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Læs særligt om:
Snepperne kommer

28
Når dette nummer ryger i postkassen, 
er snepperne så småt ved at vende det 
lange næb mod syd.
  Herlige dage venter med jagt på ”trold-
fuglen”, for den er uberegnelig. Nogle 
dage holder den som sten, medens den 
på andre er borte mellem stammerne, 
næsten inden hunden får føling med den.

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

Løst og fast

Når disse linjer læses, er årets agerhønejagt 
slut for mange af vore medlemmer. Kun 
sjællænderne kan fortsat nå at få fantastiske 
oplevelser, inden det endegyldigt er slut d. 
31.10.
  Der er nok ikke så mange af vore medlem-
mer, der kommer på egentlig agerhønejagt, 
men ingen tvivl om, at de store entusiaster 
er at fi nde blandt vore medlemmer.
  Der er for mig heller ingen tvivl om, at rig-
tig mange af vore medlemmer godt kunne 
tænke sig at prøve agerhønejagt, men for få 
får muligheden. Det skyldes bl.a. længden 
af jagttiden.
  Rigtig mange kommer ikke på jagt, sådan 
rigtig i terrænet, før første weekend i okto-
ber, og da er det måske ikke lige agerhøns, 
man tænker på til præmieren. Så er der kun 
godt halvanden uge til agerhønejagten er 
slut for de fl este, så mulighederne er ikke 
så store.
  Hvad, der imidlertid er værre, er, at den 
for mange uhyre korte jagttid ikke giver et 
incitament til at gøre en indsats for agerhø-
nen. Mærkelig nok ved alle, der beskæftiger 
sig med agerlandsfaunaen, at en målrettet 
indsats for netop agerhønen er nødvendig, 
hvis vi skal stoppe bestandsnedgangen, hvor 
industrialisering af landbrugsarealerne er 
hovedårsagen.
  Hvorfor skal man gøre noget, hvis man 
kun har 14 dage til at nyde frugten af an-
strengelserne?

  Derfor er det set fra min redaktørstol og 
som passioneret agerhønejæger bydende 
nødvendigt, at Danmarks Jægerforbund i 
de kommende jagttidsforhandlinger gør 
gældende, at et incitament til en indsats er et 
meget vigtigt argument for, at vi over hele 
landet kan få jagttid på agerhønen helt frem 
til d. 31.10.
  En længere jagttid på agerhøne vil jo ikke 
betyde, at vi går ud og plaff er de sidste fugle 
ned, der er på terrænet. Vi ved godt, at fl ok-
størrelser under syv er af det onde. Men det 
vil betyde, at der sikkert skydes et par fugle, 
hvor man tidligere ikke har drevet jagt på 
agerhønen, og så vil det betyde, at fl ere vil 
være interesseret i at gøre en indsats for at 
forbedre biotoperne.
  Det vil betyde fl ere agerhøns med endnu 
bedre jagtmuligheder, men det vil også 
betyde en generel hjælp til den øvrige 
agerlandsfauna, for vi ved, at når vi hjælper 
agerhønen, så hjælper vi rigtig mange andre 
agerlandsarter.
  Det er i øvrigt fl ere år siden, forskere slog 
fast, at det ikke har betydning for agerhøne-
bestanden, fordi jagttiden forlænges med to 
uger. Det er nemlig ligegyldigt om fuglene 
skydes i september eller oktober.
  Langt de fl este af dette blads læsere elsker 
agerhønen, og de har kun et ønske nemlig, 
at bestanden igen må komme i fremgang, 
så fl ere kan opleve agerlandets karakterfugl 
nummer et. Så fl ere får bedre mulighed 

for at oplære en 
stående jagthund – 
parhøns om foråret 
er en forudsætning. 
Så fl ere får mulig-
hed for at opleve 
det fantastiske i 
agerhønejagten.
  I morgen er det d. 16. september. Jeg 
skal på agerhønejagt. Det skal jeg også på 
fredag, på lørdag og på næste fredag. Jeg 
vil ud og opleve hundens søg over marken. 
Jeg vil opleve den intense stand, og jeg 
vil opleve bruset af hønsefl okken, når den 
letter og stryger lavt over marken. Jeg vil 
forhåbentlig også opleve, at min hund i 
løbet af dagen bringer mig et par nyskudte 
fugle, der skal nydes med andagt til et godt 
glas rødvin.
  Jeg skal ikke skyde mange. Det har jeg 
prøvet for 50 år siden – meget mindre kan 
gøre det. Det er ikke mængden, der tæller, 
men det er kvaliteten i oplevelsen af den 
enkelte jagtsituation, der er væsentlig.
  Måtte mange fl ere få muligheden i de 
kommende år. Nøglen ligger i målrettede 
biotopforbedringer og jagttid til udgangen 
af oktober for alle.
  Rigtig god jagtsæson
  Flemming Østergaard
  Redaktør

Hønsejagt

Jagthunden nr. 5/2020

Nyere norsk forskning viser, at klimaforan-
dringer skubber til fuglenes yngletid. Det 
betyder i nogle tilfælde, at der ikke er den 
nødvendige tilgang til føde, når ungerne 
kommer ud af æggene.
  Mange observationer dokumenterer, at en 
del agerhøns og fasaner starte yngleperio-
den tidligere end for 50 år siden.
  Det betyder, at vi måske skal til at nytænke 
de biotopforbedrende tiltag, der er målrettet 
hønsefuglenes kyllinger.
  FØ.

Kongsvold Fjeldstue var tidlige norsk og 
skandinavisk fuglehundesports mekka 
Prøver er gået ud her fra i næsten 100 år. 
Problemer med hunde på værelserne og alt 
for dyre priser fl yttede for en del år siden 
prøverne bort fra Kongsvold.
  Nu er der kommer nyt værtsskab på 
Kongsvold, og det ønsker fuglehundefolket 
tilbage, så dette års NM højfjell har stand-
kvarter på den gamle fjeldstue.
  Velkommen tilbage til stedet med historie 
og de mange traditioner.
  FØ.Kongsvold Fjeldstue. Foto: Flemming Østergaard.

Fuglehundene tilbage til Kongsvold

Klimaet rykker yngletiden

Foto: Werner Beeke.

Referater
Du kan altid læse referater fra SJDs be-
styrelses- og repræsentantskabsmøder på: 
http://www.sjid.dk/referater-sjd-repraesen-
tantskab-og-bestyrelse

1.100 kilometer
En gang imellem forsvinder en jagthund 
sporløst, og ejeren spekulerer på, om hun-
den kan klare sig. 
  I TV2-nyhederne d. 14. september for-
talte man om en lille blandingshund, der 
forsvandt i Rostok, og som man gennem 
observationer har kunnet følge gennem 
Nordtyskland, op langs den jyske vestkyst 
og til Skagen, hvor den blev indfanget og 
placeret på et internat.
  Godt 1.100 km havde den lille hund klaret. 
Så vores ”bedste ven” er måske en større 
overlever, end vi regner med.
  FØ.
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Gennem mere end 40 år har Niggeloh udviklet og  
designet produkter til hundefolk, jægere og  
naturelskere. Deres innovative top kvalitetsprodukter er 
højt værdsat af fagfolk for deres overlegne  
funktionalitet og holdbarhed. Niggelohs hundeartikler 
er således testet af de bedste hundeførerer i Europa. 

Se det komplette Niggeloh sortiment til din hund i  
DET NYE STORE DANSKE JAGT & OUTDOOR 
KATALOG på guntex.dk eller hent et eksemplar hos 
din forhandler.

Gennemtestede  
højkvalitets hundeartikler

Niggeloh Follow  
Trail schweiss sele

Ny model i Follow serien. Velde-
signet sporsele i “high-viz” rød-gul 
med masser af lækre detaljer.  

Det elastiske rygstykke give rhunden 
optimal bevægelsesfrihed.

Pris fra . . . . . . . . . . . . . .1.259,-

Niggeloh Biothane schweiss line –  12 m
Solid sporline med Biothane overflade, som er en specialudviklet coating, 
der ikke knækker, kinker eller mørner. Frontdelen (1,5 m) er ekstra kraftig 
blå biothane for at undgå at hunden kan blive viklet ind i linen.  
Midtersektionen er fluorescerende orange og bagerste sektion (2 m)  
er fluorescerende gul for høj synlighed.

Pris fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86995

Find nærmeste  
forhandler på guntex.dk

Nævnte priser er inklusiv moms. 

Der tages forbehold for trykfejl.

NYT Niggeloh schweiss halsbånd i Trailserien
Med alle de samme funktioner som er kendt fra Niggelohs  
schweisserie. Nu med quick release i nyt design. Serien fås i 3 
størrelser.

Pris fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53995

Niggelohs schweiss seler 
er udviklet i samarbejde  

med professionelle,  
tyske schweiss- 
hundeførerer.

412 SIDER
HENT DET NYE  
STORE DANSKE  

JAGT & OUTDOOR 
KATALOG HOS DIN

FORHANDLER.

Nig
Tra

Ny m
signe
med m

Det ela
optima

Pris fra

2

88

3 

5

kraftig 

m)2 m) 

86995
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APPORTAPPORT
vejen til samarbejde

Enhver jæger drømmer om, at hunden kan løse de nød-
vendige efterskudsopgaver, også når det f.eks. gælder en 
anskudt ræv.

Jagthunden nr. 5/20206
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Mange har sikkert fået en ny hvalp i sommer og skal i gang med apportering, 
men hvordan får man en glad og sikker apportør. Gentagelser og atter gen-
tagelser samt masser af ros er de væsentligste elementer. Metoden kan også 
anvendes på hunde ældre end tre måneder.

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

En hver jæger har naturligvis et ønske om, at hans eller hendes hund fi nder og bringer det vildt, der fældes. Særlig vigtigt er det, 
når der er tale om en anskydning. Her er hunden en uundværlig hjælper for hurtigst muligt af få afl ivet det pågældende stykke 
vildt.
  Desværre er der for mange rigtig lang vej fra ønske til virkelighed, og mange hunde bliver aldrig gode nok til efterskudsarbejdet. 
En af forklaringerne er ofte, at den grundlæggende indlæring ikke har været i orden. Hundeejeren har ikke været systematisk nok 
og set stort på, om hunden sjuskede lidt her og lidt der.
  I virkeligheden er det ikke så tidskrævende, blot man vil anvende den tid, man alligevel er sammen med hunden, på den rigtige 
måde.

Betinget refl eks
Vi er for længst kommet bort fra tvangsdressurens mange pinsler og rædsler, men derfor kan indlæringen godt være både grundig 
og konsekvent. Det første, man skal gøre sig klart, er, hvad man vil have hunden til at gøre. Hunden skal på kommandoen apport, 
tage emnet i munden og holde fast på det, til jægeren beder den afl evere. Og så skal den være glad for at bringe emnet til sin herre.
  Glæden ved at hente og bringe kan man indøve så snart, man får hvalpen. En sammenruller vante eller sok er glimrende emner. 
Kast det lidt hen på græsplænen eller stuegulvet. Hvalpen springer efter det, og man opfordrer den til at komme tilbage. Ros, ros 
og atter ros, men brug ikke ordet apport. Det varer ikke længe, inden hunden forstår, at legen er betinget af, at den bringer emnet 
tilbage til sin herre.
  Man kan begynde selve indlæringen, når hvalpen er tre måneder gammel. Man sætter sig med hvalpen og bruger et stykke koste-
skaft på ca. 10 cm. Man lægger pinden i munden på hvalpen og siger: – Apport. Og tager den igen med ordet: – Tak/loos. Gør det 
tre gange og ikke mere. Til gengæld gentages øvelsen mange gange i løbet af en dag.
  Det er meget vigtigt, at pinden aldrig kommer ud før, man siger tak, selv om det første gang måske kun drejer sig om to se-
kunder. Tal hele tiden venligt til hvalpen. Efter nogle gange er det måske 10 sekunder og 15 sekunder, den sidder med pinden i 
munden.
  De mange små doser fører normalt til, at hvalpen i løbet af en uges tid selv åbner munden for at få pinden og beholder den, til 

Det hele begynder med en pind. Mange gentagelser skaber en betinget refl eks i 
hundens hjerne. Foto: Annette Laursen.

Glæden ved at hente og bringe kan trænes med en sammenrullet sok. 
Foto: Flemming Østergaard.

Jagthunden nr. 5/2020
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Hente og bringe
Næste trin i indlæringen er, at hvalpen skal 
lære at samle op og komme hen til føreren 
med emnet. Til det første øger man gradvis 
afstanden mellem hunden og pinden, og ef-
ter hånden sænker man hånden længere og 
længere ned mod underlaget (græsplænen 
ellert gulvtæppet). Til sidst er hånden blot 
lige ved siden af pinden.
  Når det gælder at bringe pinden, går man 
et skridt fra hunden og beder den komme 
hen til sig med pinden. Afstanden øges til et 
par meter. Der roses meget. Det er vigtigt, 
at den afl everer siddende hver gang. Her 
kan man så rose og klappe den så længe, 
man har lyst, inden man beder hvalpen 
afl evere.
  Når disse to ting er på plads, samle op og 
bringe, skal vi have det koblet sammen til 
egentlig apportering. Nu sætter man sig ned 
på hug ved siden af hvalpen, og holder den 
i halsbåndet, medens man kaster pinden 
blot en meter eller to hen på græsplænen. 
Så holder man hvalpen omkring brystkas-
sen, for den skal jo vente, til den får besked. 
Metoden har også den virkning, at når man 
så giver slip samtidig med besked om at ap-
portere, så vil den springe efter emnet. Øg 
afstanden op til ca. tre meter. Bliv ved med 
at træne på dette, til hvalpen sidder roligt og 
venter på ordren, kommer tilbage og venter 
med at afl evere, til den får besked.
  Fejl: Føreren bruger for grov eller dyb 
stemme, og kombineres det med at han/
hun står op gør det hvalpen utryg. Det 
er uvenlig kropsholdning og knurren på 
hundesprog. Anvend venlig stemmeføring 
og sid på hug, hver gang, der arbejdes med 
apport. Det er venlig kropsholdning og 
skaber tryghed.
  Føreren kan også anvende for mange ord. 
Det er nok med apport og loos/tak. Det er 
det eneste hvalpen har brug for at kende 
betydningen af. Alt andet vil blot forvirre.
  Nu har hvalpen i princippet lært, hvad 
apport betyder. Den har lært at hente. Den 
har lært at holde fast, og den har lært at 
sidde pænt med emnet, til den får besked 
på at afl evere. Alt videre arbejde bygger på 
udvikling af denne viden hos hvalpen, men 
det er også tvingende nødvendig, at den har 
lært det fuldt og helt. Det kan en hver hvalp 
have lært, når den er fi re måneder gammel 
uanset race.
  Og netop denne grundighed i indlæringen 
er meget vigtig, for kan hunden ikke disci-
plinen fuldt og helt, når emnet ligger fem 
meter henne på græsplænen, kan man jo 
ikke forlange, at den skal kunne når emnet 
ligger 25 meter eller længere ude.
  Men når hunden kan det, kan man til 
gengæld også forlange, at den gør det, for 
nu ved den, hvad den skal gøre, når ordren 
apport lyder. Derfor er det vigtig, at man 
skelner nøje mellem indlæring og krav.

man beder den afl evere. Der er skabt en 
betinget refl eks i hundens hjerne (Ivan 
Petrovitj Pavlov 1849-1936). Hvalpen kan 
ganske enkelt ikke andet. Den er program-
meret til at åbne munden på signalet apport.
  Fejl: Ejeren taler for hårdt til hvalpen, og 
hvalpen vægrer sig ved at tage pinden, fordi 
den tænker: – ”Far” er vred, så det må være 
en væmmelig pind.
  Ejeren roser hvalpen, når den afl everer. 
Derfor er der problemer med at holde på 
pinden. Hunden tænker: – ”Far” bliver glad, 
når jeg spytter ud, så jo før jeg spytter ud, jo 
før bliver ”far” glad og roser mig. Man 

bør kun rose hvalpen, når den sidder med 
pinden eller emnet. Det er det, man gerne 
vil have.
  Næste trin er at få hvalpen til at tage 
pinden fra hånden. Hold pinden lige foran 
snuden på hvalpen og animer den til at 
tage den. Masser af ros, når den gør det. I 
løbet af få gange vil den normalt have fattet 
meningen.
Fortsæt med mange små doser i løbet af 
dagen 10 – 20 gange hver dag, men kun 
tre runder hver gang. En hund kan ikke 
koncentrere sig om indlæring ret lang tid 
af gangen. Derfor de små doser. De enkelte 
doser kan være afbrudt af leg, træning i 
hjemkald eller blot hyggeligt samvær, hvor 
man nusser og klapper hvalpen. 
  I løbet af to uger vil hvalpen normalt have 
lært, at apport betyder, at den skal tage pin-
den og blive siddende med den, til føreren 
beder den afl evere. Første trin af indlærin-
gen er gennemført.

Det giver tryghed og god kontakt, når man sætter sig ned ved siden af hvalpen. 

mange små doser i løbet af 
dagen 10 – 20 gange hver dag, 
men kun tre runder hver gang

Jagthunden nr. 5/2020
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FØRSTEKLASSES præstationer
Working & Edurance og vådfoderet EVD Cat & Dog High Calorie 
er perfekt til hunde i fysisk krævende situationer, som 
tjenestehund eller jagthund som har et højt energibehov.

Working & Edurance indeholder animalske proteiner af høj 
kvalitet som er vigtig for muskler og restitution, næringsstoffer 
for led, fruktooligo-sakkarider som støtter tarmens gode 
bakterier og fordøjelsen samt en optimal balance af omega-
fedtsyrer. Eukanuba Working & Endurance indeholder også 
en unik forebyggelse mod tandsten.

EVD Cat & Dog High Calorie er perfekt til restitution og til  
«mistet madlyst» hos jagthunde. Foderet indeholder alle de 
vigtige næringsstoffer din hund har brug for, til at yde optimalt 
over en længere periode. Perfekt som snack ved pauser og når 
hunden hviler efter en lang dag.

Den perfekte 
combo!

 
Working & Edurance  

+  
EVD Cat & Dog High Calorie

working og endurance plus high calorie.indd   1 07/09/2020   13.12
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Det er en god idé at vente med apportering fra vand, til apporteringen på land sidder helt fast. Foto: Jan Larsen.Når nye emner introduceres, eksempelvis vildt, 
gøres det helt tæt på føreren. Foto: Simone Rasmine 
Pedersen.

Skjulte emner
Når man er kommet så langt i indlæringen, 
bør al videre apportering foregå med dum-
myer beviklet med skind eller fjer. Senere 
sættes duer og vildt til, men dummyerne 
er det bærende. I begyndelsen kan man 
anvende nogle mindre hvalpedummyer.
  Hver gang man præsenterer hunden for et 
nyt emne, bør det ske i grunddisciplinen, 
hvor hvalpen skal tage emnet fra hånden, så 
man undgår, at hunden vægrer sig. Man har 
alt under fuld kontrol.
Nu skal afstanden og antallet af emner 
udvides, men husk, der skal være succes 
hver gang. 
  Naturligvis skal hunden også lære at fi nde 
emner, som den ikke har set falde. Læg en 
dummy ind i en græstot og kald på hunden. 
Slå ud med hånden og sig: – Søg apport. 
Hvalpen vil straks begynde at lede, og så 
snart den har fundet dummyen, roser man.
  Så snart hvalpen/unghunden har funder ud 
af ”fi dusen”, øger man gradvis afstanden til 
emnet.
  Man kan fi nt træne denne disciplin 
hjemme i haven, hvor emnerne kan gemmes 
under buske eller lige i kanten af blomster-
bedet. Det er meget fi n beskæftigelse for 
hunden, som her får mulighed for at bruge 
alle sine sanser.

Markering, ærlighed og dirigering
Unghunden skal også lære at markere 
(huske nedfaldsstedet). Nogle hunde er dyg-
tigere end andre til dette, men alle kan lære 
at markere to til tre emner. Brug en hjælper, 
der kaster emnet højt op i luften og lader 
det falde lige ved siden af sig. I begyndel-
sen apporterer hunden på hjælperen, men 
efterhånden som emner falder længere og 
længere fra denne, lærer hunden at holde 
øje med emnet.
  Hunden skal være ærlig og bringe det 

emne, den har samlet op, før det næste 
tages. Når hunden er på vej tilbage med sit 
emne, kastes et nyt ud til siden. Viser den 
interesse for dette siger man et bestemt: – 
Nej, og kalder hunden til sig. Efterfølgende 
apporteres emne nummer to.
  Gradvis gør man vinklen mindre og min-
dre, indtil man kaster emne nummer to hen 
over hunden, når den er på vej tilbage.
  Når hunden skal lære at apportere i en be-
stemt retning, kaster man et emne og siger 
nej til hunden. Man drejer sig 900 og kaster 
et nyt igen efterfulgt af et nej. Det gentages 
tredje gang. Derpå sætter man sig ved hun-
den, peger på et emne og siger: – Apport. 
Det gentager sig med de to øvrige emner. 
Det er vigtigt, at hunden kan se emnerne. I 
løbet af kort tid lærer hunden at gå ud i den 
retning, man viser den.
  Fejl: Føreren går for hurtigt frem. Er der 
noget, som mislykkes, så gå et trin eller to 
tilbage i træningen.
  Hunden kommer ikke direkte hjem med 
emnet. Hvis man sætter sig på hug, signa-
lerer man venlig kropsholdning. Kombiner 
det med at kalde på hunden.
  Afl everingen bliver sjusket og rodet måske 
fordi, den skal rundt om førerenn. Hunden 
bør afl evere foran føreren. På den måde har 
man øjenkontakt hele vejen og kan gribe 
ind med et nej, hvis den er på nippe til at 
smide emnet.

  Tilbage er så den mere avancerede ap-
portering og apportering på vand. Vent 
med vand, til alt er på plads på landjorden, 
da man ikke har de store muligheder for 
at hjælpe hunden ude på vandet. Tag den i 
øvrigt med ro med hensyn til mere avance-
rede discipliner som ræv og lange afstande. 
Det er vigtigt, at grundtræningen er helt på 
plads, og at den hver gang apporterer sik-
kert og med stor lyst og glæde.
  Et er nemlig sikkert. Det eneste, der kan få 
en hund til at følge en trebenet ræv eller en 
vinget kok gennem det halve sogn, er lysten 
til at hente og bringe byttet til sin herre.

De mange muligheder
Det er altid godt at deltage i et kursus med 
sin hund. Her lærer hunden at arbejde for 
føreren, selv om der sker mange ting om-
kring den. Desværre er der i den kommende 
tid ikke så mange tilbud i specialklubberne, 
og det er selvfølgelig heller ikke nødvendigt 
at gå til hundetræning, for at lære hunden 
apport, men når den har lært at apportere, 
åbner der sig en verden af uanede mulig-
heder for at få en luftetur med høj kvalitet. 
Det er kun fantasien, der sætter grænser. 
Det er fantastisk beskæftigelse for hunden, 
som får brugt sine sanser, og hund og men-
neske samarbejder på højt plan.
  Fyld lommerne med dummyer, når man 
går tur, og lad hunden fi nde og bringe dem 
hjem. Det giver mental træning til hunden 
og gør den mental træt, så den er meget 
roligere, når den vender tilbage til parcel-
huset.
  Langt de fl este forretninger, der handler 
med udstyr til hunde, har et stort udvalg 
i forskellige dummyer, så mangel på ap-
portemner er ingen undskyldning. Rigtig 
god fornøjelse.
  Hvis du vil se mere om indlæring af apport 
ligger der en lille fi lm på YouTube: https://
www.youtube.com/watch?v=xJyBuqtW_0w

Det eneste, der kan få en hund 
til at følge en trebenet ræv 
eller en vinget kok gennem 

det halve sogn, er lysten til at 
hente og bringe byttet til sin 

herre

Jagthunden nr. 5/2020
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Fire ben
under

Automaten er langt mere stabil med fi re ben. Understøttelsesfl aden med tre ben er 
markeret med rødt.

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Mange er sikkert lige nu ved at få gang i efterårs- og vinterfodrin-
gen af fuglevildtet. Det betyder, at der opstilles mange ny foder-
automater og –tønder rundt om på jagtterrænerne.
  Mange af tønderne bliver sikkert lige som de fl este, man kan købe 
færdiglavede, kun forsynet med tre ben, og det vil mange jægere 
opdage er en stor ulempe. En tønde med tre ben står ganske enkelt 
for ustabil.
  Er tønden ved at være tom, væltes den nemt af vinden – det kom-
mer der som bekendt en del af i løbet af efterår og vinter, og selv 
godt fyldt op væltes tønde nemt af råvildtet.
  Det undgår man ved at sætte fi re ben på tønden, hvis de ellers 
skræver rimeligt ud til siderne. Med fi re ben står tønden betydelig 
mere stabilt, for understøttelsesfl aden bliver langt større end med 
tre ben, så hverken vind eller råvildt kan vælte tønden.
  Så skal I sætte nye fodertønder op eller renovere de gamle, så sæt 
fi re ben under.
  Tønder med tre ben kan stabiliseres ved at banke en stok i jorden 
og fastgøre den til et af benene med kraftige strips eller en skrue.

Gi’ din hund 
et langt og sundt liv 
med UniQ 
– fra hvalp til senior

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

Dansk produceret 
Uniq kvalitet

Uniq Food ApS
Nymarksvej 7, 7200 Grindsted

+45 7533 6505 
mail@uniq.dk

www.uniq.dk
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På toppen af Danmark
Midt i september lykkedes det endeligt at få afviklet årets derby. Det blev desværre 
med et reduceret deltagerantal, da flere af ekvipagerne fra vore nordiske nabo-
lande var forhindret i at rejse til Danmark. Men svenskerne kom, så og sejrede.

Tekst og foto: Kenneth Asmussen

Dansk Jagthunde Derby 2020 har på mange måder været et anderledes derby, end tidligere år. Den særlige situation, som verden 
står i med Corona, har vendt lidt op og ned på det hele. 
  Forårets Derby, blev nemlig først afl yst, da Danmark lukkede ned, og senere fl yttet til efteråret 2020. En stor tak til Derbyud-
valget, der insisterede på at gennemføre arrangementet og til terrænledere, der havde sørget for vildtrige terræner, hvor hundene 
havde gode muligheder for at komme i fugl.

Vanskelige fulge
Derbyet havde standkvarter ved Fårup Skovhus ved Saltum og startede vanligt kl. 8 med velkomst og opråb. Der var tilmeldt 70 
hunde, og til start var der godt 50 hunde. Det store frafald skyldes at vores nordiske venner ikke kunne komme til Danmark grun-
det Corona. Der var dog nogle svenskere, der kunne komme ind, og det skulle vise sig at have indfl ydelse på de tre første placerin-
ger.
  Efter opråb og inddeling i fem hold, var der kontrol af tænder og kryptochisme og derefter afgang til terrænerne.
  For mit vedkommende var jeg på hold 5, som skulle køre til Sindal og gå på Jes Krags terræner. 

Stand I olieræddikerne. Setterlandets DK Lui 
er på vej mod toppen.

DANSK JAGTHUNDE DERBY 2020
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  Vi startede ud på en meget stor stubmark, 
hvor de unge hunde havde god mulighed 
for at blive bedømt i søg, fart og stil. Til-
med var der et par fl okke agerhøns på ter-
rænerne, som hundene dog havde lidt svært 
ved at håndtere, og vi fi k ikke udnyttet dem, 
til regulære situationer.
  Efter at alle hunde havde været prøvet på 
stubben, fl yttede vi til en stor stubmark med 
græsudlæg. 
  Her blev der skudt over holdets første 
hund GS ”Over Des Pres D´ondine”, der i 
dommerens kritik fi k tildelt 1. pr. UK.
  Videre gik det, og der var godt med ager-
høns på marken, men hundene havde svært 
ved at håndtere fuglene, og det blev ikke til 
fl ere situationer før frokost.
  Frokosten blev indtaget i en lade, og 
snakken gik lystigt blandt alle. Der var en 
hyggelig stemning på holdet, og alle var 
nu tanket op til eftermiddagens afprøvning, 
som, terrænlederen proklamerede, skulle 
foregå i roer.
  Afsted gik det, og her skulle det vise sig, 

Der følges ivrigt med fra ”baglinjen”.

Så skal det afgøres. Finalen mellem Top Point Athilla og Setter Landets DK Lui, der faldt ud til den svenske 
hunds fordel.

Hvad nu far? Er det slut?Svenskerne gjorde sig godt bemærket. Her er det Top 
Point Purdey, der viser fart og stil til 3. vinder.

Følgende hunde gik videre 
til søndagens 2. heat

P Fugledes Disel, Jan Stokbæk 1B
P Top Point Athilla, Bertil Mårtensson 1A
GS Over des Pres d`ondine, Ove Steen 
Petersen 1B
P Top Point Purdey, Alexander Benner-
gård 1A
ES Lammefjorden´s Lucky Luke, Klaus 
Olesen 1B
ES Østkysten´s MN Martha, Øystein 
Grandorf 1B
B Strandbys Gaia, E: Michael Schrøder. 
F: John Madsen 1B
ES Setter Landet´s DKSacco, Lars 
Nielsen IFF
IS Greenspot, Sarah Cecilie Jensen 1B
ES Setter Landet´s DK Lui, Robert 
Paulsen 1A
P Astrup´s Liva, Hans Nielsen 1B
IS Klippeøen´s E. Frej, Erik Rimmen 1B
P Fugledes Didi, Flemming Fuglede 
Jørgensen 1B
ES Setter Landet´s DKPil, Søren Gott-
fredsen 1B
P Boelsgaard´s T Elvira, Anne Boelsga-
ard 1B
B Stevnsåens Xena (Xigne), Niels 
Ekholm 1B
P Fugledes Dina, Kasper Beck Hansen 
1B
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at vi fi k lidt mere held med at håndtere fug-
lene, og der blev skudt over tre hunde mere, 
som alle blev præmieret med 1. pr. UK.
  Dagens afprøvning var slut, og dommerne 
skulle nu votere og udvælge de hunde, der 
skulle videre til 2. dagen. Der var 17 hunde 
der kvalifi cerede sig til 2. dagen. 13 med 
1B, 1 med IFF og 3 med 1A. Det skulle 
senere vise sig at 1A hundene gik hele vejen 
og blev placeret fra 1-3.

Generende regnvejr
Afprøvning af 2. heat og matchning var på 
terræner omkring Borupgård ved Løkken. 
Vejret havde tænkt sig at vise sig fra den 
våde side, og formiddagens afprøvning 
foregik i silende regn.
  Efter 2. heat og omprøvning fl yttede vi ter-
ræn, hvor matchningen skulle foregå.
  Forinden havde ordførende dommer Anton 
Dahl givet kritik fra formiddagens afprøv-
ning, og de tre dommere havde voteret og 
bestemt, at otte hunde skulle med i match-
ningen.

De placerede ved Dansk Jagthunde Derby
1. Vinder: Pointer, Top Point Athilla. E/F/O Bertil Mårtensson.
2. Vinder: Engelsk setter, Setter Landets DK Lui. E/F Robert Paulsen.
3. Vinder: Pointer, Top Point Purdey. E/F Alexander Bennergård.
4. Vinder: Pointer, Fugledes Didi. E/F/O Flemming Fuglede Jørgensen.
5. Vinder: Breton, Strandbys. Fører John Madsen.
6. Vinder: Engelsk setter, Østkystens Mn Martha. E/F Øystein Grandorf.

De placerede hunde, førere og dommere. 1. vinderen er til venstre.

Det magiske øjeblik. Bertil Mårtensson løfter Der-
bykruset, som overrækkes af derbyformanden, Asger 
Stein.

Da det helt sikkert er de færreste af læserne, der ved, hvad der 
gemmer sig bag navnet, er her en kortfattet information.

Derbyets historie går tilbage til 1932, hvor det første gang blev 
afholdt d. 15. september på Gaunø.
  Dansk Jagthunde Derby ledes og arrangeres af Derbyudvalget, 
som består af en repræsentant fra henholdsvis, Dansk Pointer 
Klub, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Gordon Setter Klub, 
Dansk Irsksetter Klub og Dansk Breton Klub.
  Derbyudvalget er uafhængigt af andre jagthundeorganisationer.
  Dansk Jagthunde Derby er en avlsprøve, dvs. en prøve som har 
til formål at vurdere de unge, stående, engelske jagthundes jagt-
lige egenskaber med henblik på at fi nde de bedste avlshunde.

  Prøven er en to-dages prøve. På første dag vurderes hundenes 
kvalitet. Derbyudvalget beslutter herefter på baggrund af prøve-
forløbet, hvor mange hunde der fortsætter til 2-dagens afprøvning, 
der afholdes som en konkurrenceklasse.
  Hunde, der på førstedagen ikke er fyldt to år, kan tildeles præmi-
eringer efter reglerne for ungdomsklasse.
  En hund starter normalt i det år, den fylder to år, men kan tilmel-
des året for inden.
  For at være startberettiget, skal en hund være tilmeldt derbyet, 
inden den fylder et år, hvor 1. rate betales. 2. rate betales ved 
endelig tilmelding senest d. 25. februar i det år, hvor hunden skal 
deltage.

Lidt om Dansk Jagthunde Derby

  Da matchningen skulle til at begynde, 
stoppede det med at regne, og publikum 
havde fi n udsigt til at overvære de otte 
hunde, der var kommet igennem nåleøjet til 
derbyets sidste slip. 
  Spændende var det, og den endelige 
forløsning skete, da de to sidste hunde blev 
sluppet og pointer Top Point Athilla v/Bertil 
Mårtensson stod øverst på skamlen, som en 
værdig vinder af Dansk Jagthunde Derby 
2020
  Afslutning og præmieoverrækkelse foregik 
i de fl otte rammer ved Borupgård, og det 
hele sluttede traditionen tro med, at forman-
den for Derbyudvalget Asger Stein udråbte 
et trefoldigt hurra for Dansk Jagthunde 
Derby.

Dommertrioen på andendagen i arbejde. Fra højre 
Anton Dahl (ordf.) Svend Aage Vad og Mogens 
Vestergaard.
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EFTERÅRET ER OVER OS

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

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

www.koskov.dk 
Der tages forbehold 
for trykfejl. 

 303 G1 Træskæfte 

Vejl. pris kr. 19.999,-

TILBUD 14.999,-
       på 
Priseksempel:
Argo Comfort, Kal. 308
Vejl. pris kr. 13.850,-

TILBUD 11.080,-

         MC312 Halvautomat, Kal. 12/76 
66 cm. pibe. 
Vejl. pris kr. 4.999,- 

TILBUD KR.  2.999,-

Brugt 
over/under 

marked
20 stk. 

FRIT VALG PR. STK. 

Kr. 1.300,-

 486 Parallelo, Kal. 12/76
67 cm. pibe, 5 chokes.
Vejl. pris kr. 45.899,- 

SPAR kr. 20.900,-
NU KR.  24.999,-TILBUD – FÅ STK.

SPAR 20%

Kom og oplev vores store 
fodtøjs- og jagttøjsafdeling. 

undertøj med elvarme i. 

Assorterede
jagt 

haglpatroner 
i kal. 12/70
Ps. m/100 stk.

Pr. ps. 125,-

Udsalg på 
udgået og demo 

modeller

SPAR 40%
Priseksempler her, 

resten ses på 
hjemmesiden.

Leica Trinovid 10x42 
Få stk. på lager 
Vejl. pris kr. 9.999,-

Tilbud
Nu kr. 
5.999,-

Leica Ultravid 12x50
1 stk. Vejl. pris kr. 15.495,-

Tilbud
Nu kr. 

9.299,- 
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 Frysetørret, råt kød
 Uovertruffen smagsoplevelse
 Premium kvalitet til konkurrencedygtige priser
 Høj kvalitetskontrol fra jord til bord

Quattropet.dk  ·  kontakt@quattropet.dk  ·  Tlf. 20 60 03 60

NYHED
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Freeze-Dried Raw Coated
Where quality comes naturally 

Quattropet.dk  ·  kontakt@quattropet.dk  ·  Tlf. 20 60 03 60

FAST MÆNGDERABAT: 2 POSER -10%  ·  4 POSER -20%  ·  20 POSER -30%  ·  54 POSER -40%
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Når hunden 
bliver syg

Det kan blive en bekostelig affære, hvis hunden 
kommer galt afsted eller bliver syg og skal opere-
res. En sygeforsikring kan eventuelt være et godt 
supplement til øvrige hundeforsikringer og lette 
”trykket på tegnebogen”, når uheldet er ude.

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

Det ville måske være rart at kunne sende noget af 
dyrlægeregningen videre til forsikringsselskabet.

Jagthunden nr. 5/2020
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Vi kender det alle sammen. Hunden er 
blevet syg eller kommet til skade. Vi skal 
til dyrlæge. Undersøgelse, behandling eller 
operation. ”Taxameteret” tæller. Det kan 
godt blive en dyr omgang for slet ikke at 
tale om, hvis skaden sker under en jagt i 
weekenden. Så er der weekendtillæg.
  Selvfølgelig skal ens bedste ven reddes 
og lappes sammen, men man kan godt i 
ånden se, at hyggeaftenen på byens bedste 
restaurant med den bedre halvdel – man er 
jo så meget hjemme fra – måske forsvinder 
i ”horisonten”.
  Så hvad gør man? I nuet er der ikke noget 
at gøre andet end at hive dankortet frem, 
men fremadrettet kunne løsningen måske 
være at tegne en sygeforsikring på hunden.

Hvad med en forsikring
Der vil helt sikkert være mange jagthunde-
ejere, der øjeblikkeligt går i forsvarsposi-
tion, så snart de hører ordet forsikring, for 
forsikringsselskaber er jo kun nogen, der 
kan det hele, til forsikringen er tegnet, og 
som det er umådelig svært at få penge ud 
af, når man som forsikringstager skal have 
noget ud af sin forsikring.
  For at fi nde ud af, hvad der er op og ned, 
har Jagthunden stillet nogle spørgsmål til to 
forsikringsselskaber, der har specialiseret 
sig i at lave sygeforsikring til hunde nemlig 
Dyrekassen Danmark ved salgsdirektør 
for privatsalg, Thorkild Hansen og Agria 
Dyreforsikring ved marketingsansvarlig, 
Lotte Evers.

1. Hvad koster en sygeforsikring?
Dyrekassen Danmark: – Prisen på en 
sygeforsikring hos Dyrekassen Danmark af-
hænger af fl ere ting, bl.a. hvor du bor samt 
hundens race og alder. Ved at forsikre din 
hund, før den er 16 uger, opnår du nemlig 
20 % rabat, mens du får 15 % rabat, hvis 
hunden er over 16 uger, men endnu ikke 
fyldt et år. Rabatterne gælder naturligvis 
hele hundens liv.
  Herudover spiller det selvfølgelig ind, 
hvilke dækninger du vælger. F.eks. har 
du mulighed for at tilvælge dækning for 
udleveret og ordineret medicin. Dækningen 
koster 131 kr. pr. år, og dækker hele livet. 
  Desuden har det indfl ydelse på prisen, 
hvilken selvrisiko og årlig erstatningssum, 
du vælger. Hos Dyrekassen Danmark kan 
du vælge en fast selvrisiko på enten kr. 
714,- eller kr. 1.045,-, mens mulighederne 
for årlig erstatningssum er henholdsvis kr. 
26.064,- og kr. 46.914,- (alle summer og be-
løb er reguleret i henhold til indeks 2020). 
Du vælger selv de ønskede summer ved køb 
af forsikringen.
  Med sygeforsikringen får du 80 % erstat-
ning for de dyrlægeudgifter, forsikringen 
dækker – op til det beløb, du årligt har 
valgt. Selvrisikoen fratrækkes den første 

behandling og er gældende i en periode på 
140 dage, uanset hvad din hund kommer til 
at fejle i denne periode. 
  Generelt kan vi dog sige, at prisen starter 
ved kr. 111,- for en ansvars- og sygeforsik-
ring til hund hos Dyrekassen Danmark. Her 
skal du dog være opmærksom på, at prisen 
er pr. måned og inkl. førnævnte hvalpera-
bat.
  Agria Dyreforsikring: – Hos Agria bærer 
hver race sin egen risiko – det betyder i 
praksis, at vi med afsæt i vores omfattende 
skadestatistikker beregner forsikringspræ-
mien ud fra racens risiko for sygdom/skade. 
Har du en race, der ikke kommer galt af 
sted så tit, betaler du en lavere præmie i 
forhold til dem, der har valgt en race, der 
ofte kommer til dyrlægen.
  Når du skal tegne en sygeforsikring (og 
sammenlige priser selskaber imellem) skal 
du, ud over dækningen, også forholde dig 
til hvilken selvrisiko, der er valgt samt det 
årlige dækningsbeløb.
  Selvrisiko er den del af dyrlægeudgifterne, 
som man selv skal betale. Valget af selv-
risko påvirker prisen på sygeforsikringen, 
men også den erstatning man får, hvis man 
får brug for forsikringen.
  Hos Agria skal du forholde dig til en 
fast og en variabel selvrisiko. Den faste 
selvrisiko betaler du kun én gang i løbet af 
selvrisikoperioden (125 dage ved Agria Sy-
geforsikring eller 135 dage ved Agria Altid 
Hunderaceforsikring) - uanset hvor mange 
gange du må til dyrlægen, og også selvom 
der er tale om forskellige skader eller 
sygdomme. Den variable selvrisiko betaler 
du derimod ved hvert besøg og trækkes fra 
de dyrlægeomkostninger, som overstiger 
den faste selvrisiko. Du kan vælge mellem 
følgene beløb, når du væger selvrisko. En 
lavere selvrisko giver en højere præmie, 
men til gengæld betaler du mindre, hvis 
hunden skal til dyrlægen. Omvendt giver en 
højere selvrisiko en lavere præmie.
  Fast selvrisiko: 732, 1.250 eller 2.248 kr.
  Variabel selvrisiko: 10 % eller 20 %
  Ud over hunderacen, kan ejerens postnum-
mer også have en lille betydning. Vi ved, at 
man oftere besøger dyrlægen, hvis man bor 
i en storby, frem for på landet. Derfor kan 
der være lidt variation i prisen afhængigt af, 
hvor man bor i landet. 
  Hos Agria får du den bedste dækning, hvis 
du forsikrer sin hund, før den fylder fi re 
måneder. Her får du den lovpligte ansvars-
forsikring med gratis hele af hundens liv 
(værdi 552 kr.), så længe den er forsikret 
hos Agria.

Priseksempel på ruhåret/korthåret hønse-
hund under fi re måneder. Postnummer 2800 
Lyngby, 6000 Kolding og 9000 Ålborg:

• 25.973 kr. (Agria Altid) årlig dækning, 
1.250 kr. fast selvrisiko, 20% variabel 

selvrisiko, inkl. gratis ansvarsforsik-
ring. Pris: 214 kr./mdr.

• 25.973 kr. (Agria Altid) årlig dækning, 
1.250 kr. fast selvrisiko, 10% variabel 
selvrisiko, inkl. gratis ansvarsforsik-
ring. Pris: 241 kr./mdr. 

OBS! 46.752 kr. kan vælges i årlig dækning 
mod merpris.

Priseksempel på ruhåret/korthåret hønse-
hund over fi re måneder. Postnummer 2800 
Lyngby, 6000 Kolding og 9000 Ålborg.

• 23.271 kr. årlig dækning, 1.250 kr. fast 
selvrisiko, 20% variabel selvrisiko, 
inkl. lovpligtig ansvarsforsikring. Pris: 
245 kr./mdr.

• 23.271 kr. årlig dækning, 1.250 kr. fast 
selvrisiko, 10% variabel selvrisiko, 
inkl. lovpligtig ansvarsforsikring. Pris: 
273 kr.

OBS! 41.480 kr. kan vælges i årlig dækning 
mod merpris.

2. Er der rabat ved fl ere hunde?
Dyrekassen Danmark: – Du kan opnå rabat 
ved i alt fem dyr – det kan være en kombi-
nation af heste, hunde og katte – forsikret i 
enten Dansk Hesteforsikring eller Dyrekas-
sen Danmark. 
  Som opdrætter, med godkendt kennel-
mærke, får du rabat ved fi re hunde.
  Agria Dyreforsikring: – Vi har fl ere rabat-
ter, der kan kombineres. Du kan maksimalt 
få 35% i rabat på dine forsikringer.
    Tegner du forsikring på to til fi re hunde 
får du 5% i rabat på dine forsikringer, 5-10 
giver 10% og +10 giver 15%.
  Har du kennelnavn under DKK får du 
10% i rabat på din forsikring.
  Er du medlem af Danmarks Jægerforbund, 
Dansk Kennel Klub, DCH, Dyreværnet 
eller specialklubber vi samarbejder med, får 
du 10% rabat på din forsikring.
  Tegner du forsikring, før hvalpen fylder 
fi re måneder, er den lovpligtige ansvarsfor-
sikring gratis hele hundens liv (værdi 552 

Ups. Den har vi ikke lige set før på redaktionen, men 
uden en dyrlæge klares problemet nok ikke. Foto: 
Annette Laursen.
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kr.).
Hvis du ikke har anmedt skader i mindst to 
år, får du en selvrisikobonus, som udbetales 
første gang, du får brug for forsikringen i 
det efterfølgende forsikringsår. Du optjener 
300 kr. pr. skadesfrit år (max. 900 kr.).

3. Hvad dækker forsikringen?
Dyrekassen Danmark: – Som tidligere 
nævnt dækker sygeforsikringen op til 80 % 
af dyrlægeregningen. Forsikringen dæk-
ker sygdom og ulykke – uden geografi ske 
begrænsninger inden for Europa.
  Den almindelige sygeforsikring dækker 
bl.a.:
  - Diagnosticering og behandling.
  - Nødvendigt ophold på dyreklinik.
  - Materialer og medicin, som dyrlægen 
    bruger under behandlingen.
  - Udgifter til operation.
  - Tandskader som følge af ulykke.
  - Kejsersnit.
  - Ekstraudgifter på søn- og helligdage.
  - Akupunktur, kiropraktik, massage og 
    laserbehandling.
  - Genoptræning.
  - Allergibehandling, herunder allergivac-
    ciner.
  - Afl ivning og kremering som følge af 

sygdom og ulykke.
  Har du tilvalgt medicindækning, dækker 
forsikringen udgifter til ordineret og udle-
veret medicin med op til kr. 3.128,- årligt 
(indeks 2020).
  Sygeforsikringen hos Dyrekassen Dan-
mark gælder hele livet, og dækningen ned-
sættes ikke i takt med, hunden bliver ældre.
  Det er vigtigt at påpege, at du ved at købe 
dine forsikringer samlet i Dyrekassen Dan-
mark ikke blot kan spare penge, men også 
opnå særlige fordele. 
  Vi tilbyder to totalløsninger, som giver en 
bred og fuld forsikring af hunden.
  Med løsningen HundTotal får du ud over 
ansvarsforsikring inkl. fi gurantdækning, 
hundesygeforsikring og livsforsikring også 
SOS-dækning i hele Europa. Her dækkes 
udgifterne til pension eller hjemsendelse 
af din hund, hvis du selv bliver syg eller 
kommer ud for et uheld, som medfører 
hospitalsophold eller hjemtransport. Du kan 
dermed trygt tage din hund med på rejser 
og jagtture i udlandet. 
  Er din hund ikke fyldt et år, kan du billigt 
opgradere til forsikringspakken HundTo-
talPLUS, som ud over dækningerne fra 
HundTotal også dækker arvelige led- og 
knoglesygdomme samt udleveret medicin. 

  Agria Dyreforsikring: – Her skal man 
holde tungen lige i munden, hvis man 
sammenligner priser. For hvad dækker en 
forsikring egentlig? Lidt groft sagt kan man 
sige, at en sygeforsikring erstatter, hvis 
hunden bliver syg eller kommer til skade. 
Du kan få dækket op til 90% af dine dyrlæ-
geudgifter, afhængigt af hvilken selvrisiko 
du vælger.
  Agria Altid Hunderaceforsikring er et 
unikt tilbud til den, der sygeforsikrer sin 
hvalp, fra den er helt lille. En sygeforsik-
ring, som tager udgangspunkt i hundens 
behov. Med vores skadestatistik har vi skabt 
en hunderaceforsikring, som er tilpasset 
hundens racebehov, risiko og udfordringer. 
  Du får bl.a. dækning til:
  - Receptpligtig medicin og genoptræning.
  - Mulighed for at forhøje erstatningsbelø-
    bet, hvis hunden bruger årsdækningen, 
    inden forsikringsåret er gået.
  - Albueleds- og hofteledssygdomme (AD 
    & HD) samt ledmus (OCD).
  - Korsbånd- og meniskskader.
  - Tandskader (både på blivende og mælke-
    tænder) og fejlbid.
  - Allergi, øjenskader, diarré, cancer, ryg-
    sygdomme og meget mere.
  Sygeforsikrer du din hund, efter den er 
fyldt fi re måneder, får du ogå en sygefor-
sikring, der dækker, hvis hunden bliver syg 
eller skadet. 
  Her får du en sygeforsikring, der dækker 
de mest gængse sygdomme og skader, som 
en jagthund kommer ud for i sit liv. Der er 
nogle få begrænsninger, men ud over det, 
får du erstatning til meget lige fra allergi, 
øjenskader, cancer og diarré. Vi erstatter 
til undersøgelse og behandling hos dyrlæ-
gen, receptpligtig medicin og meget andet. 
Forsikringen holder hele hundens liv med 
samme gode dækning. 
  Ekstra tillæg for jagthunde. Ud over tilkøb 
af ekstra genoptræning, kan du også tegne 
en ”Brugshundeforsikring”, som er lavet 
specielt til brugshunde. Bruger du din hund 
på praktisk jagt eller offi  cielle prøver, kan 
Agria Brugshundeforsikring være noget for 
dig. Forsikringen dækker op til livsforsik-
ringsbeløbet, hvis hunden bliver så syg eller 
skadet, at den mister sin brugsevne som 
jagt- eller prøvehund. Det betyder, at du kan 
få udbetalt livsforsikringen, uden hunden 
behøver at blive afl ivet. Forsikringen skal 
tegnes som et tillæg til vores livsforsikring.
  Er du opdrætter har vi helt unikke avls-
dækninger, der hjælper dig, hvis opdræt-
tet ikke går som forventet. Her kan du få 
erstatning til fertilitetsudredning, dyrlæ-
gehjælp til hvalpene, ekstra kejersnit og 
erstatning hvis du får solgt en hvalp med en 
skjult fejl. 

4. Hvad dækker forsikringen ikke?
Dyrekassen Danmark: – Forsikringen dæk-
ker ikke:
  - Forebyggende undersøgelser og behand-

Der er mange muligheder for at komme til skade, når hunden drøner gennem efterårsskoven.

En stor operation. Hunden havde fået en ret stor pind langt ind i ryggen under jagt. De hvide „pinde“ er dræn.
Foto: Laila Bilberg.
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Fordi jagthunde
er noget
helt specielt

Vil du vide mere? Ring på 70101065 eller tag et kig på agria.dk Agria 
er specialister i dyreforsikringer.  Vi har forsikret hunde siden 1924.

Hos os får du en tilpasset forsikring til din jagthund, der tager højde for 
netop din races specifikke behov. Med afsæt i vores unikke skadestatistikker 
kan vi tilpasse forsikringen til de udfordringer, din hund står overfor på jagt 
og til hverdag.
       Er din hund ikke helt ung længere? Vi ved, at når din hund bliver ældre, 
får den brug for at besøge dyrlægen oftere, end når den er helt ung. Derfor 
har du altid livslang dækning til din hund, uanset hvornår i hundens liv, du 
vælger at tegne forsikring. 
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Alt efter hvor kompliceret operationen er, ryger prisen let op på 10.000 kr. Foto: Annette Laursen.

     ling eller sundhedseftersyn.
  - Undersøgelser i forbindelse med at-
     testudstedelse.
  - Fertilitetsundersøgelser og undersøgel-
    ser/behandling i forbindelse med dræg-
    tighed.
  - Behandling af adfærdsproblemer.
  - Tandsygdomme, bidefejl, skader på 
     mælketænder eller fjernelse af disse.
  Forsikringen dækker desuden ikke de 
skader eller sygdomme, som din hund alle-
rede har, når du tegner forsikringen. Det er 
derfor en fordel at tegne den så tidligt som 
muligt, mens hunden forhåbentlig stadig er 
ung og rask.
  Agria Dyreforsikring: – Som alle andre 
sygeforsikringern, dækker vi ikke forebyg-
gende behandlingser som f.eks. vaccina-
tion, tandrens eller årlige sundhedseftersyn. 
Har hunden været syg eler skadet, inden du 
tegner forsikring, kan det have en konse-
kvens på dækningen fremover, hvor der 
ikke vil være dækning for det, hunden har 
fejlet tidligere. Derfor er det altid bedst 
at tegne forsikring, så hurtig som muligt, 
inden hunden når at fejle noget. 
  Vi er så heldige, at vores vilkår er rimelig 
lette at forstå. Her fremgår de får ting, vi 
ikke dækker helt tydeligt. Vi har ingen 
racespecifi kke begrænsninger på jagthun-
deracerne, og er du i tvivl, er vi altid klar til 
at vejlede og forklare.

5. Hvad gør man, når hunden har været 
hos dyrlægen?
Dyrekassen Danmark: – Du kan anmelde 
en skade via ”Kundelogin” på vores hjem-
meside eller i vores app ”Mit Concordia”. 
Her vedhæfter du regningen og får med det 
samme oplyst skadenummeret, som sagen 
er registreret under. 
  Du kan naturligvis også sende regningen 
til os pr. mail – her vedhæftes regningen 
som en pdf-fi l, og diagnose samt police-
nummer påføres regnin-
gen 

eller noteres i mailen.
  Vi tilbyder desuden direkte skaderefu-
sion. Det betyder, at du blot betaler din 
del af udgifterne på klinikken, hvorefter vi 
overfører det resterende beløb direkte til 
dyrlægen – selvfølgelig under forudsætning 
af, at dyrlægen er indforstået med beta-
lingsformen.
  Hos Dyrekassen Danmark behandler vi 
størstedelen af alle skader inden for en 
uge – og ofte vil du endda opleve, at skader 
behandles fra dag til dag.
  Agria Dyreforsikring: – Der er fl ere 
muligheder for skadeanmeldelse. Enten 
kan dyrlægen afregne direkte med Agria. 
Det tager typisk 15 minutter, og du betaler 
kun selvrisko samt, hvad forsikringen ikke 
dækker f.eks. håndkøb eller foder.
  Alternativt kan du anmelde skader ganske 
hurtigt via vores app eller på vores hjem-
meside. Vi behandler 90 % af alle skader, 
vi modtager dem via disse kanaler, inden 
for én hverdag. Du kan selvfølgelig også 
sende os en email, hvis det er det nemme-
ste for dig. 

Kan det betale sig?
Der er nok ikke ret megen tvivl om, at 
jagthundeejere er nogle af de mest konser-
vative hundeejere. – Nej sådan noget har vi 
ikke brug for, er det typiske svar. Og så er 
det lige det, går galt en lørdag eftermiddag 
under en jagt. Et brækket ben eller et grimt 
møde med en rest pigtråd, der var skjult i 
mosekanten.
  Afsted til dyrlægen, operation og måske 
indlæggelse, weekendtillæg - jo kasseap-
paratet snurrer.
  Eller hvad med fødselskomplikationer. 
Undertegnede har prøvet at stå med en 
drægtig tæve (tre uger til fødsel), der 
en lørdag eftermiddag fi k 
opereret to 

ret store sten, som den havde slugt, ud af 
tarmen.
  Et rundspørge blandt dyrlæger afslører i 
hvert fald, at det ikke altid er helt bil-
ligt. Komplicerede knoglebrug løber med 
efterbehandling nemt op i 20.000 kr. og 
et kejsersnit kan under besvær løbe op i 
15.000 kr.
  I det hele taget er der rigtig mange af de 
alvorlige problemer, man som hundeejere 
kan løbe ind i med sin hund, der i dyrlæ-
geudgifter ligger på den forkerte side af 
10.000 kr. og så er det ikke kun de kompli-
cerede tilfælde, som koster mange penge.
  I familien havde vi for en del år siden 
en hund, som gennem længere tid blev 
behandlet for forskellige rygproblemer. Det 
løb op i nærheden af 20.000 kr.
  En infektion, som måske skal behandles 
mange gange, inden hunden er rask, kan 
koste mange tusinde kroner, så der er i høj 
grad brug for, at man tænker sig om, og det 
kunne måske være rart at kunne sende en 
betydelig del af regningen videre til forsik-
ringsselskabet.
  Selvfølgelig er et forsikringsselskab en 
forretning, som skal tjene penge, og det gør 
man bl.a. ved, at mange forsikringstagere 
aldrig eller kun sjældent har brug for for-
sikringen. Men det skal man som hundeejer 
vel ikke være ked af. 
  Hvis man ikke har haft brug for sin bil-
forsikring, er det jo fordi man aldrig er kørt 
galt, og det skal man da ikke være utilfreds 
med.
  En forsikring har man brug for, når uhel-
det er ude, og så er den faktisk rigtig rar 
at have i baghånden, uanset om det er bil, 
indbo eller jagthund.

Jagthunden nr. 5/2020
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Et dyrlægebesøg uden for åbningstiden eller en kompliceret 

operation kan blive dyrt. Men er din hund ulykkesforsikret, 

dækker vi op til 80 % af dine dyrlægeudgifter, hvis din hund 

kommer til skade. Hvalpe under 16 uger får 20 % rabat og  

unghunde mellem 17 uger og 1 år får 15 % rabat.

Beregn pris og køb forsikring på dyrekassen.dk 

Bedste venner
passer på hinanden

KØB EN ULYKKESFORSIKRING I DAG

KUN 549,- PR. ÅR

Et aktivt hundeliv kan give skader, og selv 
den sundeste hund kan komme galt afsted.
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JUNIORSKRIBENTEN

Min vej til hvalpe
som ”nybegynder”

Hvis man har en god jagthund, er det naturligt, at man ønsker at trække hvalpe på den.

Jagthunden nr. 5/2020
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Det kan godt være, man gerne vil 
have hvalpe på sin tæve, men plud-
selig er der en hel masse krav, som 
skal opfyldes, for at hunden kan blive 
avlsgodkendt.

Tekst og foto: Marie Jønsson

I 2016 købte jeg min første hund. Hendes navn er Bella, og hun er 
fi re år. Siden jeg købte hende, har mit liv været en lang optur med 
dejlige oplevelser i selskab Bella.
  Da Bella var lige knap tre år, og vores efterskoleophold på Efter-
skolen Flyvesandet var ved at lakke imod enden, besluttede jeg, 
i fællesskab med min far, at det kunne være en sjov og lærerrig 
oplevelse, at prøve at avle på Bella. Hun er en fantastisk køn tæve, 
som er utrolig dygtig til jagt, og har en rigtig god stand.
  Derfor begyndte jeg at undersøge kravene, for avl i Dansk Mün-
sterländer Klub. Her fandt jeg ud af, at man skulle til udstilling, til 
en jagtlig prøve og have dyrelægetjek. Hvilket ikke lyder af meget, 
men når man er 17 år gammel, kan det godt være lidt forvirrende, 
med alle de smarte ord og nye ting, som jeg ikke vidste noget om.

Fik god hjælp
Jeg startede så i gymnasiet, og det hele blev sat lidt på pause, både 
fordi jeg var så uvidende om emnet, men også fordi jeg havde så 
travlt med gymnasiet, arbejde, hundetræning, vennerne, lektierne 
osv., at jeg havde svært ved at komme i gang med projektet. Men 
da foråret kom, og alt blev lukket ned pga. corona, så gav det mig 
mere tid til at undersøge tingene.
  Her blev jeg henvist til Mona Storgaard, som selv har kleiner 
münsterlandere, og som har godt kendskab, til hvordan man kom-
mer fremad i dette projekt, for jeg var blank, da jeg startede.
  Jeg vidste ikke, hvad man skulle til en apporteringsprøve, eller 
hvorfor jeg skulle til en anden dyrelæge, end den jeg plejer, eller 
hvad en udstilling gik ud på. Men efter en samtale med Mona den 
18. maj, var Bella tilmeldt udstilling i Bredsten den 8. august og en 
apporteringsprøve i Tjæreborg den 25. juni. Derudover fi k jeg også 
en tid ved Gråsten Dyrelæge.
  Det vil altså sige, at Mona fi k mig igennem det, jeg havde prøvet 
på at gennemskue i ca. et helt år (hvis ikke mere), på ca. 10 minut-
ter. Hun hjalp mig med at fi nde ud af, hvor jeg skulle starte og  
hvordan og hvorledes, det hele skulle komme til at forløbe. 

Varm apporteringsprøve
Jeg tilmeldte mig apportering træning hos Jagthundesports For-
ening Sønderjylland i Rødekro (JHS). Her skulle jeg til seks ganges 
træning, før jeg skulle til prøve. Første træning var super god. Træ-
nerene skulle lige fi nde ud af hvilket niveau, vi var på, og herefter 
kunne de hjælpe os med vores problemer. Mit største problem var 
nok, at når Bella havde apporteret i vand, så havde hun en vane 
med at smide vildtet, ryste sig og så komme op og afl evere pænt. 
Dette brugte jeg nogle timer på at vende hende af med, og fi k hende 
da også til at komme pænt med den og så ryste sig til sidst.
  Seks uger senere, var det tid til min apporteringsprøve. Jeg var 
super spændt og nervøs, men vidste, at det hele nok skulle gå. Da-

gen inden havde vi nemlig lavet en ”prøve, prøve”, for at afslutte 
vores træning hos JHS. Her fi k Bella og jeg 29 ud af 30 point. Dette 
var jeg personligt super stolt af, da vi tidligere på ugen havde haft 
nogle få vanskeligheder, fordi Bella var kommet i løbetid og derfor 
til tider godt kunne være lidt ukoncentreret. 
 Tilbage til prøven. Vi ankom som nogle af de sidste, fordi Bella 
som sagt var blevet løbsk et par dage inden, og derfor skulle hun 
sidst på banen. Vi startede ved duerne. Her bliver der kastet to duer 
og afgivet skud, ved begge duer. Bella blev pænt siddende, indtil 
jeg gav hende ordre til at apportere. 
  Derefter hentede hun den første due perfekt og herefter den anden 
due. Den havde hun dog lidt problemer med at fi nde. Hun fandt den 
efter et stykke tid, og kom pænt tilbage med den. Her lavede jeg 
dog en førerfejl, og hun kom derfor ned over baglinjen, hvilket trak 
et point fra. Derfor fi k vi her 9 af 10 point.
  Næste post, var ved vandet, hvor hun skulle apportere en due. Her 
var jeg lidt nervøs for, om hun kunne fi nde på at smide den. Hun 
havde nemlig ikke apporteret en due i vand før, og udover det var 
det ca. 30 grader varmt. Så selvfølgelig kunne vi have lavet nogle 
små fejl, men det gjorde hun ikke. Hun fi k fuldt hus 10 points, 
perfekt!
 Så kom vi til sidste post, hvor hun skulle apportere en kanin. Her 
lavede jeg igen en førerfejl, som kostede os et point. Men Jeg var 
nu over lykkelig! Vi fi k 28 uf af 30 point! Hvilket jeg synes var 
fantastisk. Det var første gang, vi deltog, og jeg var den yngste 
hundefører, hvilket godt kan gøre en lidt nervøs nogle gange, for 

Sommeren har været hektisk for Marie og Bella. Der var mange nye ting, som både 
hund og ejer skulle lære.

Jeg vidste ikke, hvad man skulle til en apporte-
ringsprøve, eller hvorfor jeg skulle til en anden 

dyrelæge, end den jeg plejer, eller hvad en 
udstilling gik ud på
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jeg har minus erfaring i forhold til mange 
af de andre. Men vi gjorde det fantastisk 
sammen.
  Bellas opdrætter var også til prøven. Jeg 
synes det var fedt at kunne fortælle ham 
om, hvor langt jeg var kommet med en af 

hans tidligere hvalpe, og hvad jeg havde op-
levet med hende. Han sagde: – Jeg glemmer 
aldrig den dag, I kom for at hente hende. 
Du var 14 år gammel, og betalte med 
penge, du havde gemt fra din konfi rmation. 
Både store og små sedler og også en masse 
mønter. Og du skrev selv under, og fortalte 
om alle de ting, du ville opleve, med Bella i 
jeres fremtid.
  Nogle gange rører det mig helt, hvor me-
get jeg gerne vil Bella det bedste, og hvor 
glad jeg er for, at hun er min. 

Alt OK
Næste skridt var dyrelægen. Den dag tog 
jeg tidligt fri fra skole, for at kører til 
dyrelægen med Bella. Hos dyrelægen, skal 
en kleiner münsterlander have HD (Hofte-
ledsdysplasi) status A eller B. og være EU 
(Ektopiske Ureter – fejlplaceret urinleder) 
fri. Dagene efter tjekkede jeg min mail 
mindst 10 gange i timen, tror jeg. Jeg var så 
spændt og håbede så meget på nogle posi-
tive svar, mest fordi jeg ville det her projekt 
så meget, men også fordi det er rigtig 
mange penge at bruge på dyrelæge for en 
studerende, hvis man ikke bliver godkendt.
  Men selvfølgelig blev vi godkendt. Jeg 
fi k to mails, hvor der stod at Bella har HD 
status B og er EU fri. Så nu var der kun ud-
stillingen tilbage, før hun var helt godkendt. 
Dog fi k jeg et lille ”benspænd” på vejen. 
  Jeg har nemlig haft problemer med at 
bestå min haglskydeprøve pga. nervøsitet. 
og havde brugt mindst to aftener hver uge 
i sommerferien, på at gøre mig klar til en 
prøve sammen med min fars kæreste. Og 
begge prøver, lå selvfølelig på samme dato. 
Derfor fi k jeg min far til at kører i forvejen 
med Bella, op til Bredsten, imens jeg var i 

Det gik rigtig fi nt til apporteringsprøven.

Bredebro til skydeprøve.
  Jeg var så nervøs, men fi k hurtigt styr på 
nervernne efter første skud, hvor jeg ramte. 
Min skydeinstruktør var rigtig fl ink. Vi 
snakkede om hunde, imens vi gik rundt til 
de tre poster, og når jeg snakker, glemmer 
jeg næsten helt nervøsiteten. Det endte med 
at jeg bestod min haglskydeprøve med ni 
patroner i overskud.
  Jeg havde næsten ikke tid til at fejre det, 
fordi jeg nu skulle skynde mig til Bred-
sten, for at komme til udstilling. Men pga. 
vejarbejde og trafi k, nåede jeg desværre 
ikke derop. Men min far havde snakket 
med Mona deroppe (hende som også hjalp 
os tidligere), og hendes far, var så fl ink at 
gå med Bella i ringen, da min far ikke lige 
har den største viden om, hvordan man skal 
gøre.
  Da jeg så kom derop, var de lige blevet 
færdige i ringen, og Bellas resultat blev 
Excellent 1. vinder. Så kunne min dag vidst 
ikke blive bedre.
  Nu er jeg i gang med at fi nde den rette 
hanhund. Dette vil jeg skrive mere om i 
en anden artikel, og vil selvfølgelig også 
fortælle om Bellas drægtighed og hvalpenes 
første otte uger. 

Nogle gange rører det mig helt, 
hvor meget jeg gerne vil Bella 

det bedste
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I næste nummer
Danmarks bedste jagthunde.
Jagthunden er naturligvis med og bringer reportager fra de afslut-
tende mesterskaber.

Belønningsbaseret træning. 
Hvordan kommer vi godt i gang med at træne belønningsbaseret – 
og gøre det korrekt, så vi får en god jagt-, familie- og prøvehund. 

På jagt.
Vi skal naturligvis også på jagt bl.a. på klapjagt med Bertel Bavn-
gaard.

Næste nummer kommer i uge 51 

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 udenland-
ske hunde er gebyret dkr. 300.-
  Yderligere information om Dansk Jagthunde Derby kan 
indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagt-
hundederby. 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.

Foto: Flemming Østergaard.
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Sneppefald
Når naturen, hundearbejdet og skydningen går op i en højere enhed.

Tekst: Kristoff er Frandsen, foto: Kristoff er Frandsen m. fl .

Vækkeuret ringer alt for tidligt for en tirsdag morgen i november, 
men det er der en god og glædelig grund til. Min gode kammerat 
Søren har inviteret ruhåren, Nullah, og jeg på jagt i en stor vestjysk 
plantage på knap 400 ha. Her dyrker de sneppejagten på helt klas-
sisk facon; to - tre mand gående sammen og en til to stående hunde.
  Det er en super spændende jagtform og samtidig dejlig social og 
afslappende; lige indtil hunden tager stand, og hjertet sidder oppe i 
halsen på en…
  Patroner, gevær, madpakke, kaff e, drikkevarer, chokolade, ekstra 
tøj, hundefoder, hundefl øjten og vigtigst af alt; sneppeklokken 
bliver pakket i bilenm, og vi sætter kurs mod det jyske.
  Knap to timer senere triller vi ind i plantagen. Det er stadig mørkt 
foran os; altså mod vest, mens det er markant lysere mod øst. Det 
kan være et godt tegn på, at der er kommet nye snepper til planta-
gen i løbet af natten.
  Man håber altid på det helt store sneppefald, men det er et faktum, 
at én sneppe redder en jagtdag! Det er i hver fald sådan, at jeg ople-
ver jagten på de hurtige og utilregnelige fugle.
  Morgenmaden bliver skyllet ned med varm kaff e og en enkelt 
bitter i jagtstuen. Stemningen er forventningsfuld; de seneste dages 
vejr og temperatur i Skandinavien bliver vendt; snakken går lystigt, 
og alle håber på fugle i plantagen.

  Sørens hold får lov til at vælge område først; plantagen er inddelt 
i tre lige store områder, så valget falder på den østlige del af plan-
tagen. fem minutter senere kører Søren, Sørens far og jeg igennem 
plantagen og ud i mod den østlige del.

Fugle på tasken
Strategien for morgenes først slip bliver lagt, og snart er på vi på 
vej på jagt. Søren og hans stortgående breton tager den indvendige 
side af parcellen, Sørens far går i midten og bliver kaldt over, når 
og hvis hundene tager stand. Selv går jeg på den udvendige del af 
parcellen op imod landevejen. Her kan jeg bedre styre min ruhår, 
og på den måde får vi hele terrænet med.
  Allerede, mens jeg går ned ad markvejen med hunden hinter, letter 
den første sneppe. Den er måske lige ankommet med det første lys 
og har endnu ikke fundet et sæde for dagen. Fuglen løfter op imod 
de krogede korte fyrretræer, men inden den kommer så langt, har 
haglene indhentet den, og dagens først fugl er en realitet efter bare 
10 sek. på jagt. Dejlig start på dagen og måske et varsel om mange 
fugle i plantagen.
  Vejret er ”tungt” med stille regn, og vind er der ikke meget af. Det 
besværliggør hundenes arbejde, men begge hunde arbejder fanta-
stisk og med stor rutine.
  Hver eneste fyr, lavning eller andet potentielt dagssæde for en 
sneppe bliver tjekket. Det er simpelthen en sand fornøjelse at følge 
deres fantastiske søg, og man bliver både glad og stolt inden i af 
hundens arbejde.
  Snart skyder Søren også en fugl, så vi har en anelse om, hvad vi 
har i vente. Det viser sig dog desværre, at snepperne først på dagen 
ikke er særlig medgørlige; de løfter, længe før hundene kan sætte 
dem. De virker vilde og friske, så de har nok ikke fl øjet langt for at 
komme til plantagen.
  Vi ser nok 10-15 snepper, før både Søren og jeg skyder en fugl 
mere. Denne gang efter stram stand over hver vores hund.
  Nullah har sat en fugl under et lavt fyrretræ. Jeg kalder Jens, 
Sørens far, over og får ham placeret, hvor jeg mener, der er størst 
chance for at sneppen løfter op. – Ja!
  I to hurtige ”tiger-spring” er Nullah henne ved træet, og sneppen 
løfter fl aksende over imod Jens. Da den opdager ham, vender den 
dog 180° og fl yver ned langs sporet, som jeg står på. Første skud er 
forbi, men andet skud sender sneppen til jorden.
  Selvom Jens stod oplagt for den bedste chance, valgte sneppen 
at tage turen tilbage henover hunden og forbi mig. Det er så typisk 
snepper; man kan gøre alt for at regne udfaldet ud af situationen, 
men i realiteten ved man aldrig, hvordan fuglen opfører sig. Det er 
vilde fugle, der måske aldrig har set et menneske før, så man ved 
aldrig, hvordan de reagerer på ens tilstedeværelse. 
  Det er min erfaring, at de er mere bange for jægeren end hun-

Begejstringen er ikke til at tage fejl af.
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den, som de måske kender i form at ræv, 
los, mårhund eller ulv fra ynglepladserne 
langt oppe i Skandinavien og videre østpå. 
Og lige præcis det aspekt, at man aldrig 
ved, hvad der sker, gør jagten så enormt 
spændende og udfordrende for både hund 
og jæger.
  Som formiddagen forløber, letter vi mange 
fugle. Det er tydeligt, at der er tale om re-
gulært sneppefald i plantagen. I hvert fald i 
vores del; de andre to hold, der jager vestpå 
og mod syd fi nder ikke så mange fugle og 
kører hjem ved middagstid.
  Vi fortsætter dog ufortrødent og ved 
middagstid har vi tilsammen otte snepper 
i lommerne. Efter en hurtig frokost og en 
kølig pilsner går vi videre. Plantagen er nu 
mere åben med store gamle fyrretræer, men 
stadig med mindre fyrrebuske, som snep-
perne ynder at opholde sig under. Stykket 
er forholdsvist smalt, ca. 100-150 meter, 
så de to hunde dækker området på bedste 
vis. Alle potentielle opholdssteder for en 
sneppe bliver tjekket af de to erfarne hunde. 
De første 200 m, er der ingen fugle, men 
så får Sørens breton ”fugl i næsen”. Det er 
dog tydeligt, at fuglen løber foran os, og de 

næste 50-60 meter trækker hunden an på 
den løbende fugl og forsøger forgæves at 
sætte den. 
  Pludselig løfter to snepper samtidigt; en-
hver sneppejægers drøm er kortvarigt inden 
for rækkevidde. At dublere snepper foran 
to vidner. Disse to fugle løfter dog til hver 
sin side, uden en reel double chance for 
hverken Søren eller jeg. Vi skyder dog hver 
en fugl, som efterfølgende rutineret bliver 
apporteret af hundene. En super situation, vi 
siden hen har grint meget af. Så tæt på, men 
alligevel ikke.
   Søren har dog doubleret to gange, men 
desværre ikke foran vidner. Jeg har endnu 
den store oplevelse til gode, men man har 
lov til at drømme!
  Vi krydser markvejen og bevæger os ind 
i en tættere del af plantagen. Nullah tager 
straks stand, og Jens bliver kommanderet 
over. På ordre springer hun frem og letter 
sneppen. Desværre for Jens bliver den inde 
mellem træerne de første 15 meter, før den 
kommer ud på sporet, og derved klarer den 
frisag i denne omgang. Den fl yver nemlig 
ind i uafsøgt terræn og giver os derved 
måske en chance for at fi nde den igen.

  Snepper, der har været på vingerne, holder 
meget sjældent godt for hunden anden 
gang, man møder dem.
  Vi går 200 meter frem, og denne her er 
heller ingen undtagelse; Nullah når kun 
at stå med fuglen i fem sekunder, før den 
løfter langt ude. Første skud er forbi, men 
andet skud træff er, ifølge Jens, fuglen 
tyndt i vingen. Vi lader hundene søge, hvor 
sneppen gik ned. og bedst, som vi er ved at 
give op, tager Nullah igen stand. På ordre 
avancerer hun hurtigt og tager fuglen, der 
kun har brækket vingen i det yderste led. 
Super hundearbejde!

Samle erfaring
  Vi deler os op med Søren til venstre på 
modsatte side af tykningen og Jens og jeg 
sammen på højre side. Søren er tydeligt 
rendt ind i fl ere fugle, fi re skud falder på 
under 10 minutter, og da vi mødes igen, er 
hans skæve smil heller ikke blevet mindre. 
Stacy, hans breton har leveret hundearbejde 
i særklasse og sat fi re fugle lynhurtigt efter 
hinanden; alle leveret af Søren med et en-
kelt velplaceret skud i svært terræn. Det kan 
man kun løfte på hatten af og ønske stort 

Sneppestand i plantagen. Foto: Annette Laursen.
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tillykke med!
  Jens og jeg skyder hver en enkelt fugl på 
vores side, og jeg bommer på skammeligste 
vis en oplagt chance, da en sneppe løfter ret 
foran mig og fl yver væk i et ”nemt bag-
skud”.
  Vi opsøger det nordlige skel af plantagen 
ud imod den åbne hede. Hvis snepperne er 
kommet ind nordfra, så kan denne del af 
plantagen være fyldt med snepper. Terrænet 
er dog tæt som en mur, hvilket ikke gør jag-
ten og skydningen lettere. Søren har ladet 
sin breton blive i bilen, men til gengæld har 
Jens taget sin unge ruhår med. Den mangler 
endnu at blive helt fortrolig med snepperne, 
men den er rigtig godt på vej. Den skal bare 
have fl ere ”fugle i næsen” og gøre sig sine 
erfaringer med de utilregnelige troldfugle, 
så bliver den en første klasses sneppehund.
  Søren og Jens går på hver sin side af tyk-
ningen, jeg selv melder mig til at tage turen 
ind gennem det tætte med ruhåren. Der er 
sjældent mulighed for at skyde mere end 
10-15 meter frem, så der er tale om korte og 
hurtige skud.
  Jens’ ruhår rejser et par fugle på højre side, 
og Jens bommer på en oplagt, da den unge 
hund trækker an i stram stand. Jeg selv 
misser også et par fugle i det tætte, imens 
Søren fortsætter den gode skydning og får 
en fugl, der kommer strygende hen over de 
lave fyrretræer.
  Da vi næsten er ved vejs ende, trækker jeg 
ud mod Søren. Jeg noterer mig, at Nullahs 
sneppeklokke er tavs; og ganske rigtigt. 
Hun står i den smukkeste stramme stand fra 
markvejen og ind i tykningen. Søren kom-
mer til, og da han er klar, kommanderer jeg 
Nullah frem. Sneppen løfter for en gangs 
skyld som planlagt og kommer perfekt ud 
til Søren, der nedlægger fuglen i et fi nt side-
skud. Hurtigt og eff ektivt apporterer Nullah 
fuglen. En perfekt situation, hvor alt gik op 
i en højere enhed.
  Jeg er mindst lige så glad for hundens 
gode arbejde, som Søren er for fuglen 

og situationen. Dagen går på hæld, og vi 
takker af for i dag. Aldrig før har vi mødt 
så mange snepper, og vi har haft en helt 
igennem fantastisk jagtdag med mange 
fugle på vingerne. Vi har oplevet masser 
af fl ot hundearbejde, gode skud, forbiskud, 
og humøret har været helt i top. En jagtdag 
som englænderne nok ville indskrive med 
rødt i jagtjournalen under betegnelsen ”red 
letter day”, som indbegrebet af en særdeles 
mindeværdig jagtdag!

Små terræner
Næste weekend prøver jeg snepperne på 
de lokale terræner på Sydfyn. De 50 ha. 
skov ligger godt på snepperne trækrute, og 
jeg har tit oplevet mange snepper i sko-
ven. Denne dag er ingen undtagelse; der 
er snepper i skoven. Jeg har inviteret min 

kammerat Ole med, og han oplever rigtig 
sneppejagt for første gang. Nullah kender 
skoven som sin egen hundekurv og har på 
dagen 10 stande for snepper. Ole skyder de 
fi re, og jeg selv nedlægger et par stykker.
  Sneppejagt kan dyrkes overalt og ikke 
kun langs den jyske vestkyst, det er vores 
lille fi ne parade et tydeligt bevis på. Og 
desto mere hunden bliver brugt på denne 
jagtform, jo bedre bliver den til at håndtere 
snepperne. Det er min ruhår et tydeligt be-
vis på. Hun er primært blevet brugt på snep-
pejagt, siden hun var 14 måneder. I starten 
skulle hun lige gøre sig sine erfaringer med 
snepperne, men siden hun fi k sine første 
succesoplevelser, er det gået forrygende.

Det var en god dag.
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Danmarks bedste 
schweisshund

På DKKs DM i schweiss, blev der skrevet historie. 
For første gang blev mesterskabet vundet af en stående jagthund.

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

Et godt makkerpar, Alex Nygaard og 
Rimmehuses Siff  (Diva).

32
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Det var overskyet og 160 med fugt i skov-
bunden efter fem millimeter natteregn, da 
18 forventningsfulde ekvipager stod klar til 
at dyste på Dansk Kennel Klubs Danmarks-
mesterskab i Schweiss søndag d. 30. august 
i Klosterheden Plantage. 
  Tilsyneladende perfekte forhold, men det 
skulle vise sig, at det slet ikke var så nemt 
endda. Rigtig mange hunde faldt fra, og da 
regnestykket sidst på dagen blev gjort op, 
viste det sig, at årets danmarksmester var en 
kleiner münsterländer.

Mange havde problemer
32 hunde var tilmeldt prøven, hvor ad-
gangskravet er 1. præmie på et 1000 meter 
langt spor, der har ligget i 40 timer. Da 
der kun er plads til 18 deltagere, måtte der 
lodtrækning til, og en af de heldige var Alex 
Dahlin Nygaard fra Holstebro med sin fem 
år gamle münsterländer, Rimmehuses Siff  
(til daglig kaldet Diva).
  Diva startede som nummer to på sit hold, 
og selv om der til mesterskabet er lagt eks-
tra forhindringer ind, gik det stort set som 
smurt i olie.
  Der var godt nok en enkelt rundgang, 
der tog lidt ekstra tid, og et enkelt sårleje, 
blev ikke markeret ordentligt, men efter 49 
minutter var hun fremme ved målet, hvor 
Alex fi k overrakt to kviste som tegn på, at 
hunden havde fået 1. præmie. Nu var det så 
bare med at vente og se, hvor langt pointene 
rakte. (Man må maks. bruge 90 minutter til 
opgaven).
  Det skal lige bemærkes, at Alex Nygaard 
har prøvet det før, hvor han med sin forrige 
hund to gange er blevet nummer 2.
  Forud for prøven havde Alex ellers ikke 
vært for optimistisk, for Diva ville godt 
snyde lidt. Specielt var hun ikke for fl ink 
til at markere sårlejer. Men 18 træningsspor 
havde åbenbart gjort sin virkning.
  Da resultatet skulle bekendtgøres, viste det 
sig, at kun seks af hundene havde opnået 1. 
præmie, og da Alex blev bedt om at gå på 
podiet var han klar over, at det mindst rakte 
til en tredjeplads. Stor var glæden derfor, da 
de to øvrige blev ”sorteret” fra og Rimme-
huses Siff  (Diva) blev udråbt til Danmarks 
bedste schweisshund 2020. 
  En ny vinder skulle føjes til listen, og for 
første gang i mesterskabets historie blev det 
en stående jagthund.

Nem at arbejde med
Lille Diva blev hentet hjem, da hun var otte 
uger gammel, og allerede dagen efter lagde 
Alex det første spor for hende.
  Efter en uge med et spor morgen og aften 
var hvalpen klar over, hvad den skulle, og 
Alex Nygaard kunne begynde at lægge spor 
i skoven, og 14 måneder gammel fi k hun 1. 
præmie på 1.000 m/40 timers spor, så noget 
kunne tyde på, at hun har været meget nem 
at arbejde med.
  – Det har hun også, forklarer Alex. Men 

tag ikke fejl af hende, for bag det blide 
gemyt og den store samarbejdsvillighed lig-
ger der en meget skarp efterskudshund. Hun 
aff anger uden problemer prompte et stykke 
anskudt råvildt.
  Men hvad er så hemmeligheden ved suc-
cessen? – Noget af det, tror jeg, skyldes, at 
jeg selv mener, jeg er god til at læse hun-
den, forklarer Alex Nygaard, og en af årsa-
gerne er muligvis, at jeg aldrig selv lægger 
eller har lagt et spor for hende. Derfor er 
jeg hele tiden nødt til at være ekstremt op-
mærksom på Siff , når vi følger et spor.
  Og så skulle man tro, at en sådan hund og 
dens fører havde uhyre travlt med at fi nde 
anskudte dyr i jagttiden, men det begrænser 
sig til, når Alex er med på jagt, ogskytten er 
helt sikker på, at dyret er blevet på jagt-
terrænet, for Diva er ikke i schweisshun-
deregisteret. Alexs´ arbejde som lærer på 
Teknisk Skole giver ham ikke mulighed for 
at være i registeret. – Viser det sig, at et dyr 
alligevel er gået ud af terrænet, så stopper 
jeg, og beder jagtherren om at rekvirere en 
registreret hund, siger han.
  Alt imens Alex Nygård fortæller, ligger 
Diva helt afslappet ved terrassedøren og 
kigger ud i skoven, som hun bor midt i. 
Hele indtrykket er en utrolig velafbalance-
ret jagt- og familiehund.

Bruges til al slags jagt
Nu skulle man måske tro, at Diva var en 
rigtig ”hårvildtpisker”, der kun kan drive 
for fuld hals i plantagen. Det kan hun også, 
men Diva er faktisk også en rigtig god 
fuglehund. – Hun har et helt naturligt søg, 

fortæller Alex, og hun holder god kontakt 
i skoven, hvor hun faktisk er rigtig god til 
snepper.
  Alex skyder hvert år 15 – 20 snepper for 
hende, og han har prøvet at have 40 situa-
tioner på en enkelt dag i plantagen.
  Diva har også været på markprøve, hvor 
hun fi k en meget fi n kritik, men da Alex 
Nygaard ikke råder over markjagt i klassisk 
forstand, har han valgt markprøverne fra.
  I virkeligheden er Diva eller Rimmehuses 
Siff , som stambogen lyder på, en særdeles 
alsidig jagthund, der løser alle opgaver 
såvel før som efter skuddet med stor sik-
kerhed.
  – I den kommende sæson skal vi også ned 
og prøve kræfter med en større fasanklap-
jagt på Lolland, så det bliver spænde at se, 
hvordan hun klarer det, slutter Alex.

Diva og Alex på spor i plantagen. Foto: Søren Krabbe.

Diva i gang med vandtræningen. Foto: Alex Nygaard.
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DERUDE I OKTOBER

Forråd og fugletræk
At sikre sig for vinteren – enten ved at flyve syd på eller ved at samle forråd.

Tekst og tegning: Jens Gregersen

Blæsevejret har været hårdt ved solsikkerne. Nu ligger de på langs, 
men det har nu ikke slået dem ud. De strålede intenst de dage, 
hvor sommeren rigtigt vendte tilbage, selv om de ligger på jorden. 
Oktobersolen liver dem lidt op, og farvespillet suppleres med løvets 
og bærrenes farver.
  Kvalkved har store skarlagen røde saftspændte bær, som ingen 
æder før de er godt gærede. Hyld er derimod meget populært, og de 

ædes af alt muligt i løbet af få uger, først og fremmest stærene er 
helt vilde med de sortviolette bær. 
  Stærene er gode til at fi nde det bedste for dem. Sjældent er de 
i ro, men netop i oktober, hvor der er så meget mad, kan man se 
dem have stunder, hvor de holder en slags siesta på et tag eller i en 
trætop. Det sker under en vældig snakken og sang, som også ses 
inden de fl yver til deres nattesæde; ude i en rørskov. Det er her man 

Kortnæbede gæs under oktoberhimlen.
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i Sønderjylland taler om fænomenet ”Sort 
sol”.

Æbler
Landskabet lå mat hen efter høst. Mange 
steder er der gjort klar til næste års vækst, 
og forlængst er der sået hvede og byg. 
Landbruget har haft en fi n høst overalt, der 
stort set var overstået i augusts hedebølge. 
Det ser også helt fi nt ud hos frugtavlere, 
fordi maj var mild – modsat april som 
havde en del nattefrost, så der var ikke en 
mirabelle at se. Men en overfl od af andre 
blommer.
  Frugtplantager er nærmest ved at for-
svinde. Engang var det en god forretning at 
producere danske æbler. I dag er det nær-
mest på hobbyplan. Ærgeligt, for intet slår 
et dansk cox orange æble. Ikke et udpræget 
sydlandsk æble, kendt for sin særlige smag 
under vore himmelstrøg. De kan plukkes i 
efteråret og gemmes langt ud på vinteren. 
Og hvad med noget så dansk som et fi lippa 
æble, fremavlet på grundlag af vildæblet, 
der i sig selv er en besk fornøjelse.  
  Ude på urskovsøen Vorsø havde man 
frugtplantager, indtil den sidste dyrkede 
jord blev inddraget til natur. I dag står 
mange forvildede æbletræer, som er kryds-
ninger. Mange af dem er delikatesser, men 
de fortrænges af skoven. 

Nødder
Fugletrækket begyndte allerede i juli med 
de første vadefugle ved kysten. Nu er 
mange andre trækfugle på farten, fra spur-
vehøge og lærkefalke, til lærker, drosler og 
alle mulige.
  Skovskaderne kommer også nordfra på 
træk. Deres meddelsomhed i egekronerne 
lyder som en hæs hvæsen. De henter agern, 
som gemmes alle mulige steder, også i 
jorden. Den gode historie er til alle tider, at 
de planter et egetræ, for de glemmer ofte, 
hvor de har været. Skovskaderne henter 
også hasselnødder, som sidste år tyngede 
hasselgrenene. Der kan være op til ni nød-
der i en klase! Hasselnødder er der bud 
efter. Udover os selv, er talrige dyr og fugle 
ude efter dem. Fuglene fi nder dem, inden de 
er faldet ud af deres hylstre. Men sker dette, 
går der ikke lang tid, før mus og egern 
har været der. I det hele taget var sidste 
år et stort frøår, og det har bevirket, at det 
seneste sommerhalvår har været et sjældent 
godt museår. 
  En helt speciel fugl er nøddekrigen, som 
kun kendes som en sjælden gæst, der med 
meget store mellemrum kan optræde i 
mængder, kommende nordfra. Men de er 
om nogen nøddespisere. Hvor de yngler 
nordpå, i granskove, skal der være has-
selnødder i omegnen. De fl yver gerne 
kilometervis for at gemme nødderne i deres 
yngleterritorium. Her gemmer de dem i det 
kølige  mos, for de må ikke tørre ind. De 
fi nder dem gennem vinteren, selv om der er 

et tykt lag sne. Har de ikke et solidt forråd 
af hasselnødder, kan de slet ikke producere 
et kuld æg.
  Denne fremmede fugl er efterhånden 
ved at være en fast ynglefugl i nogle af de 
midtjyske plantager. Man kan se dem fl yve 
i fast rutefart mellem Vrads og plantagerne 
ved Hjøllund. 

Gæs
Fuglelivet forandres hele tiden. Det ser 
vi også med gæssene. Lige nu trækker de 
massivt mod sydvest, især bramgæssene, 
som er tiltaget så meget, at de er genstand 
for regulering. Men jagttid har de ikke, 
hvilket er ubegribeligt, når nu for eksempel 
kortnæbbede gæs har.
  Intet var mere vestjysk end de snakkende 
kortnæbbede gæs, når de i småfl okke kom 
nordfra. Nu er de at se i næsten hele landet, 

fordi bestanden er tiltaget - dog intet i for-
hold til bramgåsen. 
  Der er et mangfoldigt fugletræk i oktober. 
Det hele stagnerer gennem nogle uger og 
så, fra den ene uge til den anden; bliver der 
stille. Men ikke i marsken i det sydvestlige 
Jylland, hvor hundrede tusinde bramgæs 
overvintrer. De er også begyndt at overvin-
tre mange steder rundt på Fyn og Sjælland.
  Tilbage til solsikkerne. De er jo også 
næringskilder, især når de ligger ned. De 
store kolber med frø ligger tungt efter deres 
styrt. De varmt gule kronblade fl ammer 
i solskinnet, en helhed der bringer asso-
ciationer til Van Gogh’s talrige billeder af 
solsikker, de høstede, de styrtede henfaldne 
til den mark af tusind gyldne blomsterkro-
ner, som de kun kan stå i syden. Der hvor vi 
kan få mange skønne ting som vin, oliven 
og citrus.

Stærene mæsker sig med modne hyldebær.

Solsikker i fald, og katten 
redede frokosten.
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Michael Fonnesbech og Ib, 
to gode jagtkammerater.
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Hvorfor en stående 
jagthund?
–Fordi jeg har brug for en effektiv jagthund.
Overskriftens ord, kan vist ikke sige det mere enkelt. Og det var i hvert fald sådan 
Michael Fonnesbech svarede mig, da jeg bad ham begrunde sit valg af jagthund.

Tekst og foto: Harris Jensen

Jeg besøger Michael Fonnesbech en af de 
sidste dage i august. Få dage før det for 
alvor bliver sæson for jagt og markprøver.
  Et veldækket morgenbord står klar, da 
jeg ankommer. Blandt meget andet er der 
blødkogte æg; to til Michael og mig og et 
til Ib, som er en stor stærk ruhåret vizsla på 
seks år.
  Ib er af ren fransk afstamning, og han har 
i virkeligheden et langt indviklet navn, der 
er så umuligt at udtale og bruge i dagligda-
gen, at Michael meget hurtigt efter hundens 
ankomst til Fyn besluttede, at den i daglig 
tale skulle hedde Ib. Så kan det ikke blive 
nemmere.
  I øvrigt bor Michael med sin jagthund 
en halv snes kilometer fra Assens; på et af 
egnens højeste punkter med storslået udsigt 
og åbne vidder helt til Lillebælt og med en 
lidt diset jysk kyst som ”bagtæppe”.

Jæger fra første færd
Michael hører til den ægte gruppe jægere, 
der har gået på jagt siden deres sekstenårs 
fødselsdag. Trækjagten på ænder og gæs 
var i de første år højt prioriteret – og det er 
den såmænd også i dag. Den blev i vid ud-
strækning udøvet på Helnæs, og transporten 
til og fra reviret foregik på knallert. Det er 
umuligt – og ulovligt – at drive trækjagt 
uden en apporterende jagthund, så Michael 
anskaff ede en brun labrador.
  Hunden fi k siddeplads foran på knallertens 
tank og bøssen kom over skulderen. Når så 
Michael efter endt jagt yderligere fi k læsset 
grågæs på knallertens bagagebærer, så er 
det forståeligt, at tyske turister fandt kame-
raet frem og tog billeder af det bemærkel-
sesværdigt belæssede køretøj.

Vizsla bler den foretrukne jagthund
Desværre viste det sig, at labradoren var 
skudræd. Michael afsluttede derfor en kort 
karriere som retrieverejer, men ad kring-
lede veje havnede der en dag en ruhåret 
vizlatæve hos ham. – Der var tale om en 
unghund, som opdrætteren af forskellige 
årsager havde taget retur, forklarer Michael.
  Vizsla, og i særdeleshed den ruhårede 
variant, var langtfra et almindeligt syn på 
det tidspunkt – vi befi nder os tidsmæssigt i 
midten af 1980’erne – men endnu engang 
blev det bekræftet, at valget af den første 
jagthund ofte beror på tilfældigheder.
  Og det blev også bekræftet, at når det 
handler om at skabe en eff ektiv jagthund af 
høj kvalitet, så er det først og fremmest et 
spørgsmål om førerens evner i forhold til 
hundeopdragelse og vilje til at bruge den 
nødvendige tid på hundens træning.
  Den udviklede sig til en bundsolid 
jagthund og en fredelig familiehund. I 
over tretten år fulgte den trofast Michall 
på alle former for jagt. Den blev brugt til 
drive med i alle terræntyper og på land og 
i vand; og så blev den selvfølgelig brugt 
til at apportere det vildt, der blev fældet på 
Michaels mange jagtture.

Flere tævehunde, og en fransk hanhund
De næste hunde i Michaels liv var også 
tævehunde. En hvalp købes via en avisan-
nonce på Nordfyn, og senere følger en 
hvalp fra Nanna Brændgaard, som nogle 
af bladets læsere kender som formand for 
Vizslaklubben.
  Men som nævnt i indledningen har 
Michael i dag en hanhund. Af ren fransk 
afstamning. Egenhændigt hentet af Michael, 
som på vej til Frankrig lagde turen forbi Po-

len, hvor han nedlagde en stærk kronhjort. 
Derefter fortsatte han tværs over Europa til 
Frankrig efter Ib. Som ovenfor beskrevet 
en stor stærk hanhund, der udstråler styrke 
og autoritet. Jeg er ikke i tvivl om, at den 
har styrke og vilje til at apportere selv de 
tungeste vildtarter.
Jeg tror også, den er en fortrinlig vagthund; 
i hvert fald vækker dens størrelse respekt 
hos de fl este. Men jeg skal for god ordens 
skyld understrege, at den modtager mig 
med glæde og venlighed, da jeg ankommer

Jagtforening og specialklub
Michaels målrettede arbejde med sine 
hunde har gennem årene bragt ham i kon-
takt med den lokale jagtforening og til den 
lokale afdeling af Dansk Ruhår Klub. Det 
betyder, at hans hundetræning og arbejdet 
i øvrigt med hundene bliver fi npudset og 
målrettet. Ligesom han drager glæde af det 
sammenhold og sociale samvær, som de 
fl este af os betragter som en overordentlig 
værdifuld tillægsgevinst til hundetræningen.
  Han er også blevet medlem af Dansk 
Vizsla Klub og deltager aktivt i denne klubs 
arrangementer.
Blandt andet har han været på Vizslaholdet 
ved Den Fynske Racedyst.

Godsjagtapportør
Det er også via sine kontakter til andre 
hundevenner, at han får invitationer til at 
apportere på store kommercielle jagter. 
Blandt andet apporterer og hjælper han på 
de velansete store ande- og fasanjagter på 
godserne Ravnholt og Lykkesholm.
  Alle, der har prøvet jobbet som apportør 
på den type jagt, kender til den fascination, 
det er at være en del af ”hundefolket”. Ikke 
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mindst fordi ens hund på disse jagter ofte 
udvikler sig til apportør af højeste klasse.
  Michael giver et eksempel på Ibs eff ekti-
vitet: – På en sen aftenjagt på Godset Lyk-
kesholm blev en ”høj” and tydeligt ramt, og 
den faldt da også langt ude i søen. Ib havde 
markeret den fældede and, og på ordre gik 
han prompte i vandet og indledte en lang 
svømmetur. 
  I det svindende lys kunne Michal se, 
at hunden samlede anden op og indledte 
turen tilbage. Imidlertid faldt der igen en 
and langt ude i søen, og Ib markerede også 
denne and og skiftede omgående retning. 
  Michael bandede højlydt, fordi han 
frygtede, at Ib vil ”bytte and”. Imidlertid 
arbejdede hunden uanfægtet videre, og da 
Ib kom på land, kunne en lettet hundefører 
konstatere, at der ikke blev byttet apport-
emne. Ib bragte to ænder til sin fører.
  Det er ikke just reglementeret efter Fælles 

Markprøve Regler, men det er pokkers ef-
fektivt, og jægerne i skyttekæden var både 
taknemmelige og dybt imponeret.

Den vigtige markeringsevne
Det er altså en åbenlys fordel, at en jagt-
hund på jagter, hvor der fældes mange 
fugle, evner at markere fældet vildt. Det er 
hårdt arbejde at være ”godsapportør”, og 
præcise markeringer af hunden betyder, at 
arbejdet lettes betydeligt.
  I øvrigt medbringer Michael altid en stok 
på jagterne, med den peger han konsekvent 
på fugle, der rammes, og Ib har for længst 
lært, at det betaler sig at holde øje med 
stokken. – Den hjælper nemlig også den 
apportglade hund til en lettere og hurtigere 
apportering, siger Michael.   

Pølseapportering
På væggene i Michaels stuer vidner talrige 
trofæer af råvildt, kronvildt og vildsvin 
om mange oplevelser på jagtens sti, men 
der er altså intet prangende pokalskab med 
pokaler fra markprøver. Det kunne der have 
været, hvis man også kunne vinde pokaler 
for solidt jagtarbejde.
  Imidlertid kan jeg ikke skrive denne 
artikel uden at nævne Ibs evner som 
pølseapportør. Til familiedage i Vizslaklub-
ben er Michael med sine hunde specialist i 
apportering af pølser. 
  Hans hunde spiser dem med stor fornø-
jelse, men de evner altså også at bringe 
dem uskadte til deres fører. Og i øvrigt få 
dem som belønning, efter korrekt siddende 
afl evering. 

Polen og Sydafrika
Det er ikke kun i Danmark, at Michael 

dyrker jagtens glæder. Riff eljagt i Polen og 
haglbøssejagt efter duer i Sydafrika er også 
noteret i hans jagtdagbog. – Når det handler 
om duer og Sydafrika, kan man i øvrigt op-
leve afskydningstal i en størrelsesorden, der 
overstiger de fl este danske jægeres fantasi, 
fortæller Michael. 
  Efter at have hørt Michaels spændende 
og levende fortællinger om sine oplevelser 
og glæder med jagt og hunde, er jeg ikke i 
tvivl om, at han har jagthund, fordi den er 
helt nødvendig for hans jagtudøvelse. Men 
jeg er altså også sikker på, at han har hund, 
fordi han nyder og værdsætter det daglige 
samvær med den fi rbenede jagtkammerat. 
  Og mon ikke det netop forholder sig sådan 
for de fl este af dette blads læsere?

Bundsolid apportør også når det gælder pølseap-
portering.

– Markeringsevnen hjælper også den apportglade 
hund til en lettere og hurtigere apportering, siger 
Michael. 
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debat

Dette indlæg er tænkt som et debatoplæg til en 
ændring af jagtlovens § 24, så der fremadrettet 
stilles større krav til afprøvning af vores hundes 
”egnethed” som apportører. Holdningen hos det 
ansvarlige ministerium er i dag, at blot man har 
en jagthund - uanset race, er den pr. defi nition 
”egnet”. Det efterlader ikke meget respekt for de 
hundeejere, som lægger tid i træning for at gøre 
deres hunde rigtig ”egnede” til praktisk jagt 
  Vi kender dem alle sammen. De hunde der farer 
forstyrrede rundt på en jagt, hvor de er til mere 
skade end gavn. De lystrer ikke og kan ikke 
dirigeres. Samler de endelig et stykke vildt op, er 
det sikkert som amen i kirken, at det bliver smidt 
igen, fordi noget andet og i hundens øjne mere 
interessant har fanget dens interesse. Årsag – 
ingen eller manglende træning af helt fundamen-
tale færdigheder for en hund, som skal bruges 
til praktisk jagt – herunder kommandoer som 
indkald, dæk, appport og dirigering osv. 
  I henhold til jagtlovens § 24 skal der deltage en 
egnet apporterende hund ved jagt på ikkeklov-
bærende vildt. Hvad ”egnet” dækker over er ikke 
nærmere defi neret i loven, og der er ikke hjælp 
at hente i hverken noten til paragraff en eller for 
den sags skyld i ”De jagtetiske regler”, som er 
udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Jæ-
gerforbund, Vildtforvaltningsrådet og Skov- og 
Naturstyrelsen.
  Efter undertegnedes opfattelse burde ordet 
”egnet” i loven erstattes af prøvegodkendt.
  På den baggrund blev der den 28. april rettet 
henvendelse til Miljøminister Lea Wermelin i 
håb om, at ministeren kunne se det fornuftige i at 
skærpe ordvalget i loven.

Henvendelsen til Miljøministeren var i sin fulde 
ordlyd følgende:
” Miljøministeriet
Att.: Lea Wermelin
Børsgade 4, 1215 København K

Kære Lea Wermelin
Jeg er inkarneret hundefører og har været det 
gennem mange år. Mine hunde er veltrænede
og kan fi nde det vildt, enten jeg eller andre har 
skudt ned på en jagt. Dette gælder både
dødsskudt og anskudt vildt.
  Dermed opfylder jeg til fulde jagtlovens § 24, 
der siger, at ”Ved jagt med glatløbet haglgevær
på ikkeklovbærende vildt på og fra landarealer 
og i rør- og sivbevoksninger skal egnet
apporterende hund medbringes.”
  Det er i paragraff en dog ikke nærmere angivet, 
hvad ”egnet” dækker over. 
  Man bliver heller ikke meget klogere af at 
se i noten til § 24, hvor det fremgår, at ” For 
at nedbringe antallet af anskudte dyr, der ikke 
eftersøges under en jagt, stilles krav om, at der 
under jagt på de nævnte vildtarter skal medbrin-
ges egnet apporterende hund. Det forudsættes i 
en utrykt dom fra Retten i Randers, afsagt 2010-
05-21, at det er tilstrækkeligt at have adgang til 
hurtigt at kunne tilkalde en hund fra f.eks. jægere 
fra naboarealer. I øvrigt bør en jæger ifølge 
jagtetiske principper (jf. noten ad § 40, stk. 1, nr. 
4) ved jagt på andre vildtarter have apporterende 
eller sporsøgende hund til rådighed i tilfælde af 
anskydning.”
  I min begrebsverden er det kritisabelt, at lov-

Hvad er en ”egnet” 
apporterende hund?

givningen ikke præciserer, hvad ”egnet” dækker 
over, og at det ikke eksplicit fremgår, at jagt på 
ikkeklovbærende vildt kun må foregå, hvis der 
er en ”prøvegodkendt” apporterende hund med 
på jagten. 
  De der kender til praktisk jagt ved, at f.eks. en 
vingeskudt fasan løber i det øjeblik, den sætter 
stængerne til jorden, og den løber både hurtigt 
og langt. Derfor er det bydende nødvendigt, at 
der er en eller fl ere hunde med på jagten, som 
straks kan blive sat på opgaven at få stoppet 
fuglen. Hvis man først skal have fat i en hund 
på et naboterræn, er den vingebrækkede fasan i 
bedste fald meget svær at fi nde og i værste fald 
over alle bjerge. På den baggrund virker det 
noget paradoksalt på mig, at Retten i Randers 
har konkluderet, at det er tilstrækkeligt, at man 
hurtigt kan tilkalde en hund. På mig virker det 
ikke jagtetisk korrekt.
  Apropos jagtetiske regler, så har jeg læst ”Jagte-
tiske Regler” udarbejdet af Danmarks Jægerfor-
bund i samarbejde med Vildtforvaltningsrådet 
og Skov- og Naturstyrelsen. Ad pkt. 3. Hensynet 
til individet, der er genstand for jagten – nævnes 
intet om, at der skal være hunde til stede under 
jagtudøvelsen. Det ligger efter forfatternes opfat-
telse formentlig eller forhåbentlig implicit, at 
dette er tilfældet. Det havde været bedre om, det 
var fremhævet med fedt: Ingen jagt uden hund. 
Pudsigt nok er der i de tilgængelige versioner af 
”Jagtetiske regler” billeder af hunde med fugle 
i gabet. 
  Men beklageligvis er det ikke slået fast med 
syvtommersøm, at man ikke går på jagt på ik-
keklovbærende vildt uden at have en veltrænet 
apporterende hund med, for som reglerne er for 
øjeblikket, kan de brodne kar i jægerkredse se 
stort på tingene og tage på jagt uden hund. Be-
klageligvis er jeg ofte vidne til, at mange jægere 
uden hund tager på f.eks. due- eller gåsetræk 
med den begrundelse, at de jager i dagslys og 
derfor kan se, hvor duerne eller gæssene falder 
ned. Efterapporteringer på arealerne viser dog, 
at de pågældende stikker sig selv blår i øjnene, 
fordi mine efteropsamlinger bekræfter, at de 
nærmest pr. defi nition mister fugle, hvis de ikke 
har mindst en hund med, som kan færdiggøre 
arbejdet.
  En anden kategori er det, jeg kalder ”alibi-
hunde”. Det er hunde, der tages med på jagt blot 
for et syns skyld. Hundene er ikke trænet til jagt 
og er mest af alt af det onde, hvis man efterføl-
gende skal ud at rydde op. Men en del jægere 
har den misforståede opfattelse, at det er bedre 
at medbringe en utrænet/uegnet hund end ingen 
hund.
  I alles interesse og for at højne kvaliteten af de 
hunde, der anvendes til jagt, mener jeg derfor, 
at der er behov for en korrektion af jagtlovens 
§ 24 således, at ordet ”egnet” bliver erstattet af 
ordet ”prøvegodkendt”. En prøvegodkendt hund 
skal som minimum have bestået en DJU-apporte-
ringsprøve, der viser, at hunden kan fi nde og ap-
portere fugle fra såvel land som vand og hårvildt. 
Dette ”kørekort” til hunde fjerner muligheden for 
i fremtiden at anvende hunde til jagt, som burde 
være blevet hjemme. Samtidig bør det præcise-
res, at hunden skal deltage på jagten således, at 
muligheden for ”blot” at have en apporterende 
hund i nærheden bliver elimineret.
   Med venlig hilsen 
  Carl Kristian Thomsen”

Miljø- og Fødevareministeriet svarede i brev af 
28. maj 2020 på følgende måde:

”Kære Carl Kristian Thomsen
Tak for din henvendelse til miljøminister Lea 
Wermelin af d. 28. april 2020 vedrørende jagtlo-
vens § 24. Ministeren modtager mange henven-
delser, og har ikke mulighed for at besvare dem 
alle selv. Miljø- og Fødevareministeriet vil derfor 
besvare din henvendelse.
  Jagt- og vildtforvaltningsloven har til formål, at 
sikre arts- og vildtbestande, samt skabe en bære-
dygtig forvaltning heraf. Den har samtidig til for-
mål, at beskytte vildtet og sikre deres levesteder 
mv. Jf. § 24 i loven skal egnet apporterende hund 
medbringes, såfremt at der er tale om jagt med 
glatløbet haglgevær på ikke klovbærende vildt. 
Dette skal ses som en sikkerhedsforanstaltning 
for både mennesker og dyr.
  I forhold til begrebet ”egnet apporterende 
hund” skal der foretages en konkret vurdering af, 
hvorvidt en hund medbragt til jagt er egnet til at 
apportere eller ej. Som udgangspunkt vil kendte 
racer af jagthunde være at betragte som egnede, 
idet disse racer er avlet til at bistå under praktisk 
jagt og dermed har et adfærdsmæssigt instinkt 
til jagt – herunder at søge og apportere anskudt 
vildt. I forhold til begrebet ”egnethed” fastlægger 
loven ikke en minimumsstandard for hundens 
færdigheder.
  For hunderacer, der ikke betragtes som jagt-
hunde, vil en forudsætning for ”egnet apporte-
rende hund” indledningsvis være, om hunden 
fysiologisk (størrelsesmæssigt) er i stand til at 
apportere fuglevildt. Dernæst skal det vurderes 
om, om hunden adfærdsmæssigt har den på-
krævede adfærd til at søge og apportere anskudt 
vildt. En sådan adfærd kan for mange hunderacer 
være til steder eller tillæres gennem træning.
  Miljø- og Fødevareministeriet har ikke aktuelle 
planer om at ændre Jagt- og vildtforvaltningslo-
ven på det foreliggende grundlag.
  Med venlig hilsen
  Katrine Barnkob Lindgreen
  Kontorchef”

I forhold til begrebet ”egnet apporterende hund” 
skelner ministeriet i sit svar mellem jagthundera-
cer og andre hunderacer (disse burde ikke være 
lovlige at anvende). I denne sammenhæng er det 
derfor alene interessant at hæfte sig ved ordval-
get vedr. jagthunderacer, hvor det er anført, at 
  ”Som udgangspunkt vil kendte racer af jagt-
hunde være at betragte som egnede, idet disse 
racer er avlet til at bistå under praktisk jagt og 
dermed har et adfærdsmæssigt instinkt for jagt 
– herunder at søge og apportere anskudt vildt. 
I forhold til begrebet ”egnethed” fastlægger 
loven ikke en minimumsstandard for hundens 
færdigheder.”
  Ministeriets ordvalg kan ikke læses anderledes 
end, at enhver jagthund uanset race er født med 
evnen til at jage og apportere - ergo er det ikke 
nødvendigt at træne dem, fordi de pr. defi ni-
tion har evnen. Intet kunne være mere forkert. 
Hundene har evnen til at jage – ja – men ikke 
til at gøre det for os som jægere, medmindre de 
er trænede. Apportering betyder, at hunden skal 
komme med vildtet til jægeren; vil en ikke-træ-
net hund gøre det kontinuerligt - næppe.   
  Hunde, der er ”egnede apporterende hunde”, 
falder ikke ud af himlen, så anset hvordan man 
vender og drejer det, kommer man ikke uden om 
at skulle træne sin hund. 
  Nu, hvor ministeriets holdning er kendt, vil 
det være i alles interesse at følge op på sagen og 
få startet en debat om det formålstjenlige i, at 
loven ændres, så en jagthund for at være ”egnet” 
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skal have bestået mindst en DJU-prøve – altså 
en minimums-standard, som ikke fremgår af 
den nuværende lovgivning - før den må deltage 
i praksis. På den måde sikrer vi, at hunden ikke 
er skudræd og kan apportere fuglevildt fra både 
vand og land samt hårvildt. 
  Carl Kristian Thomsen
  Bakkekammen 3b, 4460, Snertinge

Kvalitetsprøver er jagt, men…
Her på falderebet kommer den ”gamle” redaktør 
og markprøvedommer Flemming Østergaard 
med et par betragtninger (Prøver og jagt – 
Jagthunden nr.4/august 2020), der forsøger at 
udfordre vores prøvesystem i forhold til egnet-
heden til at vurdere en stående jagthund. Bygger 
prøvesystemets mange regler og vejledninger på 
hundens præmisser om at være en god jagthund? 
Og er det nuværende prøvesystem overhovedet 
egnet til at vurdere en god stående jagthund?
  Denne udfordring er gennem årene dukket 
op med jævne mellemrum. Der konstrueres 
eksempler, hvor det typisk handler om, at på 
”rigtig” jagt ville vi agere i forhold til situationen 
– jagtens præmisser - og ikke i forhold til de an-
visninger, der er skrevet ind i Fælles Markprøve 
Regler (FMR).

Kvalitetsprøver
  Kernen i vores prøveregler er IKKE at vurdere 
hunden i forhold til almen jagt, men at vurdere 
hundens evne/talent til at være den suveræne 
jagthund på almen jagt, så vi på jagtdagen har 
en solid, rationel og eff ektiv jagthund, som kan 
bringe fugl for bøssen. Læs lige sætningen igen.
  Derfor skal forskellige forhold vurderes lidt 
fi rkantet. Den gode og eff ektive jagthund får sit 
kvalitetsstempel med udgangspunkt i målbare 
regler og retningslinjer! De fi rkantede regler skal 
medvirke til at sikre, at vilkårligheder og tilfæl-
digheder reduceres, når hunden skal bedømmes. 
Husk, det er avlsprøver.
  En præmieret hund – gerne fl ere gange – har 
typisk dokumenteret sit værd og brugsværdi på 
jagt, og kigger man på præmieringsprocenter, så 
bør en solid jagthund kunne opnå en præmie på 
minimum en ud af tre til fi re starter på prøve.
  En hund, som i henhold til FMR ikke anses 

for eff ektiv, kan på en jagtdag bringe mange 
fugle for bøssen. Agerhøns som fl yver bagom, 
når hunden går foran stående makker, kan man 
måske give skud til o.s.v. Det er bare ikke ef-
fektiv fuglejagt med stående hund! Typisk mister 
man mange chancer, når en jagtdeltager stiller 
med en uskolet og ulydig hund - selv om den kan 
fi nde fugl.
  Prøvereglerne (kvalitetsprøver) er kendetegnet 
ved sund fornuft, og bygger på fl ere års erfaring 
og udvikling. Vi kan sikkert fi nde et lille hår i 
suppen eller en detalje, men det skyldes nok, at 
der fortsat er variationer i dommernes opfattelse 
af FMR. Hvis tingene kører efter bogen, så har 
vi i Danmark et suverænt prøvesystem i forhold 
til avlsprøver. Prøver, som matcher den type jagt, 
som vi ønsker at dyrke.
  Retfærdigvis fremhæver Flemming hundens 
evne til at fi nde fugl som den væsentligste 
kvalitet/dyd frem for fart og stil. Det interes-
sante er vel, hvorfor de ”nye” fartkanoner – både 
kontinentale og engelske – har vundet indpas og 
accept (?)i nyere tid?

Apporteringsprøve - almen
Flemming forsøger også at udfordre den almene 
apporteringsprøve. Er den jagtrelevant? Her 
nævnes duebanen, som et meget konstrueret 
eksempel. Det korte svar er, at en hund kan bestå 
– vise sit grundlæggende værd – med 5 point (ud 
af 10) på hver af de tre øvelser på den anerkendte 
almene apporteringsprøve. Det er ikke pran-
gende, men det kan fungere på jagt. Det skal vi 
vist ikke nedjustere på. En stabil apportør med 
højere point og udvidet apporteringsprøve o.l. 
vil være en fornøjelse på jagt. Igen er vurde-
ringen/eksamensresultatet med til at fastlægge 
overliggeren for en god jagthund. Hvorfor sænke 
overliggeren på dette område, når vi hvert år 
oplever, at de fl este hunde med solid træning kan 
komme i mål?

Vinderklasse
Så er der Akilleshælen – Vinderklasserne. Her 
har jeg stor sympati for mange af Flemmings 
indfaldsvinkler. Men, groft sagt er vinderklas-
serne ”jo bare” en konkurrence, hvor forskel-
lige kriterier for konkurrencen (desværre) kan 
opfattes modsætningsfyldt i forhold til kvalitets-
prøverne. Provokerende sagt, så har vinderklas-

serne i dag ikke samme grundsubstans som 
kvalitetsprøverne. I dag præges disse prøver af 
tilfældigheder, forskellige stilopfattelser m.m. og 
dommernes egen opfattelse af konkurrencesyste-
met. På efterårets vinderklasser inkl. DM (2. heat 
og matchning) for engelske stående hunde i 2019 
fi ndes der gode eksempler på dette.
I forhold til den engelske lejr skal det blot kon-
stateres, at man ikke har evnet at kvalitetssikre 
Vinderklassesystemet, men der imod skabt større 
og større gråzoner i bedømmelsesgrundlaget. 
Dette ud fra en argumentation om, at dom-
merne ikke evnede at dømme efter de tidligere 
gældende regler og vejledning! Det var åbenbart 
nemmere at indarbejde store elastikker i reglerne, 
frem for at skabe fodslag om, hvordan vi fi nder 
toppen af poppen – den på dagen bedste, solide 
og eff ektive stående jagthund.
  P.t. er dommernes ERFA-grupper sat i bero. 
Øh…………

Andet
Flemming nævner Hubertusprøverne, som et for-
nuftigt aktiv. Det er et område, som Dansk Bre-
ton Klub har dyrket i mange år, og uanset mikset 
af bedømmelse af hund og fører, så tilslutter jeg 
mig, at en sådan prøve på positivt kan promo-
vere den gode jagthund og jæger – også kaldet 
ekvipage. Vores egne regler (DBK) er på ingen 
måde snirklende. Hubertus er ikke nødvendigvis 
relevant i forhold til avl, men kan til gengæld 
dokumentere, hvorfor vi bruger så meget tid på 
at frembringe de bedste stående jagthunde, der 
sammen med sin jæger leverer på jagten. Derfor 
er vi stolte i Dansk Breton Klub over at have en 
formand, som fl ere gange har gjort sig på den 
internationale scene.
  Søren Stenhøj, tidl. formand DBK
  Dommer 162, engelsk

Efterskrift
Jeg skal gerne kvittere for, at Flemming vedva-
rende (mellem linjerne) har fokus på den gode og 
eff ektive fuglefi nder, der bringer fugl for bøssen 
for jægerne. Det er jo det, som det handler om. 
Det har vi i dag reglerne til at fi nde! Vi skal bare 
lære at bruge dem!

Valg i Dansk Kennel Klub. Brug din stemmeret!
Der er hvert andet år valg til Dansk Kennel Klubs bestyrelse. Bestyrelsen består af syv medlemmer. Tre medlemmer er 
valgt blandt jagthunderacerne, ét fra brugshunderacerne og tre fra øvrige racer.
  Det er valgår i år. Se bladet ”HUNDEN” og DKKs hjemmeside dkk.dk. 
  Jagthunderacerne består af en stor og broget buket af hunderacer. En del af disse racer er det ikke utænkeligt, at dette 
blads læsere slet ikke forbinder med jagt. De færreste jæger har mødt dem. Blandt andet fordi de aldrig kommer på jagt.
  I mange, mange år har SJDs (tidligere FJD) medlemmer formået at få valgt to af de tre bestyrelsesmedlemmer fra de 
stående jagthundes kreds. Heldigvis med god støtte fra jagthundefolk, som repræsenterer andre jagthundetyper. 
  Det er faktisk af stor betydning for de stående jagthunde i Danmark (og for de andre jagthunderacer, som vi alle hyppigt 
møder på danske jagter), at medlemmerne også ved dette års valg bakker op om de kandidater, der opstillet med opbak-
ning fra SJD.
  Ved dette års valg opfordres alle jægere og hundefolk til at stemme på Harris Jensen, som er mangeårig ejer og fører af 
stående jagthunde.
  De opfordres ligeledes til at stemme på Henrik Johansen. Han er ”labradormand”, men han har i bestyrelsen loyalt arbej-
det for at sikre de stående hundes og jægerne de bedst mulige vilkår.
  F.Ø.
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Generalforsamling 2020

Fra redakt¯ren
Tak til Pia og Kim, forman-
den, Jens og Hanne Buhr for 
indsendte indlæg.
  Nu ved jeg ikke, om alle er 
på Facebook, men engang 
imellem var det måske en 
ide, at sende jeres indslag til 
Jagthunden, så alle kan læse 
det. Det er jo trods alt vores 
fældes blad.
  Det er rigtig svært at få noget 
til bladet, men Jens Toft kom 
med et godt forslag. Kontak-
tområderne kunne skrive lidt 
om deres aktiviteter. Det skal 
ikke være en laaang historie, 
men så vi alle kan se og høre, 
hvad der foregår hos jer. Hvis I 
også har et godt billede vil jeg 
blive glad.
  Til alle I andre send gerne 
historier til jagthunden@
ruhaar.dk. Det kan være en 
god jagtoplevelse, en god 
træningsoplevelse, en god fa-
miliehistorie, en god prøveop-
levelse. Alt har interesse.

DANSK 
RUHÅR KLUB

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

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

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

www.ruhaar.dk

Den 29. august 2020 lykkedes 
det endelig at få generalfor-
samlingen afholdt efter tre ud-
sættelser på grund af Covid-19. 
Det blev en anderledes gene-
ralforsamling i forhold til sidste 
år, da vi i år kunne mønstre 36 
stemmeberettigede medlem-
mer mod 169 i 2019.
  Generalforsamlingen blev ledt 
sikkert igennem dagsordenen 
af dirigent Jens Møller Hansen. 
Jens Møller Hansen var hentet 
ind som dirigent fra DKK´s 
dirigentliste. Det er nyt med en 
dirigent udefra; en løsning som 
vil være brugbar også under 
kommende generalforsam-
linger.
  Kaj Verner Nielsen havde valgt 
at stoppe som bestyrelsesmed-
lem efter tre år på posten. Tho-
mas Thomassen blev valgt ind 
som nyt bestyrelsesmedlem. Vi 
ser frem til samarbejdet med 
Thomas og takker Kaj Verner 
for det store arbejde, han har 
gjort i bestyrelsen og fortsat 

gør i lokalområde Thisted og 
som hvalpekonsulent.
  Også i år kunne vi fejre mange 
25-års jubilarer og en enkelt 
50-års jubilar, Jacob Erik Block. 
Det betyder meget for en 
forening med trofaste medlem-
mer. Særlig i denne tid, hvor 
foreningerne har svært ved at 
holde medlemstallet.
  Dansk Ruhår Klub benyttede 
ligeledes lejligheden til at ud-
dele HI-nålen til fi re af vores 
medlemmer. HI-nålen tildeles 
medlemmer, som har gjort en 
særlig indsats for klubben:
  Berit Mikaelsen for arbejdet 
som hvalpekonsulent. Axel 
Hansen for sit arbejde med 
afholdelse af SJD- udstillin-
gen i Vissenbjerg og nu også 
Frederiks-udstillingen. Annette 
Rasmussen for sit arbejde i 
lokalområde Herning og som 
kontaktperson samme sted. 
Johnny Jørgensen for sit arbejde 
i lokalområdet og som kontakt-
person for område Egtved og 

Nyvalgt bestyrelsesmedlem, Thomas 
Thomassen. Privat foto.

Mange medlemstilbud på Fyn
Fyn er et område, hvor vi forsø-
ger at tilgodese de fl este mht. 
udbud af aktiviteter. For det 
meste har vi en god tilslutning 
fra klubbens medlemmer, men 

set over årene har der været 
aktiviteter, som er taget af pro-
grammet grundet manglende 
tilmeldinger.
  Vores udbud i 2020 har været/

er følgende: indendørstræning 
for såvel hvalpe som unge og 
ældre hunde i hhv. feb./marts 
og igen i okt.-dec., lokal forårs-
markprøve, foredragsaften (i år 
med Janne Vendelbo), dressur-
træning hen over sommeren, 
udendørs hvalpemotivation, 
marktræninger både forår og 
sensommer samt lokal brugs-
prøve i september. Desuden 
har vi en debataften i oktober, 
hvor året gennemgås og nye 
idéer tages op og diskuteres. 
Samtidig afholdes den årlige 
lokale generalforsamling for 
området.
  Egentlig var meningen, at der 
ligeledes skulle være schweiss-
dag i år, men grundet Covid-19 
har meget været anderledes, 
end hvad det ”plejer” at være.
  Der er taget forholdsregler 
jvf. de udstukne regler på det 
pågældende tidspunkt af året, 
hvilket eksempelvis har ført 
til dressurhold på max. otte 
hunde og med mødesteder 
forskellige steder for hvert 
enkelt hold.
  Vi har således kunne opret-
holde aktivitetsniveauet på 
rimelig vis.

Vandarbejde er en af sommerens muligheder. Foto: Hanne Buhr.

desuden drivkraft bag Bred-
sten-udstillingen.
  Stort tillykke og tak for jeres 
indsats!
  Årets generalforsamling slut-
tede med gode input og indlæg 
under eventuelt.
  Mvh. Jens Toft
  Formand for Dansk Ruhår 
Klub
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DANSK RUHÅR KLUB

Vi hygger os på de små hold, der også giver mulighed for at lave JET-test. Fotos: Jens Toft.

På Fyn har vi ”Ruhårsposten”, 
som er et blad, der trykkes i 
godt 100 eksemplarer, og ud-
deles til dem, der deltager på 
forskellige hold i løbet af året. 
Bladet er en gennemgang af 
årets tilbud og således kan 
man hurtigt få overblikket over, 
hvad der er mulighed for at 
melde til.
  Desuden bruger området 
naturligvis hjemmesiden til at 
gøre opmærksom på, hvad der 
snart dukker op af muligheder, 
og sammen med Facebook 
og nyhedsmails har vi en god 
informationsbase.
  Hanne Buhr, kontaktperson 
for Område Fyn.

Dansk Ruhår Klubs 
områder adresser og 
aktiviteter

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

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

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

Randers/Grenå området:
Kontaktperson: I øjeblikket ingen 
kontaktperson

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

Områdemøde
Onsdag den 4. november i Troldhede 
hallen, Idrætsalle 1, 6920 Videbæk 
kl. 18.30.

Program for årsmøde 2020– Område 
Herning
  Velkomst – Jesper
  Beretning om året der snart er gået 
- Jesper
  Økonomi for området – Knud 
Måbjerg
  Nyt fra bestyrelsen – Kaj Verner 
Nielsen
  Aktiviteter 2021
  Flere i udvalget, eller hjælpere til 
aktiviteterne
  Evt.
  Kaff e og brød

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

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

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

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

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

Debataften m/ lokal generalfor-
samling
Mødetid: onsdag den 21/10-2020 kl. 
19.00. Mødested: Fraugde Fritids-
center, Stat-ene-vej 18, Fraugde, 
5220 Odense SØ
Fri entré.
  Område Fyns generalforsamling 
afholdes for medlemmer af Dansk 
Ruhår Klub.
Samtidig har vi debat om året, der 
gik.
Hvad skal der ske til næste år? Nye 
aktiviteter? Gode idéer modtages 
meget gerne.
Område Fyn’s mest vindende ruhår 
kåres fra DM 2019 til DM 2020. 
Resultater sendes til fynruhaar@
gmail.com
  Tilmelding til Hanne Buhr senest 
den 20/10-2020 på fynruhaar@
gmail.com så vi ved hvor meget 
kage,
der skal være!

Indendørs træning startes op ons-
dag d. 28/10-2020 og i alt afholdes 
seks træningsgange. Se mere på 
hjemmesiden www.ruhaar.dk.

HUSK at tilmelde dig område Fyns 
mailliste. Den meste kommunika-
tion foregår ad denne vej,
så det er vigtigt, at du tilmelder dig.
Mvh. Hanne

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

Roskilde området:
Kontaktpersoner: Anders Stisen Pit-
tersen, 3046 0248
E-mail: roskilde@ruhaar.dk

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

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

Område Bornholm:
Kontaktperson: Bente Bak, Søndre 
Lyngvej 45, 3700 Rønne, 2896 7422 
E-mail: bornholm@ruhaar.dk

En dag på hjemmekontoret
Mit job har siden marts været fl yttet hjem i privaten og der er opstået et hjemme-
kontor på vores 1 sal. Dermed “forsvandt” kollegaerne også “live”.
  Men som man siger, er der ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for 
noget....
  Jeg har stor fornøjelse af vores tre hønsepiger, der på skift agerer kollegaer, når 
det bliver for ensomt på kontoret - og de er gode til det. 
  Her er det Dina der assisterer med dagens arbejde.
  Hilsen fra Pia og Kim.
  Kennel Græsmarkens.
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JagttidKORTHAAR-
KLUBBEN

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

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

Klubredaktør:
Pt. sendes stof til formanden.

www.korthaarklubben.dk

Aktivgrupperne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Britta Weinhøfer.

Foto: Kim Henriksen.
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Racedysten 2020

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

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

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

www.dmk-online.dk

Redakt¯rens 
hj¯rne
Nye udfordringer 
Når dette blad udkommer, er 
prøvesæsonen ved at være 
overstået, og jagten er godt i 
gang.
  Jeg håber, at rigtig mange 
af jer har opnået de ønskede 
resultater. Er der alligevel 
plads til forbedringer, så prøv 
nye udfordringer. Det er vigtigt 
at blive testet i forskellige 
terræner og med forskellige 
makkerhunde.
  Der er i øjeblikket en tendens 
til at søge mod det sikre. Man 
vil feks. gerne kende vandhul-
let i forvejen, og kendskab 
til schweissterrænet skader 
heller ikke. Der bliver afholdt 
offi  cielle prøver, hvor kursister 
har fortrinsret. Min opfordring 
er, at hunden trænes, så den 
kan gennemføre opgaverne 
alle steder. - Men nu trænger 
vi til andre oplevelser. Jagten 
kalder. 
  Knæk og bræk.

Den sidste søndag i juli måned 
blev traditionen tro DJ’s Race-
dyst afholdt. Det var dejligt, at 
det blev muligt at gennemføre 
denne landsdækkende konkur-
rence i en tid, hvor så mange 
andre tiltag bl. a. Forbunds-
mesterskabet i apportering er 
blevet afl yst.
  Racedysten gennemføres som 
en anerkendt apporterings-
prøve. Det er DJU apporterings-
prøve for jagthunde, hvor der 
apporteres duer og hårvildt på 
land og fuglevildt på vand. Alle 
stambogsførte hunderacer kan 
deltage.
  Indtil 2018 var dysten opdelt 
i to rækker. En række for 
stående hunde og en for ikke- 
stående hunde. Det spændene 
ved Racedysten i dag er at 
se, hvordan alle jagthunde 
kæmper om at bringe vildtet 
hjem, uanset hvilken tilgang 
hundene har til opgaven. Nogle 
racer er deciderede apportø-
rer. Andre tager stand og er 
førskudshunde. Alligevel er det 
muligt at udfordre dem alle ved 
denne prøve ikke mindst, fordi 
dommerne dømmer strikt efter 
reglerne. 

  Hver race møder med et hold 
på tre hunde og evt. en reserve. 
De fl este steder har deltagerne 
konkurreret sig til pladserne 
på en lokal apporteringsprøve. 
Racedysten har en jysk, fynsk 
og sjællandsk afdeling. 
  Der dystes om at blive prøvens 
bedste hold og individuelt om 
at blive prøvens bedste hund. 
Ved pointlighed i den indivi-

duelle konkurrence overgår 
hundene til matchning: To duer 
apporteret på kortest mulig tid. 
Der uddeles præmier til 1., 2. 
og 3. vindere både for hold og 
individuelt samt diplom til alle 
beståede hunde.

Hvordan gik så Racedysten 
2020? Selv om det ikke er 
uventet, at retrieverne totalt 
dominerer placeringerne, er 
det dog med lidt glæde, at jeg 
kan konstatere, at såvel den 
fynske som den sjællandske 
Racedyst for hold blev vundet 
af kontinentale jagthunde hen-
holdsvis Kleiner Müsterländere 
og Korthår. Godt gået.
  I Jylland afvikledes dysten i 
Skive. Holdet bestod af Freja 
ført af Preben Jørgensen, Bella 
med Jonny Pedersen og Skåru-
pegnens Balder ført af Mette 
Post. Holdet klarede sig fi nt 
med en 4. plads à point med 
Tysk Langhår, der besatte 3. 
pladsen. Grosser Münsterlän-
dere stillede også med et hold, 
som arbejdede hårdt for sagen. 
Øvrige placeringer for hold og 
individuelt tog retrieverne sig 
af.
  Den fynske racedyst blev 
afviklet i Otterup. Her kan vi 
glæde os over, at holdet denne 
gang ikke ville nøjes med 2. 
pladsen (2019), men at holdet 
bestående af Skårupegnens 
Carla ført af Lars Pedersen, 
Sneppegården D’Cognac med 
Søren Baumann og Buster Holdet til den fynske racedyst. Foto: Klaus Møller Ingvartsen

Holdet til den jyske racedyst. Foto: Mette Post.
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Holdet til den sjællandske racedyst. Foto: Ellen Greve.

ført af Finn Mortensen fi k 
en 1.plads og vandt dermed 
Racedysten. Individuelt blev 
Skårupegnens Carla 2. vinder. 
Stort tillykke.
  På Sjælland blev dysten afvik-
let i Stenlille. Holdet bestod af 
Fuglevang’s Queen ført af John 
Hilmer, Fuglevang’s Reia ført 
af Pia Bausager og Mille med 
Laila Ekstrand. Holddysten blev 
vundet af korthåret hønsehund 

med retrieverne på 2. og 3. 
pladsen. Individuelt blev Queen 
3. vinder. 
  Tak til alle münsterländere 
for at repræsentere racen og 
tillykke med resultatet.
  Ellen Greve

DMK Qvinde-weekend - en stor oplevelse

De glade deltagere i Qvinde-weekenden. Foto: Majbrit Schamaitat.

Fredag den 21. august kørte jeg 
mod Himmerland for at deltage 
i DMKs Qvinde-weekend. Vi 
var 11 piger/kvinder, der skulle 
deltage sammen med vores 
skønne kleiner og grosser 
münsterländere. Jeg havde 
ikke nogen særlig forventning 
til, hvordan weekenden skulle 
forløbe.
  Jeg er gift med en jæger, og 

vi har tre kleiner münsterlän-
dere, men jeg har aldrig gået 
til træning med nogen af vores 
hunde. For mig er vores hunde 
familiemedlemmer.
  Da jeg hørte at, Tine Broen 
havde arrangeret sådan en 
weekend, syntes jeg, at det lød 
spændende. Alligevel var jeg 
lidt i tvivl, men Johnny gav mig 
det sidste spark. Han syntes, at 

jeg skulle tage af sted og tage 
Vela med.

Efter at vi var ankommet 
fredag eftermiddag, havde Tine 
arrangeret, at DJs jagthundeko-
ordinator Ove Dam Hedegaard 
kom og holdt et foredrag om 
træning af vores hunde med 
positiv forstærkning. Det var 
enormt spændende.
  Lørdag og søndag var ligeledes 
et par spændende dage med 
mange oplevelser sammen 
med vores hunde. Vi prøvede 
hareslæb, som Vela gen-
nemførte perfekt. Vi trænede 
apportering med dummyer. 
Hundene skulle også prøve 
noget, der hedder platform. Det 
havde min Vela nogle udfor-
dringer med, da hund aldrig 
havde prøvet det før.
  Vi skulle også prøve at gå 
rundt og stille vores hunde op 
som til udstilling. Det gik sådan 
set OK. Så skulle vi prøve at 
løbe sammen med hundene. 
Vela løb pænt. Det var mig, der 
lige skulle lære at følge hende. 
Vi skulle også prøve at fl øjte 
vores hunde dæk, når der som 

provokation blev sluppet et ha-
reskind efter en maskine. Det 
gik godt for de fl este hunde. 

Søndag var vi ude på marken 
for at slippe vores hunde, hvor 
de skulle løbe og søge marken 
af lige som til en markprøve. 
Det var lidt svært for mig, da 
jeg ikke har prøvet at slippe 
Vela på en mark, som hun ikke 
har gået på før. Men jeg tog 
mod til at prøve, og det gik 
simpelthen så perfekt. Vela 
havde kontakt til mig hele 
tiden, og vi fi k megen ros begge 
to. Jeg kunne virkelig godt 
tænke mig at arbejde mere 
med marktræning. 
  Det var sådan en perfekt 
weekend med mange oplevel-
ser sammen med min hund 
og en masse andre hunde og 
så hyggelige og skønne piger/ 
kvinder. En stor tak til Tine 
Broen for et godt arrangement 
med dejlig mad og hygge. 
Ligeledes tak til hjælperne Pia 
Nielsen og Nicole Solgaard. 
  Majbrit Schamaitat

Årets Münsterländer 2019
Kaya (DK08669/2017) blev på 
generalforsamlingen hyldet 
som Årets Münsterländer og 
modtager af Hedemarkens 
vandrepokal. Nomineringen 
bygger på årets resultater i 
anerkendte prøver og udstillin-
ger afholdt i Danmark og DMKs 
apporteringsprøve.
  Selvom Kaya kun var to år 
gammel, var 2019 et forry-
gende år. Højdepunkterne var 
at deltage i DJ’s Forbunds-
mesterskab, at blive 1. vinder 

af fuldbrugsprøven i Esbjerg 
og at blive 1. vinder af DJ’s 
Efterårsmarkprøve på Sjælland, 
hvilket var adgangsgivende til 
deltagelse i DM. 
  Ellen Greve, opdrætter og ejer.
  Kaya

Kaya. Foto: Henrik Vedel. 
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DMK-områderne
Vi er midt i jagtsæsonen, og derfor er 
der ikke indberettet nogen aktivite-
ter til dette nummer.

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

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

Område Storstrøm: 
Kontaktperson: Jeanne Thamsen, 
Listrupvej 1, 4863 Eskilstrup. Tlf. 
24497242.  E-mail: skovtroldene@
hotmail.com

Område Nordsjælland: 
Kontaktperson: Niels Laugesen, Ge-

fi onsvej 78, 3000 Helsingør, Tlf. 31 35 
30 06, E-mail: Sleiny2k@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

Aktiviteter: Området henviser til 
aktiviteter i område Østjylland eller 
Djurslands Jagthundeklub. www.
djurslandsjagthundeklub.dk

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

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

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

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.peder-
sen@brk.dk. Aktiviteter annonceres 
på facebookgruppen ”stående hunde 
Bornholm”

”Minifuldbrugspr¯ven”

DMKs apporteringsprøve er 
ikke let, og den er med rette 
gennem årene blevet kaldet en 
minifuldbrugsprøve. 
  Kun de mest veltrænede 
hunde kommer gennem 
nåleøjet. Den 23. august 2020 
gjorde elleve forsøget, og kun 
fi re kom helskindet igennem. 

DMKs apporteringsprøve har 
adskillige årtier på bagen. Den 
har i alle årene bestået af fi re 
discipliner:
ræveapportering – 100 m, 
kaninslæb – 250 m, vandar-
bejde – apportering af to skjult 
udlagte ænder og indbygget 

distraktion med skudafgivelse, 
fugleapportering – tre fugle på 
ca. 30 m, som er markerede, 
men ligger i høj vegetation. Der 
afgives tre skud. 
  Devisen er, at kun det rene og 
skære svineheld kan erstatte 
hårdt arbejde. Og ja, det er et 
stort arbejde at træne sin mün-
sterländer op til at være klar 
til at deltage i DMKs apporte-
ringsprøve – men både sjovt og 
spændende. Det sidste kunne 
de elleve deltagende hundefø-
rer i afprøvningen skrive under 
på. Alle de fremmødte har 
veltrænede hunde, men derfor 
kan det gå galt alligevel. 

Alle, der er på hundeprøver, 
ved, at liden tue kan vælte 
stort læs. Bedst som man tror, 
at prøven er i hus, kan der ske 
noget komplet uforudset. Af 
de syv hunde, der ikke bestod, 
blev en trukket på grund af en 
skade, en røg på slæbet, fi re var 
ikke gode venner med ræven på 
dagen – alle fi re tager normalt 
ræv uden problemer, og den 
sidste fi k lutter topkarakterer, 
men byttede emne på fugleba-
nen – så var det sket.
  Af de fi re succesfulde 
ekvipager, der bestod prøven, 
blev John Hansen vinder med 
Unique med 184/68 point 
og dermed pokalmodtager 
skarpt fuldt til dørs af Flem-

ming Rømer med Skrämmens 
D-Locca, som havde samme 
point. Pernille Legind med Epic 
og Ellen Greve med Kaya fulgte 
lige efter med 182/68. 

Hundeprøver er udover konkur-
rencemomentet også ensbe-
tydende med hygge og socialt 
samvær. Diplom- og pokalover-
rækkelsen foregik i Benjamin 
Gunthels have. Benjamin er 
slagter til daglig, og han havde 
tændt den store grill. Hans 
faglige kyndighed nød alle godt 
af. Rigtige slagterpølser med 
kartoff elsalat smager altid 

godt - især i godt selskab. Alle 
deltagerne og deres hunde blev 
desuden forkælet med en pose 
med ”slagterens det bedste”.
  Tak for en god og velafviklet 
prøve. Det er håbet, at mindst 
lige så mange vil bakke prøven 
op i 2021. 
  Til sidst lige en påmindelse 
til ejere af andre hunderacer. 
DMK’ apporteringsprøve er 
åben for alle.
  Jacob Lundgaard

Hyggeligt samvær hos Benjamin. Foto: Henrik Vedel

Linux på skovarbejde. Foto: Henrik 
Vedel.
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Jeg kan varmt anbefale at træne spor

Sæt x i kalenderen

Vi ønsker jer alle knæk og bræk 
og en rigtig god jagtsæson 
sammen med jeres fi rbenede 
jagtkammerater! 

KLUBBEN FOR 
GAMLE DANSKE 
HØNSEHUNDE

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

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

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

www.gdh.dk

Klubben for Gamle Danske 
Hønsehunde afholdt en 
schweissprøve på Sjælland den 
2. august. I spidsen for prøven 
stod prøveleder Troels Djælund, 
sammen med Niels Hardy 
Henriksen, som havde skaff et 
arealerne, hvor tre jagtkonsor-
dier havde lagt terræner til.
- Vi holdt prøven i Gunderslev-
holmskoven omkring godset 
Gunderslevholm. 17 hunde og 
deres førere deltog i prøven, og 
heraf var tre GDH’er, fortæller 
Troels.
  De 17 hunde var delt i tre hold, 
som blev prøvet i henholdsvis 
400 meter/3 timers spor, 400 
meter/20 timers spor og 1000 
meter/20 timers spor. 
  Troels har selv trænet meget 
spor med sine GDH’er. Han 
synes racen er meget velegnet 
til at gå spor. – GDH’en er om-
hyggelig i sin søgning og til at 
følge sporet, og den har en god 
næse, understreger han.
  Troels Djælund kan kun anbe-
fale, at man starter træningen 

så tidligt, som muligt. - Man 
kan starte med et lille fod-
derspor, eller man kan trække 
et lille stykke lever, og senere 
kan man købe frysetørret blod, 
forklarer han og henviser til, at 
der er hjælp at hente på nettet 
og gode bøger om schweis-
stræning.
  Peter Ramsgaard deltog i 
prøven med sin GDH, Rumle. 
Rumle er to år, og han er Peters 
syvende GDH siden 1983. – Jeg 
synes, at det er sjovt, rigtig 
sjovt at gå på prøve. Det gik 
ikke denne gang, men vi prøver 
igen, siger Peter, som synes, 
at det var en fantastisk god og 
veltilrettelagt prøve.
  Peter Ramsgaard har en lang 
tradition for at træne schweiss 
med sine hunde. – Jeg træner 
schweiss, fordi jeg altid har 
brugt mine hunde til at fi nde 
anskudt vildt. Når jeg går på 
trykjagt, vil jeg gerne have en 
hund, der må, og som har be-
stået en schweissprøve. Og så 
er det altså dybt fascinerende 

at se hunden arbejde med spor. 
  Rumle er en ung hund, som 
har været lidt balstyrisk til 
tider. – Schweisstræning kan 
helt klar hjælpe en ung hund 
til at koncentrere sig. Rumle 
kunne ikke helt administrere 
det, og ville bare løbe, men nu 
er det som om, at det er nem-
mere at få ham til at koncen-
trere sig, især efter vi begyndte 
med færtsko.
  Peter Ramsgaard bruger fl ere 
slags blod til træning, og han 

Deltagerne ved GDH klubbens schweissprøve ved Gunderslevholm Gods. 
Foto:Troels Djælund.

Peter Ramsgaard synes det er fascine-
rende at træne spor med Rumle, der er 
hans syvende GDH. Foto: Ninna Falck.

Det nedlagte dyr bliver brækket i fl otte 
omgivelser Foto: Lisbeth Ahm Hansen.

går meget op i, at Rumle ved, 
at når far tager selen og lang-
linen frem, så er scenen sat til 
schweiss.
  – Jeg kan varmt anbefale at 
træne spor. Det får hunden til 
at tænke på noget andet. Det 
er i fuld kontrol med line, og 
det er dig, der skal få den til at 
arbejde.
  Ninna Falck

Årets hund 2019
Hvert år på generalforsamlingen bliver ’Årets 
hund’ kåret og får tildelt en vandrepokal, der 
er skænket af Bredbøllefonden. Årets hund er 
den hund, der opnår det højeste sammenlagte 
antal points på anerkendte prøver og udstillin-
ger i Danmark i det foregående kalenderår. En 
prestigefyldt anerkendelse mange kæmper for!
  Årets hund pokalen 2019 gik til mark.
pr.DK11974/2016 Zinga med fører Niels Hardy 
Henriksen
  Stort tillykke herfra.

Årets hund 2019. Privat foto.
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Familiedage

Stor eftersp¯rgsel på Gammel Dansk H¯nsehund
Der er her hen over sommeren 
opstået en stor efterspørgsel 
på GDH hvalpe. Mange opdræt-
tere har alen lange ventelister, 
og hvalpekøbere ringer forgæ-
ves til den ene opdrætter efter 
den anden i håb om at kunne 
skaff e sig en sød lille hvalp -en 
ny lovende jagtkammerat og 
en ny ven for livet. Men fortvivl 
ikke. Der er stadig fl ere gode 
hvalpe på vej derude. Du skal 
bare væbne dig med tålmodig-
hed.  
  
Står du og overvejer at få et 
kuld hvalpe på din tæve, kan du 
kontakte avlsrådet. De vil med 
kyndig vejledning kunne fi nde 
en han der passer til din tæve, 
så vi undgår indavl og højner 
sundheden i racen. 
  For at være klar til at kunne 
avle under GDHs avlskommis-
sorium, skal både tæven og 

hannen have opnået mindst 
Good på en udstilling efter den 
er fyldt 15 måneder, været ble-
vet jagtlig vurderet eller fået en 
præmiering på en jagtlig prøve, 
der indbefatter skud. Den skal 
være blevet HD fotograferet 
og have A, B eller evt. C hofter, 
og den skal være blevet DNA 
testet for PRA. Med disse 
oplysninger vil avlsrådet kunne 
fi nde lige præcis den eller de 
hanner, der vil passe perfekt til 
din tæve.

Der er altid brug for fl ere han-
ner på hanhundelisten: Så har 
du en han derhjemme, er der 
helt sikkert brug for ham i den 
samlede genpulje. Så kunne 
det være en god idé at gøre 
ham avlsklar.
  Har du spørgsmål, om hvad 
der skal til for at gøre din hund 
avlsklar, at fi nde en egnet han-

hund til din tæve eller at lave et 
kuld hvalpe, er du altid velkom-
men til at kontakte avlsrådet. 

Se www.GDH.dk – under Avl – 
Klubbens avlsråd.
  Lisbeth Ahm Hansen

Der er mange ting man skal lære som hvalp. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.

Mange GDH-aktiviteter bliver 
afholdt rundt omkring i det 
ganske land og en af dem er 
Familiedagene, der ligesom 
samler det hele. Både på Sjæl-
land og i Sønderjylland er det 
blevet til en god og mangeårig 
tradition. Hele familien kan 
være med og se, hvad det er 
sådan en jagthund kan blive 
brugt til.
  Man kan blive klogere på hun-
dens egenskaber, prøve dem af 
og blive inspireret i forskellige 
træningsmuligheder. Der er 
tid til hygge og small talk med 
både velkendte ansigter og 
nogen man aldrig har set før.

På Sjælland er det Tycho og 
Marianne, der igen i år åb-
nede deres fantastiske gård 
i Skævinge op for en masse 
gode hundeoplevelser. De viste 
gæsterne rundt på deres dejlige 
ejendom på en hed som-
merdag og havde arrangeret 
apportering af duer, kaninslæb 
apportering af and i vand samt 
fl ere schweissspor. 
  Tycho guidede de nye i hun-
dens egenskaber og måder 
at løse opgaverne på. Selv de 
hunde, der ikke var så vilde 
med det våde element, hjalp 
han til at de kunne lide det. Det 
hele blev afviklet med masser 
af læskende til både de fi re –og 
tobenede.

I Sønderjylland med Lars 
Schmidt i spidsen havde de 
igen i år allieret sig med JHS 
Jagthundesport stedets skønne 
faciliteter i Rødekro. Her var der 
hurtigt enighed om, at grundet 
den stegende hede skulle det 
være vandarbejdet, der skulle 
være i fokus i dag.
  JHS Jagthundesportsstedet 
havde geniale faciliteter til 
at træne vand med sin hund. 
Og det var umiddelbart ikke 
kun hundene, der fi k sig en 

afkølende dukkert. Dagen slut-
tede af med de verdenskendte 
ringridderpølser samt noget 
koldt til ganen.
  Synes man nu det er for langt 
at køre, og man måske har 
arealerne og måske ligefrem 
står og tripper for at arrangere 
noget lignende i jeres ende 
af landet, er man mere end 
velkommen! 
  Lisbeth Ahm Hansen

Der var stor opbakning til begge arrangementer, her er det i Sønderjylland. 
Foto: René Hansen.

Tycho gik langt for at de uerfarende hunde kunne blive tryg ved vandet. 
Foto: Lisbeth Ahm Hansen.

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
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LANGHÅRS-
KLUBBEN

www.langhaarsklubben.dk

Mange præmieringer på schweiss

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

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

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

Næste år
Forhåbentlig kan vi se frem til 
et langt bedre 2021 end det ak-
tivitetsår, der nu snart er gået. 
Vi har fundet ud af, hvordan 
der kan afvikles aktiviteter 
og prøver selv med coronaen 
hængende over os.
  Så følg med på hjemmesiden 
og her i bladet, hvor prøver, 
udstillinger og klubaktiviteter 
annonceres.

Det er med at begynde tidligt. Jazz, 12 uger, er nået til enden af sporet. Foto: Claus Bang-Andersen.

Det er rigtigt svært at fi nde noget stof til 
Jagthunden og specielt i denne tid, hvor mange 
prøver er blevet afl yst.
  Jeg vil fremhæve schweissprøver. 
  Otte Langhår har indtil nu i år deltaget 15 
gange. Det er blevet til 13 præmieringer og endda 
en med 1. præmie på rapportering.

  Dem, der deltog på 400 meter / 20 timer, har 
opnået følgende resultater:
  Birko von der Wallsbek , DK14394/2019, 2. præ-
mie og 1. præmie
  Simba , DK14304/2017, 1. præmie
  Sjørslev’s Ludvig , DK13950/2019, 1. præmie
  Tillykke med resultaterne

Jagttid
Når disse linjer læses er jagtsæsonen i fuld 
gang. Forhåbentlig er vi alle ude og nyde natu-
ren og samværet med jagtkammeraterne såvel 
to- som fi rbenede.
  Det er nu, vore hunde skal vise deres værd. 
Det er nu vi som jægere skal til eksamen og 
vise, at sommerens træning har båret frugt.
  Der er ikke noget så dejligt, som når alt lykkes 
på en jagt, hvad enten det drejer sig om en fa-
sankok, der blev sat i hegnet, en anskudt ræv 
som blev hentet eller en vanskelig apportering 
efter en and i mosen. Man bliver ganske enkelt 
høj af sådanne oplevelser, og så gør det da 
ikke noget, at jagtkammeraterne kommer med 
et par anerkendende bemærkninger.
 I de kommende måneder venter der forhå-
bentlig mange gode og spændende oplevelser 
på os alle såvel før som efter skuddet, og så er 
det jo dejligt at kunne dokumentere værdien 
af en dygtig og veldresseret jagthund.
  Knæk og bræk.
  Den gamle jæger.

Foto: Lone Lærke.Foto: Lone Lærke.
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DANSK
WEIMARANER

KLUB  

Markpr¯vetræning i R¯dekro

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

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

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

www.weimaraner.dk

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

Kommende aktiviteter:
6. februar 2021 – 5 klub udstil-
ling Uldum
7. februar 2021 – 5 klub udstil-
ling Jægerspris
27. marts 2021 – DWK Jubilæ-
umsprøve Rødekro (åben og 
unghunde klasser)
28. marts 2021 – DWK Jubi-
læumsprøve Rødekro (vinder, 
åben og unghunde klasser)
13. juni 2021 – SJD udstilling 
Vissenbjerg

Husk at holde Jer orienteret 
på www.hundeweb.dk om 
prøverne gennemføres. Tilmel-
ding til prøverne sker også via 
hundeweb.

En søndag først i august, var 
vi samlet til træning nede hos 
Kristian og Lars i Rødekro, en 
af årets varmeste dage med 
25 – 28°C i skyggen, og ikke 
meget vind som kunne bevæge 
færten.
  Som sædvanligt samles vi 
til morgenmad klokken ni, og 
denne dag var ingen undta-
gelse. Og traditionen tro, var 
der en kort parole med dagens 
program. Først skulle vi på lidt 
stub og ikke høstet hvedemark, 
før et større græsstykke skulle 
afprøves. Som fi nalen skulle vi i 
roer – økologiske roer – som var 
fyldt med ukrudt (kan jeg vist 
godt skrive uden at fornærme 
lodsejeren).
  Grundet varmen blev det 
aftalt, at vi lavede korte slip 
af maksimalt 10 minutters 
varighed, ligesom det aftaltes, 
hvornår det var på sin plads at 
få væske på hund og fører.
  Da der ved parolen kunne 
konstateres, at der var nye 
hundefører med, som ikke har 
erfaring med marktræning, fi k 
de mulighed for at se og blive 
guidet i hvorledes hunden 
førers på marken samt svar på 
nogle af de mange spørgsmål, 
der kom i løbet af dagen.

Som sagt blev de første hunde 
sluppet på stub, men det viste 
sig, at det ikke var her, ager-
hønsene have gemt sig den 
dag. Da vi kom ind i det ikke 
høstede korn, var der noget 
mere spændende for hundene, 
dog uden Martin med Cody 
kunne påvise fugl.
  I næste slip fi k jeg lov til at 
prøve sammen med Hans Kjær, 
og vi valgte at starte tilbage 
lige før kornet, og igen viste 
hundene stor interesse, men 
kunne ikke opnå stand. Som 
vi gik igennem kornet, kom jeg 
til at rejse en vagtel, og det 
har været den som har drillet 
hundene. Nu er vagtler også 
meget små….
  Nå men vi fortsatte over 
en plads med maskiner og i 
kanten tog min hund Frigga 
stand, men den var desværre 
tom, nok mest fordi vi havde 
set agerhønsene fl yve ud i 
den tilstødende græsmark 10 
minutter tidligere.

  Vi fi k alle slip på græsmarken 
og alle hunde kom for fugl, eller 
havde mulighed for fugl. Det 
blev til fl ere gode situationer, 
som vil have givet præmie, 
hvis det var en prøve. Der var 
dog også nogen af os, som fi k 
nogle hints om, hvad der skal 
arbejdes videre med.
  Nu var det tid til at besøge 
vandposten, så alle fi k noget at 
drikke.

På den anden side af vejen 
lå stykket med roer, og Cody 
fi k i sit første slip stand, og 
på rejseordren lettede der et 
stykke råvildt, som lå og tryk-
kede foran hunden. Senere fi k 
Kirstens hund stand i roerne, 
og på rejseordren lettede der 
to undslippende kvier, som 
trykkede foran hunden, uden 
vi kunne se dem. Der var ingen 

agerhøns hjemme i roerne, men 
alle fi k lov til at prøve kræfter 
med disse.
  For de hunde, som kunne 
mere, sluttede vi af på endnu 
et stykke græs, men her var 
det tydeligt, at varmen og 
trætheden påvirkede hundenes 
præstationer.

Dagen sluttede fornemt af 
med pølser og brød samt 
lagkage til alle, hvor også da-
gens begivenheder blev vendt 
endnu engang. Tak for det fi ne 
arrangement til Kristian og 
Lars, samt kreds 2 for alt det 
praktiske.
  Det lover godt for forårets 
jubilæumsprøver, som delvist 
afholdes på de samme ter-
ræner som vi var på til denne 
træning.
  Niels

Der arbejdes i roerne, men det er svært at se hundene. Foto: Niels Kongsbak.
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DANSK WEIMARANER KLUB

Foråret 2020 har været en mærkelig tid. Vi har alle været påvirket 
af Corona i dagligdagen, hvor afl ysninger af mange forskellige ting 
har været reglen mere end undtagelsen. 
  Dette har også påvirket alle de arrangementer, som var planlagt 
af Dansk Weimaraner Klub og vores samarbejdspartner. Trænin-
gen, prøver og udstillinger har været afl yst, men nu ser det ud til, 
at der er ved så små at komme gang i det igen. Jeg håber at man 
vil bakke op om de sidste arrangementer i kredsen og prøver i 
5-klub, samt DKKs udstillinger resten af året. (Disse er desværre 
blevet afl yst. Red.)
  Dansk Weimaraner Klubs forårsmarkprøve blev også ramt af 
Corona. Vi har forsøgt at fi nde en dag i efteråret, men det har ikke 
været muligt at fi nde en dag, som passer med terræn, jagt og an-
dre prøver. Derfor har vi i bestyrelsen valgt at lægge vores kræfter 
i næste års Jubilæum i DWK, som fylder 60 år. Tak til dem, som 
har prøvet at fi nde terræner i efteråret, håber at vi må bruge jeres 
tilbud en anden gang. 

Vi i bestyrelsen ønsker at markerer 60 års jubilæet, ved de 
forskellige udstillinger og prøver i løbet af 2021. Så sæt allerede 
nu kryds i kalenderen ved 6. og 7. feb. 5-klub udstillinger, DWK´s 
jubilæums-markprøve over to dag den 27. og 28. marts i Sønderjyl-
land, SJD-udstilling i Vissenbjerg d. 13. juni, samt en brugsprøve 
på Sjælland i september.
  Til disse udstillinger og prøver vil der blive uddelt en særlig æres-
præmie til de bedste hunde. Desuden er der en særlig nål til alle, 
som deltager i et DWK´s og 5-klubs arrangement i løbet af 2021.
  Jeg håber, at vi ser rigtig mange af jer med jeres hunde resten af 
året og ikke mindst i jubilæumsåret 2021. Vi skal ud at vise, at der 
stadigvæk er mange weimaraner i Danmark.
  Med ønske om en rigtig god sæson til jer alle.
  Pbv. Bjarne Nürnberg

Nyt fra bestyrelsen

Foto: Annette Laursen.

Noter

Der er valgt ny bestyrelse til kreds 2. Den nye bestyrelse er Char-
lotte Thornvig Nielsen, Kirsten Coldrige og Hans Kjær. Vi ønsker 
tillykke med valget, og udtrykker samtidig en stor tak til de afgå-
ende bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde.

På den lokale markprøve i Klovborg fi k Bjarne Nürnberg ung-
hundepokalen med Quba. Der var desværre ingen præmieringer til 
weimaranere denne dag grundet det varme vejr, men Ole fi k en 2. 
præmie med sin ruhår.

Godt ned med vinden, inden hundene slippes. Foto: Niels Kongsbak.

Jagthunden nr. 5/2020

Kom og vis hvad I kan
En lille opfordring til at komme afsted med vores hunde på prøver 
– de kan godt. Her er lidt udvalgte resultater.
  Frank Peter Sørensen med Aura: Aura er næsten 21 måneder 
gammel, og var på DJ´s markprøve på Gunderslevholm i åben 
klasse. Hun klarerede sig særdeles godt og fi k 1. præmie. Vi er 
meget stolte af hendes præstation.
  Martin Bejlegaard med Qonrad: Qonrad og jeg var idag til Dan-
marks Jægerforbunds udvidet apporterings prøve.  Qonrad var 
yngste deltager og blev prøvens anden bedste hund ud af 20 med 
228 point.

Qonrad med ræ. Foto: Martin Bejlegaard.
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DANSK 
VIZSLA KLUB

Vizsla på podiet i Racedyst Fyn

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

Kasserer:
Tina Schulze, Agerupvej 33, 
Agerup, 4360 Kirke Eskil-
strup. Tlf. 26 21 46 43.
e-mail: ttm@pc.dk.

Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Rønnevej 
4, 3770 Allinge. 
Tlf. 28 64 26 86.
e-mail: penny.vizsla@webs-
peed.dk.

www.danskvizslaklub.dk

Den årlige racedyst for jagt-
hunde blev afholdt 26. juli ved 
Strandager jagtforening på 
Nordfyn i nogle dejlige ter-
ræner.
  Racedyst er en yderst presti-
gefyldt konkurrence, hvor der 
dystes i DJU`s lille apporte-
ringsprøve om at få fl est point, 
sammenlagt, i hold bestående 
af tre hunde. Men det er jo 
også en dyst, hvor der blandt 
hundefolk bliver drillet og stuk-
ket lidt til hinanden med et 
smil på læben. På en dag som 
denne går snakken frit blandt 
hundefolket. Der er ingen tvivl 
om, at hver repræsenterede 
race holder på, at deres hund er 
og bliver den bedste jagthund. 
Derfor er der noget særligt over 
den årlige racedyst.
  For at fi nde de tre hunde, der 
opnår fl est point, holder mange 
klubber en optagelsesprøve. De 
hunde, som opnår fl est point, 
får muligheden for at deltage i 
racedysten.
  Blandt Vizslaklubbens med-
lemmer på Fyn er der desværre 
ikke så mange, der brænder for 
at deltage i apporteringskon-
kurrencer. Det er rigtig ærger-
ligt. Vi holder derfor ikke nogen 

optagelsesprøve, og vi er mest 
spændt på, om vi overhovedet 
kan fi nde tre hunde. 
  I år lykkedes det mig heldigvis 
at få Jan Peter Olsen fra Ringe 
med. Han har en super rughåret 
Vizsla på ca. fi re år. Det er Jans 
første hund, og de gør det godt 
sammen.
  Da hver race skal stille med 
tre hunde, stillede jeg selv op 
med resten af holdet. Jeg har 
to korthårede, en hanhund på 
ni år og en tæve på to år. Min 
hanhund, Jalmer, har i sine 
unge dage deltaget i mange 
apporteringsprøver og føler sig 
godt hjemme der. Men siden, 
jeg anskaff ede mig den unge 
tæve Thea, er mine kræfter lagt 

mest hos hende.
  Som optakt til årets Racedyst 
inviterede Jan mig en aften til 
Stenstrup i dejlige terræner 
til lidt træning af den lille ap-
porteringsprøve. Der var lidt 
skønhedsfejl, men i det store 
hele gik det godt.

På dagen, hvor racedysten 
skulle holdes, var der regn på 
programmet, og det blev en 
meget våd dag.
  Der stillede ti racer, delt i tre 
hold. Første hold til duebanen. 
Andet hold til kanin og tredje 
hold til vand.
  Kl. 9.15 startede jeg på hold 
1 med mine hunde, og Jan var 
på et andet hold. Efter endt 

disciplin fi k vi ikke vores point 
at vide. Så kunne vi jo kun gå 
og gætte på, hvad resultatet 
måtte være, og snakken gik 
livligt på posterne mellem 
konkurrenterne.
  Undervejs hørte jeg, at en del 
hold var ude af konkurrencen. 
Jeg var ret sikker på, at Jalmer 
havde tæt på fuldt hus, men 
meget usikker på hvad Thea 
havde opnået. Hun havde lavet 
en del fejl både ved kaninen og 
duebanen.
  Da jeg mødtes med Jan ved 
afslutningen, var han godt 
tilfreds, men også spændt på, 
hvor mange points, vi havde 
landet.
  Resultatet var i første om-
gang, at 12 hunde havde fået 
30 point. Jan og jeg var iblandt. 
Jeg med Jalmer. Nu var der 
matchning på duebanen om 
dagens tre bedste hunde. Uha 
det var spændende! At der var 
publikum på, hvilket bestemt 
ikke gjorde det mindre nerve-
pirrende Duerne skulle hentes 
på tid, og det var lige noget 
for Jalmer i hans unge dage. 
Jalmer kom i ommatchning 
om 3. pladsen og blev num-
mer fi re mod en sej ung to årig 
Labrador, og det var vi meget 
tilfredse med.
  Samlet set kom Kleiner 
münsterländer på 1. pladsen, 
Fladcoated retriever på 2. plad-
sen og Vizsla med Jan og jeg på 
3. pladsen.
  Vi havde en super god dag. 
Både Jan og jeg var en spæn-
dende oplevelse rigere og me-
get glade for vores resultater.
  Klaus Møller Ingvartsen

Klaus og Jan klar til dyst med paraply. Foto: Klaus Møller Ingvartsen

De vindende hold med Vizsla på en fl ot 3. plads. Foto: Klaus Møller Ingvartsen
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Familiens f¯rste hund – en breton

Nyt fra redakt¯ren 
Vi er nu i midten af efteråret, 
og terrænet skifter karakter. 
Bretonens alsidighed kom-
mer for alvor til sin ret i denne 
del jagtsæsonen. Her kan den 
nemlig vise sine evner på mar-
ken, i skoven, på trækjagten, i 
mosen, og hvor vi nu ellers kan 
fi nde på at gå på jagt.
  En breton er skabt til jagt 
og stimuleres den rigtigt, kan 
du bruge den til stort set alle 
former for jagt. Behandler du 
hunden godt i forhold til foder 
og motion / stimuli og giver 
den en god og fornuftig opdra-
gelse, så har du en jagtven for 
livet, der også er et hengivent 
og intelligent medlem af hus-
standen.
  Vi ser med mellemrum, at 
en breton skal omplaceres. 
Ikke at det nødvendigvis er 
en katastrofe, men en succes 
er det jo ej heller. At bretons 
er jagthunde skal man tage 
alvorligt og en breton, der ikke 
får stimuleret sine jagtinstink-
ter, kan nemt give knas på 
hjemmefronten. Husk dette 
næste gang du taler med 
en, der overvejer at købe en 
breton.
  Lasse.

DANSK 
BRETON KLUB

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

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

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

www.breton.dk

I 2018 fi k vi en breton, som vo-
res første hund. Vi ønskede en 
mindre jagt- og familiehund. 
  Vi har mødt en verden af 
dedikerede bretonejere, som 
altid er klar med råd og hjælp. 
Gennem forløbet fra hvalp 
til unghund har vi fået hjælp 
fra både opdrætter og mange 
erfarne bretonejere. Dansk Bre-
ton Klub tildelte mig en meget 
erfaren mentor. Vi er kommet 
rigtig godt i gang med vores 
første hund. Der er mange, som 
har investeret tid og ressourcer 
i vores projekt, og vi er meget 
taknemmelige for den hjælp og 
velvilje, vi stadig møder.
  Vi står nu med en hund, som 
har vundet første præmie på 
markprøve, bestået apporte-
ringsprøven tre gange, og som 
har været med på de første 
jagter, og det er mere end jeg 
drømte som ny hundefører.
  Bretonen er jagthund med et 
stærkt drive. Vores er ingen 
undtagelse. Han er også en 
god familiehund, han er lidt 
mindre social end bretoner i 
almindelighed, og det opvejes 
af et meget stort jagtinstinkt. 
Han er en rar og nysgerrig hund, 
som deltager aktivt i familiens 
aktiviteter. 
  Ankomsten af en energisk 
hvalp vendte op og ned på 
vores ellers velstrukturerede 
hjem. Vi har ikke mistet sko i 
forløbet, men et par puder og 
lidt småting er afskreve.
  Vi lærte, at det er vigtigt at 

vælge hvalpetræning med 
omhu og gerne fi nde en træner 
med racekendskab, da der er 
forskel på racerne. Heldigvis var 
der også træning via Breton-
klubben.
  Mange timer er gået med træ-
ning. Investeringen i træning 
kan virkelig betale sig. Nu kan 
jeg rigtig nyde intensiteten i 
marksøg, den stramme stand 
og rejsningen af fugl. Det er 
så fantastisk at være vidne til, 
men det er endnu bedre, når 
man selv er i kontroltårnet.
 

Nuga og den glade ejer. Privat foto.

Der er så mange gode oplevel-
ser: Man kommer ikke på besøg 
i vores hjem uden at Nuga lige 
skal hilse på. Han er meget 
opsøgende og venlig over for 
besøgende.
  På vores første jagt faldt en 
and i noget halvhøj afgrøde.  
Med bankende hjerte løser 
jeg linen.  Nu gælder det. De 
mange træningstimer skal stå 
sin prøve. En fl ot apportering, 
lige som det skal være – det er 
det eneste, jeg husker fra den 
jagtdag, jeg kan stadig gen-
kalde følelsen af succes.
  Den lille remise: En medjæger 
påpeger; – Der er kun én fugl 
derinde! Jeg replicerer (kækt) 
– Hvis der er en fugl, så fi nder 
han den!.  Af med linen. – Ja! 
- fuld fart mod remisen, en 
hurtig vending – og - stand for 
en fasankok. Der var ikke fl ere 
fugle!. Jeg håber, vi får appor-
ten med næste gang.
  Nu er sæsonen i fuld gang, og 
Nuga og jeg nyder samværet – 
jeg har fået mig en makker for 
livet og en makker, der er der 
for mig.
  Vi ses derude på jagt, prøve 
eller til træning, knæk og bræk.
  Kristian Bülow Jensen.

Nuga i en roemark – en hund med et kæmpe drive. Foto: Kristian B. Jensen.
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Bretonklubbens anerkendte apporteringspr¯ve   
Bretonklubben har udviklet sin 
egen apporteringsprøve også 
kaldet B-prøven. B-prøven har 
til formål at vække og støtte 
interessen for hundens arbejde 
efter skuddet. Alle stambogs-
førte breton´s, som har bestået 
SJD´s anerkendte prøve, kan 
deltage i prøven.
  Prøven består af følgende tre 
discipliner:
Apportering af to udlagte em-
ner i tæt vegetation: Apporte-
ringsemnerne lægges ud, uden 
at fører og hund har set dette. 
Hunden skal søge og fi nde to 
udlagte emner. Emnerne ligger 
på en sådan måde, at fører ikke 
kan se hunden, når den appor-
terer emnet.
Apportering af to udlagte em-
ner i tæt vegetation over dybt 
vand: Apporteringsemnerne 
lægges ud, så fører og hund 

ikke har set det, og emnerne er 
lagt i tæt vegetation, så føreren 
ikke kan se hunden, når den 
apporterer emnet.
  Føreren skal dirigerer hunden 
ud og hente de to emner. I 
disciplinen lægges der vægt på 
vandpassion, og hunden evne 
til at lade sig dirigere.
Apportering af kanin efter 
slæb: En kanin slæbes 250 m. 
på en slæbelinje med to knæk. 
Hunden skal udrede slæbet, 
apportere kaninen og afl evere 
denne til føreren.
  Der bedømmes på fl ere 
punkter, når hunden udfører 
sit arbejde, der ligger klare 
præmieringsregler for præmie-
graden. Efter prøverne udtages 
de hunde, som får tilbud om at 
deltage på vores mesterskabs-
prøve i apportering.
  Winnie B. Larsen.

Apportering – en kongedisciplin for breton. Foto: Winnie B. Larsen. 

Mesterskabspr¯ve i apportering   
De bedst placerede bretons på apporteringsprøverne, kan deltage 
i denne prøve.
  Prøven er en fasan- og andejagt på et gods. Her deltager hun-
dene som apportører, og hundene bedømmes på deres apporte-
ringsevne på praktisk jagt. Der er fl ere dommere til stede, som 
bedømmer hundenes arbejde, og bedømmelseskriterierne trækker 
tråde til retrievernes markprøver.
  Vinderne af denne prøve kan kalde sig vinder af Dansk Breton 
Klubs Mesterskabsprøve i apportering.
    Winnie B. Larsen.

Apportering i Nordjylland
Så fi k vi overstået ”Kaldasker”-
weekenden i det nordlige 
Jylland, og som altid var det en 
velarrangeret prøve både med 
hensyn til apporteringsprø-
verne om lørdagen, men også 
festaften med lotteri og udstil-
lingen søndag.
  Der skal som altid lyde en stor 
tak til aktivitetsrådet, samt til 
Keld og Kirsten, som velvilligt 
år efter år, stiller deres dejlige 
sted til rådighed.
  For at få en god jagthund, er 
det vigtigt at arbejde med den, 
også uden for jagtsæsonen. 
Forår og efterår er der træning 

på markerne, mens man i som-
merhalvåret vil have stor gavn 
af, at træne apportering.
  I Bretonklubben har man altid 
fokuseret meget på efterskud-
arbejdet, og udover SJD´s aner-
kendte apporteringsprøve, kan 
bretons stille på Bretonklub-
bens tre anerkendte apporte-
ringsprøver. De bedst placerede 
bretons har mulighed for at 
deltagelse i vores Mesterskabs-
prøve.
  Winnie B. Larsen.

Et greb om due – der er styr på teknikken. Foto: Winnie B. Larsen. 

Foto: Lasse Iversen Hansen.
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Veloverstået apporteringspr¯ve på Fyn 
Lørdag den 8. august blev den fynsk apporteringsprøve afholdt i + 
30 grader. 
  Vores dommer på A-prøven var Frede Nielsen. Frede har i mange 
år stået for træningen og prøven på Fyn ved Langeskov, hvor han 
har taget turen fra Hampen til Fyn for at lave træning og prøve.
  I 2017 overtog Kaj og Else træning samt prøve, og det blev i 2018 
fl yttet til Bogense. 
  Da Frede i år stopper som dommer, så var det jo oplagt, at han 
skulle inviteres som dommer på denne prøve. Efter prøven fi k han 
overrakt en gavekurv fra Fakkeløjterne, som tak for indsatsen 
igennem mange år. 

Resultaterne af prøven: 
  Vinder af A-prøven blev Vincent v/Allan Folmer
  Vinder af B-prøven blev Mintos v/Eddie Grundahl  
  Kennel Lyngroden sponserede foder til vinderne – mange tak for 
det til Jens Ole Nielsen.
  Der skal lyde en tak til alle deltagere på prøven.
  Hilsen Fakkeløjterne / Benny Kuhlmann 

Frede Nielsen blev hyldet for sin utrættelige indsats som instruktør og dommer på 
den Fynske apporteringsprøve gennem en lang årrække. Foto: Benny Kuhlman. 

Igen udstilling på Sjælland
Efter syv år uden udstilling på 
Sjælland mente vi, at det var 
på tide med en udstilling igen, 
og med 23 tilmeldte hunde var 
det jo nok rigtigt nok.
  Vi var heldige at få Kresten 
Scheel til at komme og dømme, 
han skulle ellers have været 
i Australien og dømme, men 
pga. Covid 19 var det afl yst, og 
han måtte nøjes med Hårlev.
  Vi havde god tid til bedøm-
melserne, og den udnyttede 
Kresten med nogle gode, lange 
og uddybende kritikker, der 
sendte sekretæren på overar-
bejde. Så meget at hun måtte 
stå tidligt op søndag morgen 
og rette stavefejl og mærkelige 
formuleringer.
  Hun rettede dog ikke på resul-
taterne.
  Vi havde tre babyer med på 
udstillingen, en hvalp, tre 
junior hanhunde, en åben og en 
brugs- og champion hanhund. 
Bedste hanhund blev Inouk de 
l´Ardour.
  Der stillede to junior og 
to åbenklasse tæver, fem 
brugsklasse tæver og tre ve-
teran tæver. Bedste tæve blev 
Lyngroden´s Pia. 
  Lyngrodens Pia blev BIR, 
og Inouk blev BIM, det skal 
bemærkes, at begge hunde ejes 
af samme ejer.
  Et kæmpe tillykke skal lyde til 
Jens Ole Nielsen med det fl otte 

resultat.

Efter udstillingen gik vi i 
festlokalerne på Holtelandsvej 
, hvor Jesper og Morten havde 
dækket op og tændt grillen.
  Vi indtog vores medbragte 
mad og drikkevarer, mens 
snakken gik lystigt.
  De faste indslag, med kåring 
af „Årets svin“ og fremlæg-

gelse af aktivitetsudvalgets 
regnskab, blev klaret. Talent-
fl øjten blev ikke uddelt, da 
modtageren skal være til stede 
til festen, og det var vedkom-
mende ikke.
  Efter nogle gode timer i hyg-
geligt selskab sivede vi alle 
stille og roligt hjemad.
  Alt i alt en rigtig god dag 
hvor vi vist blev enige om, at 

der skulle ikke gå syv år før vi 
skulle have udstilling igen.
  Tak til alle jer, der kom og del-
tog på udstillingen, tak til jer, 
der deltog i mafi afesten, tak til 
jer, der hjalp til med alle forbe-
redelserne og tak til Jesper og 
Morten, der lagde græsplæne 
og balsal til.
  Hilsen sekretæren

Jens Ole Nielsen to hunde, Lyngrodens Pia blev BIR og Inouk blev BIM. Foto: Merete Larsen. 
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Pointeren skal bruges til jagt

  Aktiviteter

Selv om vi er midt i jagttiden, 
er der fuld gang i planlægnin-
gen af aktiviteter i DPK for 
den kommende vinter og det 
efterfølgende forår.
  Vintermøder, træninger såvel 
på heden som rundt om i 
landet.
  Du kan holde dig orienteret 
på klubbens hjemmeside.
  Alex.

DANSK 
POINTER KLUB

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

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

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

www.pointerklub.dk
Kære Pointer venner
Vi er midt i jagtsæsonen. Det er nu, vi skal høste af alt vores arbejde med hundene gennem mange 
måneder.
  Forhåbentlig havde rigtig mange af vore medlemmer stor glæde af agerhønejagten i september. 
Desværre er der ikke så mange steder, man kan opleve rigtig hønsejagt, men selv om man ikke har 
terræn til en hel dags jagt, kan man godt på et mindre revir få fi ne oplevelser et par timer i septem-
bersolen.
  Hundens stand. Høns der løber på stubben og bruset af fl okken, der letter, bliver man aldrig træt af.
  Men slv om agerhønejagten nu er slut for de fl este, så er der fortsat mange muligheder for gode 
oplevelser i selskab med en god pointer.
  Knæk og bræk
  Alex Nissen

Brug din pointer til praktisk jagt. Det, du bruger din hund til, bliver den god til. Foto: Alex Nissen.

Agerhønejagt for stående hund er en kæmpe oplevelse, som alle bør opleve.
Foto: Alex Nissen.

Netop agerhønejagt i september er en 
fantastisk mulighed. Foto: Alex Nissen.

Arkivfoto.
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Markpr¯ve ved Terkelsb¯l
Lige en lille beretning om tre 
dage med markprøver ved 
Terkelsbøl.
  Det var nogle helet super dage 
med masser af fugle og en del 
præmier, de to første dage var 
der 50% præmiering.
Her blev følgende pointere præ-
mieret: Top point Mira 1.uk ved 
Bertil Mårtenson,  Top point 
Attila 1.åbenkl ved Bertil Mår-
tenson, Top point Lord Nelson 
1.uk ved Maria Rydlöv.
  Og  den 4/9,  5/9  var poin-
terne igen dygtige og det blev 
til: Top point Lord Nelson 2 uk. 
ved Maria Rydlöv, Top point 
Attila 1 åben kl. ved Bertil Mår-
tenson, Top point Gin 1åbenkl 
ved Allan Bredsgaard, Fugledes 

Disel 2 Åbenkl ved Jan Stok-
bæk, Dansk Dynasty Jada 3. 
åben kl ved Herman Pol.
  Også sidste dag  6/9 : Koka-
nees Rover 2 åben kl ved Per 
Ole Brække.
  Ydligere  blev præmieret: IS 
Working Gundog Elva 2x 1 pr. 
uk. ved  H. Mundt, IS Vilselv  
TK Queen 1 pr. uk ved Flem-
ming Vilslev, IS  Vilslev  Noa  1 
pr, åben kl og 2 pr åben kl. ved 
H Matzen og BR Rambo li De 
Casa Ato 1 pr.åben kl ved Poul 
V. Nielsen.
  Her skal der lyde en stor tak 
til alle hjælpere, Per Jørgensen 
,Eskil , Jan Stokbæk, 
  Hanne og Allan Bredsgaard, 
som Vært og Prøveleder, Tilfredse prøvedeltagere. Foto: 

Apporteringspr¯ven i Terkelsb¯l den 19. august
Der deltog otte hunde fem 
pointer og en engelsk setter en 
irsk setter og en klm.
  Der bestod syv af de otte så 
helt igennem en super aften. 
Der var en del tilskuer. Ja der 
var deltager helt fra Skive, Fyn 
og Holsted. Og hvor Hanne og 
Allan havde tændt grill og lavet 
pølser til alle og kaff e til hyg-
geligt samvær efter prøven.
Resultat
Pointer Fugledes Disel / v Jan 
Stokbæk  29 point og Pokal for 
bedste åben klasse
Pointer Astrups Frejaa / v Aage 
Christiansen  24 point
Pointer Astrups Zen/ v Erik Arø   
26 point  og pokal for bedste  
unghunde

Pointer Drumfergue Prairie /v 
Niels Holger Lykke fører Gert 
Clausen  23 point
Pointer Miska / v Ida Olsen I/B
Irsk  Working Gundogs Elva  /v 
Hendrickje Mundt  29 point
KLM Skårupegnens D-Kaya / v 
Jes Iver Bryld   26 point
Eng setter  Bicha / v Line 
Clausen  Pokal for bedste ikke 
pointer  29 point
  Endnu tak til værtspar  Hanne 
og Allan for at åbne det dejlige 
sted og terræn for pointerklub-
ben.
  Og tak til hjælpere Jan Stok-
bæk og Alex Nissen.
  Mange tak fra Kreds 3

Prøvedeltagere i aftensolen. Privat foto.

Træning i roer
På en skøn lørdag i godt vejr, det havde regnet, sol og skyer med 
ca. 20 grader og passende vind, mødtes 11 m/k til træning i roer på 
Darket på Lolland. 
  Fire gode venner af stående hunde havde inviteret os til deres 
jagtarealer til denne hyggelige og fi ne træningsform. 
  Vi havde gode udfordringer på de store overskuelige marker med 
fi ne fugle i de lidt svære færtforhold, som roer jo ofte er.
  Det blev til en fortræff elig træningsdag, hvor hundene lærte sig 
nye brugbare færdigheder, og hvor vi hundeførere fi k set, hvor vi 
var med hundene.
  Der var god tid og fi ne snakke om hunde og om agerhøns, der var 
nyt at lære for en del af os. Det er jo altid godt.
  Tak til vores værter anført af Ole, for en fi n dag på Lolland.
  Pointerne på Sjælland/Peter.

Sommersol over roer og deltagere. Foto: Ole Schmidt.
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Setterdage – familieweekend 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 Brusende bølger, der ruller ind 
over hvide sandstrande, så 
langt øjet rækker. De bugtende 
klitter mod den vide horisont. 
Storslået og barsk natur. Fri-
hedsfølelse. De smukkeste set-
tere. Flotte præstationer. Total 
hygge og skønt samvær. Alt 
dette og mere til kendetegner 
Setterdagene i Rødhus Klit.

27 håbefulde hundeførere stil-
lede lørdag den 1. august på da-
gens apporteringsprøve. Vejret 
var fl ot, og hundene kæmpede 
sig gennem det barske land-
skab med lyng og marhalm. 

En perfekt baggrund for de 
yndefulde settere, som gav 
tilskuerne de mest fantastiske 
scenerier. Efter afprøvning på 
due- og kaninbane, drog alle 
i samlet fl ok til vandhullet i 
Hune, der dannede rammen om 
prøvens sidste disciplin, samt 
indtagelse af frokostsandwich i 
det grønne.
  I år vandt ES Midtfyn´s D. 
Lucky matchningen, og blev 
både ESK klubmester og 
prøvens bedste hund. Sam-
tidig blev GS Troldmarkens 
Kenzo klubmester i DGSK og IS 
Æblevangen Flanigan klubme-

ster i DISK. Bedste unghunde 
blev GS Sydåens Zarina og IS 
Amabile. 
  Om søndagen blev afholdt 
anerkendt udstilling for alle 
tre racer. I ESKs regi blev 
Klintholms D. Arthur BIR og 
Østkysten´s BL-Wilma blev 
BIM. 

Dansk Irsk Setter Klub (DISK), 
Dansk Gordon Setter Klub 
(DGSK) og Engelsk Setter Klub 
i Danmark, er fra i år gået sam-
men om arrangementet. Det 
betyder at du kan læse mere 
om dagene på de andres klub-
sider. Bl.a. har DISK skrevet 
om naturvandringen, der igen i 
år blev varetaget af Flemming 
Nielsen som entusiastisk gav 
indblik i hedelandskabet. Og på 
DGSKs sider kan du bl.a. læse 
om søndagens udstilling og 
”Barn og Hund”. 
  Tina Larsen

Vandapport. Foto: Torben Striboldt.

Årstidens 
oplevelser

Vi glæder os til at modtage 
dine beskrivelser af sjove, hyg-
gelige eller spændende ople-
velser med din engelske setter. 
Hvad enten det omhandler 
dagligdagen, træning, prøver 
eller jagt. Og fi nd gerne et bil-
lede frem fra gemmerne, som 
du synes er helt specielt.
  Klubredaktørerne

Landapport. Foto: Torben Striboldt.

Venter på tur. Foto: Arne Larsen.

Cindi i yndlingsstolen. 
Foto: Tina Larsen.
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Store badedag - l¯rdagshygge på Tuse Næs
Den 8. august havde Klaus Olesen igen i år åbnet dørene til sit 
hjem, og de skrånende græsmarker ned imod Isefj orden. Sammen 
med høj sol og 30 gr. Varme gav det de perfekte rammer for de 
planlagte aktiviteter.
  Ro i opfl ugt, hvor Jan Marinussen på kyndig vil instruerede og 
kom med gode råd om metoder og målsætning for træningen. 
Apporteringskonkurrence inddelt i hold på tre med indhentning 
af vildt på tid, skabte en spænding og fornøjelig stemning blandt 
deltagerne. 
  Dagens højdepunkt var selvfølgelig den store badetur, hvor 
hunde og hundefører i fælles fl ok kunne afkøle i de blå bølger. 
  En stor tak til Klaus og Jane for det fl otte arrangement som blev 
afsluttet med gril og hygge på terrassen. 
  Arne Larsen

Vandhygge. Foto: Arne Larsen.

ESKs apporteringspr¯ve ved Kirke Stillinge 
Den 12. juli 2020 blev der igen afholdt apporteringsprøve hos 
Børge ved Kirke Stillinge Jagtforening.
  Der var lagt op til en dejlig dag med tørvejr og svag vind fra syd 
øst, sidstnævnte til nogen udfordring for hundene, der specielt på 
duebanen fi k ekstra udfordring med færten, der virkede svær at 
fange.
  Prøvens dommer, Bent Olsen førte med stor sikkerhed hunde og 
førere igennem de tre discipliner. Og kunne ved prøvens afslutning 
meddele, at 13 af de i alt 19 hunde der var tilmeldt prøven, havde 
bestået.
  I Matchningen blev Midtfyn’s D Lucky v/ Jane Dam, bedste hund 
og pokalvinder.
  Bedste unghund og pokalvinder blev Kongsvoldrypas Maximus, 
v/ Arne Larsen.
  En stor tak til Klaus Olesen for et godt tilrettelagt arrangement, 
og en særlig tak til Kirke Stillinge Jagtforening og Børge Holm, for 
igen at kunne anvende de fi ne arealer og klubhus.
  Arne Larsen

Pokalvinderne i Kirke Stillinge. Foto: Tina Larsen.

Lidt om apportering
Der er mange holdninger til hvordan man skal træne apportering med sin hund, og 
hvornår man skal begynde på det med hvalpen. Hjemme hos os har vi haft god gavn 
af at starte så tidligt som muligt. Først som leg med ros og godbidder med den lille 
hvalp. Siden gradvist mere kontrolleret, men til stadighed med ros og godbidder. 
Vores opfattelse er, at apporteringstræningen er afgørende for udvikling af kon-
takten og dermed samspillet mellem hund og fører, også senere i forhold til jagt og 
markprøver. 
  Vi har oplevet at have hunde, hvor det ikke var så nemt at lege ”det ind”, eller hvor 
deres lyst og motivation kun omhandlede fuglevildt og absolut ikke dummyer. Så 
kan man tænke, at det er jo også meningen med det hele, at hunden apporterer 
vildtet, og så behøver man ikke at gøre mere ved det.
  Vores erfaring er, at de bedste resultater ift. samspillet med hunden fås, når man 
går efter, at hunden skal blive glad og motiveret for at apportere alle slags emner, 
som dens fører anviser den.
  Se i øvrigt artiklen om apporteringstræning andet steds i dette nummer af Jagthun-
den.
  Tina Larsen En fryd når det virker på jagten. Foto: Arne Larsen.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
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Ny i markpr¯veregi – hvad så nu?

Glæd jer
Vi håber, I nyder klubsiderne i 
dette nummer af Jagthunden, da 
vi har bestræbt os på at få mange 
forskellige ting med, som beskriver 
vores race, men også fællesska-
bet og arbejdsområderne i Dansk 
Gordon Setter Klub, DGSK. 
  I næste nummer vil der bl.a. 
komme artikler om de markprø-
ver, som mange af os ser frem til 
her ved bladets deadline primo 
september. Der vil naturligvis både 
være noget om kvalitetsklasserne 
og vinderklasserne, særlig DGSK´s 
vinderklasse, der i år fi nder sted 
ved Kolding. 
    Husk at vi altid mangler gode 
fotos af gordon settere på jagt – 
send dem til redaktionen.
  Knæk & Bræk på jagterne.

Formand:
Peter Jensen, Kongelysdalen 
19, 9830 Randers.
Tlf. 20 13 28 51.
e-mail: petje@mail.dk

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

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

www.dgsk.dk

DANSK 
GORDON 

SETTER KLUB

Hvis du ikke er født ind i en 
familie med stående hunde 
samt interesse for jagt og ikke 
mindst markprøver, eller har 
en god ven, som trækker dig 
med, er det selv med de bedste 
intentioner absolut ikke let på 
egen hånd, at komme i gang 
med markprøver.
  Læsning af relevante bøger 
suppleret med gennemsyn af 
videosekvenser kan for de aka-
demisk orienterede forberede 
én et stykke af vejen, men så 
stopper den også dér, hvis det 
ikke følges op med adgang til 
træningsområder samt, måske 
vigtigst af alt, adgang til en 
træner, som kan hjælpe til med 
opbygningen af træningen, 
samt løbende give relevante og 
konstruktive tilbagemeldinger.

Uden at det overhovedet var 
planlagt, så har vores vej til 
start på en markprøve været 
gennem deltagelse i årets 
familieweekend i Rødhus, hvor 
vi i formelle sammenhænge 
med apporteringsprøver og 
udstilling, såvel som uformelle 
og hyggelige sociale sam-
menhænge, mødte og lærte 
andre med samme interesse at 
kende. Det var ganske enkelt et 
rigtig godt sted, at træde ud af 
komfortzonen og få skabt nye 
og relevante kontakter, for det 
skal der til.
  For vores vedkommende 
åbnede mødet, på fami-

lieweekenden, med specifi kt 
Anne og Peter Eliasen fra 
Kennel Nakkehages, efterføl-
gende muligheden for både at 
marktræne samt at få særdeles 
god og kompetent vejledning i 
forhold til kommende delta-
gelse i markprøver.
  Herudover har vi også rettet 
henvendelse til formanden 
for Dansk Gordon Setter klub 
Ásgeir Páll Júlíusson for en 
snak om, hvorledes man kan 
arbejde på at få adgang til træ-
ningsarealer. Det gøres jo bedst 
under en træningstur, og som 
sagt så gjort.

  Vi er ikke i mål med at skaff e 
adgang til egne træningsmu-
ligheder, men ved nu, hvordan 
det kan gribes an, og det øger 
motivationen i det arbejde. 
Herudover er der ikke andet at 
sige, end at det gælder om at 
komme ud og møde de mange 
dedikerede, kompetente og 
imødekommende mennesker 
inden for sporten - Tag en snak 
med din opdrætter, hold øje 
med kalenderen, ring til arran-
gøren, deltag i fællestræninger 
eller kom ud og kig med over 
skulderen.
  Torben & Lene Striboldt

Lene og deres to kuldsøskende Maggie og Nellie. Foto: Torben Striboldt.

Generalforsamling 2020 og konstituering
Lørdag den 22/8/2020 blev der afholdt general-
forsamling i DGSK på Hotel Kløver Es i Hellevad i 
det sydlige Jylland. Referat fra generalforsamlin-
gen kan læses på medlemssiderne på www.dgsk.
dk. Her kan medlemmer oprette et login og få 
adgang til diverse materiale forbeholdt medlem-
mer af klubben. 
  Umiddelbart efter generalforsamlingen sam-
ledes bestyrelsen og konstituerede sig, men 
grundet sygdom har bestyrelsen efterfølgende 
besluttet at ændre konstitueringen, som vil være 
gældende frem til næste generalforsamling. 

Bestyrelsen ser derfor således ud:
Formand: Peter Jensen
Næstformand sekretær: Kristian Frøkjær
Kasserer: Lauge Larsen
Pokaler Derby udvalg: Poul Erik Dahl

Stof til 
jubilæumsbogen
Kære alle Jer danske bidragsydere = historie-
fortællere og GS-ejere til min kommende bog 
og de sorte....
  Nu er det tid til (for de, der endnu ikke har 
gjort det) at indsende Jeres aftalte bidrag/
historie til den kommende GS bog “På vej mod 
år 3000”  - håber I vil huske vor aftale fra før  
Covid-19- tiden og ser frem til at høre fra Jer.
  Det begynder at nærme sig sidste mulighed!
  Vh Erik Petersen
  Ep1@pc.dk

Foto: Oddur Ôrvar.
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Setterdage – et fælles arrangement
Dansk Irsk Setter Klub (DISK), 
Engelsk Setter Klubben i 
Danmark (ESK) og Dansk 
Gordon Setter Klub har fra i år 
været fælles om at arrangere 
Setterdagene i Rødhus Klit. 
Derfor kan du også læse mere 
om det, der skete, på de andres 
klubsider. 
  DISK har bl.a. skrevet om 
naturvandringen, som igen i 
år blev varetaget af Flemming 
Nielsen. Han er både meget 
vidende og en fantastisk for-
tæller. 
  ESK har bl.a. skrevet om ap-
porteringsprøven, da det var 
deres race, der i år løb af med 
titlen som prøvens bedste 
hund. 
  Du kan hele tiden være 
opdateret omkring næste års 
arrangement ved at følge med 
på Facebooksiden: ”Setterdage 
– familieweekend næstsidste 
weekend i skolernes sommer-
ferie”

En folk glade setterfolk. Foto: Torben Striboldt.

Barn & Hund set i b¯rneh¯jde

Vi er heldige at have modtaget 
lidt om Barn & Hund udstil-
lingen fra et par af de piger, der 
ikke er født ind i hundespor-
ten. Konceptet ”Barn & Hund” 
blev indført af Ole Kai Frank 
for tre år siden. Det giver lidt 

pauser mellem bedømmelsen 
af racerne på Setterdagenes 
udstilling, og kan på sigt være 
med til at give børnene lyst til 
at arbejde med vores racer. I år 
var det Erik Petersen der sam-
men med børnene gjorde det til 

en ganske særlig oplevelse. 

Nanna fra Yngste gruppe 
skriver: I august var der Barn & 
Hund udstilling i Rødhus. Man 
skal gå med en hund, og man 
skal løbe lidt, og dommeren 
rører ved hunden og ser, hvad 
den siger til det.
  Det er sjovt, og det er lærerigt, 
og man kan også være med, 
selvom man ikke har en hund. 
Så kan man bare låne en hund, 
og stille op med den. Det er lidt 
ligegyldigt, hvordan man gør, 
bare man gør det så godt, man 
kan, og så får alle en præmie 
til sidst.
  Jeg gik selv med min egen 
hund. Hun hedder Sif. Jeg har 
selv trænet hende lidt i en hal, 
hvor vi løb i cirkel og øvede 
udstilling, da hun var lille.

Marie fra den ældste gruppe 
beskriver Barn & Hund sådan: 
Jeg har altid godt kunne lide 
hunde, og har selv haft hund 
lige så længe, jeg kan huske, 
men jeg har aldrig sådan gået 
op i, at hunden skulle være 
“perfekt”. Så fi k vi jo en gordon 
setter, som far ville på prøve 
med. Det var jo både nyt, 
spændende, og så kunne jeg 

bruge mere tid med min far. 
  Barn og hund er for mig per-
fekt, for det er ikke for seriøst, 
men alligevel står man og ven-
ter på, at det bliver dig, og man 
får sommerfugle i maven, fordi 
man er spændt på, hvordan det 
vil gå, også selvom man ved, at 
alle vinder. Det er fedt med den 
følelse og det fællesskab, folk 
kan have over deres hunde.
  Jeg har kun været til barn og 
hund to gange, men begge 
gange har jeg haft en succes-
følelse i kroppen, når jeg gik 
derfra, og det har også været 
med et smil på læben. Når jeg 
kommer ud af ringen, glæder 
jeg mig allerede til næste år, og 
jeg kommer også til at tænke 
på, om det med hundeprøver 
og med at gå op i hunden er 
noget for mig. Der er et fælles-
skab, og det holder jeg meget 
af. Folk kan møde op og bare 
kigge og snakke med andre 
folk, der har den samme inte-
resse som én selv.  
  Nanna Sand Funch og Marie 
Sand Funch.

Liam på fem år gjorde det rigtig fl ot. Foto: Torben Striboldt.
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Overvældende mange smukke gordon settere 
Setterdagene har hvert år en 
udstillingsdag, hvor setter-
racerne bedømmes på en 
certifi kat udstilling. I år skulle 
der have været en svensk dom-
mer, men grundet COVID-19 
blev det i stedet Gunnar Jensen 
der meget kompetent varetog 
opgaven på bedste vis.
  Der var på dagen ikke mindre 
end 13 irsk settere, 16 engelsk 
settere og hele 39 gordon set-
tere i kataloget! For gordon set-
ternes vedkommende var der, 
ud over de individuelle bedøm-
melser, også tre avlsklasser, 
hvor et forældredyr stiller med 
fi re afkom, og to opdrætsklas-
ser, hvor kennelen stiller med 
fi re forskellige hunde fra ken-
nelen. Der ud over deltog der 
seks gordon gettere i Barn & 
Hund, det har Nanna og Marie 
skrevet om på forrige side.

Vi spurgte en af de mest 
erfarne gordon setter-ejere, om 
han ikke synes, racen var fl ot 
repræsenteret, og Erik Petersen 

svarede ved med strålende 
øjne at fortælle: – Der aldrig 
tidligere har været så mange 
gordon settere på samme 
udstilling i Danmark! 
  Dette var nok også grunden 
til, at fl ere gav udtryk for, at 
de sad med en klump i halsen, 
og nød synet af alle de smukke 
sorte hunde, der blev vist frem. 
Ved et eftersyn af bedømmel-
sen tegner det også rigtig godt 
for avlen i Danmark, da der blev 
uddelt mange Excellent, og alle 
opdræts- og avlsklasser fi k HP 
(Hæderspris). 

I år blev det Åens Prisca, der 
blev Bedst i Racen (BIR) og 
Vajskær Enzo der blev Bedst i 
Modsat Køn (BIM). Glavaris DV 
Diezel blev bedste veteran, og 
Sydåens Epic Ethan blev bedste 
hvalp.
 Til sidst, hvor de tre racer 
kæmper mod hinanden i Bedst 
i Show (BIS), endte det da også 
med sejr til gordon setterne, da 
Åens Prisca blev BIS1, Noorset-

ter SA Cooper blev BIS2 (Irsk 
setter) og Klintholms D Arthur 
blev BIS3 (Engelsk setter). 
  Vi glæder os allerede til næste 
år, og håber der stilles mindst 

lige så mange af de fantastiske 
sorte settere på udstillingen.

Bedste tæve og bedste Gordon Setter han på udstillingen. Foto: Erik Petersen.

Klubmesterskabet i apportering
For andet år i træk blev det 
Troldmarkens Kenzo, der løb 
med titlen som DGSK´s Klub-
mester i apportering. Sidste år 
var det Thomas, der var fører, 
men i år havde far Jan Poulsen 
fat i linen, og førte sikkert 
Kenzo til tops blandt de sorte. 
I matchningen med en Engelsk 
Setter mistede Kenzo lidt kon-

centrationen, og blev dermed 
prøvens næstbedste hund. 
  11 Gordon Settere stillede til 
start, og ni bestod med mellem 
25-30 point! Det er godt gået 
på en prøve, hvor mange ikke 
kom gennem nåleøjet, og hvor 
Sydåens Zarina blev Bedste 
unghund med 28 point.

Foto: Torben Striboldt.

DGSK træning på Darket
Weekenden den 15.-16. august mødtes 35 hundeentusiaster fra 
de stående hunderacer til træning i roer og på stub ved Darket 
på Lolland. DGSK havde i lighed med sidste år lejet terrænet af 

jagtselskabet, som stillede med terrænledere, stor tak til Vivian, 
Ole, Bent og Per.
  De førte fi re hold rundt på markerne i nabolaget på det pandeka-

Deltagerne på Darket 2020. Foto: Frank Krøyer.
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gefl ade Lolland. 
  Det var i år det ”meget gode” vejr, der drillede. I modsætning 
til sidste års silende regn bagte solen nu fra skyfri himmel fra 
morgen til aften. Det betød korte slip, masser og atter masser af 
vand, gode pauser med jævne mellemrum og sågar op til fl ere ture 
på stranden for at svale af. 
  Terrænet var knastørt – der var ikke kommet en dråbe regn i fl ere 
uger – og færtforholdene var meget svære. Som konsekvens heraf 
stillede vi vækkeurene frem om søndagen, og vi var i marken al-
lerede fra kl. 6. Det gav os betydelig bedre forhold til nogle timers 
træning afbrudt af fælles morgenmad ved ni-tiden. 

Efter formiddagspausen søndag kørte nogle hjem, mens andre 
fortsatte et par timer, hvorefter det var slut for denne gang.
   Såvel hunde og førere var godt stegte oven på fl ere slip i roerne 
i varmen. Rent socialt var arrangementet også meget vellykket. 
En stor del af deltagerne blev på Darket fra lørdag til søndag, og 
der var gode muligheder for at lære hinanden at kende på tværs af 
racer. 
  DGSK har allerede truff et aftaler med jægerne, og har dermed 
mulighed for at afholde et lignende arrangement igen til næste år.

Kort om Gordon Setter Temperament: Intelligent, 
kompetent og værdig. Den er 
dristig og
frimodig med et venligt og 
afbalanceret gemyt.

Behov: Noget motion samt 
jagtrelaterede aktiviteter.
Samvær med familien.

Størrelse: Skulderhøjde for 
hanner: ca. 66 cm. for tæver: 
ca. 62 cm
  Vægt: 25-30 kg.

Pels: Pelsen er moderat lang, 
fl adtliggende uden krøl eller 
bølger, og den gennembør-
stes efter behov.

Farve: Dyb, blank og kulsort, 
uden skær af ”rust”, med 
aftegninger af kastanjerødt – 
dvs. en glansfuld tanfarve.
  Lille, hvid brystplet er til-
ladt..

Hvem har Gordon Setter?
Ejeren af en Gordon Setter er 
typisk jæger eller aktivt ude-
menneske, der ønsker sig en tro 
følgesvend under sin færden i 
naturen. Det er en hundeejer, 
der sætter pris på en smuk og 
intelligent hund, der knytter 
sig tæt til sin fører og familien, 
en som hviler i sig selv og ikke 
konstant kræver opmærksom-
hed, når den færdes i hjemmet.
  Hvis der er energi og overskud 
til at aktivere og dressere en 
hund, er en gordon setter et 
udmærket valg – også for en 
førstegangshundeejer.

Gordon Setter i hjemmet
Gordon Setteren er en dejlig 
familiehund. Den er tillidsfuld 
og besidder et afbalanceret 
og roligt gemyt. Den er god til 
børn og leg, hvor den optræder 
tålmodigt og nyder at blive 

klappet. En gordon setter er 
selvstændig og selvsikker og 
har ikke behov for at markere 
sig over for fremmede hunde 
og mennesker.

Udpræget jagthund
Gordon setterens jagtlige søg 
afpasses efter det terræn, den 
færdes i, og selvom den gerne 
søger over store afstande, 
holder den god kontakt til 
sin fører. Det er en udpræget 
jagthund med stærke stand-
egenskaber, og den er særdeles 
egnet til jagt i det åbne land-
skab efter agerhøns og fasaner, 
ligesom den er meget brugt til 
sneppejagt i skoven.
  Den er en fremragende appor-
tør, hvilket også gør den til en 
god kammerat under andejagt. 
I skoven driver den også gerne 
med råvildt, men er absolut 
ikke skarp.

Få infofoldere fra DGSK eller læs mere på www.huntem.com under Gordon Setteren. Foto: Rene Madsen..

Klubbens tidligere formand, Knud Pedersen brugte sine hunde til al slags jagt, men 
førte dem også fi nt på prøver. Her er det deltagelse i Danmarksmesterskabet 2010. 
Foto: Flemming Østergaard.

DANSK GORDON SETTER KLUB
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Setterdagene I R¯dhus DANSK IRSK-
SETTER KLUB

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

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

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

www.redclub-denmark.com

Ny klubredakt¯r
Jeg vil gerne sige tak til DISK 
for hvervet som klubredak-
tør. Jeg håber at alle vores 
medlemmer - nye som gamle 
vil bidrag til at gøre disse sider 
både informative, og inspire-
rende 
  Mvh
  Frank Krøyer

Setterdagene I Rødhus 
På Setterdagene er der mange 
forskellige arrangementer, 
to af dem er apportprøver og 
udstilling indenfor de enkelte 
setterracer. Helle Høst gjorde 
rent bord i apportering den 1. 
august, hvor hun og Amabile 
blev bedste unghund og med 
Æblevangen Flanigan blev 
klubmester og bedste Åben-
klasse hund
  Heidi Nørgaard Jensen opnå-
ede at blive Dansk Eksteriør 
Champion med sit tredje Cert 
samt BIR (Bedste hund i racen) 
og BIS2 (anden bedste af alle 
hunde på udstillingen) med sin 
unge hanhund Norrsetter SA 
Cooper. Pigerne fra bestyrelsen 
ligger bestemt ikke på den lade 
side.

Helle med sine to dejlige hunde Amabile og Æblevangens Flanigan.
Foto: Heidi Nørgård Jensen.

Naturvandring på Setterdagene 
Vi var et par håndfulde, både 
to- og fi rbenede, der deltog i 
årets naturvandring med Flem-
ming Nielsen og med start fra 
Rødhus Klit Camping.
  Turen gik over klitheden til 
Tranum klitplantage og blev en 
rigtig god oplevelse og gåtur.
  Flemming fortalte om tilbli-
velse af klitheden, tidligere 
tiders brug ved afgræsning og 
stedvis dyrkning samt nutidens 
beskyttelse. Udgangspunktet 
var områdets fl ora og fauna og 
Flemming viste og fortalte os 
om en lang række arter; Hede- 
og Klokkelyng, Porse, Rejnfan, 
Alm. røllike, Potentil-tormentil 
(blodrod), Katteskæg, Gul 
snerre, Blå klokke, Gederams, 
Djævelsbid (der er værtsplante 
for den sjældne sommerfugl – 
Hedepletvinge) og mange fl ere. 
Vi fi k også drøftet tabet af 
insekter, biodiversitet, natur-
beskyttelse og -pleje, bl.a. gik 
vi gennem et afbrændt areal, 
hvor den gamle (senile) lyng, nu 
var afl øst af unge lyngplanter.
  Vi sluttede turen lige indenfor 
skovbrynet i Tranum klitplan-
tage, hvor snakken faldt på 
en række træarter, Bjergfyr, 
Skovfyr, Contortafyr, Sitkagran, 
Stilkeg, og hvorledes biodi-
versitet nu sætter en anden 
dagsorden for skovdriften på 

statens arealer, hvor fokus 
fremover er hjemmehørende 
træarter og naturlig foryngelse 
i stedet for plantageskovbrug.
  Det var en super tur, og alle vi, 

der deltog, kan kun opfordre til 
deltagelse på næste års tur – 
stor tak til Flemming.
  Hans-Henrik Jørgensen

Flemming fortæller inspirerende og levende om de mange planter på heden. 
Foto: Anne Eliasen.

Den nye redaktør arbejder. Privat foto.
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Den frivillige indsats er uvurderlig
Vi lever i en mere og mere fortravlet hverdag, og alle foreninger 
der er afhængig af ulønnet arbejdskraft, mærker i disse år, hvor 
svært det er at skaff e frivillige til at hjælpe med arrangemen-
ter. Selv meget store organisationer er nødt til at omlægge sine 
indsamlinger, så digitale løsninger er med til at reducere kravet til 
antal frivillige. 
  Et arrangement som træningsweekenden på Darket er ingen 
undtagelse, og som deltager på arrangementet skal der lyde en 
stor tak til Asgeir og Lauge fra DGSK, som har været de bærende 
kræfter for at stable et så stort arrangement på benene. Vi må 
aldrig glemme at hylde disse ildsjæles utrættelige arbejde for den 
stående engelske hund.
  Der kan i øvrigt læses mere om selve træningsdagene på DGSK’s 
klubsider i dette nummer 

Formanden for DGSK giver en opdateret parole efter middagsmaden, på grund af 
varmen skal vi mødes kl. 06.00 næste dag. Foto: Frank Krøyer.

Apporteringspr¯ve ved S¯bys¯gård d. 9. august 
DISKs afholdt prøven i år i 
samarbejde med ESK. Prøven 
blev afholdt i godt vejr med lidt 
vind men dog ret varmt, due og 
kaninbane på stor kløvermark, 
som på dagen var godt besat 
med sommerfugle, som gene-
rede nogle hunde ret voldsomt.
  Der var tilmeldt 19 hunde 
deraf var 6 irske settere, 5 
engelske settere, 4 pointere, 
3 klm, og 1 ruhår. Bedste irske 
blev Æblevangen Evian med 30 
p plus pokal, v. Christina Bak. 
Bedste fynske IS blev Setter-
mosen Darwin med 28 p. plus 
pokal, v. Helge Knudsen.

  Bedste engelske setter ÅK 
blev Midtfyn Cato med 29 p. 
plus pokal, v. Ove Madsen. Bed-
ste unge engelske setter blev 
Lammefj orden Baloo med 28 p. 
plus pokal, v. Henning Klok-
ker. Bedste pointer blev Astrup 
Bion Do med 28 p. plus pokal, 
v. Birgit Basballe. Bedste ikke 
engelske hund blev Sai-Gha 
Kenya med 30 p. v. Hanne Buhr.
  Stor tak til dommer og hjæl-
pere: Benny Kuhlmann, Anders 
Varming, Søren og Marrit 
Stærkær.
  Prl. Helge KnudsenDe glade ekvipager som har søgt skygge på en varm sommerdag. 

Foto: Helge Knudsen.

Apporteringstræning og pr¯ver ved Lammefjorden
Et godt samarbejde mellem 
DGSK og DISK der igennem 
mange år har arrangeret Appor-
teringstræning og apportprøver 
ved Lammefj orden, blev igen i 
år en stor succes. Alle racer er 
velkomne til både træning og 
prøver og der var i alt repræ-
senteret otte forskellige racer. 
Der bliver i alt arrangeret fi re 
apportprøver i juli og august 
fordelt ligeligt mellem DGSK 
og DISK På disse sider nævnes 
kun de Irske Settere der bestod 
prøven:
  Æblevangen Flanigan/ v. Helle 
Høst, Æblevangen Goldie /v. 
Per Christoff ersen, Kenzo /v. 
Lasse Thorn, Settermosen Cha-
rites/ v. Frank Krøyer, Æblevan-
gen Evian /v. Christina Bak, 
Kiwi Line’s Advocado /v. Jan 

Lorentsen, Settermosen Djuke 
/v. Vivian Højgård, Setter-
mosen Devil /v. Frank Krøyer, 
Working Gundogs Edlrot / V. 
John Bak, Malstabodarna Skye 
/v. Jan Lorentsen, Kiwi Line’s 
Papaya / v. Jan Lorentsen og 
Æblevangens Goldie / v. Per 
Christoff ersen blev suverænt 
bedste unghund med 30 Point. 
Et virkeligt fl ot resultat af så 
ung en hund.
  Kenzo v/. Lasse Thorn og 
Æblevangen Evian / v. Christina 
Bak opnåede begge 30 Point. I 
matchingen hvor det gjaldt om 
at hente mest muligt udlagt 
vildt på tid, vandt Æblevangen 
Evian og blev dermed prøvens 
bedste hund.
  Tillykke til alle de beståede 
ekvipager og de vindende 

hunde. Tak til alle der har støt-
tet arrangementet og specielt 
tak til Lauge, Asgeir og Jan for 

de mange gode træningsdage 
og prøver.

At se den Irske Setter arbejde er altid et smukt syn. Foto: Ásgeir Páll Júlíusson.

DANSK IRSKSETTER KLUB

Jagthunden nr. 5/2020
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Resultatbog 
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne 
have en sådan til indførelse af prøve- og 
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal 
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsat-
test (ikke stambog) og Dansk Hunderegi-
sters registreringsattest (senest 14 dage 
før brug) til: Birte Johansen, Dengsøvej 11, 
Vester Velling, 8860 Ulstrup. Tlf 51 29 70 22. 
eller på mail: resultatbog@gmail.com 
Resultatbogen koster 100 kr., der overføres 
via netbank til konto: 7187 0001189453 

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

Jagthunden nr. 5/2020

Sjodvangen 8, 5610 Assens • 40 43 48 50 • alexnissen@c.dk

www.agerhons-opdraet.dk

 

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

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

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

www.midtjyskvildtfarm.com 

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte

Sørensen

Tlf
27636780 - 60132000

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

familier

AGERHØNS & FASANER

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

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

Få 2 gratis besøg hos dyrlægen årligt

2 årlige besøg 
hos dyrlægen

Vaccination Fri kloklip Intet 
receptgebyr

Rabat 
på foder

Gratis klient- 
arrangementer

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

RUBRIKANNONCER

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

SL VILDT 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

KÆLEDYRSKREMATORIET 
www.dyrekrematorie.dk 
Hærvejen 20, 7183 Randbøl 

Tlf. 75883123   /  28304788 
e-mail:kaeledyrskrematoriet@mail.dk 
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Hvad har din hund  
lavet i dag?

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

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

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

 

 

På farten med Canosan®

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

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

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

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

På farten med Canosan®

dC

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

- fås også til katte

ABCD

C ® t fC ® t f d

www.canosan.dk & find nærmeste forhandler

Canosan 210 x 297 +3 weblook NEW hvad har din hund 2019 DK.indd   1 19-Aug-20   1:57:16 PM
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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


