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FLEST POINT FOR BARNESIKKERHED NOGENSINDE
Med et højt pointtal i alle kategorier og det højeste nogensinde for 
barnesikkerhed har den nye Forester gjort kort proces med konkurrenterne 
og hentet titlen ”Best in Class 2019”. Det er anden gang, Subaru henter 
titlen som klassevinder hos Euro NCAP.

Det skyldes ikke mindst firehjulstræk, som for os handler om sikkerhed 
og derfor aldrig bør være tilvalg. En Subaru har altid firehjulstræk, og i 
Forester er det prisvindende assistentsystem EyeSight og meget mere 
også med om bord – som standardudstyr.

Subaru Forester inkl. Base-pakken: 459.900 kr

C Brændstofforbrug ved blandet kørsel 12,3 km/l.
CO2-udslip: 185 g/km (WLTP). Bilen kan være vist med ekstraudstyr.

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

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

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

Udebliver bladet: Henvend dig til spe-
cialklubkassereren.

Tryk: Johansen Grafi sk, Holstebro.

Forsidefoto: Sandra Stålberg.

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

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

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

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

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

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

www.sjid.dk
Webmaster: Erik Petersen, Hedevænget 
11, 8800 Viborg. Tlf. 20 72 91 90
e-mail: Webmaster@sjid.dk
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10
Når disse linjer læses, er mange gået i 
gang med at træne frem mod de kom-
mende slæb- og apporteringsprøver. Men 
hvad kræves der for at bestå en sådan 
prøve, og hvordan skal man tilrettelægge 
sin træning.

Foto: Kim Henriksen
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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.

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

Løst og fast

Endelig begyndte regnen at holde op, og 
vi kunne så småt begynde at bevæge os 
ud på markerne, selv om der stadig var 
arealer, hvor vi kunne risikere at dumpe i til 
skridtet.
  Tilsyneladende havde det milde vinter-
vejr haft indfl ydelse på udparingen. Flere 
havde set parhøns rigtig tidligt, omkring 1. 
februar, men mange af os oplevede også, at 
der endnu var fl okke på terrænet, da vi gik 
ind i foråret. Den megen regn har givetvis 
forsinket processen.
  Træningen gik i gang, og for nogles ved-
kommende sikkert med det positive resultat, 
at de fandt ud af, at hunden var rigtig godt 
rustet til de kommende prøver. Andre opda-
gede givet vis også, at der måske endnu var 
lang vej til hæder og præmier, så man måtte 
i gang med at repetere lydighed.
  De første forårsprøver blev afviklet med 
tilfredsstillende præmieringsprocenter, så alt 
var egentlig, som det skulle være.
  Men så ramte lynet. En lille virus, ikke på 
PC-en, men en der begyndte i Kina, spredte 
sig med lynets hast og ramte også Danmark. 
Man skulle for alt i verden undgå at være 
for mange samlet på et sted, så pludselig 
blev det sat en stopper for al prøveaktivi-
tet, lige fra kvalitetsprøver over Derby til 
vinderprøver og hovedprøver. På få dage 
lukkede det stående jagthundedanmark ned 
ligesom den resterende del af samfundet. 
  Ingen havde set det komme, og ingen 

havde da forestillet sig, at det kunne ramme 
noget så ”nødvendigt” som markprøver. 
Men det gjorde det, og dermed oplevede 
såvel nye entusiaster som gamle, der har 
været med i mere end 50 år, at vi pludselig 
fi k en del weekends helt fri. Foråret 2020 vil 
gå over i historien.
  Heldigvis kunne man da gå en tur med 
hunden. Frisk luft er jo ikke det værste hel-
ler ikke i corona sammenhæng.
  Den prøveløse tid har sikkert også fået 
rigtig mange til at tænke lidt over tingene, 
og nogle har sikkert fundet ud af, at prø-
verne måske ikke er det vigtigste i denne 
verden, selv om de fl este af os, der gerne vil 
afsted, nok har savnet det sociale samvær, 
og måske er det i virkeligheden det værste 
ved hele situationen, uanset om man er til 
stående jagthunde, fodbold eller korsang. Vi 
savnede samværet med venner og bekendte 
fra nær og fjern.
  Der bliver naturligvis også tid til overs. 
Noget af min tid er bl.a. gået med at læse 
Fuglehunden (vores norske søsterblad), og 
her kunne man bl.a. læse, at medlemstallet 
i klubberne er på vej op. Norsk Engelskset-
terklubb har passeret medlem nr. 2.500, 
og Fuglehunden kommer nu i et oplag på 
9.000. Men hvad er årsagen? Først og frem-
mest at fl ere unge og nye jægere vælger en 
stående fuglehund. Tankevækkende, for det 
er tilsyneladende sket, selv om der ikke er 
fremgang i rypebestanden.

  Jeg er egentlig 
overbevist om, 
at noget lignende 
godt kunne lade sig 
gøre her i landet, 
hvis vi ellers ville 
gribe chancen, for meget tyder på, at de 
unge nyjægere vil noget andet end blot 
parkeres på en post fem gange i løbet af en 
jagtdag. De vil have rigtige jagtoplevelser, 
og så er spørgsmålet, om vi vil være med til 
at give dem det.
  Midt i al elendigheden tikkede også en lille 
solstrålehistorie ind på redaktionen. 
  ”Hej. Her i disse kedelige corona-tider 
har jeg et lyspunkt at fortælle. I søndags 
kom der to hundefolk forbi og spurgte, om 
de måtte gå en tur for at se efter agerhøns. 
De havde gået et par timer, men ingen set, 
så selvfølgelig måtte de det.
  Efter to slag var der stand for agerhøns. 
Og op kom der parhøns Det beviser, at det 
nytter noget at lave insektvolde og læplant-
ning. Her er lavet 300 m volde og opsat 
seks fodertønder.
Ps. Desværre blev markprøven i år afl yst for 
de engelske hunde. 
  Mvh. Carsten m Eriksen, Sennels.”
  Jo, der er noget, der er vigtige end prøver.
  Fortsat godt forår. Vi ses derude, når tin-
gene igen normaliseres.
  Flemming Østergaard
  Redaktør.

Da Danmark gik i sort

Vaccination af hund
De fl este hundeejere vil sikkert opdage, at 
der på hundens vaccinationsattest står en 
anden udløbsdato end den, der er gæl-
dende i henhold til DKKs regler.
  Det skyldes at vaccinen er en kombivac-
cine, og dyrlægen er forpligtet til at angive 
udløbsdatoen for den vaccine med kortest 
beskyttelsestid oplyser Jagthundens dyr-
læge, Laila Bilberg.
  Red.

Låner du din hund ud?
Hvis du er en af dem, der låner din hund ud, 
så bør du sørge for at have helt faste aftaler 
på plads. Hvad må vedkommende, som 
låner hunden. Hvornår skal du have den 
tilbage osv.
  Et af vore medlemmer har været ude for, 
at en ”låner” uden ejers viden tilmeldte 
hunden til prøve. Det kan man godt på hun-
deweb. Ligeledes havde han meget svært 
ved at få hunden tilbage.
  Så pas på. Er det ikke en af dine gode 
venner, så lav en klokkeklar aftale inden 
udlånet.
  Red.

Hvor er der altid agerhøns
Lige nu er man godt i gang med at kigge 
på resultatet af vores medlemsundersøgelse 
angående agerhøns. Det bliver nok svært at 
give en entydigt svar, men meget tyder på, 
at parhøns i april ofte opholder sig ret tæt 
på nogle af de mere faste landskabsstruk-
turer. Det kan være levende hegn, diger, 
udyrkede hjørner eller beplantning omkring 
bygninger.
  Det er muligt, vi åbner for indberetning på 
et senere tidspunkt for at få et endnu større 
materiale at evaluere på.
  SJDs Udvalg for markvildt og natur

Foto: Annette Laursen.

Foto: Flemming Østergaard
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Gennem mere end 40 år har Niggeloh udviklet og designet  
produkter til hundefolk, jægere og naturelskere.  
Deres innovative top kvalitetsprodukter er højt værdsat af fagfolk  
for deres overlegne funktionalitet og holdbarhed. Niggelohs  
hundeartikler er således testet af de bedste hundeførerer i Europa. 
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Gennemtestede højkvalitets hundeartikler

Niggeloh hundeline  
”Grip” skulderline
Fås i sort - totallængde 3,20 m i henholdsvis 15 og 20 mm, 
samt i orange 20 mm.
Pris fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34995

Niggeloh halsbånd læder − De Luxe
Fås i forskellige størrelser i farverne brun  
og orange-grøn.

Pris fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33995

Niggeloh Follow schweiss sele
Fås i forskellige størrelser i farverne brun  
og orange-grøn.

Pris fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84995

der − De Luxe

Niggeloh halsbånd med refleks
Fås i forskellige størrelser i gul-orange.

Pris fra. . . . . . . . . . . . . . . . .26995

Niggeloh halsbånd læder Premium
Fås i forskellige størrelser i brun læder.

Pris fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41995

Niggelohs schweiss seler 
er udviklet i samarbejde  

med professionelle,  
tyske schweiss- 
hundeførerer.

Se det komplette  
Niggeloh sortiment til  

din hund i  
DET STORE DANSKE  
JAGT & OUTDOOR  

KATALOG
på guntex.dk
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Find nærmeste  
forhandler på guntex.dk

Nævnte priser er inklusiv moms. 

Der tages forbehold for trykfejl.

Niggeloh_2020_Guntex_1s_JAGTHUNDEN.indd   1 11-03-2020   15:27:40
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Når hunden 
ringer fugl

Der er ikke mange, der i dag ved, hvad det vil sige, at en hund ringer fugl, og dem, 
der ved det ,er for de flestes vedkommende overbevist om, at det er en stor fejl 

ved hunden. Ringen er en medfødt evne hos nogle af vore stående hunde, 
og tidligere var det en stærk værdsat egenskab.

Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Flemming Østergaard m. fl .

Hunden har sat fuglen fast mellem sig og jægeren.

Jagthunden nr. 2/2020
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I Dansk Jagtleksikon fra 1944 står der 
under ringe: ”Udtryk om en hønsehund, 
der efter at have taget fast stand eller under 
avancering mærker, at fuglene løber, og 
som i stedet for at avancere og tage ny 
stand brat slår ud til siden, omgår fuglen og 
tager stand med hovedet vendt mod føreren. 
Kan være en udmærket egenskab; nogle jæ-
gere er dog lidt bange for den, da de mener, 
den kan gå over til en art vildtskyhed; man 
bør derfor ikke opmuntre anlægget under 
hundedressuren, men være tilfreds, hvis 
gamle, kloge hunde eventuelt af sig selv 
ringer tilfredsstillende.”
  Så vidt så godt. I 2020 er de fl este ejere af 
stående hunde nok af den opfattelse, at det 
er en fejl ved hunden, men går man tilbage 
i litteraturen, vil man opdage, at tidligere 
tiders forfattere og skribenter ofte har brugt 
megen spalteplads på at beskrive fænome-
net, og fl ere har rost det, så måske er ringen, 
set med jægerens øjne, den ypperste form 
for samarbejde imellem hund og jæger. 

En arv fra fortiden
Der er typisk to former for ringen, som man 
til tider kan opleve. Hunden har stand og på 
rejseordre går den ikke frem men i en bue 
uden om fuglen og tager stand mod føreren. 
Det er en klar fejl, som kan skyldes et 
dårligt nervesystem eller, at den i forbin-
delse med fugletagningen har haft så mange 
ubehagelige oplevelser, at den absolut ikke 
vil have den fugl på vingerne.
  Den anden form er den hund, der inden 
jægeren kommer frem, af sig selv eller til-
skyndet af jægeren går rundt om fuglen, så 
den kommer til at befi nde sig mellem hund 
og jæger. Hunden ved hele tiden, hvor den 
har fuglen, og på ordre bringer den fuglen 
til fl ugt op mod jægeren, så denne får en 
bedre skudchance, hvilket kan være særde-
les belejligt bl.a. under sneppejagt.
  Der er næppe tvivl om, at egenskaben har 
sin rod helt tilbage til de tidligste stående 
hunde i Sydeuropa i 1100-tallet. Den gang 
fangede man fugle ved at kaste et net hen 
over dem, og standen, som må opfattes som 
en genmutation, blev en Guds gave til jæ-
geren. Nu kunne hunden vise, hvor fuglene 
trykkede. Særlig værdifulde var derfor de 
hunde, som kunne ringe og sætte fuglene 
mellem sig og jægeren.
  Først fl ere hundrede år efter lærte vi at 
skyde fuglene i fl ugten, hvorfor man, når 
det gjaldt agerhøns og vagtler, havde mere 
ud af at komme op bag hunden og nedlægge 
fuglene i bagskud.
  Men jeg er overbevist om, at lige som vore 
stående hunde slæber på en mængde arve-
lige egenskaber fra de tidligste forfædre, så 
slæber nogle af dem også på den egenskab 
at kunne eller ville ringe fuglen.

Engang værdsat
Men hvordan så man tidligere på, at nogle 
hunde kunne ringe deres fugl? C. M. Pay 

bruger i sin bog Hund og jæger fra 1921 
et helt kapitel på fænomenet. Ifølge Pay 
skriver M. Rasmussen, Lykkesholm i 1899 
i Dansk Jagttidende følgende: ”Det er 
hundens ringning, omgåen eller omkredsen 
af vildtet, hvorved den bringer løbende 
fugle til at trykke sig, således at man kan 
komme det i skudhold i tilfælde, hvor dette 
uden denne manøvre fra hundens side ikke 
lod sig gøre. Jeg har haft fl ere hunde, der 
have gjort det og derved vist en høj grad 
af omtanke og evne til at bedømme og 
udnytte situationen i de enkelte tilfælde. 
Denne egenskab er nærmest en naturgave; 
men jeg tvivler ikke om, at den også kunne 
tillæres og opøves med en hund, som man 
arbejdede med i længere tid. Dertil har jeg 
imidlertid ikke haft lejlighed i min praksis, 
idet jeg som regel kun ejer en hund i nogle 
måneder, så de ”ringere”, jeg har haft, har 
gjort det af sig selv, og hver på sin vis. 
  Det almindeligste er, at hunden står fast 
for vildtet, indtil man kommer hen til den, 
enten den så har fuglene liggende foran sig 
eller de løbe. I første tilfælde gør hunden 
en mindre kreds, i det sidste en større, går 
helt rundt og står på samme sted, som første 
gang. Enkelte have ringet trykkende vildt to 
gange, sidste gang med en snævrere kreds.”
  Pay refererer til forskellige skribenter og 
forfattere. Svenskeren D. J. Wadén beretter 
om fl ere hunde, han har jagtet med, og som 
havde egenskaben at kunne ringen en fugl. 
Her fortæller han også om danske hunde, 
som hans danske jagtvenner havde. Og 
så beretter han: ”Selv havde jeg en liden 
gordon setter, Springfi eld Queen, indført fra 
Amerika af en engelsk ven, Mr. Sellback, 

en af de yperste jægere og dressører, jeg 
har set. Queen var en udmærket hund med 
særdeles fi n næse, og der blev skudt en 
mængde fugl af forskellig art over hende 
i fl ere lande. Det var om denne hund grev 
Ad. Patr. Hamilton efter jagtprøven ved 
Upsala i 1889 skrev i Svenska Kennelklub-
bens tidsskrift, at den som brugshund var 
öfverdådig.
  På sneppejagt ringede Queen, når fuglen 
befandt sig i tæt krat, hvor den sprang om-
kring uden at ville ud af tykningen. Hunden 
slog da en kreds om denne i fuld fart og tog 
derpå igen stand udenfor buskadset. Når jeg 
så kom til, røg hun på mit fl øjtesignal lige 
på sneppen, der nu lå urørlig, og tvang den 
ret op gennem buskene. Desværre fi k jeg 
aldrig anledning til at bruge hende på tjur 
og urfugl.”
  Tilsyneladende var det altså ikke ualmin-
deligt, at man for godt 100 år siden havde 
hunde, som besad egenskaben at ringe fugl 
og kunne udføre det, så det var til stor gavn 
for jægeren.

”Ringerne” de bedste
Nu kunne man få det indtryk, at det var et 
fænomen, der var almindeligt for 100 år, 
men det er ingenlunde tilfældet. Langt ind i 
1900-tallet var det tilsyneladende ret almin-
deligt. I ”Bibelen”, Alt om hunde, Jagt-
hunde fra 1945 skriver A. Wendel-Ranfelt 
således om standen: ”Hunde har tre måder 
at stå på: nogle tager simpelthen stand, 
andre ringer vildtet og andre igen gør begge 
dele. Den første står, når den fi nder ager-
hønsene ubevægelig i den retning, hvorfra 
den mærker deres fært, og som regel holder 

Her er en situation, hvor det sikkert ville være en gevinst for jægeren, hvis hunden kunne liste uden om fuglen 
og rejse den mod jægeren. Foto: Kim Henriksen.

Jagthunden nr. 2/2020
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de ikke videre godt for den, da de er skræm-
mede ved synet af hunden så nær, og derfor 
tager de til vingerne.
  Hunden som ringer, er meget sikrere af 
to grunde: Fordi den, da den ikke er bange 
for at bevæge sig fra standen, trækker sig 
tilbage, hvis den fi nder, at den er kommet 
for nær til fuglene, så langt som den anser 
for nødvendigt for ikke at forurolige dem, 
og dernæst fordi fuglene, når hunden ringer 
dem, trykker fastere ned, idet de tænker, at 
den ikke ved, hvor de er. Og disse hunde 
føres ikke på vildspor af de ovenfor omtalte 
luftstrømninger, for idet de går rundt, kom-
mer de både over færten og selve agerhønen 
og luftstrømningen.
  Hunde, der ringer, har to måder at vise 
vildtet på: Én ved at gå rundt om vildtet 
og aldrig tage stand, men når de kommer 
til det sted, hvor de lugter agerhønsene, at 
vende hovedet mod dem som et signal uden 
nogen sinde at stoppe, og nogle gør dette så 
umærkeligt, at jægeren, hvis han ikke fuldt 
ud kender sin hund, næppe nogensinde får 
øje på vildtet, hvis der da er noget skrub 
eller ujævnheder, som det kan skjule sig 
bag. Den anden måde er, at hundene går i 
ring og så tager stand, når de får hønsene 
i vinden, og denne er den bedste, da den 
tydeligt viser jægeren, hvor vildtet er. Andre 
igen går kun i halv cirkel og tager stand 
uden at have hønsene i vinden, men disse 
hunde er i regelen ikke rigtigt med, og hvis 
de forsøger den hele cirkel, løber de sur og 
falder over agerhønsene.

  På alle disse måder jager hunde, men 
det er de bedste, som både ringer og tager 
stand – eller kun ringer. Hvor alle hunde er 
dårlige, er den bedste, som kun står, fordi 
den, når den tager stand, er rolig og ikke 
forstyrrer vildtet. Men hvor alle hunde er 
gode, er den, der både ringer og står, langt 
den bedste.”
  Det var altså helt klart Ranfelts opfattelse, 
at jægeren var bedst tjent med en hund, der 
både kunne tage stand og ringe.
  
Går i glemmebogen
Men hvorfor er egenskaben at kunne ringe 
fuglen stort set forsvundet fra vore stående 
hunde? Hvis man dykker ned i litteraturen, 
vil man opdage, at de forskellige forfattere 
til jagthundebøger ganske langsomt begyn-
der at anse ringen som en fejl.
  A. P. Nørlund skriver i Jagthunde – dressur 
af stående hønsehunde fra 1959 i et kapitel 
om vildtskyhed: ”Bliver en sådan hund 
brugt en del på jagt og ikke rettet på, vil den 
måske udvikle sig til at blive en fortrinlig 
ringer, hvilket kan være en stor fordel på 
skovjagt, på snepper og anden løbende fugl. 
Det kan være vældig interessant at jage med 
en god ringer, hvis den samtidig udvikler 
sig til at rejse godt, men det er i reglen her 
det kniber.”
  Ejnar Tønsager, Fuglehunder – jakt og avl 
1965 betegner ringen som en direkte svag-
hed eller fejl hos hunden. Sten Christof-
fersson, Jagthunde – dressur og jagt 1992 
omtaler ringen således: ”Enkelte hunde har 

den medfødte egenskab at ringe fuglen. 
Med ringning menes almindeligvis, at hun-
den mere eller mindre under stand bevæger 
sig rundt i en cirkel, hele tiden med snuden 
pegende ind mod fuglen i centrum. Dette 
medfører naturligvis, at hunden, hvis den 
ringer en halv omgang, kommer til at stå i 
medvind og derved fuldstændig forkert for 
færten, hvilket ødelægger forudsætningen 
for en korrekt stand.
  Denne type ringen er ikke til nogen nytte 
og bør betragtes som en fejl hos hunden. 
Måske er det et tegn på vildtskyhed, som, 
hvis det får lov til at udvikle sig, kan gøre 
hunden til en blinker.”
  Christoff ersson overser tilsyneladende 
fuldstændig, at hunden har fuldstændig styr 
på fuglen, og at fuglen trykker fast, fordi 
den fastholdes af hunden. Hunden forsøger 
blot at bringe sig i en mere fordelagtig po-
sition i forhold til at bringe den for skud og 
vil med stor sikkerhed kunne rejse fuglen 
op mod jægeren.
  Andre forfattere som Olav Schjetne bruger 
slet ikke spalteplads på det i bogen Den 
glade fuglehund fra 1992, og jeg omtaler 
det heller ikke selv i min bog, Den stående 
jagthund fra 1988 helt sikkert, fordi det på 
det tidspunkt var gået i glemmebogen.
  Men hvorfor er egenskaben gået i glem-
mebogen, og hvorfor ser vi skævt til hunde, 
som ringer, og anser det som en stor fejl 
ved hunden
 Personligt er jeg ikke et sekund i tvivl om, 
at vore prøver bærer en stor del af skylden 
for det. Prøveregler skal være enkle, så del-
tagerne kan fi nde ud af det, og dommerne 
nemt kan dømme. På den måde bliver der 
ikke plads til små fi nurligheder, der måske 
viser hundens genialitet som jæger. Og 
da det er prøvehundene, vi avler på, går 
egenskaben ganske langsomt i genernes 
glemmebog.
  Ser vi lidt på prøveregler gennem tiden, 
så var det f. eks. i de første markprøve-
regler fra 1889 muligt at opnå points for 
rapportering. Hvis man kigger lidt i Fælles 
Markprøveregler fra 1955, så står der egent-
lig ikke ret meget om bedømmelse. Det 
handler egentlig mest om, hvordan prøven 
og klasserne administreres. Dommerens frie 
skøn er afgørende, idet man regnede med, 
at personer som havde fået dommerauto-
risation, havde stor erfaring i praktisk jagt 
med stående hund.
  Men ganske langsomt siver der fl ere og 
fl ere bestemmelser om afvikling og bedøm-
melse ind i reglerne, og da reglen om, at fø-
reren skal blive bag hunden under rejsning 
fugl indføres, er det endegyldigt slut med at 
honorere adfærd som ringning. 
  Om dette fortæller Aage Stenhøj: – Frem 
til revisionen af FMR i halvfemserne, hvor 
bedømmelsesgrundlaget i FMR var opdelt 
i to kapitler for engelske og kontinentale 
racer, fandtes reglen om ”bag ved hunden” 
kun hos de kontinentale racer.

Markprøvereglerne foreskriver, at man skal blive bag hunden under rejsning af fugl.

Jagthunden nr. 2/2020
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  – Da vi fremlagde forslag til reviderede 
regler, havde vi slået de to kapitler sam-
men til et. Eneste afvigelse var i § 21 stk. 2 
vedr. stil ”For kontinentale racer gælder, at 
hundens stil kun tillægges en vis betyd-
ning”. Sammenskrivningen af kapitlet vedr. 
bedømmelsesgrundlagt betød således, at 
reglen om ”bagved hunden” nu også gjaldt 
de engelske racer. Det medførte en del 
protester, men efterhånden har alle engelske 
dommere og hundeførere accepteret, at det 
er vigtigt, at en hund går frivilligt og villigt 
frem mod den trykkende fugl, tilføjer Aage.

Praktisk jagt
Det er værd at bemærke, at ringning af 
fugl ikke er det samme som vildtskyhed. 
De få, der i 2020 har oplevet en hund, der 
kan ringe fugl, fortæller samstemmende, 
at hunden efter at have ringet rejser fuglen 
villigt og kontant.
  Man kan heller ikke lade være med at 
spekulere på, om der er en sammenhæng 
mellem ringen og rapportering. Rappor-
tering er, når hunden forlader standen og 
opsøger sin fører for at fortælle han/hende, 
at den har fundet fugl, for derefter at lede 
føreren til fuglen. Denne adfærd og dette 
sublime samarbejde imellem jæger og hund 
er ikke ualmindeligt under jagt på skovfugl 
i vore skandinaviske nabolande.
  For nogle år siden læste jeg et referat fra 
en af de store markprøver omkring 1920. 
Jeg husker ikke lige hvor og hvornår, men 
jeg husker, at dommeren i sin kritik siger 

om vinderen: – Den rapporterede hele tre 
gange i fi nalen.
  Men spørgsmålet må uvægerligt også 
melde sig. Kan jægeren have glæde af en 
hund, der ringer. Det korte svar er ja. Det 
lidt længere er et par eksempler. På snep-
pejagt er man ofte i den situation, at hunden 
står inde i en tykning, og her ville det være 
en klar fordel, hvis jægeren kunne stille 
sig i en lysning eller på en skovvej og så få 
hunden til at rejse fuglen mod sig.
    En jysk sneppejæger, der gerne vil være 
anonym (redaktionen kender personen) 
fortæller til Jagthunden, at han synes, det 
nærmest er uundværlig på sneppejagt. Når 
han er på sneppejagt, går han kun på stier 
og veje. Hunden søger til siderne. Når den 
får fært af fugl, søger den ofte uden om og 
sætter sneppen mellem sig og jægeren. Jæ-
geren får nu hunden til at rejse fuglen ved et 
lille pift, og på den måde kommer fuglen ud 
på det åbne spor.
  – Det er egentlig ikke noget, jeg lærer 
hunden, forklarer han til Jagthunden, men 
når jeg ser den viser tegn på at ville ringe 
fuglen, roser jeg den. Men det er ikke alle 
hunde, der kan – det ligger i blodet, tilføjer 
han.
  Sneppejægeren fortæller også, at hans 
morfar havde en pointer, der gjorde det, når 
agerhønsene løb, og på den måde fi k han 
mange høns på tasken. – Jeg synes det er 
en meget eff ektiv måde at drive sneppejagt 
på, og på den måde undgår man også selv 
at brase ind i krattet og lave larm, som kan 

få sneppen til at tage fl ugten i utide, slutter 
han.
  Hvis der er stand ved et hegn, kan mange 
få hunden til at rejse fuglen i mod sig, hvis 
man vel at mærke er på den modsatte side 
af hegnet i forhold til hunden. Men det 
var jo langt lettere, hvis hunden forsigtigt 
bevægede sig rundt om fuglen, i stedet for 
at jægeren skal hele vejen udenom. 
  Alt i alt må jeg indrømme, at jeg efter at 
have arbejdet med denne artikel er kommet 
til den erkendelse, at har man en hund, der 
kan og vil ringe, når situationen kræver det, 
så vil man få lov til at opleve det optimale 
samarbejde mellem hund og jæger.

Det ville ære en stor fordel for skudafgivelsen, hvis hunden kunne få rejst fuglen ud i lysningen.

Mange sneppejægere mener, at det giver fl ere fugle 
på tasken, hvis hunden kan ringe fuglen. Foto: Kim 
Henriksen.

Jagthunden nr. 2/2020
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Vand - Slæb - ApporteringVand - Slæb - Apportering
Når disse linjer læses, er mange gået i gang med at træne 
frem mod de kommende slæb- og apporteringsprøver. 
Men hvad kræves der for at bestå en sådan prøve, 
og hvordan skal man tilrettelægge sin træning.

Tekst: Annette Laursen. Foto: Annette Laursen m. fl .

Hunden skal svømme over dybt, åben vand til siv- eller rørbevoksning.

10 Jagthunden nr. 2/2020
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Sæsonen for slæb- og apporteringsprøverne står for døren. For nogle 
intet problem for andre et mareridt.
  Vand/slæb/apporteringsprøverne er en efterskuds- kvalifi kations-
prøve, hvor hundens evner til at arbejde efter skuddet afprøves. For 
kontinentale stående hunde er en bestået VSA, eller DJ´s udvidede 
apporteringsprøve et krav, før en hund kan stille på en markprøve, 
hvor der fælles fugl. En hund, der to gange med to års, eller større 
mellemrum, har bestået en VSA-prøve, har ikke yderligere adgang til 
denne. Prøverne arrangeres hvert år af et udvalg under SJD. Udval-
get sørger for, at et antal prøver er spredt ud over landet hen over 
sæsonen.
  For år tilbage var det kun muligt at stille på to VSA i et kalenderår. 
Det vil sige, bestod hunden ikke, måtte man vente til næste år. I dag 
kan man, indtil hunden har bestået to gange, stille på alle de VSA, 
man ønsker.
  VSA-prøven omfatter apportering af to emner fra vand, to fugle fra 
land og en kanin på et 250 meter slæb..
  Prøven dømmes efter 10-skalaen. Karakteren 7 skal opnås som 
minimum for at bestå en disciplin, dog skal hunden som minimum 
opnå 25 point for at bestå prøven.

Vand
Apportering af to ænder over dybt vand. To ænder udlægges med en 
indbyrdes afstand på ca. 30 meter i siv eller tagrør, uset af hunden 
ca. 30 meter fra startstedet. Hunden skal nu svømme over mindst 20 
meter dybt vand og afsøge, fi nde samt apportere de to udlagte ænder.
  En disciplin der som regel ikke volder de store problemer. Dog 
kan det for nogle hunde være en udfordring, hvis der i søen også er 
blishøns, andre ænder osv. Nu vil hunden hellere jage disse en udføre 
apporteringsopgaven. Et sted, hvor mange også sætter point til, er 
ved afl everingen. Ænderne skal afl everes siddende til føres hånd. 
Sker det ikke, skal dommeren trække point
Derfor er sikker afl evering meget vigtig og et af de elementer, der 
skal prioriteres i træningen med hunden. 
  Mange hunde vil gerne ryste sig, når de kommer op af vandet og 
smider derfor emnet. Det kan man undgå ved i starten at stå tæt ved 
vandkanten og evt. bare lade hunden afl evere til hånden. Når det går 
godt, går man et skridt tilbage, og hunden skal gå et par skridt, inden 
man modtager emnet og roser. Når dette trænes, er det ikke nødven-
digt, at hunde skal svømme langt for at fi nde et emne. Det rækker 
bare at smide emnet et par meter ud i vandet, så hunden bliver våd.
  Skal hunden udføre hele opgaven hver gang, ender man med en 
hund, som synes disciplinen er træls. 
  Langsomt, men sikkert får man indarbejdet en god rutine omkring 
afl evering, og nu forstår hunden, at den ikke skal ryste sig med det 
samme. Det er her siddende afl evering kobles på. Har hunden lært 
at arbejde fra placeboard vil det være en god hjælp her, hvis hunden 
ikke afl everer korrekt.
  Et andet problem, som dommere ofte ser i denne disciplin, er 
hårdmundethed. Derfor er det en stor fordel at bruge dummies under 
træningen. Hårdmundethed er en overspringshandling, der opstår 
når hunden bliver stresset over den opgave, den stilles. Denne stress 

Det ville ære en stor fordel for skudafgivelsen, hvis hunden kunne få rejst fuglen ud 
i lysningen.
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forværres yderlig, hvis fører nu også bliver 
sur på hunden, fordi den ødelægger vildtet. 

Slæb
Slæbet er på 250 meter med to knæk og 
skal ligge på åben mark. Der bruges fi re 
stokke. Som dommer er det nok her, man 
ser, at de fl este løber ind i problemer. Ikke 
fordi hunden ikke vil hente kaninen, det 
vil den hellere end gerne, men den vil ikke 
støtte sig til sporet.
  Det er ikke fordi hunden ikke kan følge 
sporet, det er mere en konsekvens af 
måden, hunden er trænet på. Hvis alle træ-

ningsslæb lægges på samme måde, som det 
skal være den dag, hunden skal til prøve, 
ja så tager det ikke hunden ret lang tid at 
regne ud, hvor kaninen er. Den ved altså, 
at et stykke ude på den mark, der ligger der 
en kanin. Så fuldt fart på og og ud at hente 
kaninen, - ingen grund til at følge spor.
  Her er det vigtig, at man i træningen lærer 
hunden at følge slæbet. Det gør man ved 
at lægge slæbet, så hunden ikke kan fi nde 
kaninen uden at følge sporet. Derfor er 
træning med U og omvendt V-slæb samt 
slæb gennem hegn, over diger osv. den 
bedste måde at træne på. Hunden må ikke 

få mulighed for at fi nde kaninen ved et 
bredsøg. Til afveksling kan der også trænes 
kaninslæb i skov. Hundene elsker når træ-
ningen varieres.

Apportering
Her er opgaven, at hunden skal apportere 
fra det åbne land ind i en tæt grankultur, 
løvbeplantning eller anden tilpas høj og tæt 
vegetation, hvor fører ikke kan se hunden, 
når den arbejder. De to duer udlægges med 
ca. 15 meters mellemrum. Der skal fra start-
stedet til duerne være ca. 30 meter.
  Når hunden har afl everet den første due, 
dækkes eller sættes hunden af, og der afgi-
ves et skud. Hunden skal nu forholde sig i 
ro og vente med at apportere, til fører giver 
tilladelse til dette.
Fører må gerne dirigere og støtte hunden. 
Hvis begge duer ikke afl everes siddende til 
føreres hånd, skal dommeren trække i point.
  Det lyder som en let disciplin, men også 
et sted, som kan volde visse hunde store 
problemer. Det kan være hunden ikke kan 
koncentrere sig om at søge efter de apporte-
mner, den har fået besked på, men hellere 
vil afsøge skov og krat. I denne disciplin 
ses ofte problemer med hårdmundethed. 
Derfor er det ved træning af apportering 
også en god ide at bruge dummies samt lave 
afvekslende træning så meget som muligt, 
så hunden ikke bliver træt af at udføre 
opgaven og igen begynder på oversprings-
handlinger.
  Knæk og bræk til alle jer, der skal på VSA 
i den kommende sæson.

Fører står klar til at modtage dummyen helt nede ved vandkanten, hunden får ikke mulighed for at smide emnet 
eller ryste sig.

Hunden bør ikke kunne fi nde kaninen uden at følge slæbet. Foto: Flemming Østergaard.

Jagthunden nr. 2/2020



13

Udtryk i naturforvaltningen
Hvis man interesserer sig for, hvordan naturforvaltningen skal være nu og i fremtiden og læser artikler, notater og rapporter, vil man med 
sikkerhed støde på forskellige betegnelser og udtryk, som måske ikke lige fi ndes i ens normale ordforråd. Derfor denne lille ordforklaring.
  Flere af begreberne er helt nye, men det er sådan, jeg opfatter dem lige nu.

CAP
Reglerne for hvordan EU landbrugsstøt-
teordning reguleres og fordeles.

Rewilding
Tilbage til naturen. Et landområde 
forsøges bragt tilbage til en oprindelig 
og urørt (af mennesker), naturlig tilstand 
for naturen. I Danmark har det fl ere 
steder betydet, at der udsættes både 
elge, vilde heste og bisoner. Det betyder 
igen, at området derfor nødvendigvis må 
indhegnes på en ganske bastant måde.

Sparing
Man opdeler det åbne land i produkti-
onsarealer og naturarealer. På naturarea-
lerne forsøger man at skabe så stor 
biodiversitet som mulig. På produkti-
onsarealerne tages der ikke hensyn til 
naturen.

Sharing
Man laver ikke en skarp opdeling mel-
lem produktionsarealer og natur, men 
tænker hensyn til natur og miljø ind i 
landbrugsdriften og prøver at skabe så 
stort et naturindhold som muligt på den 
enkelte landbrugsbedrift.

Intermediate
En naturforvaltning i det åbne land, hvor 
der ikke entydigt satses på enten sparing 
eller sharing, men hvor de forskellige 
modeller kan kombineres.

Eco-schemes
Modeller for, hvordan man udbetaler 
landbrugsstøtten i forhold til produktion 
og naturhensyn.

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Den jyske hede er et godt eksempel på sparing.

Et markdige med gammelt græs og vilde blomster er et eksempel på sharing. Mininaturen er bevaret.

Et kulturlandskab, hvor naturelementer indtænkes i landskabet er intermedia.

Jagthunden nr. 2/2020



14

Besindighed ved forårstid
En storrygers flegma gjorde det umulige muligt. Nielsen fyldte sit hjerte med 
håndvarme snepper. En beretning fra den gang, hvor man også kunne jage snep-
per om foråret.

Tekst: Bertel Bavngaard
Tegning: Erik Boye

Nielsen kunne tænde en cerut så langsomt, 
så det ikke var til at bære. Med en metodisk 
drejning kørte han osepinden rundt til fuld 
randtænding, og blæst ændrede ikke hans 
taktik. Mod vinden rev han blot fl ere tænd-
stikker – og forlængede sit forehavende, så 
man måtte kigge en anden vej: Hver af de 
udgåede stikker blev lagt omhyggeligt til-
bage i æsken – med den sorte ende modsat 
resterende svovl.
  Hans nabokone, som var københavner og 

derfor af en anden verden, sagde, hun måtte 
løbe skrigende bort, når Nielsen langede an 
til rygning. Ja, selv for hendes mand kneb 
det, skønt han dog var fra sognet og ikke 
jaskede med tingene. Det kom så vidt imel-
lem Nielsen og nabo-Kren, at sidstnævnte 
nølede med overhovedet at byde tobak efter 
kaff en. I tavshed holdt begge stand, indtil 
Nielsen formåede at kigge på sit ur, så Kren 
alligevel skubbede cerutæsken imod ham.
  Nielsen var helt igennem indrettet, så intet 

hastede, og ingen ville tro det muligt, at han 
var noget af en sneppekonge. Pen og blæk 
var ikke til enhver tid parat i hans hus, så 
jagtjournal havde han ikke. Men en detalje-
ret hukommelse havde han om hver af godt 
300 fugle, som han havde bragt for dagens 
lys, sidst med en ubestemmelig hund. Den 
forrige var en pointer af de rigtige. En af 
dem, der kun blev brugt til snepper og 
derfor efterlod sig et godt ry og en jagtivrig 
efterkommer, hvis buskede skæg satte ryg-

Jagthunden nr. 2/2020
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ter i gang om proprietærens ruhår og gamle 
Sofi e, som den gulbrogede hed.
  Afkommet hed Paf – for det var hvad 
Nielsen blev, da hvalpen voksede til uden 
pointerpræg. Min bedste erindring om 
marts er en grå dag og midt i billedet en 
kæmpepil, hvor Paf har stand, og hvor 
Nielsen er i færd med at placere cerutten, fri 
af bøssehanerne. Det er ikke længere siden 
end 1969-72, at jeg traf originalen, hans 
hund og martsvaner, netop de sidste tre år 
af forårssneppe-jagten. Gennem 1960´erne 
arbejdede Nielsen og Paf støt, mens verden 
skændtes om forårsfredning. De var nabo 
til en lille skov, han ejede, og bagved til en 
større, hvor skovejeren også støttede sig til 
Paf og Nielsens observationer. De to var 
parat fra 1. marts, når jagt på vårsneppen 
begyndte, men erfaringen sagde, det kunne 
blive både 25. og 30. marts, inden der vir-
kelig skete noget med forårstrækket.
  Dette var målet for hele den nielsenske 
tilværelse. Den første sneppe efter 1. marts 
kunne man dengang sende til kongens bord 
og få særlig belønnet, men den var der 
undertiden mange om, og Nielsen var klar 
over, at andre nåede posthuset, inden han 

nogensinde fi k lagt cigaren.
  Til gengæld kunne både han og Paf ligge 
vågne om natten. De lyttede til vinden og 
dens retning. Helst skulle den komme fra 
syd og bringe lidt varme over landet. Godt 
var det dog også, hvis trækket kunne møde 
jysk tåge eller sne, for så kom de, troldfug-
lene. Et varsko fi k man i den tidlige morgen 
ved at kigge gennem vinduet over gårds-
pladsen, for hvis vipstjerten løb der ude, var 
det tid at kigge efter sneppen.
  Jo!. Så lå de i skovbunden, og det for-
underlige sceneri udspillede sig igen. Paf 
stod stiv som en støtte. Nielsens profi l med 
cerutten tegnede sig i silhuet, og foråret var 
kommet.
  To eller tre gange var jeg med dem. En 
enkelt gang med resultat, fordi jeg var hur-
tig, men ellers var jeg tilskuer til miraklet: 
Sneppen, der buldrede op og faldt i knaldet, 
skønt det virkede, som om den fl egmatiske 
mand var langt bagefter.
  Jeg husker ham, fordi han i mangt og 
meget lignede mine gamle onkler. Hvis man 
orkede at lytte (beretningen blev tændt lige 
så langsomt som cigaren) kom Nielsens 
allerinderste ud.

  – Det er foråret, du går efter, næsten hvi-
skede han og krammede i en slags ærbødig-
hed sin tændstikæske.
  – Når hunden tager den første stand, kvit-
terer den for vejrmeldingen. Så kommer 
fuglen på vingerne - som en eksploderende 
vår med sneppen i midten - og når du står 
med dens varme krop i din hånd, har du 
plukket din første buket!
  En utrolig mand, som ellers aldrig sagde 
noget. Et utroligt billede af en tid, da liv på 
landet overlevede i en sidste fase af ensom-
hed. Nielsen købte vårsild af fi skemanden, 
sådan omkring 1. april, og når de var istand-
gjort og let saltet, blev de hængt til tørring 
mellem hans poppeltræer. To og to ophængt 
i gællelågene på en ståltråd.
  Tilberedningen var en højtidelighed. Niel-
sens ærbødighed over for måltidet fi k ham 
til at lægge cerutten. Alt mens han med ild-
klemmen holdt sine fi sk over komfurilden.
  Paf sad bagved og gjorde store øjne. Lyt-
tede og gik til vinduet.
  Det kunne jo blive søndenvind igen inden 
sneppefi nalen, som var 7. april.
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– Nu skal du høre efter, ikke noget med at løbe efter 
fuglene.
  En klasisk situation for en ejer af en stående jagt-
hund.
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Hundeopdragelse -
 over tid

Hunden har været menneskets bedste ven i ufattelig mange år. Men hvordan har 
vi egentlig behandlet vores ven, for at den skulle blive os en god ledsager og være 
med til at løse de opgaver, vi gennem tiden har haft brug for.

Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Søren Reinholt m.fl .

En gang for tusinde af år siden forlod ulven sit frie liv og knyttede 
sig til mennesket. Den blev domesticeret. Hvordan det gik til, ved 
vi ikke. Det kan vi kun gisne om, for længe før de første hvide viste 
sig på det amerikanske kontinent, levede indianerne spredt over 
prærien, i skovene og i højlandet. De levede i vished om, at jorden 
var deres moder og den store ånd styrede alt fra landet hinsides 
solnedgangen. 
  Måske var det en ung kriger, Rappe Bæver, der havde haft held til 
at knytte en ulvehvalp til sig, så han i samarbejde med ulven kunne 
nedlægge bytte, som hverken han eller ulven alene kunne klare. 
Måske var det ham, der fi k menneskets første jagthund, og Rappe 
Bæver måtte således berette om sine oplevelser med ulven igen 
og igen. I de lange vinteraftener i teepeerne blev han ved med at 
fortælle historien, til sine børn og til sine børnebørn, men nu er det 
så længe siden, at ingen mere kan huske det.
  Men selv om det er tusinde af år siden, så der stadig næsten 99 % 
ulv i vore hunde – rent genetisk. Det er tankevækkende, at det kun 
er den godt 1 % der skiller ulven fra vore jagt- og familiehunde.

Forstår din hund dig
Som nævnt andet sted i bladet kan vi spore vore stående hunde 
næsten 1.000 år tilbage, og det er klart, at den måde, man har holdt 

hundene på, dresseret dem og trænet dem, har ændret sig meget 
gennem tiden. I mange hundrede år var der nok en del kæft, trit og 
retning over dressuren, ikke mindst fordi det var almindeligt, at 
hundene fi k lov til at tosse rundt til de var hen ved et år, før man 
gav sig til at dressere på dem. Således var det da også på det første 
jagthundekursus, jeg deltog i. Vandt i øvrigt en fl ot præmie til 
afslutningen, som jeg har værnet om lige siden.
  Heldigvis fi k jeg en mentor, som var forud for sin tid, og som fi k 
mig til at forstå, at jeg skulle begynde opdragelsen, lige så snart jeg 
fi k hvalpen. Det gjorde det hele meget nemmere, men det var ikke 
almindeligt for 50 år siden, at man forsøgte at undgå fejl og uvaner, 
som hunden senere i livet ville blive straff et for.
  Ganske langsomt kom der dog andre holdninger ind i det at 
opdrage og oplære en jagthund. Johan B. Steen, Olav Schjetne og 
Roger Abrantes gik forrest i arbejdet bl.a. via bøger som Jegeren og 
hans hund fra 1977 og Den glade fuglehund fra 1992 og Hunden 
vor ven – psykologi frem for magt fra 1985. Ganske langsomt 
begyndte mange jægere at forstå, at man ikke kan banke alt ind i en 
hund.
  Jeg var så privilegeret at få ansvaret for en ny jagthundeinstruktør-
uddannelse, da Danmarks Jægerforbund blev dannet. Her forsøgte 
vi virkelig at få den nyeste viden, som var tilgængelig, med i 

Godt og trygt lederskab. Foto: Flemming Østergaard. Her er fører og hund ikke enige. Foto: Flemming Østergaard.
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Hvis hundene ikke synes, du 
er interessant, fi nder de noget 
andet at rette deres opmærk-

somhed imod. 

kurserne, for begreber som hundeadfærd 
og psykologi var den gang helt ukendt for 
de fl este. Nu skulle man pludselig til at 
forstå sin hund, og der blev ligefrem lavet 
et medlemskursus, som hed Forstå din 
hund. Motivation, udenoms motivation og 
overspringshandling blev helt nye ord i 
træningen.
  Interessant er det også, at man den gang 
skulle have virket som hjælpeinstruktør på 
kurser, hvor der var stående jagthunde, for 
at kunne komme i gang med instruktørud-
dannelsen.
  Noget af det, jeg husker som særlig væ-
sentlig var kommunikation med hunden, så 
hunden kunne forstå, hvad det var, føreren 
gerne ville have hunden til at gøre. Her var 
apport et godt eksempel.
  Emnet lægges forsigtigt i munden på hval-
pen med ordet: – Apport. Når det gentaget 
tre gange fl ere gange om dagen, har hunden 
i sin hjerne fået lavet en kobling – en betin-
get refl eks, så ordet apport betyder ganske 
enkelt emne i mund. (Pavlov 1849 – 1936). 
Den kan simpelt hen ikke lade være.
  Hunden skal selvfølgelig også lære at 
afl evere på kommando f. eks. på tak. Her 
var det ikke ualmindeligt, at mange roste 
hunden, når den havde afl everet med det 
resultat, at de havde svært ved at få den til 
at sidde længe nok med emnet inden afl eve-
ring. Forklaring enkel. ”Far” bliver glad og 
giver ros, når jeg spytter ud. Altså, jo før jeg 
spytter ud, jo før bliver ”far” glad. Logik 

for en hund. Nej masser af ros, når hunden 
sidder med emnet, og ingen efter afl evering 
– det er en selvfølge. Så forstår hunden, 
hvad det er, man gerne vil have den til at 
gøre, og så går resten næsten af sig selv.
  På den måde blev kommunikation mellem 
hund og menneske et væsentligt element 
og det blev ikke bare, forstår du din hund? 
men også forstår din hund dig? Der blev i 
uddannelsen fundet mange eksempler på, 
hvordan forkert kommunikation kunne for-
virre hunden, medens rigtig kommunikation 
fremmede hurtig indlæring.

Nye ord i træningen
Men ny viden får løbende opfattelsen af, 
hvordan en hund lærer, til at ændre sig, 
og det er desværre heller ikke al ny viden, 
som forstås lige godt. De sidste årtier har 
fl okdannelse og lederskab været ord, som 
nok kunne få ”de lærte” til at ryge i totterne 
på hinanden. 
  Hunden danner ikke fl ok med sit men-
neske, mener nogle, andre det modsatte, 
og der har også været stor uenighed om, 
hvorvidt man skal udøve lederskab.
  Mit private bibliotek rummer mere end 60 
bøger om hunde. Nogle er 100 år gamle an-
dre ganske nye, men hvis jeg skal fi nde en 
fællesnævner og sammenholde det med min 
egen viden gennem et langt liv med hunde, 
så er der ingen tvivl for mig. Hunden dan-
ner fl ok med os og vil gerne behage os, og 
den vil også gerne have en leder. Men vil 
vi menneskene ikke være leder, så bliver 
hunden det.
  Jeg er også helt enig med Marit Beate 
Kasin, der, medens disse linjer skrives, nok 
en gang deltager med sine hunde i det 1.200 
km lange Finnmarksløb, som i sin bog, 
Vinterdans fra 2018 siger: – Hvis hundene 
ikke synes, du er interessant, fi nder de 
noget andet at rette deres opmærksomhed 
imod. Det er os tobenede, som skal skabe 
aktivitet og glæde, give tryghed og fjerne 
ubehageligheder.
  Hun er to gange blevet nummer to i løbet 
og ligger lige nu med i førerfeltet, hvor alle 
kan vinde (inden de norske myndigheder 
stoppede al idrætsaktivitet d. 12. marts). 
Hun ved mere end nogen anden, hvordan 
man motiverer hunde til at yde det optimale 
såvel fysisk som i samarbejde.
  Jeg har faktisk set det mange gange, når 
jeg har gået som instruktør på træningsba-
nen. Førerne er ganske enkelt ikke interes-
sante nok, og derfor fi nder hunde på noget 
andet, end ”far” eller ”mor” nu havde tænkt 

sig.
  Men nye begreber opstår fortsat. Bag-
lænskædning og placeboard er blot nogle 
af dem. Det kunne jo lyde som den store 
revolution, men i virkeligheden er det, set 
fra min stol, blot en anden måde eller et 
andet udtryk for noget, mange af os altid 
har gjort.
  Baglænskædning i apport betyder jo kun, 
at hunden starter med at lære at tage emnet 
fra hånd og afl evere det til hånd, og så byg-
ger man langsomt på. Men sådan har mange 
af os jo altid gjort.
  Placeboard er jo på sin vis blot en anden 
måde at skabe et ”lille og trygt” rum for 
hvalpen til begyndertræningen. Men mon 
ikke ganske mange hundeejere netop har 
begyndt deres egentlige indlæring i et be-
grænset og for hunden kendt og trygt rum/
omgivelse. Jeg skal ikke nedgøre eller for-
klejne forskellige ”nye” træningsmetoder, 
men gør blot opmærksom på, at det måske 
slet ikke er så nyt endda. Det er bare andre 
ord for det samme.

Målrettet uddannelse
I de senere år er der så dukket en helt ny 
trend frem på hundescenen nemlig, at man 
næsten ikke må skælde sin hund ud, og 
alt skal kunne indlæres via belønning og 
godbidder. Her er det så, at mine mere end 
60 års erfaring med jagthunde melder sig på 
banen. Når nu hunden løber efter en hare, 
tror man så, det hjælper at stå og vifte med 
en pølse og råbe: – Pølse, kom og få pølse.
  Jeg ved godt, hvad hunden vælger. Jeg 
skal også lige erindre om, at i naturens 
verden vil uønsket adfærd altid blive korri-
geret om fornødent straff et. Andet kan være 
katastrofalt for fl okken, og det er lederen, 
der bestemmer.
  Den grundlæggende dressur klares af 
tævehunden. Hun socialiserer sine hvalpe. 
Derfor er det vigtigt, at tæven går sam-
men med hvalpene og ikke tages fra. På et 
tidspunkt begynder hun nemlig at blive træt 
af hvalpene og går i gang med opdragelsen. 
Det er denne grundopdragelse, den kom-
mende hundeejer skal bygge videre på.
  Man skal også være klar over, at i hun-
dens/ulvens hjerne er der en ”kasse”, hvor 
der fi ndes en vis portion drift og en vis 
portion samarbejde. Nogle hunde har meget 
samarbejde i ”kassen” f. eks. Border Collie, 
og de er nemme at opdrage, andre har mere 
drift og bliver vanskeligere at have med at 
gøre. Ulve har meget drift i ”kassen”.
  Generelt har stående jagthunde meget drift 
– det er det, der får dem til at jage. Derfor 
skal de også have en anden opdragelse end 
en border collie eller en bommuldshund. På 
den baggrund har Ruhårsklubben og Mün-
sterländerklubben taget konsekvensen af 
dette og lavet deres egene instruktøruddan-
nelser, som er målrettet stående jagthunde.
  Når man ser lidt nærmere på, hvad dette 
instruktørkursus indeholder, er der rigtig 

God kommunikation er vigtig, hvis hunden skal forstå 
opgaven. Foto: Flemming Østergaard.
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Pro-produkter
er designet med 
henblik på
professionelle
opdrættere.

Besøg husse.dk og læse mere om 
Husse´s mange kvalitets produkter 

til hund, hest & kat.

Danish Pet Food A/S
Møllevej 25 | 6270 Tønder | www.husse.dk | Tlf.: +45 4581 1810

Også til kenneler eller andre  
steder med mange hunde.

Er du i tvivl om, hvilke pro-
dukter du skal vælge? Ring 
da til din lokalforhandler el-
ler vores kontor på 4581 1810. 

rigtige produkt til din hund, 
baseret på race, alder, vægt, 
aktivitetsniveau og helbred.

Hvad er det rigtige foder for min hund?

meget, der minder om den pædagogik, jeg i mine mange år som 
lærer brugte i klasseværelser.

• Viden om hvordan elever (hunde) lærer. F. eks. små doser og 
ikke for mange gentagelser.

• Kontakt, koncentration, konsekvens og kærlighed, og så kunne 
man egentlig godt have sat et femte k på nemlig krav.

• Lederskab. En god leder indebærer bl.a.: har hundens respekt, 
viser initiativ, har overblik og selvkontrol, er rolig og konse-
kvent og er god til samarbejde, som giver tryghed.

• Lystapportering kontra konsekvensapportering.
  Apport kan også nemt trække en parallel til klasseværelset. Jeg 
kunne da ikke drømme om at forlange, at mine elever skulle løse 
opgaver med andengradsligninger, før de havde lært, hvordan man 
gjorde. Altså først indlæring og så krav og konsekvens.
  Naturligvis indeholder uddannelsen en lang række andre elemen-
ter, som det vil være alt for vidtgående at referere her, men jeg kan 
ikke give dette initiativ ros nok med på vejen. Endelig et instruk-
tørkursus, der tager udgangspunkt i vores verden, den stående 
jagthund.

Få mere viden
Som afslutning på denne hurtige rejse i hundeopdragelsens historie 
vil jeg så tillade mig at komme med nogle ønsker og ideer, der 
fremadrettet forhåbentlig kan føre til dygtigere instruktører og 
bedre jagthunde.
  Mit første ønske er viden. Den enkelte hundeejer kan selv gøre 
rigtig meget for at blive bedre klædt på til opdragelse og træning 
af en jagthund. Der skrives og er skrevet et hav af bøger og artikler 
om emnet, og det er selvfølgelig en utopi at tro, at man kan læse 
dem alle sammen. Men man kunne måske sætte sig lidt mere ind 
i hunden og ulvens adfærd, hundens behov bl.a. for ikke at være 
for meget alene og for at være hund. Endelig er det meget vigtig at 
forstå, hvordan en hund lærer.
  Det næste er ”kassen” med samarbejde og drift. Her kan vore 
opdrættere være til stor hjælp. Hvis man bevist tager samarbejde 
og psyke ind i sit avlsarbejde, vil man give de nye hvalpeejere en 
meget stor hjælpende hånd. Altså hvis man samtidig husker at lade 
tæven gå sammen med hvalpene i samtlige otte uger.
  Så har vi brug for en reel mentorordning. Når en ny hundeejer 
erhverver en hvalp, skal vedkommende samtidig have adressen på 
en person i den pågældendes nærområde, som er villig til at stå til 
rådighed med råd og vejledning, når der er brug for det, ligegyldig 
hvilken race det drejer sig om – ikke til et eller to fælles arrange-
menter om året. Jeg ved af egen erfaring, hvor meget det betyder.
  Endelig vil det også være helt fantastisk, hvis alle specialklubber 
tilsluttede sig DRK og DMKs instruktøruddannelse, så vi fi k udan-
net så mange instruktører, at vi på tværs af klubberne kunne tilbyde 
en hver form for træning i alle landsdele.

Det kan ligne leg, men er opdragelse og socialisering på højt plan. 
Foto: Frank Krøyer.
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Født til jæger – 
en himmerlandshistorie
Gennem mere end 50 år har han delagtiggjort alle os andre i sine oplevelser der 
ude fra fjord, mark og skov, og da vi igen i dette nummer af bladet bringer en hi-
storie fra hans hånd, har Jagthunden besøgt den gamle journalist, der nu holder 
til i en dejlig pensionistlejlighed i Ålborg.

Tekst og foto. Flemming Østergaard

Jagt i Lunden. Betel Bavngaard 
instruerer hundeholdet.

Jagthunden nr. 2/2020
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Bertel Bavngaard så dagens lys en februardag i 1931. Faderen var skovrider 
under Hedeselskabet i Vesthimmerland og Bertel den yngste af tre sønner. Af 
disse vil den mellemste, Knud, nok være kendt af de fl este lidt ældre jægere, for 
han berigede os gennem mange år under pseudonymet Silvanus med den ene 
jagtberetning efter den anden.
  Jagt blev således en naturlig del af opdragelsen for Bertel og hans brødre, den 
gang med stor fokus på støverjagten. Senere kom passionen for agerhøns og 
snepper, men at det også skulle komme til at betyde et langt liv som skribent 
med beretninger om stort og småt ude fra ”den vilde” danske natur, stod der ikke 
noget om nederst på dåbsattesten.

Fra avis til Canada
Efter at have taget studentereksamen i 1950 gik Bertel Bavngaard i Lise Nør-
gaards fodspor og blev journalistelev på Roskilde Avis, hvor han lige som den 
berømte ”Matadormor” cyklede rundt med blyant og notesblok for at referere fra 
stort og småt på egnen.
  Efter halvandet her vendte han tilbage til hjemegnen og færdiggjorde sin 
uddannelse på Ålborg Stiftstidende. Det skulle senere vise sig at blive til et livs-
langt samarbejde, som først ophørte i 2012.
  Efter soldatertiden bl.a. som løjtnant ved de danske styrker i Sydslesvig kom 
han tilbage til Stiftstidende, hvor han forelskede sig i den unge kollega, Erna. De 
blev gift i 1956 og kan derfor snart se krondiamantbrylluppet vinke forude.
  Det unge par ville gerne ud og se verden, så i januar 1958 drog de til Canada, 
hvor det ikke var noget problem at få arbejde eller noget at bo i. efter et års tid 
i Toronto havde de sparet penge nok sammen til at købe en gammel folkevogn, 
som de besluttede skulle føre dem tværs over det store land. Det lykkedes, og de 
var således i 59 med til at fejre, at Alaska blev optaget som USA’s 49. stat.
  I september 1959 vendte Erna og Bertel tilbage til hjemstavnen, og Bertel 
indtog sin gamle plads ved skrivemaskinen på avisen, medens Erna for en kort 
periode blev hjemmegående, da to drenge og en hund kom til i løbet af halvan-
den år.
  I 1967 fi k man ideen til en ugentlig naturklumme om stort og småt fra mark og 
skov, og den skulle Bertel naturligvis skrive. Den blev altid ledsaget af en fi n 
tegning af vennen Erik Boye, og klummen fortsatte han med i yderligere 22 år 
efter, at han i 1990 gik på pension. – Det blev måske til den længste serie, noget 
blad har kørt, tilføjer han.

I barndommens land
Skoven og jagten var med i bagagen hos den unge journalist, så det var naturligt, 
at hans stofområder også kom til at handle om natur, således også erhvervsfag-
ligt stof om bl.a. landbruget. På et tidspunkt begyndte Bertel Bavngaard også at 
skrive for jagtbladet (Dansk Jagttidende det senere Dansk Jagt). Såvel her som i 
det nye Jæger (da Danmarks Jægerforbund blev en realitet) berigede han gennem 
mange år læserne med sine artikler og historier. Det var ofte beretninger om 
jagterne rundt om i det nordjyske med en fi n sans for detaljen og de lidt sjove 
personer, han mødte.
  I 1984 fi k Bertel mulighed for at erhverve Lunden Skov ved Overlade, egentlig 
den gamle klosterskov til Vitskøl Kloster ved Løgstør. 90 ha gammel, blandet 
skov, som efter berygtede og historiske storme 1981 og 1983 havde lagt alt på 
kryds og tværs, selv århundredgamle ege. Denne skov kom således til at være 
centrum for Bertel Bavngaards jagt og naturpleje de næste 30 år.
  Og på den måde kom han næsten hjem til sin barndoms egn og de områder, 
som han kendte så godt.
  Der blev fældet, der blev plantet, og der blev ryddet, til der efterhånden stod 
en meget smuk blandingsskov, hvor man kunne have fi ne jagtoplevelser. Og der 
blev absolut ikke drevet rovdrift på jagten. Der blev gerne skudt et par sommer-
bukke, og så afholdt Bertel to gæstejagter i oktober-november. Undertegnede 
havde den store fornøjelse at være med her i næsten alle årene.
  Jagterne blev altid ledet med stor præcision og venlighed – gæsterne følte sig 
virkelig velkomne.
  Det var primært hårvildt og snepper – de første år mange ræve, men en gang 
imellem forvildede der sig da også et par fasaner med på paraden. Det var bl.a. 
her et kendt folketingsmedlem, der senere blev direktør for Ålborg Zoo, ikke 
kunne fi nde ud af, hvilken ræv han skulle skyde til, da rævene i hvert fald efter 
hans eget udsagn, nærmest myldrede ham om benene.
  Erna og Bertel købte også hus i Overlade. De kunne nu bo ved skoven og kunne 
faktisk gå lige over i den direkte fra terrassen.

Skoven bød først og fremmest på hårvildt. Her slæber Bertels 
faste hjælper, Peter et dyr ud efter såten.

Enkelte gange kom der også fasaner for, og her har jagtherren 
haft held til at nedlægge en fi n fasankok.

Jagthunden nr. 2/2020
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  Nu er det jo sådan, at man desværre 
ikke bliver yngre, og kræfterne bliver der 
sjældent fl ere af, når dåbsattesten gulnes, så 
selv om Bertel i mange år havde haft stor 
gavn af sin faste medhjælper, Peter, beslut-
tede han og Erna alligevel at afhænde hele 
herligheden i 2014. Huset havde de råderet 
over i yderligere et år, ligesom Bertel fortsat 

kunne skyde en sommerbuk i skoven.
  Teltpælene blev rykket op og fl yttet til 
en dejlig pensionistlejlighed i det centrale 
Ålborg lige op ad Østre Anlæg. Kørekortet 
er afl everet, men Bertel kommer stadig på 
jagt. Gode venner henter ham, eller også 
kører Erna, fordi invitationen til den tilhø-
rende jagtfrokost også omfatter hende.

Agerhøns og snepper
Man kunne være sikker på en ting. Hvis 
man inviterede Bertel Bavngaard på ager-
hønejagt, så var han klar med det samme, 
men hvor stammer denne passion fra, når 
man er vokset op i skoven og med stø-
verjagt? – Jeg havde tre onkler, der havde 
hønsejagten på Holtegaard lidt syd for 
Dronninglund, forklarer Bertel. Min morfar 
havde fødselsdag midt i september, og så 
samledes hele familien. Derfor var det helt 
naturligt, at jeg som knægt fulgte med onk-
lerne og morfar i marken, når jagten gik ind 
den 18.. De var ganske trivelige, og det var 
deres korthår også, men vi skulle ikke langt 
hen i sæsonen, før alle fi re var i topform.
  Her lærte Bertel, at færtforholdene var 
bedst et stykke op ad formiddagen og efter 
eftermiddagskaff etid. At det så også passede 
perfekt med at onklerne og bedstefaderen 
skulle have en middagssøvn. – Her blev jeg 
grebet af hundens evne til at fi nde og fast-
holde hønsene, og efter jagten gav de røde 
eller blå patronhylstre fra Hærens Krudt-
værk en velduftende samling, fortæller han.
  Mange år senere fi k Bertel Bavngaard 
via et svogerskab muligheden for at være 
med på hønsejagt på store terræner øst for 
Holstebro. – Der var mange høns den gang, 
fortæller han, og min svoger havde altid 
gode hunde. Her traf jeg også pointerman-
den Magnus Ager, der den gang boede i 
Tvis og som ofte fulgte med på jagterne. 
Det var rigtig hønsejagt i de såkaldt gode, 
gamle dage, tilføjer Bertel.
  Når man kommer meget på jagt, kommer 
man også i kontakt med mange mennesker 
heriblandt sneppejægere. Og jagten på 
troldfuglen optog i den grad Bertel Bavnga-
ard, selvom han egentlig ikke har skudt så 
mange i sit jægerliv, at han blev opfordres 
af Ashehougs forlag til at skrive en bog om 
sneppen. Årsagen var nok også, at Bertel 
havde været med til at starte Dansk Sneppe-
klub (for personer, der har doubleret snep-
per) i 1985, fordi den eller så legendariske 
Bols Snippen Club var blevet nedlagt.
  Det kom der en meget fi n bog ud af, hvor 
læserne ud over den biologoske side af 
sagen præsenteres for fl ere kendte danske 
sneppejægere og berømte sneppehunde.

Hundene 
Selv om Bertel Bavngaard aldrig har delta-
get på markprøve, kom han alligevel til at 
kende mange af prøveentusiasterne. – Der 
er jo altid blevet afholdt store konkurrencer 
i det nordjyske, siger Bertel, og det var min 
opgave at levere referater fra disse prøver 
til avisen. På den måde mødte jeg jo næsten 
alle de toneangivende hundefolk, tilføjer 
han.
  Bertel Bavngaard vil godt slå lidt til lyd 
for det synspunkt, at det oftest ikke er 
prøverne, som gør sig hos jægerne. – Hunde 
bliver berømte, fordi de er gode jagthunde, 
forklarer han. Her bliver hundene bedømt 

Tre generationer på jagt i Lunden - en stor dag for alle fi re. Fra venstre Peter Bavngaard, Henning Thrane (mor-
far til Peter) Bertel Bavngaard (farfar til Peter) og Jesper Bavngaard (far til Peter).

Bertel Bavngaard (med orange tørklæde) har været fast ”inventar” på mange jagter i det nordjyske. Her på 
Gudumlund.

Jagthunden nr. 2/2020
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Gi’ din hund 
et langt og sundt liv 
med Uniq 
– fra hvalp til senior
– når din hund har smagt 
et UniQ-produkt, 
går den aldrig mere på kompromis 
med kvaliteten

Dansk 
produceret 
Uniq 
kvalitet

Uniq Food ApS
Nymarksvej 7 
7200 Grindsted

+45 7533 6505 
mail@uniq.dk

www.uniq.dk

på, hvordan de klarer praktiske jagtsituationer, og det er det ry, der 
går en egn rundt blandt jægerne, tilføjer Bertel.
  Han kan så godt lide det gamle ord om, at den bedste hund – det 
er skovfogedens. For det så han mange steder bl.a. i sin svigerfars 
skove i Odsherred, hvor han var statsskovrider. Her talte man ikke 
om racerene avlsdyr med udstillingspræmier og avlsegenskaber, 
men om de fi rbenede hjælpere, som deltog.
  Bertel har selv haft fl ere hunde, først og fremmest ruhår, men 
en enkelt gravhund og to labrador nåede også at snige sig ind på 
matriklen.
  Han er helt på det rene med, at dygtige hunde er en nødvendig-
hed, hvis man skal gå ordentlig på jagt. De skal være rimelig i 
hånd, og så skal de kunne løse opgaverne. Det med at løse opga-
verne lærte Bertel sådan set allerede af faderen, for han ville ikke 
have at støverne gik over syv kirkesogne eller tog fod op på vej 
hjem efter et drev. Han forsøgte virkelig at opdrage dem, hvilket 
nok var noget af et særsyn den gang.
  – At gå på jagt med en velopdragen hund, der kan sin metier, er 
altid en oplevelse, uanset hvilken race der er tale om, slutter Bertel 
Bavngaard.

Hunde bliver berømte, 
fordi de er gode jagthunde.

Bøger om jagt af Bertel Bavngaard
Vil du med på jagt, Pinus, 1993.
Jagten på Vejlerne, Carl Holten-Andersen, Mogens 
Bøgeskov Andersen, Bertel Bavngaard og Flemming 
Konnerup i samarbejde med Fjerritslev Avis, 1997.
Sneppen, Aschehoug, 2000.
Dreng blev jæger, Limosa, 2001.

Bertel har skrevet den måske længste serie om jagt og natur, noget blad har kørt.



24

Driverne
Tekst og foto: Camilla Møgelhøj
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Jagtsæsonen er ovre, og foråret er over os. For 
vores vedkommende (Christian og jeg) har det 
været en meget travl jagtsæson med mange 
spændende oplevelser ikke mindst på drivjagt syd 
for grænsen.

Fra september til oktober stod den på hønsejagt herhjemme i Danmark og VM i 
Serbien, men fra november til januar stod den de fl este weekender på drivjagt i 
Tyskland. I denne sæson har vi mere eller mindre været afsted hver weekend. Vi 
har typisk fi re hunde med, som vi driver med. Dernede driver vi for fl ere forskellige 
danske konsortier forskellige steder i Tyskland, og det er både med råvildt, dåvildt, 
kronvildt og vildsvin. Især vildsvin er altid meget spændende at drive med.

Kommunikation nødvendig
Det startede forrige år, hvor en af vores venner var forhindret som hundefører på 
en drivjagt i Tyskland, og vi blev så spurgt, om vi kunne tænke os at tage afsted. Vi 
kendte ingen, men tog derned. Siden da har det taget fart. Det med, at man siger, at 
har man gode jagthunde, bliver man inviteret meget på jagt, holder stik. Hundene 
gør det smadder godt på drivjagter, og de er hårdtgående og skarpe om nødvendigt.
  Vi driver meget sammen med et andet par på de fl este af jagterne, og vi har et 
ret godt team. Det er en fordel for konsortierne, at der kommer hundeførere, som 
kender hinanden. 
  Det er vigtigt, at driverne kan stole på hinanden. Det er ikke altid lige ufarligt 
at være afsted på drivjagt. Vildsvinene skal man ikke spøge med, især ikke de 
anskudte. Vi bærer alle radioer, så vi kan holde kontakt og berette, hvad der sker 
rundt omkring. Er der en anskydning, vi skal have afsluttet, eller en rotte grise vi 
skal sætte efter. Samtidig kan det være ret underholdende at have radiokontakt. Vi 
gasser hinanden. 

Hårdt men hyggeligt
Det er hårdt for hundene at være afsted. Nogen gange er det fredag til søndag, vi 
driver, og det slider meget på dem. Vi har i denne sæson haft to hunde hver, og det 
er næsten for lidt. Det er rart at have nogle friske hunde at skifte med, og får vi så 
en skade, så står vi hurtigt og mangler.  
  Det er ikke kun hundene, det er hårdt for. Som hundefører får man gået nogle 
skridt, og fl ere steder er der masser af brombær og bakket terræn. Så når man kom-
mer til aften, er man godt brugt. De fl este steder ankommer vi aftenen før jagten, så 
der er også en masse hygge, inden jagten sammen med jægerne.
  Det er altid hyggeligt med de andre jægere, og jeg oplever stor respekt for det 
arbejde, vi gør som hundeførere. Jægerne er godt klar over, at der ingen jagt er uden 
hunde, og at vi gør et stort stykke arbejde for at vildtet kommer til jægerne. 

Nødvendig bevæbning
Det er sjovt at se den udvikling, der sker med hundene, og hvordan deres erfaring 
vokser for hver jagt. Hvordan de takler de enkelte situationer, og der sker altid 
noget uforudset. Vi træner og træner med vores hunde, men erfaring på jagterne 
kan vi kun give den ved at komme afsted. Det er med stor tilfredshed f.eks. at se sin 
hund aff ange et anskudt dyr og få det nedlagt, standhals på en mårhund, få stillet en 
anskudt kronhind, så vi kan komme op og få den skudt. Det er så fedt, når vi starter 
et drev og hører hundene drive med hals, og kort tid efter falder der skud.
  Der er ikke uden risiko at tage på drivjagt med sin hund. Godt nok skal hundene 
være skarpe, men de skal samtidig passe på sig selv. Det er ikke altid lige klogt at 
hoppe på en anskudt gris. Det er en balancegang, og noget den enkelte hund selv 

Klar til kamp. Vi har to hunde med hver, og det er 
bestemt ikke for meget.

Det kan godt blive til en ganske pæn parade med 
svin, råvildt og ræv.

Jagthunden nr. 2/2020
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fi nder ud af. 
  Vi går igennem med rifl er, og vi har lov til at skyde, hvis vi har mulighed, men det er mere i selvforsvar, at vi har den med. Vi 
kommer meget tæt på vildsvinene, og dem skal man ikke spøge med, så det er uforsvarligt at gå igennem uden våben. Vi oplever 
jævnligt, at vi står ovenpå en brombærbusk, og busken bliver levende ……, og ud kommer der en gris. Så mærker man, at man 
lever. 

Giver bekendtskaber
Nu er jagtsæsonen så forbi. Hundene skal rettes ind, så de bliver klar til markprøverne. Det kan de godt omstille sig til. Men man 
kan godt mærke, at nu har det de sidste tre måneder været jagt med fuld udblæsning. Jeg ville for intet i verden undvære vores 
udlandsture til Tyskland. Der er en masse nye bekendtskaber og fl ere jagtinvitationer til både i ind- og udland. 

Ja, ræven skal bæres hjem.Uden mad og drikke. Der gøres klar til frokost.

A

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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Vildtafgrøder
2020

Navn ..................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................

Postnr. .........................  By ..............................................................................................................

Medlemsnr.  ..........................................Tlf. nr.  ...............................................................................

CVR nr.  ..............................................................................................................................................

E-mail (til faktura)  .........................................................................................................................

Bestilling af frø
Alle priser er eksklusiv moms og levering. Ved ordre over 5.000 kr. ekskl. moms leveres 
fragtfrit. Ved ordre under 250 kr. tillægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Bestilling 
foretages ved at udfylde kuponen på SJD’s hjemmeside (udfyldes og sendes elektronisk) 
eller ved at ringe eller sende denne kupon til:  
DLF · Højmevej 12 · 5250 Odense SV · tlf. nr.: 63 17 16 00 · e-mail: agro@dlf.dk  
Som medlem af SJD får du 10 % rabat på ovenstående sortiment. Husk at anføre 
medlemsnummer nedenfor.

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

•  Egnet,   ••  Velegnet,   •••  Meget velegnet

OVERSIGT OVER AFGRØDER
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BI- OG VILDTBLANDINGER
Helårsmix til hjortevildt ••• •• •• •• 3,5 2 & 5 **69,13
Skoveng og vildtager •• •• • •• 3,5 5 57,38
Kyllingemix (forårssåning) •• ••• ••• • 4,0 5 32,27
Markvildt, dækning og føde •• ••• ••• • 3,6 5 75,90
Insektvold/redeskjul • ••• ••• 1,6 2 75,81
Pollen- og nektar blanding • •• ••• ••• 1,5 2 184,07
MFO bestøverbrak 1-årig • • •• ••• 0,9 15 51,28
MFO bestøverbrak 2-årig •• ••• ••• ••• 0,9 15 69,36
Landmandens blomsterblanding •• 2,0 1 351,50
Bi-venlig blomstermark økologisk • •• •• ••• 2,0 1 660,00
Traditional Game Cover Mixture •• •• •• • 2,5 10 63,03
Decoy Game Mixture •• •• •• •• 2,0 10 50,16
Late Cover Mixture •• •• •• •• 1,3 5 57,80
Boost Mixture •• •• •• •• 0,6 5 173,25
Millgame Millet Mix • • •• 1,3 10 45,54
Partridge mixture • •• •• • 6,2 25 42,90
ENÅRIGE AFGRØDER
Vildtmajs RAPID FIRE, bejdset •• • •• • 3,0 9-14 (unit) Pk/485,10
Boghvede ••• •• ••• ••• 10,0 2 & 10 **27,39
Quinoa • ••• 1,0 1 203,00
Honningurt • • ••• ••• 1,0 2 & 10 **115,67
Gul sennep • • ••• ••• 0,8 2 & 15 **16,00
Oliehør • ••• • 9,0 15 36,30
Solsikke, ubejdset • ••• ••• 2,0 2 59,12
Hamp (husk ansøgning) •• ••• 3,0 2 & 10 **123,75

Sorghum, dwarf, PENN 110 •• •• ••• 3,0 10 49,50

Gul lupin* MISTER ••• ••• • • 16,0 10 27,46
OVERVINTRENDE AFGRØDER
Fodermarvkål, GRÜNER ANGEL. ••• ••• •• 0,4 1 152,02
Foderraps, EMERALD ••• ••• •• ••• 0,7 2 76,33
Stubturnips BARKANT (rodtype) •• •• •• 0,4 1 102,24
Rødkløver* ••• ••• •• ••• 1,0 2 & 10 **72,20
Hvidkløver* ••• ••• •• ••• 1,0 2 & 10 **72,20
Lucerne* •• ••• • ••• 3,0 2 & 10 **68,90
Cikorie SPADONA ••• ••• •• • 1,0 1 203,00
Alm. rajgræs •• •• •• 2,0 10 42,50
Rørgræs •• •• •• 2,0 2 209,20
Stauderug •• •• •• 11,0 10 25,99
Majskolbegranulat, Rehofix Til opblanding af frø 20 15,00

NYT NAVN

OVE

Få 10 % rabat som 

medlem af SJD

Se mere på dlf.dk/landbrug/vildtafgroeder STÅENDE JAGTHUNDE I DANMARK

I næste nummer

Næste nummer kommer i uge 26

Dansk Jagthunde Derby 2021
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2019 til Derby i 2021, inden 
den er et år gammel, ellers er det for sent.
  Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
  Første rate til Derby i år 2021 er kr. 250.- For udenlandske hunde er 
gebyret dkr. 300.-
  Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan indhentes 
på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk, hvor 
man også kan tilmelde elektronisk.
  Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthunde-
derby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.
  Derbyudvalgets kontor, Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550 Slangerup. 
Tlf. 40331037

Jagthunden nr. 2/2020

Send stof til Jagthunden
Har du haft en rigtig god oplevelse med din hund eller på jagt, 
eller har du erhvervet dig spændende viden, eller har du blot et 
synspunkt, så skriv til Jagthunden.
  På redaktionen hjælper vi med at få det sat rigtig op, og har du 
gode fotos så send dem endelig med.
  Send dit indlæg til Jagthunden@sjid.dk og send billederne som 
vedheftede fi ler.
  Har du en idé til an artikel, som vi bør lave, et tema vi skal tage 
op eller en person, vi bør portrættere, så send en mail til redaktio-
nen eller ring på tlf. 24 82 10 93.
  Vi håber på at høre fra dig.
  Jagthundens redaktion.

Ro og koncentration
Hvordan træner man ro. Hunden skal forholde sig rolig, til den får 
besked på at løse en opgave – søg, apport mm. Det er for at have fuld 
fokus på opgaven. Hvordan gribes det an?

Vi besøger en gammel kennel
Jagthunden har været på besøg hos Søren Alsbjerg, hvis kennel går 
helt tilbage til 1942.
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DERUDE I APRIL

Skønhed 
søger skønhed

I et år som i år – uden 
egentlig vintervejr, men 
med nærmest ruskvejr og 
regn i en strøm som aldrig 
før set, kan man gisne om, 
hvordan foråret så arter 
sig. 

Tekst og tegning: Jens Gregersen

Al snak om, at lavtliggende arealer skal 
være fugtige, forstummede. Det gør den, 
fordi vandet stod op i folks huse, ikke 
mindst i det vestlige Jylland. Og store 
områder med vinterafgrøder stod så længe 
under vand, at der må sås om – hvis da 
vandet er forsvundet.  Vejret er gået fra den 
ene yderlighed til den anden. 
  I efteråret 2017 var der sådan næsten lige 
så meget vand, idet alle lavtliggende arealer 
stod under vand. Hvis det havde fortsat med 

væde, kunne man forudsige, at det følgende 
forår ville umuliggøre landbrugsdrift på 
virkelig mange lavtliggende arealer, så som 
i Vendsyssel, hvor det var særlig vådt. 
  Men så kom der en tørke, som slog alle 
rekorder. Det var i sommeren 2018. Denne 
tørke blev først overvundet i løbet af efter-
året sidste år. Men så vendte det rigtignok 
også. 

Medbringer si
  Alleryderst mod vest i Jylland har man 
altid kæmpet med vandet. Dels fra havet, 
dels fra indlandet hvor Storåen og Skjern Å 
bringer vand fra store dele af Jylland. Det 
var åer, man lagde i kanaler, men som for 
Skjern åens vedkommende, har man bragt 
deltaet tilbage. Sådan et sted stod under 
vand efter et halv års konstant nedbør. Hele 
Vestjylland stod så at sige under vand. Hvor 
man ofte har måttet beklage, at nu tørrer 

Skeænder og klyder klæder hinanden på det lave vand her ude mod vest.

Jagthunden nr. 2/2020
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engene for tidligt ud, må man nu konstatere, 
at hele dette landskab sandsynligvis vil 
holde vand meget længe. 
  Så er det godt at være skeand.
  I regn virker skeænder, som de er i deres 
rette element. De elsker væden og jo mere 
sjapvand, der kommer ind over engen, jo 
bedre. Lige for tiden er skeanden en anden 
fugl, end den var i efteråret. Den har for 
længst fået sin kontrastrige pragtdragt igen, 
og fuglene ligger nu parvis ikke bare ude på 
den vestjyske eng, men også andre steder, 
hvor der er vand. Her ligger de og drejer 
rundt om sig selv med næbbet skufl ende i 
overfl aden efter foretrukne fødeemner. 
  Har man haft en skeand i hånden, vil man 
kunne se nærmere på det specialiserede 
næb. Det brede lange næb og tungen er 
tæt besat med hornfrynser og lameller – et 
udsøgt siaparat. Den fi ltrerer vandet for daf-
nier, ganske små muslinger og snegle. Her-
til alle mulige slags vandinsekter og deres 
larver, men den er også glad for grøntsager, 
friske skud og frø. 
  Ligesom atlinganden er skeanden et sym-
bol på den sunde eng. Altså eng hvor der er 
rigeligt vand i det tidlige forår så meget, at 
der stadig er vand længere hen på foråret. 
Når ællingerne er der, skal der meget gerne 
stadig være noget at svømme i. Fjorden 
kan også bruges, men det er engens loer og 
pander, der er grundlaget for dens tilstede-
værelse.

Fremmed fugl
Engene forenes med klitterrænerne. Fjor-
dens gamle udløb er blevet til et hedemose-
agtigt terræn, som har helt sin egen natur. 
Lave forblæste krat af havtorn går i et 
krybende ene buske og tagrør. Her lever en 
“sydlænding” som langsomt har bredt sig i 
landet. 
  Den sortstrubede bynkefugl er en skøn-
hedsåbenbaring. Sjovt nok foretrækker 
den disse barske egne helt mod vest, hvor 

naturen er så ægte, som den kan blive. Fordi 
klitterrænerne aldrig har kunnet beplantes 
helt ude mod havet. 
  Bynkefuglen er hurtig, snart er den på 
jorden for derefter at være væk, siddende i 
en tornet havtidse eller en gammel frønnet 
hegnspæl. Den er nærmest en eksplosion i 
farver, fra sort og hvidt til orangebrunt. Det 
er holdt i en balance, som kun skeanden 
repræsenterer. Herude oplever man dem 
begge to. Man kan næsten sige, at skønhed 
søger skønhed. De har den samme farve-
holdning, men dog så forskellige. Men de 
mødes i terrænerne derude, hvor fjordene 
møder klitterne. I grænseområdet mellem 
klit og eng. Hvor i hvert fald fuglefaunaen i 
denne forårstid skiller sig ud fra alt andet.

Pauken røres
Skeænderne er længere ude mod fjorden 
i selskab med klyderne. Og de to forskel-
ligheder klæder også hinanden. Det er her, 
hvor der er myriader af krikænder – også 
i strålende yngledragter. Og hvor en lo 
krydser området, er der rørskov, endda 
rigtig meget. Her kan man med held, gerne 
i tusmørke morgen eller aften, høre den 
paukende rørdrum – en af naturens mest 
mystiske og mærkelige stemmer. Den lyder 
som et fjernt brøl, en hul bas lidt hen efter, 
hvis man puster i en fl aske.
  Men glem så ikke viberne. De er diskante 
i deres vibe volter opvisning – deres vilde 
luftspil.  Hvis den meget mængde vand, der 
faldt i den forgangne vinter, stadig  præger 
landskabet, skulle en eller anden synes, at 
nu er det godt for viben – denne efterhån-
den savnede fugl.
  Den opmærksomme læser har nok gættet, 
at jeg har befundet mig derude omkring 
Værnengene og Nyminde Gab – et af vort 
lands prægtigste områder. Nu med en 
gendannet Filsø og Skjern Å indenfor ræk-
kevidde.

Skeandens næb og tunge virker som en si, når den 
søger efter dafnier og andet småkravl.

Den sortstrubede bynkefugl har indtaget en gammel 
hegnspæl som udkigspost.

Jagthunden nr. 2/2020

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
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Jagtegnethedstest - JET2

JET1 og JET2 henvender sig til både nye 
og erfarne hundeførere. Her kan den nye 
hundefører deltage og få en positiv ople-
velse ved at deltage i en test/prøve. Hund 
og fører sendes ikke hjem, hvis man måtte 
fejle. Tværtimod får man en chance mere 
samt gode råd fra dommerne. 
  Jagtegnethedstest JET2, som er en ”over-
bygning” på JET1, er en bedømmelse af 
hundens niveau i uddannelsen som alsidig 
jagthund, hvor der lægges stor vægt på 
hundens samarbejde med føreren samt 
arbejdet efter skuddet. Her stilles større 
krav til hunden end i JET1. Hundene bliver 
afprøvet i fem forskellige discipliner i løbet 
af en dag, og det vil være muligt at se, hvor 
gode hundene er til at omstille sig fra én ar-
bejdsopgave til en anden. Desuden vurderes 

hundens psyke og almindelig god opførsel 
hele dagen igennem.

De fem discipliner er
• Kanin-/ræveslæb. Hundeføreren kan 

vælge mellem kanin eller rovvildt. 
Slæbet lægges som et U-formet spor 
med en længde på 200 meter og med 
to 90 graders knæk. Fører må følge 
hunden i line ca. 10 meter ud af sporet, 
herefter skal hunden selvstændig løse 
opgaven, apportere emnet og afl evere 
til føreren. Vælges det at bruge ræv 
skal fører selv medbringe denne (eller 
mårhund) på min. 2,5 kg. Vælges 
rovvildt, og opgaven udføres korrekt, 
vil man få betegnelsen: ”Godkendt 
apportering af rovvildt”. 

Jagtegnethedstest JET2 er blevet godkendt i DKK. Dansk Ruhår Klub og Dansk 
Münsterländer Klub́s udvalg har - efter lang tids arbejde og flere test - fået udar-
bejdet og godkendt regelsættet for JET2.

• Apportering af fuglevildt på land. På 
et areal a´ 1-2 ha, hvor terrænet er til-
pas afvekslende med mark, hegn, krat 
eller remiser, udlægges uset for hund 
og fører et stykke fuglevildt. Hund 
og fører skal afsøge det udpegede 
område. Formålet er, at afsøge arealet 
efter jagtbart vildt samt fi nde det ud-
lagte stykke vildt, der skal apporteres 
spontant.

• Apportering vand. Uset for hunden 
slæbes et apportemne i siv eller oppe 
på land 30-40 meter og emnet lægges 
for enden af sporet. Hunden skal løse 
opgaven ved at svømme over åbent 
vand på tværs af en minimum 20 me-
ter bred sø, optage slæbsporet fra det 
udlagte emne og bringe emnet til fører. 
Når hunden er på vej hjem med emnet, 
kastes yderligere et emne på åbent 
vand. Dette emne apporteres, når det 
første emne er afl everet.

• Fri ved fod og afdækning. Hunden 
skal følge sin fører fri ved fod på en 
100 meter lang strækning i skov, tæt 
vegetation eller gennem hegn og krat. 
Efter 100 meter afdækkes hunden, fø-
rer går videre, og der afgives et skud, 
når fører er 100 meter væk. Der ventes 
ét minut, før hunden kaldes ind.

• Flere hunde i apportsøg. Under denne 
afprøvning testes hundene i deres evne 
til t arbejde uafhængig af andre hunde, 
som arbejder i samme område. Situa-
tionen er, som når vi på jagt eftersøger 
skudt vildt efter en såt. Opgaven består 
i følgende: Hunden sidder ukoblet ved 
førers side, og der sendes nu skiftevis 
to hunde ad gangen ud i tæt vegeta-
tion, hvori der er udlagt fl ere stykker 
vildt. Når hunden har apporteret og 
afl everet vildtet til fører, skal hunden 
sidde ukoblet og vente på, at de øvrige 
hunde arbejder videre skiftevis.  

  Jagtegnethedstesten er ikke kun for Mün-
sterländer og Ruhår. Alle stående konti-
nentale hunde er meget velkommen til at 
deltage på JET2.  Det er vores håb, at testen 
vil blive taget godt imod. 
  Rune Riishøj, formand for Dansk Mün-
sterländer Klub og Jens Toft, formand for 
Dansk Ruhår Klub

JET 2 er en bedømmelse af hundens niveau som alsidig jagthund. Foto: Annette Laursen.

Jagthunden nr. 2/2020
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Dyrenes favorit 

melormeNaturprodukter
Vivara.dk

Mange forskellige varianter melorme.

www.vivara.dk

Besøg vores hjemmeside og se det brede sortiment af alt til havens dyr.

Brug melorme til dine kyllinger
Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Alex Nissen.

Det er snart tid for det lille opdræt. Mange 
har familiefl okke med agerhøns, skrukhøns 
med daggamle fasankyllinger, eller bare et 
antal daggamle fasankyllinger i mekanisk 
opdræt.
  Det er de første levedøgn, der er de vigtig-
ste og de mest kritiske, og her kan melorme 
være med til at optimere de små kyllingers 
overlevelse.
  Problemet er nemlig, at nogle kyllinger 
ikke rigtig kan fi nde ud af at æde og drikke, 
og her kommer melormene ind i billedet. 
Det fortæller Alex Nisssen fra Vestfyns 
Agerhøns- og Fasanopdræt. – Levende 
melorme indeholder store mængder protein 
og væske, og de aktiverer kyllingerne på 
en naturlig måde, forklarer han. De kan 
simpelthen ikke lade være med at æde dem, 
så i stedet for at dø, får de en god start.
  Man skal bruge ca. 100 g melorme til 50 
kyllinger fordelt over de tre første le-
vedøgn.
  Melormene opbevares tørt og køligt, og 
når man skal bruge dem, tages den ønskede 
mængde ud i normal varme og lys, så bliver 
de aktive med det samme.
  Melorme kan købes fl ere steder på nettet 
og koster for 50 g typisk mindre end prisen 
på en enkelt daggammel kylling.
  God fornøjelse.

Agerhønekyllingerne er godt i gang med at guff e melorme i sig.
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SJD-udstillingen 
i Vissenbjerg den 14. juni 2020

Udstillingen foregår ved Vissenbjerg Hallerne, Idrætsvej 3, 5492 
Vissenbjerg. Der kan med fordel parkeres på de tilstødende 
villaveje. 

Udstillingen begynder kl. 9.30, men allerede fra kl. 8.30 er der 
mulighed for at deltage i gratis ringtræning, hvis du skal have de 
sidste fi f inden udstillingen.
  Du møder blot op på pladsen kl. 8.30 og spørger efter ringtræ-
ning.
  Der må ikke opstilles telte ved ringene 
  Nummerskilte udleveres ved ringen

Gratis fælles morgenmad fra kl. 8.00 

Dette er en af de få udstillinger kun med stående jagthunde, 
hvor der også bliver kåret en Best in Show-hund. 
  Det sker kl. 14:00 i store ring, hvor den bedste fra hver race 
dyster om titlen BEST IN SHOW (BIS).

Der er fodersække fra PROF. DOG og gave fra SJD til de fi re 
bedste hunde på dagen i Best in Show. BIS dommer 2020 er 
Gunnar Jensen.
  Der er fodersække til BIR og BIM i hver race samt en prøve-
pose til samtlige deltagere sponsoreret af PROF. DOG.

Der kan tilmeldes i alle klasser, undtagen mellemklasse.   
  Tilmelding til udstillingen foregår via hundeweb, sidste frist for 
tilmelding er 1.juni 2020

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte udstillingens 
kasserer Marrit Stærkær tlf. 40 58 60 36 eller kennelstaerkaer@
gmail.com

Klubberne har inviteret følgende dommere:
Dansk Pointer Klub: Winnie B. Larsen 
Langhårsklubben: Gunnar Jensen 
Dansk Breton Klub: Knud Viggo Jensen 
Korthaarklubben: Gitte Finnich Pedersen 
Dansk Vizsla Klub: Anette Vieler 
Dansk Weimaraner Klub: Yrsa Møller Jørgensen 
Dansk Münsterländer Klub: Hanne Laine Jensen 
Dansk Irsk Setter Klub: Jessie Borregaard Madsen 
Dansk Ruhår Klub: Jens Martin Hansen
Dansk Gordon Setter klub: Jessie Borregaard Madsen 
Engelsk Setter Klub i Danmark: H.P. Clausen 
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde: Erling Kjær Pedersen
Klubben for Jagthunde uden Specialklub: Gunnar Jensen (kun 
grp.7 racer kan deltage)

Jagthunden nr. 2/2020
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SJD
orienterer Nye apporteringsdommere

Følgende har gennemgået uddannelsen til SJD apporteringsdom-
mere, og har efterfølgende fået autorisation via DKK

Jens Ole Nielsen, Toftevej 10, 8500 Grenaa. Mobil: 3082 2456 E-
mail: lyngroden@hotmail.com

Benny Kuhlmann, Adelgade 112, 5400 Bogense. Mobil: 29907271 
mail: Bkuhlmann@email.dk

Jan Aaby Bjælkerup Larsen, Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved. 
Mobil: 24820612 mail: janogwinnie@gmail.com

Winnie Beuchert Larsen, Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved. Mobil: 
25168402, mail: janogwinnie@gmail.com

SJD ønsker tillykke med uddannelsen og håber i får glæde af den 
fremover.

Slæb- og apporteringsprøverne 2020
Prøven ved Terkelsbøl
Lørdag den 13. juni 2020 (max 40 hunde ) 
Mødested: Terkelsbøl Bygade 50, 6300 
Tinglev.
Prøveleder: Allan Bredsgaard, Ter-
kelsbøl Bygade 50, 6300 Tinglev. Tlf. 
74642371/21478083.
Mail: ab@prof-dog.com.

Prøven ved Slagelse
Lørdag den 27.juni 2020 (max 20 hunde)
Mødested: Egevej 23, 4200 Slagelse
Prøveleder/terræn: Carl Kristian Thomsen 
mobil 22494948
Prøveleder/logistik: mail brugsproven.@
gmail.com 

Prøven ved Hobro
Fredag den 26. juni 2020 (max 30 hunde)
Mødested: Vielshøjen 4, 9500 Hobro 
Prøveleder Peter Katholm, mobil: 
21341660
Mail: peter@eurocon.dk 

Prøven ved Ribe
Lørdag den 27.juni 2020 (max 30 hunde )
Mødested: Skydebanevej 4, 6760 Ribe. 
Mødetid kl.8.30.
Prøveleder: Mona Storgaard, Karl Jensens 
Vej 16, 6731 Tjæreborg. Mobil: 21920030
Der kan købes pølser på dagen.
Mail: jagtlysten@gmail.com

Prøven ved Herning
Lørdag den 18.juli 2020 (max 30 hunde)
Mødested: Kølkær Hallen, Søbysøvej 7, 
7400 Herning. Mødetid kl. 8.30
Der kan købes mad på dagen
Prøveleder: Annette Rasmussen. Mobil: 
27812528.
Mail: kennel.snedkers@mail.tele.dk 

Prøven ved Klim
Lørdag den 1. august 2020
Mødested: Klim Strand Camping, Havve-
jen 167, 9690 Fjerritslev.
Prøveleder: Ole Smith, Års. Tlf: 98622237. 
Mobil: 21707850
Terræn ansvarlig: Flemming Jensen, Løg-

stør. Mobil: 41184544
Mail: blankager@mail.dk 

Fynske prøve 
Torsdag den 6. august 2020 (max. 25 
hunde)
Mødetid kl. 15. Mødested: Nordre Ringvej 
55, 5771 Stenstrup
Prøvested: Egebjerg jagtforening.
Prøveleder / terræn: Poul Erik Rasmussen. 
Tlf. 22232362.
Mail: poulerik@kirkebymail.dk 
Prøveleder / logistik: Hugo Milling Erik-
sen. Tlf. 20304051
Mail: hca50@stofanet.dk 
Tilmeldings frist mandag den 3. august kl. 
16. Ved mindre end 10 tilmeldte afl yses 
prøven.
Der kan købes øl, vand, kaff e og grillmad

Prøven på Bornholm.
Lørdag den 8. august 2020 (max 12 hunde)
Mødested: Jydegaard, 3700 Rønne.
Prøveleder: Poul Rikard Ebbesen, Vester-
marievej 8, 3700 Rønne. Tlf. 23631901
Mail: phe@ncc.dk

Prøven ved Ishøj.
Onsdag den 26. august 2020 (Max 15 
hunde)
Mødetid kl. 15.30. Mødested: Allevej 1, 
2635 Ishøj.
Prøveleder: Lars Sørensen, mobil: 
61511412
Mail: brugsproven.@gmail.com 

Prøven ved Hobro
Fredag den 28. august. (max 30 hunde)
Mødested: Vielshøjn 3, 9500 Hobro
Prøveleder: Peter Katholm. Mobil: 
21341660
Mail: peter@eurocon.dk 

Regler for deltagelse i prøverne.
Til prøverne kan kun kontinentale racer til-
meldes og afprøves efter Dansk Jagthunde 
Udvalgs Fælles Markprøve Regler .
  Alle prøver begynder kl. 09.00 med 
undtagelse af de prøver hvor mødetid er 

noteret.
  En hund, der to gange med to års eller 
større mellemrum har bestået en slæb – og 
apporteringsprøve (S&A prøve), har ikke 
yderligere adgang til denne.
  Der er ingen begrænsninger mht. antal 
gange, en hund i et bestemt år kan gå op til 
en S&A prøve.
  I følge FMR skal hunden være 10 mdr. for 
at kunne deltage på prøven. 

Vaccination:
For at deltage, skal hunden være vaccineret 
mod hundesyge og parvovirus. Er hunden 
ikke i forvejen vaccineret, skal første vac-
cination være foretaget senest 14 dage før 
prøvedagen, og vaccinationen må. I øvrigt 
være op til fi re år gammel. Overtrædelse af 
reglerne medføre bortvisning.

Tilmelding og betaling.
Tilmelding og betaling foretages elektro-
nisk via www. Hundeweb.dk og der modta-
ges en bekræftelse på tilmeldingen.
  Prøvegebyr er fastsat til 300,00 kr.

  På udvalgets vegne
  Hans Lau Jensen

Foto: Kim Henriksen.

Jagthunden nr. 2/2020
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  Lidt om tildelte sank-
tioner i vores nye organisation - SJD
SJD´s bestyrelse har den 28. december 
2019 meddelt, at jeg har fået to sanktioner 
udstedt i henhold til Fælles MarkprøveReg-
ler(/SJD´s vedtægter) – en misbilligelse og 
en advarsel for henholdsvis usaglig kritik 
af DUV og uacceptabel sprogbrug.
  Sagen er af mig indbragt til behandling i 
Dansk Kennel Klubs bestyrelse, der efter 
behandling af sagen har meddelt:
  Bestyrelsen(DKK) kan konstatere, at 
såfremt sagen havde været bragt op i DKK-
regi, ville den have været vurderet som 
ualmindelig tynd.
  Dansk Kennel Klub meddeler dog også, at 
den som sådan ikke kan blande sig i en sag 
om misbilligelse/advarsel i SJD-regi. SJD´s 
bestyrelse er af mig blevet anmodet om at 
vurdere sagerne igen. Dette har bestyrelsen 
afvist, og slutter med at meddele:
  DKK har handlet ukorrekt, og DKK´ s 
konklusion får derfor ingen indfl ydelse på 
den misbilligelse og advarsel, du er blevet 
tildelt.
  Det betyder, at bestyrelsen i SJD på arro-
gant vis afviser en udtalelse fra den højeste 
myndighed inden for vores hundeverdens 
regi, og dermed ignorerer, at SJD til forskel 
fra det nedlagte DJU ikke er bemyndiget 
til at gennemføre væsentlige sanktioner, 
som fx fratagelse af en dommerautorisation 
o.l. Hermed udvises disrespekt for fl ere 
års arbejde i DJU og DKK med at sikre, 
at hundefører, tilskuere, dommere o.l. be-
handles med den respekt, som en klagesag 
fordrer. Saglig og grundig sagsbehandling 
har alle dage været vægtet højt i DJU med 

brug af eksterne advokater/dommere til at 
bistå bestyrelsen. DKK har til sammenlig-
ning også en advokat med som tilforordnet 
i DKK´s klagesager.
  I min fremlæggelse for DKK´s bestyrelse 
anfører jeg, at jeg ser frem til, at sagen 
overdrages til DKK´s bestyrelse, så alle 
– dommere, hundefører, medlemmer og 
tillidsvalgte i specialklubberne – er sikret 
en god og saglig sagsbehandling i en hun-
deverden, hvor bølgerne af uransagelige 
årsager af og til går meget højt.
  Det lykkedes så ikke denne gang. Man 
kan så kun håbe på, at DKK m.fl . tager 
problemstillingen op med SJD – senest når 
Fælles Markprøve Regler skal omskrives, 
så det matcher den nye organisation. Det 
er under alle omstændigheder uacceptabelt 
for alle, hvis vi på et så vigtigt område skal 
opleve vilkårligheder.
  Bestyrelsen i SJD er orienteret om, at det 
samlede sagsmaterialet vil blive tilgænge-
ligt for alle interesserede.
  Søren Stenhøj,   Formand DBK, afgående
  Dommer nr. 162

Søren Stenhøjs indllæg er blevet forelagt 
SJDs formand, Flemming Thune-Stephen-
sen.

Replik til Søren Stenhøjs indlæg
  Lad mig for god ordens skyld slå fast, at 
klagerne mod Søren Stenhøj drejer sig om 
uacceptabelt sprogbrug overfor DUV samt 
den måde, hvorpå Søren Stenhøj karakteri-
serer en dommerkollegas forvaltning af sin 
dommergerning. 
  Det er bekymrende, at Søren Stenhøj 

med sin juridiske indsigt ikke kan eller 
vil forstå SJD’s vedtægter og ovenikøbet 
skævvrider dem i sin argumentation. Ifølge 
SJD’s vedtægter, som DKK har været med 
til at udarbejde og vedtage, og som Søren 
Stenhøj som formand for Dansk Breton 
Klub har været med til at godkende, kan 
der ikke herske nogen tvivl om, at kom-
petencen ved behandling af klagesager, 
som kan afgøres med misbilligelse eller 
advarsel, alene ligger hos SJD’s bestyrelse 
og uden ankemuligheder, mens klagesager 
medførende disciplinære sanktioner som 
f.eks. fratagelse af dommerautorisation skal 
håndteres af DKK’s disciplinærnævn, se 
SJD’s vedtægter pkt. 9. Derfor har DKK 
ingen bemyndigelse til at behandle endsige 
konkludere på anken fra Søren Stenhøj. 
  Det kan kun betragtes som bevidst misin-
formation, når Søren Stenhøj i forbindelse 
med sagerne mod ham skriver, at besty-
relsen for SJD ignorerer, at SJD til forskel 
fra det nedlagte DJU ikke er bemyndiget 
til at gennemføre væsentlige sanktioner, 
som fx fratagelse af en dommerautorisation 
o.l. Det har bestyrelsen ikke ignoreret, for 
disciplinære sanktioner som fratagelse af 
dommerautorisation o.l. har jo intet med de 
aktuelle sager at gøre. 
  At Søren Stenhøj karakteriserer SJD’s 
bestyrelse som arrogant, fordi bestyrelsen 
har håndteret klagesager i fuld overens-
stemmelse med SJD’s vedtægter, må stå for 
Søren Stenhøjs egen regning.
  Flemming Thune-Stephensen, Formand 
for SJD

debat
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Marknaturdag
Formål: 
At give deltagerne mere viden om, hvad 
god marknatur er, så man bedre kan 
forstå vigtigheden af at bevare naturele-
menterne.

Program:
09.00: Ankomst, morgenkaff e
09.30: Marknaturpotentialet ved 
           konsulent Bent O. Rasmussen, ØL

10.00: Problemstillinger, som landmænd
           står over for, når der skal laves 
           naturforbedrende tiltag ved 
           Rasmus Løbner, SAGRO.
10.30: Pause
10.40: Hvordan kommer man i gang med
           at skabe mere natur på landbrugs-
           arealer. Vi laver en plan for et 
           givent område.
12.00: Frokost.
13.00: Ekskursion til Øster Hjerm, hvor vi 
           i praksis skal se på, hvad god 
           marknatur er.

15.30: Afslutning (i terrænet)

Pris for deltagelse: 100 kr. som indbeta-
les på SJDs konto nr. 5074-000 153 7661 
(husk at angive navn)

Tilmelding på: marknaturdag@storaa-
ens.dk (angiv venligst et kontonummer, 
som kan anvendes ved evt. afl ysning af 
arrangementet).

Der er plads til 25 deltagere, så det er 
først til Mølle pricippet.

SJDs Udvalg for markvildt og natur arrangerer en marknaturdag i samarbejde 
med Økologisk Landsforening, Herning-Ikast Landboforening og Holstebro 
Struer Landboforening torsdag d. 18. juni 2020 på Nupark 47, 7500 Holstebro.
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Indend¯rstræning – kan det bruges?

Fra redakt¯ren
Tak for indsendte materiale.
  Send gerne historier til jagt-
hunden@ruhaar.dk. I kan alle 
være med til, at vi får et godt 
blad.
  Alt har interesse.
  Vibeke.

Kalenderen
Husk SJD udstillingen i Vissen-
bjerg den 14. juni 2020.

Leif Daae 80 år
Den 26. februar fyldte Leif 
Daae 80 år. Dansk Ruhår Klub 
ønsker hjertelig tillykke og 
henviser for nærmere omtale 
til den store artikel i sidste 
nummer af Jagthunden.

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

Foto: John Vinsbøl.

Område Fyn har i fl ere år 
tilbudt hvalpemotivation 
i februar/marts og i juli/
august. Begge dele er foregået 
udendørs og for så vidt har 
det været udmærket. Men… 
Den tidlige træning i februar/
marts har til tider været en 
kold og blæsende fornøjelse for 
hundeførerne og deres unge 
hunde. At årets tidlige træning 
har været udendørs har uden 
tvivl afholdt nogen fra at melde 
til. At det samtidig er foregået 
i weekends har ikke gjort det 
bedre…
  Derfor har vi lavet et tiltag, 
der hedder Indendørstræning. 
Konceptet er udvidet, således 
at der udover hvalpehold også 
er hold for unghunde/let øvede 
samt øvede hunde. Træningen 
i februar/marts i år forløb over 
syv gange, og blev afholdt ons-
dag aften, starter kl. 18 med 
hvalpene, og ”de gamle” lukker 
tre timer senere.
 Det har været en stor succes 
med ca. 30 hunde fordelt på de 
tre hold. Der er to trænere på 
hvalpeholdet og på unghunde/
let øvede, mens de øvede har 
én træner tilknyttet. Hallen, 
som vi benytter, er lejet på 

timebasis og ligger rimelig 
centralt på Fyn.
  Træningen består i princippet 
af de samme elementer, som 
hundene ville blive præsen-
teret for udendørs. Dog med 
undtagelse af slæbspor og brug 
af vildt, hvilket ejeren af hallen 
med garanti ville fi nde sær-
deles upassende (den bruges 
normalt til ringtræning!).

At træne indendørs betyder at 
distraktionerne for hver enkelt 
hund er minimeret sammen-
holdt med udendørs træning. 
Selvfølgelig er der ting, som 
hundene skal forholde sig til, 
men det er de samme ting 
fra gang til gang, eftersom 
træningen foregår samme 
sted hver gang. Dermed kan 
hund (og fører) hurtigere blive 
koncentreret om de stillede 
opgaver og ikke bruge krudt på 
dyrefært, fugle, vind og vejr, 
biler, forbipasserende, og hvad 
der ellers kan distrahere ved en 
udendørs træning.
  I denne hal kan der desuden 
høres musik, hvilket kan 
give hundene en anderledes 
lydoplevelse og være en del af 
træningen, hvis man senere for 

eksempel skal på udstilling.
  Træningen bliver automatisk 
mere afslappet, når hundefø-
reren eksempelvis ikke behøver 
at spekulere på, om hjemkaldet 
fungerer optimalt (eftersom 
hunden ikke kan løbe væk!), og 
der bliver en anden snak blandt 
hundeførerne, når mange af de 
mere distraherende faktorer er 
siet fra. Der skabes ro blandt 
hundene og ikke mindst ejerne, 
hvilket er et godt fundament at 
bygge videre på, når træningen 
til april fortsætter udendørs… 
Man kunne jo være fræk og 
sige, at hvis ikke kontakten 
mellem hund og fører er til 
stede, når træningen fore-
går indendørs, hvorfor skulle 
kontakten så være der, når 
træningen rykker udendørs?

De elementer, som tages med 
i træningen på alle tre hold, 
er: Ro, kontakt, hinter med/
uden line afhængig af niveau, 
sit, bliv, hjemkald, apportering 
afhængig af niveau, gå rundt 
blandt hinanden med tæt kon-
takt til andre hunde og førere, 
etc. Hos de øvede trænes en del 
apportering med parsøg, lange 
markeringer, fi njustering af 
afl everinger, mv.
  I det hele taget forsøger vi på 
alle holdene at fremme hunde-
nes lyst til at samarbejde med 
deres fører ved at der bruges 
positive virkemidler (verbal ros, 
godbidder), trænes kontakt 
og samtidig med minimalt 
brug af kommandoer. Desuden 
fortæller vi hundeførerne, at 
hundetræningens discipliner 
bør deles op i delmål og ikke 
være ”den færdige pakke” fra 
dag ét. Og! Der er plads til at 
fejle – hvorfor ellers komme til 
hundetræning?
  Udover denne træning i årets 
første måneder så tilbydes 
indendørstræningen også i 
oktober-december – ligeledes 
på en hverdagsaften. Ja, det er 
jagtsæson, men alligevel havde 
vi fi n tilslutning i efterår/
vinter 2019 og derfor gentages 
træningstilbuddet igen sidst 
på året.
  Hanne Buhr

Sociale kompetencer, ro, kontakt. Byggestenene i den unge hunds uddannelse.
Fotos: Pernille Pedersen.

Jagthunden nr. 2/2020



36

DANSK RUHÅR KLUB

Dansk Ruhår Klubs 
områder adresser og 
aktiviteter

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

Nordjysk Jagthundeskue 3/5 2020
Ulvkærvej 110, 9800 Hjørring
Dansk Ruhår klub område Vendsys-
sel vil gerne invitere alle stående 
jagthunde i gruppe 7 til jagthunde-
skue i Hjørring.
  Vi har allieret os med Jens O. 
Pedersen, som er en meget dygtig 
dommer, med stor ekspertise i vores 
stående jagthunde.
  Dagen vil blive fyldt med hunde-
hygge, skue, apporteringsbaner, og 
Amerikansk lotteri.
  Vi starter kl. 08.00 med morgen-
mad.
  Kl. 9.00 vil Charlotte Laursen 
afholde fælles ringtræning og tilret-
ning at pelsen inden skuet. Dette er 
frivilligt og er et tilbud til nybegyn-
dere. Pris 50 kr.
  Skuestart kl. 10.00
  Vi afholder junior handling, så tag 
endelig børnene med, så de kan 
prøve kræfter med denne disciplin. 
Pris 50 kr.
  Der vil være gode præmier til 
konkurrencerne, bedømmelsesbånd, 
pokal til bedste kontinentale og 
engelske hund.
  Løbende vil vi på vores facebook 
begivenhed præsentere vores 
sponsorer.
  Mad og drikke kan købes på stedet. 
(Husk kontanter)
  Tilmelding kommer på hundeweb 
i uge 10 og sidste tilmelding er den 
26/4 2020. Pris 225 kr.
  Find os på Facebook under begi-
venheden Nordjysk jagthundeskue
  Vi håber at rigtig mange vil komme 
og vise deres smukke stående jagt-
hunde frem, og få en god snak med 
hundefolk fra nær og fj ern.

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

Schweissprøve i Stenbjerg Klit-
plantage
Schweissprøve den 9/5 2020
Mødetid: kl. 09.00
Mødested: Stenbjerg Klitplantage 
- Maskinhuset, Karens Linie, 7752 
Snedsted
Sportyper:
1 x 1000m/40t, 1 x 1000m/20t, 2 x 
400m/20t og 8 x 400m/3t, 
Tilmeldingsfrist: 30. april 2020
Tilmelding: Hundeweb.dk
Prøveleder: Ole Pedersen - tlf. 2067 
6139
Sekretær Kaj Verner Nielsen, irup-
vej5@gmail.com

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

Randers/Grenå området:
Kontaktperson: I øjeblikket ingen 
kontaktperson

Herning området:
Kontaktperson: Jesper Kjelds, Søholt 
Alle 36, 8600 Silkeborg, 6120 1699
E-mail: herning@ruhaar.dk

Ræveslæbprøve
Mødested: Sundsjagtforening 
jagthytten på Krusbjergvej 12
Tidspunkt: 2. maj 2020 - Opråb og 
orientering præcis kl. 10
Tilmelding: på hundeweb
Sidste frist for tilmelding 25/4 2020 
kl. 23:59
Deltager antal: Max 12
Forplejning - kan købes på dagen:
- rundstykke fra kl. 9.00
- grillpølser og øl/vand efter prøven
Nye regler for ræveslæbsprøven:
https://www.sjid.dk/media/1723/
raeveslaebsproeve.pd
Prøveleder: Jesper Kjelds herning@
ruhaar.dk mobil 6120 1699
Spørgsmål så kontakt prøveleder

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

Dressurtræning + Vand&slæb-træ-
ning / Unghunde og Åben klasse
April - juni – i alt 14 onsdage
Alle andre onsdage er mødetid kl. 
19.00
  Mødested: P-pladsen på Højstrup, 
Vibelundvej, 5200 Odense V, 
(indkørsel af Stegstedvej, sidevej til 
Middelfartvej)
  Pris: Unghunde: 450 kr. for medlem-
mer af DRK eller anden SJD-klub. 
Unghunde, ikke medlemmer: 550 kr.
  Åben klasse: 500 kr. for medlemmer 
af DRK eller anden SJD-klub. Åben 
klasse, ikke medlemmer: 600 kr.
  Unghundeklasse: Opstart på grund-
dressur - lydighed – apportering. In-
troduktion til foderslæb / kaninslæb
Samvær med andre hundeførere.
  Åben klasse: Grundlæggende 
dressur - lydighed – apportering. 
Varierende sværhedsgrader – tilpas-
ses af trænerne i samråd med den 
enkelte hundefører. Der trænes fl ere 
forskellige discipliner hver aften
  Det tilstræbes, at der er en træner 
ved hver disciplin, så udbyttet for 
hund og fører bliver så stort som 
muligt
  HUSK at tilmelde dig område Fyns 
mailliste. Det meste kommunika-
tion foregår ad denne vej, så det er 
vigtigt, at du tilmelder dig
  Mvh. Hanne

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek 
Sørensen, Strandhaven 6, 3060 

Espergærde, 4917 0208 – 
5130 7879. E-mail: fredensborg@
ruhaar.dk

Slæb og apporteringstræning
Start mandag den 8/6 2020
Tid og sted aftales ved tilmelding
Det er kun for stående hunde, der 
skal til slæb og apporteringsprøven
Pris 400 kr. for 8 mandage
Tilmelding Kurt Drasbek, mobil 
51307879 eller Drasbek@post10.
tele.dk

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

Slagelse området:
Kontaktpersoner: Kim Vig Andersen, 
Rugtvedvej 37, Forsinge, 4490 Jerslev 
2384 0219
John Vinsbøl, Kaj Munks Vej 2, 
4700 Næstved 2888 5173. E-mail: 
slagelse@ruhaar.dk

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

Område Bornholm:
Kontaktperson: Bente Bak, Søndre 
Lyngvej 45, 3700 Rønne, 2896 7422
E-mail: bornholm@ruhaar.dk
OBS: Træning og øvrige aktiviteter 
slås løbende op på Facebook-siden 
stående hunde Bornholm
Mvh. Bente

Foto: Annette Laursen.
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Formandens beretning for 2019

Årets ildsjæl(e)
På generalforsamlingen blev 
Anette og John Pedersen ud-
nævnt som årets ildsjæle.
  Anette og John er klubbens 
pokalansvarlige, som med 
stor entusiasme planlægger, 
organiserer og fl ytter rundt på 
klubbens pokaler og ærespræ-
mieglas. Jeres forudseenhed 
gør, at pokalerne og ærespræ-
mierne vandrer rundt, stort set 
uden udgifter for klubben.
  Bestyrelsen behøver ikke 
tænke på pokaler, ærespræ-
mieglas og andre præmier. 
Vi ved, at I altid er på forkant 
med disse opgaver.
  Vi i bestyrelsen er klar over, 
det store arbejde I gør. Det ville 
være nemmere, hvis folk tog 
telefonen første gang I rin-
gede, men sådan er det ikke. 
Det at fl ytte pokaler rundt og 
få pokaler hjem kræver ved-
holdenhed og tålmodighed, og 
det har I.
  Med denne pris vil klubben 
gerne sige tak for jeres store 
indsats.
  På bestyrelsens vegne,
  Per Kaa Kristophersen

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

Uddrag – fuld udgave samt re-
ferat fra generalforsamling kan 
fi ndes på hjemmesiden.

Vi har som klub været stabile i 
antal medlemmer og havde en 
+ tilgang på fi re medlemmer pr. 
31/12 2019.
  I de prøver, jeg har deltaget 
i, har stemningen været god, 
uanset hvilken race deltagerne 
har gået med. De der afholder 
prøverne gør et stort arbejde 
for, at vi kan få afprøvet 
vores hunde. Vi skal huske, at 
prøvelederne, terrænlederne, 
dommerne og øvrige hjælpere 
er frivillige og bruger en dag 
for, at vi kan få afprøvet vores 
hunde. Det kræver så, at vi 
holder en god tone og accepte-
rer, at ikke alt lykkedes. Det er 
væsentligt, at vi hundeførere 
accepterer henvisninger og 
bedømmelser i den positive 
ånd, de er givet. Selvfølgelig 
kan man være uenig, men gem 
det til aftenskaff en.

Familiedagen blev i år afholdt 
i det sønderjyske. En dag med 
anerkendte prøver, sjove ap-
porteringsprøver, kombiprøver 
i fl ugtskydning og apportering. 
En dag hvor mange familier 
med børn og hvalpe mødte op, 
det var rart at se. Aktivgruppen 
Syd- og Sønderjyske stod for 
det gode vejr og en fantastisk 
dag/aften, et vellykket arran-
gement.

I 2019 er der registreret 29 
kuld, som sammen med 
import har givet 230 hvalpe 
mod 219 registrerede korthaar 

i 2018. Kuldene er stadig i visse 
tilfælde meget små.

Vi har nu gennemført et år 
i den nye organisation, SJD. 
Det har været år, hvor ting 
skulle rettes til, men alt i alt er 
prøverne gennemført med et 
tilfredsstillende resultat. Det er 
stadig væsentligt at prøvele-
derne forstår, at det er hunde-
førernes/medlemmernes penge 
de administrerer.
  I samarbejde med DJ bliver der 
afholdt seminar for prøveledere 
og terrænledere. Jeg kan kun 
anbefale, man deltager.
  Endvidere er Udvalget for 
markvildt og natur/SJD be-
gyndt at samarbejde med DJ’s 
markvildtudvalg.
  For mit eget vedkommende 
har jeg besluttet at trække mig 
fra Repræsentantskabet/SJD til 
maj og dermed få mere tid til 
hjemmet, hundene og klubben.

Der kommer en rettelse af 
FMR, således den bliver tilpas-
set den nye organisation. Der 
vil ikke være de store ændrin-
ger. En af ændringerne er, at 
dommere der er forhindret i at 
deltage i en vinderklasse med 
egen hund, kan deltage i to fra 
samme organisation.

For mig har det igen været 
et begivenhedsrigt år hvor 
en stor del af min tid er gået 
med driften af SJD. Der har 
dog været tid til at komme på 
prøver og passe KHK. Som sagt 
syntes jeg, man møder glade 
og positive mennesker. Som 
jeg har sagt tidligere, føler jeg, 

der er plads til uenighed, og vi 
har skabt plads til vores race, 
uanset hvor den kommer fra.
  I år er vores første år med gra-
tis medlemskab det første år til 
nye hvalpekøbere. Det har givet 
19 nye medlemmer, desværre 
er det ikke alle opdrættere, der 
benytter sig af muligheden. Det 
er her aktivgrupperne spiller en 
vigtig rolle, nemlig at føre disse 
nye medlemmer ind i denne 
nye verden, som vi alle fi nder 
så spændende.
  Er dette den sidste årbog? Vi 
har ikke mange bestillinger på 
årbøger, der er stort set ingen, 
der bidrager med billeder eller 
oplysninger til årbogen, det 
meste foregår på Facebook. 
Når årbogen udkommer, er det 
gamle nyheder. Dette, sam-
menholdt med det store ar-
bejde det er at producere den, 
gør, at dette bliver den sidste 
årbog. Ellen ønsker at stoppe 
som redaktør for årbogen – så 
med mindre der er en, der mel-
der sig som redaktør inden den 
22. marts 2020, så bliver 2019 
den sidste årbog.
  I 2021 har vi besluttet at 
fl ytte Give prøven til terrænet 
omkring Rejsby-Ballum. Det 
betyder at datoen bliver fl yttet 
til den 20.-21. marts i 2021.
  Jeg vil gerne ønske alle der har 
opnået gode resultater tillykke 
og sige tak, fordi I viser vores 
race frem. Jeg vil også gerne 
sige tak til dem, der har ydet en 
indsats, stor eller lille, uden jer 
er der ingen klub.
  Per Kaa Kristophersen
  Formand

20. juni: Familiedag, Stillinge Jagtforening.
8. august: Bredsten udstilling, Bredsten.
26. september: Efterårsvinderklasse.
Ræveslæb og schweissprøver. Læs mere på hjemmesiden.

Korthaarklubbens aktiviteter 2020

Foto: Annette Laursen.
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Ses vi til familiedagen?

Lørdag d. 20 juni kl. 08.00. 
Mødested: Kirke Stillinge Jagt-
forening, Bildsøvej 211, Næsby 
Fed, 4200 Slagelse.

Der afholdes igen i år familie-
dag for alle ejere af en korthå-
ret hønsehund. Der kræves ikke 
medlemskab af Korthaarklub-
ben for at deltage.

Du kan deltage i:  
Anerkendt DJU apporterings-
prøve. Tilmelding på www.
hundeweb.dk, frist d. 8. juni.
  Der kan på dagen tilmeldes 
ikke anerkendt apporterings-
prøve kr. 100,-.
  Anerkendt udvidet apporte-
ringsprøve. Tilmelding på www.
hundeweb.dk, frist d. 8. juni.

  Anerkendt ræveslæbsprøve. 
Tilmelding på www.hundeweb.
dk, frist d. 8. juni.
  Skue (ikke anerkendt), be-
dømmelse af eks. exteriørdom-
mer John Christensen.
  Derudover vil der være forskel-
lige sjove aktiviteter.

Prisen for dagen vil være kr. 
150,- som dækker morgenmad 
og aftensmad. Der kan købes 
pølser og sandwich til frokost 
samt øl og vand hele dagen.
  Sidste frist for tilmelding d. 8 
juni via mail info@jas-chester-
fi eld.dk, evt. tlf. 40 20 82 22.
  Så tag hund og familie med og 
kom og få en hyggelig dag.
  Spørgsmål omkring ovenstå-
ende kan stilles til Carl Kristian 
Thomsen på tlf. 22 49 49 48.
  Med venlig hilsen
  Aktivgruppen Studiekredsen

Overnatningsmuligheder:
  Hotel OnlySleep, Trafi kcen-
ter Alle 2, 4200 Slagelse, Tlf. 
58505360
  Bildsø Camping, Drøsselbjerg-
vej 42 A, 4200 Slagelse. Tlf. 
22586412
  Reersø Camping, Skansevej 2, 
4281 Gørlev. Tlf. 58859030
  Der er mulighed for, i begræn-
set omfang, at opstille telt og 
campingvogn på Jagtforenin-
gens grund.

Til familiedagen er hyggen og det sociale i højsædet. Foto: Laila Bilberg.

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Midt- og Vest-
jylland
Schweissprøve: Korthaarklubben 
afholder anerkendt schweissprøve i 
Torsted søndag den 3. maj 2020 kl. 
9.00. Der er mulighed for følgende 
sportyper: 3 timer / 400m, 20 
timer/400 m, 20 timer/1000 m og 
40 timer/1000 m. Desuden mulighed 
for rapportering på 3 timer/400 m. 
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. 
(Klausievej, 6980 Tim - følg derefter 
anviste prøveskilte). Tilmelding på 
www.hundeweb.dk senest den 26. 
april 2020. Prøveleder: Uff e Jacobsen, 
tlf. 61 28 50 32. Hunden skal være 
DKK stambogsført. Max. 5 hold. Der 
kan købes øl, vand og pølser.

Udstillingstræning: Onsdag den 
6. maj og tirsdag den 2. juni er 
der mulighed for at få lidt tips og 
tricks til at fremvise sin hund bedst 
muligt. Instruktion ved Laila Bilberg. 
Mødested oplyses ved tilmelding. 
Tilmelding til Karina Andersen - tlf. 
41 61 48 00 senest den 29. april 

2020. Afholdes ved min. 4 delta-
gere. Deltagergebyr er kr. 50,- for 
begge gange som betales ved første 
træningsdag.

Schweissprøve: Korthaarklubben 
afholder anerkendt schweissprøve i 
Torsted søndag den 19. juli 2020 kl. 
9.00. Der er mulighed for følgende 
sportyper: 3 timer / 400m, 20 
timer/400 m, 20 timer/1000 m og 
40 timer/1000 m. Desuden mulighed 
for rapportering på 3 timer/400 m. 
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. 
(Klausievej, 6980 Tim - følg derefter 
anviste prøveskilte). Tilmelding på 
www.hundeweb.dk senest den 12. 
juli 2020. Prøveleder: Uff e Jacobsen, 
tlf. 61 28 50 32. 
  Hunden skal være DKK stambogs-
ført. Max. 5 hold. Der kan købes øl, 
vand og pølser.

Fuldbrugstræning: Der afholdes 
4 træningsdage med henblik på 
fuldbrugsprøven: torsdag d. 18. 
juni, torsdag d. 9. juli, torsdag d. 13. 
august samt lørdag d. 5. september. 
Mødested oplyses ved tilmelding. 
Tilmelding til Karina Andersen - tlf. 

41 61 48 00 senest den 1. juni 2020. 
Korthår har fortrinsret. Afholdes ved 
min. 5 deltagere, max. 8 deltagere. 
Deltagergebyr er kr. 500,- for alle 
4 gange som betales ved første 
træningsdag.

Marktræning:
Der arrangeres marktræning fredag 
den 21. august 2020.
Nærmere information og tilmelding 
til Gorm Henriksen – tlf. 52 37 17 79

Ræveslæbsprøve: Der kan arran-
geres en ræveslæbsprøve hvis der 
er interesse/behov. Kontakt Jakob 
Albæk, mail albaek_north@hotmail.
com, tlf. nr. 22 10 72 87.

Ønsker og forslag til fremtidige 
aktiviteter i aktivgruppen modtages 
gerne. Tag endelig kontakt til én af 
aktivgruppens kontaktpersoner.

Aktivgruppen Syd- & Sønder-
jylland
Tøserne med korthåret hønsehund:
Lørdag den 22. og søndag den 23. 
august ved Ribe. Kom og vær sam-
men med alle os andre tøser med 

korthåret hønsehund. Vi vil i teori 
og praksis gennemgå forskellige 
aktiviteter med hund, hygge os - alt 
sammen uden mænd (næsten). 
Aktiviteten er for alle i hele landet. 
Ved interesse kontakt: Annika Rytz 
tlf.: 28930791.

Lokal racedyst ved Esbjerg. Afhol-
des i juli, vi skal bruge fi re unghunde 
og fi re åbenkl. hunde. Ved interesse 
kontakt Leif.

Aktivgruppen Aalborg
Apporterings- og ræveslæbstræning:
Mødested: Trekantskoven, Skovs-
gårdsvej, Hals.
Onsdag 22. april kl. 18.30
Onsdag 29. april kl. 18.30
Onsdag 6. maj kl. 18.30
Onsdag 13. maj kl. 18.30
Der afholdes evt. anerkendt ræve-
slæbsprøve.

Vand- og apporteringstræning:
Mødested: Langholt søer, Vestvej, 
Langholt.
Onsdag 20. maj kl. 18.30
Onsdag 27. maj kl. 18.30
Onsdag 3. juni kl. 18.30
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Foto: Laila Bilberg.

Foto: Laila Bilberg.

Onsdag 10. juni kl. 18.30
Onsdag 17. juni kl. 18.30
Onsdag 24. juni kl. 18.30

Vand- og slæbstræning:
Mødested: Langholt søer, Vestvej, 
Langholt.
Onsdag, 29. juli kl. 18.30
Onsdag, 5. aug. kl. 18.30
Onsdag, 12. aug. kl. 18.30
Onsdag, 19. aug. kl. 18.30
Onsdag, 26. aug, hvor der afholdes 
anerkendt apporteringsprøve.

Studiekredsen af 1968
Schweissprøve:
Der afholdes schweissprøve d. 18. 
juli 2019 kl. 9. Mødested Bjersted-
byvej, 4450 Jyderup. Tilmeldning via 
hundeweb. Korthåret hønsehunde 
har fortrinsret har fortrinsret. Der vil 
være 3 timers 400 m og 20 timer 400 
meter spor, samt 20 timer og 
40 timer 1000 m. Mere info kontakt 
Carl-Kristian Thomsen, tlf. 2034 
9430

Træning på Fælleden Holbæk:
Opstart i maj. Der vil være mulighed 
for at træne på fælleden på tors-
dage. Bemærk at dette er selvtræ-
ning med ligesindede medlemmer 
og ingen koordineret træning. Derfor 
medbringes selv apporteringsemner 
til træningen. Mødested: Oldvejen/
Nyvang, Holbæk.

Roskilde Dyrskue 5 – 7. juni. Har du 
lyst til at stille din hund på vores 
stand, ring og tilmeld dig til Leif 
Ekelund Jensen på tlf.: 23389618. Din 
hund skal være vant til mange men-
nesker og være rolig og omgængelig. 
Vi sætter standen op den 4. juni.

Familiedag – korthaarklubben:
Lørdag den 20. juni 2019 kl. 09.00 
ved Slagelse. Mere info herom se-
nere på klubbens hjemmeside.

Familiedag:
Søndag den 21. juni kl. 09.00 ved 
Køge Herfølge Jagtforening, Billes-
borgvej 42B, 4681 Herfølge. Der vil på 
dagen være anerkendt apporterings-
prøve samt ræveslæb. Mere herom 
senere på facebook, mail og www.
korthaar.dk.

Vand, slæb og apporteringsprøve:
Søndag d. 2. august kl. 09.00. i 
Gundsømagle. Afholdes igen i år hos 
John Christensen, Rishøjsgårdsvej 
16, Gundsømagle, 4000 Roskilde. 
Der vil være plads til 10 hunde, der er 
fortrinsret for medlemmer af 
studiekredsen øvrige kontinentale 
racer er velkommen. Pris 150 kr. for 
medlemmer af studiekredsen og 200 
for ikke medlemmer. Prisen er inkl. 
morgenmad og Frokost. Tilmelding 
til John Olsen tlf.: 28331110 eller 
mail.: iceolsen61@gmail.com senest 
d. 30. juli. Der vil igen i år blive tændt 
op i grillen.

Mini Country Fair – Hubertushuset:
Har du lyst til at stille din hund på 
Korthaarklubbens stand, ring og 
tilmeld dig til Martin Nielsen på 
tlf.:51909562. Din hund skal være 
vant til mange mennesker og være 
rolig og omgængelig.

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, Bra-
genholtvej 50, Langholt, 9310 Vod-
skov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289 469.
E-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaal-
borg.dk

Aktivgruppen Aarhus og omegn: 
Opdelt i 5 mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, 
Bønnerupvej 13, Bønnerup, 8585 
Glesborg, tlf. 61 74 17 06.
E-mail: aarhus-omraade1@korthaar-
klubben.dk

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

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

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

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

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Jakob Albæk, Tor-
stedvej 30, 6980 Tim, tlf. 20 10 69 17.
E-mail: midtogvestjylland@korthaar-
klubben.dk

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

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

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

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

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

Jagthunden nr. 2/2020

KORTHAARKLUBBEN



40

DANSK 
MÜNSTER-

LÄNDER KLUB

Holdapportering 2020 på Fyn

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

Kasserer:
Sussie Mattsson, Langholm-
vej 26, 5592 Ejby. Tlf. 40 36 
16 35.
e-mail:langholmgaard@gmail.
com

Klubredaktør:
Ellen Greve, Enebærhaven 11, 
3500 Værløse. Tlf. 21 76 69 48.
e-mail: ellen-g@post4.tele.dk

www.dmk-online.dk

Ny klubredakt¯r
Ellen Greve er tiltrådt som 
klubredaktør for DMK.
  Alt stof sendes til Ellen se-
nest d. 1. i måneden forud for 
måneden bladet udkommer.

Sæt kryds i kalenderen, da du/I 
bør bruge jeres weekend d. 
12.-14. juni på Fyn. Den 13. juni 
afholdes der Holdapportering 
2020, og den 14. juni afholdes 
der SJD udstilling i Vissenbjerg. 
Holdapportering. Lørdag d. 13. 
juni 2020 kl. 08.30, Elmelun-
den, Vejrup Vej, 5491 Blom-
menslyst. OBS! Indskrivning fra 
kl. 8.15. Prøven starter kl. 9.00! 
Morgenmad fra kl. 7.00 ved 
Skallebøllecentret.

Unghundeklasse: (hunde op til 
2 år). Prøven er bygget op om-
kring DJU apporteringsprøve. 
(Se Fællesmarkprøveregler 
kapitel 12)
  Desuden er der ”Hold appor-
tering” disciplin for unghunde-
klassen. 

Åben klasse: (alle hunde over 2 
år, yngre hunde må også gerne 
stille i åbenklasse)
  Prøven er bygget op omkring 
DJU apporteringsprøve. (Se 
Fællesmarkprøveregler kapitel 
12)
  Desuden er der ”Hold appor-
tering” disciplin for åbenklasse 
hundene.

Prisen for at deltage er 150 kr. 
pr. hund – Betales ved tilmel-
ding.

Overnatning, forplejning samt 
priser. Se mere på www.dmk-
online.dk
  Fest og overnatning foregår 
på denne adresse: Skallebølle-
centret, Tommerupvej 38, 5492 
Vissenbjerg

Løbske tæver:
Løbske tæver kan deltage, 
MEN: Hvis en tæve er løbsk, 
skal dette meddeles når man 
ankommer til pladsen. Med 
hensyn til holdstafetten vil det, 
alt efter hvor mange hunde det 
drejer sig om, blive arrangeret, 
at det/de hold, hvor tæverne er 
på, kommer igennem holdsta-
fetten sidst. Det er vigtigt, at 
tæveejeren viser STOR hensyn 
til alle de andre deltagere. 

Har du/I ikke et hold på fi re 
hunde, så send en tilmelding, 
så prøver vi at samle et hold. 

Tilmelding til prøve og bespis-
ning m.m. skal foregå på DMK’s 
hjemmeside.

SJD udstilling
Afholdes d.14. juni i Vissen-
bjerg, kun 5 km’s afstand fra 
Skallebøllecentret. Vi opfordrer 
folk til at deltage.

Vi glæder os til at tilbringe 
weekend sammen med dig/jer 
på Fyn.
  Bedste hilsner DMK Fyn

Kontaktperson:
Lars Thunberg, mobil 22 11 21 
44, mail: larsthunberg@email.
dk.

Vi er klar til holdapportering. Foto: Ellen Greve.

DMK generalforsamling 2020
Indkaldelse til Dansk Münsterländer Klubs 
Generalforsamling 2020.
  Generalforsamling afholdes søndag den 
3. maj 2020 kl. 11:00 i Ejby Hallen, Halvej 
5, 5592 Ejby.
  Klubben er vært ved en sandwich med en 
øl/vand og efterfølgende kaff e med kage.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Valg af protokolfører
4. Afl æggelse af årsberetning
5. Fremlæggelse og godkendelse af revi-
    deret årsregnskab samt meddelelse om
    ansvarsfrihed
6. Fremlæggelse af budget og fastlæg
    gelse 
    af kontingent
7. Avlsarbejdet i det forløbne år
8. Valg til bestyrelse
    A.  Valg af formand
    B.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
    C.  Valg af bestyrelsessuppleanter

9. Valg af to revisorer og en revisorsup-
      pleant
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt

I lige år afgår formanden og to bestyrel-
sesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer 
vælges for to år ad gangen. Suppleanter 
vælges for et år ad gangen. I 2020 er 
følgende bestyrelsesmedlemmer og sup-
pleanter på valg:

Formand, Rune Riishøj. Modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem, Susanne Holst. Mod-
tager genvalg.
Bestyrelsesmedlem, Michael Østergaard. 
Modtager ikke genvalg.
Suppleant, Christian Nøhr. Foreslås til 
bestyrelsen
Suppleant, Lars Thunberg. Modtager 
genvalg.
Suppleant, Peter Katholm. Modtager 
genvalg

Vedrørende valgbarhed henvises til Ved-
tægter for Dansk Münsterländer Klub §11. 
Vedtægterne fi ndes på klubbens hjem-
meside.

Kandidater til bestyrelsen skal tilken-
degive deres kandidatur til formanden 
senest 14 dage inden generalforsamlingen. 
Kandidaterne off entliggøres på klubbens 
hjemmeside senest 1 uge inden gene-
ralforsamlingen evt. ledsaget af en kort 
præsentation af kandidaten.

Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 3 uger før generalforsamlin-
gens afholdelse. Forslaget skal være led-
saget af en motivation og en redegørelse 
for, hvad der ønskes opnået med forslaget. 
Forslag off entliggøres på klubbens hjem-
meside senest 1 uge før generalforsam-
lingen.

Jagthunden nr. 2/2020



41

De er sure, siger ræven!
Her i DMK- Esbjerg elsker, og 
brænder vi for hundesporten. 
Der bliver lavet træning og 
mange prøver i løbet af året. 
Alt dette fordi vi vil gøre det 
bedste for at støtte og hjælpe 
alle med mulighederne for at 
kunne stille på div. prøver med 
deres hunde, men også at få 
verdens bedste jagtmakker. 
  Vi læser tit, at der mangler 
prøver, og vores kæmpe ildsjæl 
Mona Storgaard påtager sig 
gerne dette store ansvar, nem-
lig lige at få stablet noget på 
benene i løbet af kort tid. Os, 
der kender Mona, ved, at hun 
lægger alle kræfter i, når hun 
sætter sig noget i hovedet og 
får altid os andre trukket med. 
  Men vi må indrømme, at der 
desværre er ved at indfi nde sig 
en trist udvikling, og det er en 
masse utak og sladder i mange 
afskygninger. Vi hundefolk er 
ved at være vores egen værste 
fj ender. Vi glemmer at glæde 
os over andre. Vi skynder os 
derimod at stille spørgsmåls-
tegn og mistænker alt og alle. 
Hvorfor har man fået denne 

udvikling, hvorfor netop ikke 
glæde sig over, at ens racer 
bliver vist godt frem og giver 
en masse god reklame til nye 
førere, for det andet ”sladder” 
giver tværtimod den modsatte 
eff ekt. 
  Det gælder ikke kun vores 
prøver. Det er efterhånden alle 
prøver og dommerne, ja alle 
får snart en ”tur for lopper”, 
når der afholdes noget, og de 
sociale medier er i dag et nemt 
sted at brokke og gemme sig 
lidt. 
  Det er super ærgerligt at 
disse utaknemlige mennesker 
(bæster, tænker man næsten) 
ødelægger det for alle andre. 
  Mange forstår netop ligeledes 
ikke, hvorfor der ikke er fl ere, 
der laver prøver og træninger. 
Jo det er simpelthen, fordi folk 
ikke gider at skulle svines til, 
uanset hvad man foretager 
sig, og de vælger derfor bare at 
smide håndklædet i ringen, for 
man bliver træt, ja træt af alt 
folks snakken i krogene. 
  Vi brænder alle sammen for 
det samme, og hvad skal der 

blive af vores sammenhold og 
hygge på diverse prøver, når 
man næsten frygter alt, hvad 
går snakken nu på! 
  Tænk over det derude, glæd 
jer nu for pokker på andres 
vegne, og har man ikke noget 
fornuftig at sige, så hold da 
mund, eller gå til prøvelederne 

på selve dagen, ikke på face-
book en uge efter. 
God dag derude og knæk og 
bræk til alle. Håber I alle vinder. 
  Hilsen Heidi Pedersen DMK 
Esbjerg.

Dommere, prøveledere, terrænledere og hjælpere bruger megen fritid på at tilrette-
lægge og avikle prøver og aktiviteter for medlemmerne. Det skal de ikke have utak 
for. Foto: Flemming Østergaard.

Kan det betale sig?

Foråret 2018 blev en øjenåbner. 
Et skrækscenarie udviklede sig 
for min fi re år gamle münster-
länder, Uldjydens Sikki.  Vi var 
konkurrencemæssigt kommet 
rigtig langt. Et dejligt kuld 

hvalpe var født i maj 2017, og 
alle var godt i vej. En hård jagt-
sæson var netop overstået, og 
marktræningen lå for døren.
  Vi er nok mange, der husker 
foråret med en sen vinter, 

hvor terrænerne var hårde og 
knoldede og med en isnende 
østenvind, som nok kunne give 
udfordringer. På den første 
vinderprøve måtte jeg erkende, 
at Sikki ikke løb på marken 

med sit smukke fl ow i galop-
pen, men erfaringen havde lært 
hende, at fuglene også kunne 
sidde i hegnene, så vi fi k afvik-
let en situation.
  Jeg ledte efter forklaringer 
på hendes ændrede løbestil. 
Undersøgelser hos dyrlæge gav 
ikke nogen klar diagnose. Sikki 
kunne standse op pludseligt 
på marken, sætte sig et øjeblik 
for derefter at fort-sætte sit 
løb. Dette fortsatte den næste 
måned. Efterhånden var det 
dog klart, at der manglede af-
spark i galoppen, og et mønster 
tegnede sig, hvor jeg kunne se 
hende stoppe op og tage sig 
til højre bagben.  Samtidig be-
gyndte hun at bruge forbenene 
mere aktivt. På intet tidspunkt 
var hun synligt halt og virkede 
heller ikke særligt smertepla-
get.
  En scanning af ryggen gav 
en sikker diagnose. Der var en 
discusprolaps i lænderegionen 
og der-med to alternativer, 
enten operation eller afl ivning.  
Dyrlæge Ken Lindeblad, Fakse 

Udstrækning fra fast underlag: Foto: Ellen Greve.

Jagthunden nr. 2/2020

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB



42

Dyrehospital, gennemførte en 
vellykket operation, der blev 
efterfulgt af genoptræning i 
waterwalker og gymna-stik-
program. Det er nu to år siden, 
og jeg har stadig en sund og 
velfungerende hund. 

Det er velkendt, at det er 
vigtigt for rygpatienter at holde 
sig i god fysisk form, men 
hvorfor skulle det samme ikke 
gælde for rygopererede hunde? 
Jeg fi k kontakt med dyrlæge, 
ph.d. Charlotte Fri-gast, som 
siden regelmæssigt har kon-
trolleret og manipuleret både 
Sikki og Kaya, den hvalp jeg 
selv beholdt. 
  Under Charlottes vejledning 
blev der udarbejdet et træ-
ningsprogram, som både hunde 
og jeg har stor glæde af at 
udføre. Formålet var at udvikle 
de muskler, som styrer og 
stabiliserer ryggen. De uvante 
stillinger træner nervesyste-
met og øger dermed evnen til 
muskelkoordination. Hunden 
opnår øget styrke og hurtighed 

i sine bevægelser.
  Der trænes i stræk, balance, 
bøjelighed og styrke. Øvelserne 
skal gennemføres langsomt, og 
i be-gyndelsen lokkes hunden 
med guff er til at indtage de 
forskellige positioner.  Jeg er 
ikke tilhænger af komplekse 
programmer. Det ved jeg, at jeg 
ikke får gennemført, men jeg 
kan godt fi nde 10 minutter selv 
på en presset hverdag.
  Da det i denne artikel kun er 
muligt at illustrere få øvelser, 
forklares disse bedst muligt. 
Som ud-gangspunkt for de ba-
sale øvelser står hunden på et 
fast underlagt. Med en godbid 
lokkes hundens hoved fremad i 
et stræk. Strækket kan ændres 
til en sidebøjning, når hundens 
hoved lokkes mod bagparten 
(fi g. 2). Her vises, hvorledes 
hals og ryg bøjes mod venstre. 
Venstre sides muskulatur 
trækker sig sammen, og højre 
sides udstrækkes. Føres en 
godbid ned mellem forbenene, 
vil hunden krumme ryg. Ryggen 
strækkes, og mavemusklerne 

Sidebevægelser. Foto: Ellen Greve.

Træning på fysiobold. Foto: Ellen Greve.

spændes for at løfte ryggen. 
Den kan også fl ytte sig fra stå 
til sit og tilbage igen.  
  Sværhedsgraden af øvelserne 
kan øges ved anvendelse af for-
skellige hjælpemidler. Kassen 
har samme højde som længden 
af hundens forben målt fra al-
buer til gulv. Kassen er beklædt 
med et skridsikkert underlag. 
Balancepuder og fysiobolde 
skaber andre muligheder. 
  I en udstrækning fra kassen 
belastes forparten og bagbe-
nene strækkes maksimalt (fi g. 
1). Ryggens muskler arbejder 
for at holde balancen. Hunden 
kan også udføre andre bevæ-
gelser fra denne positi-on som 
fx armbøjninger. Her sænkes 
hoved og hals ned og frem, og 
man opnår hermed en øget be-
lastning af skuldre og albuer. 
Løftes hoved og hals derefter, 
strækkes leddene i forbenene 
til ud-gangspositionen. 
  Sker udstrækning på fysiobold 
(fi g. 3), sørger det usikre under-
lag for, at hunden virkelig må 
arbej-de for at holde balancen. 
Fra dette udgangspunkt kan 
hovedet arbejdes i alle ret-
ninger, og nye be-vægelser og 
positioner udføres.
  I ’Elefantøvelsen’ bliver hun-
den stående med forbenene 
på en balje, medens den fl ytter 

bagben og bagkroppen rundt 
om baljen. Dette giver en god 
træning af kontrol og koordine-
ring af bagpartiets bevægelses-
mønster. 

Artiklen er tænkt som en 
inspiration.  Langsom gang 
i lidt tungt terræn som græs 
eller grus er også en mulighed. 
Træning kan sagtens foregå i 
naturen. Det er kun fantasien, 
som sætter grænser, men det 
er en god idé at få lavet et træ-
ningsprogram, der er tilpasset 
den enkelte hund. 
  Jeg kan bare sige, at det giver 
mig en sikkerhed efter en lang 
jagtdag at kunne gennemføre 
mit pro-gram. Så ved jeg, at 
dagens strabadser ikke har sat 
sig dybe spor i hundens fysik. 
Og hvis I tror, at hundene ikke 
gider, så tager I fejl. Når klok-
ken er 19.00 står begge min 
hunde klar. Jeg behøver ikke se 
på klokken. De elsker det, og 
deres hundesprog er klart, hvis 
jeg springer over.
 - ja, det kan betale sig.
  Ellen Greve
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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

Apporteringskursus ved Vestskoven 
i Hvidovre. Kurset slutter den 4. maj, 
med en lille prøve og bagefter med 
grill, kaff e, kage og familiehygge.

HUSK DU ALTID KAN FØLGE MED PÅ 
DMK-ONLINE.DK-Kbh. og FACE-
BOOK, DMK- Kbh. På aktivisternes 
vegne, Ulrik Bach Pedersen

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

Apporteringstræning
Den 29. marts 2020 starter der 
apporteringstræning. Der trænes be-
gynder og øvede hunde.   Der trænes 
hen mod DJU’s apporteringsprøve og 
DJ’s udvidet apporteringsprøve. Før-
ste gang søndag d. 29. marts kl. 9,30 
- derefter trænes der hver torsdag kl. 
18,30. PS der trænes IKKE skærtors-
dag d. 9/4 men onsdag 8 /4 i stedet. 
Pris 475 kr. pr. hund. At lydigheden er 
rimelig på plads er en god start. Der 
vil blive brugt dummyer og vildt. 
  Tilmelding til Arne Nielsen på 
57805082 / 24690819 eller mail 
kennelfredensvejs@privat.dk. VEL 
MØDT.

Lokal apporteringsprøve d. 6. juni
Alle kan deltage. Indskrivningen 
starter kl. 9,00 og lukker 11,00. Det 
er muligt at stille på DJU apporte-
ringsprøve og DJ’s apporteringsprøve. 
Pris DJU prøve 200 kr. pr. hund. Pris 
DJ prøve 250 kr. pr. hund. Der vil 
være pæne præmier til de placerede 
hunde. 
  Der vil være mulighed for at 
stille både tørst og sult hele 
dagen. VELMØDT. Arne Nielsen tlf. 
24690819 PS. Prøven bliver afholdt 
af DMK og Stenlille Jagtforening i 
fællesskab.

Lydighedstræning for hvalpe og 
unghunde.
Der vil blive trænet på hundens præ-
misser med forskellige motivationer 
for den enkelte hund. 
  Vi starter d 6/8 kl. 18.30, og kurset 
kører over 6 gange med afslutning 
d l0/9. Tilmelding kan ske til Arne 
Nielsen på 57805082/24690819. Vel 
mødt. 
  Ud over ovenstående arbejdes der 
på at arrangere: Ræveslæbsprøve, 
DMK apporteringsprøve, JET 1 træ-
ning og test (Forår), JET 2 træning 
og test (Efterår), Ringtræning. 
Gældende for alle potentielle kurser 
kommer der mere information om 
dato mv. på hjemmesiden og vores 
facebook side.

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

Område Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Ge-
fi onsvej 78, 3000 Helsingør, Tlf. 31 35 
30 06, E-mail: Sleiny2k@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

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

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

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

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

Lydigheds- og apporteringstræning
Torsdag den 19. marts kl. 20.15. Intro 
for alle kursister til træningen på 
Klostermarken, uden hund. Hos HTH, 
Indre Ringvej 34, 8800 Viborg med 
indskrivning, betaling og kontrol af 
vaccinationer. Udendørs træning 
på Klostermarken, vi mødes på 
parkeringspladsen ved Stofsø, over 
for Vinkelvej 34, 8800 Viborg.
  Opstart træning torsdag den 26/3 
kl. 18 for alle hunde. Derefter alle 
torsdagene 2/4, 9/4 (skærtorsdag), 
16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5 (Kr. 
Himmelfartsdag) og afsluttende 
træning søndag 24/5 kl. 9.00 med 
familiehygge og grill til middag 
(inklusiv i prisen)
  Hvalpemotivation og unghunde-
dressur starter kl. 18. Hvalpe og 
unghunde træner lydighed, hånd-
tering, apportering frem mod DJU 
apporteringsprøven. Medbring egen 
dummy.
  Åbenklasse dressur starter kl. 19.15. 
Åbenklasse træner lydighed og ap-
portering frem mod DMK apporte-
ringsprøven. Medbring egen dummy 
i starten.
  Pris 500 kr. Der betales senest 
første træningsaften. Tilmelding på 
dmk-viborg.dk/træning

Schweiss træning
DMK-Viborg tilbyder et målrettet 
Schweiss trænings¬forløb i Viborg 

plantage. Målet er en præmiering 
på en af Dansk Münsterländer klubs 
prøver. Første træningsdag bliver 
torsdag 4. juni kl. 19.00. Nyt i år er, at 
man tilmelder sig og betaler for hele 
forløbet ved første træningsdag.  
  Træningen kommer til at foregå så-
dan, at ca. 1/3 af deltagerne mødes 
kl. 16.30 for at lægge 3 spor hver, 
herefter mødes alle kl. 19.00 med 
hunde, og går sporene. Efterfølgende 
torsdag er det så den næste 1/3 del, 
der lægger spor. Pris 400.- kr..Der 
afsluttes med anerkendt prøve for 
kursisterne. Tilmelding til bjoern@
toudahl.dk

Ræveslæbstræning
DMK Viborg tilbyder ræveslæbstræ-
ning torsdage den 11. juni og 18. juni 
kl. 19. Mandag den 22. juni kl. 19. Mø-
dested aftales ved tilmelding. Pris pr. 
gang Kr. 30- i kontanter. Tilmelding 
til træning: tage@dmk-viborg.dk

DMK Viborg afholder anerkendt 
ræveslæbsprøve 28. juni 2019 kl. 
9.00 i Viborg plantage.
Max 15 hunde. Tilmelding på hun-
deweb. Sidste tilmelding 20. juni. 
Mødested: Parkeringspladsen på 
Finderupvej 50, 8800 Viborg. Prø-
veleder: Bjørn Toudahl. Spørgsmål 
rettes til: Bjørn@toudahl.dk

Område Holstebro:
Kontaktperson: Svend Aage Poulsen, 
Østrehovedgade 23, 7560 Hjerm, Tlf.: 
29 42 48 75 svendaage01@gmail.com

Schweiss
Introduktionsaften mandag d. 20/4 
kl. 18.00 med Søren Krabbe og Alex 
Nygård.
Stedet ligger ikke fast endnu. En 
aften uden hund. Har man anden 
race, er man også velkommen denne 
aften. Tilmelding til Svend Aage på 
29424875.

Apportering
For hvalpe - unghunde og åben-
klasse/ øvede hunde. Vi starter 
onsdag d. 8/4 kl. 19.00 bag forsorgs-
hjemmet, Herningvej, Holstebro. Alle 
der har en Munsterlænder med eller 
uden papirer er meget velkommen. 
Der trænes følgende datoer: d. 8/4.- 
15/4.- 22/4.- 29/4.- 6/5.- 13/5.- 20/5. 
- 27/5.- 3/6.- 10/6 + afslutning ( 
tidspunkt ligger ikke fast endnu )

Ekstra træning
I samarbejde med Herning vil der 
prøves at blive lavet vand-slæb og 
apportering evt. fuldbrugsprøve træ-
ning. Sted: Haunstrup brunkuls lejre 
imellem Haunstrup og Fjelstervang.
Tidspunkt tirsdage kl. 19.00 d. 30/4.- 
7/7.- 14/7.- 21/7- og d.28/7. Tilmel-
ding til aktivisterne i Herning. 

Schweisstræning:
Opstart man den 27/4 kl. 18,00 og 
4/5.- 11/5,- 18/5,- 18/5,- 1/7,- 8/7.  
Vi mødes på brandlinien Fousingvej  
Klosterheden, 7600 Struer. Der træ-
nes 3 + 20 timers 400m spor. Max 
8-3 timers og 6-20 timers spor.20 ti

mers sporerne vil først og fremmest 
være for sidste års 3 timers hunde
Holdet vil blive fyldt op med hunde 
af anden race.Tilmelding til Svend 
Aage senest 20/4 på tlf 29424875.

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

Aktiviteter: 
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

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

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

Ræveapportering x 5 gange med 
opstart tirsdag kl. 16.00. Datoer: 14., 
21., 28. april 5, 12. maj – muligvis 
anerkendt prøve 15. maj (tilmel-
ding hundeweb). Instruktør: Mona 
Storgaard.
  Øst skoven Esbjerg, mødested lyk-
kegårdsvej 14 – parkeringspladsen. 
Tilmelding på mail: dmkesbjerg@
gmail.com pris 250 kr..  Er fuldt 
booket. 

DJU x 7 træning med opstart torsdag 
kl. 17.30. Datoer: 14., 21., 28. maj 
og 4., 11., 18., 25. juni– muligvis 
anerkendt prøve 28. juni (tilmelding 
hundeweb). Instruktør: Mona Storga-
ard, Heidi Pedersen og Per Madsen, 
Måde hundehus, Mådevej 113, 6700 
Esbjerg. Tilmelding på mail: dmkes-
bjerg@gmail.com pris 450 kr.

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, Vi-
olvej 8, 3720 Aakirkeby. Tlf. 21309634
E-mail: kim.eilif.pedersen@brk.dk
Aktiviteter annonceres på facebook-
gruppen ”stående hunde Bornholm”
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Formandens spalte

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen!
Lørdag d.25. april 2020 kl 
15.00 i Nyborgs Idræts- og 
Fritidscenter. Storebæltsvej 
13-15, 5800 Nyborg
Dagsorden jf. vedtægternes §11
Valg af formand: René Hansen 
(Jylland) (genopstiller)
Følgende bestyrelses medlem-
mer er på valg:
Troels Djælund (Sjælland) 
(genopstiller ikke)
Iver Krogh (Jyland) (genopstil-
ler)
Kim Sørensen (Jylland) (gen-
opstiller)
Valg af 3 suppleanter (1 fra 
Jylland, 1 fra Fyn og 1 fra Sjæl-
land)
Valg af 1 revisor og 1 revisor 
suppleant.
Der vil blive serveret kaff e og 
kage.

Husk foredrag om historie 
og fremtid for den stående 
jagthund med Erik Petersen 
forud for generalforsamlingen 
kl 13-14.30

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

Sidste år ved denne tid skrev 
jeg noget i retning af; ”Aldrig 
har der været så mange aktivi-
teter i GDH-regi for jer medlem-
mer”
  Det samme kan jeg skrive her 
i foråret 2020, -  Aldrig har der 
været så mange aktiviteter for 
Gamle Danske Hønsehunde og 
deres ejere. 
  Der er efterhånden rigtig 
mange aktiviteter i GDH-regi 
året igennem. Klubben - be-
styrelsen, udstillingsudvalget 
og avlsrådet står bag en række 
af årets arrangementer, såsom 
hovedprøven, udstillinger, 
klubmesterskab i jagthunde-
dressur og apportering, jagtlige 
vurderinger, foredrag og med-
lemsmøder m.m.
  Derudover står de enkelte re-
gionale aktivitetsudvalg for en 
række rigtigt fi ne arrangemen-
ter. Langt de fl este aktiviteter 
er efterhånden arrangeret af jer 
medlemmer for andre medlem-
mer. 
  Aktiviteterne er ofte lokalt 
forankret og spænder vidt. Det 
kan være alt fra fælles gåture, 
til marktræning, vildttæl-
ling, apporteringstræning, og 
ringtræning m.m. Sågar ferie-
pasning af GDHer arrangeres 
mellem GDH-ejere, som ikke 
nødvendigvis har ret meget 
andets til fælles end lige netop 
en GDH.
  Flere nye medlemmer har over 
for mig eller den øvrige besty-
relse tilkendegivet, at de har 
følt sig taget så godt imod som 
nye medlemmer og GDH-ejere, 
hvor end de er kommet frem 
med deres Gamle Danske Høn-
sehund, at fl ere faktisk selv 
har budt sig til med, at stille 
terræner til rådighed, samt selv 
arrangeret træning, agerhønse-
jagter og familiedage el.lign.- 
for derved at give noget tilbage 
til fællesskabet. På klubbens 
vegne vil jeg gerne takke jer 
alle for denne udvikling – den 
er ikke kommet af sig selv, men 
takket være alle jer, som hver 
især bidrager til fællesskabet 
– også ved jeres blotte tilstede-
værelse og opbakning. Mange 
tak for det.
  At vi i vores klub har så stærk 
en græsrodsbevægelse, ser 
jeg som en kæmpe styrke. Det 

er vel netop også det, der er 
styrken ved fælleskabet og for-
eningslivet. Det er noget, som 
vi skal værne om. 
  Bestyrelsen har i dette bud-
getår 2020 afsat 15.000kr, til 
at fremme jagtlige aktiviteter 
bredt blandt jer medlemmer og 
jeres GDHer. Sigtet er at styrke 
den Gamle Danske Hønsehunds 
omdømme som den solide 
og alsidige stående jagthund. 
Vi forstiller os at kunne yde 
tilskud til eksempelvis vildt 
til apporteringstræninger eller 
tilskud til trænerhonorar osv. 
Tilskuddet tænkes primært 
ydet til aktiviteter, som 
henvendes sig til større eller 
mindre grupper af medlemmer. 
Bare skyd løs.

Markprøvesæsonen: Der er 
den seneste tid blevet trænet 
fl ittigt rundt om i det ganske 
land, og den store aktivitet på 
markerne ser ud til at bære 
frugt. Det er i hvert fald her i 
disse første uger at forårssæ-
sonen for kvalitetsprøver, al-
lerede blevet til en række fl otte 
præmieringer til Gamle Danske 
Hønsehunde, på såvel lokale-
markprøver og på anerkendte 
markprøver – dette lover rigtigt 
godt for resten af sæsonen og 
for fremtiden i det hele taget.
  Jeg vil blot lige minde om, at 
der kan være fl ere motiver for 
at deltage i de forskellige typer 
af markprøver. Kvalitetsprø-
ver for unghundeklasse og/
eller åbenklasse (hunde over 
2 år), vinderklasseprøver og i 
efteråret afvikles der brugs-
prøver, samt de lidt sjældnere 
skovfugleprøver. Sidste men 
ikke mindst afvikles der også 
de FCI-anerkendte prøver, 
som er internationale prøver, 
der dømmes efter FCI-regler 
og altså ikke efter de danske 
Fælles Markprøveregler. FCI-
prøverne er ikke så udbredte i 
Danmark, hvorfor nogle også 
rejser udenlands for at deltage i 
disse prøver.
  Jeg vil gætte på, at fælles for 
alle os, som træner på marken 
med vores hunde, er det pri-
mært fascinationen af at se og 
arbejde med vores hunde i de-
res naturlige og rette element, 
som driver os; at se 

vores hunde gøre netop det 
som instinktivt ligger så dybt 
i dem, og som er fremavlet 
og forædlet igennem mange 
generationers avlsarbejde, 
nemlig det at afsøge terræ-
ner for agerhøns i en smidig 
og elegant galopaktion, hvor 
hunden udnytter både vind og 
terræn bedst muligt, i arbejdet 
på at fi nde fugle, tage stand, 
for derefter at rejse fuglene 
villigt på ordre, og sidst men 
ikke mindst, at hunden ideelt 
set udviser spontant respekt 
for fuglene i opfl ugt og skud. 
Skulle man være så heldig og 
privilegeret en sjælden gang 
at opleve dette – ja så kan det 
næste ikke blive bedre.
  Kvalitetsprøver har i ordets 
betydning det primære formål, 
at afdække de jagtlige kvali-
teter af vores hunde, særligt 
med henblik på avlsarbejdet. 
Det er altid spændende, at se 
både kommende og nuværende 
avlshunde, samt evt. deres 
afkom til disse kvalitetsprøver. 
Som opdrætter kan man kigge 
efter fremtidigt avlsmateriale, 
men også se resultaterne af 
det hidtidige avlsarbejde. 
  Kvalitetsprøverne er altså 
også en pendant til eksteriør-
bedømmelserne. Ingen af disse 
giver nødvendigvis det fulde 
billede af hundens kvaliteter, 
men giver alt andet lige nogle 
ganske fi ne indikationer.
  Vi har i klub-regi besluttet, at 
en række forskellige jagtlige 
prøver kan bruges til at vise og 
afdække vores hundes jagtlige 
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egenskaber, men det er altså 
udelukkende på de forskel-
lige markprøver, der stilles 
krav om, at hunden skal vise 
stand for at opnå en præmi-
ering, som eksempelvis også 
giver mulighed for at udstille 
hunden i brugshundeklassen. 
Den Gamle Danske Hønsehund 
er som bekendt en brugshund 
– den eneste internationalt 
anerkendte danske stående 
kontinentale jagthund.
  Ovenstående beskrivelse 
skulle gerne kunne tjene som 
forklaring på, hvorfor mark-
prøver har en ganske særlig 
betydning for mange af os i 
arbejdet for og med den Gamle 
Danske hønsehund, og ikke 
mindst i arbejdet med leve op 
til klubbens formålsparagraf:
§ 3. Klubbens formål er at be-
vare og forbedre racens kvalitet 
i henhold til FCI standarden, 
samt de jagtlige egenskaber, 
som stående kontinental 
jagthund. Herunder at sikre 
en sund race – både fysisk og 
mentalt, med et godt tempera-
ment og nogle brugsegenska-
ber, der er i top.
  Formålet er også at udbrede 
kendskabet til racen og arbejde 
for en stor tilslutning til klub-
ben, samt at kunne rådgive om 
alle relevante forhold, herunder 
avl, udstillinger og prøver, samt 
andre aktiviteter.
  For nogle bliver konkurrence-
elementet og sportselementet 
med vores stående jagthunde 
stærkt motiverende og rigtigt 
sjovt. Adgangen til de såkaldte 
vinderklasseprøver, opnås også 
først når en hund har vist, at de 
grundlæggende jagtlige kvalite-
ter er helt på plads, igennem to 
1. præmier i åbenklasse på en 
kvalitetsprøve eller brugsprøve, 
suppleret med en opnået 
præmiering på en vand og slæb 
apporteringsprøve eller på DJ´s 
udvidet apporteringsprøve.
  Nå – det endte jo med at blive 
en længere forklaring på, hvor-
for disse markprøver tillægges 
så stor værdi af mange.
  Ligegyldigt, hvad der driver 
os, der går på marken med 
vores hunde, tror jeg, at vi alle 
har det til fælles, at vi nyder at 
komme ud i agerlandet for at 
samarbejde med vores hunde. 
Og de ganske få gange, hvor 
alt går op i en højere enhed; 
når søgsoplægget er perfekt, 

standen og fuglehåndteringen 
sidder lige i skabet – og skulle 
der også lige være lidt solskin 
og lærkesang – ja så oplever 
man som hundefører en sjæl-
den eufori, som man kan leve 
højt på i lang tid 

Eksteriørbedømmelser
En række medlemmer har 
gennem de seneste måneder 
udtrykt deres bekymring over 
de store udsving, der nu og da 
opleves ved eksteriørbedøm-
melserne af de Gamle Danske 
Hønsehunde på både store og 
mindre udstillinger. Nogle har 
endda udtrykt bekymring for, 
om racen er ved at bevæge sig 
væk fra racestandardbeskrivel-
sen FCI Standard NR. 281? Og 
om dette er et ønske eller en 
bevidst strategi fra bestyrel-
sens side?
  Dertil vil jeg på bestyrelsens 
vegne meget gerne slå fast 
med syvtommersøm, at vi 
100% henholder os til racestan-
dardbeskrivelsen FCI Standard 
NR. 281, som har været gæl-
dende siden 1997. Vi har heller 
ikke i sinde at ændre på denne 
– tværtimod! 
  Set i et overordnet perspektiv 
er vi i bestyrelsen ikke bekym-
ret for racens udvikling, faktisk 
tvært imod fristes jeg til at 
sige. Der har historisk set altid 
været en relativ store varia-
tion iblandt de Gamle Danske 
Hønsehunde, primært grundet 
udgangspunktet – altså de 
hunde, man i sin tid genskabte 
racen ud fra. Disse hunde va-

rierede en del i type. Ydermere 
er den Gamle Danske Hønse-
hund, trods fremgang stadig 
en antalsmæssigt meget lille 
race, hvorfor vi skal være meget 
påpasselige med at være alt for 
selektive i udvælgelsen af avls-
materiale, da det vil indsnævre 
den samlede genpulje unødigt, 
med potentielle indavlsproble-
matikker til følge.
  Vi deler dog bekymringen 
vedr. de til tider meget vari-
erende eksteriørbedømmelser. 
Altså det faktum at vi nu og da 
oplever, at en hund kan blive 
bedømt til Good eller Very good 
ved en dommer, for dagen efter 
at opnå excellent og BIR ved en 
anden dommer.  Disse oplevel-
ser kan være undergravende 
for tilliden til udstillingerne og 
værdien af eksteriørbedøm-
melser i almindelighed, hvilket 
bestyrelsen fi nder meget 
bekymrende.
  Naturligvis spiller dagsformen 
en afgørende rolle, ligesom der 
også skal være plads til en vis 
variation, når det kommer til en 
eksteriørdommers subjektive 
skønne, i forhold til at skulle 
fi nde frem dagens bedste hund 
– altså BIR og BIM. 
  MEN når en hund skal eks-
teriørbedømmes i forhold til 
racestandarden, må der altså 
ikke være en variation på helt 
fra Good til BIR på blot 24 
timer. Det skal dog nævnes, 
at dette trods alt også høre til 
sjældenhederne, om end det 
hænder nu og da.
  Bestyrelsen og udstillingsud-

valget har gennem den seneste 
tid været i dialog med fl ere 
eksteriørdommere, medlem-
mer af eksteriørdommerudval-
get under DKK, samt udvalget 
for Nationale og truede racer 
under DKK om mulige tiltag 
som kan imødegå denne udvik-
ling. Flere tiltag er på trapperne 
herunder et dommerseminar 
eller dommerkonference i 
samarbejde med de øvrige SJD-
specialklubber.
  Ydermere må vi også kon-
statere, at det er vanskeligt 
for specialklubberne og DKK 
at rekruttere og uddanne det 
antal eksteriørdommer, som 
der faktisk er et stigende behov 
for. Det er derfor yderst vigtigt, 
at vi husker at påskønne og un-
derstøtte de dygtige dommere, 
som allerede bruger deres fritid 
på at bedømme vores hunde 
på udstillinger og prøver, men 
også at vi proaktive og lyk-
kes med at rekruttere nye og 
egnede dommerkandidater for 
fremtiden.
  Der forestår altså et stort 
og vigtigt arbejde, som ligger 
bestyrelsen og udstillingsud-
valget meget på sinde.
  Slutteligt vil jeg ønske jer 
alle et rigtigt dejligt forår med 
jeres hunde. Jeg håber, at se så 
mange af jer som muligt til ge-
neralforsamlingen lørdag d. 25. 
april, samt til foredraget med 
Erik Petersen som går forud for 
generalforsamlingen.
  Vi ses derude
  René Hansen, formand.

Foto: Lisbeth Ahm Hansen.
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Masser af GDH-liv 
på Sjælland

Harer, kaniner, fasaner og 
agerhøns er blevet motioneret, 
føring af hunde i udstillings-
ringen er blevet pudset af, og 
dummierne er ved at blive leget 
ind i hundene for at blive deres 
kæreste venner.
  Siden nytår har der været fuld 
gang i aktiviteterne i GDH-regi 
på Sjælland. 35-40 GDH-ejere 
er enkelte eller fl ere gange 
mødt op til de aktiviteter, som 
ressourcestærke medlemmer 
af Klubben for Gamle Danske 
Hønsehunde på eget initiativ 
har sat sammen for at gavne 
udviklingen for racen og for det 
hyggelige fællesskab. 
  Marktræning, ringtræning, 
kaningård og apporteringstræ-
ning har fyldt i både weekender 
og hverdage de første måneder 
af det nye år. Der er fundet 
arealer, lokaler og gode trænere 
internt i klubben og fra hunde-
netværket til de andre stående 
racer. Og så er der blevet grillet 
pølser, serveret morgenmad og 
lavet litervis af kaff e.

Aktiviteterne er for alle. Det er 
ligegyldigt, om man aldrig no-
gensinde har være på jagt, eller 
om ens hund kan en hel masse. 
Nogen møder med helt klare 
mål om at opnå resultater ved 
prøver og udstillinger, andre vil 
gerne træne deres jagthund, 
og andre igen synes, det er 
spændende at opleve, hvad det 

er, deres GDH faktisk er født 
til at kunne. Flere træninger er 
derfor delt op i unghunde/be-
gyndere og i de mere trænede. 
Kaff en har vi til fælles – og 
hyggen.  
  Vi mødes rundt omkring 
på hele Sjælland. Vi har fået 
forklaret søg, fært, baglæns-
kædning og forskellen på BIR 
og BIM. Der har været smukke 
dage på markerne, og der har 
været styrtregn og hård blæst. 
Vi har set hunde prelle ad 
helvede til, og vi har oplevet, 
at der er blevet skudt over en 
hund for første gang i en fl ot 
situation.
  Det er virkelig fedt. Vi udvikler 
os og vores hunde, vi får en 
masse oplevelser, og vi lærer 
hinanden at kende og tager 
sammen af sted til prøver og 
udstillinger.  
  Garvede klubmedlemmer har 
i år fortsat en udvikling, der 
stille og roligt er ved at brede 
sig, og som er blevet efter-
spurgt: Gode aktiviteter for 
klubbens medlemmer. 
  Informationer og netværk via 
www.gdh.dk, nyhedsbrevet, 
Jaghunden og facebook gør, at 
vi fi nder hinanden og spreder 
de gode budskaber om aktivite-
terne videre. Og sådan er det jo 
også i resten af landet. 
  Kig i aktivitetskalenderen på 
www.gdh.dk og kom med!
  Ninna Falck

Både førere og hunde udvikler sig med træningen. Foto: Ninna Falck.

Marktræning. Teori om søg og fært illustreres med røgpatron. Foto: Ninna Falck.

Spændende dyrlæge-
arrangementer i Jylland
To spændende, lærerige og ikke 
mindst hyggelig aftener i både 
Sønderjylland og Vestjylland 
løb af stablen her i starten af 
2020. Der var holdt et lignende 
arrangement på Sjælland i 
slutningen af 2019. 
  Dyrlægerne Peter Ransborg 
(i Holstebro) og Gunvor Vibe 
(i Rødekro) gav os en grun-
dig indføring i førstehjælp til 
hunde. Derudover lærte de os, 

hvad man selv kan gøre for at 
udbedre små -og store skader 
på sin hund og hvornår man 
skal opsøge dyrlægen –ligele-
des hvordan vi kan forebygge 
diverse skader.
  Aftenerne sluttede af med et 
mere uformelt medlemsmøde, 
hvor både stort og småt blev 
vendt. 
  Lisbeth Ahm Hansen 

Der var stor spørgelyst ved medlemsmøderne. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.

Våde Marker

Marktræningerne her i foråret 
har været ret våde i år! De våde 
marker, den evige regn og den 
stigende bestand af predatorer, 
har nogen steder været en ud-
fordring for de kære agerhøns. 
–hvilket også har været en ud-
fordring for marktræningerne 
mange steder. Gummistøvler 
og regntøj har ud over fl øjten 
været et must. Men med det til 
trods har opbakningen været 
stor og stemningen været god 
til de arrangerede træninger i 

midtjylland, både på marken og 
hjemme ved kaff ebordet hos 
Jens og Bente. Humøret er højt 
og drillerierne lystige, men altid 
med et glimt i øjet og en vilje til 
at hjælpe hinanden. Forman-
den har deltaget i de fl este 
af træningerne og altid været 
klar til at svare uddybende på 
diverse spørgsmål og lytte til 
forskellige ideer.
  Lisbeth Ahm Hansen

Marktræning i februar var en våd fornøjelse. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.
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Sæt X 
i kalenderen
Markprøvesæsonen er nu ved at 
være ovre og tiden til at skærpe 
vildtfi nder genet og tilbagebringe 
nedskudt vildt til dig. Måske har 
du bare lyst til at træne din hund 
sammen med andre GDH’er og blive 
inspireret på træningsmetoder, 
måske har du bare lyst til hyggeligt 
samvær sammen med din hund. Så 
er der heldigvis mange muligheder i 
løbet af sommeren

Aktivitetsområde Fyn
Foredrag om historie og fremtid 
for den stående jagthund med Erik 
Petersen
d. 25. april kl 13-14.30 forud for gene-
ralforsamlingen

Klubbens Generalforsamling:
25. april kl 15.00 i Nyborg. –se indkal-
delse i forrige blad

Fælles gåtur med hunde om Thurø 
Rev
16. maj 2020, kl. 11.00.
Vi mødes for enden af Østerskovvej, 
5700, hvor parkeringspladsen ved 
skovbørnehaven ligger.
Medbring evt. kaff e eller anden drik-
kelse, som vi kan nyde før under eller 
efter turen.
Det er helt uforpligtende og I dukker 
bare op, hvis I har tid og lyst.
Henvendelse vedr. arrangementet 
kan rettes til Thomas Brandslund, 
tlf. 20 996 996.

SJD udstilling I Vissenbjerg
Søndag d. 16.juni
Der er fl ere aktiviteter i støbeskeen. 
Hold øje med klubbens medier eller 
kontakt Kenth Lange på mail: kenth-
lange@gmail.com    

Aktivitetsområde Syd- og 
Sønderjylland
Familiedag ved Rødekro
Søndag den 16. august 2020
Mødested: JHS Jagthundesport. 
Bedsted-Lø grusværker,
Stenagervej 11 A, 6230 Rødekro

Alle er velkomne – jo fl ere jo bedre. 
Der vil være forskellige aktiviteter 
på dagen.
Dagen er inc. morgenmad og ringri-
derpølser til frokost. Drikkevarer skal 
købes på stedet.
Pris 100 kr. pr. fører og 50 kr. pr. 
ekstra gæst/ familiemedlem.
Tilmelding og betaling til Lars S. tlf. 
2127 3315 inden 9. august 2020

Hovedprøve/klubmesterskab i ap-
portering og Hovedprøve/klubme-
sterskab i jagthundedressur.
Lørdag den 13. juni 2020 afholder 
Klubben for Gamle Danske Hønse-
hunde ovennævnte prøver på Sønder 
Fælledvej 50, 7160 Tørring.
  Apporteringsprøven er en DJU ap-
porteringsprøve i 5-klubs regi, som 
du tilmelder dig via hundeweb.dk. 
Læs mere om selve prøven i DJU Fæl-
les Markprøveregler kapitel 12.
  Efter apporteringsprøven vil der 
være en hyggelig prøve i jagthun-
dedressur, kun for GDH i 2 klasser: 
Unghunde 10 – 24 mdr. og Åben 
klasse over 24 mdr. Prøven inde-
holder skjult afdækning, hvor der 
skydes over åben klasse, men ikke 
over unghunde. Dressurbane/hinter-
bane samt dirigering og apportering 
af udlagt due eller egen dummy, hvor 
hunden dirigeres frem og til siden for 
at fi nde duen/dummy. 
  Deltagelse i prøven i jagthundedres-
sur koster 40 kr., som betales til 

prøveleder på dagen. Tilmelding til 
prøveleder senest d. 11. juni.
  Dommer ved begge prøver er Preben 
Bach Christensen.
  Der er frokost efter smør selv 
princippet -til et symbolsk beløb. Vi 
er behjælpelige til at fi nde overnat-
ningsmuligheder, hvis ønskes. 
  Kom og deltag i hyggeligt samvær i 
kampen om præmierne.
Yderligere oplysninger til prøveleder:  
Iver Krogh, tlf. 40924454 iverkrogh@
gmail.com

Aktivitetsområde Nordjylland
I slutningen af marts vil der være 
et inspirationsmøde for GDH’er i 
Nordjylland (som er efter skrivende 
stund), hvor de vil se hvad der er af 
stemning for af fælles aktiviteter 
evt. marktræning, apporteringstræ-
ning, schweisstræning, lydigheds-
træning, ringtræning. Resultatet 
deraf vil kunne ses på klubbens 
hjemmeside og Facebook.

Aktivitetsområde Sjælland, 
Lolland/Falster, Møn og 
Bornholm
Vi har fl ere aktiviteter på plads, og 
nogle er i støbeskeen. Og som altid: 
Hvis I selv går med tanker om nogle 
aktiviteter, I gerne vil byde ind med 
eller godt kunne tænke jer, hører vi 
meget gerne fra jer, så vi kan hjælpe 
med at få det stablet på benene. 
Se mere info om alle aktiviteter på 
hjemmesiden under aktivitetska-
lenderen
Kom og vær med! 

Marktræning Midtsjælland/Stevns:
Søndag d. 16., 23. og 30. august

Mødested: Midtsjælland/Stevns. 
Mere info i ugen, når vi kender area-
lernes beskaff enhed.
Pris 50 kr pr gang. Tilmelding: Jesper 
på tlf.20722277 eller mail: zp@
lightmail.dk
Husk madpakke og drikkevare –også 
til din hund.

Familiedag i Skævinge lørdag d. 8. 
august
Kom og få en rigtig god dag i 
selskab med andre GDH’er og deres 
mennesker. Prøv fx apportering af 
kanin, ræv og duer, kaninslæb, et 
schweiss-spor, en tur i vandhullet og 
ringtræning … og få inspiration til 
aktiviteter med din hund.
  Alle er meget velkomne!
  Sted: Agerskov, Præstehøjvej 6, Ll. 
Lyngby, 3320 Skævinge.
  Tid: kl. 9.30 til ca. kl. 15. Aktivite-
terne starter ved ti-tiden.
  Tilmelding: Tycho og Marianne 
på 24 20 35 12 eller tycho_hjorth@
adslhome.dk
  Pris: 50 kr. per deltager med hund. 
25 kr. per deltager uden hund. Børn 
er gratis.
  Vi har samling ved den sorte lade 
- indenfor hvis det regner - kl. 9.30. 
Her byder vi på en bid morgenmad. 
Bagefter tager vi et storfamiliefoto 
af alle to-og fi rbenede deltagere, og 
så kaster vi os ellers ud i aktivite-
terne sammen med vores hunde 
frem til frokost.
  Frokost og kaff e/te skal I selv have 
med, og så sørger vi for en lækker 
GDH-kage til kaff en. I kan købe øl 
og vand.
  Parkering sker på grus pladsen bag 
ved gården.

Titlen som årets DKK Racevinder 2019 for Gam-
mel Dansk Hønsehund går til Nordenfj ords GDH 
Zeta DK13277/2013 med 34 point. Zeta opnåede 
fem fl otte placeringer som BIR og tre gange som 
BIM. Zeta ejes af René og Lisbeth Ahm Hansen 
og det er deres datter Asta Marie, der har vist 
hende i ringen hver gang. Ligeledes bruger hun 
hende til juniorhandling og er begyndt at prøve 
kræfter på marken med hende. Stort tillykke!

DKK Racevinder 2019

DKK Racevinder 2019. Foto: Wiegaarden Media.

Foto: Annette Laursen.

Foto: Annette Laursen.
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LANGHÅRS-
KLUBBEN

www.langhaarsklubben.dk

Træningstur til Sydslesvig 

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

Schweisspr¯ve
Husk tilmelding til Schweis-
sprøverne via Hundeweb.dk. 
Den 25. april er det i Bevtoft, 
Sønderjylland og den 3. maj er 
det Store Dyrehave, Nord-
sjælland. Der var en fælles 
annonce i februarudgaven.

Som det blev oplyst på Lang-
hårsklubbens generalforsam-
ling, har Langhårsklubben og 
DL Slesvig - Holsten aftalt et 
indgå i et prøvesamarbejde på 
tværs af grænsen. Det aff ødte 
en invitation til at deltage i et 
træningsarrangement den 29. 
februar forud for forårets VJP. 
  Syv hunde og førere er p.t. 
tilmeldt til VJP, og alle hunde 
deltog i træningsdagen. En 
hundefører var blevet syg, men 
hans gode ven meldte sig som 
dobbeltfører og tog både sin 
egen og hans hund med. Vi 
mødtes på et lille gæstgiveri 
syd for Husum, hvor der blev 
informeret om dagens program 
træning af haresporet. Vi blev 
delt op i to hold og drog afsted.
  Træningen foregik i et fanta-
stisk område i marsken syd for 
Husum, et område med utrolig 
mange harer. De betegnede det 

selv som „Slesvig - Holstens 
skatkammer ud i harer“. Det 
blev lærerigt for både hunde 
og førere, vi oplevede hvordan 
vind og vejr spiller ind, og at 
det godt kan være svært for 
hundene at udrede et spor.
  Vi blev under fællesspisningen 
efter træningen, gjort opmærk-
som på nogle ting, vi skal være 
opmærksomme på til VJP:

• Husk en slæbstartline og 
signalhalsbånd! Ca. 4 m 
rund line uden knuder og 
et orange halsbånd. Man 
går på en linje i marken, 
og der markeres, når man 
har set en hare, man skal 
skynde sig at vende sin 
hund væk, så den ikke 
ser haren. Den nærmeste 
hund, som ikke har set ha-
ren løbe, bliver kaldt frem. 
Herfra afvikles starten af 
sporet som et slæb, som vi 

kender det hjemmefra.
• Vær opmærksom! En ha-

refært i god vind er fl ygtig, 
det er derfor vigtigt, at 
man er hurtig fremme, når 
der bliver kaldt. Det kunne 
vi blive bedre til!

• Husk kontanter! Selvom vi 
er i 2020, kan nogle af de 
små gæstgiverier/restau-
ranter, hvor man mødes 
forud for prøver, ikke mod-
tage betalingskort.

  Nu ser vi frem til at deltage 
på VJP i Herzhorn 4. april. Det 
er altid hyggeligt at mødes og 
lære hinanden bedre at kende 
over et par dage.
  Gitte Becher

Træningsdag i Husum. Foto: Gitte Becher.

Foto: Flemming Østergaard.

5-Klub udstillingen Øst i Jægerspris d. 2. februar
I alt deltog 33 hunde fordelt 
på racerne Vizsla, Weimaraner, 
Gammel Dansk Hønsehund, 
Spione, Epagneul Bleu de Picar-
die og Tysk Langhår. Dommer 
var Gunnar Nymann, og ringse-
kretær var Trine Rotbøl Lynge. 
Begge gjorde et fi nt stykke 
arbejde. Tak skal I have.
  Vi har allerede forespurgt, 
om det er muligt at benytte 
Kignæs Hallen til næste år 
den 1. februar, det er nemlig 
den første søndag i februar. Vi 
håber, det bliver godkendt på 

et møde i Frederikssund kom-
mune. Trine Rotbøl Lynge vil 
gerne være ringsekretær igen til 
næste år. Tak Trine.

Åbenklasse hanner: 
DK16700/2017 Aaron, fører 
Johan Svensson: VG ÅK, Plac.1, 
pokal

Brugsklasse tæver: 
DK14611/2016 Sjørslev´s Jenni, 
fører Karen Pedersen: Exc.BK 
Plac.1, pokal

Jeg fi k Karen til at skrive et 
indlæg, der kommer her:
  Vi besluttede os for i år at ud-
stille Sjørslev´s Jenni på 5 klub 
udstillingen i Jægerspris.
  Det var tidligt op, færgen afgik 
fra Ballen på Samsø kl. 7.05. En 
dejlig køretur, og afsted det gik 
mod Jægerspris. Vi ankom i god 
tid til hallen.
  Inde i hallen blev vi modtaget 
af Ida. Arrangørerne var ved at 
gøre de sidste ting klar. Vi fi k 
vores nummer udleveret, og vi 
fandt os en god plads.
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  Jenni måtte ud i bilen igen, for 
vi skulle ikke bedømmes før 
omkring middag.
  Vi var så heldige, at klubbens 
tidligere formand Bent Hansen 
kom forbi, så ham fi k vi også 
hilst på.
  Johan Svensson kom i ringen 
med Aron, og så blev det vores 
tur.
  Jenni førte sig rigtig godt i 
ringen, og fi k tildelt excellent 
af dommer Gunnar Nymann 
Jensen.
  Vi fi k en rigtig god kritik på 
hende. Gunnar sagde, at hun 
var fodret lige til den gode 
side, og han mente ikke, at det 
kunne forklares med, at hun 

var blevet parret for 14 dage 
siden.
  Så nu er Jenni kommet lidt 
på kur, og vi venter nu bare på, 
at der kommer hvalpe sidst i 
marts.
  Det var en dejlig dag med 
masser af gode hundefolk.
  Vi afsluttede dagen sammen 
med Inge Lise, Johan, Anne-
Mette, Børge og Bjørn. Vi måtte 
sidde på gangen, fordi der var 
et selskab inde i cafeen, men 
det betød ikke noget.
  Vi vil gerne takke arrangørerne 
og dommer Gunnar Nymann 
Jensen for en rigtig dejlig dag. Sjørslev´s Jenni med Minkas Vandrepokal for bedste tæve i brugsklasse. 

Foto: Karen Pedersen.

5-klub udstillingen i Uldum Hallen 1. februar
Ni langhår var tilmeldt og frem-
mødt på 5-klub udstillingen i 
Uldum hallen den 1. februar.
  Som dommer var inviteret 
Jessie Borregaard Madsen, som 
udførte en særdeles grundig 
bedømmelse af hundene – tak 
for det Jessie!
  Når der bliver gået så grundigt 
til værks, og der afsættes tid til 
at instruere de ofte urutinerede 
hundeførere, for at få hundene 
til at præsentere sig bedst 
muligt, så er det med til at give 
dagen kvalitetspræg.

Bedst i race blev: Excellent, 
CK, CERT, BIR, DK08209/2017 
Bonzo. Opdrætter: Charlotte 
Bæk Lauridsen. Fører: Lone Lei. 
Ejer: Just Mikkelsen
Bedst i modsat køn: Excellent, 
CK, CERT, BIM, DK08718/2018 
Vildholt Kamma. Opdrætter og 
ejer: Leif Hansen.
  Carsten Lundhøj

BIR og BIM. Foto: Carsten Lundhøj. 

Deltagerne med deres hunde – en mangler. Foto: Carsten Lundhøj.
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DANSK
WEIMARANER

KLUB  

DWKs generalforsamling 2020

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

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

Kommende aktiviteter:
3 maj – 5 klub Schweiss prøve i 
Store Dyrehave
2. juni – DWK kreds 2 Apporte-
ring/UT/AT træning
13. juni 2020 – 5 Klub apporte-
ringsprøve Tørring
13. juni 2020 – SJD slæb- og ap-
porteringsprøve Terkelsbøl
26. juni 2020 – SJD slæb- og ap-
porteringsprøve Hobro
27. juni 2020 – SJD slæb- og ap-
porteringsprøve Ribe
27. juni 2020 – SJD slæb- og ap-
porteringsprøve Slagelse
18. juli 2020 – SJD slæb- og ap-
porteringsprøve Herning

Bestyrelsen har konstitueret sig 
efter generalforsamlingen
Formand: Brian Visby
Kasserer: Niels Kongsbak
Sekretær: Camilla Schweizer
Medlem1: Martin Bejlegaard
Medlem2: Bjarne Nürnberg

Hundens lugtesans – eller mangel på samme
Inden årets generalforsamling 
i DWK, have vi inviteret Bille 
Ruwald fra Kruså Dyreklinik til 
at holde et foredrag om hun-
dens lugtesans. Som Bille selv 
sagde: – Så skal vi jægere ud 
af stenalderen med, hvad man 
kan forlange af hunden og dens 
lugtesans.
  Som tidligere nævnt er Bille 
ofte brugt som underviser og 
ekspert, ved bl.a. politiet, told 
og i forsvaret samt ved rets-
sager.
  Lige for at give en appetitvæk-
ker på, hvad der var i vente, 
så kom der et eksempel på en 
hund, som gik et spor på men-
neskefært – sporet var 90 dage 
gammelt! 
  Den første sans der udvikles 
hos hvalpen er lugtesansen, og 
uden denne vil den ikke kunne 
lugte sig frem til moderens 
patter og begynde at dige. 
Dette betyder, at vi allerede 
kan begynde at præge hvalpen 
på bestemte duftstoff er fra 
fødslen. Her viser fl ere forsøg, 
at især hvalpe i alderen 0 til 24 

timer er meget modtagelige for 
prægning på bestemte fært, 
og de husker denne prægning 
resten af deres liv. 
  Der er således muligt at præge 
hvalpen på f.eks. narko, brand-
bare væsker, penge, blod, eller 
fuglefært.
  Praktisk sker det ved, at man 
tager et stykke stof, sterile 
gazebind og tilfører færten, 
man ønsker at præge hunden 
på. Disse stykker stof ligges i 
en pose i fryseren, indtil de skal 
bruges, og i fryseren kan duft-
stoff erne bevares i måneder 
eller år. Disse stykker stof med 
fært lægges så i hundekurven 
sammen med hvalpene. I skal 
derfor ikke blive overrasket over 
at se agerhøns med gaze puder 
under vingerne.
  Et andet interessant oplys-
ning er, at hundens lugtesans 
påvirkes af, hvor sulten den 
er – det vidste vi nu godt. Så en 
hund, der har fyldt mave, har 
en dårligere lugtesans end en 
på halvfyldt? Ikke nødvendigvis 
da det ikke blot er fyldnings-

graden maven er fyldt, men 
også hvad den er fyldt med. 
Således er fedt, noget der ned-
sætter hundens lugtesans.
  Man mener det skyldes, at 
hunden har meget energi i 
maven, og derfor ikke behøver 
at jage, men at hvile sig for 
at fordøje i stedet. Her var vi 
nogen, der kunne huske (især 
andre) der giver deres hund ”en 
madpakke” undervejs på en 
jagt- eller prøvedag. Bare det 
at benytte godbidder med højt 
fedt indhold er nok til at på-
virke lugtesansen hos hunden.
  Alt i alt et særdeles spæn-
dende og relevant foredrag, 
hvor to timer gik alt alt for 
hurtigt. 

I forbindelse med DWKs gene-
ralforsamling i Ejby Hallen den 
22. feb. blev der traditionen tro 
uddelt jagtpokalen og dermed 
også klubvinder for 2019. 
Det blev Camilla Borg Schwei-
zer med DKCH MARKPR Hunt 
‚N’ Fun Effi  e, der havde opnået 
fl est point på forskellige mark-
prøver, apporteringsprøver, 
ræveslæbsprøver og udstil-
linger i alt 58 point. Hvilket er 
det højeste antal point, der er 

opnået i mange år. Klubben 
ønsker tillykke med klubvinder 
titlen.
  Derefter blev Årets Ildsjæl kå-
ret. I år gik det til et makkerpar 
fra Sønderjylland Lars Iversen 
og Kristian Kristiansen, som 
altid og i mange år har stillet 
terræn til rådighed til træning 
og markprøve for både kreds og 
for klubben. 
  De har altid været villige til 
at give en hånd med, når der 

skulle arrangeres et eller andet 
i klubben eller kreds 2. Kristian 
har også fl ere gange været 
dommer på kredsens trænings 
prøver, og Lars har tit stået ved 
grillen på familiedagene. Alt i 
alt skylder vi jeg mange tak for 
jeres indsats gennem årerne 
og til lykke med titlen Årets 
Ildsjæl!!!
  Til slut takkede formanden 
Tommy Klausen for hans tid i 
bestyrelsen.

Kristian Kristiansen og Lars Iversen modtager hæder for årets ildsjæl. Foto: B. 
Nürnberg.

Camilla Borg Schweizer med Jagtpoka-
len. B. Foto: B. Nürnberg.

Den forunderlige hundenæse. 
Foto: Jette Veggerby.
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Vi pr¯ver og pr¯ver igen

Formand:
Nanna Brændgaard, Humle-
krogen 18, 5690 Tommerup. 
Tlf. 64 75 17 43.
e-mail: nanna@braendgaard.
net

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

Generalforsamling
Indkaldelse til generalfor-
samling i forbindelse med SJD 
udstilling 14. juni 2020

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af to stemmetæl-

lere. 
3. Afl æggelse af forman-

dens beretning. 
4. Afl æggelse af regnskab 

til godkendelse og 
decharge. 

5. Valg af bestyrelsesmed-
lemmer. 

6. Valg af to suppleanter. 
7. Valg af revisor og sup-

pleant. 
8. Behandling af indkomne 

forslag. (Disse skal være 
formanden i hænde 
senest fi re uger før 
generalforsamlingen,og 
bringes på hjemme-
siden senest to uger 
inden generalforsam-
lingen.)

9. Eventuelt 

Jeg har ikke været indenfor prø-
veverdenen i så mange år. Den 
første hund, jeg gik på prøve 
med, var Rønnegaards Rhena, 
som er født i maj 2015. Jeg 
havde nok ikke de store ambiti-
oner, men Sofi e Skovly, som var 
ejeren til den hanhund, som er 
far til Rhena, fi k mig presset ud 
i det. Når vi så begyndte med 
markprøver, og hun ret hurtigt 
fi k sine to 1 pr. i åbenklasse, 
så satte jeg mig det mål, at 
hun i hvert fald skulle starte 
en vinderklasse. Det var jo ikke 
sikkert, vi have en chance for at 
få en placering, men prøve det 
skulle vi.
  For at starte vinderklasse skal 
de foruden markprøveresultat 
også have Vand- Slæb og Ap-
portering (VSA) eller Udvidet 
apportering. Det viste sig være 
det sværere for os. Rhena 
bliver altid falsk drægtig efter 
løbetid og er ikke sig selv i ca. 
to måneder.
  De første to somre, vi prøvede, 
var hun falsk drægtig, så det 
lykkedes ikke. Foråret 2019 
fi k hun hvalpe, og derefter gik 
træningen i gang til udvidet 
apportering.
  Sommeren 2019 skulle blive 
det sidste forsøg for hende, og 
det lykkedes (YEEES!!). Så vi 
startede vinderklasse her i ef-
teråret, og den ene gang kom vi 
med over middag som kategori 
2 hund, da hun knaldapporte-
rede. Så jeg nåede mit mål med 
hende… meeeen vi kommer 
nok til at give os i kast med 
fl ere vinderklasser her i 2020.

Min anden hund Rønnegaards 
Thenna, som er født i marts 
2018, skulle jeg jo også i gang 
med. Jeg kan lide at sætte mål, 
men synes også det er vigtigt 
med delmål under vejs. Thenna 
fi k en rigtig god start på udstil-
lingsåret 2019 med to Junior 
CERT på to weekender i fe-
bruar. Så fi k vi lige et mål at nå, 
inden hun blev for gammel til 
juniorklassen. Det sidste junior 
CERT fi k vi i Vissenbjerg. Det 
blev tre udstillinger og titelen 
DKJUCH (Dansk Junior Cham-
pion) kom i hus. Det havde jeg 
ikke sat som mål til at starte 
med, men hun havde ”fl ow”, og 
det skulle udnyttes.
  Et delmål, jeg satte, var, at 
hun skulle få en markprøve-
præmiering i unghundeklassen. 
Hun var lidt for ulydig og meget 
egenrådig i foråret, så der 

skulle lidt mere lydighedstræ-
ning og kontakt til, for at få det 
hele på plads. Så i efteråret fi k 
vi en 2 pr. i UKL. 
  Vi nåede også at bestå DJ 
apporteringsprøve. Jeg havde 
egentlig ønsket, at vi også 
kunne nå det mål at bestå VSA. 
Men jeg ville primært fokusere 
på Rhenas apporteringstræ-
ning, da det var hendes sidste 
chance. Så vi må se, om vi ikke 
kan nå det mål i fremtiden med 
Thenna.

Thenna elsker at gå schweiss 
og er meget dygtig til det, så 
jeg gav mig i kast med at træne 
til 20 timer/400m. Natten 
til prøven regnede det store 
mængder, og jeg var så nervøs. 
Jeg havde aldrig gået spor 
efter så megen regn. Hun gik 
sporet på seks minutter helt 
perfekt og fi k sin 1 pr. Thenna 
fi k meget ros fra dommeren og 
stifi nderne.
  Så tilkom der et delmål 
til, vi skulle da også prøve 
20timer/1000m. Til den prøven 
tog vi den lange tur fra Nordjyl-
land til Sjælland. Der havde det 
også regnet en del om natten. 
Vi fi k et tab lige i slutningen af 
sporet, hvilket gav os en 2 pr. 
Så den prøver vi bare på igen. 
  Så her i 2020 giver vi os i kast 
med at jagte CERTer til DKCH. 
Vi skal prøve kræfter i åben-
klasse på markprøver, træne 
schweiss og apportering. Så det 
bliver et travlt år igen  men jeg 
elsker det.
 Sandra Stålberg (tekst og foto)

Fart på.

Sandra med hund.
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Ræveslæb i Jyderup
Søndag d.16.2.2020 afholdt 
Korthaarklubbens Studiekreds 
af 1968 ræveslæbs prøve. 
Dommer var Jeff  Jakobsen og 
prøveleder var Carl Kristian 
Thomsen. Prøven blev afholdt 
i Bjergsted Skov i Jyderup ved 
Holbæk. 11 hunde var tilmeldt 
prøven tTre vizslaer, tre korthår, 
tre ruhår og to kleiner münster-
lændere) Fire bestod. 
  Der var lovet blæsevejr med 
stormstyrke og regnvejr. Vi 
endte dog med at være færdige 
inden regnen brød ud, men 
blæsevejret blev vi ikke snydt 
for. 
Studiekredsen havde forinden 
prøven afholdt ræveslæbstræ-
ning i netop Bjergsted skov, 
hvor fl ere af deltagerne havde 
deltaget på træingerne hver 
søndag med start i januar 
og afslutning i februar, hvor 
afslutningen kunne være med 
netop den anerkendte prøve. 
  Jeg var en af deltagerne ved 
træningerne med DKCH SECH 
Rønnegaards Simon (Eddie). 
Træningerne var gået godt, 
men også med lidt forhindrin-
ger undervejs, som det ofte 
er med ræveslæb. Derfor var 
mine forventninger til prøven, 
at det egentlig kunne gå begge 
vejefor os. 

Eddie har ikke haft noget pro-
blem med at apportere selve 
ræven på noget tidspunkt. Vo-
res ”problem” var, at Eddie ikke 
altid var helt selvsikker nok, i 
forhold til at søge 300 meter ud 
i skoven alene og kunne risikere 
at møde udlæggeren af ræven, 
som ofte var en fremmede og 
”farlig” mand. 
  Derfor havde jeg hele vinteren 
jævnligt trænet herhjemme 
med en rævedummy, der vejer 
fi re kilo, enten uden udlægger, 
så han fi k så mange positive 
oplevelser som muligt, eller et 
fugleskræmsel som min kæ-
reste Christian, der er tømrer, 
havde lavet med påsatte poser 
og forstyrrende ting. Ligele-
des var Christian også blevet 
udlægger nogle gange, hvor 
han var maskeret, så Eddie ikke 
kunne genkende ham. 
  Sidst men ikke mindst, var 
Eddie og jeg også ude hos nogle 
træningsvenner, som lagde et 
par slæb til os. Alt træningen 
var succesfuld stort set hver 
gang, men som alle, der træner 
hund, også ved, så det, der nor-
malt går godt til træningerne, 
går ikke altid godt til prøverne.
  Men Eddie blev efterhånden 
mere og mere selvsikker på 
disciplinen, men derfor er der 

ikke altid langt fra succes til 
fi asko. 

Men til prøven gik det hele op 
i en større enhed, og det viste 
sig, at træningen havde båret 
frugt. 
Vi var nummer tre ude på 
ræveslæbet, og de to forrige 
var dumpet, så spændingen 
var øget, da vi blev kaldt frem 
til start. 
  Vi fi k vist startstedet og de 
ca. 20 meter, man må gå med 
hunden, og hvor jeg derefter 
skal stille mig og blive stående, 
indtil hunden forhåbentligt 
kommer med ræven. 
  Eddie var frisk og fremadgå-
ende i snoren ved starten, og 
da jeg satte ham på sporet og 
slap snoren, løb han hurtigt på 
sporet og ud af syne for både 
dommer og jeg. 
  Til træningerne plejede tem-
poet at være sigende i forhold 
til lyst hos ham. Derfor havde 
jeg en god fornemmelse, da 
han forsvandt ind i skoven. 
Hvad der føltes som meget kort 
tid efter start vendte Eddie 
tilbage i høj fart og med ræven 
i munden. Jeg viftede lidt med 
armene, og dommeren sagde, 
at jeg gerne måtte rose hun-
den, dette gjorde jeg, og Eddie 

kom hen og satte sig fl ot foran 
mig med ræven i munden, 
hvorefter jeg kunne tage den. 
  Jeg blev så glad og roste Ed-
die, som også virkede glad og 
frisk på endnu en omgang om 
nødvendigt. 
  Efter at alle deltagere var 
afprøvet, blev der drukket en 
sodavand/øl og spist et stykke 
kanelstang på bagklappen af 
udlæggerens bil. 
  Alle deltagere snakkede og 
hyggede, mens afprøvningen 
stod på, og vi ønskede hinan-
den knæk og bræk, eftersom 
deltagerne blev kaldt op. 
  Det er en ret god statistik, at 
to af de fi re præmierede hunde 
var Vizslaer, hvilket også viser 
at træning og fl id betaler sig. 
Ligeledes at vores race kan gøre 
sig gældende i denne disciplin. 
  De tre deltagende Vislaer var 
min egen Rønnegaards Simon 
(Eddie),  Michen’s Kenzo og 
Busvizslans Incredible Inuk 
begge med Per Stouby som 
fører. Kenzo bestod desværre 
ikke på dagen. 
  Tillykke til de præmierede 
hunde og førere.
  Sofi e Skovly og Eddie

Eddie og Sofi e. Privat foto, Sofi e Skovly. Inuk og Per. Privat foto, Sofi e Skovly.
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Formanden takker af

Redakt¯rens hj¯rne
I skrivende stund (ultimo 
februar 2020) står vi i Dansk 
Breton Klub over for et for-
mandsskifte. Søren Stenhøj 
takker af som formand, og vi 
skylder ham en meget stor 
tak for indsatsen. Det er ikke 
altid nemt at være formand for 
en specialklub, idet medlem-
merne hver for sig har deres 
egen opfattelse af, hvad klub-
ben skal fokusere på. Søren 
har gennem alle årene gjort en 
stor indsats for at samle klub-
ben, og det har til tider krævet 
meget arbejde og mange 
samtaler og drøftelser. 
  Den nye formand kommer 
til at stå i spidsen for en 
levende og aktiv klub, der med 
stor forventning ser frem til 
den nye formands udspil og 
initiativer. Medlemmernes 
opbakning til bestyrelsen er 
vigtig, og den kommer primært 
gennem åbenhed, information 
og inddragelse. Det er derfor 
mit håb, at den nye formand 
vil have dette in mente, når 
bestyrelsen får lagt en plan 
for klubbens udvikling og 
aktiviteter. 
  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

Jeg er født 1961, vokset op med 
breton og har været med på 
jagt fra barnsben. Fik jagttegn 
i 1976.
  I 1969 kom den første breton 
(Jean) i huset. Den afl øste en 
engelsk setter. Nu skulle min 
far (Aage Stenhøj Jørgensen) 
prøve noget nyt. Her fra har jeg 
fulgt bretonen og klubben frem 
til d.d. Sidstnævnte især fordi 
bestyrelsen over årene havde 
fl ere bestyrelsesmøder i mit 
barndomshjem, og fordi min 
far hurtigt blev indrulleret i FJD 
som sekretær, hvorfor hele fa-
milien lærte at pakke kuverter 
og meget mere i foreningens 
tjeneste. Både min bror Jens 
og undertegnede har gennem 
mange år været ”tvunget” til at 
hjælpe til på prøver m.m.
  Jeg tror, at mit selvstændige 
medlemskab af klubben er teg-
net i 1984 – måske tidligere.

I mine unge år i hjemmet blev 
der gennemført mange uauto-
riserede apporteringstræninger 
i haven i Hillerød, og den gang 
var alle familiens hunde i top 
på disse discipliner.
  I 1981 kom Stenhøj Zorbas til 
verden. Han var en meget blød 
hund, og ham og min far kunne 
ikke sammen. Den var helt 
galt. Jeg overtog hunden, og 
langsomt blev Zorbas samlet 
mentalt op på alle fronter. Han 
bestod hurtigt en apporte-
ringsprøve og fi k præmier på 
marken med min far. Jeg stil-
lede selv med ham tre gange, 

hvor det blev til 2. pr. på lokal 
markprøve, 3. vinder på DBK´s 
forårsvinderprøve samt en 3. 
vinder på c-mesterskabsprø-
ven.
  Zorbas blev desværre skudt på 
en jagt i 1985. Denne stupide 
og totalt uansvarlige hæn-
delse blev et vigtigt element i 
at få ”prisfastsat” dygtige og 
veltrænede jagt- og avlshunde 
i relation til erstatning fra Jagt-
forsikringen.
  I mange år fulgte jeg klub-
ben på afstand, og bistod i ny 
og næ med at løse forskellige 
opgave. 

Først i 1998 fi k jeg min egen 
hund – Østfyns Effi  e. Hende 
var der store forventninger til.
  Effi  e var en stortgående hund. 
Hun vandt rypen som bedste 
unghund i 2000 og var lige ved 
og næsten på derbyet. Hun 
blev samtidig årets unge hund 
samme år. Hun fi k fl ere 1. præ-
mier i ÅK og vinderplaceringer 
med tilhørende kvalifi kation 
til DM og forårsmesterskabs-
prøven.
  Lidt for meget rødvin førte til, 
at vi – Lene og jeg – i 2003 hen-
tede to bretons i Frankrig/Bre-
tagne. Det var Ulicia de Lílle de 
Callac og Gigi de Lílle de Callac. 
Sidstnævnte endte hos min far. 
Den var jo hvid/orange. Ingen 
af de to hunde har markeret 
sig på prøver. De har dog altid 
optrådt som eminente vildtfi n-
dere, hvilket også var årsag til, 
at begge blev brugt avlen med 
fornuftige resultater til følge. 
  Gribskovens Faru blev født i 
2007, og med denne hund har 
jeg posen fyldt med mange 
gode oplevelser og resultater 
på prøver og på jagt. En emi-
nent jagthund og en yderst sta-
bil prøvehund. En hund, som 
har opnået resultater med seks 
hundeførere – Søren, Lene, 
Aage, Oskar, Claus Nielsen og 
Thomas Stenbek.
  Lillesøsteren Gribskovens Ber-
tha kom til i 2010. En lidt svær 
hund, men igen en eminent 
vildtfi nder, som kom i mål med 
alle apporteringsprøver og fl ere 
præmier på markprøver. Også 
med fl ere førere.
  Aida landede på adressen i 
2012. Aidas far er Gribskovens 

Cæsar. Sønnen Oskar fi k til 
opgave at træne Aida under 
accepteret overvågning fra far. 
Igen en eminent vildtfi nder, 
som både Oskar og jeg har haft 
stor glæde af på jagt og prøver. 
Aida har desværre smadret sit 
korsbånd, og hun er i dag hjem-
megående selskabshund.
  Lige nu er det Breton Bandens 
Soleil (2017) som fylder. Hun 
har vist sig noget umoden de 
første par år, men det begynder 
at hjælpe på det. Også hun er 
en eminent vildtfi nder, så nu 
er det blot unoderne, der skal 
pilles af. Vi må se.
  Jeg forventer, at der lander en 
ny hund på adressen inden for 
rimelig kort tid.

Selv om jeg først trådte ind 
på scenen med egen hund 
i år 2000, så har jeg bistået 
klubben i forskellige sammen-
hænge. Her skal nævnes:
  PR- og kommunikationsan-
svarlig i forbindelse med DBK’s 
25 års jubilæum i 1988.
  PR- og kommunikationsan-
svarlig i forbindelse med DBK’s 
40 års jubilæum i 2003.
  Lokalredaktør for Jagthunden 
2003 til 2010.
 Sammen med Lene ”webmo-
ster” Mortensen ansvarlig for 
bladet Bretons 2004 til det blev 
nedlagt i 2011.
  Medlem af DBK´s bestyrelse 
fra 2004 til d.d. Formand fra 
2011
  Markprøvedommer siden 2007
  DJU – løst forskellige sager, 
herunder deltaget i udarbej-
delse af en populærudgave af 
FMR

Mine rødder har alle dage 
været forankret i forenings-
verdenen – både privat og 
arbejdsmæssigt. Som tidligere 
fodboldformand kender jeg 
øvelsen med at få bredde og 
elite til at mødes på naturlig 
vis. Det kan lade sig gøre i 
mange sammenhænge. Her 
har ”vores” hundeverden en 
væsentlige udfordring, og hvis 
ikke man er opmærksom på 
denne udfordring, risikerer vi at 
ende som en ubetydelig niche 
inden for jagthundeverdenen.
  Søren Stenhøj

Privat foto: Søren Stenhøj.

Jagthunden nr. 2/2020



54

DANSK BRETON KLUB

Nyt tiltag i det midtjyske
25 forventningsfulde deltagere 
havde taget turen til Vorgod 
ved Videbæk, hvor Harry Jensen 
og Torbjörn Lund-Nielsen 
havde inviteret til markprøve 
i regi af det Midtjyske aktivi-
tetsudvalg. En af årsagerne 
til den store interesse for at 
deltage i denne markprøve 
kan uden tvivl tilskrives, at 
deltagerne havde fået oplyst, 
at dommerne dømte efter 
fælles markprøveregler, men 
at hundene ikke blev diskvali-
fi ceret grundet evt. fejl. Denne 
nyskabelse blev hilst velkom-
men, og det gav en særdeles 
god stemning på alle hold. 
  Morgenkaff en blev indtaget 
i Harry og Birtes hyggelige 

rammer, og i den forbindelse 
blev der afholdt auktion over 
de gevinster, der ved dagens 
afslutning kunne vindes. 

Deltagerne blev delt i tre grup-
per med hver deres dommer og 
terrænleder. 
  Vejret var til tider regnfuldt 
og blæsende, og markerne var 
meget våde efter den megen 
nedbør, som vi fi k i februar 
2020. Det påvirkede naturligvis 
hundenes muligheder for at 
fi nde fuglene, og tilsvarende 
blev stilen til tider lidt tung at 
se på grundet det meget våde 
underlag. 
  De tre dommere John Madsen, 
Leif Jørgensen og Torbjörn gik 

seriøst til opgaven, og selvom 
der var tale om en lokalprøve 
blev både hund og fører tildelt 
lærerig og konstruktiv kritik. 
I tillæg hertil gav dommeren 
også gode råd til hundeføreren 
omkring hundeføring, hvilket 
blev godt modtaget. 
  Der var blandt deltagere 
mange kendte og erfarne 
hundeførere, men der var også 
mindre erfarne, hvilket var et af 
succeskriterierne for at initia-
tivtagerne.

Efter prøvernes afvikling 
mødtes alle hos Harry igen, 
hvor der blev udelt præmier til 
de hunde, der havde gjort sig 
fortjent til dette. Dommerne 

fi k på munter vis givet deres 
observationer videre, og der 
blev også uddelt præmier til 
de hunde, der havde opført sig 
mindre godt, og som derfor 
havde brug for at øve lidt mere 
under ordnede forhold. 
  Efter præmieoverrækkelsen 
blev der afholdt auktion over de 
mange sponsorgaver, og mange 
fi k en gevinst med hjem. 
  En lang dag sluttede derfor 
meget muntert, og herfra skal 
der lyde en stor tak til initia-
tivtagerene med ønsket om 
en gentagelse på et senere 
tidspunkt.
  Lasse Iversen Hansen

Opbakningen til det nye initiativ var markant, hvilket giver forhåbning om en gentagelse på et senere tidspunkt. Foto: Lasse Iversen Hansen.

Årsm¯de i Sydjyske-Fynske aktivitetsudvalg
D. 30 januar dannede jagthyt-
ten igen rammer om det sydjy-
ske-fynske aktivitetsudvalg.
  Der deltog 25 medlemmer, og 
dagens emne var apporterings-
prøver.
  Efter en status på sidste års 
træning og vores foredrag med 
Per Kaufmann i efteråret, hvor 
der var fuldt hus, blev forskel-
len på de tre apporterings-
prøver, DJU, Bretonklubbens 
apporteringsprøver og Dan-
marks Jægerforbunds udvidet 
apporteringsprøve gennemgået 
illustrativt. Konklusionen var, 
at kunne hunden DJU´s og 
Bretonklubbens prøve, kunne 
de også, med lidt træning, Dan-
mark Jægerforbunds prøve.
  Der blev derfor besluttet, at 
vi under træning opstiller en 
bane, så vores deltagere kan 
træne disciplinerne.

  Der var bred enighed om, at 
Bretonklubbens apporterings-
træning og prøver, er vigtige 
elementer, for at vi kan kalde 
breton en alsidig jagthund. 
  For at holde på vores medlem-
mer, er det vigtigt med alsidige 
aktiviteter i klubben, også for 
dem, som ikke går på mark-
prøve med deres hund, men 
kun ønsker sig en god og lydig 
jagthund. 

Øvrigt: Frede Nielsen ville 
gerne stille sig til rådighed, 
som prøveleder for C prøven. 
Prøven kan afholdes midt på 
Fyn på vildtrige terræner.  
  Der blev aftalt, at aktivitets-
rådet skulle arrangeres et nyt 
foredrag til efteråret.
  Vi skal være sikre på, at vores 
kontaktpersoner på hjemmesi-
den er korrekte. 

  Tak for en god aften, vi ses til 
træning i foråret. 
  Winnie B. Larsen

Der var god stemning og opbakning til årsmødet i det Sydjyske / Fynske aktivitets-
udvalg. Foto: Winnie B. Larsen.
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Lydighed på Sjælland
Lydighedstræningen i Vallens-
bæk var velbesøgt, om end lidt 
færre deltagere, end der plejer 
at være.
  Vi var helt utroligt heldige 
med vejret, idet vi undgik regn 
og blæst.
  De første fi re gange blev der 
trænet og trænet og trænet. 
Den sidste gang gik med vores 
prøve. Bedste ekvipage var 
Mats og Iris 30 point efterfulgt 
af Bjarne og Cava 29 point
  Efter prøven indtog vi klubhu-
set til lune deller med rugbrød 
og agurkesalat og en enkelt 
romkugle til kaff en.
  Point blev læst op og præmier 
blev uddelt.
  Som sædvanlig havde vi 

været hos Gemina for at hente 
dummyer til de præmierede. 
Pokalfonden havde sponseret 
en fl aske af den lækre breton-
vin til vinderne.
  Tusind tak til både Gemina og 
Pokalfonden.
  Vi vil gerne takke alle hun-
defolkene, der støtter op om 
træningen, det er dejligt, at I vil 
sætte fem lørdage i januar af til 
træningen.
  Også en stor tak til Claus Niel-
sen, Ib Nielsen og Palle Larsen 
for deres hjælp til træningen.
  Tak til Lissi og Dorthe for 
hjælp med frikadellestegning.

Den gode stemning fornægter sig ikke, når hundefolket på Sjælland mødes for at 
arbejde med lydigheden hos hundene. Foto: Merete Larsen.

Medlemsm¯de på Sjælland
Tirsdag d. 21 april kl. 18.30 har 
vi medlemsmøde på Sjælland. 
Temaet vil være adfærdsprin-
cipper generelt, aktivering, 
aggression mellem hunde. 
Foredragsholder er dyrlæge 
Pernille Hansen.

  Pernille er uddannet i 1997 og 
arbejder som dyrlæge på Dyre-
klinikken Skovlunde-Herlev. Ud 
over hendes arbejdsområder 
på klinikken er hendes store 
interesseområde dyreadfærd, 
og hun har siden 2003 behand-

let hunde med adfærdsproble-
mer og holdt foredrag for ejere, 
veterinærsygeplejersker og 
dyrlæger
  Pernille vil holde foredrag, og 
der vil blive god tid til spørgs-
mål.

  Hvis der er andre ønsker, 
Pernille skal tale om, så skriv 
til Merete på mail: merete.
breton@gmail.com .
  Tilmelding senest d. 14 april 
til Merete på mail eller tlf: 
20613194.

Kennel Strandby
Jens Hansen (52) og Anni Han-
sen (53) har velvilligt lade sig 
interviewe af undertegnede. Vi 
talte godt og længe, og her føl-
ger et resume af vores samtale.
  Interessen for bretonracen 
startede i 1993, hvor Jens på 
jagt fl ere gange havde set en 
rigtig tiltalende breton. Han 
blev fascineret af, at den kunne 
gå på jagt en hel dag og dette 
med høj intensitet, og bedst 
af alt så kunne den tage stand 
for alt vildt, der trykkede. Anni 
blev hurtigt overtalt, og en 
af årsagerne var sjovt nok, at 
breton er haleløse, og at de har 
en god størrelse, og derfor er 
nemme at have både inde og 
ude. Begge mener de i øvrigt, 
at breton er utrolig klog og 
lærenem hund. Det kommer 
bl.a. fra bretons kønne udtryk 
og smukke øjne – dens udtryk 
viser, at den tænker.
  I de første år var Anni kun 
med som tilskuer, men efter 
købet af Becky ved Kennel 
Aulumboen i 2010 blev også 
hun for alvor grebet af interes-

sen for at selv at føre hund på 
prøver. Siden da har hun været 
mindst lige så dedikeret, som 
Jens er det. 
  Jens og Anni har gennem 
årene opdrættet mange 
fantastiske hunde, og det vil 
række for vidt at remse alle 
meritter op. Mest klart som 
de bedste oplevelser står for 
Jens tiden med Marki. Denne 
hanhund, som var efter Malou 
og Fanch de Saint Lubin og 
avlet af Bjarne Siig, gjorde sig 
stærkt bemærket i perioden 
1999 – 2005. Tre top-seks 
placeringer på DM og titel 
af Dansk Jagtchampion og 
Dansk Brugschampion taler sit 
tydelige sprog. Han var ifølge 
Jens ikke nogen nem hund, 
men derimod en hund, der når 
han ville, gjorde alt på højeste 
niveau. Marki havde et format 
og et jagtinstinkt, der gjorde 
ham suveræn på marken og på 
jagten. 

For Anni står oplevelsen af 
at vinde Svensk Bretonklubs 

Det store smil var fremme, da Anni i 2019 sammen med Itro vandt Svensk Breton 
Klubs Mesterskabsprøve. Foto: Jens Ole Nielsen.
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Mesterskabsprøve i efteråret 
2019 som det ultimative høj-
depunkt. Her førte hun Grand 
Unik Itro til en placering som 
første vinder og dermed Svensk 
Mester og samtidig Svensk 
Jagtchampion. Itro har i lighed 
med bl.a. Marki, gjort det rigtig 
godt på bl.a. DM, og er stadig 
en af de absolut stærkeste 
breton i disse år. 
  I forhold til avlen så glæder de 
begge sig over, at de fi re gange 
har avlet DBK Rypevinder. 
Højdepunktet som avler ramte 
de dog til DBK’s Hovedprøve i 
2019, hvor ikke færre end fi re 
hunde fra samme kuld deltog i 
matchning om bedste ung-

hund, og at det var en Kennel 
Strandby hund, der løb med 
sejren. 
  Adspurgt om deres avlsmeto-
der, så er svaret, at de bruger 
både prøver og udstillinger til 
at observere mulige emner. De 
er desuden optaget at kigge til 
udlandet, og har også for-
søgt med importeret sæd fra 
Frankrig – desværre uden held. 
For nuværende er det deres 
opfattelse, at breton i Danmark 
står godt, og at vores hunde 
generelt har et godt ry. Dog er 
det altafgørende, at vi holder 
fokus på at sælge til jægere, 
og at avlerne er seriøse om-
kring deres opdræt. En større 

mængde tophunde blandt 
breton ville være ønskeligt, og 
her har avlerne en central rolle 
idet gode gener ofte indgår i 
avlen – ikke mindst jagtlyst og 
intensitet. 
  Målet for Kennel Strandby er 
at holde det høje niveau som 
en af Danmarks førende kenne-
ler inden for bretonavl. De har 
begge store forventninger til 
hvalpene efter Strandbys Abby 
og Mac du Bois courcol – og 
kunne det medføre endnu en 
Rypevinder, så var det slet ikke 
så værst. 
  Lasse Iversen Hansen.Her ses Marki (Malou / Fanch de Saint 

Lubin) – en af de mest vindende bre-
tons i Danmark i nyere tid. 
Privat foto: Anni Hansen.

Når skudræd bliver til jagtglæde
Den 27. november 2017 mistede 
jeg min Breton ved en påkørsel. 
Vi ventede et barn til foråret og 
blev enige om, at en hvalp ikke 
var tiden. Vi søgte derfor efter 
en ældre Bretontæve (Vi har 
allerede en labrador). 
  Kort tid efter fi k vi tilbud om 
at overtage en 13 måneder 
tæve – Ellis - som havde gen-
nemgået grunddressur. Ved 
mødet med hende første gang 
blev vi advaret om, at hun godt 
kunne være nervøs og sky i 
forhold til fremmede. Da vi 
ankom, satte jeg mig på køk-
kengulvet og vupti, så sad Ellis 
på skødet af mig – ikke skygge 
af frygt.

  Selvom hun virkede meget 
tryg ved mig, så kunne vores 
nabo og andre gæster ikke få 
lov at komme i kontakt med 
hende, og hun virkede ofte 
krybende. 
  Den tidligere ejer havde for-
talt, at hun havde været med 
på jagt tre gange før, så vi tog 
hende med på et par fasan-
jagter, og her var det tydeligt, 
at hun var skudræd, og hun 
forsøgte at løbe hjem.
  Flere sagde, at jeg burde skille 
mig af med hende til et jagtfrit 
hjem eller afl ivning, men jeg 
besluttede mig for at starte 
forfra med grundtræning og en 
masse øvelser, hvor vi opbyg-

gede hendes selvtillid. Hun 
skulle fx springe op på bræn-
destakke, bænke, trapper og i 
traileren, m.m. Vi jagtede mus 
og rotter, hvor hun skulle op på 
forskellige genstande og ned i 
tønder. 
  Vi begyndte at lege med ap-
portering af vildt, og prøvede 
at skyde på lang afstand. Der 
var ikke meget fremdrift på 
nervøsiteten for skud, men nu 
kunne naboen og andre få lov 
at klappe hende – så der skete 
lidt. 

I sommeren 2018 gik vi fl ere 
ture med ca. 2 km afstand til 
skydebanen op mod skuddene. 

I den ene hånd havde jeg Ellis i 
snor og den anden hånd og en 
stor pose med pølsestykker. 
Hun fi k en pølse, hver gang der 
gik et skud, og til sidst stod vi 
ved klubhuset bag skytterne.
  Ved andejagten kom hun med 
i snor. Vi (Ellis, labradoren og 
jeg) placerede os lidt væk, og 
de blev begge bundet til et træ. 
Da trækket var ovre, slap jeg 
labradoren, og hun begyndte 
at samle ænder, som ofte ba-
skede lidt, når hun kom tilbage 
med dem.
  Ellis begyndte at tænde på 
ænderne. Efter et par gange 
blev hun også sluppet, og hun 
kom også med et par ænder. Vi 
begyndte at tage hende med 
på enkeltmands ture efter 
snepper og fasan. Det lykkedes 
tre gange at få hende i fugl, 
hvor fuglen blev fældet, og hun 
apporterede – jagtglæden var 
ved at tage over. 
  Her i 2019 har hun så været 
med på fællesjagter for første 
gang og hendes skudrædhed 
er helt væk. Hun fungerer 
fuldstændig fantastisk med et 
super søg og fast stand og fi ne 
apporteringer. Jeg antager, at 
der i 2019 er skudt 20 snepper, 
som hun har lettet og nogle få 
fasaner – det er ganske enkelt 
fantastisk. Jeg er glad for, at jeg 
ikke gav op. 
  Henrik Bækstrøm Lauritsen

Breton Ellis med en af de 20 snepper hun leverede på jagterne i 2019. Foto Henrik Bækstrøm Lauritsen.
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Kongenshus

Apporteringstræ-
ning ved Birkes¯
ESK. Og DPK. Afholder ap-
porteringstræning for alle 
engelske racer.
  Mødetidspunkt: Hver onsdag 
aften kl. 18.30, første gang d. 
6. maj og sidste gang d. 17. juni 
i alt 7 gange. Det koster 30 kr. 
pr. deltagende hund pr. gang.
  Mødested: Parkeringspladsen 
ved Birkesø, Birkesøvej 16, 
7850 Viborg.
  Tilmelding til Erik Aarø Tlf.: 
20 41 09 30 - Poul Aagaard 
Sørensen Tlf.:27 64 81 90.
  Afbud meddeles senest om 
mandagen til Erik Tlf.: 20 41 
09 30.

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:
Alex Nissen, Blangstrupvej 
12, 5610 Assens. Tlf. 40 43 
48 50
e-mail: alexnissen@c.dk

www.pointerklub.dk

Selv om annonceringen med 
datoerne på træningsdagene 
ved Kongenshus var forkerte, 
kom der alligevel 35 hunde om 
lørdagen den 1. februar og 34 
dagen efter. Træningen disse 
to dage, betragtes som nytår 
i hundeverdenen. Nu bliver 
træningen rigtig alvorlig. 
  Mødestedet er hvert år på par-
keringspladsen ved Kongens-
hus Kro. Her står Jens Have, 
som sædvanlig med en fl aske 
Whisky i den venstre hånd, så 
han kan modtage hundeførerne 
med et håndtryk med den 
højre hånd. Der bliver inviteret 
til en kop varm kakao, og hvis 
man har lyst, så kan man få 

et skvæt i koppen af den ædle 
drik, som Jens har i fl asken i 
den venstre hånd.
  Da alle var mødt, blev vi delt 
i fi re hold, der drog afsted ud 
mod hver deres verdenshjørne 
og så slippes hundene. De unge 
hunde glemte i starten alt hvad 
de havde lært med hensyn til 
dressur, da de så de store vider. 
Der var jo ingen hegn, hvornår 
skal man så vende? De ældre 
hunde var åbenbart også blevet 
lidt rustne i hukommelsen, 
da de genså heden. Men det 
rettede sig ret hurtigt for de 
fl estes vedkommende. Så da vi 
gik til middag, så det slet ikke 
så ringe ud endda.

  Man siger ellers, man må ikke 
snakke med mad i munden, 
men det blev altså ikke over-
holdt. Men de fl estes koner 
eller kærester er jo heller ikke 
til stede. Der var nogle enkelte 
kvinder, men de kom ikke til 
orde.
  Efter den obligatoriske fæl-
les fotografering ved Niels 
Ovesen, hilste de fl este af og 
drog trætte og mætte hjemad. 
Nogle havde kun en ganske 
kort tur, en del havde mellem 
en og to timers kørsel inden de 
var hjemme.
  B.O.

Konkurrence om Skydestokken på Djursland
Den sidste lørdag i februar, har 
der i de sidste 25 år været en 
tradition for at afholde træ-
ningstur for stående hunde på 
Djursland. Djursgruppen med 
Børge Sommer i spidsen, fi k 
den idé at fremstille en skyde-
stok af en kæp påmonteret en 
tak fra en dåhjort. Skydestok-
ken bliver smukkere og smuk-
kere fra år til år, hvor der hvert 
år sættes en sølvplade med 
navnet på den vindende hund.
  Skydestokken skulle uddeles 
på den årlige træningstur til 
det største emne blandt de 
unge pointere på dagen. Det er 
en konkurrence, hvor der ikke 
bliver talt fugletagninger og 
ej heller talt fejl. Det drejer sig 
om at fi nde unghunden med 
det største talent, hvor der 
vurderes søg, fart og stil samt 
intensitet. Her i 2020 blev det 
undertegnede, der fi k det ære-
fulde hverv at fi nde ekvipagen, 
der skulle have skydestokken. 
Der var fi re ekvipager til start, 
og de fi k hele formiddagen til 

at vise deres kvaliteter. 
  Unni ført af Carsten Fredslund 
Jensen
  Karla ført af Mette Have
  Zen ført af Erik Aarø
  Ziggy ført af Kristiane Waarøe
  Alle fi re hunde var lige 
omkring et år gamle. De viste 

god energi og blev godt ført af 
deres førere, og de holdt alle 
god kontakt. Efter de mange 
slip var det Unni kaldet Ulla 
med Carsten Fredslund Jensen, 
der fi k overrakt det fl otte og 
eftertragtede trofæ.
  Carlo Nørtoft Thomsen

Carsten Fredslund modtager skydestokken af Carlo Nørtoft. Foto: Niels Ovesen.Foto:  Bent Olsen.

Foto: Niels Ovesen.
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Træningsdag på Sjælland
Endnu en fi n træningsdag og hyggelig samvær på Sjælland lørdag 
d.1. februar. 
  Se bare det forårsagtige billede. Træningen blev gennemført med 
13 stående hunde med hyggeligt besøg af pointerejere fra Østrig. 
De fi k ny indsigt i marktræning af stående hund i Danmark, på 
Engelsk. Jo, jo det var en ganske international dag. 
  På de dejlige og tunge marker havde vi fornøjelse af seks gange 
fugl, - harer og rådyr. Fine udfordringer, der gav fl ere svar på, hvor 
vi lige var med hunden og vores forhåbninger denne lørdag. Ager-
hønsene var parret ud i dag.

Deltagerne på træningsdagen. Privat foto.

Vintertræning i Nordjylland
Billederne er mest fra det ene 
af de to hold, som deltog i 
Pointerklubbens fællestræning 
på Borupgaard. Der deltog dej-
lige hunde af racerne pointer, 
gordonsetter, engelsk setter og 
irsk setter. Og naturligvis blev 
alt afviklet med mange chancer 
for fugl og et godt humør hos 
alle.
  Efter hvert slip gav Flemming 
Fuglede en både konstruktiv 
og positiv kritik af hundene og 

deres førere, med et særligt 
hensyn og forklaring overfor 
nye hundeførere. 
  Ligeledes gav Jes Krag under 
frokosten et fyldigt referat af, 
hvordan dagen var forløbet på 
hans hold. En helt igennem god 
dag, hvor vi var nogle stykker, 
der igen fandt ud af, hvor me-
get en god fordressur betyder.

Flemming Fuglede giver gode råd.. Privat foto.

Udstilling in Frederiks
Til udstillingen i Frederiks var der inden den offi  cielle udstilling 
begyndte juniorhandling. Der var i alt tilmeldt fem ekvipager heraf 
to dygtige handlere med pointer. Asta Marie Hansen med Choko 
og Mathilde Pedersen med Tuxedo. Begge piger gjorde det fl ot og 
endte som henholdsvis 3. Vinder og 1. Vinder i deres aldersgruppe. 
Stort tillykke til de to unge piger fra Dansk pointer klub.
  Vinderen af pointerne blev: Luise V. Jacobsen med Kanix Irene.

Juniorhandling i Frederiks. Privat foto.

Pointerklubbens vinterm¯de
DKP’s Vintermøde blev afholdt 
på Bæredygtigt Landbrugs 
domicil i Fredericia.
  Der var et fi nt fremmøde i alt 
38 deltager.
  Der var et rigtigt interessant 
foredrag af Jesper Brahe om 
grundtræning af Hund. Jesper 
er spaniels mand. 
  Fotograf Henrik Kastenskov 
gav gode fi f til bedre foto af 
vore hunde.
  Derudover var der en god 
debat, hvor vi kom godt 
omkring, hvad der rørte sig i 
hundeverden generelt. Der var 
bl.a. en livlig debat omkring 
udsætning af fugl. Måske bør 
der arbejde på en dispensation 
til udsætning i forbindelse med 
hundeprøver. Opmærksomme tilhørere ved klubbens vintermøde. Foto: Birgit Basballe.
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Vellykket klubm¯de

Vinterm¯det på 
Sjælland
I samarbejde med DISK og 
DGSK blev der igen i år afholdt 
vintermøde ved Ringsted d. 16. 
januar.
  Efter en kort præsentation 
fra de tre foreninger og deres 
kommende aktiviteter, var 
det tid til aftenens indlæg ved 
Allan Nissen. Allan fortalte 
blandt andet om sine egne 
erfaringer med FCI prøver, 
og hvordan det går for sig i 
Serbien.
  Aftenen blev afsluttet med 
en åben debat om fremtidige 
prøveformer. En livlig debat 
om haleføring og vinkel på 
hundens stand, gav afte-
nens debattører og de talrigt 
fremmødt hundefolk stof til 
eftertanke. Tak for en god og 
hyggelig aften.
  Arne Larsen

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,
Skjoldenæsvej 272
4330 Hvalsø.  Tlf. 20 82 22 57.
e-mail: arnelarsen@mail.dk

www.engelsksetterklub.dk

Der lyttes opmærksomt til dyrlægens kloge ord. Foto: Harris Jensen.

I midten af januar afholdt En-
gelsk Setter Klub sammen med 
andre specialklubber vinter-
møde i Nørre Aaby på Fyn, hvor 
Torben Andreasen nok engang 
havde stillet fremragende 
lokaler til rådighed for engelske 
hundefolk.
  I omegnen af 50 mennesker 
havde i konkurrence med EM i 
håndbold valgt at deltage.
  Dyrlæge Gert Jarn Pedersen 
stod for mødets første halvleg. 
Et lærerigt foredrag om, hvor-
dan vi bedst muligt kan sikre, 
at vores hunde får et langt og 
aktivt jagtliv. 
  Vi hørte om, hvordan hunden 
i dens forskellige livsfaser skal 

fodres og trænes for at sikre en 
optimal udvikling af hundens 
muskler og knogler.
  Emner som opvarmning, 
nedkøling og rekonvalescens 
blev også behandlet. Emner der 
givet er betydningsfulde, men 
som vi jægere nok forsømmer i 
en intens jagt- og prøvetid. 
  På mødets sidste del holdt 
Anton Dahl et spændende 
indlæg om de vilkår, der ken-
detegner nutidens markprøver, 
og hvilke udfordringer vi i den 
sammenhæng bliver mødt af i 
fremtiden.
  Udsætning, terræner, uddan-
nelse, og prøvebetingelser var 
nogle af nøgleordene. 

  Tiltag, der kunne gøre det 
mere attraktivt for nye/unge 
jægere at dyrke jagten med den 
stående jagthund, var et andet 
relevant tema.
  Anton Dahls indlæg bør vække 
eftertanke hos os alle. Ikke 
mindst hos specialklubbernes 
og organisationernes besty-
relser.
  Mødet sluttede med at 
specialklubberne gav en kort 
og præcis orientering om de 
tiltag og aktiviteter, der venter 
medlemmerne i 2020.
  Tak for et godt møde.
  Harris Jensen 

Apporteringstræning på Sjælland
Apporterings, -og lydighedstræning for 
unge hunde med start 30. april kl. 18.30. 
Træningen kører tre torsdage (30/4, 7/5, 
14/5). Disse tre træninger er gratis. Efter 
disse tre træninger kan man fortsætte 
på nedenstående træning. Mødested er 
Strøhusvej 39, Greve. Tilmelding til Jan 
Marinussen på telefonnr. 20804681.
  Apporteringstræning for let øvede hunde 
(hunde der samler op og apporterer). 
Træningen starter 30. april kl. 18.30 og 
fortsætter alle torsdage frem til den 11. 
juni. Afslutning er 13. eller 14. juni (nær-
mere følger). Pris pr. hund pr. gang er 50 
kr. Mødested: Askovvej 31, Tappernøje. 
Tilmelding til Jan Marinussen på telefonnr. 
20804681.
  Fra aktivitetsoversigten på hjemmesiden
  Tina Larsen

Apport af duer. Foto: Arne Larsen. 
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International eksteri¯rchampion
Lørdag d. 8. februar  lykkedes 
det Midtfyn’s D. Lucky at vinde 
titlen, International Eksteri-
ørchampion, på DKK’s Interna-
tionale udstilling i Fredericia. 
Lucky har en usædvanlig fl ot 
karriere i udstillingsringen.
  14 gange har Lucky været ud-
stillet i tre forskellige lande, og 
hun har opnået 14 x Excellent, 
12 x CK, 6 x BIR og 3 x BIM. Og 
dette har givet følgende titler: 
Dansk, Svensk, Norsk, Nor-
disk og nu også International 
Eksteriørchampion. Noget af 
en bedrift udelukkende at have 
modtaget Excellent, og at have 
været udstillet i både Danmark, 
Sverige og Norge på henholds-
vis ni specialklubudstillinger og 
fem kennelklubudstillinger.
  Lucky kan andet end at se 
smuk ud. Hun opnåede som 
unghund på markprøve 6 x 1. pr. 

i UK, blev 5. Vinder på Derby’et, 
opnåede som voksen 2 x 2. ÅK, 
2 x 1. ÅK og til sidst har Lucky 
bestået DJU’s apporterings-
prøve seks gange med max. 
point. Desværre har Lucky haft 
en skade i det ene forben og 
bliver ikke længere stillet på 
markprøver, men hun bruges 
som jagthund og familiehund, 
hvilket hun er godt tilfreds 
med.
  To kuld hvalpe har Lucky haft, 
som Bjerndrup’s Birk er far til. 
Hvalpene fra disse kuld ser 
også ud til at gå en god karriere 
i møde – ikke mindst på udstil-
ling.
  Stort tillykke med Lucky’s 
kanon karriere til ejer Klaus 
Olesen og opdrætter Anders 
Varming, skal der lyde herfra.
  Christina Bak

I Fredericia, på dagen hvor Lucky bliver International Eksteriørchampion. 
Privat foto.

Apporteringstræning ved Birks¯
ESK og DPK afholder apporteringstræning for alle engelske racer.
  Mødetidspunkt: Hver onsdag aften kl. 18.30, første gang d. 6. 
maj og sidste gang d. 17. juni i alt 7 gange.
  Det koster 30 Kr. pr. deltagende hund pr. gang.
  Mødested: Parkeringspladsen ved Birkesø, Birkesøvej 16, 7850 
Viborg.
  Tilmelding til Erik Aarø Tlf.: 20 41 09 30 - Poul Aagaard Sørensen 
Tlf.:27 64 81 90.
  Afbud meddeles senest om mandagen til Erik Tlf.: 20 41 09 30.
  Poul Aagaard Sørensen

Foto: Kenneth Asmussen.

Setterdage ved R¯dhus Klit 
Familieweekend for de tre Setterracer d. 31-7 til 2-8-2020

Det er første gang at alle tre Setterklubber DGSK, DISK og ESK 
sammen planlægger Setterdage, men i virkeligheden kender 
mange af os allerede konceptet: dejlig campingplads ved Vester-
havet, godt selskab, god mad & drikke, apporteringsprøver og 
udstilling, mulighed for ture og ny viden, masser af hundesnak, 
men ikke mindst noget for både børn, voksne og hundene. 

Se fællesannoncen på side 62.

Fællesspisning i Rødhus Klit 2019, Foto: Christina Bak.
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Indtryk fra en træningsdag i Jylland

Familieweekenden
Siden vi inviterede Irsk set-
terne og senere Engelsk set-
terne med på vores klubweek-
ender er det gået stærkt, og fra 
i år laver vi familieweekenden i 
samarbejde for første gang. Vi 
kalder weekenden for Setter-
dage, da det er begejstringen 
for etterracerne, der binder os 
sammen denne weekend. 
  Annoncen for det store ar-
rangement fi nder du på næste 
side. Man kan selvfølgelig også 
fi nde information på hjem-
mesiderne og på vores egen 
Facebookside: Setterdage – fa-
milieweekend første weekend 
i august. 
  Der vil især på Facebooksiden 
komme løbende information 
frem mod og under weeken-
den, men følg med alle steder, 
byd ind med din hjælp og 
spred budskabet om weeken-
den. 

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

DGSK afholdt forårstræning 
ved Randers søndag den 2. 
februar.
  Det var Peter Jensen, der 
havde fundet arealer, hvor der 
var rigelig plads til de 15 – 20 
hundeførere med nok i alt 25 
hunde. Vejret og landskabet 
kunne ikke være bedre, og så 
i et hyggeligt samvær med 
hundefolk fra hele Jylland – et 
perfekt arrangement. 
  Der blev muligheder for fasa-
ner og masser af rådyr og harer, 
så man kunne få afprøvet hun-
denes stand og rejsning, mak-

kersekundering samt respekt 
for hårvildtet. Arealerne var 
så store, at også de vidtløftige 
hunde fi k muligheder for at 
udfolde sig. 
  I en af situationerne var jeg 
selv lige bag Preben Pedersen 
og Åens Q Unik. Unik fi k stand 
ved en å og Preben kom frem, 
gav ordre til at rejse – Unik 
rejste præcist en fasan, og var 
komplet rolig. Jeg fi k aff yret to 
skud. Så en spændende og god 
dag i godt selskab med mange 
gordon settere.
  Redaktionen kan tilføje, at der 

på Sjælland var tre vellykkede 
træningsture. En af dagene var 
vi så heldige, at have to kom-
mende Gruppe 7 Eksteriørdom-
mere med på markerne. De har 
selv andre racer, og ville gerne 
ved selvsyn opleve, hvad vores 
race skal kunne på marken. 
Det gav rigtig gode snakke om 
den racetypiske Gordon Setter, 
og så var de vist også rimelig 
imponerede over vores hunde, 
når de var i aktion og strakte ud 
på marken.
  Flemming Nielsen

En gruppe venter på at få hundene ud. Foto: Flemming Nielsen.

Udstilling Frederiks
Alhede Hallerne i Fredriks 
skabte rammerne for Midtjysk 
Jagthunde Klub udstilling d 
7/2-2020.
  Arrangementet blev startet 
med fællesspisning, som var 
godt besøgt. 100 personer del-
tog i bespisningen, en fi n måde 
at starte en udstilling på, så der 
også kommer en masse socialt 
ind i sådan et arrangement.
  Juniorhandlingen startede 
aftenen, desværre var der ingen 
Gordon Settere repræsenteret 
her.
  Juniorhandling er en slags 
konkurrence for børn og unge, 
hvor samarbejdet mellem 
hund og handler (personen, der 
fremviser hunden) er i centrum. 
Det er altså ikke blot hundens 
eksteriør, som bliver bedømt, 
men også hvor godt handleren 
formår at fremvise sin hund.

Otte gordon settere var til-
meldt selve udstillingen, og alle 

blev præsenteret og bedømt på 
bedste vis. Et fi nt arrangement 
i Fredriks, som har fi n tilslut-
ning, dog kunne vores race godt 
være lidt bedre repræsenteret.
  Marie Nylander fra Sverige var 
dommer, og gav en god og kon-
struktiv kritik til alle hunde.
  Juniorklasse hanhunde 
SydAaens Zhawn the Setter 
VG.JK.Plac.1
  ÅK (Åben klasse): Aaens P-

Mac VG.ÅK.Plac.1
  Brugshundeklasse: Nakkeha-
ges TO Aslak Exc.BK Plac.1,CK,1 
BHK, Cert. BIM 
  Veteranklassen: Glavaris DV 
Diezel Exc.VTK,Plac.1,CK,2 BHK, 
VET Cert.
  Unghunde tæver: SydAaens 
Zarina  Exc.JK,Plac.1
  Brugklasse tæver: Nakkeha-
ges TD Petra Exc.BK,Plac.1,CK 
1,BTK,Cert.BIR,BIS 4

BIM Nakkehages TO Aslak; ejer og handler Anne Geisler Elmgreen & BIR Nak-
kehages TD Petra; ejer Christian Elgaard, handler Christina Bak, Petra fi k desuden 
en fl ot 4. plads i BIS, hvor hun blev handlet af Christian Elgaard. Foto: Erik 
Petersen. 
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Familieweekend d. 31/7 -2/8 2020 

Tag hele familien med til ”Setterdage” ved Vesterhavet

arrangeret af de tre Setter klubber i fællesskab

I år arrangerer ESK, DISK og DGSK familieweekenden i fælleskab. 
Vi holder fast i det gamle koncept med plads til masser af hyggelig hundesnak, 

apportering, udstilling og ”Barn & Hund”.  Man kan også komme på 
naturtur, se på kunst, lære at trimme hund, bade i Vesterhavet m.m.

Vi glæder os til at se jer alle, og byder alle hjertelig velkommen.
Se alle aktiviteter og find tilmeldingsblanketter på Facebookgruppen: 

”Setterdage – familieweekend første weekend i august”

i ”Jagthunden” og på klubbernes hjemmesider.
Vi glæder os til at se jer alle, og byder alle hjertelig velkommen

Praktiske informationer

Standkvarter: Rødhus Klit Camping, Rødhusmindevej 25, 9490 Pandrup, Tele-
fon +45 29705719 eller mail rkc@rodhuscamping.dk

Dejlig campingplads hvor du får rabat, når du reserverer i god tid, 
og siger du skal deltage i Setterdagene

Udstilling: Christina Bak 
tlf. +45 40335010

mail: cbak65@gmail.com

Apport: Allan W. Bak Jensen 
tlf. +45 41862191

mail: allanbak@cool.dk

Program: Anne Eliasen
 tlf. +45 21938824 

mail: eliasen@paradis.dk
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Apporteringstræning Jylland og Sjælland
Apporteringstræning i 
Terndrup ved Hadsund i 
Nordjylland
  Alle racer er velkomne.
  Der er planlagt træning 
følgende onsdage: 29/4, 6/5, 
13/5, 20/5, 27/5 og vi slutter af 
med en anerkendt prøve den 
3/6.
  Mødetid er kl. 18.30, og 
det koster 60kr. pr. gang at 
deltage. Der vil være duer og 
kaniner til rådighed.
  Træningen afsluttes med en 

dyst på den anerkendte prøve 
den 3/6, og de bedste Gordon 
Settere får mulighed for at 
repræsentere DGSK i den nord-
jyske racedyst.
  Tilmelding til Peter Jensen tlf. 
20132851
  Vel mødt, venlig hilsen Preben 
Frederik Pedersen og Peter 
Jensen

Apporterings træning for 
stående hunde på Sjælland
  Igen i år arrangerer DGSK og 
DISK apporteringstræning på 
arealerne ved Lammefj ordens 
Jagtforening.
  Vi starter den 18/5 frem til 
den 22/6 (alle mandage, dog 
er der ingen træning den 1/6). 
Vi holder prøve lørdag den 
27/6 fra kl. 10.00 og igen fra kl. 
13.00
  Der er som vanlig en opsam-
ling i juli måned, hvor trænin-

gen går fra den 29/6 til den 
13/7, hvor der den sidste aften 
er mulighed for at afl ægge 
prøve.
   Alle træningsdage starter kl. 
18.30. Prisen er 60 kr. pr. hund 
pr. aften.
  Adressen er : Østre Vej 20, 
4532 Gislinge, Vestsjælland.
  Tilmelding er nødvendig, så vi 
har apporterings emner klar. 
  Venlig hilsen Lauge tlf. 
30331949 og Jan tlf. 24820921.

Prisca – Hennings stjerne

Midt i maj måned bliver Åens 
Prisca fi re år gammel, og hun 
har sammen med ejer og 
opdrætter Henning Rasmus-
sen allerede sat sine meget 
tydelige aftryk i hundesporten 
i Danmark. Da hun var knap to 
år vandt hun Dansk Jagthunde 
Derby. Et par måneder senere 
blev hun også vinder af klub-
bens UKK (Ungdoms Konkur-
rence Klasse) på hovedprøven. 
Disse bedrifter gjorde, at hun 
blev ”Årets Unghund i 2018”. 
  Prisca fortsatte i 2019, da 
hun knap tre år gammel 
vandt Vinderklassen på vores 
Hovedprøve. Hun afsluttede 
året med, som tre et halvt årig, 
at blive nr. 2 ved Danmarks-
mesterskabet for stående 
jagthunde! 
  Bedrifterne i Vinderklasse 
gennem året endte med at give 
hende titlen ”Årets Vinder-
klasse hund 2019”. 
  Vores hovedprøve blev lige 
som forårets andre prøver 
afl yst, men ellers skulle ekvi-
pagens meget fl otte præsta-
tioner have været markeret ved 

festmiddagen, hvor Henning & 
Prisca, lige som mange andre, 
skulle modtage pokaler optjent 
i 2019. Vores formand Asgeir 
havde nemlig glædet sig til 
at overrække dem nogle af de 
allermest eftertragtede pokaler 
i Klubben: Holmbompokalen 
1970, der gives til årets bedste 
placering på markprøve, og som 
en ekstra anerkendelse Bron-
zehunden. Bronzehunden kan 
tildeles for en helt enestående 
præstation på højt rangerende 
markprøver, og uddeles ikke 
hvert år.    
  Det er meget unikke pokaler, 
den succesfulde ekvipage fi k 
tildelt for sine fl otte præsta-
tioner, og kun noget de fl este 
kan drømme om at opleve. Ikke 
desto mindre var det andet år 
i træk, at Åens Prisca og Hen-
ning Rasmussen modtog netop 
disse to pokaler – hvilket bare 
gør deres præstation endnu 
fl ottere!

Så hvad er hun så egentlig for 
en hund, hende Prisca?
  Åens Ofelia og Åens Hr. 

Whitefoot er forældre til Pri-
sca, som er af et kuld på fem 
hvalpe. Hun er gentagelsen 
af fortællingen om, at det var 
hende, der blev tilbage, da de 
andre hvalpe var valgt af hval-
pekøberne. Det har Henning nu 
aldrig fortrudt… 
  Prisca viste sig at være meget 
nem at arbejde med, og det var 
heldigt, for Hennings kone Bir-
the – der i øvrigt elskede hvalpe 
– var nemlig meget syg da 
hvalpene blev født, men Prisca 
var nem ar arbejde med.
Henning fortæller, at Prisca 
altid har været  dygtig til at 
fi nde fugle, og at hun bare går 
virkelig godt på marken. Prisca 
har fra start haft det der med 
at holde kontakten i sig, hun 
kigger nemlig altid lige på Hen-
ning, når hun stormer forbi, og 
det gør hende let at styre på 
marken, men hun været let at 
lære næsten alt. 
  Undtagelsen er apportering, 
for her kom Henning på hårdt 
arbejde. Prisca havde under 
træningen fået den fi kse ide, 
at når hun havde hentet den 
første due, så skulle ”far” med 
ud at hente den sidste due. 
Henning kæmpede, men fandt 
langt om længe ud af at snyde 
hende til at hente duen alene 
– han gik simpelt hen ti meter 
bag startstregen, så han kunne 
”følge hende på vej” de første 
meter frem til stregen, og så 
var det ikke noget problem 
for Prisca at gøre resten selv. 
Ideen er her med givet videre til 
andre…
  Det er ikke kun Henning, der 
mener, at Prisca går godt på 
marken, og Henning fortæl-
ler, at allerede til Derbyet som 

knap toårig fi k hun af fl ere 
prædikatet, at hun gik som en 
”erfaren rotte”. Henning fortæl-
ler med et lille grin, at hun på 
ukendt terræn søger kontak-
ten, men på hans eget terræn 
vil Prisca gerne bestemme, 
og går helt målrettet efter 
at fi nde fugl, ved at udnytte 
kendskabet til hvor fuglene 
plejer at være. Prisca er godt 
nok ”prøvehund”, men bruges 
også meget på jagter. Det er 
mest fuglejagt, Henning tager 
hende med på, men hun har 
også vist sit værd på skovjagter 
og drivjagt. 

Henning er selv en erfaren 
herre, når det drejer sig om at 
være hundefører. Han fi k sin 
første hund, da han var 16 år, 
og har gennem årene både haft 
Korthår, Pointer og Gammel 
Dansk Hønsehund – sådan 
en som datidens TV-stjerne 
Povl Thomsen havde med i sit 
program – før han endelig fi k 
sin første Gordon Setter i 1994. 
Egentlig havde både hans far 
og farfar haft Gordon Setter, 
da han var helt lille, men det 
er kun noget, han husker fra 
fortællinger og billeder. 
  Under vores snak var det 
uundgåeligt at komme ind på 
emnet hvalpe, og Henning for-
talte, at Prisca skal have hvalpe 
en gang, men lige nu er han i 
tvivl, om ikke der skal trækkes 
et kuld på hendes halvsøster 
Molly først. Hvad han beslutter 
må tiden vise, og mon ikke Pri-
sca fortsætter med at markere 
sig i hundesportsverdenen og 
på jagter i fremtiden?

Åens Prisca er helt klart den Gordon Setter der har markeret sig bedst på prøver 
i Danmark i 2019. Hun er en dejlig racetypisk hund med god psyke. Foto Erik 
Petersen.
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R¯de hunde på hedenDANSK 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.redclub-denmark.com

Kommende aktivi-
teter

SJD Udstilling i Vissenbjerg 
14. juni 2020. Husk fælles 
morgenmad fra kl. 08.00. 
Yderligere info fi ndes på hjem-
mesiden.
  Apporteringstræning og 
prøver: Hold øje med hjem-
mesiden, der vil løbende blive 
opdateret med apporterings-
træninger og -prøver afholdt i 
DISK regi. 
  Setterdagene fælles for de 
tre setterklubber 3107 - 02.08. 
Se annoncen side 62.

Traditionen tro var der inviteret 
til træningstur på Kongenshus 
Hede.
  På trods af massiv nedbør og 
i omegnen af 14 sekundmeter 
vind, var der et fl ot fremmøde 
på ca. 20 hunde til lørdagens 
træning. Der var mødt både 
Norske og Svenske hundeførere 
op, og alle setterracerne var 
repræsenteret.
  Erik Rimmens hjemmelavede 
snaps gik rundt og måtte drik-
kes omgående for ikke at blive 
fortyndet til det rene vand i den 
heftige regn. Humøret forblev 
dog højt. Hundeførerne blev 
opdelt i to hold. Unghundene 
gik i samlet fl ok under kyndig 

vejledning af erfarne setter 
folk. 
  Terrænerne er utrolig lækre, 
her kommer hundene virkelig 
til deres ret. Det er fedt at 
slippe sin hund sådan et sted. 
Der var masser af fart og udhol-
denhed i det kølende vejr. 
  Der blev også set agerhøns og 
enkelte hunde fi k fugl i næsen, 
og der opstod spændende 
situationer.
  Sidst på formiddagen tittede 
solen frem. 
  Frokosten blev indtaget i tør-
vejr i det fri. Som ny skal man 
holde tungen lige i munden, 
når der bliver talt om diverse 
linier, hvalpekuld, brødre og sø-

stre. Der danner sig et virvar af 
forgreninger i overetagen, men 
man bliver alligevel lidt grebet 
af det, det er ret fascinerende.
  Turen til Kongenshus hede 
er en fremragende tradition i 
Dansk Irsksetter Klub. Terrænet 
er smukt, vidderne er enorme, 
og samværet er hyggeligt. 
Som ny hundefører og med en 
unghund er det et virkelig godt 
arrangement at deltage i - are-
alet er hegnet og der er samlet 
en fl ok passionerede setterfolk, 
som gerne øser ud med råd 
og hjælp til, at man kan få sig 
mange gode oplevelser og suc-
ces med rød setteren.
  Gunnar Jensen

Foto: Heidi N. Jensen.

Foto: Erik Petersen.

Træning i Vendsyssel
En stor fl ok af de smukke røde, 
mødtes lørdag formiddag til en 
”hæsblæsende” omgang i ter-
rænet ved Kærgaard Strand.
  Efter en ’bette morgen bjesk’ 
fra Eriks private destilleri, bød 
første slip på en tur i de fre-
dede klitter, hvor alle fi k testet 
den langtrækkende kontakt 
mellem fører og hund. Erik og 
Søren kom med gode råd og 
beroligende kommentarer til 
de førere, som efter første slip 
følte sig lidt ensomme i klitten. 
Der blev arbejdet med de gode 
råd, og alle var godt tilfredse 
med egen indsats efter de 
næste slip.
  De skal nok komme tilbage 
lød det fra Erik og Søren et par 
gange under slippene i klitten.
  Med alle tilbage i bilerne, blev 
kortegen fl yttet ganske kort til 
en nærtliggende rapsmark. Der 
var spor af fugl og en fl ot stand 
af Rosa.
  Frokosten blev indtaget på 

Flyvepladsen og der var tid til 
- i læ for vinden - at nyde den 
medbragte madpakke, gode 
anekdoter, råd om dressur og 
lidt mere af den gode bjesk til 
den indre varme. Således begav 
vi os opløftede på en kort kø-
retur, tid til dagens sidste slip 
i marken. Slippet bød på rådyr 
og en træls ventetid på Abby, 
som fi k lidt for god kontakt til 

et rådyr. 
  Efter dagens sidste opmun-
trende bemærkninger fra Erik 
drog vi ellers hjemad, med 
tankerne om en skøn dag, god 
læring, hyggelige snakke med 
ligesindede, røde kinder og en 
træt hund, som sov resten af 
dagen.
  Tina og Claus Nybæk

Foto: Tina og Claus Nybæk.
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Årets hunde 2019 i Dansk Irsksetter Klub
Årets unghund: Malstabodarna Skye v. Jan Lorentsen. Årets Hund: Æblevangen Evian v. Christina & John Bak
  Stort tillykke til ejere, førere og opdrættere.

Årets unghund 2019 Malstabodarna Skye videre til 2. dagen på Dansk Jagthunde 
Derby. Arkivfoto: DISK.

Årets hund 2019 Æblevangen Evian bliver 6. vinder på Danmarksmesterskabet.
Arkivfoto: DISK.

Mindeord over Kim Ragborg
Efter længere tids sygdom, 
ja man kan vel sige et livs 
kamp mod Diabetes, døde Kim 
Ragborg den 3. februar kun 62 
år gammel. Diabetes prægede 
Kims liv på godt og ondt, 
selvfølgeligt kom der mange 
negative følger af sygdom-
men, som Kim dog tog i stiv 
arm. Sjældent hørte vi Kim 
klage, derimod brugte Kim de 
muligheder og krav, sygdom-
men stillede, til noget positivt. 
Hver dag - uanset vejr og vind 
så var Kim ude at træne sine 
hunde. Hvis man vandt efter 
træningsindsats, så skulle 
Kim have været tre dobbelt 
verdensmester. 
  Som ung hundefører lærte jeg 
hurtigt Kim at kende som en 
af drivkræfterne i baglandet af 
Dansk Irsk Setter Klub. Vi var 
et herligt slæng af yngre hun-
defolk, som sammen havde 
nogle fantastiske trænings-
dage, prøver, hovedprøver og 
sågar en sjov tur til Holland, 
med de røde hunde. Senere 

blev Kim en ihærdig del af 
DISK organisation. Jeg husker 
at Kim lavede en stambog på 
Clarissa, som var ført helt til-
bage til de første registrerede 
Irske Settere i Irland.
  Kim var med sit dejlige 
humør en af drivkræfterne i de 
sjove timer, altid nøgtern og 
klar med en ærlig analyse, når 
tingene ikke lige gik, som vi 
havde håbet.
  Hundesport er fyldt med fø-
lelser og dem havde Kim også. 
Han var en god sportsmand, 
som mestrede at tabe uden 
at lade sin skuff else ud over 
andre, og ikke mindst vise sin 
glæde ved at vinde.
  Kim havde sin storhedstid 
op gennem fi rserne og ind i 
halvfemserne, hvor han star-
tende med Clarissa, en af de 
helt store hunde, var med til at 
kickstarte irsk setteren som en 
velanset prøvehund. Kim blev 
med Clarissa en af de første 
Irske settere med titlen Dansk 
Jagt Champion. Herefter fulgte 

fl ere gode hunde.
  Kim Ragborg blev for nogle 
år siden så ramt så hårdt af 
sin sygdom, at han måtte 
stoppe sit hundehold. Derved 
mistede Kim også en stor del 
af forbindelsen til hundever-
denen. På trods af det, var Kim 
stadig hundemand i hjertet og 
lyttede med stor interesse til 
historier fra hundeverdenen. 
Det er jo nok naturligt, at man 
langsomt mister forbindelsen 
til sporten og til dem som el-
lers har betydet så enormt.
  Susanne og jeg var heldig 
at lære Kim at kende, mens 
han havde sin styrke, han var 
altid hjælpsom for dem, som 
havde brug for det. Kim fandt 
lykken med Florence som har 
taget sig godt af Kim de sidste 
svære år. Mine tanker går til 
familien. 
  Æret være Kim Ragborgs 
minde.
  Nysted d. 10/2-2020 
  v. Ole Schmidt

Arkivfoto: DISK.
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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 

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer 
man i kontakt med de mest entusiastiske 
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
  Disse mennesker er samtidig nogle af dem, 
der er allermest optaget af og engageret i 
bevarelsen af et stort og varieret dyreliv i det 
åbne landskab.
  Derfor er din annonce i Jagthunden en 
meget målrettet annonce.
   For priser og tilbud, kontakt Jagthundens 
annonceredaktør: Camilla Møgelhøj. Tlf. 27 
21 63 49. e-mail: camilla@m-blik.dk.
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Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213 

www.midtjyskvildtfarm.com 

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

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte

Sørensen

Tlf
27636780 - 60132000

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

familier

AGERHØNS & FASANER

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.

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

RUBRIKANNONCER

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 
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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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Udviklingen går stærkt, når det gælder 
fremstilling af hunde- og kattefoder. 
Derfor mener vi, at tiden er inde til en 
opgradering af hele KROMIX serien.

Fiberkost:
• øget indhold af fjerkrækød
• l-carnitin
• cikorierod
• taurin
• tørret kød fra den grønlæbede musling


