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Ny sæson ”truer”
Når disse linjer læses, er der kun kort tid
til, at den nye jagtsæson får premiere. Der
er stor forskel på, hvad det er, vi venter på,
selv om vi alle har en stående jagthund.
Nogle ryster næsten allerede over hele
kroppen blot ved tanken om, at den store
hjort kommer for, medens andre er ved at
efterse lokkeænderne, fordi premieren i rørene er noget af det bedste, man ved. Andre
– vi er nok ikke så stor en skare – ser frem
til den 16. september med hundes hurtige
søg over marken og bruset af vingerne fra
en ﬂok agerhøns. Og så er der dem, der
drømmer om fjeldet, det storslåede landskab og hvide vingers ﬂaksen over myren.
Men uanset, hvad det er, vi ser frem til, så
er forventningerne til den nye sæson altid
store, og sådan skal det også være. Uden
noget at glæde sig til, uden forventningen
ville det ikke være meget ved at være jæger.
Og så er det, man uvægerligt tænker på,
hvor længe vi kan blive ved med at gå på
jagt og vil blive ved med det med en tyk
streg under gå. Selv er jeg på vej ind i min
59. sæson. Var med den gang, stort set alle
jægere gik på jagt og det at stå for, kun var
noget, man blev bedt om en sjælden gang,
når ham, vi var på jagt hos, vidste, at var
der ræv, så kom den nede på hjørnet ved det
store egetræ.
Jeg har været med hele vejen. Skudt 14
vilde høns på halvanden time i to roemar-

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

Fodring hos økologer
Har du jagt hos en økologisk landmand,
skal du huske at fodre med økologisk korn,
hvis dine automater er opsat på det økologiske areal, ellers kan landmanden komme
voldsomt i knibe.
Tag en snak med landmanden. Måske er
det muligt at placere nogle automater uden
for det økologiske areal. Landmanden har
et kort, der viser arealerne.
FØ.

Indberet udsætning
Husk at indberette dine udsætninger på
Naturstyrelsens hjemmeside.
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ker, sparket harerne ud af totterne og travet
gennem sjaskvåde oktoberroer. Jeg har set,
hvordan udviklingen vendte til fordel for
mere sociale jagter, hvor man sådan set ikke
behøver at være jæger, men blot skal kunne
håndtere bøssen rimelig sikkert for at være
med.
Jeg har set nedgangen i markvildtbestandene og oplevet, hvordan færre og færre
jægere går på jagt. De står eller sidder.
Alligevel er jeg optaget af, hvordan vi får
vendt ”bøtten” og igen får lært nye jægergenerationer glæden ved at gå sig træt efter
hundene og frydes over de tre høns eller
den røde kok i galgerne.
Jeg ved også, at den store ”koldbøtte” ikke
vil indtræﬀe, før vi igen får mere vildt i det
åbne land, og før kravet til jægeruddannelsen ændres radikalt fra at beskæftige sig
med ligegyldig teori, som de færreste får
brug for til fordel for vedkommende viden
og praktisk erfaring i form af følordninger,
som det kendes fra andre europæiske lande.
Men mindre kan også gøre det.
Vi kan nemlig alle bidrage til at skubbe
lidt til udviklingen ved at prøve at få fat i de
nye jægere – helst de helt unge, for de er til
at forme.
Der er med garanti mange nyjægere, der
gerne vil med en tur en lørdag eller søndag
formiddag. Mange af dem har nemlig ikke
de store muligheder for at komme på jagt

og er oftest afhængige af tilbud i
jagtforeningen eller
særlige nyjægerarrangementer. Disse
jagter har sjældent
ret meget at gøre
med at gå på jagt, og det er den mulighed,
vi kan give dem. Vi kan lære dem at gå på
jagt. Vi kan lære dem om hundenes arbejde.
Vi kan lære dem, hvordan vildtet opfører
sig, og hvor der den pågældende dag er
størst sandsynlighed for at ﬁnde vildt. Vi
kan lære dem om færtforhold og vind og
vejrs indﬂydelse på mulig jagtsucces. Det
er en stor opgave, men det er os der har
nøglen til den.
I vores lille jagtselskab afholder vi sæsonen igennem nogle jagter i det åbne terræn,
som vi ikke bruger til gæstejagterne. Det er
kun for os selv, og vi er sjældent fuldtallige.
Nu har vi besluttet, at når der er plads, vil vi
tilbyde en nyjæger at komme med. Det kan
mange andre også gøre til glæde for den
nye jæger og til gavn for vort fremtidige
arbejde.
Knæk og bræk i den nye sæson.
Flemming Østergaard.
Redaktør.

ØL går all in

Det er et godt initiativ, og man må så håbe,
det ikke bliver ved de ﬁne ord, men at det
slogan, der står på forsiden af bladet bliver
til virkelighed: ”Vi vil have livet tilbage på
markerne.”
FØ.

I det seneste nummer af bladet Økologisk
(medlemsblad for Økologisk Landsforening) går foreningen virkelig på barrikaderne for mere natur på økologiske
landbrug.
Et dobbelt opslag med titlen Mere natur,
tak! Slår tonen an. Derpå følger artiklen om
Michael Nielsen, der kæmper for agerhønen (omtalt i Jagthunden juni). Her gås der
virkelig i dybden med problematikken i
agerlandet.
Endvidere kan man læse om, at der er
mere liv hos økologer (det er ikke altid vi
kan se det), blomsterpragt for bierne og
en masse gode råd om, hvordan man kan
forbedre naturindholdet.
Endelig sluttes der af med et interview
med Sybille Kyed, der er landbrug- og
fødevarepolitisk chef i ØL. Overskriften er:
Vi vil vise en helt ny vej for landbruget.

Foto: Flemming Østergaard.

Ændrede jagttider
I skrivende stund har Miljøstyrelsen udsendt årets jagttabel. Det betyder ændringer for
jagten på visse vildtarter. Haren får nu jagttid fra 01.11 – 31.01, men der kan være lokale
jagttider.
Skovduen/ringduen får jagttid fra 10.11 – 31.01. Husk også, at der er regionale forskelle
på jagttid for agerhøne.
Red.
Jagthunden nr. 4/2020
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Odense Congress Center

HUNDEHALLEN ER TILBAGE

I OKTOBER

Opvisning, konkurrence og udstilling
- oplev mere end 22 jagthunderacer
Er du vild med jagt, er du naturelsker med stor begejstring for alt
inden for outdoor? Så er Jagt & Outdoor lige noget for dig!
Jagt & Outdoor er tre fantastiske dage med foredrag, våben, trofæer, hunde,
imponerende stande og masser af spændende aktiviteter for både børn og voksne.
For første gang nogensinde vil messen have et øget fokus på Outdoor-delen.
Vi glæder os til at kunne præsentere en oplevelse for hele familien!
Besøg Danmarks største fagmesse i Odense Congress Center!

Har du spørgsmål – eller vil du vide mere om messen?
Så kontakt projektleder Henrik Vestergaard Hove-Nielsen tlf. 23480567 eller mail: hvhn@ose.dk
eller salgskonsulent Marlene Jürgensen tlf. 21733825 eller mail: maj@occ.dk

Find os på Facebook!

Læs mere på jagtogoutdoor.dk
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SYNSPUNKT

Prøver og jagt
Med risiko for at næste nummer bliver fyldt med læserindlæg, kaster jeg mig ud i
at spekulere lidt over, om der er en sammenhæng mellem vore prøver og praktisk
jagtudøvelse.
Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Flemming Østergaard m. ﬂ.
I Fælles Markprøve Regler § 2 står der:
”Prøverne afvikles således, at de ligner
jagt mest muligt.” Men gør de det? I mine
mange år som hundefører og dommer har
jeg ofte undret mig over, hvordan prøveregler administreres, og hvor lidt det i virkeligheden ligner praktisk jagt. For udenforstående må det ofte virke helt uforståeligt,
hvorfor lige netop den hund vinder og ikke
den anden, og hvorfor den hund består en
efterskudsprøve, medens en anden ikke gør
det.
Fugl på tasken
Der er ingen tvivl om, at jægeren vil have
den hund, der kan give ham eller hende
fugle på tasken. Derfor må det også være
prøvernes formål hele tiden at ﬁnde frem
til de bedste jagthunde, hvis prøverne ellers
skal være vejledende for avlen. En gang
imellem kan man ellers godt få det indtryk,
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at det først og fremmest drejer sig om,
hvem der kan løbe hurtigst og søge længst
væk fra føreren.
I begge lejre har vi desværre efterhånden
fået en del hunde, som løber så hurtigt og
søger så stort, at det i mine øjne ikke har
nogen værdi i forhold til praktisk jagtudøvelse. Så letter der måske en fugl langt ude
- uden at det kan bedømmes - og når den så
får stand langt, langt ude, så letter fuglene,
inden dommer og hundefører når frem naturligvis uden at det er hundens skyld.
Må jeg her minde om et citat fra sidste
nummer af Jagthunden side 12, 3. spalte
øverst:” Hvis det ikke er hundens skyld, at
fuglene letter, hvis skyld er det så?”
For mig at se, når vi skal bedømme hunde
i marken, gælder det først og fremmest om
at ﬁnde ud af, om hunden er i stand til at
bringe fugle for bøssen. Hvis den ikke er
det, er den komplet uinteressant i jægerens

JJag
Ja
Jagthunden
agtth
ag
thu
hu
h
u
unde
nde
n
nd
de
d
en nr.
nr.
r. 4/2020
1/2019
1/2
1/
1
/20
/2
019
01
19
19

øjne, og det må være den egenskab, man
først og fremmest som dommer skal se efter. Kan hunden det, kan den muligvis få en
præmie, og præmiegraden må så afhænge af
søgsoplæg, intensitet, stil og dressur.
Ofte høres også følgende kommentar, når
to venner taler om en bekendt nye hund: –
Den hund går bare heltrfantastisk.
Jægeren vil have fugle på tasken, og en
stående jagthund kan være med til at give
en unik oplevelse, men jægeren vil aldrig
være interesseret i at gå på jagt med en
hund, der løber over ”syv kirkesogne” og
kun ﬁnder hver tredje eller fjerde fugl.
Den bedste jagthund
For mig er og bliver det at ﬁnde fugl og
fastholde den, til jægeren kommer frem,
den vigtigste egenskab hos en stående jagthund. Men der er bestemmelser i prøvereglerne netop omkring fuglesituationen, som

efter min opfattelse ikke har ret meget med
praktisk jagt at gøre.
Føreren skal blive bag hunden under
rejsning af fugl. Det er bestemt ikke altid
hensigtsmæssigt. Hunden ﬁndes i stand i
buskads med front mod dommer og hundefører. Nu skal fører bevæge sig rundt om
hunden med stor risiko for at fuglen letter.
På jagt ville man blive stående og bede
hunden rejse fuglen.
Hunden har stand i halvhøj vegetation.
Ved rejseordre konstaterer hunden, at fuglen
er løbet, og slår 15 meter under vind og
nagler sin fugl. På jagt vil man blot blive
stående, men på prøve skal fører altså ned
bag hunden - en i mine øjne helt tåbelig manøvre. Og det kan ikke være noget problem
for dommeren. Denne skal blot konstatere,
at det er hunden, som rejser fuglen, og at
hunden efterfølgende kan forholde sig i ro.
Det er også en uskik, at hundeføreren til
tider skal vente på dommer og skytte. Her
er FCI-reglerne langt mere jagtrelevante.
Når standen er meldt, kan man gå frem til
sin hund og afvikle. Det er ”personalets”
pligt at være med fremme. Man skal i øvrigt
heller ikke vente på apporttilladelse på en
FCI-prøve.
Vi kunne måske også gå over til, at det var
føreren, der selv skyder over hunden (som i
Norge) på vore almindelige kvalitetsprøver.
Så sikrer vi i hvert fald, at skuddet altid
afgives i umiddelbar nærhed af hunden
ligesom på jagt.
Når det lige gælder apport efter forbiskud, så var de gamle regler også mere
jagtrelevante, hvor der blev kastet en fugl
i situationen. Der er ikke meget jagt i at
skulle hente en kastet fugl 25 meter henne
på en stubmark længe efter, at virakken ude
i marken er afsluttet. Det kan selv den dummeste hund ﬁnde ud af.

Jeg vil også godt bruge et par ord på
begrebet præcis eller upræcis rejsning.
Når det gælder parhøns om foråret eller
agerhøneﬂokke om efteråret, så forventer
vi, at hunden rammer fuglene, men man
skal ikke have gået ret meget på jagt, før
man ﬁnder ud af, at fasaner i roer, olieræddiker og lignende eller snepper i plantagen
ikke altid leget med på samme måde. Her
kan man ikke forlange en præcis rejsning,
men i stedet holde sig til, at hvis fuglen kan
fældes, er det i orden. Undtagelsen er, når
fuglen letter bag hunden. Det er jo sådan, vi
gør på jagt.
Vinderklasserne er et helt kapitel for sig.
En jæger, der for første gang overværer
en sådan prøve, vil aldrig forstå, hvorfor
hunden med kun en fugletagning vinder,
medens den, der har bragt fugl for bøsse tre
gange, bliver nummer ﬁre. Men det skyldes, at vi har pakket vinderklasserne ind i
kategorier, petitesser om stil mm, der helt
udvisker billedet af den eﬀektive jagthund.
En uskik, som har sneget sig ind over
tid, er koblingsordre umiddelbart efter en
situation. Det fratager hunden, som ikke
ﬁk fugletagningen, muligheden for at få en
situation, og man får ikke lejlighed til at
se, om hunden med en fuglesituation kan
bevare intensitet og koncentration.
Hvis jeg kunne bestemme reglerne, skal
hundene vurderes efter første slip. Har de
VK-niveau eller ej. Mange faktorer gør
sig gældende som søgsoplæg, intensitet,
vildtﬁnderevne, dressur, stil osv. Alle hunde
bør have lige lang sliptid i første runde
(diskvaliﬁcerende fejl undtaget).
Hunde, der ikke holder VK-niveau sorteres fra, og nu arbejder man videre med
resten ud fra devisen om at ﬁnde dagens
bedste jagthund. Glem alt om kategorier,
halerørelse og forbensaktion. Hunden er

Jægeren vil have en hund, der kan give fugl på
tasken.

Man kan godt få det indtryk, at
det først og fremmest drejer sig
om, hvem der kan løbe hurtigst
vurderet efter første runde og fundet værdig
til videre afprøvning. Og husk så, at skulle
der indsnige sig en fejl hos den store vildtﬁnder, så er det med hunde som med mennesker. Jo mere, man laver, jo større chance
er der for at begå fejl. Fejl undgås kun ved
ikke at lave noget.

Vi fælder fugle på mange af vore prøver. Men er
det jagt?
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Jagt og apporteringsprøver
Nu skulle man tro, at når det gjaldt apportering, så var ”den hellige grav velforvaret”.
Men sådan forholder det sig ingenlunde.
Hvis vi ser på DJU-apporterignsprøven, er
der nogle ting, der straks stikker i øjnene.
To duer 50 meter ude i medvind. Det er
langt, og det vil næppe forekomme i ret
mange andre situationen end på en fanklapjagt. På en varm dag med ringe vind og lidt
for høj vegetation kan det for mange hunde
være en næsten umulig opgave. Det er jo en
”dødskudt” fugl, der stort set ikke afgiver
fært. På jagt afhjælpes problemet ved, at
jægeren går med sin hund og hjælper den.
Her er samme disciplin på slæb- og apporteringsprøven i virkeligheden langt mere
jagtrelevant. 25 meter til kraftig vegetation
og emnerne fem meter inde i vegetationen.
Det er helt naturligt for hunden at søge ind i
vegetationen.
S og A-prøven er nok den mest jagtrelevante af vore apporteringsprøver. Der er
et spor at følge, når kaninen skal ﬁndes,
hvorimod hårvildtet falder ned fra himlen
på såvel DJU-prøven og Jægerforbundets
udvide prøve. Situationerne vil aldrig
forekomme på jagt. Her vil hunden blive
sat på sporet på det sted, hvor jægeren skød
på haren eller ræven. Vandapporteringen er
også en særdeles relevant jagtsituation, og
så har S og A-prøven ikke så mange regler
om, hvad føreren må og ikke må, eller hvad
der skal bringes først og sidst.
Set fra min jagtstol har DJs udvide apporteringsprøve udviklet sig til et rent cirkus
i regler og paragraﬀer, hvor man straﬀer
huneføreren for helt basale ting, når der skal
samarbejdes om at løse en jagtsituation.
Ved såvel DJU-prøven som DJs udvi-

dede prøve går der i fuglevildtdisciplinen
ofte også megen tid med, at kasteren skal
komme tilbage til start. Det er jagtligt ikke
særlig logisk, at hund og fører skal vente på
at få apporteret et stykke skudt vildt, fordi
der løber en person rundt i terrænet. Et skjul
må kunne løse dette problem.
Fuldbrugsprøven viser vejen
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at
jeg altid har været imponeret af fuldbrugsprøven. En hund, som kan præmieres her,
har vist sig som en virkelig allround jagthund. Men det vigtigste er næsten psyken,
for en hund, der over to dage hele tiden kan
omstille sig til nye discipliner og bevare
koncentrationen, har psyken i orden.
Ser man på prøvens discipliner, er hver
eneste opgave koblet op på en praktisk
jagtsituation, som vi alle kender, hvad enten
det drejer sig om at søge i skoven, ﬁnde en
anskudt ræv eller bringe fugl på tasken på
åben mark.
Nu kan alle hunde ikke komme til at
deltage i fuldbrugsprøverne, og det skal de
heller ikke, men vi kan godt lære af det.
Vi kan nemlig gøre vore prøver langt mere
jagtrelevante, end tilfældet er nu.
Ruhårsklubben og Münsterländerklubber
har lavet nogle test, som nemt kan bruges
af alle klubber og racer. Her er noget at
tage fat på - et godt tilbud til alle medlemmer specielt dem, vi ikke ser på vore
prøver. Her kommer hund og fører gennem

Hunden er slået under vind og har sat fuglen. Jægeren vil blive stående og lade hunden rejse fra den position. Foto: Rune Riishøj.
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Vi skal finde
den bedste jagthund

særdeles jagtrelevante situationer, der viser
om ”vovse” kan blive en brugelig jagthund.
Det er absolut en god begyndelse, og hvis
interessen er der, vil en hel del hundeførere
sikker forsøge sig med andre prøver såvel
markprøver som efterskudprøver. Schweiss
og ræveslæb er særdeles relevante prøver
set i forhold til praktisk jagt.
Da jeg var dreng, var en jagthund en stående jagthund, en gravhund eller en støver.
Når jeg fulgte med min far på jagt, og vi
kom til en landmand, som selv var jæger,
var han oftest fulgt af en korthår eller en
pointer. De havde næppe fået megen dressur, men de kunne gå på jagt, og avlen var
styret af jagthunde. Følgende udsagn var
dengang ikke ualmindelig: – Du kan tro, at
Jens i Kæret har en god jagthund. Du skulle
tage og få en hvalp, næste gang, han holder
den til.
Der var nemlig ikke mange, som deltog i
prøverne. Jeg fandt for et par år siden referater fra Landsjagtforeningens Eliteprøve
engang midt i 50-erne. 15 engelske og 8
kontinentale hunde deltog, og i 1964 deltog
der kun 11 kontinentale hunde på Dansk
Jagtforenings Mesterskabsprøve.
I dag styres avlen af de mange markprøveresultater specielt vinderprøverne. Det
er der sådan set ikke noget galt i, hvis det
er et udtryk for, at de pågældende hunde er
fremragende jagthunde, men hvis prøverne
har fjernet sig så meget fra praktisk jagt, at
de pågældende hunde, som nu anvendes i
avlen ikke er anvendelige en novemberdag
langs hegn og i småremiser eller kan bruges
i skoven, så har vi skudt os selv i foden.
Løsningen ligger lige for. Vore regler og
bedømmelsesgrundlag må tilpasses således
at:

På jagt vil en hund aldrig opleve, at en hare dumper ned fra himlen. Foto: Kim Henriksen.
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Jægeren er ligeglad med i hvilken rækkefølge hunden henter ænderne, blot han
får alle med hjem. Foto: Kim Henriksen.

1. præmie i ungdomsklasse betyder, at hunden kan blive en god jagthund.
1. præmie i åben og brugsklasse er en
garanti for, at den pågældende hund er en
god jagthund.
1. vinder er ensbetydende med, at der er
dagens bedste jagthund.
Gang i Hubertus
Det ærgrer mig, at Hubertusprøverne er
forsvundet lige så stille ud i horisonten.
Men jeg kan måske godt forstå det, fordi
prøverne blev afviklet som en konkurrence
efter ﬁnurlige og snørklede internationale
regler, hvor det efterhånden var de samme,
der vandt hver gang.
Hvis man nu i stedt for simpliﬁcerede reg-

På fuldbrugsprøven er alle discipliner enkle og meget jagtrelevante.

Engang var avlen styret af
gode jagthunde
lerne, undlod konkurrence og kun kvalitetsbedømte, så kunne man måse komme frem
til, at en jæger, der havde gået fornuftigt på
jagt med sin hund og fældet én fugl, ﬁk et
bevis på, at han var en dygtig jæger, og at
han og hunden var gode repræsentanter for
alle os, der elsker at gå på jagt med stående
hund.
Medens vi er ved prøver, som har trange
kår, kunne man også passende se på reglerne for skovfugleprøven. Jeg har aldrig

forstået, hvorfor man skal have mindst 2.
pr. i åben klasse på markprøve for at stille.
Efter min opfattelse er skovfugleprøven
først og fremmest et tilbud til et helt andet
segment af hunde og førere end dem, der
kommer på markprøverne nemlig sneppejægerne.
Så når vi nu er ved at få revideret FMR,
var det så ikke en idé at få reglerne tilvirket,
så de kommer bedre i overensstemmelse
med praktisk jagtudøvelse, så prøverne virkelig var med til at lave gode og brugbare
jagthunde.

Kender du FORDELENE ved at være
medlem af DANSK KENNEL KLUB?
DKK HAR EKSISTERET SIDEN 1897 OG GÅR IND FOR SERIØST OG
ANSVARSBEVIDST HUNDEARBEJDE FOR HUNDE DER LIGNER OG DU’R
En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 5(5 kr. til en god investering:

Du får adgang til www.hundeweb.dk med oplysning om aner, sundhedsdata,
resultater mm.
Ret til at stambogsføre hvalpe i DKK, den eneste danske FCI-anerkendte organisation.
Du får medlemsbladet HUNDEN – Danmarks eneste specialmagasin om hunde
– 10 gange om året.

WIEGAARDEN . 161074

Som DKK-medlem kan du stille på DKK’s internationale vinderklasser.
Du får mulighed for at tegne både din lovpligtige hundeansvarsforsikring og den udvidede hundeansvarsforsikring med stor
rabat.
Gratis råd og vejledning hos DKK’s hundekonsulenter og
juridiske konsulent.

Se mere om DKK’s øvrige medlemsfordele og tilmeld dig på www.dkk.dk eller kontakt os på tlf. 56 18 81 00
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Herpes – en blind makker
En sygdom, der ikke kan
ses og ikke kan behandles, men kan have store
konsekvenser for et kuld
hvalpe, er ikke et ønskesenarie for avlerne.

Tekst: Laila Bilberg
Foto: Laila Bilberg m. ﬂ.
De sidste tre uger før fødsel og de første tre uger efter (hvor hvalpene er modtagelige), bør tæven ikke have
kontakt med andre hunde.

Herpes hos hunde skyldes en virus (Canine
Herpes Virus – CHV), som er i familie med
den herpesvirus, der kan give forkølelsessår
hos mennesker. I lighed med forkølelsessår
hos mennesker er herpes hos hunde også
en gang smittet – altid smittet. Det vil sige,
at når hunden først er smittet med CHV,
vil den have virus i kroppen resten af livet.
Som regel vil virus, efter den første infektion, ligge i dvale hovedparten af tiden, men
kan aktiveres, hvis hundens immunforsvar
bliver svækket som det f.eks. sker i forbindelse med drægtighed. Hundens herpesvirus
kan dog ikke smitte til mennesker.
Man ved faktisk ikke, hvor almindelig
sygdommen er; forskellige studier viser
mellem 25 og 85 %. F.eks. er der et 11 år
gammelt studie med østjyske avlshunde.
Der er ca. 26 % smittede, men andre studier, som også inkluderer hunde, der ikke
bliver avlet på viser noget højere procentsats.
Grunden til den store usikkerhed er bl.a.,
at man kun kan teste hunden positiv, hvis
den for nylig har haft aktiv infektion og
dermed højt infektionstal. Hunde med skjult
infektion ﬁnder man ikke.
Farligt for hvalpe
De ﬂeste hunde, som bliver smittet med
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CHV, bliver smittet via luftvejene (spyt/
næseﬂåd og kontakt med andre hunde). Det
betyder, at ens hund kan blive smittet ved
almindelig omgang med andre hunde; hundetræning, leg o. lign. CHV kan også smitte
ved parring, men denne smittevej er ikke
så almindelig. Hvis tæven bliver smittet/
virus reaktiveres under drægtigheden, kan
hvalpene smittes enten i livmoderen eller i
forbindelse med fødslen.
CHV giver sjældent anledning til sygdom hos voksne hunde, men kan være
fatal hos fostre og nyfødte hvalpe. Hvis
voksne hunde bliver syge af virus, giver det
oftest luftvejssymptomer i mild grad - som
næseﬂåd og let øjenbetændelse – eller let
forhudsbetændelse/vaginitis eventuelt med
små blærer på slimhinden. Hos hvalpe er
sygdommen anderledes alvorlig; hvalpe,
som er smittet i livmoderen vil ofte være
dødfødte eller så svage ved fødslen, at de
dør i løbet af de første få dage.
Hvis infektionen sker tidligt i drægtigheden, kan det også medføre resorption eller
abort af hele kuldet. Hvalpe, som smittes i
forbindelse med fødslen, vil som udgangspunkt være store og raske at se på, men
vil hurtigt få symptomer (ex. manglende
appetit, diarre, mavesmerter, næseﬂåd eller
nerve-forstyrrelser) og dø i løbet af få dage.
Jagthunden nr. 4/2020

Ingen behandling
Diagnosen CHV kan på voksne hunde kun
stilles, mens de har aktiv infektion – dvs.
er nysmittede eller virus af den ene eller
anden grund er blevet reaktiveret. For at
stille diagnosen, skal hunden have taget
to blodprøver; én ved mistanke om smitte
og endnu én to til tre uger senere for at
konstatere, om hunden danner antistoﬀer
mod CHV.
Ved mistanke om CHV i forbindelse med
abort/dødfødte eller døde hvalpe de første
dage, stilles diagnosen ved obduktion af
hvalpen(e) og evt. undersøgelse af moderkagerne. Hvis man ønsker at få undersøgt
døde hvalpe, er det derfor vigtigt hurtigt at
tage kontakt til sin dyrlæge, inden vævet
ødelægges. Under alle omstændigheder må
man ikke fryse hvalpene ned, da det så ikke
er muligt at identiﬁcere virus og genkende
indvendige sygdomstegn.
Der ﬁndes ikke nogen behandling mod
herpes. Hos voksne hunde er dette ikke et
problem, men det kan som opdrætter være
frustrerende, at man ikke kan gøre noget for
eventuelle syge hvalpe. Derfor er forebyggelse også vigtigt, hvis man overvejer
hvalpe på sin tæve. Som tidligere nævnt,
kan man ikke se på tæven, om den er smittet, og derfor kan man have tilsyneladende

rask tæve, som går tom (har måske været drægtig, men har absorberet fostrene) eller får døde og svage hvalpe.
Da man ikke har mulighed for at vide, om ens hund bærer rundt
på CHV eller ej, er det en god ide at tage sine forholdsregler, hvis
man planlægger et kuld hvalpe. Har man derimod hanhund eller en
tæve, som ikke skal have hvalpe, er der ingen grund til at bekymre
sig om CHV.
Forebyggelse en mulighed
I forbindelse med drægtighed svækkes tævens immunsystem
en smule, hvilket kan være med til at øge risikoen for udbrud af
CHV. Derudover kan stress også være en risikofaktor, da stress
også påvirker immunforsvaret. Det er derfor vigtigt – særligt i den
sidste tredjedel af drægtigheden – ikke at udsætte tæven for alt for
meget nyt eller tage den med alle vegne. Så de sidste tre uger før
fødsel og de første tre uger efter (hvor hvalpene er modtagelige),
bør tæven ikke have kontakt med andre hunde.
Det er muligt at vaccinere tæven mod CHV. Den skal så vaccineres omkring parringstidspunktet og igen en til to uger før fødsel.
Dette er for at sikre, at tæven har et højt niveau af antistoﬀer, som
så gives videre til hvalpene gennem mælken. Tæven skal vaccineres ved hvert kuld, da antistofniveauet falder igen efter nogle
måneder.
Derudover er det vigtigt at sikre en tilstrækkelig høj temperatur hos hvalpene det første stykke tid (gerne et sted med ca. 35
grader). Helt små hvalpe har endnu ikke udviklet evnen til helt at
styre kropstemperaturen, og hvis temperaturen falder til under ca.
36 grader, har virus optimale betingelser for at udvikles. Husk dog
at tæven ikke bryder sig om så høj temperatur, så der skal ikke
være varmt i hele hvalpekassen. Og så er generel høj hygiejne –
både omkring tæve og hvalpe, men også af de mennesker, som
kommer i nærheden af hvalpene – naturligvis også en vigtig faktor
i forhold til at minimere smittespredning.
Endeligt er det vigtigt at nævne, at fordi man har en tæve, som er
gået tom eller har mistet et kuld/hvalpe til CHV, kan tæven sagtens
få normale kuld efterfølgende. Det vil så selvfølgelig være ekstra
vigtigt at tage sine forholdsregler ved efterfølgende kuld, da tæven
jo i sagens natur vil være bærer af infektionen, og det bare er et
spørgsmål om, hvorvidt virus går i udbrud eller ej.

Sygdommen er meget alvorlig for nyfødte hvalpe. Foto: Flemming Østergaard.
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Er det en ko,
du kommer med?
Hvordan tager vi imod nye hundeførere, når de kommer til markprøvetræning eller stiller på prøver – og ikke mindst – hvad kan vi gøre for, at flere fortsætter i
sporten? Skyldes frafaldet, at det ikke er spændende, at man ikke har egne træningsmuligheder, eller er det oplevelser på marken, der gør udslaget? Her sætter vi
fokus på oplevelserne på marken. For god orden skyld skal der gøres opmærksom
på, at INGEN af personerne på billederne har noget med de beskrevne oplevelser
at gøre.

Tekst: Anne Eliasen
Foto: Clement Pedersen m. ﬂ.
Det kan være vanskeligt at komme til orde, når de
garvede „kloger“ i det.
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Det bliver ofte debatteret, hvorfor der er
nye hundeførere, som tilsyneladende stopper uden grund. Årsagerne kan være mange.
I researchen til denne artikel har undertegnede blandt andet talt med Margrethe og
Bo, der begge har haft dårlige oplevelser
– ikke med deres hunde, men med andre på
prøven eller til træningen.
De er begge stærke og sociale personer,
der normalt ikke lader sig kue, men hvad
er det så, der gør, at det går så galt i nogle
tilfælde? Rygtebørsen vil også vide, at det
står værre til blandt de kontinentale end hos
de engelske racer, men er det hele sandheden? Er det et generelt problem, eller er det
knyttet til særlige situationer?
Margrethe og King
King er Margrethes første hund, og hun har,
siden den var 12 uger, trænet med en meget
erfaren mentor. Da King var knap halvandet
år gammel, havde han uden problemer bestået DJ udvidet apport, slæb & apportering
og ræveslæb, og var klar til en tretimers
sweissprøve.
Margrethe havde med sin mentor trænet på
markerne, lært at aﬂæse og placere sig godt
i terrænet, at støtte sin unge hund i at lægge
et godt søg, og de havde talt om skrevne
og uskrevne regler, ligesom markprøvereglerne var grundigt gennemlæst. King kunne
holdes for hare, og dækﬂøjten virkede. Hun
glædede sig til at blive en del af fællesskabet i sin egen hunds race, og tilmeldte
sig en træningsdag i klubregi og en lokal
markprøve.
Forventningen lyste sikkert ud af Margrethe, da hun om morgenen gik rundt og
gav hånd til alle til træningsdagen. Overraskelsen var derfor stor, da en kvinde målte
hende fra top til tå og i en belærende tone
sagde, at hendes ﬂøjte var forkert og ikke
kunne bruges!
Da hun senere stod på marken, belærte
kvinden hende om, at man ikke måtte bruge
koralhalsbånd, noget Margrethe havde
undersøgt på forhånd, at man gerne måtte
uden for slippene.
Træningen gik ﬁnt, King præsterede, og
ﬂøjten virkede heldigvis, men Margrethe
følte sig ikke rigtig velkommen. – Jeg
havde hele tiden følelsen af, at der blev talt
bag min ryg, og det var svært at komme i
kontakt med nogen, men jeg tænkte, at det
bare var et tilfælde, fortæller Margrethe.
Weekenden efter mødte hun forventningsfuld op til en lokalprøve. Lige før deres
andet slip var der en situation. Margrethe
tænkte, at det var oplagt, at der lå ﬂere fugle
længere fremme på skråningen, så hun
lod King fortsætte, hvor situationen havde
været. – Hold dig væk, du skal ikke gå der,
der har jeg været, var der en mand, der
vredt råbte, hvorefter King stødte fugle og
dækkede ned.
Slippet fortsatte, men King kom nu i
dårlig vind, og han gik ﬂygtende agerhøns

De fik mig til at føle mig som en stereotyp, dum blondine,
som ingen kunne lide
op, men stoppede igen på ﬂøjten. – Det var
ærgerligt, udbrød dommeren, og Margrethe
var sikker på, at hun var færdigbedømt, så
det nu kun var træning. På vej tilbage blev
hun overfuset af ham, der havde råbt af
hende, og hun gik alene tilbage.
King kom ud igen og startede med at apportere et kadaver, da hun ikke kunne kalde
ham væk. Et par slag senere lettede en hare,
og King forfulgte den ca. 30 meter, inden
han dækkede på ﬂøjte. Margrethe – der
jo troede, at det var træning – tog med en
pegeﬁnger fat i det tynde kædehalsbånd og
fulgte King tilbage til udgangspunktet.
Dommeren forklarede hende, at det kunne
se ud, som hun hev ham i ørerne, så det
skulle hun passe på med. Nu kom de andre
op til hende, og ﬂere af dem skældte ud og
sagde højlydt, at hun hev King i ørerne,
nogle sagde: – Stakkels hund, osv..
Margrethe undrede sig over reaktionen, da
de ikke havde sagt noget til en anden fører,
der i hendes øjne havde haft lidt for godt fat
i snoren hele dagen.
– Nu pressede tårerne sig på, siger Margrethe og fortæller, at hun gik lidt væk,
fordi hun ikke ville have, at nogen så det.
Da hun hurtigt blev kaldt frem til et sidste
slip, kunne hun ikke holde tårerne tilbage.
Dommeren sagde, at hun ikke har gjort
noget galt, og at hendes hund stadig var
med på prøven, men Margrethe kunne ikke
overskue at føre hund med tårer i øjnene og
trak derfor King.
Da kritikkerne senere blev læst op, ﬁk
King en fremragende kritik og ﬁk som den
eneste prædikatet en hund af meget stort

format.
– Jeg kan stadig mærke smerten og bliver
bevæget over at fortælle min historie, siger
Margrethe og tilføjer:
– Jeg er ikke sikker på, at min hund nogensinde bliver stillet på markprøve igen.
Bo og Flaks
Flaks er en stående engelsk hund, og den
havde sammen med sin nye hundefører
både været på hundeførerkurser og trænet
en del i marken med ﬂere erfarne hundefolk. Der var styr på tingene, og Bo
vidste, at Flaks gik OK, samt at der var god
kontakt til ham, da den godt halvandet år
gammel blev stillet i UK.
På deres første prøve ﬁk Flaks ﬁre slip og
rigtig god kritik, bl.a. af kontakten og et
velanlagt søg.
Ugen efter stillede de på en meget stor
prøve, og her var alting anderledes. Det
startede allerede, da de skulle køre fra
standkvarteret, hvor dommeren ikke kom
og tjekkede, at Bo og Flaks var på plads i
køen. Det endte da også med, at de kørte
efter en stor camper et forkert sted hen. Der
var ikke noget telefonnummer til terrænleder, men han blev ringet op af en anden på
holdet og blev på kort tid dirigeret til stedet,
hvor prøven allerede var startet. Bo kendte
kun en enkelt, men der var et par stykker,
der tilbød at følges ad.
Desværre var der en, der umiddelbart efter
den forpustede ankomst, uden indledning
kommenterede den lange kraftige snor, som
Flaks gik hinter i. Han kiggede på den og
sagde: – Er det en ko, du kommer med?

En markprøve skal ud over konkurrencen være godt socialt samvær for alle. Foto: Annette Laursen.
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Det er vel ikke snoren, der er afgørende for, hvor god
hunden er. Foto: Flemming Østergaard.

Det var den uheldige start, men
mest af alt de dumsmarte kommentarer fra en helt fremmed,
der ellers ikke så ud til at interessere sig for os, som gjorde
det til en dårlig dag

En orange ﬂøjte kan vel være lige så god som en sort.
Foto: Anne Eliasen.
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Bo spurgte, hvad han mente, og han
svarede: – Siden du har tovværk på, og gik
så videre.
Bo undrede sig over kommentaren, men
tænkte ikke umiddelbart mere over det.
Flaks ﬁk inden frokost et par slip, og han
havde den dag en tendens til at halesøge.
Bo arbejdede med dette, ﬁk slået ham fri
gentagne gange og viste på den måde, at
Flaks var i kontakt og kunne dirigeres.
Gennem hele dagen havde Bo en oplevelse
af, at der i ﬂokken blev talt særligt meget
om en bestemt unghund af den arrangerende klubs race, og at det lå i kortene, at
den skulle have 1.præmie, og han tænkte, at
det nok var derfor, at der slet ikke blev sagt
noget godt om andre.
Til frokost kom manden fra tidligere hen
til Bo igen. Uden videre indledning var
spørgsmålet denne gang: – Sig mig, virker
sådan en lyserød ﬂøjte egentlig til en hund
som din?
Forundringen hos Bo var stor, idet ﬂøjten
var en orange acme-ﬂøjte. Da manden selv
bar en orange kasket, valgte Bo at svare:
– Hvis din kasket er lyserød, så er min ﬂøjte
det også!
Manden sagde ikke mere, men Bo oplevede helt klart, at han prøvede at sige, at Bo
ikke passede ind.
Efter tredje slip ﬁk Bo at vide, at Flaks
var ude, da den ikke var selvstændig og
gik et par fugle op. – Jeg traskede tilbage
mod bilen, og evnede ikke at tage mod den
positive opmærksomhed, som en forsøger
at give mig, fortæller Bo.
– Det var den uheldige start, men mest
af alt de dumsmarte kommentarer fra en
helt fremmed, der ellers ikke så ud til at
interessere sig for os, som gjorde det til en
dårlig dag, siger Bo og tilføjer, at der oven
i det var en konstant følelse af, at der blev
snakket om dem.
Inden næste sæson var Flaks blevet to
år gammel, og Bo tænkte, at der ikke var
nogen grund til at starte i åben klasse.
Er de for ﬁntfølende?
Eksemplerne er med to nye hundeførere,
som af deres mentorer begge beskrives som
værende rigtig godt klædt på til at starte i
UK. De havde begge gjort mange forberedelser og anstrengte sig for at være venlige
og passe ind.
Efter at have fortalt om deres oplevelser,
siger de også begge, at det nok er summen
af forskellige ting, der får det til at blive en
dårlig oplevelse, og Margrethe beskriver,
hvor ondt det gør at have følelsen af, at
andre taler om hende bag hendes ryg.
Margrethe har senere fået at vide, at
det ikke er unormalt, at man får en hård
behandling, når man som ny står med en
virkelig god hund – en der på sigt kan blive
en hård konkurrent
Hun har svært ved at tro det, men undrer
sig stadig over, at der ikke var nogen, der
Jagthunden nr. 4/2020

bad manden stoppe eller spurgte til, hvad
der egentlig skete? – Jeg har tænkt på, at jeg
måske skulle have valgt en af de engelske
racer, siger Margrethe tankefuldt, for ﬂere
har sagt til mig, at miljøet er hårdere hos
nogle af de kontinentale.
Bo har stadig svært ved at forstå, at kolonnen kørte, uden at de alle er blevet tjekket
af dommeren. – Jeg synes, at det var for
underligt den måde, som den ældre mand
kommenterede min snor og min ﬂøjte på,
og jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg da
ellers lignede de andre i tøjet, siger Bo
afsluttende.
En del af os vil desværre nok nikke
genkendende til episoder, hvor en ung hund
halesøger, hvor der råbes, at nu skal du altså
få din hund væk eller lignende, og makkerens fører dernæst trækker væk fra den unge
hunds fører, hvilket gør det endnu sværere
for føreren at få kontakt til hunden, for så
i træningssituationer efterfølgende ikke at
ville slippes med den halesøgende hund
igen.
Dette sker ind imellem for både erfarne og
nye hundefolk og skyldes måske et ønske
om, at ens egen hund ikke bliver forstyrret
i sit søg.
Et andet eksempel kan være, når dækﬂøjten ikke er helt på plads, og en hund går
foran stående makker. Hvordan mon det er
at overhøre eventuelle tilråb eller kommentarer, hvis man står som ny eller usikker
hundefører? Vil man turde slippe sin unge
hund, som man er i tvivl om også vil halesøge, eller om dækﬂøjten altid virker?
– De ﬁk mig til at føle mig som en stereotyp, dum blondine, som ingen kunne lide,
sagde Margrethe på et tidspunkt.
Er Bo og Margrethe bare ﬁntfølende, eller
er det de andre, der opfører sig uacceptabelt
over for de nye hundeførere? Det bliver der
nok aldrig fuld enighed om, men fakta er,
at vi mister nye hundeførere på denne bekostning, og at der vil være dygtige hunde,
der ikke bliver stillet på prøver og derfor
sikkert ikke kommer til at indgå i avlen.
Er det det, vi vil? Er det godt for sporten
og de stående jagthunde? Hvis svaret er ja,
så er det bare at fortsætte som tidligere. Er
svaret derimod nej, så må vil alle hjælpe
hinanden med, at en sådan adfærd stoppes.
Tænk over det
Start med at tænke tilbage på, hvordan det
var de første gange, du selv skulle til fællestræning eller stillede på en markprøve.
Kan du huske stressen og usikkerheden?
Det kan de ﬂeste nikke genkendende til,
og mange kan også fortælle om stressede
situationer, til trods for mange års erfaring
på højt niveau.
Vi ved også, at det er helt normalt, at stressniveauet stiger, når adrenalinen pumper, og
nogle er bare større konkurrencemennesker
end andre. Men hvorfor var der ikke nogen,
der brød ind, og stoppede tilråbene og de

dumme eller belærende kommentarer? Tør
vi ikke blande os? Er vi bange for, at det
kan give bagslag, eller er vi bare ligeglade?
Med andre ord: Hvor blev støtten og hjælpen til de nye folk af i disse situationer?
Lad os alle prøve at gøre det bare lidt bedre.
Undertegnede husker tydeligt, hvordan
Anton Dahl en weekend i det jyske tog sig
af mig som ny hundefører og hele tiden
støttede og gav gode råd. Jeg husker også
hans svar, da jeg takkede ham for hjælpen:
– Jeg vil hjælpe dig, alt hvad jeg overhovedet kan, lige til vi mødes i en vinderklasse,
sagde han, og jeg var ikke i tvivl om, at han
mente det.
Vi bør også huske på, at selv en markprøvedommer kan lave fejl, og vi bør værdsætte alle de timer, de bruger på at dømme
os. De er uundværlige.
Jeg vil vove den påstand, at dommerne
generelt tænker over, hvordan de kan støtte
nye hundeførere. Jeg er sikker på, at de er
meget bevidste om, at der altid er ekstra
nerver på til de første prøver, og mange
giver heldigvis også en kort tilkendegivelse
af hvordan det gik, når der kobles.
I forbindelse med arbejdet med denne

artikel, har ﬂere givet udtryk for, at det
ikke er alle, der uddyber deres kritikker, så
særligt nye hundeførere kan lære af dem,
og det er en skam. Fra dommerne ved vi, at
der i deres fora tales om, at man lærer mest
af at få fremhævet det positive, og at alle
derfor skal prøve at lave en god afvejning i
kritikken.
Ligeledes lærer de i forbindelse med
dommeruddannelsen også, at der skal gives
positiv konstruktiv kritik, og at de skal
hjælpe hundeførerne på vej, i stedet for kun
at fremhæve det, der ikke lykkes.
Hvis vi alle støtter op om vores nye
hundeførere uanset alder, køn og hvilken
hunderace de går med, så vil det være mere
attraktivt som ny hundefører at arbejde
med en stående hund og eventuelt deltage
på markprøver. Dermed støtter vi også op
om de stående hunde generelt, og er på sigt
med til at sikre berettigelsen af vores racer.
Til slut er kun at ønske alle knæk og bræk
på efterårets prøver, støt op om hinanden og
derved også om vores fælles interesse.
Margrethe og Bo er pseudonymer, men
deres identitet er redaktionen bekendt.

Det bør vi huske
• Byd altid nye folk velkommen,
interesser dig for dem og hvordan,
de synes, det går. Inviter dem ind
i samtalen, så de ikke kommer til
at stå alene.
• Tænk over dit eget reaktionsmønster. Prøv om du kan være åben
om det, hvis du har tendens til at
råbe op i kampens hede.
• Hvis du oplever nogen råbe af andre, skælde ud, belære eller bare
komme med underlige kommentarer, så bland dig og få det stoppet.
Det kan være det, der skal til, for
at det bliver en god dag for den
nye hundefører.
• Spørg om andre vil have hjælp og
gode råd, inden du øser ud af din
viden – alt for mange forskelligrettede råd er svære at håndtere, når
man er ny i sporten.
• Husk at UK, ÅK og BK er kvalitetsbedømmelser, ikke konkurrence, og derfor bør vi altid hjælpe
hinanden.

Ny redaktør til bladet Jagthunden
Da den nuværende mangeårige redaktør af Jagthunden – Flemming Østergaard – har valgt at stoppe med
årets udgang, søger SJD en ny redaktør til varetagelse af
denne funktion.
Jagthunden, der er SJDs medlemsblad, udkommer 6
gange årligt i et oplag på ca. 4.500 og er et blad på ca.
68 sider pr. udgave.
Udførelse af opgaven som redaktør af Jagthunden omfatter ud over kontakt til og samarbejde med specialklubberne og skribenter følgende speciﬁkke opgaver:
1. Redigere og klargøre bladet til trykning i samarbejde
med det valgte trykkeri
2. Hvert andet år revidere den aktuelle aftale om trykning af bladet
3. Varetage kontakten til bladets distributør samt foretage en løbende vurdering af pris / ydelse
4. Indsamle stof og skrive artikler til Jagthunden og
SJDs hjemmeside
5. Samarbejde med en stab af skribenter, fotografer,
annonceansvarlige m.m.
6. Varetage kontakten til klubredaktørerne, samt vejlede og inspirere disse i deres arbejde
Redigering og klargøring til trykning udføres ved anvendelse af programmerne Adobe InDesign og Photoshop.
Redaktøren, der refererer til SJDs bestyrelse, har ansvaret for den overordnede økonomi i driften af Jagthunden, dog således at dette sker indenfor den af SJDs
bestyrelse bevilgede budgetramme. Redaktøren udarbejder budgetforslag, der forelægges SJDs bestyrelse

til godkendelse. Regnskabet for ”Jagthunden” føres af
kassereren i SJD, der tillige foretager alle betalinger af
omkostninger m.v.
Vi forestiller os en ansøger, der har viden om og erfaring
fra jagt med stående hund, de forskellige prøveformer
samt organisationerne i relation til SJD og den stående
jagthund.
Den rette person skal kunne favne arbejdet med den
stående jagthund bredt og lave – eller iværksætte relevante reportager, temaartikler, portrætter m.v. i samarbejde med de tilknyttede skribenter og specialklubbernes
redaktører.
Vi forudsætter evnen til at kommunikere såvel mundtligt
som skriftligt i et enkelt og letforståeligt sprog.
Mest af alt er det vigtigt, at man brænder for sagen og
har et budskab at bringe!
Honorar aftales individuelt inden for den af SJD fastlagte ramme. Vi forventer en indkøringsperiode sammen
med den nuværende redaktør.
Har du interesse i ovennævnte bedes du sende en
ansøgning senest 1. oktober 2020 til formand for SJD
Flemming Thune-Stephensen på formand@sjid.dk – der
tillige kan kontaktes på mobil 21261460 for besvarelse af
eventuelle spørgsmål i relation til opgaven.
Du kan se mere om SJD på vor hjemmeside - www.
SJID.dk.

Jagthunden nr. 4/2020

15

MARKVILDTPRISEN 2020
Tekst og foto: Flemming Østergaard

Udnytter alle muligheder
I begyndelsen af juli uddelte SJD sin markvildtpris til en landmand, som virkelig
har forstået at udnytte alle de muligheder, som de forskellige regler giver for mere
naturvenlig landbrugsdrift.
Onsdag d. 8. juli blev SJDs Markvildtpris 2020 på 10.000 kr. overrakt til alandmand Torben Jacobsen, Grindsted, som driver 800
ha konventionelt landbrug 7 km nordøst for Grindsted.
Ca. 90 personer mødte op på Hjortlund Landbrug og Maskinstation kl. 19, hvor formanden for SJDs Udvalg for markvildt og
natur, Simon Petersen bød velkommen. Desværre manglede der oﬃcielle repræsentanter for Danmarks Jægerforbund.
Efter velkomsten viste Torben Jacobsen en lille droneoptaget ﬁlm, der gav et godt overblik over terræn og naturtiltag med vildtremiser, vandhuller og utallige faunamarker og –striber.
Efter ﬁlmen tog de af gæsterne, der ikke havde været der før, på en lille markvanding med aftenens vært som guide.

Alle muligheder udnyttes i forhold til landbrugsstøtteordningerne.
Et fugtigt område i marken er blevet til en blomsterbrak.
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På Hjortlund er der mange brede og tætte læhegn med god fodpose. Her er det udbygget med en majsstribe, hvor der er luft og lys i kyllingetiden. Til efteråret giver majsen dækning. Længst ind mod afgrøden er der en egentlig faunastribe.

Marginaljord udnyttes
Der er på arealerne et utal af tiltag til gavn for såvel jagtbare som
ikke jagtbare arter. Der er etableret ﬂere gode remiser ofte med et
vandhul i midten. Der er mange, brede og tætte læhegn med gode
fodposer, som de ﬂeste steder er styrket af faunastriber. Endvidere
er der ﬂere steder hele blomstermarker.
Overordnet set bruger Torben Jacobsen de regler, der ﬁndes om
mulighed for naturvenlig markdrift, optimalt. Her er en tør stribe.
Her er en fugtig stribe. Det kan ikke betale sig at dyrke, så det
bliver til faunastriber uden træk i arealstøtten.
Andre steder er der et helt fugtigt område i marken, som er vanskeligt at dyrke, og så lægges det ud som blomsterbrak. – På den
måde undgår jeg at have store arealer med rajgræs som efterafgrøde, der i modsætning til blomsterbrakken kun tæller 0,33 i
MFO-regnskabet, forklarer Torben Jacobsen.
Der er opstillet omkring 25 foderautomater rundt om i terrænet,
hvilket ikke mindst fasanerne har gavn af. De efterses af en fast
fodermand ca. hver tredje uge året rundt.
Endvidere udføres der eﬀektiv prædatorkontrol på ejendommen.
Ingen tvivl om, at vildtet nyder godt af de mange tiltag. Her er en
god fasanbestand, som hvert år suppleres af en lille udsætning med
kyllinger, der er opdrættet med skrukhøns.
Harer så vi ﬂere af på vores lille aftenvandring, og Torben forklarer, at der også er en mindre fast bestand af agerhøns. – Vi kan altid
ﬁnde parhøns om foråret, tilføjer han.
Overordnet set må man sige, at her er en eﬀektiv landmand, som
har forstået at udnytte reglerne helt ud. Kan det ikke betale sig
at dyrke såkaldt marginaljord, så anvendes ”naturreglerne” uden
fradrag i hektarstøtten.

Er en rollemodel
Efter turen i marken kom vi til den egentlige prisoverrækkelse, som
blev foretaget af SJDs formand, Flemming Thune-Stephensen. I
sin tale sagde han bl.a.: – Prisen gives for en helt særlig praktisk
indsats til gavn for såvel jagtbare som ikke jagtbare arter, men det
ville ikke være muligt at uddele denne fornemme pris uden vore

Flemming Thune-Stephensen overrækker diplom og gavebevis til Torben Jacobsen.
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Fakta
om Markvildtprisen
Prisen uddeles hvert år til en person,
en gruppe af personer eller et projekt,
hvor der er ydet en praktisk indsats for
agerlandsfaunaen.
Alle kan indstille kandidater til prisen.
Årets prismodtager er indstillet af Dorthe Winde og Jan Lundquist Larsen,
Nibe.
Torben Jacobsen har arbejdet målrettet med biotopforbedringer på ejendommen i knap 20 år.
Udvalget for markvildt og natur vurderer de indstillede kandidater.
Det er SJDs repræsentantskab, der
beslutter, hvem der skal have prisen.
Pengene kommer fra SJDs Agerhønefond og udvalgte sponsorer p.t.
Landbrug & Fødevarer og DLF seeds
& science.
Aftenens prismodtager førte an på den lille markvandring.

sponsorer Landbrug & Fødevarer og DLF.
Formanden kom også ind på den nedgang i biodiversitet, der var
sket i det åbne land de seneste 25 – 30 år og gjorde opmærksom på,
at vi faktisk via EU var forpligtet til at gøre noget ved dette allerede
fra i år af, og han fortsatte: – Set på den baggrund er det uhyre vigtigt, at der ﬁndes ildsjæle, som går forrest og viser retningen, og sådan en er Torben Jacobsen, Hjortlund Landbrug og Maskinstation.
Torben har ydet en prisværdig indsats for markvildtet, en indsats
som også gavner den øvrige fauna. Det er mit håb, at Torben med

sin indsats kan inspirere andre landmænd til at gøre noget tilsvarende, for han er en rollemodel, som fortjener at blive kopieret.
Torben Jacobsen takkede for æren og prisen og sagde, at han jo
slet ikke kunne have gjort alt dette alene, så han sendte ”alle roserne” videre til familien, den faste fodermand og de gode venner,
som gerne kommer og giver en hånd med, når der skal passes og
plejes på terrænet.
Aftenen sluttede med øl, pølser og kaﬀe til de mange fremmødte,
som ﬁk sig en rigtig hyggesnak i den store lade.

En af de mange anlagte remiser, som langs randen er
forsynet med en faunastribe.
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Gennemtestede højkvalitets hundeartikler
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
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Se det komplette
Niggeloh sortiment til
din hund i
DET STORE DANSKE
JAGT & OUTDOOR
KATALOG
på guntex.dk

Niggeloh hundeline
”Grip” skulderline

Niggelohs schweiss
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tyske schweisssshundeførerer.
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Fås i sort - totallængde 3,20 m i henholdsvis 15 og 20 mm,
samt i orange 20 mm.
Pris fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49995

Niggeloh halsbånd læder
der − De Luxe

Niggeloh Follow schweiss
weiss sele
se
ele

Fås i forskellige størrelser i farverne brun
og orange-grøn.

Fås i forskellige størrelser i farverne b
brun
og orange-grøn.

Pris fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37995

Pris fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90995

Niggeloh halsbånd med reﬂeks

Niggeloh
oh halsbånd læder Premium

Fås i forskellige størrelser i gul-orange.

Fås i forskellige størrelser i brun læder.

Pris fra. . . . . . . . . . . . . . . . .

95

269

Pris fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43995

Find nærmeste
forhandler på guntex.dk
Nævnte priser er inklusiv moms.
Der tages forbehold for trykfejl.
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På Samsø er et super
Midt i Kattegat ligger en dejlig ø på ca. 114 km2. Der er en speciel natur og et for
småvildt gunstigt klima. Hvert efterår holdes der flere prøver for stående hunde på
øen, men det var ikke muligt uden et meget entusiastisk og engageret prøvelederpar, der næsten sørger for alt, lige fra hundeførerne går i land, til de igen bliver sat
på færgen til fastlandet.

Hundene skulle have en lille luftetur, og til ære for Jagthundens redaktør skulle den gå til Danmarks eneste mark med frøproduktion af purløg.

Hvis man kigger programmet igennem for efteråret, så dukker Samsø op både her og der, og det takket være ægteparret Karen og
Holger Pedersen, der hver gang stiller op som prøvelederpar og allestedsværende ”praktiske grise”. Uden Karen og Holger ingen
prøver på Samsø.
Arven fra Strømkjær
For 40 – 50 år siden var der mange stående jagthunde på Samsø og her mange engelske. Pointer, Engelsk Setter og Gordon Setter.
Derfor blev der også hvert efterår afholdt prøve på den dejlige ø, som havde en meget rig vildtbestand.
Den gang var det et andet ”hundeægtepar”, der stod for løjerne nemlig Grethe og Ernst Strømkjær. På grund af deres store kærlighed til gordon setteren blev Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve også med jævne mellemrum også afviklet på Samsø.
Undertegnede havde selv fornøjelsen at være med på DGSKs hovedprøve der ovre i 1970 og siden kom jeg der mange gange
både som hundefører og som dommer. Der var altid en helt speciel stemning omkring prøverne, og de vildtrige terræner gjorde det
muligt med god og grundig afprøvning.
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rpar
Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Flemming Østergaard m. ﬂ.

Men alt har en ende. Alderen indhentede
Grethe og Ernst og mange af de andre
hundeentusiaster på Samsø, og så stoppede
prøverne. Ganske langsomt blev der færre
stående hunde på øen, og efterhånden var
Karen og Holger de eneste tilbage.
For en halv snes år siden ﬁk Holger en
henvendelse fra nogle hundefolk på fastlandet, om det ikke var muligt at tage prøverne
op igen. Han og Karen tyggede lidt på det,
for ville der komme folk over? Men efter
lidt betænkningstid sagde de ja, og siden er
det gået slag i slag.
Der er plads til to hold på kvalitetsprøven,
og da de ﬂeste kommer over dagen før, er
man begyndt i tillæg at arrangere apporteringsprøve og ræveslæb på førstedagen.
– Det giver lidt mere økonomi i arrangementet siger Holger Pedersen.
Jo hundeførerne vil gerne til Samsø og
opleve den særlige stemning og så hygge
sig med de andre hundefolk. Det samme gør
sig gældende, når 5-klub afvikler sin efterårsvinderklasse på øen og jagthundetesten
efter tysk mønster, der normalt afholdes før
de andre prøver.
I dette arbejde er Karen en meget vigtig
brik. For det første ordner hun alt papirarbejdet, men hun er også den tjenende ånd,
der sørger for at skaﬀe overnatningsmuligheder forplejning til alle, der har behov for
det. Og hun sørger virkelig godt for prøvedeltagerne. Der mangler ikke noget hverken
til morgen, frokost eller til aften.
Det kan bekræftes af en, der har været
med ﬂere gange. Tommy Thonsen, der er
medlem af Langhårklubbens bestyrelse siger: – Det er altid godt at komme til Samsø.
Alt er forberedt, hjælperne er på plads, og
forplejningen er super. Det hele klapper.
Kort sagt – man føler sig hjemme.
Jo, det skorter ikke på roser. – Men vi
kunne aldrig klare det uden de mange søde
hjælpere, som hvert år kommer fra både
Jylland og Sjæland for et give en hånd med,
siger de begge.
Men hvis nogen var i tvivl om, hvorvidt
arven kunne løftes, så ser ud til, at arven på
alle måder er gået videre.
Jagthund i balance
For 70-årige Holger Pedersen begyndte det
hele i 1975, da han anskaﬀede sig en pointer. – Det var en rigtig god hund, som jeg
havde meget glæde af på såvel jagt som på
prøver, forklarer Holger. Men i takt med, at
ﬂere af bannerførerne for engelske hunde på
Samsø tog ud på deres sidste rejse, syntes
han, at det nok var tid til at skifte spor.
– Der var ikke længere det fuglevildt, som

Uden mad og drikke. Foto: Jette Veggerby.

vi havde tidligere, siger Holger.
Naturen på Samsø er ellers stadig begunstiget af mange små marker, masser af skel
og mange naturlige biotoper, så der burde
egentlig fortsat være optimale betingelser
for markvildtet på øen. – Prædatorerne har
taget over, forklarer Holger, og da reglerne
for regulering er alt for besværlige at have
med at gøre, er der for få, som får gjort
noget ved det, tilføjer han.
– Hvor det tidligere var almindeligt at
se ﬂokke af fasaner, ser man nu krager og
måger, og ﬂere steder på øen er ræve blevet
et problem, forklarer Holger Pedersen.
Derfor er han også nødt til hver sommer at
sætte lidt agerhøns ud rundt om på prøveterrænerne.
Det var nok også nedgangen i vildtbestandene, der gjorde, at Holger syntes, at
tiden var inde til er raceskift. Så midt i
90-erne blev pointerne skiftet ud med en
tysk langhår. Ved et tilfælde kom Karen og
Holger i forbindelse med en hundemand i
det midtjyske, som have en sådan gående.
Den havde ikke fået meget opdragelse, men
de kunne lide hunden og tog den med hjem
til Samsø.
Det blev startskuddet til arbejdet med Tysk
Langhår, som de nu kan holde sølvbryllup
med. Tæven, der hed Zabri, blev parret,
og der kom rigtig gode hvalpe og tilfredse
hvalpekøbere ud af det. Det gav blod på
tanden, og indtil nu er det blevet til 14 kuld.
I denne sommer er der netop gået et kuld på
10 ud i den store danske jagtverden.
Der er som regel stor efterspørgsel på
hundene fra Samsø. – Vi skriver folk op,
siger Karen, og når vi har ﬁre til fem nye
hvalpekøbere, planlægger vi det næste kuld,
tilføjer hun.
Hos Karen og Holger Pedersen går man
meget op i hver gang at ﬁnde den helt
rigtige hanhund, for Holger lægger ikke
skjul på, at deres mål som avlere hele tiden
er at avle gode jagthunde, der kan bringe
jagtglæde hos danske jægere.
Desværre er avlsmaterialet ikke ret stort i
Danmark, så man er nødt til at kigge mod
syd, og når mulige hanhunde er fundet,
drager Karen og Holger afsted til vor store
nabo mod syd. – Jeg vil se hanhunden, siger
Holger, for der er ting, som jeg for alt i
verden vil undgå. Hunden skal naturligvis
have den rigtige størrelse, men mange tyske
hanhunde er for store. En del har også for
snæver bagbensstilling, dårlig pels og for
lyse øjne. Tyskerne går nemlig generelt
mere op i brugsegenskaber end eksteriør,
tilføjer han.
Når det gælder eksteriør, er Holger be-

Vi kunne aldrig klare det uden de mange søde hjælpere,
som hvert år kommer fra både Jylland og Sjæland
for et give en hånd med.
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Zabri, Karen og Holgers første langhår. Privat foto.

For en hel del er prøver blot
blevet underholdning ikke
mindst, når det gælder
efterskudsprøver

stemt ikke altid tilfreds med bedømmelserne
i udstillingsringene. – Der er for mange
hunde, som ikke lever op til standarten og
behæftet med betydelige fejl, som får et rødt
bånd, siger han og tilføjer:
– Vi skal lave racetypiske, gode jagthunde,
der er i balance med sig selv. Derfor betyder
psyken rigtig meget i vores avlsarbejde.

Samsøs natur er stadig begunstiget af små marker, skel og mange naturlige småbiotoper. Foto: Jette Veggerby.
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Mere fællesskab
Snakken går denne dejlige sommerdag om
prøver, jagt, hunde og gamle dage, og undertegnede nyder også godt af Karens gode
forplejning. Nu holder Holger Pedersen sig
ikke kun til Samsø. Begge deltager normalt
i forskellige klubaktiviteter, og Holger
synes også, at Langhårsklubben gør et stort
arbejde for medlemmerne ikke mindst i
forhold til efterskudsarbejdet. – Der er i dag
mange gode langhår, som godt kan begå
sig blandt de andre kontinentale racer, siger
han.
Men tag ikke fejl. Det er ikke alt, Holger
sådan lige siger ”ja og ammen til”. Han
synes f.eks. at jagt og jagthunden er skubbet noget i baggrunden i forhold til vores
prøveafholdelse og –afvikling. – For en hel
del er prøver blot blev underholdning ikke
mindst, når det gælder efterskudsprøver,
siger han. De har ikke noget forhold til jagt,
men skal have en søndag til at gå, og så kan
man jo stille rundt om i landet til ræveslæb,
schweiss mm.
Han synes også, at vi burde se på, hvordan
vi afvikler markprøver, og hvordan vi
egentlig vil have, at hundene skal arbejde.
– Det er jo umuligt at sammenligne en
gammel dansk hønsehund, der næsten ikke
søger fra føreren, med en korthår, der går
som en setter, siger Holger og tilføjer, at ingen af delene vel er ønskelige set i forhold
til praktisk jagtudøvelse.
Holger er af den opfattelse, at man i højere
grad måske skal se på de enkelte racers

Når man laver en ny organisation, er man da nødt til at have
en målsætning samt nogle mål
og planer for hvordan,
man vil nå målene
særpræg, selvom han godt er klar over, at
det kan blive svært.
I det hele taget synes Holger, at alt for
mange hundeejere arbejder for sig selv og
egentlig kun deltager for egen fornøjelses
skyld, så man på den måde fuldstændig
glemmer fælleskabet og det fælles sigte, vi
alle burde have, nemlig at ﬂere skal komme
til at opleve glæden ved at gå på jagt med
en stående hund.
Og Holger forsøger virkelig også at yde
en indsats i fælleskabets navn, idet han ud
over arbejdet som prøvearrangør også gør
en indsats som medlem af SJDs Slæb &
apporteringsudvalg, men efter halvandet år
med SJD er han ikke ubetinget imponeret
af den nye organisation. Han synes ikke, vi
er kommet videre i forhold til det ”gamle
system” og mangler bl.a. at se specialklubbernes mulighed for at afholde egne prøver
blive til virkelighed. – Jeg er heller ikke
imponeret af kommunikationsniveauet i
organisationen, og så savner jeg, at SJD har
visioner, siger han. Når man laver en ny
organisation, er man da nødt til at have en
målsætning samt nogle mål og planer for,
hvordan man vil nå målene, tilføjer han.
Ingen tvivl om, at Holger Pedersen er lidt
frustreret og gerne så langt mere fællesskab
mellem hundeejere, racer og klubber, men
mon ikke han og Karen alligevel fortsætter
længe endnu med at være det gode værtspar, når hundefolk tager færgen over til øen
for at hygge sig og nyde fællesskabet.

Karen er her og der og alle vegne. Hun skal sørge for,
at ingen mangler noget. Foto: Jette Veggerby.

Det er snart tid til at sætte agerhøns ud, så burene skal lige have et eftersyn.

En markprøve på Samsø er altid ensbetydende med godt socialt samvær. Foto: Jette Veggerby.
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DERUDE I AUGUST

En gylden tid
Efter kalenderen er sommeren ved at være ovre, men det betyder ikke, at den
varme tid er forbi.
Tekst og tegning: Jens Gregersen

Det er høsttid. Marken i forgrunden er allerede sået til.

I en periode i august henlå markerne i et særlig gyldent skær. Det var lige, da alting på forbløﬀende kort tid blev høstet, og stubbene lyste gult en periode, inden den første jordbehandling fremkaldte et meget mere støvet billede, men forsonende ved søbredden med rastende viber og gæs.
Sensommeren tegner sig hen mod slutningen af august, og den kan blive lang. Ofte er september en smuk måned med klar luft og
blå himmel over det gyldne landskab, som langsomt forvandler sig nok en gang.
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Svalerne ﬂokkes.

den gule høstborst, strandasters og ﬂere
svinemælk. Hyld har allerede mørke bær og
indbyder sammen med brombær, mirabeller
og de første modne æbler, at gå ud og tage
for sig af den store overﬂod.
Ganske hurtigt efter den første regn af
betydning, myldrede det op med blækhatte.
Det viste sig at være en såkaldt heksering,
der er så typisk for mange hatsvampe. Dag
for dag forvandlede parykblækhattene sig
og endte i et stort søle af henfald.
Svampen skyder op rund af renhvid ynde,
appetitlig og indbydende. Den er spiselig,
men indeholder antabus. Hurtigt henfalder
den i et større og større søle og klæbrig
blækagtig substans løber fra de sammensunkne hatte. Til sidst står stokkene tilbage,
og græsset er sort af svampenes produktion
af blæk.
Måske kan man supplere en vildtmiddag
med parykblækhatte, men bør så vistnok
droppe rødvinen, for disse svampe er som
sagt berygtede for det antabuslignende stof.
Jagt
I de senere årtier er grågæssene blevet
særdeles nærværende. De ﬂyver langt ind i
land for at tage spildkorn og gå på de nytilsåede marker. Der er masser af muligheder
for jagt på de store fede fugle, men gåsejagt
er svært, fordi gæs lynhurtigt ﬁnder ud af,
hvor der er farligt at være. De gamle gæs tager ingen risiko, og de unge lærer lynhurtigt
denne årvågenhed.
Engang var der duejagt i august, men den
langvarige diskussion om deres yngletid
førte til den langt senere jagtstart. Duerne
trækker efter marker, hvor der er noget at
hente. At vide om deres aktueller vaner i et
terræn, kræver god iagttagelse; ikke mindst

Overﬂod
Blomsterﬂoret er specielt i sensommeren.
Det meste er afblomstret og står med sine
frøstande, for eksempel tidslerne, som
fylder mange markhegn. Men en del planter
har en opblomstring i sensommeren, eller
ligefrem deres blomstringstid nu. Det er

at kunne skelne gamle fra unge fugle. Det
er de unge, der er de lækre rent kulinarisk.
Duer er som bekendt frøædere, som
faktisk er mest produktive i højsommeren
og gennem sensommeren, men det er lige
ved, at de ruger hele året. Duemælken er et
nærende stof af animalske proteiner, som
duerne producerer af kerner af forskellig
slags. Det siges, at dette raﬃnement er
grunden til, at duer er så succesfulde. Der
ﬁndes omkring 300 duearter i verden, og
mange klarer sig godt. Men det kan også
gå galt, som det skete for den amerikanske vandredue, der var kendt for at være
umådelig talrig – for at blive udryddet på et
århundrede.
Om ringduen kan man sige, at den om
nogen fugl er tilpasset vort kulturlandskab
fyldt med frøafgrøder. Vi har også hulduen,
som også klarer sig godt, men almindelig er
den langtfra. Dertil tyrkerduen som med eet
indvandrede. Der har været en del postyr
om den, snart larmede den, snart ﬁk den
jagttid og så fredet igen. Turtelduen derimod er en sjælden fugl hos os, kun kendt
som en tidvis ynglefugl i Sønderjylland.
Mikkelsdag
I gamle dage sagde man, at sommeren
varede til Mikkelsdag; ærkeenglen Michaels helgendag, 29. september, der indtil
1770 i Danmark var en fra katolsk tid arvet
helligdag, hvortil var knyttet høstgilder,
markeder og takkegudstjeneste, øjensynlig
fra hedensk tid overleverede skikke.
Det var også skiftedag og termin, så det
var virkelig et markant punkt, der indtraf
denne Mikkelsdag, som nu næsten er glemt.
Ligesom de to jævndøgn heller ikke længere har plads i kalenderen, trods de er to

En af sensommerens karakteristiske sommerfugle, Admiralen.
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markante punkter.
I dag er det mere tidspunktet for skiftet
mellem sommertid og vintertid, men det
kan man åbenbart ikke blive så enige om.
For få år siden ﬂyttede man det for efterårets vedkommende fra sidst i september til
sidst i oktober. Nu er denne ordning, som
nogen mener er verdens største aprilsnar; godt for nogle og skidt for andre. En forvirring vil indtræﬀe hvergang. Og nu bliver
den sandsynligvis afskaﬀet.
Men det er naturen heldigvis ligeglad med.
Og dog – rådyr kan blive overrumplet hver
gang traﬁkken pludselig kommer en time
før eller en time senere.
Aktuelt er alle tilpas, fra de svaler, som
om formiddagen samler sig i elmens døde
grene, til de bugnende fede gæs på strandengene ved fjorden, hvor strandasters
blomstrer sølvviolet og særlig frodigt denne

sensommer. Eftermiddagsheden vil få vibeﬂokken ned på hælene og gispe i varmen,
når de holder rast på en sandodde i fjorden
eller på søbreddens sand, opstået efter længere tids tørke.
Den varme tid er lang endnu. Så længe der
er varmt, ses den farvestrålende dagsommerfugl admiralen. Hele sommerhalvåret
viser ødselt sit resultat frem, og enhver kan
gøre status uden at bekymre sig for et forråd
til vinteren.
Guldsmeden for eksempel gør som de ﬂeste insekter; de dør allesammen. Så sætter
de deres lid til, at de æg, som de har lagt,
vil overleve vinteren, og en ny generation
vil komme. Det har aldrig slået fejl, så lad
os trygt gå vinterhalvåret i møde straks ved
efterårsjævndøgn.
Blækhat. spiselig, men den indeholder antabus.

Den naturlige kyllingestribe
Tekst og foto: Flemming Østergaard
Som en følge af den meget nedbør, vi ﬁk i vinter og det tidlige
forår, er mange vintersæds- og rapsmarker i år ikke ukrudstfrie.
Kornblomster, valmuer og kamille står side om side med pileurt,
hanekro og storkenæb. Det er mange steder et smukt syn, selv om
landmanden sikkert gerne have set en renere mark, men hvad der
er til gene for den ene, er ofte til gavn for den anden i dette tilfælde
jordrugende fugle som agerhøne og fasan.
Særlig kanterne er gode, bl.a. fordi afgrøden ofte står lidt tyndere her end længere inde i marken. Her kan solen komme ned og
opvarme jorden.
Der er et mylder af liv i bunden af sådan en kantzone. Det kribler
og krabler. Det er et kæmpe spisekammer for små hønsefuglekyl-

linger.
Har man en sådan mark i nærheden af, hvor der var parhøns i
foråret, behøver man ikke tænke på, hvordan kyllingerne skal klare
sig. De har alt her. Masser af føde det meste af sommeren, muligheder for sol og tørring efter regnskyl på markvejen, og skulle der
pludselig blive behov for skjul, så er det vips ind i marken.
Når marken høstes, forsvinder den gode ”sommerbolig” beklageligvis, men har man sørget for, at der på terrænet er skabt faunazoner med skjul og føde til efterår og vinter, så bliver agerhøns
og fasaner nok på terrænet, og det kunne f.eks. være en mark med
gode efterafgrøder, som får lov til at stå vinteren over.

I kanterne af denne rapsmark rugede der i år to par agerhøns.
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Er du sæsonklar?
Tekst og foto: Flemming Østergaard
Jagtsæsonen ”vinker” lige om hjørnet. Man
glæder sig, og hvis hunden vidste det, ville
den også glæde sig, men er den ﬁrbenede
og uundværlige jagtkammerat nu også klar
til den kommende tids jagter?
Prøvefolket er for længst klar. De har
allerede trænet i et par uger. Men langt de
ﬂeste af dette blads læsere deltager ikke i
markprøver og har blot hunden for jagtens
skyld. For disse mange gode jægere og
deres hunde er der meget at hente i en ordentlig forberedelse, og det kan faktisk godt
betale sig at træne både for at få hunden i
form og for at undgå skader. Det er nemlig
med hunden lige som med mennesker.
Man kommer lettere til skade, hvis man er
utrænet. Tænk blot på alle følgerne efter
den årlige gadefodboldturnering.
Byg op
Begynd med cykling. Læg ud med korte
ture og øg så distancen gradvis til ca. 10
km. Det har jægeren også godt af. Når man
cykeltræner med sin hund, skal hunden
altid trave. Ikke noget med galop, det giver
nemlig en øget risiko for skader i forben og
skuldre, fordi hunden lander med hele sin
vægt ned på et hårdt underlag.
En gang eller to om ugen kan man korte
cykelturen af og lægge vejen forbi en stubmark, hvor man har lov til at slippe hunden.
Har man ikke en sådan i cykelafstand, må
man tage bilen. På stubben lader man hunden løbe/jage i ca. en halv time. Husk vand,

Apportering fra vand er et glimrende træningselement.

hvis der ikke er naturligt vand på stedet.
Et andet godt træningselement er svømning. Her får hunden trænet muskler og led
uden belastning, og det kan virkelig også
give noget på konditionen (kredsløbet) med
et par gode, lange svømmeture. Samtidig
kan man lige træne lidt vandapportering.
Et lille godt tip er at kaste emnet på
modsatte bred, så hunden vænner sig til at
skulle svømme over på den anden side. Alt
for mange hunde har aldrig fået det lært,
og det kan være en ynk at se, hvordan en
jæger forgæves forsøget at få hunden til at
svømme videre. Ofte er resultatet, at anden
ikke kommer med hjem.
Lydighed
Nu er det ikke kun den fysiske del, man
med fordel kan pudse af. Lydigheden sidder

måske ikke alt for godt fast, og den del er
nem at hjemmetræne. Dæk og aﬂægning
ligger lige for såvel inden- som udendørs,
og apportering kan ﬁnt være en del af det
daglige sociale samvær, man har med sin
hund.
Hunden kan sikkert apportere, men det er
godt lige at få lavet tjek af detaljerne bl.a.
aﬂevering. Netop apportering er med til at
styrke samarbejdet mellem jæger og hund.
Når man først kommer i gang, opdager
man, at det ikke kun er hunden, som synes
det er sjovt at træne. Man vil også opdage,
at en trænet hund er en langt bedre jagtkammerat end en utrænet. Man kan sagtens nå
det.
God fornøjelse og knæk og bræk, når
sæsonen begynder.

I næste nummer
Apportskolen
Man har fået en ny hvalp i løbet af sommeren og skal så småt i gang
med indlæring af apport. Vi giver anvisninger på, hvordan man nemt og
sikkert kan komme gennem indlæring og træning.
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Derby 2020
Som så meget andet blev Dansk Jagthunde Derby aﬂyst i marts. Nu
afvikles det i september, og Jagthunden bringer en reportage.

Foto: Flemming Østergaard.
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Strøm på hedekanten
Beretning om tre mand, der sad fast, om høj
septemberluft og et par, der trods manglende
træning klarede grøft og hegn.

Tekst: Bertel Bavngaard
Tegning: Erik Boye
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Langs vejen mellem Hodsager og Aulum
lå en hedestrimmel. Bagved en roemark og
på tværs et hvisgranshegn. En fæl gammel
pigtråd sad tilbage fra tiden, da heden blev
afgræsset, og den blev årsag til miseren:
Vort skæbnesvangre styrt. Vor tummel imellem hinanden med bøsser, der, heldigvis
tømt for patroner, faldt ned i lyng og jord.
Centrum for det hele var ”æ Burmeister”,
som de på egnen kaldte direktør Stanley
Burmeister, storjægeren på heden. Han var
blevet gammel og stiv, mens de to yngre og
hønsebegejstrede ledsagere søgte at få ham
frem.
Pigtrådshegnet var der ingen problemer
med – førend det viste sig, at tråden alligevel var strømførende. Det fremgik, da vort
respekterede gamle forbillede ﬁk den uldne
strømpe i og godt drejet rundt.
Hans råb tvang os febrilsk til at søge den
nødstedte tvundet fri, men måske drejede vi
den gale vej. Kraftige strømstød forplantede
sig fra hans sokker til vore hjælpende hænder. C. C. Burmeister, søn af den nødstedte,
faldt med geværpiben forrest, og jeg tøvede
et øjeblik med at gribe ind. Med det resultat, at også senior faldt bagover – til sin side
i en roemark. Hans venstre ben var spiddet.
Selv de to engelske settere, der var strøget
under vind, kom styrtende til. Ellers er det
de mange år efter uklart, hvordan vi kom
derfra.
Jeg husker blot, at direktøren var uskadt,
ved godt mod, og at han i hvert fald skød til
høns på hjemvejen.
Intet i hans gamle terræn var ham fremmed. Undtagen strømmen i den rustne tråd.

Han jagede høns omkring Hodsager fra
engang i 1920´errne og vidste noget om
sagerne. Min rolle var den behagelige at
blive svoger til den mobile og stærkt aktive
Burmeister junior, CCB. Hundene duede,
og skulle det knibe, kunne man sende bud
efter Magnus Ager i Tvis. Pointermand,
som man vil, huske.
September var indbegrebet af sensommer, når vi bag Hodsager-huset lod ål fra
Storåen røge i en jordovn. Den var indsat i
en hedeforhøjning, hvorfra en skorsten førte
op, mens ﬁskene hang på bøjle i røgen. En
øl passede til det kvarters tid, gæsten havde
afmålt til at strække ben og kigge på. Jeg
skulle nå et par krikænder langs åen inden
Martini-tid, og næste dag var store områder
endnu uprøvede for høns.
Der var mange, selv om man bedst husker
de gode dage, de store bundter i ﬂueskabet
og de få dubleer.
Når jeg drømmer om ﬂyvende sommer og
hønsejagt i skjorteærmer, fremtoner vor fortvivlede situation i elhegnet, den nødstedtes
råb og et landskab af de smukkeste i Vestjylland. Men bagved dukker af morgentåge
og dis et ﬂadt stykke Vendsyssel. Try enge
med ungkreaturer langs Gerå og et langt
kig mod Ålborg i syd. Midt6 i billedet går
to af mine senere afdøde morbrødre. Deres
tempo er karakteristisk for en tid, da ingen,
i hvert fald på landet, syntes at have travlt.
Selv sad de aldrig på traktor og den slags.
Det havde de folk til, og de skulle passe
hønsejagten samt – igen til vor fordel – de
mange gæster, hvis verden ad mange veje

udgik fra Holtegaard.
De gode værters vandring ligger 20-30 år
længere tilbage end strømstødene på Aulum
hede. De gamle gik hele dagen, og ingen
ved, hvordan hundene holdt, for de var ikke
ligefrem trænede i starten. Den slags jægere
kom ikke på kursus. De holdt en korthåret
hønsehund på gården, og tilsyneladende
blev den godt oplært. I ren praktik, sådan
som onklerne selv havde haft deres debut.
Lerduer havde de heller aldrig prøvet, men
de skød ﬁnt, når det gik bedst, og igen er
det netop sådanne dage, man ser for sig.
Høj, høj himmel. Svedige jægere, der hviler
på en grøftekant. En ﬂok hjejler (brokfugle
kaldet) der bliver ﬂøjtet ind.
For det var god smag dengang både at
kunne lokke dem, knalde et par stykker og
nyde dem af jerngryde med sovs.
Korthåren Odin lagde sig på siden og så
ud, som om han drømte om lækkerierne.
Han var en stærk og sikker hund med den
ene fejl, at han var for tyk. Sådan var det
med ﬂere i familien. Man levede godt og
trænede ikke de 10 agerhønekilometer, før
jagten gik ind.
Men så gik de til gengæld, enten de kunne
holde til øvelsen eller ej. Og de klarede
utallige pigtrådshegn, adrætte nok til at
slippe derfra.
Jeg vælger mig september, hvis nogen
spørger. Denne højloftede start på et efterår,
man glæder sig til, selv om det falmer. Det
største savn, pigtråd eller ej, ville være
agerhøns.

Jagtrejser
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Fasanjagt i Polen
med stående hund
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

3-dages jagt
med kost og logi

Vilde fasankokke
Pr. stk.

3.657,-
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Tekst: Flemming Østergaard
Foto: Flemming Østergaard og Dr. Echard Gottschalk

Der er store naturarealer på Læsø. En del af disse vil være gode opholdsbiotoper for agerhønsene.

De vil ha´ agerhøns
Et storstilet projekt, der bakkes op af erhvervsliv og foreninger, skal sikre, at man
igen får en god og stabil agerhønebestand
på Kattegatøen.
Som så mange andre steder, gik agerhønebestanden også i bund på Læsø i 1980-erne,
men en ø får ikke gavn af øget population
fra naboområder. Den må klare sig selv.
Men nu har et stort anlagt projekt under
Læsø Jagtforening set dagens lys. Formålet er over en årrække at skabe en stabil
bestand af agerhøns, som kan reproducere
sig selv, hvis man blot holde de værste præ-
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datorer, som på Læsø er ræv og kragefugle,
nede på et lavt niveau.
Massiv genudsætning kombineret med
etablering af gode biotoper danner grundlaget.
Udsætning og biotopforbedring
Læsøs natur adskiller sig på mange måder
fra andre egne af Danmark. Der er store
Jagthunden nr. 4/2020

på Læsø
åbne naturarealer. Der er en del skov,
mange hegn og remiser på øen. Til gengæld giver de mange mindre økologiske
landbrug, som ﬁndes på øen, optimale
betingelser for hønsefuglekyllinger. De
fremstår med de mange vilde planter ikke
mindst i kanterne som de rene ”kyllingebede”. Alligevel laves der ﬂere steder også
blomsterstriber bl.a. for at hjælpe bier og

sommerfugle.
Der falder væsentlig mindre nedbør på
Læsø end i det øvrige Danmark, og rovpattedyr som lækat og husmår ﬁndes ikke. Der
er kun få duehøge, hvilket ses af de mange
ynglende skovduer.
I al sin enkelthed går projektet ud på over
nogle år at sætte så mange agerhøns ud på
øen, at man er sikker på at have en bestand,
af hvilke tilstrækkelig mange vil yngle, så
man kan sikre reproduktionen.
Udsætningen skal gå hånd i hånd med
biotopforbedringer, der bla. giver gode
opholdssteder efterår og vinter og tilstrækkelig med fødemuligheder, der sikrer en
bedre ynglesucces.
Der satses på såvel opdræt af daggamle
kyllinger med skrukhøns som udsætning af
otteugers kyllinger.
I år vil udsætningen foregå centralt på øen
i de bedste biotoper, så de enkelte ﬂokke får
mulighed for selv at sprede sig.
Efterårs- og vinterbiotoper vil man sikre
via gode marker med efterafgrøder, der
får lov til at ligge frem til foråret samt
egentlige vildtstriber, der indeholder god
vinterdækning.
Næste forår vil man være meget opmærksom på, hvor parrene etablerer sig, så
indsatserne kan ske der og sådan, at fuglene
ikke behøver ﬂytte et andet sted hen, når

Skrukhøns med agerhønekyllinger. De to kuld klækkede samtidig, og derfor deles hønsene også om arbejdet.

Mange af faunastriberne er til stor gavn for bier og sommerfugle.
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markﬂaden skifter karakter hen over foråret.
Hvor par etablerer sig næste forår, vil der
ikke blive sat ud. Det vil ske andre steder
på Læsø. Ligeledes vil der blive iværksat
en eﬀektiv prædatorkontrol, ligesom man
er enige om, at frede agerhønen i opstartsfasen.
Stor opbakning
Det er klart, at der skal penge til et så stort
projekt, og derfor har man også været ude
og ﬁnde støtte i stort set alle afkroge af
Læsø. Opbakningen har været overvældende, og projektet er nærmest blevet et
almennyttigt projekt for øen. Det støttes
bl.a. af den lokale landboforening, biav-

lerne, lodsejerforeningen, dyreholderne (har
sponseret elhegn til udsætningsvoliererne),
pengeinstitutter, Læsø Fiskeindustri og
Dansk Bank Fonden. Ud over dette har
10 personer tegnet en femårig aftale med
projektet om hvert år at donere 2.000 kr. Alt
i alt har man nu ca. 150.000 kr. på kontoen.
Og der skal nok blive brug for pengene
til volierer, foderautomater, frø, foder og
agerhøns.
– Opbakningen har været overvældende,
fortæller Thomas W. Olsen, der er en del
af den ﬁremands store projektgruppe, der
styrer det hele. Og han tilføjer, at det virkelig har givet jagtforeningen stor goodwill i
lokalområdet.

Nu kan man altid spørge sig selv, om det
hele blot er spildte kræfter og gode penge.
Det er der sikkert kritikere, som vil fremføre, men undertegnede er ret overbevist
om, at det nok skal blive en succes. Hvis
ikke det kan lykkes på Læsø, så kan det
ikke lykkes nogen steder.
Med den entusiasme, som projektgruppen
lægger for dagen og den opbakning, man
har fra lokalbefolkningen, så vil det lykkes,
hvis man blot hele tiden husker at gøre det
på agerhønens præmisser.
Ingen tvivl om, at det vil komme deltagerne på efterårets markprøve til gavn, og
det skal blive rigtig spændende at følge
udviklingen de kommende år.

Fakta om projektet
Projektet er etableret under Læsø Jagtforening og løber foreløbig i fem år.
Projektgruppen består af: Thomas W.
Olsen (pointer), Kent Hvirring Jensen
(gordon setter) Christian Thorsen (kleiner münsterländer) og Jacob Altenborg
(biolog og øko-landmand).
Projektet får rådgivning af SJDs Udvalg for markvildt og natur og støttes af
SJDs Agerhønefond.

De økologiske marker er fulde af kyllingemad.

Markskel med gamle træer. Der er etableret faunastriber på begge sider.

Mon ikke denne økologiske roemark kan blive et godt opholdssted for et par agerhøneﬂokke til efteråret?
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Thomas Olsen med lille agerhønekylling, der er klar til
at komme under en skrukhøne.

debat
Åbent brev til SJD og DKK.
Hvordan kan det være, at vi som opdrættere ikke selv kan få lov til
at vaccinere vore hvalpe? Det er noget af det mest problemfrie behandling, man kan udføre. Personlig har jeg vaccineret i tusindvis
af minkhvalpe uden nogen som helst problemer. Et eftermiddags/
aftenkursus i teknikken omkring vaccination af hunde kan opfylde
retten til at vaccinere.
Det er himmelråbende uretfærdig, at vi som opdrætter betaler en
dyrlæge omkring kr. 600,- pr. hvalp for at få den vaccineret, hvor
prisen på medicinen udgør en brøkdel af det samlede honorar. Vore
landmænd vaccinerer selv deres dyr, hvorfor kan vi ikke blive
ligestillet med dem?
Jeg vil gerne opfordre SJD og DKK til at indstille til rette
myndighed, at opdrætterne selv kan få lov til at vaccinere deres
hundehvalpe.
Mvh
Flemming Vilslev

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

SJDs formand, Flemming Tune-Stephensen har forelagt Flemming
Vilslevs henvendense for Fødevarestyrelsen til kommentering. Det
følger her:
Kære Flemming Thune Stephensen
Du har bedt Fødevarestyrelsen kommentere på et læserbrev, som
skal bringes i Jagthunden, hvor Flemming Vilslev spørger, hvorfor
hundeejere ikke selv må vaccinere deres hunde på lige fod med
landmænd, som selv vaccinerer deres dyr. Fødevarestyrelsen har
følgende kommentarer til indlægget fra Flemming Vilslev:
Dyrlæger må udlevere eller receptordinere vacciner til dyreejeres
vaccination af egne dyr på betingelse af, at dyrlægen har et sådant
kendskab til dyrets eller dyrenes helbredstilstand, at det er fuldt
forsvarligt at indgive lægemidlerne til dyret eller dyrene. Dette
gælder for vacciner til både kæledyr og produktionsdyr (fødevareproducerende dyr og pelsdyr).
Ejere af produktionsdyr skal have gennemført et kursus i anvendelse af lægemidler, inden de må behandle dyrene. Der gælder
ikke tilsvarende krav for ejere af kæledyr.
Det skal bemærkes, at der ikke kan udstedes en vaccinationsattest, med mindre dyrlægen har foretaget vaccinationen.
Venlig hilsen
Anne Rath Petersen
Dyrlæge, specialkonsulent | Dyrevelfærd & Veterinærmedicin

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.: danskjagthundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.
Derbyudvalgets kontor, Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550 Slangerup. Tlf. 40331037.

Uniq Food ApS
Nymarksvej 7, 7200 Grindsted
+45 7533 6505
mail@uniq.dk
www.uniq.dk
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SJDs markprøver efterår 2020

Foto: Annette Laursen.

Kvalitetsprøver
Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for
alle racer) og åben klasse kr. 350,00.
Tilmelding: Skal ske på Hundeweb.
Tilmeldingsfrist – såfremt der ikke er en
tilmeldingsfrist under den enkelte prøve
er sidste dag for tilmelding fredag den 4.
september 2020. Ved for mange tilmeldte
hunde vil der blive foretaget lodtrækning.

SJDs Østjyske prøve lørdag den 12. september– max. 1 hold.
Mødested: Stouby Multihus, Idrætsvej 10,
7140 Stouby. Mødetid: kl. 08.30.
Prøveleder: Jens Stenhøj tlf.: 40261172.
E-mail: jsj@forstmiljoe.dk.
Info: Der kan købes morgenmad og kaﬀe/
kage efter prøven.
Dommere: Ikke fastlagt.

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

SJDs Nordjyske prøve søndag den 13.
september - max. 2 hold engelske.
Mødested: Gl. Toftegård, Gamle Toftegårdsvej 65, 9440 Aabybro. Mødetid: kl.
08.30
Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle
Engvej 94, 9330 Dronninglund, tlf.: 4093
2898 (Efter kl. 16:00). E-mail: post@irfritid.dk.
Dommere: Jan Koch og Flemming Sørensen.
Der kan købes kaﬀe og rundstykker om
morgenen.

Engelske racer.
SJDs Midtfynske prøve fredag den 11.
september – max. 2 hold engelske.
Mødested: Ståbyvej 13, 5672 Broby. Mødetid: kl. 08.00.
Prøveleder: Svend Buchhave, Ståbyvej 13,
5672 Broby, tlf.: 5058 0794. E-mail: metrinelund@gmail.com .
Dommer: Ikke fastlagt.
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SJDs prøve ved Hagested-Gislinge søndag
den 13. september - max. 3 hold engelske
Mødested: Højlystvej 23, 4300 Holbæk.
Mødetid 8.30.
Prøveleder Jan Lorentsen tlf. 2482 0921.
E-mail: jkllorentsen@gmail.com.
Dommere: Ikke fastlagt.
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Engelske & kontinentale racer.
SJDs prøve på Bornholm søndag den 6.
september – max. 1 hold engelske/kontinentale
Mødested: Klemensker Jagthytte, Kongensmark Årsballe, 3700 Rønne. Mødetid kl.
09.00.
Prøveleder: Poul-Rikard Ebbesen, Vestermarievej 8, 3700 Rønne, tlf. 2363 1901.
E-mail: phe@ncc.dk.
Dommer: Jakob Poulsen.
Tilmeldingsfrist: 29. august 2020.
SJDs Sydsjællandske prøve lørdag den
12. september - max. 2 hold engelske og 2
hold kontinentale
Mødested: Kaisholm, Bråbyvej 77 A, 4690
Haslev. Mødetid: kl. 08.30.
Prøveleder: Claus K. Rasmussen, Rørdalen 5 4690 Haslev, tlf. 2330 5953. E-mail:
clauskr62@gmail.com.
Dommer: Ikke fastlagt.

Kontinentale racer
SJDs prøve ved Hobro fredag den 11.
september – max. 2 hold kontinentale
Mødested: Vielshøjen 3, Hørby, 9500 Hobro. Mødetid kl. 09.00.
Prøveleder: Peter Katholm, Vielshøjen 3,
Hørby, 9500 Hobro, tlf. 2134 1660. E-mail:
peter@eurocon.dk.
Dommer: Ikke fastlagt.
Tilmeldingsfrist: 31. august 2020.

SJDs prøve ved Skive lørdag den 12. september – max 3 hold kontinentale
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800
Skive. Mødetid kl. 08.30
PL: Anders Laigaard, Glyngørevej 12,
7800 Skive tlf. 2092 3307. E-mail: anders.
laigaard@gmail.com.
Dommere: Ikke fastlagt.
Andet: Der kan købes morgenkaﬀe fra kl.
7.30.
SJDs prøve ved Næstved søndag den 13
september - max. 2 hold kontinentale
Mødested: Grevensvænge Allé 1, 4700
Næstved. Mødetid: kl 08:30.
Prøveleder: Anette Holm, Præstø
Overdrev 9, 4720 Præstø. Telefon
56398496/61862805. Mail: AH.Holm@
mail.dk.
Dommer: Ikke fastlagt.
Tilmeldingsfrist 04.09.2020.
SJDs prøve ved Simmersted fredag den
18. september - max. 1 hold kontinentale
Mødested: Sommerstedvej 7, 6500 Vojens.
Mødetid: kl. 08.30
Prøveleder: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12, 6500 Vojens tlf. 2162 4612. E-mail:
jkduus1950@gmail.com.
Dommer: Ikke fastlagt.
Tilmeldingsfrist 11.09.2020.
SJDs prøve ved Slagelse søndag den 25.
oktober – 1 hold kontinentale
Mødested: Bildsøvej 211, 4200 Slagelse.
Mødetid kl. 08.30.
Prøveleder: Carl Kristian Thomsen, tlf.
2249 4948. E-mail: brugsproven@gmail.
com.
Dommer: Ikke fastlagt.
Tilmeldingsfrist: 17.10.2020.

Brugsprøver engelske racer
Brugsprøve ved Sindal fredag den 18.
september - 1 hold engelske
Mødested: Sindal Flyveplads, Tågholtvej
150, 9870 Sindal. Mødetid: kl. 08.30.
Prøveleder: Jes Krag, Stenderupvej 88,
9870 Sindal Tlf. 6160 3734. E-mail:
jeskrag@gmail.com.
Dommer: Ole Dahl Madsen.
Tilmeldingsfrist 11.09.2020.
Brugsprøve ved Terkelsbøl fredag den 18.
september – 1 hold engelske
Mødested: Terkelsbøl Bygaden 50, 6360
Tinglev. Mødetid: kl. 09.00.
Prøveleder: Allan Bredsgaard tlf. 2147
8083. E-mail: ab@prof-dog.com.
Dommer: Ikke fastlagt.
Tilmeldingsfrist: 11.09.2020.
Brugsprøve ved Føllenslev lørdag den 19.
september – 1 hold engelske
Mødested: Egemarke Gods, Nykøbingvej
57, 4591 Føllenslev. Mødetid: kl. 08.30.
Prøveleder: John Bak, Maderne 2, 4480

Store Fuglede , tlf. 2149 6551. E-mail: kennelaeblevangen@gmail.com.
Dommer: Ikke fastlagt.
Tilmeldingsfrist: 11.09.2020.
Brugsprøve ved Kalundborg fredag den
20. september – 1 hold engelske
Mødested: Mosbjerggård, Nyrupvej 118,
4400 Kalundborg. Mødetid: kl. 08.30.
Prøveleder: John Bak, Maderne 2, 4480
Store Fuglede , tlf. 2149 6551. E-mail: kennelaeblevangen@gmail.com.
Dommer: Ikke fastlagt.
Tilmeldingsfrist: 13.09.2020.
Brugsprøve ved Ringe søndag den 20.
september – 1 hold engelske
Mødested: Højrupvejen 96, 5750 Ringe.
Mødetid: kl. 08.00.
Prøveleder: Steen Bendt, tlf. 2372 9436.
E-mail: steenbent@gmail.com.
Dommer: Anders Varming.
Tilmeldingsfrist: 13.09.2020.
Brugsprøve ved Holsted den 24. september– 1 hold engelske
Mødested: Lourupvej 30, 6670 Holsted.
Mødetid: kl. 08.00.
Prøveleder: Allan Nissen, Povlskrovej 27,
Uge, 6360 Tinglev tlf. 5115 1575. E-mail:
allan-nissen@outlook.com.
Dommer: Ikke fastlagt.
Tilmeldingsfrist: 17.09.2020.
Brugsprøve ved Kolding fredag den 9.
oktober - 1 hold engelske
Mødested: Vesterskovvej 34, 6091 Bjert
(deltagere får direkte besked ved ændring).
Mødetid: kl. 08.00.
Prøveleder: Anton Dahl, tlf 2274 8040. Email: karlantondahl@gmail.com.
Dommer: Poul Valdemar Nielsen.
Tilmeldingsfrist: 02.10.2020.
‚
Brugsprøve ved Brande søndag den 18.
oktober – 1 hold engelske
Mødested: Hallundbækvej 3, 7330 Brande.
Mødetid: kl. 09.00.
Prøveleder: Thomas Klit, Hallundbækvej
3, 7330 Brande, tlf. 2213 2815. E-mail: jetteogthomas@mvbmail.dk.
Dommer: Brian Hinge Krog.
Tilmeldingsfrist: 11.10.2020.
Brugsprøve ved Brande søndag den 15.
november – 1 hold engelske
Mødested: Hallundbækvej 3, 7330 Brande.
Mødetid: kl. 09.00.
Prøveleder: Thomas Klit, Hallundbækvej
3, 7330 Brande, tlf. 2213 2815. E-mail: jetteogthomas@mvbmail.dk.
Dommer: Allan Nissen.
En stor del af terrænet er hede efter snepper.
Tilmeldingsfrist: 07.11.2020.

Brugsprøver kontinentale racer
Brugsprøve ved Ballum fredag den 18.
Jagthunden nr. 4/2020

september – 1 hold kontinentale
Mødested: Rejsby 17, 6261 Bredebro. Mødetid kl. 09.00.
PL: Tonny Lønne, Rejsby 17, Ballum, 6261
Bredebro tlf. 2425 3944. E-mail: loenne@
mail.tele.dk.
Dommere: Ikke fastlagt.
Tilmeldingsfrist: 11.09.2020.
Der serveres morgenkaﬀe fra kl. 8.30. Efter
prøven sælges der traditionen tro Sønderjyske Ringerridderpølser.
Brugsprøve ved Slagelse søndag den 19.
september – 1 hold kontinentale
Mødested: Bildsøvej 211, 4200 Slagelse.
Mødetid kl. 08.30.
Prøveleder: Carl Kristian Thomsen, tlf.
2249 4948. E-mail: brugsproven@gmail.
com.
Dommer: Ikke fastlagt.
Tilmeldingsfrist: 13.09.2020.
Brugsprøve ved Gredstedbro tirsdag den
22. september – 1 hold kontinentale
Mødested: Fårevej 17, 6771 Gredstedbro.
Mødetid kl. 08.30.
Prøveleder: Jakob Poulsen, tlf. 4076 7237.
E-mail:sydvestjyden@godmail.dk.
Dommer: Anders Wanstrup.
Tilmeldingsfrist: 15.09.2020.
Brugsprøve ved Simmersted fredag den
25. september - 1 hold kontinentale
Mødested: Sommerstedvej 7, 6500 Vojens.
Mødetid: kl. 08.30.
Prøveleder: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12, 6500 Vojens tlf. 2162 4612. E-mail:
jkduus1950@gmail.com
Dommer: Ikke fastlagt.
Tilmeldingsfrist: 18.09.2020.
Brugsprøve ved Rødekro den 7. oktober –
1 hold kontinentale
Mødested: Stenagervej 11A, 6230 Rødekro.
Mødetid kl. 09.00.
Prøveleder: Ib Kliver, Fjelstrupvej 54, 6100
Haderslev tlf. 28231181. E-mail: viviankliver@yahoo.dk.
Dommer: Ikke fastlagt.
Tilmeldingsfrist: 01.10.2020.
Brugsprøve ved Slagelse søndag den 25.
oktober – 1 hold kontinentale
Mødested: Bildsøvej 211, 4200 Slagelse.
Mødetid kl. 08.30.
Prøveleder: Carl Kristian Thomsen, tlf.
2249 4948. E-mail: brugsproven@gmail.
com.
Dommer: Ikke fastlagt.
Tilmeldingsfrist: 17.10.2020.

Vinderklasser:
Fælles instruktion
Tilmelding skal ske på www.hundeweb.dk
senest den 21.09.2020. Hunde der på SJDs
brugsprøver opnår 1 præmie, kan eftertilmelde på en af organisationernes vinder-
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prøve, såfremt der er plads.
Ingen hund kan deltage på mere end en
af. organisationernes vinderprøver. Til 1.
vinderen kan der uddeles CACIT.
Efter den Internationale vinderklasse. udtages de hunde, der skal repræsentere SJD
ved dette års DM efter de for DM gældende
udtagelsesregler. SJD tager forbehold for
eventuelle ændringer i dommerliste samt i
programmer i
øvrigt.
International vinderklasse m/ Cacit den
29. september ved Bramming – engelske
Mødested: se hjemmeside. Mødetid: kl.
08.00.
Prøveleder: Allan Nissen, tlf. 5115 1575.
E-mail: allan-nissen@outlook.com.
Dommer: ordf. Robert Paulsen og Lars
Nielsen.
International vinderklasse m/ Cacit den
4. oktober ved Darket – engelske
Mødested: Darketvej 16, 4970 Rødby.
Mødetid: kl. 09.00.
Prøveleder: Ole Emde Schmidt, Skovstræde
17, 4970 Rødby, tlf. 2128 4156. E-mail:
obomstaerk@yahoo.dk.
Dommer: ordf. Claus Raahauge og Mogens
Vestergaard.
International vinderklasse m/ Cacit den
4. oktober ved Herning – engelske
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej, 7400
Herning. Mødetid: kl. 08.00.
Prøveleder: Jan Nielsen, Troelstrupvej
9, 7490 Aulum, tlf. 6166 9723. E-mail:

aulumboens@hotmail.com.
Dommer: ordf. Poul Aagaard Sørensen og
Erik Rimmen.
International vinderklasse m/ Cacit den
4. oktober ved Hobro – Kontinentale
Mødested: Vielshøjen 3, 9500 Hobro. Mødetid kl. 08.00.
Prøveleder: Peter Katholm, Vielshøjen 3,
9500 Hobro tlf. 21341660. E-mail: peter@
eurocon.dk.
Dommer: ordf. Jens Jørgen Nielsen og Uﬀe
Jacobsen.
International vinderklasse m/ Cacit den
2. oktober ved Præstø – Kontinentale
Mødested: Fæbyvej 121, 4760 Vordingborg,
mødes bag hovedbygningen i Jagthytte.
Mødetid kl. 08.00.
Prøveleder: Bo Christensen, Skovgårdsvej
7, Hastrup. 4720 Præstø, tlf. +4560190375.
E-mail: barmosen62@gmail.com
Dommer: Kim Staal og John Hilmer
Hansen.
Der kan købes morgenmad.
International vinderklasse m/ Cacit den
2. oktober ved Klovtoft – Kontinentale
Mødested: Klovtoftvej 10, 6230 Aabenraa.
Mødetid: kl. 08.30.
Prøveleder: Jesper Iversen, Lundtoftvej 5C,
6200 Aabenrå, tlf. 5219 9594. E-mail: ji@
soebopavilloner.dk.
ordf. Kristen D. Kjeldsen og Bo Bryndum
Jensen.

Foto: Jette Veggerby.
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Danmarksmesterskabet søndag
den 11. oktober
Mødested: Hjallerup markedsplads, Algade
43, 9320 Hjallerup
Mødetid: Velkomst og opråb kl. 8.00
Frokost: Hjallerup Markedsplads ca. kl.
13.00.
Afslutning: Engholm, Loftbrovej 50, 9400
Nørresundby.
Prøveleder: Frem til DM, fungerer Jesper
Kjærulﬀ Hansen som prøveleder og koordinator, men på selve DM d 11/10 2020 er
Anders Varming prøveleder.
Dommere:
Engelske: Ordf.: Flemming Sørensen.
Meddommere: Poul Valdemar Nielsen og
John Bak. Reservedommer: Poul Aagaard
Sørensen.
Kontinentale: Ordf.: Ole N Andersen.
Meddommere: Rene Jørgensen og Jesper
Kjærulﬀ Hansen. Reservedommer: Leif
Ekelund Jensen.
Andet: Der kan købes rundstykker og kaﬀe
om morgenen. Til frokost kan der bestilles
helstegt pattegris, med tilbehør ved henvendelse til Kaj Hvolgård på mobil 3028 3785

5-Klub samarbejdet
International vinderprøve lørdag den 26. sept. 2020
Dansk Vizsla Klub, Langhårsklubben, Dansk Weimaraner Klub,
KJS og Klubben for Gamle Danske Hønsehunde inviterer til
international vinderprøve på Samsø.
Mødested og tid: Sælvigbugtens camping, Staunsvej 2, 8305
Samsø kl. 08.30
Færgen: Færgen afgår fra Hou kl.: 07:00 og ankommer Samsø
kl.:08:00 og afgår igen fra Samsø kl.: 18:15.
Pladsreservation til færgen: Tlf.: 70 22 59 00 eller www.tilsamsoe.dk. Det er vigtigt at bestille plads! Deltagere fra Sjælland
bedes kontakte prøvelederen.
Vær opmærksom på evt. rabat på en dagsbillet ved bestilling.
Prøveleder: Holger Pedersen, Højvangsvej 21, 8305 Samsø.
Tlf.: 40 42 17 38 e-mail: ﬁndholger@os.dk
Dommer: Uﬀe Jacobsen m. ﬂ.
Tilmelding skal ske på www.hundeweb.dk senest den 18. september 2020.
Har du ikke mulighed for at tilmelde på hundeweb, kontakt da
prøvelederen.
Vedr. samkørsel så kan prøvelederen kontaktes.
Eftertilmelding, hvis adgangsgivende præmiering opnås, kan
ske ved at kontakte prøveleder.
Eventuel overnatning og madpakker: Kontakt Sælvigbugtens
camping/Birthe på tlf.: 86 59 07 07. Der kan overnattes i campinghytter og værelser.
Fælles morgenmad fra kl. 8.30 skal bestilles ved Birthe – pris
kr. 50.

Foto: Kim Henriksen.

Jagtbrugshunde.dk
indbyder til efterårs anlægstest AT – 2020
På prøverne kan deltage, unghunde fra alle stående racer som
er født efter den 1. oktober 2018.
På prøverne har medlemmer af klubber i Jagtbrugshunde.
dk samarbejdet, fortrinsret. Medlemmer af andre specialklubber optages på prøverne, hvis muligt. Ved fuldtegning skal der
forventes, at man kan blive ﬂyttet til en anden prøve hvis der er
mulighed for det.
Tilmeldingen på hundeweb.dk under type: Jagtbrugshunde.dk
AT torsdag den 27. august, Samsø
Mødested og tid: Højvangsvej 21, 8305 Samsø kl. 08.30.
Max. Antal hunde: 5 Hunde, 1 hold.
Prøveleder: Holger Pedersen. Mobil: 40 42 17 38. Mail: ﬁndholger@os.dk
Fælles morgenmad: 50 kr.
Tilmeldingsfrist: 20. aug. 2020.

Hvis der bliver brug for ﬂere prøver, vil dette blive annonceret
senere. På grund af aﬂysning af UT i foråret, vil der for dem der
består AT kunne arrangeres afprøvning af harespor og hals på
spor på et senere tidspunkt.
For mere information: http://www.jagtbrugshunde.dk/
På prøverne skal medbringes stambog, lovpligtig hundeansvarsforsikring og dokumentation for gyldige vaccinationer. Uden
disse ingen start.
Husk at medbringe vildt på prøven, 1-2 ænder og 1-2 kaniner/
harer!
Med venlig hilsen
Anlægsprøveudvalget
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Dansk Jagthunde Derby 2020
Dansk Jagthunde Derby afholdes fredag den 11. og lørdag den 12. september i Nordjylland.
Standkvarter: Fårup Skovhus, Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum.
Prøveledere: Jes Krag og Asger Stein.
Følgende dommere er inviteret til indledende heat: Anton Dahl, Svend Aage Vad, Mogens Vestergaard, Poul Erik Dahl, Poul
Aagård og Hans Peter Clausen. 2. heat og matchning dømmes af :Anton Dahl (ordf.), Svend Aage Vad og Mogens Vestergaard..

Derbyprogrammet er som følger:
Fredag den 11. september
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00. Opråb og sammensætning af de enkelte hold til indledende heat. Morgenkaﬀe
serveres fra kl. 7.00. Frokost i terrænet.
Lørdag den 12. september:
Mødested og tid: Standkvarteret kl. 8.00. Morgenkaﬀe serveres
fra kl. 7.00. Frokost i terrænet.
Startberettiget er hunde som har deltaget i lodtrækningen til
startrækkefølgen på årets derby.
Der henstilles til, at alle møder præcist til opråb. Ikke fremmødte hunde kan ikke deltage ved senere fremmøde.
Derbyudvalget anmoder om, at evt. afbud til årets Derby meddeles sekretæren hurtigst muligt, da undladelse af dette kan
have indvirkning på sammensætning af holdenes størrelse.
Bestilling af værelser foretages ved direkte henvendelse
til Fårup Skovhus, Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum Tlf.
98881145
For Derbyudvalget: Asger Stein, Ved Gadekæret 21, Hørup,
3550 Slangerup. Tlf. 40331037.
Dansk Jagthunde Derby er sponsoreret af Prof. Dog
Foto: Kenneth Asmussen.

5-Klub samarbejdet
Schweissprøve
For Dansk Weimaraner Klub, Langhårsklubben, Dansk Vizsla
Klub, Klubben for Gamle Danske Hønsehunde og Klubben for
Jagthunde uden Specialklub

Der kan tilmeldes i 400/3t og 400m/20t og 1000m/20t, både
med klov og sprøjtespor (ingen mulighed for rapportering).
Dommer: Verner Lauritsen og Kristian Graversen.

Søndag den 18. oktober 2020 i Store Dyrehave, Nordsjælland.
Mødested: Kirkeltehusvej 8, 3450 Allerød.
Prøveleder: Ida Thyssen, Tlf. 20712268, mail: ida.thyssen@
hotmail.com.
Tilmelding skal ske på „Hundeweb“senest fredag den 2. oktober 2020.
Deltagere: Max 16 hunde fordelt på 3 hold. Prøven er åben for
andre racer i henhold til DKK`s schweissprøveregler.
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Regelsæt: Adgangskrav og bedømmelse efter DKK`s schweissprøveregelsæt, der kan rekvireres ved henvendelse til DKK`s
kontor eller ses på DKK`s hjemmeside.
Prøvegebyr: 400m/3t 500 kr. - 400m/20t 550kr. - 1000m/20t
850kr.
Stambog og vaccinationsattest skal medbringes på prøve dagen, ligeledes resultatbogen (hvis resultatet ønskes indført).
Man bedes selv medbringe spise og drikkelse.
Mødetidspunkt samt en tredje dommer oplyses senere.
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Formand:
Jens Toft Nielsen, Fjellebrovej
11, 5750 Ringe.
Telefon: 29 21 85 55
e-mail: formand@ruhaar.dk
Kasserer:
Steen Langkjær, Stærevej 13,
3200 Helsinge. Telefon: 53 66
78 40.
e-mail: kasserer@ruhaar.dk
Klubredaktør:
Vibeke Gude, Mosevænget 8,
7160 Tørring. Telefon: 40 30
35 36.
e-mail: jagthunden@ruhaar.
dk

www.ruhaar.dk

Fra formanden
Første del af 2020 har været
noget anderledes ind tidligere
år pga. Covid-19. Vores hovedprøve blev aﬂyst, vores generalforsamling er blevet ﬂyttet
et par gange, udstillinger og
prøver blev aﬂyst, og hundetræning har været aﬂyst.
Efter alle disse ændringer er
tingene dog så småt ved at
komme i gang, vel vidende, at
tingene hurtigt kan ændre sig
på ny.
Efter fald i hvalperegistreringer sidste år ser det umiddelbart ud til, at der kommer
væsentlig ﬂere hvalpe i år,
og det ser ligeledes ud til, at
hvalpene kan sælges. Er det på
grund af Corona situationen?
Jeg tænker både og. Jeg tror
ikke, at man lige køber en ruhåret hønsehund, fordi det kunne
være interessant, men derimod
er min fornemmelse, at dem,
der har gået og overvejet at
anskaffe sig en ny hund, har

kunnet ﬁnde tiden til det.
Derfor er det vigtigt, at alle de
nye hundeejere får den bedste
start. Den bedste omtale, vi
kan få af vores hunderace, er
positive tilbagemeldinger fra
nye hundeejere. Lokalområderne gør et stort arbejde for at
tage godt imod nye hundeejere.
Vi er den største klub inden
for stående jagthunde, og vi er
samtidig én af de klubber, der
har de mest erfarne og dygtige
hundetrænere/-ejere. Alle
disse folk har racen og klubben
behov for! Vi har lokalområder,
som kører helt fantastisk, men
vi har også områder, som har
behov for hjælp. Der er områder, hvor der er lille - eller slet
ingen - aktivitet.
Hjælp racen og klubben og
tilbyd jeres hjælp!
Klubbens første aktivitet efter
Covid-19-nedlukningen bliver
vores Bredstenudstilling d. 8.
august.

Vi har de andre år stået tæt
op af Korthårsklubben, men
på grund af Covid-19 bliver der
holdt afstand mellem de to
klubber. Vi håber naturligvis på
stor deltagelse i år.
Vores årlige efterårsvinderklasse er i skrivende stund
faldet på plads. Vi har valgt at
ﬂytte samlingssted/overnatningssted til Faxe, hvilket giver
vores medlemmer større mulighed for at vælge den form for
overnatning, som passer hver
enkelt. Hovedparten af værelserne har eget badeværelse.
Det er lykkes igen i år at få
plads til nogle kvalitetsklassehold, hvilket vi er meget glade
for, da det giver noget ekstra til
vores klubprøve.
Jeg glæder mig til at møde jer
igen efter denne Corona-tid.
Jens Toft
Formand for DRK

Fra redakt¯ren

Dansk Ruhår Klubs efterårsmarkpr¯ver

Tak for indsendte materiale
Jens Toft og Lars Malver.
UPS ingen nye historier fra et
medlem!!!
Troede måske Covid-19 gav
lidt luft til papir og blyant.

Dansk Ruhår Klubs internationale efterårsvinderklasser og
kvalitetsklasser lørdag den 26.
og søndag 27. september 2020.

Kalenderen
DRK´s efterårsmarkprøver 26.
og 27. september 2020

Vi afholder to vinderklasser, én lørdag og én søndag.
Vi har også i år fået mulighed
for at afholde kvalitetsklasse
prøver lørdag og søndag. I 2020
bliver det med udgangspunkt
fra Faxe, hvor vi har fundet
overnatningsmuligheder, hvor
deltagerne kan ﬁnde gode
overnatningsmuligheder med
mulighed for eget bad og toilet
på værelserne, der er ﬂere muligheder i ﬂere prislejer.
Afprøvningsarealerne bliver
både på tidligere arealer og på
helt nye arealer.
Vi har fælles mødested for
alle hold på Danhostel Faxe,
Østergade 4, 4640 Faxe. Begge
dage kl. 08.00. Det er også
her, vi spiser frokost, holder
fællesspisning lørdag aften og
overnatter.
Der er morgenmad kl. 7.008.00, frokost kl. 1300 og festmiddag lørdag aften kl. 1900.

Foto: Hanne Fris.

Foto: Annette Laursen.

Prisliste
Enkeltværelse pr. nat fra kr. 575
(inkl. sengelinned, håndklæder
og morgenmad)
Dobbeltværelse pr. nat fra
kr. 700 (inkl. sengelinned,
håndklæder og morgenmad).
Morgenmad kr. 65.
Frokost: Sandwich med kalkun kr. 69 med laks kr.79.
Sandwich kr. 69-79 kr som
madpakke.
Festmiddag lørdag aften kr.
300 med kaffe ekskl. drikkevarer.
I booker selv på en mail faxe@
danhostel.dk og afregner med
Danhostel, hvad I ønsker www.
danhostelfaxe.dk
Skriv i mailen i deltager i
markprøve ved Ruhårsklubben,
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da alle værelser er forud bestilt
af klubben.
Tilmelding: Sidste frist for bestilling af værelser/forplejning
er lørdag den 12. september
2020, kl. 24.00
Sidste frist for tilmelding til
vinderklasserne er søndag den
20. september 2020, kl. 24.00.
Tilmelding på Hundeweb.dk
Bestyrelsen håber, at mange
ruhårsejere vil deltage med
deres hunde i denne weekend,
samt deltage i den hyggelige
fællesspisning.
Flere informationer på www.
ruhaar.dk
På gensyn
Prøveleder Jens Toft
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Hundeudstillinger
Jens O. Petersen har skrevet et
indlæg om mangel på interesse
for hundeudstilling i Jagthunden nr. 6. 2019.
Undertegnede har aldrig været
særligt interesseret i at gå
på hundeudstillinger, men
netop derfor kan jeg måske,
give et bud på den manglende
interesse.
Jeg er naturligvis enig i ønsket
om en ”Ruhår der ligner og
dur”
Ruhår bedømmes efter FCI
Standard nr. 98. Heri står om
anvendelse:
”Svarende til sit brugsformål som alsidigt anvendelig
jagtbrugshund skal den besidde
alle de for racen krævede anlæg
og være brugbar til alt arbejde i
marken, i skov og i vand.”
Allerede her fremgår det, at
en udstilling ikke skal være en
skønhedskonkurrence, fordi
hundens eksteriør skal vurderes, efter de krav, der stilles til
hunderacens jagtlige brug. Jeg
ser her et problem i at anvende
allround-dommere, som næppe
har kendskab til ruhårens praktiske anvendelse.
Hvis jeg skal nævne et praktisk eksempel på et problem,
er det bedømmelse af hundens
hårlag. En allround-dommer vil
normalt ikke vurdere hundens
hårlag på bugen, men en dommer med kendskab til hundens
brug i krat og brændenælder
ved, at det er her, hunden især
har brug for et beskyttende tæt
hårlag.
Jeg ﬁnder det betænkeligt, at
det er Kennelklubben (ifølge
Jens Toft: Betragtninger efter
Bredsten) som systematisk
forhindre Ruhårsklubben i at
bruge egne dommere.

Jeg oplever vores hundeudstillinger som rene skønhedskonkurrencer, hvor der anvendes
meget lidt tid på egentlig
kvalitetsbedømmelse af den
enkelte hund, men meget tid
på at rangordne de bedste
hunde og endda -helt absurdkonkurrence mellem forskellige
racer. Jeg syntes, det er naturligt, at mange hundefolk ﬁnder
hundeudstillinger problematiske i forbindelse med at ﬁnde
de bedst egnede brugshunde.
I racens hjemland Tyskland, er
det klubben (VDD) som organiserer eksteriørbedømmelse
ved såkaldte Zuchtschau. Her
er der ﬂere dommere om at
bedømme den enkelte hund,
og det forgår meget, meget
grundigt. Form og hår bedømmes hver for sig på en 12 punkt
skala. Hundene rangordnes
ikke ud over, hvad der ligger
i antal points. Kun klubbens
egne dommere anvendes.
Zuchtschau kendes blandt
danskere bedst fra Hegewald
prøven.
Hundens bevægelser (og
temperament) bedømmes også
i galop.
Ifølge aftale mellem Initiativgruppen og DRK’s bestyrelse
afholdes ikke Zuchtschau i
Danmark i 2019-2021.
Hos andre jagthunderacer
kender man konﬂikter mellem de, som bruger racen til
praktisk jagt, og de, som alene
bruger hundene som kæledyr
og udstilling. Hidtil har ruhåren
ikke været populær hos ikkejægere, og det skal vi være
glade for. Racen har ry for at
være lidt ufredelig, og selv om
det ikke har noget på sig, har
det hidtil holdt ikke-jægere

væk fra racen. Jeg tror, vi skal
være forsigtig med at skabe
uheldig efterspørgsel efter
racen med billeder af alt for
mange nuttede ”rubasser”.
Racen er en alsidig jagthund,
ikke et kæledyr.
Jeg syntes, man kan stille
spørgsmål om hundeudstillinger, gør mere skade end
gavn for hunderacer, der skal
bruges til praktisk jagt. Hvis en
opdrætter primært vælger sine
avlsdyr blandt højtpræmierede
udstillingshunde, er der risiko
for, at disse hunde har middelmådelige jagtegenskaber,
og at opdrætteren går uden om
hunde med fremragende jag-

tegenskaber, men som ikke er
på toppen udstillingsmæssigt.
Risikoen er størst for racer med
mange ikke-jægere. Så jeg er
ikke nervøs for ruhåren, dels er
der næppe mange ikke-jægere,
der efterspørger racen, dels er
den udbredt i mange lande,
hvor der ikke avles efter skønhedskonkurrencer.
Lars Malver

En „rubasse“ Foto: Hanne Fris.

Kommentar til Lars Malvers indlæg:
Jeg vil præcisere, at jeg ikke har udtalt, at DKK systematisk forhindrer Dansk Ruhår Klub i at bruge egne dommere.
Men fakta er, at det er lidt af en opgave at vælge dommere til vores udstillinger, da det i DKK-vejledningen for udstillinger præciseres,
at klubberne skal følge DKK´s princip om, at en dommer ikke bør dømme samme race i Danmark inden for en periode af ét år.
Det vil sige, at hvis en dommer for eksempel har dømt en udstilling i september 2019, hvor Ruhåret Hønsehund har adgang, da kan vi
ikke bruge pågældende dommer før september 2020.
Med venlig hilsen
Jens Toft
Formand
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Dansk Ruhår Klubs
områder adresser og

aktiviteter

Foto: Hanne Fris.

Vendsyssel området:

Herning området:

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

Kontaktperson: Jesper Kjelds, Søholt
Alle 36, 8600 Silkeborg, 6120 1699

Thisted området:

E-mail: herning@ruhaar.dk

Kontaktperson: Lars Due Nielsen,
Høbjerg Hegn 4, 3200 Helsinge 4053
5846
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk

Egtved området:

Roskilde området:

Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen
Irupvej 5, 7755 Snedsted, 9793 61192764 6127
E-mail: thisted@ruhaar.dk
Marktræning i Vigsø
Lørdag den 22.8. kl. 09.30, torsdag
den 3.9. kl. 17.00, onsdag den 16.9.
kl. 16.00
Tilmelding til Ib 6146 1465 eller Ole
2679 2162 senest 2 dage før
Ræveslæbsprøve 28.8.2020
Ræveslæbsprøve Stenbjerg Klitplantage
Mødested Tyskebakken Nørhå, 7752
Snedsted (P-plads i skoven)
Fredag den 28.8.2020, kl. 17.00
Prøveleder: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7752 Snedsted, 2764 6127
Frist 23.8.2020
Marktræning i Sevel mandag den
7.9. kl. 17.00
Mødested oplyses ved tilmelding til
Poul Sørensen 8128 4918 senest 2
dage før

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

Fredensborg området:

Kontaktpersoner: Anders Stisen Pittersen, 3046 0248
E-mail: roskilde@ruhaar.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

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

Slagelse området:

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

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

Område Fyn:

Nykøbing Falster området:

Kontaktperson: Hanne Buhr 2264
3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk

Kontaktperson: Anders Juliussen, Lymosevej 7, 4930 Maribo, 2046 3844
E-mail: nykobing@ruhaar.dk eller
andersjuliussen@yahoo.dk

Aabenraa området:

Telefonliste:
Jørgen Madsen 2329 7959 (kasserer)
Pernille Pedersen 2425 9714
Jens Ole Dam 2323 3525

Marktræning i Krejbjerg søndag den
13/9- kl. 09.30
Mødested oplyses ved tilmelding til
Bent Riis-Jensen 3031 1259 senest 2
dage før
Mvh
Kaj Verner Nielsen

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

Randers/Grenå området:
Kontaktperson: I øjeblikket ingen
kontaktperson
Foto: Hanne Fris.
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Formand:
Per K. Kristophersen, Engtoften 21, Læsten, 8920 Randers. Tlf. 21 49 69 25.
e-mail: formand@korthaarklubben.dk.
Kasserer:
Ellen Jørgensen, Sønderkær
157, 7190 Billund. Tlf. 40 92
42 60.
e-mail: kasserer@korthaarklubben.dk.
Klubredaktør:
Stof til bladet sendes p.t. til
formanden.

www.korthaarklubben.dk

International efterårsvinderklasse
Korthaarklubben afholder lørdag den 26. september international efterårsvinderklasse på
terræner omkring Hellevad og Rødekro, såfremt
samfundet holder åbent. Der er reserveret terræner, der gør det muligt at afholde to vinderklasser.
Der er mulighed for tildeling af CACIT, og alt
efter antal tilmeldte får et antal af vinderne
adgang til Danmarksmesterskabet.
Mødested: Uge forsamlingshus Aabenraavej 115
Uge 6360 Tinglev.
Mødetidspunkt: Kl. 8,00.
Fortæring: Mulighed for køb af morgenmad fra
kl.7.00.
Prøveleder: Hans Martin Christensen Muskatvænget 17 6360 Tinglev Telefon: 2571 9148.
e-mail: vinderklasse@korthaarklubben.dk
Tilmelding: Via. www.hundeweb.dk Der sendes
ikke bekræftelse på tilmeldingen.
Hvis du ikke har adgang til internet, kan du
sende tilmeldingsblanketten til prøveleder
vinderklasse@korthaarklubben.dk prøvegebyr på
600,00 kr. kan indbetales i Jyske Bank Reg. nr.
7751 konto nr. 1152066. Husk at angive hundens
navn og stambogsnummer, samt ejers navn.

Sidste frist for tilmelding: Den 17. september.
Såfremt der ønskes middagsmad på prøvedagen,
skal dette bestilles ved Hans Martin Christensen
ved tilmelding. Det er ikke muligt at bestille
spisning på selve dagen. Dommere: Vil blive
oplyst på klubbens hjemmeside.
Fredag aften arrangement: Det er klubbens
tanke i lighed med forgangne år at arrangere
hyggeaften med lidt bespisning for en pris af 50
kr. Spisningen er kl. 19.30 på mødestedet Uge
forsamlingshus. Drikkevarer kan købes af klubben til rimelige priser. Tilmelding til fredag aften
arrangement til prøveleder Hans Martin Christensen på mail: vinderklasse@korthaarklubben.
dk eller tlf. 2571 9148.
Vi vil forsøge at inviterer årets jubilarer til
denne spisning,
Overnatning: Camping pladsen råder over tre
forskellige hyttetyper samt 10 stk. værelser. Det
er en god ide at være tidlig ude, hvis man vil leje
hytte eller værelse, da det er en meget brugt
campingplads. Tilmelding direkte til www.ugelystﬁskeri.dk.
Overnatning kan som i de forgangne år ske på
Uge campingplads, men på grund af et andet
arrangement er det nok en god ide at bestille
overnatning allerede nu.

Korthaarklubbens efteråshovedpr¯ve
Da det ikke har været muligt at
afholde klubbens hovedprøve i
foråret, har gode korthaarsfolk
i Ribe-området derfor tilbudt
at lægge terræn til en ungdoms- og kvalitetsklasse her i
efteråret.

Såfremt samfundet forbliver
åbent, inviterer klubben til en
efterårshovedprøve den 25.
SEP. 2020
Mødested og tid: Fårevej 17,
6771 Gredstedbro kl. 8.00. Mød

i god tid, og parker i det hold du
skal med i terrænet.
Der kan købes morgenkaffe
fra kl. 07.00, skal bestilles på
formand@korthaarklubben.dk.
Medbring selv madpakker og
drikkelse til frokost.
Prøveleder: Per Kaa Kristophersen, Engtoften 21, Læsten,
8920 Randers NV. Tlf. 2149
6925
E-mail: formand@korthaarklubben.dk.
Terrænansvarlig: Jakob Poulsen tlf. 4076 7237 og Boye Skak
Kristensen, tlf. 21827850
Der afprøves kun unghunde og
åben klasse hunde på dagen.
Tilmelding på Hundeweb senest 13. september 2020.
Efter dagens afprøvning skal
bedste unge tæve, bedste unge
han samt bedste og 2. bedste
åbenklasse hund med en 1.
præmie ﬁndes.

Foto: Clement Pedersen.
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Klubben opretter et løbsk hold
for tæver (Rødt hold). I så tilJagthunden nr. 4/2020

fælde må man forvente et mix
af unghunde- og åben klasse
på det Røde Hold med følgende
klausul:
Løbske tæver må først luftes
ved ankomst til terræn for
afprøvning. På tæveholdet kan
også deltage andre tæver, der
ikke er løbske. Disse tævers
førere vil blive informeret om,
at der på holdet deltager løbske
tæver. De er dermed afskåret
fra senere at kunne indsende en
klage over, at disse løbske tæver
evt. kan have haft en negativ
indflydelse på deres hundes
præstationer. Det er derfor
frivilligt for nævnte tævers
hundeførere, om de vil starte på
dette specielle tævehold.
Det vil ikke være muligt for
løbske tæver fra det røde hold
at deltage i matchningen.
Afslutningen med pokaloverrækkelse ﬁnder sted på Fårevej
17, 6771 Gredstedbro. Her vil der
være mulighed for at købe en
kop kaffe og kage.

KORTHAARKLUBBEN

Aktivgrupperne
Kontaktpersoner:
Aktivgruppen Vendsyssel
Grethe Poulsen, Holtevej 140, 9700
Brønderslev. Tlf.: 23 44 66 02.
E-mail: grethe.poulsen@vr.center.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen,
Bragenholtvej 50, Langholt, 9310
Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289
469.
E-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn:
Opdelt i 5 mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen,
Bønnerupvej 13, Bønnerup, 8585
Glesborg, tlf. 61 74 17 06.
E-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk

Område 2 Viborg og omegn
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen,
Ørnelunden 24, 8520 Lystrup, tlf. 86
22 30 58.
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering, 8660 Skanderborg,
60 81 45 06.
E-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Jakob Albæk, Torstedvej 30, 6980 Tim, tlf. 20 10 69 17.
E-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Leif Ekelund Jensen,
tlf. 23 38 96 18.
E-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Fyn
Pt. Ingen kontaktperson.
E-mail: fyn@korthaarklubben.dk

E-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Majken Staal, Klokkervangen 20, 4983 Dannemare, tlf.
42 33 18 42.
E-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk
Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg,
Lærkevej 10, 3782 Klemensker, tlf. 29
90 90 74.
E-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Københavnsområdet
Kontaktperson Flemming Djarn tlf.
23102727.
E-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson René Olsen, Stationsvej 5, 4681 Herfølge, tlf. 53 54
38 54.

Foto: Kim Henriksen.
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Formand:
Rune Riishøj, Over Spangen 6,
7800 Skive. Tlf: 22 84 83 65.
email: riishojdmk@gmail.com
Kasserer:
Sussie Mattsson, Langholmvej 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

Godt i gang
Så er hundearbejdet kommet
godt i gang igen. Generalforsamlingen er forhåbentligt vel
overstået, og efterårets markprøver er planlagt på Sjælland
med mødested i Stenlille.
Ung og åben klasse d. 26.9. og
vinderklasse d. 27.9.
Schweissarbejdet fortsætter.
Fuldbrugsprøver planlægges,
og apporteringstræningen er
i fuldt sving. Diverse emner
bliver hjembragt.
Mine hunde havde også på
en varm sommerdag været på
tværs af en dejlig skovsø ﬂere
gange. Ænderne apporteret.
Næste morgen blev jeg dog
noget chokeret over at opdage
en ﬁskekrog, som sad godt
fast i maveskindet på den ene
af hundene. Det gik heldigvis
godt denne gang, men stof til
eftertanke.

Uha! Foto: Ellen Greve

44

Vestjydens Fendi - Dansk Sporchampion
Når man anskaffer sig en
kleiner münsterländer (KLM),
er titlen DKSCH (Dansk sporchampion) ikke det første, man
tænker på. Statistisk set må
det være ganske svært for en
KLM. Der er nemlig i skrivende
stund kun tre hunde repræsenteret i avlsregistret.
Hvordan kan det være. Hvad
kræves der? For at blive
DKSCH skal hunden have en
1. præmie på både på et 20
timers og et 40 timers 1000m
schweissspor. Den skal have
bestået ræveslæbsprøven med
4/4. På udstilling skal den have
opnået mindst Very good i
åben klasse/brugsklasse, efter
at den er fyldt to år, og så skal
hunden være HD-fri.
Da såvel Vestjydens Fendi
som hendes mor Vestjydens
Abby er DKSCH, er det oplagt
at sige, at det ligger i linien.
På den anden side har begge
hunde mange søskende, der
ikke har opnået samme resultater.
For mig handler det det ikke
om race. Det er den stående
hund, der har min interesse. En
velgående og lydig hund, der
arbejder for sin fører, er altid og
uanset race en fryd for øjet til
glæde for enhver jæger.
Nøglen til at få/lave en dygtig
hund, der både kan gå spor/
schweiss og magter at opnå at
blive DKSCH, er præcis en hund,
der arbejder for sin fører. Når
det drejer sig om schweissspor,
skal det bygge på tillid mellem
hund og fører, og det er vores
opgave som hundefører at
opbygge denne tillid, der får
hunden til at arbejde for os.
Når man træner på schweiss
med vores hunde, som er stående hunde, skal man huske,
at de er avlet til at arbejde
før skuddet. Deres største
medfødte passion er at ﬁnde
levende vildt og bringe det for
bøssen. Vi, der færdes i prøvesystemet, stiller rigtig mange
krav og opgaver til vores hunde.
Derfor giver jeg altid en kommando, når hunden skal udføre
en opgave.
Schweisskommandoen er:
– Søg spor. Herudover er proceduren omkring opstart altid

ens. Det er medvirkende årsag
til, at jeg aldrig laver en opstart, hvor hunden skal sættes
af, medens jeg selv undersøger
anskudsstedet.
Teorien er her, at hunden skal
blive interesseret i det, som jeg
kigger på, komme listende, og
så tage sporet op. I min verden
er det total forkert. Hvem kan
sætte en seks til otte ugers
hvalp af? Når jeg har sagt sit til
min hund, skal den blive siddende. Hvorfor skal jeg da lære
hunden en startprocedure, som
hurtigt skal laves om igen, når
hunden skal i „boksen“?
Når jeg starter med den lille
hvalp, giver jeg kommandoen:
– Søg spor! Jeg har selvfølgelig
placeret mig sådan, at hvalpen
ikke kan undgå at ﬁnde sporet.
Sporet er ikke vigtigt. Det essentielle er, at hunden lærer
kommandoen og proceduren.
Det næste er, at hunden
altid skal have succes under
indlæring. Den skal ikke være
det mindste i tvivl om, at man
virkelig er glad og tilfreds med
den, når „dyret“ ﬁndes.
På facebook ser jeg tit hundeførere lægge billeder med
oplysninger om, at de nu har
gået ﬂere tusinde meter på
ingen tid, og at der har været
adskillige sporelementer. Er
det muligt? Måske, men løste
hunden opgaven helt selv? Det

er her, man skal være mega
selvkritisk og ærlig over for sig
selv.
Jeg har i øjeblikket ﬁre hunde,
der alle er DKSCH, og som har
deltaget i en del 40t/1000m
prøver. Jeg har aldrig prøvet
at få en 1. præmie på ”ingen
tid”, men hunden har løst
opgaven sammen med mig.
Det er et makkerskab, der fører
frem til 1. præmien. Du er kun
med for at hjælpe hunden i at
undertrykke sin lyst til at jage
levende vildt.
Det kan ikke pointeres nok, at
det er et makkerskab, der bygger på hundens tillid til dig og
troen på, at den kan løse den
opgave, som du giver den med
kommandoen søg spor. Din
evne til at lade hunden arbejde
(selv holde kæft), observere og
læse dens signaler er afgørende, når den går sporet, når
den mister koncentrationen,
og når den går på aﬂedning. Du
skal kunne „tale“ med hunden
på dens signaler og gennem
linen.
Når du kan dette, og når din
hund på kommandoen søg spor
går i gang med opgaven, medens den udstråler, det klarer
jeg, så er du og din hund godt
på vej mod et dansk sporchampionat.
Torben Haugaard

Fendi vinder sin første schweissprøve 2016. Foto: Torben Haugaard.

Jagthunden nr. 4/2020

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

En talentfuld unghund
gad, tænkte jeg, at nu prøver
jeg da bare lige hvalpen. Han
tøffede troligt derudaf på et
400 m 3 timers spor – kursen
var klar.
Siden byggede vi bare på,
sørgede for masser af belønning og variation i sporene,
wiedergange, knæk osv. frem
for lige stræk.

Kirsten og Ebbe. Foto: Kirsten Rübner-Petersen.

Jeg startede schweisstræning
med Ebbe allerede, da han var
otte uger med selvfølgelig helt
små spor. Han syntes, at det

var mega sjovt, stod og hev i linen i garagen. Efter et par uger
havde jeg egentlig lagt et spor
til den gamle, men da han ikke

I Ebbes korte tid på banen har
han opnået ﬁre 1. præmier på
ﬁre prøver. 4½ måned gammel
ﬁk han sin første 1. præmie efter at have gennemført 400 m
3 timers schweissspor i øsende
regnvejr. 400 m 20 timers spor
blev fuldført, da han var 6½
mdr.
Så skulle vi vente på, at han
blev 10 mdr og dermed klar til
at fortsætte. Men prøverne
blev aﬂyst hele foråret. Øv! - og
Ebbe nu på vej i pubertet! Åh
nej, kunne vi holde fokus? Ja,

for Ebbe elsker at gå spor. Jeg
kunne bruge tiden til at arbejde
på at få farten ned, uden at
han trækker for hårdt i selen
og derved bruger for mange
kræfter.
Endelig blev det prøvetid igen.
1000 m 20 timer 1.pr 13½ mdr.
gammel, og 1½ måned senere
knap 15 mdr. gammel blev det
til en 1 præmie på 1000 m 40
timers spor.
Ebbe arbejder selvsikkert
og meget intenst på sporet,
også selvom jeg sommetider
forsøger at overbevise ham om
noget andet. (Stol på hunden).
Han er helt sikkert klar til at
fortsætte med nye udfordringer, og hvem ved, hvad der
venter os som det næste?
Vi ses derude et sted.
Kirsten Rübner-Petersen

Kleiner münsterländeren, den omstillingsparate hund
Grunden til, at jeg tilbage i 1993
valgte en kleiner münsterländer, var, at min fætter havde
en kleiner, som var til den
gode side, pænt sagt, den var
tyk!! Men trods overvægt løste
hunden alle de jagtlige opgaver,
den blev præsenteret for, og
samtidig var den en fantastisk
familiehund.
Jeg blev spurgt, om jeg havde
lyst til at skrive en artiklen om
min tæve Hulbæk Iben kaldet
Lia. Jeg hentede hende hos
opdrætteren Chris, som havde
kennel Hulbæk. Lia var otte
uger gammel, da vi hentede
hende og fuld af krudt, som
alle hvalpe er i den alder.
Træningen af Lia blev selvfølgelig startet blødt op, som man
gør med hvalpe og unghunde.
Derefter fulgte apportering,
schweiss, mark- og skovtræning, så hun blev klar til diverse
prøver. - Og ikke mindst naturligvis til jagt.
Når man bor et sted i Danmark, hvor man er så heldig, at
sneppetrækket i efterårsmånederne kan give en god jagtdag,
så kan man få et fantastisk
samarbejde med sin stående
hund. Til denne jagtform skal
man bruge en hund, der går i

en god kontakt til fører uden
brug af ﬂøjte og råb i skoven.
Samtidig er det vigtigt, at
hunden skal have selvstændig
respekt for hårvildt, ligesom
det gør sig gældende på danske
markprøver.
På et tidspunkt manglede der
hundeførere på Læsø, og da
Lia (og jeg) havde bestået 3 og
20 timers anerkendt schweissprøve, blev jeg opfordret til
at søge ind i registeret. Derfor
stillede jeg mig selv spørgsmålet: Kan min hund bruges som
schweisshund?
Men en ting er at gå et spor,
en anden ting er det, når hunden ikke altid arbejder i line, og
hun ofte selvstændigt skal løse
opgaver, hvor et dyr måske skal
affanges/aﬂives langt fra mig.
I første omgang takkede jeg
pænt nej til opfordringen, men
på et tidspunkt i en bukkejagt
i 2017 blev jeg ringet op og
spurgt, om jeg ville hjælpe med
en eftersøgning. På daværende
tidspunkt var der ikke nogen
registreret schweisshund på
Læsø. Jeg mente, at vi sagtens
kunne give det en chance.
Da vi startede eftersøgningen, fandt vi kun ganske små

Lia på arbejde. Foto: Christian Thorsen.

dråber blod på anskudstedet,
og efter at Lia havde gået
ca. 500 m i rem, så vi et dyr
springe. I sårlejet fandt jeg 2
dråber blod, og jeg besluttede
at slippe Lia. Efter en hetz med
fuld hals på to til tre kilometer
affangede Lia bukken. Det viste
sig, at bukken kun var snittet
i en muskel på forbenet uden
knoglebrud.
Den aften besluttede jeg
mig for at søge optagelse i
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Schweissregisteret.
Det viste at være en rigtig god
beslutning, for Lia har haft
utallige eftersøgninger både på
efterårsjagter, i bukkejagten og
traﬁkpåkørsler.
Jeg fik spørgsmålet, om jeg
kunne skrive en artikel om,
hvorvidt en kleiner münsterländer er omstillingsparat. Dertil
må jeg sige, at en kleiner lever
fuldt op til min forventning
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til dette. Det bliver til mange
sneppejagter i løbet af en jagtsæson, her går Lia stadig ikke
efter hårvildt. Det er, som om
hun ved, at det kun gælder fuglevildtet. Men bliver der på en
jagt anskudt et stykke hårvildt,
omstiller hun sig hurtigt til at

hetze på dyret.
Selvfølgelig er der mange fordomme på grund af en kleiners
størrelse. – Kan sådan en bette
hund affange et stykke hårvildt? – Kan den magte at stille
et anskudt krondyr? – Kan den
overhovedet løse en opgave

med en gal anskudt ræv? Til
dette må jeg bare konkludere,
at ja, det kan den sagtens, og
den arbejder på præcis samme
niveau som en hvilken som

helst andet jagthund.
Så konklusionen må være, at
ja, en kleiner münsterländer er
meget omstillingsparat.
Christian Thorsen

Der er i dag kun ﬁre kleiner münsterländere optaget i Schweisshunderegistret.

Hundens fantastiske lugtesans
kommer, at udåndingsluften
ledes ad sin egen vej ud af
næsen, hvilket muliggør, at
duftpartikler kan forblive i
længere tid i næsen, og dermed
øges hundens registrering af
dem.
Impulserne går ad en meget
direkte forbindelse til hjernen.
Lugtesansen optager 1/3 af
hundens hjernekapacitet.
Hunden respirerer også på sin
egen måde. Den snuser aktivt
og opfatter fært i korte, hurtige
snifåndedrag. Den sniffer 10-20
gange. Derefter trækker den
vejret. Det er bare en lille portion luft, som kun går ind i næsen, ikke ned i lungerne. Derved
mættes lugteepithelet ikke. En
gang imellem løfter den dog
hovedet for at trække frisk luft
ind i næsen og fortsætter så
sporet bagefter.

Sikki søger fært. Foto: Ellen Greve.

Det er velkendt, at hundens
lugtesans er ﬂere millioner
gange bedre end menneskets.
Men kan vi overhovedet forstå
og forestille os, hvor meget en
hund egentligt opfatter?
Ser vi lidt bort fra det traditionelle jagtarbejde, er det
imponerende at opdage, hvor
mange steder hundearbejde
ﬁnder anvendelse i vores
samfund. Specialsøgehundene
er trænede til at markere speciﬁkke dufte. Vi kender dem som
narkohunde, bombehunde,
forureningshunde, redningshunde, m.m..
I sundhedsvæsnet møder vi
kræfthunde, der er trænede til
at opdage kræft ofte i tidlige
stadier ved at snuse til urin,
spyt, respirationsluft, blod,
afføring og vævsprøver. De kan
påvise prostatakræft, blærekræft, lungekræft, tarm-,
bryst- og livmoderhalskræft.
Selv træning af coronahunde
har været nævnt.
Andre opgaver bygger på
hundens evne til at både at
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opsøge, men også forfølge en
fært. Til at gå et spor. Vi kender
politiets patruljehunde, der
søger efter savnede personer
og undersøger gerningssteder
for fært ved forbrydelser. Det er
også hundens speciﬁkke evne
til at gå spor, som vi anvender i
vores schweissarbejde.
Forudsætningerne for hundens
fantastiske lugtesans ﬁnder vi
i ﬂere forhold. Hundens snude
er anatomisk skabt til denne
forﬁnede opgave. Jo længere
snude hunden har, desto bedre
lugtesans. Gennem de individuelt bevægelige næsebor
ledes indåndingsluften med
lugtmolekylerne ind til næsehulens bageste og øverste dele,
lugteepitelet, som er udformet
således, at overﬂaden bliver
så stor som muligt. Gennemsnitligt angives det til 100 cm2,
medens vores til sammenligning kun er ca. 5 cm2.
Hunden har op i mod
200.000.000 lugteceller med
hver 100-150 sansetråde. Hertil

Selve færten består af en
masse kemiske bestanddele,
som tilsammen udgør en
luftformig duft. Hver gang et
menneske går en tur, efterlader det millioner af celler fra
huden, sved, og forskellige
dufte. Faktisk frigiver vi 40.000
hudceller i minuttet. Denne
luftfært kaldes dynesporet.
Den er i naturen i 25 minutter,
og det er denne fært, som er
medvirkende til, at hunden ikke
går lige i sporet. Dynefærten
kan få hunden til at gå op til 4
m fra sporet.
Andre påvirkninger sker bare
ved, at en persons/dyrs fodtryk
træder på en hård eller blød
grund. Det ændrer strukturen i
underlaget og skaber en knust
vegetation og en bakteriel forrådnelsesproces. Dette giver
en anden fært, som vil være i
spil tre til ﬁre timer, men efter
4 timer er den vanskelig at
påvise.
Vigtigst er kernesporet, den
individuelle fært, som danner grundlaget for sporsøget.
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I personundersøgelser taler
man om ’smørsyre’, den duft,
som kommer ud af vores sko,
sammenholdt med andre dufte
personen har afgivet. I vores
regi er det schweissen, klove og
den fært, som vildtet afsætter,
der danner kernesporet.
Flere faktorer påvirker færten.
Temperaturen spiller en rolle på
færtforholdene. I et varmt miljø
frigives ﬂere duftmolekyler end
i et koldt miljø. Den varme person giver ﬂere duftmolekyler
fra sig, og det er derfor lettere
at ﬁnde en varm person i kolde,
tørre omgivelser.
Vejret påvirker også færtforholdene. De vil ændre sig alt
efter, om det er tørvejr, regn,
blæst eller stille vejr. Der frigives ﬂest luftmolekyler i fugtigt
miljø. Dufte er vandopløselige,
og derfor virker lugtesansen
bedst i fugtigt vejr. Samtidig
afstemmer hunden sit luftindtag og regulerer dermed
næsens slimhinder efter luftens fugtighed. Er luften tør, vil
hunden kun lukke fra 0-45 %
luft ind. Ved god luftfugtighed
lukkes 45 – 65 % ind, medens
der ved våd og fugtig luft lukkes 65 – 100 % ind.
Tiden spiller en rolle. Sporet
henfalder med tiden. Jo friskere
spor, jo mere fært. Generelt
gælder det, at mængden af
fært stiger, jo nærmere hunden
kommer byttet. Hunden kan
erkende tidsforskel i fodaftryk
i forholdet 1:36.000. Dette
muliggør, at hunden kan bedømme, i hvilken retning dyret
/personen er gået. Hvor gammelt et spor kan blive og stadig
være anvendeligt, vil afhænge
forholdene for det individuelle
spor.
Underlaget for sporet spiller
også en rolle. Et blødt, fugtigt
underlag som en skovbund, vil
holde meget bedre på færten end et spor på et hårdt

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
underlag som fx sten og asfalt.
Endelig er aﬂedningsfært en
distraherende faktor.
Det er en forudsætning for
et effektivt sporsøg, at man
har en hund, der har evne og
villighed til at samarbejde med
sin fører. Den skal have en god
jagtlyst, godt temperament,
kunne koncentrere sig, være
modig og nervefast. Desuden
skal den være i god fysisk form,
da veltrænede hunde trækker
vejret mere gennem næsen.
Det er byttedriften, jagtlysten, som ansporer hunden, og
derfor er det heller ikke nogen
skade til, at hunden er sulten,

da en fuld mave nedsætter
lugtesansen kraftigt.
Som I kan se, er hunden
veludstyret. De ﬂeste elsker
at arbejde. Jagtlysten mangler
ikke hos en kleiner münsterländer. Det er op til føreren at
træne og lære at læse din hund
rigtigt. Og husk så lige, at vi i
en konkurrencesituation udskiller stresshormoner. Hunden
lurer os, selv om vi tror, at vi er
verdens mest rolige hundeførere.
Knæk og bræk
Ellen Greve

Kaya i terrænet. Foto: Ellen Greve.

DMK-områderne

DMK Viborg inviterer til hvalpemotivation.
Træning er startet. Vi træner hver
anden uge med afslutning i september. Nye hvalpe optages gennem
hele forløbet. Hvalpemotivation er
for hvalpe fra 10 uger til 6 mdr. Der
introduceres lydighed, socialisering,
håndtering, jagtrelaterede dufte og
emner. Vi træner i forskellige miljøer,
og derfor aftales træningsdage og
mødesteder løbende.Pris 300 kr. for
sæsonen.
Træner, Mette Post, mob. 40761184,
Tage S. Nielsen, mob. 21223262
Mere info og tilmelding på dmkviborg.dk / træning.

00 30 E-mail: Jagtlysten@gmail.com

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

Område Bornholm:
Kontaktperson: Kim E. Pedersen,
Violvej 8, 3720 Aakirkeby. Tlf.
21309634, E-mail:kim.eilif.pedersen@brk.dk
Aktiviteter annonceres på facebookgruppen ”stående hunde Bornholm”

JAFI weekend 4. og 5. september
Har du og din hund lyst til at repræsentere racerne på DMK standen?
Henvend jer på tage@dmk-viborg.dk
En rigtig familiehund. Privat foto.

Område Holstebro:

Område København:

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

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

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

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

Område Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Geﬁonsvej 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 Århus/Grenå:

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

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

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

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

Kontaktperson: Pia Nielsen, Slettenvej 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.djurslandsjagthundeklub.dk

Område Østjylland:
Kontaktperson: Flemming Borregaard 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 Storgaard, Karl Jensens Vej 16, Tlf.: 21 92

Jagthunden nr. 4/2020

Vandtræning. Foto: Ellen Greve.
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Formandens spalte

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

www.gdh.dk

Sæt X I kalenderen
Marktræning Sjælland d. 23.
og 30. aug.
Mødested: Midtsjælland/
Stevns. Mere info i ugen op
til, når vi kender arealernes
beskaffenhed.
Tid: Kl. 9.30.
Betaling: 50 kr. kontant per
gang.
Tilmelding: Jesper på mobil:
20 72 22 77 eller mail: zp@
lightmail.dk
Generalforsamling 13. september kl 13.00
Tobaksgården, 5610 Assens,
Danmark
DJ markprøve 6. september
på Gunderslevholm i Herlufmagle Sjælland. Se yderligere på Klubbens hjemmeside
International vinderprøve, 5
klubs samarbejdet: d. 26. sept.
Samsø
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I skal lige have et par ord med
på vejen fra mig denne gang
også. Jeg håber, at I alle har
nydt sommeren sammen med
jeres hunde og dem I holder af.
Som I sikkert allerede ved, har
bestyrelsen fastsat en ny dato
for generalforsamlingen 2020.
Den afholdes på Tobaksgården
i Assens lørdag d. 13. september. Vi har sikret os at lokaler
og øvrige faciliteter til fulde
lever op til sundhedsstyrelsens

retningslinjer i forhold til Covid-19. Af hensyn til bestilling
af kaffe og kage, men også af
hensyn til opstilling af bord og
stole efter gældende retningslinjer vil vi bede jer om at melde
jer til Generalforsamlingen (Det
er dog ikke et krav for at kunne
deltage- men det vil gøre
situationen meget lettere at
håndtere) Se indkaldelsen.
Vi håber, at så mange af jer
som muligt kan ﬁnde tid til at
møde op til generalforsamlingen, for på den måde at bakke
op om vores fælles klub og foreningsdemokratiet. Foredraget
som var annonceret i forbindelse med den oprindelige generalforsamling har bestyrelsen
valgt at undlade denne gang, af
hensyn til covid19-situationen.
Hovedprøve lykkedes det os
desværre ikke at afholde i år.
Der gik vist både lidt bureaukrati og teknokrati i det, men
den korte version er, at vi
ikke kunne holde prøven i det
tidsrum, hvor terrænleder Niels
Hardy havde gode terræner til
rådighed, og der var derfor ikke
andet at gøre end at aﬂyse

hovedprøven 2020 – desværre.
Forud for sådan en prøve ligger der et kæmpestort stykke
arbejde fra særligt terrænleder
og prøveledernes side. Derfor
er det overordentligt glædeligt, at Niels Hardy har valgt
at fortsætte ufortrødent og
ikke lader det store arbejde gå
tabt. Der arrangeres i stedet
en anerkendt kvalitetsprøve
for kontinentale hunde i åben
– og unghundeklasse i DJ-regi.
Prøven er åben for alle kontinentale stående hunde, så
skynd jer at melde jer til. Det
bliver helt sikkert en fantastisk
dag på terrænerne omkring
Gunderslevholm.
Og så er det jo en glimrende
mulighed for lige at tjekke
terrænerne ud, inden vi forhåbentligt igen får mulighed
for at henlægge vores hovedprøve til terrænerne omkring
Gunderslevholm – Niels Hardy
har sagt, at han er klar med
terræner til hovedprøven igen i
2022. Sådan!
Vi ses derude
Med venlig hilsen
René Hansen, Formand

Klubmesterskab i apportering og
5 klub apporteringspr¯ven
Det lykkedes alligevel at
afholde 5-klubapporteringsprøven i Tørring 2020, som
traditionen byder. Apporteringsprøven var i første omgang
blevet aﬂyst pga. covid19-situationen, men med den gradvise
genåbning af Danmark fra 8.
juni, åbnedes der igen mulighed for at afholde apporteringsprøve – selvfølgelig under
forudsætning af at Sundhedsstyrelsens retningslinjer kunne
overholdes.
Prøveleder Iver Krogh var
hurtig til at gribe og løbe med
stafetten. I løbet af meget
kort tid ﬁk han stablet en
prøve på benene, med terræner, hjælpere og en dommer.
Prøven blev hurtigt oprettet på
hundeweb.
Ni ekvipager tilmeldte sig,
heraf seks gamle danske hønsehunde, en vizsla og to kleiner
münsterländer.
Vi mødte som vanligt ved

Ventetid i solskin er nu ikke så ring endda, når det nu er i godt selskab. Foto: René
Hansen.

Tørring Jagtforenings klubhus,
kl 8.00 til rundstykker og hjemmebragt kaffe m.m. Det vante
håndtryk som jo høre sig til
var udskiftet med en ”coronahilsen” –og selv om vi har haft
godt tre måneder til at vænne
os til det, føltes det stadig helt
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forkert, ikke at give skulle give
hånd, når man nu endelig igen
mødes med jagtkammerater
og hundefolk. Nå – nok om
corona.
Ni ekvipager deltog som sagt,
fem bestod og heraf var de ﬁre
gamle danske hønsehunde.

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
Der er udloddet to vandrepokaler til de gamle danske hønsehunde: 5-klubprøvens yngste
gamle danske hønsehund som
har bestået apporteringsprøven
og 5-klubprøvens bedste Gamle
Danske Hønsehund.
Tre hunde have opnået
maksimum point på 30; Aviaja
ført af Iver Krogh, Charletans
Nelson ført af Gunnar Thorkilsen og Strong Point Cassander
ført af Allan Thomsen. Ved
pointlighed siger proportionerne, at den yngste hund som
løber med hæderen. Dermed

blev begge pokaler vundet af;
Strong Point Cassander – fører
Allen Thomsen:
Stort og velfortjent tillykke til
Allan Thomsen og Strong Point
Cassander.
For to år siden afviklede vi for
første gang hovedprøve i apportering, for at tilfører apporteringsprøven en ny dimension
og med ønsket at rette et ekstra fokus på efterskudsarbejdet
med vores hunde.
De tre gamle danske som
havde opnået maksimumpoint,

De tre vindere i matchning om Klubmesterskabet. Foto: René Hansen.

skulle ud i en regulær matchning. Dommeren besluttede at
matchningen skulle bestå af
apportering af tre udkastede
duer, der skulle apporteres på
tid.
Første hund, der skulle apportere de tre duer, var Charletan´s
Nelson. Han lagde hårdt og
arbejdede godt. De to første
duer kom relativt hurtigt hjem
og blev aﬂeveret ﬁnt til hånd.
Den tredje due drillede noget.
Nelson søgte og arbejde godt,
men så samtidig lidt desorienteret ud? Ifølge udlægger
var Nelson meget tæt på den
tredje due ﬂere gange uden at
samle den op.
Til alles store overraskelse
lettede pludseligt en enkelt
agerhøne – så var der da ikke
noget at sige til at Nelson blev
distraheret. Nelson blev kaldt
hjem og tiden blev stoppet
på 8.01 min. To duer bragt
hjem. Smadder ærgerligt for
Charletan´s Nelson og Gunnar –
men sådan er gamet.
Stedet hvor agerhønen lettede
fra blev forsigtigt tjekket for
om der var en rede. Det var der
heldigvis ikke – det var faktisk
også meget tæt på klubhuset
og vel nærmest midt på skyde-

banen? For en god ordensskyld
ﬂyttede vi matchningen til et
nyt terræn.
Anden hund på banen var
Aviaja. Aviaja og Iver startede
begge ud med stor appel og i et
hæsblæsende tempo. Aviajas
var ubestridt prøvens ældste
hund og erfaringen fornægtede
sig ikke. 2.22 min. Var alt Aviaja
skulle bruge for at levere de tre
duer til Ivers hånd.
Tredje ekvipage på banen
lagde også friskt fra land.
Strong Point Cassander og Allan sørgede for spænding helt
frem til sidste due, som desværre drillede lidt. Cassander
kunne ikke rigtig få ordentlig
fært af duen til at startede
med og smed dyrebare sekunder. Alle tre duer blev leveret til
hånden på præcis 3.22 min.
Klubmester i apportering
2020 blev altså: Aviaja med
Iver Krogh ved roret. – Stort og
velfortjent tillykke
Super ﬂot arbejde af alle tre
ekvipager. Klubmesterskabet,
Matchningen og konkurrenceelementet tilføjede faktisk
apporteringsprøven en ekstra
og underholdende dimension.
Vi ses til næste år
René Hansen

Sommerlejr med hund
24 unge mennesker i alderen fra 10-18 mødte forventningsfulde op til en
DKK-ungdoms sommerlejr i Middelfart mandag d. 29. juni. Hver især havde
sin hund med, som de skulle have ansvaret for resten af ugen. En sommerlejr der var arrangeret af DKK ungdomsudvalg ved Katrine Jeppesen og
deres nye Formand Mikkel Saugmann Jensen.
De blev indlogeret to og to med deres hunde på værelserne. Dagene var
fyldt med masser af sjove aktiviteter med hundene såvel som mellem
deltagerne. Aktiviteterne var tricks-indlæring, nose work, orienteringsløb, rally-lydighed, juniorhandling, foredrag/oplæg om forskellige emner,
teambuilding, natteløb, workshops, hvor de ﬂettede legetøj til hundene,
bankospil og madlavning.
Hundene skulle af og til kunne være alene i deres medbragte bure –så
der ikke gik helt ragnarok i det, når de unge deltager skulle spise eller have
teori.
Alle mellem 10 og 18 år er velkomne, og man kunne deltage med alle racer.
Det eneste krav ud over medlemskab af DKK, er at barnet kan håndtere sin
hund. Asta Marie Ahm Hansen havde taget sin gamle danske hønsehund,
Paddy med..– Det har været en fantastisk uge, fortæller Asta Marie, og
smilet breder sig på hendes læber. Det at lære om andre aktiviteter og dermed at lære hunden nogle nye trick, giver et specielt bånd mellem hunden
og fører, siger hun og fortsætter: Og så det at se de andre racer og se deres
måde at arbejde på, ja deres specielle racetræk har også været sjovt at se.
Derudover er fælleskabet deltagerne imellem noget hun vil præcisere. – Vi
har haft det så sjovt sammen alle sammen. Det har været en uge jeg aldrig
vil glemme!
Så opfordringen er hermed givet videre: Der er masser af muligheder for
at give jeres børn nogle dejlige oplevelser med jeres jagthunde!
Lisbeth Ahm Hansen

Nogle af aktiviteterne kunne være ret udfordrende for begge.
Foto: Mikkel Saugmann Jensen.
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Generalforsamling
Husk generalforsamlingen søndag d. 13. september 2020 kl. 13:00
på Tobaksgården, 5610 Assens, Dan-mark.
Dagsorden, jf. vedtægternes § 11
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Valg af mindst 2 stemmetællere
• Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
• Forelæggelse af Årsrapport fra avlsrådet
• Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og
meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af formand. René Hansen (Jylland) (genopstiller)
• Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (minimum 2 fra Jylland

(minimum 1 hvis formanden vælges fra Jylland).
• Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Troels Djælund
(Sjælland) (genopstiller ikke), Iver Krogh (Jylland) (genopstiller), Kim Sørensen (Jylland) (genopstiller).
• Valg af 3 suppleanter (1 fra Jylland, 1 fra Fyn og 1 fra Sjælland)
• Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Der vil der blive serveret kaffe og kage.
Af hensyn til bestilling af kaffe og kage, men også af hensyn
til opstilling af bord og stole efter gældende retningslinjer vil vi
bede jer om at melde jer til Generalforsamlingen (Det er dog ikke
et krav for at kunne deltage- men det vil gøre situationen meget
lettere at håndtere)
Tilmelding til Troels Djælund troelsdj@msn.com

Gammel Dansk H¯nsehund i Canada
Det første år jeg læste til dyrlæge, gjorde jeg, ligesom alle
andre studerende gør - adopterede en hund fra et internat.
Mit valg var en voksen tysk
korthåret hønsehund. Han blev
min første hund, og han var bestemt den med mest arbejde i.
Han var kommet på internatet
pga. sin dårlige opførsel. Hyperaktiv, besat og destruktiv.
Vi arbejdede gennem hans
problemer med god træning.
Han lærte mig, hvad jeg ville og
ikke ville have i en hund. Min
mand og jeg begyndte at lede
efter en race, der ville være en
fremragende og ivrig jagtpartner, men rolig og lydig i hjemmet. Intelligent, men stabil, og
egnet til det canadiske miljø.
Under vores søgning stødte
vi på racen Gammel Dansk
Hønsehund. En race, jeg aldrig
havde hørt om i Canada før.
Den danske race havde alt,
hvad vi ledte efter, og jeg vil
aldrig glemme den perfekte
beskrivelse, der bedst opsummerer disse hunde: „De vil gøre
alt, hvad du beder dem om, for
at være din bedste ven.“
Vi kontaktede opdrættere
i Danmark og skabte vidunderlige venskaber med andre,
der var dedikeret til at bevare
denne race. Vi var glade for at
lære, hvor ﬂittig den danske
kennel Klub (DKK) var med at
opretholde den sunde genetik
på Gammel Danske Hønsehund. I modsætning til mange
af vores racer i Nordamerika,
er disse hunde ikke avlet efter
udseende, men til arbejde,
personlighed og omhyggelig
afstamning.
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Vores første hvalp kom til os
fra Kennel Borup. Vores første
hanhund, Radar (Bilbo) var ude
af Balder-linjen, og han rejste
til Canada i 2006. Han var
absolut perfekt. Jeg har aldrig
mødt en venligere hund. Han
var en god fuglehund og en
fremragende familiehund.
Det tog ikke lang tid for os at
overveje at få en tæve og introducere denne race til Canada.
Med støtte og opmuntring fra
vores nye venner i Danmark
overtog vi Echo (Tenna) i 2011
som et godt match til Radar.
Hun er den bedste sporhund,
jeg nogensinde har haft, og da
hun var to år gammel havde
hun sit første kuld hvalpe.
Familierne, der adopterede
hvalpene, ledte alle efter de
samme træk, som jeg havde
ønsket - udendørs entusiasme,
men indendørs ro. De fem
hvalpe gik til familier i Ontario, Quebec og New York. To
af familierne elskede deres
hunde så meget, de var først
på hvalpelisten ved det andet
kuld. Radar gik bort pga. en
hjertesygdom i en moden alder
af tolv år.
Siden da har jeg hjulpet og
mødt andre nordamerikanere
på udkig efter en gammel
dansk hønsehund, som også er
interesseret i at udvide racen.
Der er nu gamle danske hønsehunde i Ohio, New Hampshire
og Washington. Nogle familier
har dansk aner, mens andre er
outdoor-entusiaster, der leder
efter en god jagthund. Alle
lægger mærke til disse hunde,
både for deres enestående
håndtering af fugle og deres

Tango er blevet populær blandt de lokale jægere i Canada pga.
hendes succesfulde eftersøgninger. Foto: Roc Lariviere.

sporings kompetencer, men
også for deres fremragende
sind.
Vores yngste tæve Tango
(Ahm-Hansens Apple) ud fra
Kennel Ahm-Hansen er blevet
meget populær blandt de
lokale jægere, der har brug for
hjælp til at ﬁnde deres rådyr.
Hun er blevet berømt for sin
schweiss arbejde. Vi håber at
kunne modtage en hanhund
i år fra Kennel Nordenfjords
GDH for at være hendes partner
og sammen lave et kuld og
dermed fortsætte med at introducere denne race til Canada.
Flere og flere mennesker
kender nu til racen herover,
og jeg modtager regelmæssigt henvendelser fra folk, der
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er interesseret i en hvalp. Jeg
har været glad for at kunne
introducere nye beundrere til
GDH-hjemmesiden og facebooksiden, mens vi er i gang
med at danne en raceklub i
Nordamerika.
Vi anbefaler en international
kæledyrstransporttjeneste der
hedder ”Trust Forwarding”, de
gør forsendelserne af hvalpene
meget nemmere for alle parter,
når de ønsker at købe direkte
fra Danmark. Det har været en
velsignelse at have fundet ikke
kun disse vidunderlige hunde,
men også nye venner i Danmark, der har lært os så meget
om denne race.
Carolyn Lariviere DVM
Whiteﬁsh, Ontario, Canada

LANGHÅRSKLUBBEN

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

www.langhaarsklubben.dk

5-klub vinderklasse
5-klub afholder international
vinderprøve lørdag d. 26. september på Samsø.
Se annoncen side 37.

Seminar med Winfried
Lørdag, den 13. juni lykkedes
det endeligt at få seminar med
Winfried Edelmann og hans
assistent Christina Junkers.
Sidste år måtte det desværre
aﬂyses.
I år ﬁk vores formand udfærdiget et brev så Winfried og Christina havde dokumentation for
at komme til Danmark med et
anerkendelsesværdigt formål.
30 mennesker var mødt op.
Emnet var hvalpens træning og
prægning fra 8-16 uger.
Dagen startede hjemme hos
John Møller med morgenmad,
teori og frokost.
Under teorien indledte Winfried med at fortælle, at en
tysk langhår er en revirhund,
som kan alt brugsarbejde på
jagt. Han starter træningen, når
hvalpen er otte uger. Hundene
har ikke navne hos Winfried.
Der bliver kommunikeret med
ﬂøjten. Tvang kan gradbøjes på
mange måder. Faktisk udsættes hvalpen for tvang, allerede
når den fjernes fra sin moder.
Når hvalpen skal vænnes til
skud, starter han med balloner,
så 6 mm pistol, derefter 9 mm
pistol og til sidst haglgevær.
Ballon starter man med allerede, når hvalpen er 7 til ni
uger, der er den nemlig ikke
bange for lyde.
Jeg vil lige sige: – Pas på, når
en ballon sprænger. Min hvalp
tager nemlig den knaldede
ballon i munden, og så går den
vilde jagt. Den skal jo helst ikke
spises.
Når hvalpen skal lære at gå
schweiss, bliver der lagt lækkerier på hele sporet. Hunden
holdes i kort line og føreren
bestemmer tempoet. Winfried

Winfried Edelmann demonstrerer stand med ﬁskestang. Foto: Ida Thyssen.

lader hvalpen gå tilbage at
samme spor. Det, som det går
ud på, er at lære hvalpen at
følge en bestemt færd.
Da en af hans hvalpe var 10
uger, gik den et spor, der var 18
timer gammelt, længden var
360 skridt, og der blev brugt
200 ml schweiss.
Winfried synes, det er forkert
at kalde blodmel for kunstigt
blod, det er instant blod, ligesom vi har Nescafe er instant
kaffe. Instant kaffe er frysetøret kaffe, som bliver tilsat vand
inden den drikkes. Det samme
sker med blodpulveret.
Al teorien blev understøttet af
små videoklip.
Frokosten var grillede pølser
med kold kartoffelsalat, pølsebrød mv.

Om eftermiddagen kørte vi til
Sanddallundvej ved Vojens,
hvor Winfried viste med et par
hvalpe, hvordan træningen
med hurtig indkald, stand,
starten til apportering, og
hvordan arbejdet med schweiss
startes op.
Alt hvalpearbejde foregår i
lang line, så det kan hunden
lige så godt vænne sig til fra
start. I vandet er det vigtigt, at
linen man bruger her, kan ﬂyde,
ellers kan hundens ben nemlig
nemt vikles ind i snoren, og det
er meget uheldigt.
Efterfølgende tog Winfried
sine egne hunde ud og viste
vandarbejdet.
Vi ﬁk Gittes hjemmebagte
lækre kager og kaffe samt
noget slik undervejs.
Dagen sluttede af med lidt
torden og en masse regn.
IdaThyssen

Foto: Flemming Østergaard.

AT 2020
Jagtbrugshunde.dk inviterer til
anlægstest på samsø torsdag
d. 27. august.
Se annoncen side. 37.
Her ses stænger til brug ved markering til schweiss. Man kan også bruge tees fra golf, så er der en æske med pølser, en 15
meter lang line, der kan ﬂyde. På tennisboldene står der Fu, Fa, K og E, det står for Ræv, Fasan, Kanin og And. Når Winfried
drypper duftstoﬀer på boldende, kommer der dermed altid den samme duft på den samme bold. Der ligger en dummy med
bogstaverne MGP, den har alle duftene på. Der er tre bøtter, der alle indeholder hundens mad med kogt oksekød. Det er til
belønningen til, hvor sporet slutter. Når Winfried går med hunden er det altid i en kort snor, ikke de lange dressurliner, der har
man ikke samme føling med hunden. Foto: Ida Thyssen.
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Familiedag i Kreds Midtjylland
Vi mødtes lørdag den 20. juni
kl. 9.00 hos Charlotte og HP
Lauridsen i Brande, hvor vi som
sædvanligt begyndte med morgenkaffe og rundstykker.
Der var mødt 29 op, og der var
også nogle nye ansigter, som vi
ikke har set før. Blandt andet
var vi så heldige, at vi i år havde
fået besøg af nogle Korthårsfolk.
Da morgenkaffen var indtaget,
gik vi i terrænet, for at arbejde
med hundene.
Der var mulighed for at træne
apportering af ænder i vand,
duer og kaniner på land, ræveslæb, og for dem der havde
yngre hunde, blev der også
trænet slæb som forberedelse
til AT.

Vi mødtes igen til frokost kl.
13.00, hvor menuen stod på
grillede bøffer og pølser med
tilbehør.
Vi skulle selvfølgelig også
have den traditionsrige pølseapportering, som gav anledning
til nogle sjove situationer.
Dagen sluttede af med kaffe
og kage.
Vi vil fra Kreds Midtjylland
gerne takke Charlotte og HP, for
jeres store gæstfrihed og lån af
jeres suveræne faciliteter.
På kredsens vegne Ulrich.

Der er godt gang i vandarbejdet. Foto: Lene Wiberg.

Venter på, at pølseapporteringen skal gå i gang. Foto: Lene Wiberg.

Langhårsklubbens efterårsmarkpr¯ve 2020
Langhårsklubbens efterårsmarkprøve afholdes søndag den 27.
september.
Der kan tilmeldes i Unghunde- og åben klasse.
Angående vinderklasse, så afholdes den i samarbejde med
5-klub lørdag den 26. marts. Se separat annoncering for denne.
Mødested: Hammelev Bygade 9, 6500 Vojens og Bedsted Rideklub, Sivkrovej 39 B, Bedsted, 6240 Løgumkloster. Alle tilmeldte
vil få besked om hvilken af de to mødesteder de skal møde.
Mødetid: Kl.: 08:00, afgang til terrænerne ca. 08:30.
Prøveleder: Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, 6500 Vojens.
Tlf.: 29 26 39 85. E-mail: justm@webspeed.dk
Terrænansvarlig: Just Mikkelsen tlf.: 29 26 39 85 og John Møller
tlf.: 24 26 04 56.
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Tilmelding og betaling af prøven: www.hundeweb.dk, senest 21.
september.
Har man ikke adgang til internettet, kan man tilmelde ved at
ringe til prøvelederen og indbetale tilmeldingsgebyret på følgende konto: reg. nr.: 2720, konto nr.: 6281113389.
Husk at skrive hvem der har indbetalt! Pris kr. 350,Der kan bestilles madpakke senest 21. september hos Just Mikkelsen og frokosten indtages i terrænet. Der vil være mulighed for
at købe øl og vand.
Der vil være fælles afslutning på adressen Sivkrovej 39 B, Bedsted, 6240 Løgumkloster kl.: 16:00
Vel mødt til en dejlig dag!
På bestyrelsens vegne
Just Mikkelsen
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DANSK
WEIMARANER
KLUB

Formand:
Brian Visby Hansen. Tokeskovvej 4, Lindebjerg, 5560
Aarup. Tlf. 53 54 15 14.
e-mail: formand@weimaraner.dk.
Kasserer og klubredaktør:
Niels Møller Kongsbak, Viborgvej 308, 7830 Vinderup,
Tlf. 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@weimaraner.dk.

www.weimaraner.dk

Opdatering af
hjemmeside
Vi har i bestyrelsen besluttet
at kikke på vores nuværende
hjemmeside for at se, om det er
nødvendigt med opgraderinger
af siden. Årsagerne til, at det
er tid til dette, er bl.a., at det
tager lang tid at holde siden ved
lige, den samme tekst står ﬂere
steder og skal opdateres ﬂere
steder, hvilket øger risikoen for
fejl.
Jeg har i den forbindelse fået
opgaven med at beskrive,
hvad den nye side skal have af
funktioner og oplysninger. For
ikke at det bliver ”bestyrelsens
side” men ”medlemmernes
side”, vil jeg gerne høre alle,
om der er noget, de savner på
vores nuværende hjemmeside,
eller der er informationer, som
er fuldstændig irrelevante. Jeg
kan naturligvis ikke love, at alle
ønsker bliver opfyldt, men de vil
alle blive vurderet.
Har du ønsker til den kommende hjemmeside, så skriv venligt en mail til mig på kasserer@
weimaraner.dk
Med venlig hilsen
Niels

Redakt¯rens klumme
Forårets prøvekalender blev
ødelagt af Corona virus, men
når disse linjer skrives først i
juli, så ser det ud til at vi får et
normalt efterår med hensyn til
afvikling af prøver. Der er derfor
formentlig god gang i marktræningen på de høstede marker,
eller i roer, kartoﬂer eller anden
høj vegetation. Jeg er sikker
på, at det er top trænede og
motiverede hunde, der stiller
på prøver i eftersommeren.
Når man nu går og træner,
så er det let at lade tankerne
vandre og drømme om den
kommende jagtsæson. Først
kommer jagten på ænder og
gæs, hvor der gerne skal være
nogle gode apporteringer.
Senere følger hønsejagten på
marken og i hegnet, hvor vi
gerne ser vores hunde får gode
situationer for agerhøns og
senere fasaner.
Når vi kommer til sidst i oktober og november, starter de
større drivjagter, og igen skal vi
se nogle lydige hunde, der laver
fremragende apporteringer af
både fugle og hårvildt. Måske
de også tager en stand eller
to for en skovsneppe. Hvis det
sker, så er der ikke noget bedre
end at se en ny jæger skyde sin
første sneppe.
Når vi når december, er den
værste jagtlyst sikkert stillet,

og man kan nu drømme om de
nu erfarne fasankokke, som
har lært nogle tricks i løbet af
efteråret for at undgå hundene
– det er rart, når sådan en snu
kok bliver fundet og kommer
før bøssen og efterfølgende
perfekt leveret.
I januar er det ved at være
sidst på sæsonen, især for fællesjagterne, hvor der skal ﬁndes
de sidste snepper og fasaner,

der kan også komme et stykke
råvildt på paraden.
Når så jagtsæsonen er overstået, tænker jeg oftest, at det
er godt træningen starter igen
så jeg kan får trænet de mangler og unoder, som er blevet
afdækket i løbet af sæsonen.
Hermed er cirklen sluttet – I
ønskes alle en god prøvesæson
og ikke mindst den kommende
jagtsæson.

Jagtsæsonen venter forude. Foto: Thomas Brosdal.

Nyt fra klubredakt¯ren og kassereren
Har du noget på hjertet eller et
godt billede du gerne vil dele
med dine klubmedlemmer, så
send mig en mail med en lille
tekst og et godt billede. Det er
lige meget om teksten er korrekt skrevet, det ﬁnder vi ud af
senere.
Kommende aktiviteter:
26. august 2020 – SJD slæb- og
apporteringsprøve Ishøj
28. august 2020 – SJD slæb- og
apporteringsprøve Hobro
29. august 2020 – DWK kreds 2
lokal markprøve Klovborg
29. august 2020 – DWK kreds 2
generalforsamling Klovborg
6. september 2020 – SJD Markprøve Rønne
11. september 2020 – SJD
Markprøve Hobro
12. september 2020 – SJD

Markprøve Haslev
12. september 2020 – SJD
Markprøve Skive
13. september 2020 – SJD
Markprøve Næstved
17. & 18. september 2020 – SJD
Fulbrugsprøve Randbøl
18. september 2020 – SJD
Brugsprøve Ballum
18. september 2020 – SJD
Markprøve Simmersted
19. & 20. september 2020 – SJD
Fulbrugsprøve Grindsted
19. september 2020 – SJD
Brugsprøve Slagelse
22. september 2020 – SJD
Brugsprøve Gredstedbro
25. september 2020 – SJD
Brugsprøve Simmersted
28. september 2020 – SJD
Fuldbrugsprøve Auning
28. september 2020 – SJD
Fuldbrugsprøve Midtjyske

Jagthunden nr. 4/2020

2. oktober 2020 – SJD Markprøve Int. Vinderklasse
Rødekro
2. oktober 2020 – SJD Markprøve Int. Vinderklasse Præstø
2. oktober 2020 – SJD Fuldbrugsprøve Esbjerg
6. februar 2021 – 5 klub udstilling Uldum
7. februar 2021 – 5 klub udstilling Jægerspris
27. marts 2021 – DWK Jubilæumsprøve (åben og unghunde
klasser)
28. marts 2021 – DWK Jubilæumsprøve (vinder, åben og
unghunde klasser)
Husk at holde Jer orienteret
på www.hundeweb.dk om
prøverne gennemføres. Tilmelding til prøverne sker også via
hundeweb.
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VIZSLA KLUB

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

5-Klub apporteringspr¯ve Sjælland
Efter aﬂysning af mange af forårets prøver og
træninger var det dejligt at kunne gennemføre
5-Klub apporteringsprøven i Mogenstrup Grusgrav, Næstved, lørdag d.27.juni 2020.
Efter et par meget varme, vindstille dage var vi
heldige med et svalende let skydække og rimelig
vind, så ingen led overlast af varme.
Der var 15 tilmeldte hunde: fra 5-Klub kom seks
vizslaer (tre korthåret og tre ruhåret), en weimaraner og en tysk langhår. Desuden deltog en
korthåret hønsehund, fem ruhåret hønsehunde
og en labrador. Alle gik til opgaverne med stort
engagement, og hele prøven blev afviklet i god
stemning og med hyggeligt samvær, - selvom

der naturligvis blev holdt den foreskrevne afstand, sprittet hænder osv.
De tre baner havde selvfølgelig varierende
grader af forhindringer, og tre af hundene bestod
desværre ikke. Til gengæld ﬁk tre hunde (alle
vizslaer) max points og overgik til matching
om pokalen, hvor der apporteredes to kastede
ænder i vand på tid. Her vandt Busvizslans
Incredible Inuk med Per Stouby. 2. vinder blev
Daniavizslas Gonk (Harley) med Claus Secher, 3.
vinder Michens Kenzo med Per Stouby.
Tillykke! Tak til alle deltagere, hjælpere, prøveleder og meddommere for en god dag.
Anne Secher

Kasserer:
Tina Schulze, Agerupvej 33,
Agerup, 4360 Kirke Eskilstrup. Tlf. 26 21 46 43.
e-mail: ttm@pc.dk.
Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Rønnevej
4, 3770 Allinge. Tlf. 28 64 26
86.
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk.

www.danskvizslaklub.dk

Grusgraven: Dommere, deltagere og hjælpere. Foto: Nanna Brændgaard.

Formanden for DVK Nanna med en af dommerne Anne. Foto: Per Stouby.

54

Per med 1. vinder Busvizslans Incredible Inuk (tv) og 3. vinder Michens Kenzo
(th.). Foto: Nanna Brændgaard.
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Formand:
Poul Valdemar Nielsen, Holmvej 6, Kliplev, 6200 Aabenraa.
Tlf. 50 50 14 45.
e-mail: mail:pvn@uniq.dk.
Kasserer:
Benny Kuhlmann, Adelgade
113, 5400 Bogense.
Tlf. 29 90 72 71.
e-mail: bkuhlmann@e-mail.
dk
Klubredaktør:
Lasse Iversen Hansen, Hybenvej 34, 6740 Bramming. Tlf.:
20 42 46 35.
e-mail: lasse.i.h@gmail.com.

www.breton.dk

Nyt fra redakt¯ren
Mange ser nok frem til at deltage i prøverne i dette efterår.
Man kan med en vis ret kalde
foråret for ”Det forsømte
Forår”, og derfor er der nu tid
til at revanchere de mange
aﬂysninger.
I 2019 var ca. 240 startende
bretons på kvalitetsprøverne
inkl. brugsprøverne. Der blev
opnået 37 1. præmier, 37 2.
præmier og 2 3. præmier.
Præmieringsprocenten var på
31,7 %
Man kan jo stille sig selv
spørgsmålet, om det er ok?
Fordelingen de seneste fem år
ser således ud: 2018 – 22,7%
2017 – 22,7% 2016 – 30,9%
2015 – 37,1% Det giver et gennemsnit på 29,0% for perioden. Som det ses er der store
udsving, hvilket nok hænger
sammen med vejrsituationen
omkring vinter/forår. At ca.
hver tredje start resulterer i en
præmiering er i min optik ok,
men jeg tror, at en lidt højere
præmieringsprocent ville
understøtte klubben i, at racen
blev endnu mere populær
blandt jægere og hundesportsfolk.

Nyt fra bestyrelsen sommeren 2020
Vi er som så mange andre
begyndt at afholde bestyrelsesmøder digitalt. Og efter
lidt begyndervanskeligheder,
har det vist sig at være en god
måde at samarbejde på. Vi har
også holdt et fysisk bestyrelsesmøde, hvor der var mere tid
til at skabe en fælles forståelse
for, hvordan vi kan forsætte
udviklingen af Breton Klubben
til gavn for medlemmerne og
de mange aktive.
Vi har fået skabt en klar
arbejdsdeling i bestyrelsen,
hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer har et eller ﬂere
ansvarsområder. Det betyder,
at de enkelte medlemmer og
aktive nu har en fra bestyrelsen, som de kan få svar fra og
sparre med.
Nye udtagelses kriterier til
Racedysterne i apportering,
C-prøven og SCT. Hubertus
For at skabe større opmærksomhed på at Bretonen er
en god apportør og give nye
bretonejere mulighede for at
kvaliﬁcere sig til C-prøven og
SCT. Hubertus, har vi valgt
at reservere enkelte pladser
til hunde, der har bestået A
prøven med minimum 29 point.
2020 bliver et forsøgsår, og
vi evaluerer kriterierne inden
generalforsamlingen forår 2021.
Du kan ﬁnde udtagelseskriterierne på hjemme siden eller
ved kontakt til Lena Sundstrøm.

Apportering fra vand er en spidskompetence for bretons – Klaphattens Bowie.
Foto: Laura Lihme.

C-prøven afholdes den 12.
december med Frede Nielsen
som prøveleder.
Hovedprøve light
Den 26. september har vi valgt
at afholde den hovedprøve,
som skulle være afholdt i
foråret. Vi vil på prøven ﬁnde
de bedste ung- og åbenklasse
hunde. Vi vil også uddele pokalerne til vinderne. Vi glæder os
at se mange af jer til prøven.
Nyt til avlere af bretons
Sælger en af vore avlere en
bretonhvalp til en nyjæger, kan
denne nu komme med på en
jagt med en erfaren bretonejer.
Vi arbejder i bestyrelsen
også med en mentor ordning.
Mentorordningen skal give
nye hvalpekøbere mulighed
for at få hjælp til sikre en god

opvækst af deres nye hund.
Claus Raahage er kontaktperson for mentorordningen
Vi arbejder i bestyrelsen
fortsat på at forbedre kommunikationen, og hvordan vi kan
understøtte avlen. Vi er i bestyrelse enige om, at vi skal avle
hunde med fokus på bretonens
jagtlige egenskaber (stand,
skarp på fugl, fugleﬁndeevne,
omgængelighed, apportering
og sneppespecialist) samt dens
naturlige evne til at blive et
skattet familiemedlem.
Har du ideer til, hvordan vi
kan blive bedre, så er du altid
velkommen til at kontakte formanden Poul Valdemar Nielsen
mobil: 50501445 mail:pvn@
uniq.dk.
PBV
Poul Valdemar Nielsen

Specialklubudstilling DBK i Nr. Aaby d. 14. juni

Asger Bak modtager med interesse dommerens kritik.
Foto: Lasse Iversen Hansen.
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I alt 23 hunde havde tilmeldt
sig udstillingen i Nr. Aaby, hvor
Torben Andreasen gæstfrit
og velvilligt stillede lokaler til
rådighed. Torben var tillige så
venlig, at han også sponserede
morgenmaden, og her skal
der lyde en stor tak til ham for
dette.
Klubbens medlemmer var
mødt talstærkt op, og gensynsglæden var bestemt til at få
øje på. Det var jo også lang tid
siden, at vi for alvor havde set
hinanden. Snakken gik derfor
lystigt hen over morgenbordet
og fortsatte i samme spor,
da de udstillede hunde skulle
fremvises. Det store fremmøde
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skal ikke mindst komme Benny
Kuhlmann til stor ros idet han
på bedste måde ﬁk promoveret
arrangementet.
Udstillingen begyndte kl.
10.00, og efter velkomsten ved
Søren Stenhøj tog dommer
Knud V. Jensen over og takkede
for tilliden til at bedømme de
fremmødte hunde. Merete
Larsen havde som vanligt styr
på opgaverne som sekretær, og
således var alt, som det skulle
være.
I løbet af de næste tre timer
blev hundene grundigt og
kyndigt bedømt med følgende
overordnede resultater:
Juniorklasse hanner: Fem
hunde deltog, to ﬁk Excellent
og tre Very Good

Juniorklasse tæver: Seks
hunde deltog, tre ﬁk Excellent
og tre ﬁk Very Good
Åbenklasse hanner: En hund
deltog og ﬁk Excellent
Åbenklasse tæver: To hunde
deltog, en ﬁk Excellent og en
ﬁk Very Good
Brugshundeklasse hanner:
Fire hunde deltog, to ﬁk Excellent og to ﬁk Very Good
Brugshundeklasse tæver: Fire
hunde deltog, to ﬁk Excellent
og to ﬁk Very Good
Bedst i racen – BIR gik til
Rambo II De Casa Ato, ejet og
først af klubbens nye formand
Poul Valdemar Nielsen. Hunden
er opdrættet i Spanien af Luis
Angel Fuentes Maestro.

Dommeren var generelt godt
tilfreds med de fremmødte
hunde, og der blev uddelt god
og konstruktiv kritik undervejs.
Årets opdrætter blev Thomas
Stenbek, der fortjent genvandt
pokalen for andet år i træk.
Det er skønt, at vi i klubben kan formå af samle så
mange hunde til en udstilling.
Niveauet og antallet lå helt på
højde med udstillingen i Vissenbjerg.
Se ﬂere resultater på www.
hundeweb.dk
Lasse.

Thomas Stenbek genvandt fortjent
pokalen for Året Opdrætter 2019.
Foto: Lasse Iversen Hansen.

Aktivitetsudvalget på Sjælland har lagt planer for efteråret

En fasan i ﬂaben – så er både hund og ejer stolte. Foto: Merete Larsen.

Efter en stille og rolig opstart
med apporteringstræning både
i Køge/ Herfølge og i Hillerød er

apporteringen vel overstået og
jagtsæsonen nærmer sig.
Efter den lange periode

med Corona lukning, har vi et
par hængepartier, så der er
spændende arrangementer på
kalenderen.
• Vi starter med en anerkendt udstilling lørdag d.
29.august. Efter udstillingen fortsætter dagen med
mini maﬁafest med hygge
og sjov.
• Tirsdag d. 15. september kl. 18.30 holder vi
en medlemsaften, hvor
dyrlæge Pernille Hansen
vil fortælle om og svare
på spørgsmål i forhold til
adfærds problemer
Pernille Hansen er smådyrspraktiserende dyrlæge og
har behandlet hunde med

adfærdsproblemer de sidste
15 år. Hun har løbende taget
kursus i ind- og udland inden
for adfærd og modtager mange
henvisninger fra kollegaer.
Pernille har gennem alle årene
holdt foredrag for hundeejere
og fagpersoner og er medlem af
bestyrelsen for Dansk Selskab
for Klinisk Veterinær Etologi,
som er det faglige selskab
under dyrlægeforeningen vedrørende adfærd.
Aftenen bliver holdt på Dyreklinikken Skovlunde, Skovlunde
Byvej 94, 2740 Skovlunde.
Vi ses forhåbentlig.
Merete Larsen.

Nyt fra det Sydjyske/Fynske aktivitetsudvalg
Efter sommerens træning i Bogense, starter vi igen op i Fredsted
med træning d. 13. august (er forventeligt afviklet når dette blad
udkommer) og d. 27. august.
Vi mødes kl. 18.30 på Jagthytten Fredstedvej 14, 6040 Egtved.
Her vil der blive trænet marktræning.
Prisen er 50 kr.
Nye hvalpe
Til jer som har fået nye hvalpe i området, så er I velkommen til at
deltage på hvalpemotivation.
Det foregår samme dag og tidspunkt – dog på Fredsted Skovvej 7.
Vi giver gode råd til jer, så I kan træne videre med jeres hvalpe
derhjemme.
Husk en lille apportbuk og godbidder.
Ring eller skriv til 25168402 / bretonsyd@e-mail.dk og tilmeld jer.
Winnie B. Larsen
Snart går det løs med markprøverne igen – mød op til træning i Fredsted i august.
Foto: Lasse Iversen Hansen
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Min f¯rste Breton – hvad nu? Et nyt medlem af klubben beretter
Efter at have været på en del
jagt, og set en masse forskellige jagthunde, blev jeg
inspireret til Breton. Jeg har
en springer spaniel FT, men
savner bl.a. lange søg og svære
apporteringer. Så er der lige det
med standen, som jeg synes er
det ultimative ved en stående
hund.
Min svigerfar har irsk setter,
og efter at have skudt nogle
fugle over den, stod det klart,
at jeg måtte have min egen
stående hund. Selvfølgelig ikke
en irsk setter, for hvad skulle
det kærlige drilleri så køre på?
Jeg vægter højt, at min hund
trives godt i dagligdagen, samt
at den ikke er for stor og voldsom. Alt det rimer jo på breton.
Så skulle kæresten også lige
overtales, da hun ville have en
cocker. Men det var vi to om at
bestemme.
Jeg så på Facebook, at
Stevnsåens Sally og Klaphattens Bowie ventede hvalpe,
og havde hørt godt om Poul
Vestervangs hvalpe. Jeg kontaktede ham, og kom over og
ﬁk en snak om breton med det
resultat, at torsdag d. 5/3 2020
ﬂyttede Stevnsåens Pelle ind
hos mig.
Det skulle så blive nøglen til

en helt ny verden for mig.
Jeg har som nævnt aldrig gået
med stående hund selv eller
trænet dem. Den hjælp og det
engagement, som Poul udviste
over for mig som førstegangs
køber af breton, har været guld
værd!
Han ﬁk hurtigt henvist mig
til træningsmuligheder og til
arrangementer i Dansk Breton
Klub, hvilket jo så desværre var
lidt på standby i starten pga.
COVID-19.
Så i den første tid med Pelle,
var det lidt svært med socialisering med mennesker og
andre hunde, men det lykkedes i begrænset omfang, og
han er heldigvis kommet godt
igennem perioden. Til gengæld
har det meste af den basale
træning, som renlighed, være
alene hjemme, køre bil og være
i hundegård mm. kørt som
perler på en snor!
Vi har lige netop afsluttet
hvalpetræning i den lokale
jagtforening, hvor vi ﬁk lokket
bror Albin og Jakob med. Jeg
synes, det er sjovt at følge og
træne med en fra samme kuld.
Herved kan man jo også få
bekræftet, at det ikke kun er
ens egen hvalp, der ikke altid

Pelle og Anders. Foto: Anders Møller Jensen.

er perfekt, samt sparre lidt,
da det også er Jakobs første
breton.
Jeg har lært meget på de ﬁre
måneder, jeg har været bretonejer, og Pelle endnu mere. Jeg
er ret overbevist om, at hans
evner rækker ud over mine med
hans iver for træning! Det er
en kvik, lærenem, men også
meget blød hund i forhold til en
springer spaniel. Så jeg opsøger
alt det kyndige hjælp, jeg kan
få.

Næste step er så lidt apporteringstræning og svømning,
hvilket jeg synes er gået godt
indtil videre.
Jeg må bare prøve at holde
skruen i vandet, da jeg drømmer lidt om at stille op til Derby
i 2021.
Mvh Anders Møller Jensen,

tv programmerne Nak & Æd,
vil have oplevet Per, når han
for alvor var på hjemmebane,
nemlig som guide for jægere,
der var afsted for at opleve
og nedlægge vildt med ikke
mindst rifflen.
Per var også en skattet foredragsholder og debattør, og så
sent som i efteråret 2019 gæstede han Dansk Breton Klub
ved et vellykket arrangement
lavet af Det Sydjysk/Fynske
aktivitetsudvalg. Her fortalte
han levende om sin eget liv
og sin karriere, og var med sin
lune og sit smittende humør
med til at give tilhørerne en
uforglemmelig oplevelse.
Undertegnede havde fornøjelsen af at gå to slip til en
markprøve i Sønderjylland
sent på året i 2019 – og også

her var Pers humor helt i top.
Som han sagde, så kørte han
og Lene (Kaufmann) Danmark
tyndt i jagten på endnu ﬂere
nuller i stambogen – så han
tog det med oprejst pande, når
hunden missede en præmiering. På dette tidspunkt var
Per jo syg, men han lod sig det
ikke mærke, hverken fysisk
eller mentalt.
Vi har mistet en stærk
stemme i jagt- og hundesporten, men heldigvis har vi både
hans mange bøger og videoer,
som gode minder om en brav
nordjyde, der vil blive savnet i
hans store omgangskreds og
ikke mindst i Dansk Bretonklub.
Æret været Per Kaufmanns
minde.
Lasse Iversen Hansen

Per Kaufmann in memoriam

Per Kaufmann – en stor jæger. Foto: Michael Sand.

Den kendte jæger og hundemand Per Kaufmann døde
d. 26. maj efter nogen tids
sygdom.

Per havde en stor passion for
bretonracen, og var derfor et
kendt ansigt internt i Dansk
Breton Klub. Alle, der har set
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Formand:
Flemming Fuglede Jørgensen,
Trudslevvej 58, 9480 Løkken.
Tlf. 98 88 30 03/20 30 00 03.
e-mail: Borupgaard@mail.
tele.dk.
Kasserer:
Anny Diederichsen,
Riglandsevej 3, Drenderup,
6580 Vandrup. Tlf. 75 59 82
53/6 130 82 53.
e-mail: stenmarken@email.
dk.
Klubredaktør:
Alex Nissen, Blangstrupvej
12, 5610 Assens. Tlf. 40 43
48 50
e-mail: alexnissen@c.dk

www.pointerklub.dk

Træning i roer
Kære medlem af Dansk Pointerklub / alle Engelske hunde er
velkomne.
Vi har fået mulighed for at
træne hundenes stand for fugl i
roer på Lolland.
Lørdag d. 22 august kl. 8.30.
Adresse: - Darket 16, 4970
Rødby. Parkering ved laden,
husk hundeposer til efterladenskab.
Pladsen gives, eftersom man
tilmelder sig, der er naturligvis
begrænsning for antal deltagere.
Der vil være agerhøns at træne
på i roerne, og det vil koste 100,kr. at deltage pr. hund.
Medbring selv hjælpemidler
som lang line, dækken og startpistol m.m.
Betaling og tilmelding til Peter.
(Nedenstående mail og tlf. tlf.
nr. er også mobil Pay nummer.)
Du skal selv medbringe kaffe
og anden forplejning/madpakke
og Corona reglerne gælder naturligvis også her.
Tak til Bent, Vivian, Per og Ole.
For denne fantastiske mulighed.
De bedste hilsner: Peter Due
Mobil: 2680 1146. Mail: pduens@gmail.com
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Indbydelse til Mini-Hovedpr¯ve og
generalforsamling
Efter mere end et halvt års
Coronakrise i Danmark prøver vi
nu at ”skyde” DPK i gang igen.
Vi har i DPK en solid moden
medlemsskare, og vi i bestyrelsen ved at medlemmerne
forventer, at vi er aktive og
progressive, men også at
bestyrelsen holde klubbens
traditioner højt.
DPK´s pokalskab er traditionsfyldt og indholdet skal uddeles
hvert år. Derfor har bestyrelsen
besluttet at lave en MINIHOVEDPRØVE her i efteråret
sammen med vores VK.
Første og anden dag pågår på
Djursland ved Børge SommerThorsagervej 26- Mesballe8550 Ryomgård. Tlf.: 20 78 60
75.
Vi startet lørdag d. 26/9 kl.
14,00 med udstilling, derefter

er der generalforsamling kl.
20,00 i Mesballe forsamlingshus – beliggende ved Børge
Sommers adresse.
Søndag d. 27/9 kl. 8,00 løber
DPK´s efterårsvinderklasse af
stablen. DPK afholder derudover UK og AK med kvaliﬁcering til UKK for de hunde der
overholder aldersbegrænsningen. For de hunde der var
startberettiget til UKK d.5/42020, vil der blive afholdt en
kvaliﬁceringsprøve.
Efter prøveafslutningen
på Djursland kører vi alle til
Sønderjylland hvor Flemming
Sørensen - Tøndervej 7 6280
Højer- 28 25 28 39 er prøveleder
på Schackenborg.
Der er festmiddag søndag d.
27/9 kl. 20,00 på Øster Højst
kro – Bredgade 24 – Øster

Højst – 6240 Løgum Kloster,
hvor DPK´s årspokaler vil blive
uddelt.
Mandag d.28/9 kl. 8,00 er der
samling foran Øster Højst kro,
hvorefter vi kører ud til dagens
UKK samt åbenklasse og ungdomsklasse. Antallet dog med
den begrænsning terrænerne
giver os. Læs reglerne for deltagelse i UKK, også her på siden.
Dem har vi måttet tilpasse
Corona udfordringen.
Bestyrelsen i DPK anmoder
medlemmerne om at støtte
vores initiativ og positivt acceptere de ændringer vi i bestyrelsen har måtte tage i denne
vanskelige Coronatid.
De bedste hundesports
hilsner.
Flemming Fuglede, formand.

Minihovedpr¯ve i S¯nderjylland
Søndag aften den 27. september og mandag den 28. september afholder Dansk Pointer
Klub henholdsvis middag og
kvalitetsklasse samt UKK i det
sønderjyske.
Festmiddagen afholdes på
Øster Højst Kro, søndag den
27.september klokken 20.00.
Menu samt tilmelding vil
fremgå af opslag på Dansk
Pointer Klubs hjemmeside.
Mandag den 28. september vil
der blive kvalitetsklasse i UK
og ÅK samt UKK. Mødested er
Øster Højst Kro, Bredgade 24,
Øster Højst, 6240 Løgumkloster, klokken 08.00 – afgang til
terræn er klokken 08.30.
Lodtrækning til startrækkefølgen i UKK foretages inden
afgang. Matchning for de pointere der på dagen har opnået 1.
præmie i UK eller ÅK, vil foregå
fra klokken ca 16.00. Mødested

oplyses ved morgenparolen.
Tilmelding til prøverne foregår
via hundeweb, og skal være
foretaget senest mandag den
14. september.
Der er ﬂere muligheder for
overnatning:
Tønder Sport og Fritidscenter

(Vandrehjem): 7492 8830
Terkelsbøl Lystﬁskeri & Camping: 7464 2371
Hostrups Hotel Tønder: 7472
2129
Schackenborg Slotskro: 7473
8383

Foto: Alex Nissen.

Program minihovedpr¯ve
Kære Medlemmer i Dansk
Pointer Klub.
Efter mange vågne timer
og spekulationer omkring,
afviklingen af vores minihovedprøve, kommer der her
Bestyrelsens planer for afviklingen.

Lørdag d. 26. september,
mødested Mesballe forsamlingshus, Thorsagervej 26, 8550
Ryomgård.
Kl. 14:00 Udstilling for Pointere, dommer Gunnar Jensen.
Kl. 18:00 Fællesspisning.
Kl. 20:00 Generalforsamling.
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Søndag d. 27. september.
Kl. 08:00 Opråb og afgang til
marken, VK, UKK-Kvaliﬁkationshold og UK kvalitetsklasse.
Mødested Mesballe forsamlingshus, Thorsagervej 26, 8550
Ryomgård.
Ca. 16:00 Præmieoverræk-

DANSK POINTER KLUB
kelse.
Kl. 20:00. Festmiddag, mødested Øster Højst Kro, Bredgade
24, Øster Højst, 6240 Løgumkloster.
Mandag d. 28. september
Kl. 08:00 Opråb og afgang til
marken UKK og kvalitetsklasse
(ÅK).
Mødested Øster Højst Kro,
Bredgade 24, Øster Højst, 6240
Løgumkloster.
Kl. 16:00 Matchning for de
præmierede pointere i UK og
ÅK, samt efterfølgende præmieoverrækkelse.

Foto: Alex Nissen.

Der tages forbehold for ændringer, da vi i skrivende stund,
venter på et par godkendelser.
Bestyrelsen opfordrer derfor
medlemmerne til at holde et
vågent øje med hjemmesiden,
hvor vi vil oplyse om tilmeldinger og bestillinger af mad,
samt madpakker og mulighed
for overnatning.
Velmødt. Venlig Hilsen Bestyrelsen

Indbydelse og indkaldelse til generalforsamling
Dansk Pointer Klubs generalforsamling 2020 i Corona undtagelse.
Lovligt varslet med denne indkaldelse.
Dansk Pointer Klub afholder Corona udsat generalforsamling
Lørdag d. 26 september kl. 20,00 i Mesballe forsamlingshus, Tjerrildvej 12, 8550 Ryomgård.
Dagsorden
1.Valg af 3 stemmetællere.
2.Valg af dirigent.
3. Formandens beretning om klubbens forhold og virksomhed i
forløbne år, til beslutning.
4. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse.
5. Valg af 1. bestyrelses medlemmer for 3 år. På valg er Steffen
Olesen.

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg er: Anny Didriksen (1. suppleant) og Erik Aarø. (2. suppleant).
7.Valg af 2 repræsentanter for region 4 for 3 år. På valg er Svend
Buchave og Jeff Nielsen, ønsker ikke genvalg.
8. Valg af 2 revisorer for 1 år. På valg er: Jens Foldager og Jens
Have.
9. Behandling af forslag fra bestyrelsen og klubbens medlemmer.
Forslag fra medlemmer kommer kun til behandling på generalforsamlingen, såfremt de er meddelt formanden skriftligt inden
1. september 2020.
10. Eventuelt. Her kan alt vedrørende klubben diskuteres, men
intet kan vedtages.

Deltagelseskriterier UKK 2020 september
Forklaring på, hvorfor bestyrelsen laver undtagelses regler for
UKK.2020. UKK er måske den
vigtigste prøve for en årgang
pointere, især når det kommer
til bedømmelse af avlsmaterialet.
Corona har forstyrret denne
mulige visning og bedømmelsesmulighed. Men bestyrelsen
bør give en årgang pointere,
så vidt det er muligt, samme
mulighed som andre årgange.
Derfor har vi vedtaget denne
Corona-betingede ændring
for vores „Mini hovedprøve“
i september. For at Pointere,
der kunne have kvaliﬁceret
sig til UKK i april, men ikke ﬁk
muligheden pga. nedlukning,
skal have en mulighed.
Derfor: Pointere der var
kvaliﬁceret med 1. UK inden
hovedprøven, deltager med
denne adgangs kvaliﬁcering

som vanligt også, selvom de nu
er blevet to år. Pointere der er
blevet to år efter 5. april, men
ikke opnåede kvaliﬁcerende 1.
præmie i UK, vil få en mulighed
søndag d. 27. september på
minihovedprøven.
Den bedømmelse og mulige
1. præmie vil kun give adgang
til UKK, men ikke medføre
anerkendt præmiebedømmelse
i alm UK og heller ikke i ÅK.
Hunde, der ikke er fyldt to år
søndag d. 27. september, kan
også deltage og vil blive bedømt som almindelig UK hund
med præmiebedømmelse og
stambogsføring.
Pointere der var under to år d.
5. april, og som efterfølgende
har fået 1.p i Åk inden Minihovedprøven, samt hunde der
får 1. præmie bedømmelse på
Derby, er ligeledes kvaliﬁcerede
til deltagelse i denne Corona
UKK.

Foto: Flemming Østergaard.

Jagthunden nr. 4/2020

59

DANSK POINTER KLUB

Apporteringstræning og arbejdet i DPK på Sjælland

Foto: Peter Due.

Corona- ak ja. Hunde arbejde
-jo jo.Først måtte vi aﬂyse,
som alle andre, så kunne vi
mødes og arbejde med forsigtighed.
Fællesskabet. Det gik heldigvis
godt, ingen smittede og kun
afsprittede albue hilsener,
kaffe på afstand, hyggelig
kagespisning og hyggesnak
efter reglerne. Det går godt på
Sjælland. ”Vi kan godt være
ﬂer´ på bænken - under træet“,
som Gnags synger. Men os, der
kommer, har det hyggeligt.
Det har vi især, fordi det kan
foregå hjemme hos henholdsvis Niels og hos Tage. De åbner
dørene i deres private omgivelser med den hygge og fortrolig-

hed det personlige giver.
Men også det, at der er ﬂere,
som er klar til at give en hånd
med og dele af deres viden
er en samlende og værdifuld
måde, at have fællesskab på.
Lasse skaffer duer, Niels
kaniner, Helle og Karen kage,
Thomas griller, der er mange
ting, der kan hjælpes med for
at det hele kan lykkes, og ikke
bare hænger på den ene, der
kan blive træt af at være alene
om det. Dette skrevet for at
huske alle på, at fællesskab
kun skabes når mange/alle
byder ind.
Træningen. I år blev det til to
gange træning hos Niels og to
gange hos Tage, resten hjemme

hos os selv. Det går jo ikke uden
at hjemmearbejdet kommer
på plads. Og her er det godt
at huske på, hvad vi hørte på
vintermødet om at træne med
hunden, når vi havde overskud
og lyst. Aldrig sur pligt, det
mærker hunden og presses
af det. Når vi mødes, er det
forskelligt hvad vi træner, og
altid kan vi træne eller få gode
råd og visninger i netop det der
er på spil, eller som ikke spiller
lige nu.
På billederne er der eksempler
på træning. At vente roligt og
tålmodigt er en god disciplin
når vi er sammen. Så har hunden en ﬂok/andre at forholde
sig til. Det kan være krævende,
men nødvendig træning også
når hunden skal fungere på
prøve og på jagt.
At komme i vandet og tage
den første dummy i vand, er
ikke bare noget vi kan forvente
vil lykkes uden vores gode
hjælp.
Prøven. Vi træner også for at
vores hunde kan bestå apporteringsprøven, der skal til for at
måtte stille op på prøver, hvor
der skydes vildt over hund efter

søg, stand og rejsning af fugl.
Det er det ypperligste, der kan
præsteres af hunden på markprøve, og det er ingen selvfølge,
at komme dertil, selv med en
god og veldresseret stående
jagthund. Der er meget der skal
lykkes først.
Hyggen. Tilbage til arbejdet på
Sjælland og fællesskabet. Og til
værdien af erfaring og historik,
når Poul Ellehøj kommer forbi
en træningsdag og giver nogle
råd og anekdoter. Driller os
„unge“ med de fejl vi har gjort
og lært af, og ønsker os lykke
til med de dejlige hunde, der jo
kun laver de fejl, vi hundeførere
helt selv har banet vejen for i
vores uforstand.
Poul vil også gerne rose det
gode arbejde med hundene,
og vil derfor igen give præmier,
som han har vundet med sine
hunde, til vores næste apporteringsprøve. Når vi så er færdige
med træningen, nyder vi en kop
kaffe og kage, eller som til den
afsluttende træning i juni, en
grillpølse og en vand eller øl. Så
er det godt at være DPK ér.
De bedste hilsner
Peter Due.

En gamle degn bliver 80 år
Det er ganske vist: Den 27.juni blev Bent Olsen 80 år Når man bliver gammel nok, så
opnår man at blive portrætteret i vores årbøger, og det der skrives her, står til troende.
Livet er så meget andet end hunde, og det har jeg haft fornøjelsen af at opleve sammen med Bent. Vi var jo så ’letsindige’ at love at skrive Klubbens jubilæumsårbog.
Heldigvis var vi så heldige, at Birgit Basballe tilbød at komme med ind over. Og hun forstår at sætte folk i arbejde med alverdens ting. Hvor var vi lettede og stolte, da vi holdt
”vores bar”’ i hånden.
Bent var god at sparre med. Når han havde en opgave, så vidste vi, at selv om ting tager
tid, blev den selvfølgelig løst. Så var det, som om der skete et skred til det bedre med
det der om tid. Han blev mere nærværende. Og hvorfor nu det?
Jo, Bents kære barnebarn, Ida, passede hans hunde, når han var på farten – og så faldt
der en skilling af. Så vi havde indtrykket af, at Ida sendte ham i byen, når hun manglede
lommepenge.
Bent er et rigtigt godt selskab. Han forstår om nogen at fortælle en god historie. I Pointerklubbens sangkor erfarede vi, at han er en mand, der synger igennem. Efter mange
års sprudlende indsats er jeg sikker på, at han mener, han har hævd på at holde festtalen for damerne på hovedprøven. Vi ser frem til talen.
Bent har nu en unghund, som han taler svensk til. Han har været lidt usikker på, om
han nu kunne styre den på derby, men i disse tider har han jo masser af tid til at dressere den, så den er klar, hvis der bliver derby i år.
Bents hundeliv har taget en drejning nu, hvor Ida er begyndt at gå med hund. Hun gør
det godt, og stoltheden og glæden lyser ud af bedstefaren, når de er i marken sammen.
Kære Bent! Mange gode år og oplevelser ligger foran dig. Et stort tillykke med de 80 år.
Fra en anden gammel degn.
Niels Mølgaard.

Foto: Niels Mølgaard.
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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

Efterårsvinderklasse
Datoer for ESK vinderklasse i
efteråret er ved redaktionens
afslutning ikke fastsat.
Hold øje med annoncering på
website og hundeweb.

Foto: Flemming Østergaard.

Hvor blev foråret af

Frey venter på bedre tider. Foto: Poul Aagaard Sørensen.

Året 2020 startede godt. Januar
bød stadig på gode jagtoplevelser med min engelsk setter
Frey.
I slutningen af februar, startede vi marktræning op, med
fokus på forårets markprøver.
Tilmeldinger til diverse prøver
blev sendt. Invitationer til at
dømme bl.a. Dansk Jagthunde
Derby, Mesterskabsprøven,
kvalitets- og vinderklasser blev
noteret i kalenderen. Snart var
hele marts, og det meste af
april fyldt ud med markprøver.
Men vigtigst af alt, tilmelding
og bookning af værelse til
ESK´s hovedprøve, blev også
gjort i god tid. For første gang
i mange år skulle jeg ”kun”

deltage på hovedprøven som
hundefører, hvilket jeg så frem
til.
Men så skete det, coronavirus
ramte det meste af verden,
og dermed også Danmark.
Statsministeren tonede frem
på skærmen og annoncerede,
at Danmark lukker ned. Det
betød at alle markprøver blev
aﬂyst, dog blev nogle få prøver
i starten af marts afholdt. For
mit vedkommende betød det,
at jeg ikke kom på markprøve,
hverken som hundefører eller
dommer. Ærgrelsen var stor,
men pludselig var der masser
af tid til hus, have og familien.
Bortset fra lidt apporteringstræning i maj og juni skete der

ikke noget på hundefronten.
Men midt i juni indkaldte
bestyrelsen i ESK til generalforsamling og udstilling.
Endelig et arrangement i ESK
regi. Tilmelding blev sendt, og
Kristian Fly og jeg aftalte at
følges ad.
Udstilling og generalforsamlingen blev afholdt på Nordøstfyn, hos Henning og Dorte
Klokker. Som altid når Henning
og Dorte påtager sig en opgave,
mangler der ikke noget. Da vi
ankom, havde Dorte smurt
rundstykker, og kaffen var klar.
Henning var i gang med at
grille grisen, som vi skulle have
efter generalforsamlingen. Til
udstillingen var der tilmeldt
20 hunde, som blev bedømt af
Hans Peter Clausen. Jeg selv
havde fornøjelsen at føre Tage
Skovs, Senjas V. Ingo, som
sidst på dagen stod øverst på
skamlen som BIR. Nu må vi så
håbe at coronakurven fortsætter nedad, så efterårets arrangementer kan gennemføres.
Ærgrelsen var stor hos os alle,
da vi mistede forårets prøver,
men husk det er ”kun” vores
fritidsinteresse, andre har haft
et værre forår end os.
Vi ses forhåbentlig på efterårets prøver.
Poul Aagaard Sørensen

Apporteringstræning ved Gert Clausen
Det er en kærkommen tradition, når foråret melder sig, at
der er apporteringstræning ved
Gert Clausen i Gørding. Traditionen startede for ca. 20-25
år siden. Det var omkring den
tid, hvor man indførte, at man
skulle have egnet apporterende
hund med på fuglejagt.
Dagen starter kl. 10. Kommer
man lidt før, bliver der budt på
en kop kaffe eller te, for Gert er
en udpræget tedrikker.
Vi starter altid med duerne.
Jette Clausen er her en kæmpe
stor hjælp, for hun iler frem og
tilbage og kaster duer. Hun er
god til at komme med venlige
råd og vink og, når det er gået
godt, anderkendelse. Gert
sidder heller ikke stille under
træningen. Han har et godt
øje for dem, som har brug for
lidt ekstra råd og hjælp og øser

Apporteringsglæde. Foto: Kenneth Asmussen.
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gerne ud af sin utrolige erfaring
med at få netop vores hunde
klar til at bestå apporteringsprøven.
Efter duerne er det tid til at
apportere kanin. En øvelse,
som det for nogen godt kan
volde lidt problemer, men som
for det meste løser sig.
Så er det tid til frokost, som

for det meste bliver spist udenfor, eller ved dårligt vejr i en af
laderne.
Efter frokosten er der altid
hjemmebagt kage og en kop
kaffe.
Det sker, at der er en forestående udstilling, som vores
egen på den netop afholdte
generalforsamling. Så kan der

hurtigt blive taget initiativ til
lidt ringtræning og gode råd
inden frokosten.
Efter frokost er det tid til at
træne apportering i vand. Det
foregår i en nærtliggende sø.
Her er der også god hjælp at
hente. Det kan være at hunden
skal vænne sig til at svømme,
eller man har brug for et godt

råd i forbindelse med at hunden smider apport emnet for
tidligt.
Som rosinen i pølseenden
slutter årets apporteringstræning altid af med en afslutningsfest og efterfølgende en
apporteringsprøve.
Kenneth Asmussen

Dejlig stemning i Kerteminde
1

Lørdag den 27. juni var indkaldt til generalforsamling
med udstilling i Drigstrup ved
Kerteminde. Dagen startede
med fælles morgenbord i ﬁnt
opstillede pavilloner, draperet
af nye ﬂotte engelsk setter
bannere. Der var tilmeldt 20
hunde til udstillingen, hvor
Hans Peter Clausen på bedste
vis bedømte stil, temperament
og udseende.
Vejret skiftede hurtigt fra
skyet til høj sol, med en varme,
som gav nogen udfordring til
både hunde og mennesker.
Efter den vellykkede generalforsamling uddeltes årets
pokaler og Æresplaquette,
hvorefter der var servering af
helstegt pattegris med tilbehør,
ved Dorte og Henning Klokker.
Tak for et fantastisk ﬂot
arrangement. Referat fra generalforsamlingen samt udstillingens resultater kan ses på
klubbens hjemmeside.
Tina Larsen

2

4

3

5

1: Junior hanner: (Elisabeth Heian). 2: Junior tæver. (Elisabeth Heian). 3: BIR Senja´s V Ingo. (Kenneth Asmussen).
4: Marrit Stærkær modtog i forbindelse med generalforsamlingen ESKs Æresplaquette. (Elisabeth Heian).
5: Så er der serveret. (Elisabeth Heian).

Arrangementer i sensommer og efterår
24.09.2020 Kvalitetsklasse Jylland: Lourupvej 30, 6670 Holsted
ved Erling Clausen. Tilmelding på hundeweb. Frist 17.09.
24.09.2020 Kvalitetsklasse Sjælland: Askovvej 31, 473 Tappernøje
ved Jan Marinussen. Tilmelding på hundeweb. Frist 17.09.
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25.09.2020 UKK, Gårdbovej 300, 9982 Ålbæk ved Ole Kai
Frank. Alle ES der har opnået 1. pr. UK i efteråret 2019 og inden
28.3.2020 hvor Hovedprøven skulle have været afholdt, er berettiget til at stille op. Det koster 135 kr.. at deltage. Reg. nr. 8210
Konto 000308936. Tilmelding pr. mail kennethasmussen@gmail.
com
Se mere på klubbens hjemmeside.
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Formand:
Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17,
Allindemagle Ø, 4100 Ringsted. Tlf. 22 12 22 52.
e-mail: asgeirpalljuliusson@
gmail.com.
Kasserer:
Lauge Larsen, Vanløsevej 8,
4370 Store Merløse. Tlf. 30 33
19 49.
e-mail. lauge.stiig.larsen@
gmail.com.
Klubredaktører:
Anne Eliasen. Tlf. 21 93 88 24.
e-mail: anne.eliasen@privat.
dk
Anne Geisler Elmgreen. Tlf. 25
46 53 23.
e-mail: anne.geisler@outlook.
com.

www.dgsk.dk

Send jeres pletskud

Vi vil så gerne have jeres gode
fotos, så vi har ﬂere gode billeder vi over tid kan bringe på
vores sider. Det må meget gerne
være fotos fra jagter eller de
kommende prøver/træning, hvor
man se vores skønne hunde i
aktion.
Billedet her over er taget af
Mads Larsen, og viser Baxo med
hans første fasan på hans allerførste jagt.
Vi vil også meget gerne have
artikler fra jer. Denne gang er der
f.eks. noget fra Erik. Tak for det,
det er vi utrolig glade for, for
det kan være svært hele tiden
at ﬁnde på nyt at skrive om – så
tilbyd dig med din fortælling eller et emne der interesserer dig.
I ﬁnder vores mail i feltet her
over. Anne og Anne

Nyt fra bestyrelsen
DGSK Markprøver efterår 2020
Vi har arbejdet på at kompensere for forårets
aﬂyste markprøver, ved at arrangere så mange
som muligt her i efteråret. Vi har desværre kun
fået lov at afholde prøver dagene omkring den
weekend som vores vinderklasse afholdes - dvs.
i slutningen af september.
Ved deadline er det lykkes at planlægge følgende prøver:
Fredag den 25/9 2020 – Holsted UK og ÅK
Lørdag den 26/9 2020 – Fyn, UK og ÅK max 1
hold
Der arbejdes fortsat på at skaffe terræn til et
par prøver mere, så følg med på hjemmesiden og
på hundeweb.dk

DGSK’s Int. efterårsvinderklasse 2020
DGSK’s Int. efterårsvinderklasse afholdes
søndag den 27/9. Standkvarter er Vesterskovvej 34, 6091 Bjert. Tilmelding på Hundeweb –
Tilmeldingsfrist 23/9.
Mødetid kl. 08:00. Opråb og afgang til terræn
kl. 8:30
Som dommere er inviteret Poul Erik Dahl
(Ordf.) og Svend Aage Vad
Prøveleder: Anton Dahl, 22748040 / karlantondahl@gmail.com
Frokost spises på standkvarteret – afslutning
forventes i marken.

Sensommertræf i DGSK – generalforsamling
DGSK inviterer til et sensommertræf i grænselandet lørdag den 22. august 2020 med apporteringsprøve, generalforsamling og en lille middag.
Vi mødes på Hotel Kløver Es i Hellevad kl. 11:00
og starter med en apporteringsprøve. Derefter
afholder vi DGSK’s generalforsamling kl. 14:00
jfr. nedenstående indkaldelse. Herefter spiser vi
dagens ret og afslutter ca. kl. 17:00
Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i DGSK
2020 lørdag den 22. august 2020 kl. 14:00
Sted : Hotel Kløver Es, Brystrupvej 2, Hellevad,
6230 Rødekro.
Dagsorden (i henhold til vore vedtægter).
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning til godkendelse.
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
2019.
6. Forelæggelse af budget 2020.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelse og suppleanter.
9. På valg til bestyrelsen er Ásgeir Páll Júlíusson (Villig til genvalg), Lauge Larsen (Villig
til genvalg) og Robert Paulsen (Villig til
genvalg).
10. Suppleanter: For Jylland foreslås genvalg
af Erik Lystrup.For Fyn foreslås genvalg af

Thomas Rosengaard Poulsen. For Sjælland
foreslås genvalg af Martin Larsen.
11. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Olsen
og Nyvalg af René Thomsen, samt genvalg
af Bent Simonsen, som suppleant.
12. Eventuelt.
Til den annoncerede generalforsamling i forbindelse med vores aﬂyste hovedprøve i marts
var der hverken kommet modkandidater til de
bestyrelsesmedlemmer, der er på valg eller andre
forslag end bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Selv om vi naturligvis håber på god
deltagelse til denne generalforsamling, vælger
bestyrelsen at trække sit forslag til vedtægtsændringer i denne omgang. Forslaget er som sådan
ikke presserende – men alt i alt ret vidtgående
for vores klub.
Vi ønsker derfor at dette bliver behandlet på en
”normal” generalforsamling, hvor vi kan forvente
at en stor del af DGSK’s medlemmer er til stede
og kan deltage i den debat, sådanne ændringsforslag kan afstedkomme. Derfor varsler vi allerede nu at bestyrelsen forventer at fremsætte
forslaget på generalforsamlingen 2021.
Vel mødt til sensommertræf!
DGSK’s bestyrelse

Foto: Kim Henriksen
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100 års jubilæumsindsamling – Dansk Gordon Setter Klub (2022)

Foto: Alpo Linate.

DGSK har i forbindelse med
100-års jubilæet i 2022, et stort
ønske om at anskaffe sig en
helt særlig evigt vandrende
ﬂot sølvpokal, som skal uddeles hvert år til Årets Gordon
Setter. Første gang gældende
for jubilæumsåret (uddeles på
hovedprøven i 2023).
Sådanne særlige sølvpokaler
er i dag temmelig kostbare, og
derfor startes der en sponsorindsamling i god tid forinden,
da præmien både skal ﬁndes,
indkøbes (formentlig på auktion) og graveres.
Alle - private, kenneler, klubber og ﬁrmaer - kan naturligvis
deltage i indsamlingen, og
alle der yder et bidrag vil blive
nævnt i årbogen for 2022. På
præmien vil der blive graveret :
Skænket af DGSK’s venner.

Alle bidrag tæller, og ønsker
man f.eks. at indsætte kr.
50,00 (eller mere) fast hver
måned fra den 1.10.20 til den
30.9.21, vil dette også være en
mulighed. Firmaer skal huske
at de kan trække sponsorgaver
fra, der udstedes naturligvis en
faktura for sponsoratet.
Anton Dahl er kontaktperson
på indsamlingen. Han tager sig
af alle henvendelser og besvarer særdeles gerne spørgsmål
af enhver art. Kontaktoplysninger: karlantondahl@gmail.com
– telefon (+45) 22 74 80 40.
Beløb kan indsættes både via
mobilepay og bankoverførsel.
MobilePay: 411 118
Bankoverførsel:
Reg. nr.: 1329 Konto nr.
: 8895 937 046, IBAN nr.:
DK5320008895937046

ankommer i løbet af dagen, alt
efter hvor de kommer fra.
Når vi alle er samlet er det tid
til hygge og afslapning, inden
det går løs søndag morgen.
Her går snakken om alt det, vi
håber og forventer af turene på
fjeldet de kommende dage. Er
der mange ryper, og kan hundene ﬁnde dem? Kan de holde
dem, eller sidder ryperne løst i
år? Får vi drømmesituationen?
Ja, der bliver talt meget, og
dem, der har været med tidligere, underholder med historier
om fantastiske hunde i stand.

Gordon Castle er et sted på
fjeldet, som er let tilgængeligt for os lavlands danskere.
Nordmændene kalder det for
et gulvtæppe, men jeg syntes
nok, at det kan gøre benene
tunge efter syv-otte timer og
mange gange op og ned, når
hundene er i slip.
Nå ja, og så op og ned igen når
vi går bagefter de andre hunde,
der er i slip. Gordon Castle
byder også på fantastisk natur.
Når man kikker mod vest, er
det eneste, man kan se, fjeld
og atter fjeld, og det samme

Gordon Castle i Norge

Gordon Castle siger velkommen. Foto: Erik Lystrup Nielsen.

En tur til Gordon Castle er
noget helt særligt, og den
starter allerede når turen bliver
udbudt.
Det er bare om at få mig
tilmeldt i en fart, så jeg kan
komme op og opleve en helt
fantastisk uge med mine Gordon Settere.
Når vi nærmer os tiden, hvor vi
skal afsted, er der mange telefonsamtaler med de andre deltagere. Er vores hunde i form til
at indtage fjeldet, har vi husket
en tur til dyrlægen for ormekur, er hundepasset i orden, er
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vores eget grej i orden osv.. Jeg
bygger faktisk er stemning af
glæde og forventning op, inden
vi tager af sted.
Så kommer dagen endelig,
hvor vi holder ved færgen til
Larvik fredag aften kl. 22.00.
Vi ved, at det bliver en lang nat
med færgen og køreturen op til
Ljørdalen og så lige den sidste
halve time, inden vi er oppe på
Gordon Castle.
Her ankommer vi lørdag morgen mellem kl. 7 og 8. Nu er det
tid til at sove lidt og så mødes
med de andre deltagere, der
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venstre for ham. YES det lykkedes - og nu kommer suget af
glæde over, at det hele gik op i
en højere enhed.
Jeg føler mig totalt høj efter
denne oplevelse, mærker ikke
de noget trætte ben, tænker
ikke på hvor langt hjem, der er
til hytten, nej, for det lykkedes Basco Bromand at holde
ryperne, og vi ﬁk en fantastisk
situation. Nu er der virkelig
noget at snakke om…
Hjemme i hytten er de forskellige hold begyndt at komme
dryssende, trætte, men glade
og opfyldt af alle oplevelserne.
Medens nogle begynder at lave
aftensmaden, samles vi andre
om bålet og snakker om dagens
oplevelser, og de første historier begynder så småt at dukke
frem. Så er der aftensmad i den
hyggelige pejsestue med den

Velfortjent hvil for hund og fører. Foto: Jesper Brinkmann.

mod nord eller syd. Det er så
fantastiske terræner, det er så
storslået, og man kan føle sig
så lille der oppe.
Op over den næste top, og så
er der endnu en dal med lav
bevoksning, myr og måske de
ryper, der giver mig den næste
situation. Jeg kan ikke se Vajskærs Basco Brormand, vi går
videre og pludselig siger Lene:
– Er det ikke Basco der står der
oppe?
Langt oppe, der hvor vi næsten lige er kommet fra, er der
en lille orange prik. OK, nu er
det med at komme der op, inden ryperne står af, jeg knokler,

puster og sveder som et bæst,
kommer tættere på, nu må jeg
ﬁnde et sted at sætte Jagger
af, og så videre op til Basco
Brormand.
Da jeg kommer tættere på
kan jeg se, at han ikke står helt
stille, han rykker lidt først til
højre og så til venstre. Da jeg
er helt oppe ved ham, strammer han op midt imellem, og
pludselig ser jeg, at en rype
kikker op til venstre for ham,
og derefter kikker en rype op til
højre for ham. Basco Brormand
står helt stramt, han går villig
frem på min ordre, og op kommer fuglene både til højre og

Så fantastisk smukt på Gordon Castle. Foto: Erik Lystrup Nielsen.

ﬂotte udsigt, hundene er fodret
og ligger nu rundt om i hytter
og biler og lader op til i morgen.
Der drikkes øl, vand og vin
til maden, og ja, efter som
aftenen skrider frem, bliver
historierne om de fantastiske
hunde bare bedre og bedre.
Nogle bliver klogere og klogere
i takt med at rødvinsﬂaskerne
tømmes, her er super stemning
og et fantastisk kammeratskab. Folk drysser stille og
roligt tidligt i seng, vi har jo en
ny dag i morgen.
Kan en gordon setter tage
stand som et U? Ja det lykkedes faktisk for Troldmarkens
Jagger! Jagger og jeg var kommet lidt bag efter de andre op
at en stigning, da der blev råbt
at det var vores tur til at slippe.
Jagger tog et langt slag ud til

Basco Brormand og Jagger nyder livet. Foto: Erik Lystrup Nielsen.

højre, og væk var han. Han kom
til syne bag et klippestykke, og
så gik det der ud af til venstre.
Pludselig tog han stand, og
jeg begyndte at gå op til ham.
Jo tættere jeg kom på ham, jo
mere drejede han forkroppen
om imod mig. Til sidst stod
han i et U. Jeg gav ordre til at
rejs, og op kom et par ryper, og
ja, de skulle så følges lidt på
vej, men pyt med det, for vi var
endnu en oplevelse rigere.
Man ved aldrig med vejret på
fjeldet, og næste dag står vi
op til en morgen med tåge. Vi
samles i pejsestuen, snakker,
hygger og venter på at tågen
letter, for vi går aldrig på fjeldet
i tåget vejr, men så snart vejret
klarer op, tager vi af sted på
nye eventyr på fjeldet.
Når vi nærmer os slutningen
af ugen, er benene tunge som
Jagthunden nr. 4/2020

bly, ryggen er øm og værker,
når jeg stiger ud af sengen om
morgenen. Jeg skal lige i gang,
men jeg skal også lige op på
fjeldet en sidste gang og opleve
de store vidder, hundene i slip,
bare op og være en del af hele
sceneriet i ”den danske gordon
setter på Gordon Castle”.
Så er det tid til at drage hjem
over. Bilen pakkes med hunde,
hvor formkurven er helt i top
til efterårets prøver og jagter,
kvinder og mænd med ømme
ben, enkelte vabler. Ikke
mindst har vi fået en masse
dejlige oplevelser, og måske
nye venskaber, men helt sikkert
også mange historier, der skal
deles når vi kommer hjem til
ﬂade Danmark.
På gensyn Gordon Castle.
Erik Lystrup Nielsen
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Generalforsamling
Indkaldes til den aflyste generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med
efterårsvinderklasse, søndag den 27 september
2020. Forventes kl. 14.30 efter vinderklassen.

•
•
•
•
•

Valg Bestyrelsen, Henrik Englyst
Valg bestyrelsen, Helle Høst Madsen
Ikke genvalg, Sarah Jensen
Valg suppleant, Per Pedersen
Valg Revisor, Jørgen Jensen

Mødested: Reerslevvej 38 4291 Ruds-Vedby.

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:
Frank Krøyer, Ejby Mosevej
199, 2600 Glostrup. Tlf. 40 57
83 87.
e-mail: settermosen@gmail.
com.

www.redclub-denmark.com

Dagsorden ifølge vedtægter.
• Valg formand, Gunnar Jensen
• Valg bestyrelsen, Heidi Nørregård Jensen

Birte Jensen 60 år
Birte, som alle i Dansk Irsksetter Klub kender, rundede et
skarpt hjørne 8. august 2020.
Hun har som mangeårigt
medlem af klubben med sin
tjenstvillighed og hjælpsomhed
været særdeles aktiv i ﬂere
henseender.
På udstillinger er det Birte,
der har det fulde overblik over,
hvilke sløjfer og rosetter, der
hører til hvad.
Når Birte ad ﬂere omgange
sammen med Gunnar har været
prøveleder på klubbens hoved-

Alene i vildmarken

prøve, er hun gået 100 procent
ind for sagen, og alt har været i
orden til punkt og prikke.
Pokalafdelingen styres med
samme akkuratesse, som
alt andet Birte har ﬁngre i.
Desuden har hun altid været en
god og synlig støtte for Gunnar,
uanset hvilken bestyrelsespost
han har haft i klubben gennem
mange, mange år, og hun har
delt interesse med ham i form
af hundesport, jagt og skydning.
Vi ønsker dig stort tillykke

Privat foto.

med den runde fødselsdag,
siger dig tak for mange dejlige
fælles oplevelser og held og
lykke med arbejdet omkring
den for nyligt anskaffede hvalp.
På vegne af DISK, Flemming
og Birgit.

- sådan beh¯ver det ikke at være

Det er godt med en mentor, når man er ny i faget. Foto: Heidi Nørgaard.
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Tilmelding af hensyn til forplejning senest den
24 september 2020 på gj.kirstinekjaer@outlook.
dk eller 51324035.
Bestyrelsen

Den første Irske setter - vi
husker det alle, men husker
vi også, hvor svært det var at
komme i gang og nå dertil, hvor
vi er i dag?
Jeg tænker ofte, hvor dejligt
det kunne være, hvis der i
Danmark fandtes ﬂere hundeskoler, ligesom vi har uendelig
mange rideskoler. Apporteringstræning kan vi klare gennem jagtklubberne, men hvad
med søgstræning i marken og
hvad med alle spørgsmålene
om trivsel, foder og sociale
færdigheder?
Irsksetter klubben har etableret et mentorkorps, hvor en lille
håndfuld frivillige irsk setter
ejere og hundefører stiller
deres viden til rådighed for nye
ejere af en irske setter. Ikke at
forveksle med en hundeskole,
for opgaven er anderledes her.
Her adresseres spørgsmål og
perspektivet udvides - det
samme gør netværket.
Nye hundefører lokker hinanden med ud over kanten til den
første markprøve, deler erfaring
om hundefoder og græder ud
ved hinandens skuldre, når det
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som ofte ikke altid går efter
planen med en ung hund med
meget varmt blod i årene.
Kærligheden til de røde hunde
deler vi sammen, og her er et
”sted”, hvor vi kan fortælle om
alt det, kollegaerne, manden,
eller konen ikke orker at høre
mere om. Vi værner om de små
sejre og arbejder os igennem
udfordringerne på vej mod
målet.
Du behøver ikke at have en
Irsk setter for at kontakte en
mentor, vi kan også hjælpe dig
med at afklare, om det er netop
denne race, der passer til det
du søger, og hvilke muligheder
du har for at aktivere og træne
din kommende hund.
Lige nu hjælper vi omkring 20
nye hundefører med deres første irske setter, og der er plads
til mange ﬂere. Inde på Dansk
Irsksetter Klubs hjemmesiden,
ﬁndes mere information om
vores mentorer. Hvis du ikke
selv har behovet, kender du
måske én der har?
Heidi Nørgaard Jensen, Mentor
for Nord og Midtjylland i Dansk
Irsk Setterklub.

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.

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

2 årlige besøg
hos dyrlægen

Vaccination

Fri kloklip

Intet
receptgebyr

Rabat
på foder

Gratis klientarrangementer

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

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

Katholt
vildtopdræt

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

Niels Skytte
Sørensen

KÆLEDYRSKREMATORIET
www.dyrekrematorie.dk

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

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier

Tlf
27636780 - 60132000
Email:katholt@private.dk

SL VILDT
Fasaner/Agerhøns/Rødben
Bestillinger modtages på æg
og kyllinger. Høner sælges
fra medio juni.
Registreret og blodprøvet
www.slvildt.dk
Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

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

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

www.agerhons-opdraet.dk
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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
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