mig og klubben. Min 
arbejdsgiver kræver jo trods 
alt en indsats fra mig, hvis der 
skal brød på bordet og råd til 
hundehold og jagt. 
  Dernæst skal det ingen hem-
melighed være, at arbejdet 
i FJD fra 2010 og frem til og 
med oprettelse af SJD i 2019 
på mange måder har været 
en lang og mental opslidende 
proces. Det skyldes ikke dårlig 
kemi med udvalgte personer, 
men især at fokus fra vores 
nære samarbejdspartnere efter 
min bedste opfattelse ikke har 
tjent racernes/specialklub-
bernes interesser, men ukritisk 
har været målrettet personlige 
interesser – altså inden for 
hundesporten.
  Der har været alt for stor 
fokus på de (mega) prøveaktive 
hundeførere, som har sat sig 
til rette i de besluttende stole. 
De plejer nu nok at kunne klare 
sig! Men, dette er nok en natur-
lig konsekvens af et faldende 
hvalpetillæg for alle racer, og 

dermed et medlemsfald af 
almene jægere med stående 
hund i klubberne. Så overlades 
scenen til de ”semi-professi-
onelle” og avlsfanatikere! Er 
det udviklende for klubberne/
racerne? Linjen i det nye SJD 
er med fokus på prøver, og så 
kan det konstateres, at fl ere 
specialklubber her i efteråret 
har valgt ”egne” prøver/aktivi-
teter frem for fællesskabet og 
udvikling af dette. Enhver so 
synes bedst om sine grise!

Selv om tidens trend fortsat 
tyder på færre stående jagt-
hunde, så må det til hver en tid 
handle om, at en specialklub 
arbejder for racens bedste, 
herunder promoverer den stå-
ende jagthund til den danske 
jæger. Det gør vi ikke ved – lidt 
provokerende sagt – som grise 
at samles omkring truget og 
stikke røven bagud!
Derfor er jeg især glad for, at 
klubben fortsat kan præsen-
tere tre allestedsnærværende 
aktivitetsudvalg suppleret 
med lokale ad hoc-tilbud til 
alle ejere af bretons. Det er 
simpelt hen imponerende og 
vækker positiv opsigt over hele 
linjen inden for vores verden 
af stående jagthunde. Uanset 
faldende hvalpetillæg, så skal 
jeg blot opfordre til, at dette 
store engagement understøt-
tes og fastholdes. 
  Faktisk kan det gøres bedre 

endnu, hvis vi igen får genop-
dyrket den sværere apportering 
og jagtprøver (Hubertus) i de 
kommende år. Gerne i en ny 
form, hvor fl ere kan være med. 
Og, så gør det heller ikke noget, 
hvis vi sammen med de mange 
glade hundeejere af breton 
strammer kvaliteten i hundens 
arbejde – både før og efter 
skuddet!
  Så vil jeg konkludere, at den 
danske breton har det godt. 
Den kan gøre sig eksteriørmæs-
sigt, den kan fortsat matche 
de øvrige engelske racer på 
marken og samtidig være 
interessant i forhold til de kon-
tinentale racer. Sundhedsmæs-
sigt har racen et godt ry. Der 
er ingen specielle faresignaler, 
og på HD-området har vi en 
fornuftig og pragmatisk tilgang 
til tingene. Selv om opdrættere 
og hanhundeejere skal lægge 
lidt klejner i dyrlægens cigar-
kasse, så er det et godt signal 
at sende til omverdenen, at vi 
fotograferer vores hunde.
  I forhold til avl med bretons 
i Danmark så skal jeg gerne 
indrømme, at jeg i de sene nat-
tetimer har siddet og ønsket, 
at fl ere af klubbens dygtige 
hundeførere tager lidt fl ere 
hanhunde ind i deres hunde-
hold. Hanhundelisten er ikke 
speciel stor, og det vil da være 
rart, hvis udbuddet af han-
hunde, som opfylder de få og 
gode krav på hanhundelisten, 
bliver lidt større her hjemme 
i lille Danmark end for nuvæ-
rende.

Det skal afslutningsvis lige 
understreges, at jeg ikke siger 
farvel og tak. Så aff ældig er 
jeg heller ikke. Jeg har en ny 
hund på vej, og mon ikke der 
snart lander et nyt ungt håb 
på adressen. Jeg stiller fortsat 
gerne op for klubben og delta-
ger aktivt, hvis der er brug for 
det. Jeg påtager mig også gerne 
mere formelle opgaver, hvis det 
er aktuelt. Så I slipper ikke for 
mig, ligesom jeg og familien 
ikke vil slippe jer.
I ønskes alle en god jul og et 
godt nytår. Vi ses om ikke 
andet til hovedprøven.
Søren Stenhøj

Søren Stenhøj, hvor han har det bedst - markprøve. Foto: Lasse Iversen Hansen. 
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Ny Dansk Brugs Champion
Tillykke til Thomas Klit, der 
med Kenzo (Stevnsåen’s Mirell 
/ Cyrano De Saint Lubin) har 
opnået fl otte præstationer på 
både internationale udstillinger 
og på internationale markprø-
ver.
  Kenzo har følgende præmi-
eringer: 
3x1.pr. i ungehunde klassen
3x1.pr. i åben klasse
2x2.pr i åben klasse
1x2.pr. i brugsklasse
11 x er han placeret på vinder-
klasse heraf er de 4 som 1.v 
Kenzo er 2 gange placeret på 
Dansk Kennel Klubs Mester-

skabsprøve:
I 2016 blev han 6.v og
I 2018 blev han 1.v.

I 2016 blev han Dansk Udstil-
lings Champion og I 2019 blev 
han Dansk Brugs Champion.
  Da Kenzo i 2016 som tre- årig, 
blev Svensk mester med 1.v – 
er han nu også International 
Champion. 
  Kenzo blev i 2018 Årets Hund i 
Dansk Breton Klub.
  Herudover er Kenzo fl ittigt 
anvendt i avlen og det forstår 
man jo godt, når man se på 
ovenstående. Kenzo - ny dansk brugschampion. Foto: Anni Hansen.

Storvildtjæger og bretonmand

Torsdag d. 31. oktober havde 
Fakkeløjterne indbudt til 
foredrag med Per Kaufmann, 
som udover at være en erfaren 
jæger, med mange forskel-
lige vildtarter på CV´et, kendt 
fra Nak og Æd, også er en tro 
bretonmand.
  Vi mødtes centralt i Fre-
dericia, hvor vi havde lånt 

nogle kursuslokaler af Jans 
arbejdsgiver Lely, og så havde 
vi sendt en indbydelse rundt til 
Fakkeløjterne, hvor de og deres 
familier var blevet indbudt. Der 
var plads til 40, og der var fuldt 
hus, så det kunne kun kaldes 
en succes.
  Vanen tro, var Per sprudlende, 
og efter en præsentation af 

Per, som er en af de få hel-
dige bretonejere, som har en 
”Longnosed ” breton, begyndte 
et forrygende foredrag.
  Lattermusklerne blev rørt, da 
Per på sin sædvanlige måde 
fortalte om sin spæde start 
som jæger, og hvordan han 
udviklede sig til at være trofæ-
jæger, og efterfølgende kunne 
leve af sin hobby.
  Han fortalte med stor humor, 
om de svært tilgængelige 
jagtmarker og de interessante 
trofæer.
  Til sidst fi k vi historien bag 
Nak og æd, når kameraet er 
slukket, hvordan man skaff ede 
øv-dyrene (navnet taberdyr 
må man ikke mere sige), og 
hvordan holdet bag researcher, 
inden udsendelsen blev til.
  Til sidst fi k vi svar på spørgs-
målene; Er Nicolai altid sådan, 
og har han falkeblik? Er Jørgen 
en god jæger og skytte? 

  I den indlagte pause var der 
hjemmebagt kage og kaff e.  
  Benny havde tages noget tøj 
med fra butikken, og han havde 
på dagen nogle gode tilbud, 
som fl ere benyttede.
  Vi afholdt foredraget med 
Per, fordi vi havde haft lidt 
overskud i vildtkassen. Et ar-
rangement som igen er med 
til at styrke sammenholde 
mellem alle dem, som kommer 
og træner.
  Med den succes vi har haft i år, 
vil vi næste år igen prøve med 
et andet emne, og mon ikke vi 
kunne fi nde andre spændende 
personligheder i klubben, som 
vi kan invitere.
  Fortsat knæk og bræk her i 
jagtsæsonen. Vi ses næste 
forår til marktræningen. 
  Winnie

De har store hjorte Over There – Per Kauff mann. Foto: Winnie B. Larsen

Årets hovedpr¯ve 2020
Klubbens hovedprøve foregår i dagene fredag den 3. til søndag 
den 5. april 2020. Den afvikles på Sjælland, hvor Faxe Vandrehjem 
bliver standkvarter.   Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Mere 
information følger på klubbens hjemmeside samt i Jagthunden /
februar 2020.   Bestyrelsen

Hovedprøven er et af årets højdepunkter.Foto: Lasse Iversen Hansen.
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Den 11. november 2019 døde 
vort mangeårige medlem af 
Dansk Breton Klub, Mogens 
Langvad. Han blev 81 år gam-
mel
  Gennem alle årene var han 
dybt engageret i både hunde-
sporten, jagten og klubbens 
ve og vel. Han var således 
med fra den spæde start i 
1960’erne og oplevede bre-
tonracens udvikling og vækst 
gennem tiden og frem til der, 
hvor vi nu befi nder os. 

  Som opdrætter prægede han 
i mange år klubben på bedste 
vis, og derfor er kennelnavnet 
Langvad også et navn, der 
står stor respekt om i Breton-
kredse.
  I april 2019 bragte Jagthun-
den en artikel om bl.a. Mo-
gens Langvads store indsats 
for bretonen.  
  Æret været Mogens Lang-
vads minde.
  Lasse Iversen Hansen.

Jagt forbi
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Generalforsamling 2020
Dansk Breton Klubs generalforsamling afholdes fredag den 3. 
april 2020 kl. 20.00 Faxe Vandrehjem, Østervej 4, 4640 Faxe
.
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning (foreslås at være en del af bestyrelsens 
beretning)
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og med-
delelse af ansvarsfrihed 
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand 
       Formand Søren Stenhøj ønsker ikke genvalg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
       Anni Hansen er på valg
       Claus Raahauge er på valg
6.3 Valg af 2 suppleanter (for et år)

6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt 
(Årets unge hund 2019 og Årets Hund 2019)

Husk, at forslag til kandidater til bestyrelsen samt forslag i øvrigt 
skal være formanden i hænde senest den 15. februar 2020.

Mere præcis info vil blive annonceret på hjemmesiden. 
Bestyrelsen

Årets hunde 2019
Indstilling til årets hunde kan inden generalforsamlingen den 3. 
april 2020 fremsendes til formand Søren Stenhøj, ssj@gribsko-
vens.dk.
  Kriterier for opnåelse af point kan fi ndes på DBK´s hjemme-
side under Resultater/Pokaler og derefter Årets unge hund eller 
Gætte mindepokal.
  Bestyrelsen

Prebens efterår
Nogle gange går det ikke helt 
som man forventer, og andre 
gange går det helt som forven-
tet.
  I vores lille hus er der pt tre 
bretons. En ældre dame, der 
er pensionist, en ung hund på 
seks måneder og en på syv år. 
Det er hende, historien handler 
om. Vi kan jo kalde hende for 
Preben.
  Preben har aldrig været den 
store markprøvehund. Hun 
har været for svingende i sin 
præstation, og har ikke gået 
stort nok, så da efterårssæ-
sonen startede i år besluttede 
vi, at hun fi k en sidste åben 
klasse for hyggens skyld på en 
prøve, vi ved plejer at være en 
hyggelig dag.
  Samtidig tilmeldte vi hende 
til DBK’s vinderklasse, vi skulle 
godt nok meget tidligt op, men 
breton-folket er jo altid hyg-
gelige at være sammen med, 
så pyt.
  På den første prøve, kom vi 
på en rigtigt godt hold, kun 
hyggelige folk, en god dommer 
og dejlige hunde, så det kunne 
kun blive en god dag.

Vi regnede ikke med, at vi 
skulle være med ret længe, så 
vi havde meldt til vejfest kl. 17, 
det kunne vi da sagtens nå. Da 
Preben havde været ude i seks 
slip, havde gået som død og 
djævle, dækket sin mark fl ot, 
og havde haft en perfekt situa-
tion, måtte vi se i øjnene, at vi 
skulle til præmieoverrækkelse, 

og en besked blev sendt hjem 
til vejen. Vi blev lidt forsinket.
  14 dage efter pakkede vi 
Preben og hendes veninder 
klokken meget tidligt og drog 
afsted mod Ballum
  Da vi så programmet, blev vi 
hurtigt enige om, at dagen nok 
ikke blev ret lang, det var bare 
gode meget dygtige hunde og 
drevne hundeførere.
  Terrænlederen lovede os 
rigeligt med fugle, og det havde 
han helt ret i.
  Igen gik Preben som død og 
djævel, passede sin mark fi nt 
og fi k fl ot kritik af dommeren 
og da Preben havde en god fug-
letagning blev Preben rangeret 
som nr. 2 på vores hold.
  Helt usædvanligt var der ikke 
nogle af hundene på det andet 
hold, der kunne tumle fuglene, 
så der var ikke nogen fra det 
hold med over middag.
  I matchningen holdt Preben 
sin placering, så lige pludselig 
skulle vi med til præmieover-
rækkelsen. Det havde vi jo ikke 
regnet med, så vi fi k lynhurtigt 
bestilt eftermiddagskaff e. 
  Oven i købet fi k vi en invi-
tation til DM med hjem. Det 
havde vi aldrig troet skulle 
overgå Preben.

Endelig kom så DM-dagen, 
lykke underbukserne, lykke 
sokkerne, lykke vesten og lykke 
snoren blev pakket og vi tog 
afsted med en forventning om 
at få et: – Tak for i dag, efter 
første slip.

  Da vi ankom til mødestedet, 
var der en sitrende stemning. 
Det var ikke kun deltagerne, der 
var spændte, men også skytter 
og dommere var lidt mere stille 
og gik lidt rastløse rundt.
  Afgangen til terrænet foregik 
i god ro og orden. Dommer og 
terrænleder gav de sædvanlige 
instrukser. Dommeren var dog 
lidt mere konkret i forhold til de 
ting han ikke ville acceptere.
  Vi kom ud på nogle fi ne 
roemarker med lige præcis det 
antal fugle, man kunne ønske 
sig.
  Første hund røg ud efter tre 
minutter, og så gik det ellers 
derud af.
  Preben skulle ud i sidste slip, 
så Prebens fører kunne nå at 
få en hel sommerfuglefarm i 
maven, men igen overraskede 
Preben. Preben gav den gas, 
dommeren mente dog at Pre-
ben godt kunne have dækket 
sin mark lidt bedre, men ellers 
en ok kritik og vigtigst af alt, 
dommeren sagde ikke: – Tak 
for i dag.
  Preben var ude i endnu et slip, 
og aldrig har vi set Preben gå så 
godt før. Her sagde dommeren 

heller ikke: – Tak for i dag.
  Preben kom ud for tredje 
gang, slog et par slag på mar-
ken, svingede rundt i en fast 
stand, stod et godt stykke tid, 
inden, fører og skytter kom på 
plads. Føreren gav rejseordre, 
og Preben rejste hårdt, meget 
hårdt en fasan, som bliver 
skudt og apporteret. Desværre 
glemte Preben at stoppe op, 
efter hun har rejst fuglen. Og 
nu var det så at dommeren 
sagde: – Tak for i dag .
 
Nu sidder vi og tænker, hvad 
søren er der sket med Preben, 
hvorfor er hun så godt gående, 
når nu vi egentlig havde aftalt 
at hun skulle være jagthund 
(hun er i øvrigt en perfekt jagt-
hund, der altid fi nder, de fugle 
der er). Har hunde en sjette 
sans, er det kiropraktor besøg, 
der har løst op for noget, vi 
ikke har været klar over, har vi 
trænet på en anden måde, end 
vi plejer. 
  En ting er vi i hvert tilfælde 
klar over. Man skal ikke bare 
tro, at ens forventninger altid 
bliver opfyldt. 
  Hilsen Prebens mor. 

De forventningsfulde deltagere ved DM 2019. Foto: Merete Larsen. 
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Et fantastisk efterår for pointerne

Meddelelser
Kontingent 2020
Opkrævning af kontingent 
for 2020 bedes betalt senest 
inden udgangen af januar.
  Ordinære medlemmer,400 kr. 
  Udlændinge, 450 kr. Hus-
stand,100 kr. B-medlem og 
sædbank 200 kr.
  Bedes indbetalt på konto i 
Danske Bank Reg. nr. 0933 
Konto nr. 4378127572. 
  Udlandet:  Swift/Bic: 
DABADKKK Iban nr. 
DK2230004378127572.
  Kontingent kan også betales 
på MobilePay nr. 2238 9984

Generalforsamling
DPK afholder generalforsam-
ling i forbindelse med hoved-
prøven ved Holbæk, fredag d. 
3. april.
Dagsorden i følge lovene.

DANSK 
POINTER KLUB

Formand:
Flemming Fuglede Jørgensen, 
Trudslevvej 58, 9480 Løkken. 
Tlf. 98 88 30 03/20 30 00 03. 
e-mail: Borupgaard@mail.
tele.dk.

Kasserer:
Anny Diederichsen, 
Riglandsevej 3, Drenderup, 
6580 Vandrup. Tlf. 75 59 82 
53/6 130 82 53. 
e-mail: stenmarken@email.
dk. 

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

www.pointerklub.dk

Årets efterårsvinderklasse blev 
afviklet ved Rødby, hvor terræ-
nansvarlig Ole Schmidt havde 
fremskaff et særdeles gode 
terræner til denne prøve. Alt 
klappede i afviklingen, og vi er i 
klubben Ole meget taknemme-
lig for at være behjælpelig. Tak!
 Terrænerne omkring Darket 
var velbesatte med fugle, og de 
to dommere John Bak og Claus 
Raahauge, havde fi ne betin-
gelser for at bedømme de 18 
startende pointere.
  Dommerteamet valgte at tage 
ni hunde med over middag, 
hvor 2. heat og matchningen 
blev afviklet i en stor roemark, 
der var velbesat med agerhøns 
og fasaner.
  Det var lige ”guf” for de ruti-
nerede hunde, som med deres 
erfaring og fi ne dressur strøg til 
tops. Det blev således en fi nale 
mellem Fugledes Ultra og 
Frierfj ordens Randi. Vinderen 
af slippet ville samtidig blive 
brugschampion. Det blev sidst-
nævnte, som sammen med 2. 
og 3.vinderen kvalifi cerede sig 
til Danmarksmesterskabet.
  Placeringerne blev som følger:
1.vinder med CK Frierfj orden 
Randi, Jens Have, og blev 
hermed brugschampion 2.vin-
der med CK Fugledes Ultra, 
Flemming Fuglede3.vinder 
Boelsgaard’s Tuxido, Anne 
B.Hansen/Tom B. Hansen4.vin-

der Fugledes Chack, Flemming 
Sørensen. 5.vinder Boelsgaard’s 
Monet, Henning Hansen
  Tak til Ole Schmidt og hans 
dygtige hjælpere, til dom-
merne for at afsætte en dag til 
glæde for os, samt ikke mindst 
hundeførere og tilskuere der 
havde taget turen til Lolland – 
vi kommer gerne igen!

På de fem fælles vinderklasser 
op til DM, gjorde pointeren i år 
en fl ot fi gur. Det har i perioder 
knebet lidt med at slå til på 
disse prøver, men i år sikrede 
pointerne sig sejren på to ud 
af fem prøver. Tilmed blev det 
til en række fi ne placeringer på 
disse prøver. 
  Resultaterne var som følger: 
DJ Terkelsbøl: 1.vinder med CK 
Niholys Bess, Tage Jessen/Niels 
Holger Lykke 2.vinder Fugledes 
Chack, Flemming Sørensen 
3.vinder Boelsgaards Tuxido, 
Anne B.Hansen/Tom B. Hansen
  SJD Assens: 3.vinder Spurv-
fugldalens Quincy, Lasse 
Weberg 5.vinder Astrups Bo, Jes 
Kragh.
  SJD Eskilstrup: 2.vinder LN 
Pointmanns Zeppo, Bent 
Petersen
  DJ Ruds Vedby: 1.vinder med 
CK og Cacit Fugledes A Mille, 
Flemming Sørensen
  SJD Vildbjerg 2.vinder Bendt 
Juno, Anne B. Hansen

I år blev årets Danmarksme-
sterskab afviklet med ud-
gangspunkt fra Eskilstrup på 
Falster. Her havde prøveleder 
Anders Varming og terrænan-
svarlig Jan Lorenzen, gjort et 
stort arbejde for at skabe nogle 
gode rammer for os engelske 
hundefolk. Og dette lykkes til 
fulde. Velegnede terræner og 
en fi n fuglebestand, gjorde det 
til et DM, hvor der var mange 
fugletagninger. Tak til de ter-
rænledere som var involverede 
i prøven!
  Der var følgende pointere til 
start: Frierfj ordens Randi, Bo-
elsgaards Tuxido, Bendts Juno, 
LN Pointmanns Zeppe, Spurv-
fugldalens Quincy, Niholys 
Bess, Fugledes Ultra, Fugledes 
Chack og Fugledes A Mille.
  Der var tæt konkurrence på 
de tre hold, og selvom der var 
skudt over fl ere, så kom der tre 
pointere med i 2. heat. Fugle-
des Ultra i kat. 1A, og Frierfj or-
dens Randi og Fugledes A Mille 
i kat 1B. Alle tre pointere havde 
fugletagninger i 2. heat, og var 
således også med i matchnin-
gen. 
Her startede Mille med at 
kæmpe om 4. pladsen, men 
blev slået på fugl. Fugledes Ul-
tra startede herefter sin march 
mod toppen. Først vandt den 
”kampen om 4.pladsen”, der-
næst havde den en fugletag-

Danmarksmester 2019: Fugledes Ultra, e&f Flemming 
Fuglede Jørgensen. Foto: Annette Lorentzen.

Vinder af DPKs efterårsvinderklasse. 2019: Frierfjordens 
Randi, e&f Jens Have. Foto: Anne B. Hansen.
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ning mod Frierfj ordens Randi, 
og endnu en fugletagning i 
fi nalen mod Åens Prisca, der 
betød at Fugledes Ultra blev 
Danmarksmester 2019. Sam-
tidig opnåede Fugledes Ultra 
titlen som brugschampion.
  Se i øvrigt fyldestgørende 

reportage fra DM på fælles-
siderne.

I løbet af efteråret har klub-
bens fået hele seks nye cham-
pions. To hunde har opnået den 
fornemme titel som brugs-
champion. Det er Frierfj ordens 

Randi, ejer og fører Jens Have 
og Fugledes Ultra, ejer og fører 
Flemming Fuglede Jørgensen.
  Fire hunde er blevet jagtcham-
pions. Niholys Bess, ejer Tage 
Jessen og fører Niels Holger 
Lykke. LN Pointmann Zeppo, 
ejer og fører Bent Petersen, 

Fugledes A. Mille, ejer og fører 
Flemming Sørensen og Isa, ejer 
og fører Allan Bredsgaard. 
  DPK ønsker de pågældende 
ejere og førere tillykke med de 
fornemme titler. 
  Flemming Sørensen

Arrangementer
Vintermøde
Vintermøde afholdes lørdag 
d. 18. januar kl. 10:00 ved Fre-
dericia, Bæredygtig landbrugs 
domicil.
 Mere herom senere på DPK’s 
hjemmesiden.

Familiedage
Reserver weekenden 5.-6.-7. 
juni til vores familiedage.
  Familiedagene som har 
25års jubilæum i 2020 løber af 
staben på Djursland, hvor de 
første familiedage også blev 
afholdt.

Forårs og vinter træning 2020
Region II
DPK.s Forårstræning på Kon-
genshus Heden
  Lørdag den 16. februar og 
søndag den 23. februar 2020 
afholder vi fællestræning på 
heden. Vi mødes på parke-
ringspladsen ved Kongenshus 
kro kl. 9.30. Alle engelske 
jagthunde er velkommen. Pris 
50 kr. pr dag.
  Tilmelding til Jens Have mobil 
30228202, SMS eller E-mail 
jens.have@mvbmail.dk
Man kan bestille overnatning 
på Kongenshus Kro & Hotel. 

Adresse: Vestre Skivevej 142, 
8800 Viborg, Danmark. Tele-
fon:+45 97 54 81 25.

Region III
Der afholdes træning om-
kring Sdr. Hygum og Harreby 
i Sønderjylland søndag den 
16. februar og søndag den 23. 
februar, hvis vejret tillader det. 
  Vi mødes hos Bent Olsen, 
Grammingtoften 1, Sdr. Hy-
gum, 6630 Rødding, kl. 09.30. 
Tilmelding til Allan Diederich-
sen på 22389984 eller Bent 
Olsen 21755857. Alle engelske 
racer er velkommne.

Region IV.
Vintertræning Fyn
I lighed med tidligere år, 
afholder ESK og DPK fælles 
vintertræning for alle engelske 
hunde. Første gang søndag 
d. 16./2. kl. 9.00.  Mødested: 
Sødingevej 28 5750 Ringe.
  Anden gang lørdag d. 29./2. 
kl. 9.00. Mødested: Blang-
strupvej 12 5610 Assens
  Tilmelding til: Anders Var-
ming 40792617, Alex Nissen 
40434850. Husk madpakke og 
godt humør.

Ungdom

Ved markprøven ved Otterup den 
16. oktober 2019 fi k en af klubbens 
unge og nyeste medlemmer sin første 
markprøvepræmiering. Ida Olsen og 
Miska opnåede i deres første prøve en 
2. præmie i Åkl. Et stort tillykke.
Foto: Philip B. Hansen.

D¯dsfald
Vores mangeårige medlem 
Jørgen Rodiger er efter lang 
tids sygdom afgået ved 
døden den 23. september 
2019. ære være Jørgens 
minde.

Nekrolog. Lis Skov

Et langt liv med hunde, hun-
desport og kennel afsluttedes 
d. 15. oktober 2019, da vort 
mangeårige æresmedlem Lis 
Skov sov ind i hjemmet 89 år 
gammel.
  Fra barnsben var Lis præget 
af sin fader, A. P. Andersen, 
stifteren af kennel Oksby.
  De to avlede fremragende 
jagt og sportshunde med 
utallige fornemme resultater. 
Senere blev også hundenes 
exteriør sat i højsædet. Kulmi-
nationen af dette må vel være 
Oksby Fly, Som blev far til 
Alsbjergs Sep.
  Lis har gennem tiderne 
udvist stor hjælpsomhed over 
for nye, unge hundeejere, som 
har nydt godt af hendes store 
viden om pasning og omgang 
med hundene.
  Da hun ikke selv var aktiv 
længere, fulgte hun stadig le-
vende med i hundesporten og 
bevarede sin evne til at glæde 
sig over andres gode resulta-
ter. Til det sidste var hun klar 
og skarp i hovedet og beva

rede sin humoristiske sans.
  Kennel Oksby føres nu videre 
i tredje generation af datteren 
Amme Marie og Alex Nissen.

  Æret være Lis Skovs minde. 
  På vegne af pointervenner. 
  Thorkild, Christian, Aage-

Lis og Oksbys Fly.. Privat foto.
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ESKs efterårsvinderklasse

Vinterm¯de på 
Fyn
Vintermøde på Fyn bliver 
torsdag d. 16./1. kl. 18.30. I 
lokalerne hos Aquila Triventek, 
Industrivej 9, 5580 Nr. Åby.
  Mødet bliver som tidligere år 
afholdt sammen med DISK, 
DGSK og DBK.
  Der vil på mødet være afsat 
tid til de enkelte klubber, så 
de kan informere om, hvad der 
rører sig internt i klubben.
Øvrige punkter: Indlæg om 
bevægelsesapparatet på vore 
hunde.
   Opfølgning på sidste års 
debat om udviklingen i vore 
prøver. I år med fokus på vore 
vinderklasser.
  Mød op, og giv dit bidrag til 
debatten
Pris for deltagelse: 50 kr. for 
kaff e, brød og en øl eller vand.

Tilmelding til: Torben Andrea-
sen (DBK) 20488690, Gun-
nar Jensen (DISK) 51324035), 
Anton Dahl (DGSK) 22748040 
eller Anders Varming (ESK) 
40792617.

ENGELSK 
SETTER KLUB 
I DANMARK

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

Kasserer:
Peer Vinding Clausen, 
Ravnsøvej 6, 7200 Grindsted. 
Tlf. 75 31 02 21.
e-mail: pvc@vindingetco.dk.

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

www.engelsksetterklub.dk

Det var på fynsk jord, at årets 
vinderklasse blev afviklet. De 
engelske hundefolk på Fyn 
har i lighed med andre ste-
der i landet en god tradition 
for, at man på tværs af racer 
hjælper hinanden, når større 
arrangementer skal afvikles i 
landsdele.
  Pointerfolkene Alex Nissen og 
Steen Bendt stillede sammen 
med ”vore egne” Anders og 
Lars Nielsen fi ne og velpas-
sede terræner til rådighed for 
formiddagens afprøvning. Og 
Jan Poulsen, der for et par år 
siden konverterede fra ruhår til 
gordon setter, havde åbnet sine 
ligeså fi ne terræner for 2. heat 
og matchning.

Vejrudsigten havde lovet pænt 
vejr de tidlige formiddagstimer 
og herefter solid regn resten af 
dagen. 
  Og vejrguderne holdt ord. Pa-
role og opråb forgik i noget, der 
minde om solskin på Vissen-
bjerg Storkro, hvor prøveleder 
Anders Varming med erfaren og 
kyndig hånd sørgede for, at alle 
29 deltagere kom sikkert afsted 
til de tre prøvesteder. 
  Anders havde i øvrigt på 
dagen fl ere kasketter på: Han 
var prøveleder, han demon-
strerede (nok engang) sine 
evner på jagthorn, og han var 
hundefører.
  Men sidst på eftermiddagen 
blev der åbnet for sluserne 
ovenfra. En overgang stod det 
faktisk bogstaveligt talt ”ned i 
stænger”.
  Store marker med efterafgrø-
der var de dominerende ter-
ræner, men et af holdene blev 

også præsenteret for en stor 
roemark. Og der var passende 
med fugle på stort set alle mar-
ker, hovedsageligt agerhøns, 
men også fynske fasaner blev 
præsenteret for hundene.
  Da middagstimen oprandt, 
og dommerne gjorde status 
for formiddagens afprøvning, 
havde alle hundeførere haft 
chancer for at fi nde fugl på 
terrænerne.

Frokosten og eftermiddagens 
afprøvning foregik på Ørnfelt 
Gods. 
Ni hunde havde passeret nåle-

øjet til 2. heat. Hundene blev 
sluppet i en stor mark med gul 
sennep, og det skulle vise sig 
at være en vanskelig opgave for 
dem, at fi nde og styre fuglene i 
den våde og velvoksne vege-
tation.
  Men syv hunde overlevede 
2. heat og fi k adgang til den 
afsluttende matchning, som 
blev afviklet på en stor og over-
skuelig frøgræsmark, hvor de 
mange tilskuere for alvor kunne 
følge med i hundenes sidste og 
afgørende slip.
  Prøvens sidste kapitel foregik i 
stilfulde rammer foran Ørnfelts 
klassiske hovedbygning. 
  Ordførende dommer Joackim 
Skovgaard, havde sammen 
med dommerkollegerne Jørgen 
Gordon Andersen og Flemming 
Sørensen udført en kompe-
tent og sikker bedømmelse af 
hundene på årets vinderklasse. 
Der er vist ingen tvivl om, at 
vejret, heller ikke for dom-
merne, havde været en venlig 
medspiller på dagen, men 
nedenstående seks hunde blev 
de fortjente vindere af Vinder-
klassen 2019:

Fuld fart. Foto: Kenneth Asmussen.

Eftertænksomhed eller betænkelige miner? Foto: Kenneth Asmussen.
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Dansk triumf ved Svensk Derby 2019
Svensk Derby er lidt anderledes 
end det derby, vi kender fra 
Danmark. For det første er det 
en efterårsprøve, men det kræ-
ver også kvalifi cering gennem 
en præmiering på marken for at 
kunne starte. Typisk kræver det 
en 1. præmie, men er der ikke 
nok forhåndstilmeldte der har 
opnået 1. præmie, så tages 2. 
præmier med og så fremdeles.
  I år var der 26 hunde til start, 
som på førstedagen var fordelt 
på to hold. Afprøvningen på 
førstedagen afvikles som en 
normal svensk vinderklasse, 
og som i Danmark, så tages de 
16 bedste hunde med videre 
på anden-dagen. Er der ikke 16 
placerede hunde, kan hundene 
tages med på format. På 2. 
dagens afprøvning starter alle 
hunde igen ligeligt, og placering 
og bedrift fra dagen forinden 
medtages derfor ikke.
  Ved vinderklasse i Sverige 
er startrækkefølgen allerede 
fra morgenen bestemt ved 
lodtrækning, og dagen afvikles 
som en slags matchning, hvor 
dommeren typisk kører to til 
tre runder og rangerer hundene De tre danske vindere. Foto: Sarah Cecilie Jensen.

Sjællandske Vinterm¯de 
16. januar 2020 
I et efterhånden traditionsrigt 
samarbejde med Dansk Irsk 
Setterklub og Dansk Gor-
don Setterklub afholder ESK 
vintermøde på Sjælland den 
16. januar. Mødestedet er som 
tidligere Ringsted og omegns 
Jagtforenings Klubhus på Tol-
strupvej 23, Ringsted. Mødet 
starter kl 19:00.
  Entré inkluderet kaff e og 
kringle 50 kr. Tilmelding er en 
nødvendighed af hensyn til 
planlægningen, og denne vil vi 

gerne bede om senest den 13. 
januar. Tilmelding sker til de 
respektive klubber og Engelsk 
Setterne melder til Klaus Ole-
sen mail:olsenlk@privat.dk.
  Programmet er ikke helt 
fastlagt, men der vil naturligvis 
i lighed med sidste år være 
præsentation af klubbernes 
aktiviteter og tilbud i måne-
derne fremover. Følg med på 
hjemmesiden, når vi nærmer os 
mødetidspunktet.

Vintertræning Fyn
I lighed med tidligere år, 
afholder ESK og DPK fælles 
vintertræning for alle engelske 
hunde. 
  Første gang søndag d. 16./2. 
kl. 9.00.
  Mødested: Sødingevej 28, 
5750 Ringe

  Anden gang lørdag d. 29./2. 
kl. 9.00.
  Mødested: Blangstrupvej 12, 
5610 Assens.
  Tilmelding til: 
Anders Varming 40792617.
Alex Nissen 40434850.
Husk madpakke og godt 
humør.

Vinderpanelet. Foto: Kenneth Asmussen.

1.-vinder med CK: Nordvestjy-
dens Odin, Kurt Nedergaard.
2.-vinder med CK: Tobølbjergs 
Sus, Søren Gottfredsen.
3.-vinder: Danceættens Legrey 
de Malou , Anders Due.
4.-vinder: Tobølbjergs Lamison, 
Allan Nissen.  
5.-vinder: Kenzo, Søren, Got-
thard.
6.-vinder: Tobølbjergs Grey, 
Poul Aagaard Sørensen.

Det er værd at nævne, at rigtigt 
mange tilskuere overværede 
den fornemme prøve. For øvrigt 
også, at rigtigt mange af disse 
havde håbefulde hvalpe og 
unghunde med. Begge forhold 
lover godt for Engelsk Setter 
Klub i Danmark.
  Ikke noget at sige til, at det 
var en tilfreds Allan Nissen, 
der som formand bad alle om 
at råbe et trefoldigt hurra for 
klubben.  
  Harris Jensen. 

Foto: Alex Nissen.
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Nytårshilsen fra bestyrelsen
Engelsk Setter Klubs bestyrelse vil gerne benytte lejligheden til at 
takke alle vores medlemmer, samarbejdspartnere og sponsorer for 
den store velvilje og opbakning, som de har vist klubben i 2019.
  Ved indgangen til det det nye år kan vi se tilbage på året, hvor 
vores engelske settere har klaret det godt.
  Især i åben og brugsklasse har vi fået mange nye hunde igennem 
med 1. præmie - dette lover godt for de kommende år. Det blev til 
13 x 1. præmie i åben klasse og 6 x 1. præmie i brugsklassen.
  På årets Derby besatte vi de tre øverste pladser, med Nordvestjy-
dens Nia som Derby vinder 2019. 2. vinder blev Vestsallings Abby 
og 3. vinder blev Maclau Hitched Ginny Cocktail.
  På DKKs Forårsmesterskabsprøve fi k vi to hunde placeret: 1. 
vinder Tobølbjergs L-Sus og 3. vinder Kenzo.
  På DM blev det til en fl ot placering med Tobølbjergs L-Sus som 4. 
vinder.
  På det Svenske Derby vandt Maclau Hitched Ginny Cocktail.
  Slutteligt vil jeg gerne takke alle vores medlemmer, der har ydet 
en indsats for Engelsk Setter Klub i Danmark og ønske alle præmi-
erede og placerede hunde i 2019 et stort tillykke. Jeg vil også gerne 
benytte lejligheden til at takke alle, der i årets løb har været med 
til at hjælpe os; rigtig mange har ydet et stort arbejde. 
  Engelsk Setter Klubs bestyrelse ønsker alle medlemmer og deres 
familie en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
  På vegne af Bestyrelsen
  Allan Nissen

efter hvert slip.
  En decideret matchning som 
i Danmark bruges derfor ikke. 
Afslutningen på årets Derby 
blev dog en matchning mel-
lem de to øverst rangerede 
hunde, som hver stod med tre 
fugletagninger på dagen inden 
fi naleslippet.
  Dommerne gav besked på, 
at uanset, hvad der skete, om 
hundene prellede, gik med hare 
eller hvad der kunne ske, så var 
det den første hund, der opnå-
ede stand for fuglevildt, som 
ville blive årets derbyvinder 
- en noget utraditionel, men 
absolut spændende afgørelse 
på derbyet. 
  Standkvarteret var Nötesjö 
Hotel, herfra gik turen ud på 
fi ne terræner i Skåne - et stort 
gods lagde terræn til begge 
dages afprøvning, der hoved-
sageligt foregik i efterafgrøde 

og på fasaner. Der bliver på 
godset sat 8000 fasaner ud 
hvert år, og ligeledes et godt 
antal agerhøns med henblik på 
jagter. Det kunne hundefører 
og dommere nyde godt af, og 
med godt fl yvende fugle fi k alle 
optimale muligheder for at få 
afprøvet deres hund. 
  Vejret holdt fi nt tørt og 13-15 
grader begge dage, hvilket også 
gav optimale muligheder for 
både hunde og førere. 

Dansk placering ved Svensk 
Derby 2019:
1. Vinder: ES Maclau Hitc-
hed Ginny Cocktails v. Erling 
Clausen
3. Vinder: IS Æblevangens 
Flanigan v. Allan Nissen
4. Vinder: ES Nadim v. Jens Åge 
Madsen 

Sarah Cecilie Jensen 

Vinder af Svensk Derby 2019. Foto: Sarah Cecilie Jensen.

Øvrige vinderklasser 2019
Af andre fi ne resultater kan 
nævnes:
  Vinderklasse ved Assens 4. 
oktober 2019
1. Vinder CK ES Tobølbjergs 
Sus, Søren Gottfredsen (Ny 
Brugschampion).
4. Vinder ES Bjerndrups Neagu, 
Svend Åge Vad.
  SJD Vinderklasse 5.10.19 ved 
Eskildstrup
1.Vinder Klintholms D.Asko v/
Jan Marinussen
  Jægerforbundets Internatio-
nale Vinderklasse den 6/10 ved 
Gørlev. 
2.Vinder CK Senja’s Tessa / Al-
lan Højrup

Vinderklasse Gørlev. Privat foto.

Vinderklasse Assens. Privat foto.Vinderklasse Eskildstrup. Privat foto. Foto: Flemming Østergaard
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God jul og godt nytår

Point til årspo-
kaler 2019
Årspokaler 2019 – point skal 
indsendes senest 15.12.2019. 
  De der ønsker at komme i be-
tragtning til DGSK’s Årspokaler 
2019, i henhold til proportio-
nerne i årbogen, bedes ind-
sende pointopgørelser, senest 
den 15. december til følgende 
mail:dgsk@dgsk.dk

Formand:
Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17, 
Allindemagle Ø, 4100 Ring-
sted. Tlf. 22 12 22 52.
e-mail: asgeirpalljuliusson@
gmail.com.

Kasserer:
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 
4370 Store Merløse. Tlf. 30 33 
19 49.
e-mail. lauge.stiig.larsen@
gmail.com.

Klubredaktører:
Anne Eliasen. Tlf. 21 93 88 24. 
e-mail: anne.eliasen@privat.
dk
Anne Geisler Elmgreen. Tlf. 25 
46 53 23.
e-mail: anne.geisler@outlook.
com.

www.dgsk.dk

DANSK 
GORDON 

SETTER KLUB

Foto: Asgeir Pall Juliusson.

Det er tid at kigge lidt tilbage 
og skue lidt ud i fremtiden. 
Hvad har vi opnået, og hvad 
kan vi forvente af det nye år?
  Her midt i jagtsæsonen, hvor 
prøverne stort set er forbi, må 
vi konstatere, at det er ganske 
få hunde, der leverer de store 
resultater. Derby vinderen fra 
sidste år - Åens Prisca slog til 
igen til Danmarksmesterska-
bet, og blev en fl ot 2. vinder 
– slået på målstregen af Dansk 
Pointerklubs formand og hans 
velgående hund Fugledes Ultra. 
Tillykke til samtlige seks place-
rede hunde på DM!
  Troldmarkens Jill-Sif v/Anton 
Dahl placerede sig som 6. vin-
der på forårsmesterskaberne, 
og har i efteråret opnået en 
1. pr. BRKL. Også Østjyllands 
Chilli v/Martin Larsen opnåede 
1. og 2.  pr. BRKL og placerede 
sig senere som 2. vinder på 
DGSK Int. efterårsvinderklasse 
på Falster.
  1. vinderen på denne prøve 
blev Nakkehages BZ Orkan v/ 
Peter Eliasen, som dermed 
opnåede titlen Dansk Brugs-
champion. Åens Hr. Whitefoot 
v/Erik Petersen opnåede 1. og 
2. pr. BRKL, samt en fi n place-
ring på Fællesvinderklasserne 
og kvalifi cerede sig til dermed 
til DM - efter at være blevet 3. 
vinder på DGSK vinderprøve. 
Nakkehages BZ Solveig v/Anne 
Eliasen opnåede også 1.pr. 
BRKL og blev 4. vinder på vores 
egen vinderklasse.
  På udstillingssiden har Nak-
kehages Bd Tilde med sit tredje 
Vet. CERT opnået titlen Vete-
ran Champion. Tilde er desuden 
Dansk og Svensk Eksteriør 
Champion. 

Som sagt, er vi midt i jagtsæ-
sonen, skuddene gjalder, og 
fuglene falder. Forhåbentlig 

får I alle del i den glæde, det 
er at gå med en gordon setter 
på en stubmark eller roemark, 
velbesat med fugle. Her får 
gordon setteren vist, hvad den 
kan, fi nde fugle, tage stand og 
apportere.
  Alle, der går med gordon 
setter, ved, hvilken fantastisk 
hund vi har, og vi har et rigtig 
godt fællesskab både til træ-
ning i diverse discipliner, på ud-
stillinger og markprøver. Det er 
både sjovt, lærerigt, og sundt. 
Vi håber at se endnu fl ere hun-
deførere i det nye år, så vi sam-
men kan gøre gordon setteren 
endnu mere udbredt og vise, 
hvilken fantastisk hund den er. 
Hvem ved, måske er både du og 
din hund en usleben diamant, 
der med lidt hjælp kan komme 
med fl otte resultater på de 
kommende prøver.
  Det er derfor utrolig vigtigt, at 
der støttes op om alle de akti-
viteter, som klubben og dens 
frivillige arrangerer, så som 
vintertræning på mark, ro i op-
fl øj, standtræning, apportering, 

markprøver med videre. Vi har 
vel aldrig haft fl ere aktiviteter i 
klubben end i disse år.
  Det at gå på jagt med en 
stående hund har ændret 
sig meget de sidste 25-30 år. 
Landbruget har ændret driften, 
og de marker, hvor der ligger 
mange agerhønsefl okke er 
der langt imellem. Men der er 
grøde i landbruget. Spørg din 
jagtudlejer, om du ikke kan 
få lov til at lave fodermarker i 
skel og hjørner, så både du og 
hunden kan få en større jagtop-
levelse. De fl este landmænd 
kan også godt lide at se vildtet 
trives på deres marker.
  Til slut vil vi ønske alle præ-
mierede hunde og deres førere 
tillykke med de opnåede resul-
tater gennem året, og samtidig 
rette en stor tak til alle de 
medlemmer i klubben, som i 
årets løb har udført et stort, 
frivilligt arbejde for fællesska-
bet. Uden jer, ingen klub!
  Glædelig jul og godt nytår til 
alle.
  DGSK Bestyrelse

Åens Prisca der ejes og føres af Hen-
ning Rasmussen blev en meget fl ot nr. 
2 ved dette års Danmarksmesterskab. 
Foto: Anne Eliasen.

Med placeringen som 1.vinder på 
DGSK´s efterårs vinderklasse blev 
Nakkehages BZ Orkan samtidig 
Brugschampion. Orkan er opdrættet, 
ejes og føres af Peter Eliasen. Foto: 
Anne Eliasen.

Foto: Anne Eliasen.
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Efterårsvinderklassen 2019 
Vinderklassen blev afholdt af 
Claus Olesen på Liselund på 
Falster, og var en rigtig hyggelig 
dag med masser af konkur-
rence blandt de tilmeldte 
hundeførere. Desværre var der 
kun 10 tilmeldte hunde, og det 
resulterede i, at det kun var 
1. vinderen, der endte med at 
komme med til DM, så vi må 
for racens skyld håbe på fl ere 
tilmeldte næste år. Dem der 
var tilmeldt, var til gengæld en 
blanding af meget erfarne og 
rimelig uerfarne hundeførere 
ud i disciplinen VK, og sådan 
endte placeringerne også med 
at blive fordelt. 
  Vinderklasser er konkurrence 
fra start til slut, men trods 
dette var der ærgrelse blandt 
alle, når en hund prellede eller 
på anden måde endte med at 
blive sendt ud af konkurrencen. 
  Vi startede i en roemark som 
var godt besat med fugle, hvor 
der var agerhøns i næsten hvert 
eneste slip i de våde roer. Efter 
en hel del fl otte fuglesituatio-
ner, fl yttede vi til marken med 
efterafgrøde lige ved siden af, 
og her ville dommer Claus Niel-

sen se stortgående hunde, der 
anlagde et godt søg for fører. 
Han fi k, hvad han ville have, og 
alle hunde, der stadig var med 
overgik til 2. heat. 
  Ann & Asgeir sørgede også 
den dag for luksusfrokost i Den 
gamle Smedje, hvor der blev 
grillet burgere og pølser til alles 
store tilfredshed. Snakken gik 
livligt om vores gordon settere 
omkring bordet, der blev grinet 
og udvekslet erfaringer – mere 
konkurrenter er vi jo heller ikke!  

Fem hunde var med i 2.heat, 
og det var hurtigt overstået. Vi 
var rykket til et andet sted på 
den store roemark, og allerede i 
første slip gik det galt for en af 
hundene der stødte og prellede 
fugle. 
  Det endte det med, at fi re 
hunde overgik til matchingen. 
Erik og Peter som de to erfarne 
i gamet, og Martin og Anne 
som de to nybegyndere.  Vi 
havde åbenbart fået fl yttet 
fuglene godt væk fra området, 
så matchningen forløb uden 
fuglesituationer, og det var en 
tilfreds dommer, der lidt senere 

kunne annoncere resultatet. 
  Humøret var højt da der blev 
slæbt præmier og fodersække 
fra vores sponsor Husse ud til 
præmieoverrækkelsen. Dom-
mer Claus Nielsen motiverede 
de placerede hunde, og glæden 
var til at spore hos alle. Netop 
glæden aff ødte en kommentar 
fra den mest erfarne hundefø-
rer på dagen, da Erik Petersen 
sagde, at han synes, det er så 

skønt, at kunne se, når folk 
bliver oprigtig glad for dagens 
resultat, også selv om de ikke 
vinder det hele. 
  Vores formand Asgeir slut-
tede dagen af, og igen hjalp vi 
hinanden med at få pakket det 
hele sammen. Det der med at 
hjælpe og have det rart sam-
men, til trods for konkurrencen, 
er noget, der altid kendetegner 
DGSK´s arrangementer.

Det gode humør, de gode historier, erfaringsudveklinger og nye ideer fyldte godt til 
frokosten. Foto: Anne Eliasen.

Aktiviteter 2020
Aktivitetskalenderen på 
DGSK’s hjemmeside er allerede 
nu opdateret for det kom-
mende år 2020. Kalenderen 
er ikke statisk og der kommer 
løbende nye tiltag til – så husk 
at kikke engang imellem på 
www.dgsk.dk. Det kan være 
at der lige akkurat er dukket 
et tilbud op, du har savnet. 
Og hvis savnet bliver for stort, 
og du brænder inde med en 
ide om en aktivitet, du mener, 
DGSK bør til byde sine medlem-
mer, tøv ikke med at kontakte 
bestyrelsen! 

Vintermøde Fyn 13. januar 
2020
DISK, DBK, DGSK og ESK vil 
hermed invitere til aftenvinter-
møde mandag den 13. januar 
2020 kl. 18:30 på adressen 
Aquila Triventek, Industrivej 9, 
5580 Nørre Åby. 
  I programmet er der bl.a. 
afsat tid til et indlæg om 
bevægelsesapparatet på vore 
jagthunde. Desuden vil der 

være opfølgning på sidste års 
gode debat om udviklingen af 
markprøver, i år med fokus på 
vinderklasserne.
  Naturligvis vil der være et 
punkt på dagsordenen med nyt 
fra klubberne med mulighed for 
spørgsmål til bestyrelserne. 
  Mød op og vær med til at 
præge udviklingen. Prisen vil 
være kr. 50 inklusive aftens 
kaff e og en øl/vand. Tilmelding 
kan ske til Torben Andreasen 
på 20 48 86 90, Gunnar Jensen 
på 51 32 40 35, Anton Dahl 
på 22 74 80 40 eller Anders 
Varming 40792617. Følg med på 
hjemmesiderne!

Sjællandske Vintermøde 16. 
januar 2020
I efterhånden traditions-
rigt samarbejde med Dansk 
Irsksetterklub og Engelskset-
terklubben afholder DGSK et 
vintermøde på Sjælland den 
16. januar. Mødestedet er som 
tidligere Ringsted og omegns 
Jagtforenings Klubhus på Tol-

strupvej 23, Ringsted.
  Mødet starter kl 19:00. Entré 
inkluderet kaff e og kringle 50 
kr. Tilmelding er nødvendighed 
af hensyn til planlægningen, og 
denne vil vi gerne bede om se-
nest den 13. januar. Tilmelding 
sker til de respektive klubber 
og gordon setterne melder til 
Lauge Larsen mail: lauge.stiig.

larsen@gmail.com.
  Programmet er ikke helt 
fastlagt, men der vil naturligvis 
i lighed med de sidste år være 
præsentation af klubbernes 
aktiviteter og tilbud i måne-
derne fremover. Følg med på 
hjemmesiden, når vi nærmer os 
mødetidspunktet.

Samhørighed omkring vores hunde i marken. Her er både plads til grin og gode 
råd. Foto: Anne Eliasen.

Jagthunden nr. 6/2019

DANSK GORDON SETTER KLUB



63

DGSK’s forderbyprøve 7. marts 
2020 Midtsjælland
DGSK traditionsrige Forderby 
afholdes lørdag den 7. marts 
2020 med standkvarter Øvej 17, 
Allindemagle Ø, 4100 Ringsted.
  Som dommer er inviteret John 
Bak, og prøveleder er Ásgeir 
Páll Júlíusson.
  Startberettiget er alle unge 
gordon settere, som maksi-
mum fylder to år i løbet af 
2020 – Der gøres opmærksom 

på, at der ingen minimumsal-
der er. Blot er det op til ejeren 
at vurdere, om den unge hund 
er klar. Normalt går det fi nt 
fra otte måneders alderen og 
opefter, hvis hunden er rimelig 
selvstændig i søget og kan tage 
stand for fuglevildt. På For-
derby er det også en tradition, 
at specielt nyere hundeførere 
hjælpes ekstra godt i vej af de 
mere erfarne.

Dansk Gordon Setter Klubs 
Hovedprøve 2020. 
  DGSK hovedprøve 2020 afhol-
des på Sydjsjælland, dagene 
27., 28.og 29. – marts, hvor en 
kreds af dygtige terrænledere, 
igen og som sædvanligt har 
lavet et stort arbejde med at 
skaff e gode terræner. 
  Reserver dagene allerede nu 
og følg med for øvrige infor-
mationer, program, bestillings 
skema, m.m., på www. dgsk.

dk. og i næste nummer af 
Jagthunden.
Alle detaljer vil kunne ses på 
hjemmesiden, når vi kommer 
tættere på: www. dgsk.dk
  Vel mødt
  DGSK

Forslag til vedtægtsændringer

Vi i bestyrelsen har en målsætning om, at DGSK hele tiden ud-
vikler sig i takt med tiden, og vi arbejder løbende med tiltag, der 
har til formål at sikre, at vi lever op til denne målsætning.
  Som et led i de strukturelle ændringer i organisationerne for 
jagthunde i Danmark og skabelsen af SJD, har vi været nødsaget 
til at lave små justeringer af vedtægterne for DGSK som blandt 
andet, at FJD og DJU bliver udskiftet med SJD.
  Under arbejdet med de små justeringer besluttede bestyrelsen 
at tage vedtægterne op til revision og få dem bragt op til dato. 
Dels i forhold til indhold, dels i forhold til antallet af medlem-
mer i bestyrelsen og det faktum, at det med de nye teknologiske 
muligheder ikke mere er så relevant, hvor i landet man kommer 
fra i forhold til at sidde i bestyrelsen.
  Vi har derfor i de seneste måneder gennemgået vedtægterne 
og udarbejdet et oplæg, som vi vil fremlægge som et forslag på 
den kommende generalforsamling. Dette arbejde er gjort i god 
kontakt med DKK’s jurist. Da der er tale om forholdsvis store 
ændringer, fremlægger vi allerede nu forslaget til information på 
hjemmesiden www.dgsk.dk  og håber dermed at komme i dialog 
med de af Jer, der måtte have kommentarer, spørgsmål, forslag 
eller indvendinger.

Det vi ønsker at opnå med ændringerne er i korte træk følgende: 
• Fjerne urafstemning – vi foreslår at lovændringer bør kunne 

gennemføres med en generalforsamling og en ekstraordi-
nær generalforsamling (§2) frem for frankerede kuverter og 
omkostningstung process

• Gøre brug af mere tidssvarende kommunikationsmetoder 
fremover i form af elektroniske medier frem for udsen-
delse af medlemsblade samt give mulighed for elektronisk 
indkaldelse til generalforsamling samt off entliggørelse af 
referater mv.

• Reducere bestyrelsen fra syv til fem og samtidig gøre det 
muligt at udnævne kasserer udenfor bestyrelsen §7-8. Vi 
ønsker en virksom bestyrelse med aktive medlemmer, der 
ikke nødvendigvis har administrative kompetencer eller 

ønske om at udføre administrative opgaver. 
• Fjerne geografi ske krav og ønsker til bestyrelsesmedlem-

mernes bopæl, og samme, hvad angår vores generalforsam-
ling.

• Vi ønsker også at benytte lejligheden til at præcisere, hvor-
ledes et familiemedlem er defi neret se 6 st.2

• 
Alle oplysninger kan læses på DGSK hjemmeside, hvor der på 
forsiden er et link til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 
Her fi nder du vores nuværende vedtægter, gennemgang af disse 
med bestyrelsens forslag samt en udgave af bestyrelsens forslag 
til nye vedtægter. Er du i tvivl om noget, eller har spørgsmål til 
enkelte dele af eller til hele forslaget, vil vi opfordre til, at du ta-
ger kontakt til et bestyrelsesmedlem og spørger ind til forslaget. 
Der vil også være lejlighed til at drøfte forslaget på vintermøder 
rundt om i landet.
  DGSK bestyrelse
 

§ §
§§ §

Foto: Annette Laursen.
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De r¯des efterårsvinderklasse og DMDANSK IRSK-
SETTER KLUB

Formand:
Gunner Jensen, Lyngvej 18, 
8660 Skanderborg. Tlf. 51 32 
40 35.
e-mail: gj.kirstinekjaer@
outlook.dk

Kasserer:
Helle Høst Madsen, Højlystvej 
23, Tuse, 4300 Holbæk. Tlf. 21 
82 61 37.
e-mail: hhmadsen@live.dk.

Klubredaktør:
Sarah Jensen,Lovrupvej 30, 
6670 Holsted. Tlf. 51 55 68 41.
e-mail:  talactho@gmail.com.

www.irsksetterklubben.dk

DISK’s efterårsvinderklasse 
2019 blev afholdt på Gl. Tof-
tegaard, hvor Ulrik Kjærsgård 
endnu engang havde sørget for 
et rigtig godt arrangement. Ef-
ter et begivenhedsrigt 1. heat, 
hvor tilpas med fugle gjorde, at 
hundene havde deres chan-
cer, havde dommerparret Erik 
Rimmen og Jens Hansen fået 
afprøvet hundene tilstrække-
ligt til at kunne tage tre hunde 
med videre til 2. heat. 
  Alle tre klarede skærende til 
matchningen der resulterede i 
følgende placeringsrækkefølge:
1v. Æblevangen Evian v. Chri-
stina Bak.
2v. Vilslev Kari v. Flemming 
Vilslev.
3v. Bjerkaasens Bs-Siff  v. Heidi 
Nørgaard Jensen.
  Med 14 startende hunde blev 
fordelingstallet til DM således, 
at de to højest placerede på 
prøven fi k adgang til årets DM, 
der i år blev holdt på Sydsjæl-

land. Kun de to hunde fra vores 
egen vinderklasse var kvalifi -
ceret til DM 2019 - men hellere 
kvalitet frem for kvantitet.
  DM var præget af gode ter-
ræner med massere af fugl, 
hvilket resulterede i, at der i 
1. heat var skudt over rigtig 
mange hunde. Både Evian og 
Kari klarede skærene og var 

med blandt de ni hunde, der gik 
videre til 2. heat. 
  Kari måtte desværre udgå ef-
ter 2. heat mens Evian forsatte 
til matchningen og sluttede 
som en meget fornem 6. vinder 
i det stærke felt!
  Stort tillykke skal lyde fra 
DISK til alle de præmierede!

De placerede ved DISK efterårsvinderklasse. Foto: Christina Bak.

Ny konstituering 
af bestyrelsen
Da Brian Krog af personlige 
årsager har valgt at trække sig 
fra bestyrelsen og dermed sin 
formandspost er bestyrelsen 
frem til generalforsamlingen 
2020 konstitueret på fl g. 
Måde:
  Formand Gunner Jensen 
  Næstformand Jan Lorentsen
  Helle Høst-Madsen Kasserer
  Sarah Cecilie Jensen Sekretær
  Per Pedersen 
Per Pedersen er som suppleant 
indtrådt i bestyrelsen.

Per Pedersen. Privat foto.

Fältpr¯ve i Sverige – Derby og SM
Ligesom svenskerne ofte er 
gode til at besøge vores danske 
prøver om foråret, så er der om 
efteråret efterhånden fl ere og 
fl ere danskere, der tager turen 
over sundet og deltager på 
fältprøver i det sydsvenske. 
Fältprøverne i Sverige kan side-
stilles med vores danske mark-
prøver, og derfor er det typisk 
på disse prøver, at danskerne 
deltager. Reglementerne er 
stort set ens, dog er det værd 
at have in mente, at der i en 
svensk åben klasse også om 
muligt fældes fugl for hunden, 
og dermed kan kvalitetsklassen 
uddannelsesmæssigt sidestil-
les med en dansk brugsprøve. 
  Som dansker får man altid en 
varm velkomst ved fremmøde 
til prøverne, hjælpen er nær-
mest uendelig, uanset om det 
gælder overnatning, sproget 
eller noget helt tredje. Det er 
altid en fornøjelse at stille på 
prøve i Sverige - terrænerne er 
altid smukke og for det meste 
også godt besat med fugl.
  Igen i år var fl ere danskere 
draget afsted til to af Sveri-

ges højstatusprøver – nem-
lig Svensk Derby og Svensk 
Mesterskab. I alt var seks 
kvalifi cerede danskere til start 
ved Svensk Derby, hvoraf fem 
gik videre til fi nalen, og tre blev 
placeret.
  Rene Meinertsen havde taget 
turen fra Norge med sin irske 
setter Janås Kilbeggan, mens 
Tommy Hagerlund med Rip-
pfi nnarens RC Joyce og Camilla 
Paradis med Ballydavid Macha 
repræsenterede Sverige, og 
Allan Nissen med Æblevangen 
Flanigan var blandt de danske 
deltagere.
  Joyce måtte desværre trækkes 
under førstedagens afprøvning 
grundet en skade, mens de 
resterende irske settere alle 
var med på fi naledagen. Det 
længste strå blev her trukket 
af Macha, der viste sig som en 
eminent vildtfi nder og dermed 
placerede sig som 2. vinder 
på årets Derby. Æblevangen 
Flaningan placeredes som 3. 
Vinder, mens det desværre ikke 
lykkedes for Kilbeggan at få en

fuglesituation trods en ellers 
fl ot præstation.

På Svensk Mesterskab var der 
ligeledes danskere til start, 
hvoraf to klarede sig videre til 
fi naledagen. Den ene af de to 
danske fi nalister var Irsk Setter 
Bjerkaassen’s Bs-Siff  ved Heidi 
Nørgaard. Desuden var den 
svenskejede Irske Setter Grizzly 
med ejer og fører Ylva Lange 
også med i fi nalen. Grizzly er 
avlet i Danmark, så lidt dansk 
islæt har denne ekvipage da 
også.
  Grizzly kom hurtigt i fugl, men 
måtte desværre udgå efter 
hans anden fuglesituation, da 
han her blev lidt for urolig. Det 
lykkedes desværre ikke for Siff  
at komme til fugl, og svensk 
mesterskab sluttede desværre 
uden irske settere blandt 
vinderne. 
  De gode danske resultater i 
Sverige er ikke enestående, 
og danskerne har ved fl ere 
lejligheder klaret sig rigtig godt 
på de svenske prøver – så godt 
at de svenske hundeførere 
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med et glimt i øjet, indimellem 
truer med at ville have lukket 
Øresundsbroen!
  Skulle deltagelse på prøve i 
Sverige have vagt interesse 
kan information om svensk 
prøvekalender samt svensk 
reglement fi ndes på www.fa-
avance.se .

De placerede på Svensk Derby, 1v. 
Maclau Hitched Ginny Cocktails v. 
Erling Clausen; 2v. Ballydavid Macha 
v. Camilla Paradis; 3v. Æblevangen 
Flanigan v. Allan Nissen; 4v. Nadim v. 
Jens Åge Madsen; 5v. Viijägarens Lyra 
v. Per Olsson. Foto: Sarah Jensen.

Vinterm¯de Fyn 2020
Et fælles vintermøde er blevet 
lidt en tradition, og igen i år vil 
DISK, DBK, DGSK og ESK i sam-
arbejde invitere til vintermøde 
mandag den 13. januar 2020 kl. 
18.30. 
  Vintermødet afholdes på 
adressen: Aquila Triventek, 
Industrivej 9, 5580 Nørre Åby
  I år lyder programmet bl.a. på 
oplæg om bevægelsesappara-
tet på vores jagthunde, og der 
vil desuden vil der være opfølg-
ning på sidste års gode debat 
om udviklingen af markprøver 
- i år med fokus på vinderklas-
serne.

  Der vil kort være info med nyt 
fra klubberne og med mulighed 
for at stille spørgsmål til de 
respektive bestyrelsers repræ-
sentanter.
  Mød op og vær med til en 
forhåbentlig lærerig aften med 
muligheden for at præge udvik-
lingen i dansk hundesport. 
  Prisen for deltagelse vil være 
50 kr. og inkluderer aftenskaff e 
og en øl/vand. 
  Tilmelding kan ske til Gunnar 
Jensen på 51 32 40 35
  Følg med på hjemmesiden for 
yderligere info.

Arkiv foto, Sarah Jensen.

DISK T¯j
Foto: Lasse Thorn.

Irsk Setter Klubben har et samarbejde med Baran Beklædning om 
lækkert jagttøj til fornuftige priser.
Det er muligt at få tryk eller brodering med klublogo - Det kan 
også laves på ens eget tøj.
  Kataloget, bestillingsskema og yderligere info er tilgængeligt på 
DISK hjemmside.

Hovedpr¯ve 2020

Hovedprøven afholdes D. 20-22. marts 2020.
Standkvarter: Bygholm landbrugsskole, Hattingvej, 8700 Horsens

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

Jagthunden nr. 6/2019

Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning

Sjodvangen 8, 
5610 Assens

Mobil:
40434850

www.agerhons-
opdraet.dk

email: 
alexnissen@c.dk

 

���������	�
������������������
�������������	�
������������������
�������������	�
������������������
�������������	�
������������������
��������

�������	
����������������	����������������
�������	
����������������	����������������
�������	
����������������	����������������
�������	
����������������	����������������
����

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

www.midtjyskvildtfarm.com 

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte

Sørensen

Tlf
27636780 - 60132000

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

familier

AGERHØNS & FASANER

MØGELHØJ JAGTHUNDECENTER
v. Camilla Møgelhøj

Enetimer      -      Holdtræning
Hunde tages i træning

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

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

Få 2 gratis besøg hos dyrlægen årligt

2 årlige besøg 
hos dyrlægen

Vaccination Fri kloklip Intet 
receptgebyr

Rabat 
på foder

Gratis klient- 
arrangementer

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

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

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

RUBRIKANNONCER
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Bruger du stadig KUN  
mælkesyrebakterier ved diarre?

- til både hund og kat

Anvendes ved ubalance i tarmen -  Kan anvendes  
som supplement til medicinsk behandling  
- Kan bruges forebyggende

Genop
re

tt
er

 ta
rm

balancen

www.bivet.nu/dk & find nærmeste forhandler

 3 gavnlige indholdsstoffer - probiotikum, prebiotikum og mineralsk ler (montmorillonit) - Kombineres i én formulering

Canikur Pro er en velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med 
tredobbelt funktion, der styrker og   understøtter hundens tarmbalance.

ABCD
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