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

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

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

Udebliver bladet: Henvend dig til spe-
cialklubkassereren.

Tryk: Johansen Grafi sk, Holstebro.

Forsidefoto: Annette Laursen.

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

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

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

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

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

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

www.sjid.dk
Webmaster: Erik Petersen, Hedevænget 
11, 8800 Viborg. Tlf. 20 72 91 90
e-mail: Webmaster@sjid.dk
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Læs særligt om:
Fokus på det positive

20
Når vi opdrager vore hunde, er mange 
af os tilbøjelige til at koncentrere os om, 
hvad hunden ikke må i stedet for at have 
opmærksomheden på, hvad vi gerne vil 
have den til at gøre.
  Ved at arbejde positivt, forstærkes lysten 
hos hunden til at behage sit menneske.

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

Dette er den sidste leder, jeg skriver i Jagt-
hunden, og det er det sidste nummer, jeg 
redigerer. 
  Det er nu 12½ år siden, jeg satte mig i 
redaktørstolen – kobberbryllup – det er 
ganske lang tid, men det har været en 
spændende tid, men også tid til at stoppe, 
medens legen er god. Næste gang, jeg 
holder fødselsdag, runder jeg de 75, så jeg 
synes egentlig, der er ganske passende, at 
der kommer yngre kræfter til. Jeg har haft 
min tid. Nu må det blive en andens tid.
  Der er også sket meget i den tid, jeg har 
haft ansvaret, og det har naturligvis afspejlet 
sig i bladets spalter. FJD fi k sat fl ere ”store 
skibe” i søen. Oprettelse af et markvildtud-
valg, markvildtpris og agerhønefond, blot 
for at nævne nogle af tingene. Og så kom 
der pludselig krav om indberetning af al ud-
sætning, hvilket har givet store udfordringer 
for alle prøveledere.
  Midt i det hele sprang bomben. Danmarks 
Jægerforbund ville ikke længere afholde 
prøver for stående hund, og snart fulgte 
DKK efter. Hele grundlaget for vort prø-
vesystem smuldrede og DJU var pludselig 
fortid.
  Heldigvis ændrede DJ holdning, og det 
lykkedes at få etableret den organisation, 
vi kender i dag - SJD. Set fra min redak-
tørstol er organisationen ikke perfekt, men 
konstruktionen var det muliges kunst, og det 
er mit håb, at man i den næste periode vil 

tage initiativ til at få rettet SJD til, så vi alle 
kan se os som en del af et større fællesskab, 
der overordnet arbejder for den stående 
jagthund og jagten med samme.
  Uanset, hvor meget man holder på sin 
egen race eller gruppen, så er vi for få til 
hver i sær at lave professionel markedsfø-
ring. Selv om nogen mener det modsatte, 
så mener jeg, at tiden arbejder for os. Vi 
er i en tid, hvor der tales om miljø, mere 
natur, klima, insekter, fugle osv. Vi er i en 
tid, hvor mennesker gerne vil have rigtige 
oplevelser. Det er blevet meget synligt her i 
corona-tiden. Det gælder også jægerne, og 
jagt med stående hund er og bliver rigtige 
oplevelser, uanset om det er efter høns i 
september, snepper i novemberskoven, eller 
det er en lørdag formiddag lige før jul langs 
hegn og i småremiser.
  Det, jeg nemlig ikke håber, er, at de 
stående jagthunde har haft deres tid. Der er 
kun os til at gøre noget ved det, og vi kan 
kun gøre noget ved det i fællesskab. Prøv 
at se de fælles berøringsfl ader i stedet for 
forskellighederne. Prøv at se mulighederne i 
stedet for begrænsningerne. Det gælder hver 
eneste af dette blads læsere. Gør vi det, vil 
de stående jagthunde også kunne få en ny 
storhedstid.
  Den sidste leder skal også bruges til at sige 
tak. Tak til specialklubberne for samarbej-
det og den aldrig svigtende opbakning. Det 
har været af meget stor betydning for min 

lyst til hver anden 
måned at sætte mig 
til skærmen og for-
søge at producere 
et nyt nummer.
  Tak til skiftende 
kasserere, og til de 
mange forskellige klubredaktører, der har 
været med gennem årene. Jobbet som klub-
redaktør er ikke altid lige taknemmeligt, 
men I har været ukuelige og knoklet på.
  Selvfølgelig skal der også lyde en helt spe-
ciel tak til de personer, der har været tættest 
på mig i arbejdet med Jagthunden, nemlig 
redaktionsmedlemmer, skribenter og foto-
grafer. Uden jer var der ganske enkelt ikke 
blevet noget blad. I har været en fantastisk 
inspiration for mig og været med til at drive 
mig gennem de 12½ år.
  Endelig en stor tak til alle de spændende 
mennesker jeg har mødt gennem årene. 
mennesker jeg har talt med, talt i telefon 
med, fået mail fra eller mennesker, jeg har 
lavet større eller mindre interviews med. 
Det har været givende. Det har været inspi-
rerende.
  Jeg vil slutte med at ønske alle en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår. Jeg har haft 
min tid.
 Det har været en god tid. Der kommer en 
ny tid.
  Flemming Østergaard
  Redaktør

Alt har sin tid

Ny redaktør
Fra januar overtager Annemette Laursen 
ansvaret for Jagthunden.
  Annemette er barnebarn af den gamle 
og meget kendte ”ruhårskæmpe” Arne 
Laursen.
  Hun er 28 år, uddannet grafi ker og bor 
sammen med sin mand på et landsted uden 
for Brande.
  Annemette er ivrig jæger og har fi re hunde 
(2 gravhunde, en kleiner og en ruhår) i 
huset.
  Fra den gamle redaktion ønsker vi Anne-
mette tillykke med jobbet og knæk og bræk 
på færden.
  Annemette kan kontaktes på tlf. 22 91 14 
86 eller på kontakt@alaursen.dk.
  FØ.

Foto: Flemming Østergaard.

Resultater
Her er en lille opfordring til alle webma-
stere.
  Når det gælder resultater, i hvert fald fra 
alle de større prøver, ville det være dejligt, 
hvis I vil sørge for at opdatere inden for 
24 timer efter, at prøven er afviklet. Der er 
mange af dette blads læsere, som ikke er 
på de sociale medier, og de er fuldstændig 
afhængige af at kunne fi nde resultater på de 
forskellige hjemmesider.
 Resultatsiderne er jo ikke så meget værd, 
hvis de først bliver opdateret i løbet af en 
uges tid.
  På forhånd tak.
  FØ.

Jagt i januar 
Jagtsæsonen går helt frem til udgangen af 
januar. Men sætter det nu ind med rigtigt 
vintervejr, det kan det godt, så er der ingen 
naturlov, der siger, at man skal gå på jagt.
  Småvildtet prøver i stærk kulde og dyb sne 
at begrænse energiforbruget mest muligt.
  Brug i stedet tiden ved rævegravene og 
sørg for, at foderautomaterne er fyldt op.
  FØ.Foto: Kin Henriksen.
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FORESTER med AWD+ pakke  

Fra kr. 389.900
inkl. automatgear og firehjulstræk

SUBARU VIL UDOVER STEPPERNE – PRISFALD PÅ 
ALLE MODELLER!
Med vores symmetriske firehjulstræk og skyhøje udstyrsniveau er vi allerede 
yderst konkurrencedygtige! Nu tilpasser vi priserne yderligere og sænker 
dem med op til 105.000 kroner (gælder for Subaru Outback).

Samtidigt holder vi fast i vores kerneværdier. En Subaru skal være den sikrest 
bil i verden, firehjulstrukket og pålidelig. Vores platform lever op til vores mål. 
Alle de biler, der hidtil er bygget på den, får topkarakter i crashtest over hele 
verden og udpeges som den bedste i deres respektive klasser.

C Brændstofforbrug ved blandet kørsel 12,3 km/l. CO2-udslip: 185 g/km (WLTP).  
Anhænger vægt kg. 1.870. Bilen kan være vist med ekstraudstyr.  
Alle priser er vejledende udsalgspriser. subaru.dk
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Vinden 
blev 

udslagsgivende

DM FOR KONTINANTALE RACER

Vinden eller nærmere mangel på samme fik i høj grad indvirkning på, hvem der 
endte på podiet ved årets danmarksmesterskab for kontinentale racer.

Tekst: Lisbeth Ahm Hansen. Foto: Lisbeth Ahm Hansen m. fl .

Mange havde glædet sig til det årlige Danmarksmesterskab for de stående jagthunde. Det plejer, at være et ret så festligt arrange-
ment, med masser af tilskuere til at hylde de dygtige hunde og hundeførere. Men som med så mange andre Danmarksmesterskaber 
i 2020, skulle dette DM også være ret så anderledes. 
  Covid-19 ændrede alle planerne, så for at DM overhovedet kunne blive en realitet, blev det i sidste øjeblik besluttet, at adskille 
DM for de engelske hunde og DM for de kontinentale hunde. 
  SJD’s marksprøveudvalg var nødt til at arbejde på højtryk i dagene op til, for at ændre mødested og lokalitet. Desværre var de 
også nødt til af frabede sig og afvise eventuelle tilskuere til dette prestigefyldte arrangement. 
  Det var noget, der stak i hjertet på arrangørerne. Publikum er med til at gøre det hele lidt ekstra festligt. Det er dog også vigtigt at 
udvise ansvarlighed og respekt for de regler, der er blevet udstukket fra regeringen

Alle var spændte
Covid-19 har slukket mange drømme, men heldigvis kunne den ikke slukke Danmarksmesterskabs drømmene for de 25 kontinen-
tale deltagere, der trillede ind ved Engholm i de tidlige morgentimer. De blev venligt taget imod af parkeringsvagterne, der guidede 
bilerne de rigtige steder hen. 
  Man fornemmede straks den lidt nervøse stemning. Hundene blev lige luftet, og støvlerne fundet frem. De forhåndssmurte rund-
stykker blev langet over disken af søde piger, der var væbnet med mundbind og handsker og masser af håndsprit. 

Jagthunden nr. 6/2020
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  Snakken var allerede godt i gang rundt om i krogene. Alle var spændte på, hvad dagen 
ville bringe; lidt grin, kække og lidt drilske bemærkninger, lykønskninger og den 
sædvanlige snak om vejret. Vejrudsigten sagde: Tørt men svag vind – meget svag vind. 
Denne vind eller mangel på samme skulle vise sig, at blive en meget afgørende faktor 
ved årets mesterskab..
  Efter morgenparolen, hvor Jesper Kjærulf Hansen bød alle velkommen, kørte vi ud 
i terrænerne. Kun fi re racer havde kvalifi ceret sig og var dermed repræsenteret ved 
DM. 11 Ruhåret Hønsehunde, 9 Korthåret Hønsehund, 4 Kleiner Münsterländer og 
1 Tysk Langhår var fordelt på de tre hold. 
  Alle var opsatte på at gøre et godt stykke arbejde og håbede på, at heldet ville 
være med dem, og at hunden bare ville vise sig fra sin gode side lige præcis den 
dag.

Der blev dagen igennem præsteret fl ere fl otte situatio-
ner, og hundene fi k virkelig bragt ”fugle på tasken”

Kræs for tilskuerne
Jagthundens udsendte fulgte hold 4, hvor Ole Andersen var dom-
mer (ordførende), Karl Georg Christensen var terrænleder, samt 
skytte sammen med Bjarne Jakobsen. Hele formiddagen vandrede 
vi gennem fantastiske terræner, hvor alle hundene havde masser af 
mulighed for fugle.
  Vi så fl ere fl okke af agerhøns. Vi så hunde i høj fart og smuk stil. 
Vi blev forkælede med de fl otteste og sikre stande. Vi så perfekte 
sekunderinger, der kælede for tilskuernes øjne. Vi oplevede situa-
tioner, hvor vi næsten ikke trak vejret og senere pustede ud med 
stor ærgrelse over, at det ikke lige lykkedes for den enkelte i ilden.
  Men som med så meget andet er det individuelle dyr, vi arbejder 
med, og jeg tror, vi alle kender til, at ligegyldigt, hvor meget der 
bliver trænet, og hvor dygtige de er, og perfekt det hele har været 
den ene dag, så kan det hele se helt anderledes ud den næste dag. 
Det var i hvert fald befriende for undertegnede, som novice, at høre 
ordende -kovendinger, -rodet søg, -gåen for langt frem i terrænet og 
-støder agerhøns samt -prelle. Altså: Det kan også ske for selv de 
superdygtige og meget veltrænede DM fi nalister.
  Til dommermødet dagen før DM var dommerne enige om, at de 
ville vægte den gode kvalitet til DM meget højt. Det mente Jesper 
Kjærulf Hansen, medlem af SJD’s markprøveudvalg, samt dommer 
på hold 6, bestemt, at de så før middag. – Det var positiv at se, at 
hovedparten af de deltagende hunde håndterede fuglene fl ot, sagde 
Jesper og fortsatte: Til trods for den, specielt om formiddagen, 
meget svage og skiftende vind, så vi mange fl otte situationer, hvor 

alt var i orden. 
  René Jørgensen, dommer på hold 5, ville gerne fremhæve en fl ot 
apportering. Kleiner münsterländeren Asja havde stand, hun gik 
hårdt og villigt frem på ordre og rejste en hønsefl ok. Skytterne skød 
hele ”batteriet” af og fi k desværre anskudt en enkelt agerhøne, som 
faldt ca. 30 meter ude. Hverken Asja eller føreren havde set fuglen 
falde. – Jeg udpeger stedet for føreren, og han dirigerer Asja ud til 
nedfaldsstedet. Asja tager selvstændig og målrettet færten op af 
den løbende agerhøne, indhenter den hurtig, fuglen prøver, at lette, 
men Asja tager fuglen i et spring og bringer den til sin fører. Det 
var hundearbejde og samarbejde mellem hund og fører af 1. klasse, 
fastslog René.

Vinden afgørende
Til frokost drog alle tre hold tilbage til mødestedet, og de tre dom-
mere skulle votere og komme frem til hvilke hunde, der havde gjort 
sig fortjent til at komme med over middag. 
  Alle vi andre snakkede de forskellige situationer igennem, og 
der gik nærmest ”oddset” i det, om hvem der ville være med over 
middag. Efterhånden som tiden gik, kunne man godt fornemme 
rastløsheden sprede sig hos dem, der stadig var med i spillet. 
  Endelig blev spændingen udløst, og der blev udråbt, otte kategori 
1 hunde: to korthår, tre ruhår og tre kleiner münsterländer. Som 
kategori 2 hunde var der en kortår og tre ruhår.
  Kort efter kunne vi alle gå ud til de fi ne publikumsvenlige terræ-
ner. De første hunde blev sluppet parvis. De blev byttet ud under-
vejs, og efterhånden faldt de fra på små fejl. Efter hvert slip stak 

Dejligt oktobervejr og gode terræner. Hvad mon dom-
merne kommer frem til?.

Jagthunden nr. 6/2020
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dommerne hovederne sammen, og det næste par kom ud. Sådan 
fortsatte det, og vi kunne efterhånden se, at feltet blev indsnævret.
  Det var nu, den gode kvalitet skulle vise sig. Men det kom bag på 
Ole Andersen – den ordførende dommer, at de hunde, der plejer at 
begå sig rigtig godt på diverse vinderklasseprøver, alligevel ikke 
formåede at håndterer den svage vind over middag. De gik simpelt-
hen alt for hårdt på vinden, forklarede Ole. – De var for uforsigtige 
fortsatte han. De kom alt for hurtigt, for langt frem i terrænet, og 
det endte med, at de stødte fuglene. 

Kleiner Münsterländer dominerer podiet
Men én hund formåede at leverer ekstraordinær høj kvalitet hele 
dagen. Nemlig Kleiner Münsterländeren Diva, der er opdrættet, ejet 
og ført af Rune Riishøj. Hun havde hele dagen vist stor jagtlyst, 
udnyttet den svage vind godt og opnåede stand to gange før mid-
dag, hvor hun hver gang rejste præcist agerhønefl ok og var komplet 
rolig ved skud (og forbi skud). Diva viste en hurtig og sikker ap-
portering.
  Over middag fortsatte Diva den fl otte stil, og hun opnåede atter 
stand til fl ot skue for alle tilskuerne. Hun viste uden tøven, hvordan 
det hele skal gøres til UG og sluttede endnu engang af med en sik-

ker og hurtig apportering, samt en fl ot afl evering. Det var lige før, 
man havde lyst til at klappe, da Rune gik tilbage til os andre med et 
stort smil på læben.
  Et par slip efter havde dommerne set det, de havde behov for til at 
kunne kåre danmarksmesteren 2020 samt placere de seks vindere.
  Vi drog alle tilbage til Engholm til hornblæsning og præmieover-
rækkelse. For anden gang i historien siden første DM for kontinen-
tale i 1942, var det en kleiner münsterländer, der blev kåret som 
Danmarksmester. Derudover skal det lige bemærkes, at alle tre 
kleiner münsterländere, der var med over middag, kom på podiet. 
Rigtig fl ot!
  En fl ot dag lakkede mod enden. – Det har været en meget positiv 
oplevelse, at det til trods for covid-19 situationen, lykkedes at 
afholde DM for de stående jagthunde i 2020, hvor alle overholdt 
de udstukne retningslinjer til punkt og prikke, konstaterede Jesper 
Kjærulf Hansen med stor tilfredshed i stemmen.
  Stort tillykke til alle de præmierede, og kæmpe tillykke til dan-
marksmester 2020 Diva og Rune Riishøj. Tak for en fantastisk dag 
i hyggeligt selskab. Det var en rigtig dejlig dag og bestemt ikke 
sidste gang, jeg er med.

Både førere og hunde fulgte ivrigt med fra „baglinjen“.

Diva viser sikker og hurtig apportering efter en perfekt 
situation.

En af dagens mange fl otte situationer.

Resultat
1. vinder, CK, danmarksmester 2020, Kleiner Münsterländer, Diva, Rune Riishøj, Skive.
2. vinder, CK, Korthåret Hønsehund, Arnbjergs Basti, Bjarne Axelsen, Store Heddinge.
3. vinder, CK, Kleiner Münsterländer, Zakko, Jeppe Fält-Hansen, Slangerup.
4. vinder, Ruhåret Hønsehund, Agerskov’s F. Molly.Michael Riis Jensen, Hjallerup.
5. vinder, Kleiner Münsterländer, Asja, Michael Østergård, Skjern.
6. vinder, Korthåret Hønsehund, Bislevs Petra, Benny Green Jørgensen, Skjern.

Foto: Annette Laursen.
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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
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signe
med m

Det ela
optima

Pris fra
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Pointere og engelske settere

DM FOR ENGELSKE RACER

delte i p
Smukt vejr og dejlige ter-
ræner dannede i Nordjyl-
land rammen om årets 
Danmarksmesterskab for 
engelske racer, hvor der 
blev tre podiepladser til 
hver af de to racer

Tekst og foto: Anne Geisler Elmgren

Solens stråler var endnu ikke trængt igen-
nem, da Hjallerup Jagtcenter tonede frem i 
disen.
  En fantastisk fl ot jagthytte med store vid-
der omkring, dannede rammen for ankom-
sten til dette års DM for stående engelske 
jagthunde.
  Det summede allerede af liv tidligt denne 
morgen, enkelte havde overnattet i bilerne, 
andre var blot kommet tidligt frem For man 
kommer ikke for sent til dette arrangement.
  Mange garvede hundeførere var med, men 
også helt nye. Det var en samling på 24 for-
ventningsfulde og spændte deltagere. Syv 
pointere, syv engelske settere, fi re gordon 
settere, fem irsk settere og en enkelt breton 
var dette år blevet udtaget til det prestige-
fyldte mesterskab.
  Vejret viste sig fra sin bedste side, solen 
skinnede, temperaturen var ikke for høj, og 
om formiddagen var der en let brise.
  Tre hold kørte ud i anviste terræner, og på 
to af holdene var der masser af fugle. Mel-
dingerne om hunde, der blev skudt over, 
strømmede ind. Hold 2 og 3 havde mange 
situationer, og skytterne som var rigtig dyg-
tige, havde travlt. Derimod kneb det med 
fuglene på hold 1. Der blev den formiddag 
ikke løsnet ét skud. Det er selvfølgelig 
rigtig ærgerligt på sådan en dag, at fuglene 
ikke helt vil samarbejde, for terrænlederen 
gjorde et stort arbejde i at forsøge at fi nde 
fugle, men lykkedes ville det ikke. Sådan er 
præmisserne også og viser endnu engang, 
hvor meget der skal til, for at det hele spil-
ler sammen.

1

2

Jagthunden nr. 6/2020
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porten

Syv gik videre
Mødestedet til frokost var Hjallerup Jagt-
center, og da hold 1 ankom, var hold 2 og 3 
længe færdige.
  Vejret var stadig rigtig fl ot, og folk havde 
taget borde og bagsmække i brug for at 
nyde frokosten udendørs.
  Snakken gik livligt, og stemningen var 
god. Hundefolk er rigtig gode til at få det 
bedste ud af situationen, og er sjældent 
blege for; dels at rose de rigtig dygtige 
hunde, men samtidig at dele masser af 
historier og dårlige vittigheder ud.
  Under frokosten var dommerne i gang 
med at votere. Ni hunde var rangeret, og da 
dommerne var klar med udmeldingen, var 
syv hunde videre. Tre pointere, tre engelske 
settere og en gordon setter var klar til 2. 
heat.
  Mille og Nia var videre med 1A, Odin og 
Quincy med 1B. De resterende i kategori 2.
  Efter lodtrækningen om startrækkefølgen, 
kørte de forventningsfulde fi nalister ud i 
terrænet, og alle fulgte med ud for at se den 
spændende fi nale.
  Terrænerne var fantastiske, masser af gode 
græs- og stubmarker.
  Første slip stod mellem Quincy og Merlin. 
Kort efter slip kom fi re stykker råvildt 

Fotos
1. To erfarne hundeførere, Flemming Fuglede og 
Jan Andreasen slipper hundene. 

2. Der var kun hundeførerne som tilskuere.

3. Nu skal der konkurreres. Svend Aage Vad og 
Kurt Nedergaard. Kurt Nedergaard og Odin trak 
det længste strå og besatte andenpladsen.

4. En tilfreds Jens Have efter en god situation.

1

2 3

4

Jagthunden nr. 6/2020
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forstyrrende på marken. Det blev en for stor 
fristelse for Merlin, som forfulgte dyrene 
langt ud af marken. 
  Feltet var nu reduceret, og næste slip stod 
mellem Randi og Neagu, begge fi k søgt 
marken godt af, Neagu søgte længe langs 
skrub, men blev kaldt tilbage på marken. 
Kort efter løb råvildt ud af skrub, men 
ingen hunde fulgte efter. 
  Næste slip stod mellem Mille og Odin. 
Mille lagde ud i en fantastisk stil og fart, 
med et stort velanlagt søg fra kant til kant, 
en hund af virkelig stort format. Odin søgte 
ligeledes marken godt af. Ingen af hundene 
udnytter chancen til fugl i terrænet.
  Quincy blev omprøvet sammen med Nia. 
Quincy anlagde et godt, bredt søg, Nia 
lavede en del forkerte vendinger, begge 
forbigik chance til fugl.
.
Matchningen i gang
I næste slip med Nia og Randi, bliver der 
skudt over Randi. Randi over Nia.

  Randi og Odin. Odin lægde her et stort og 
velanlagt søg ud med en smuk stil. Odin 
over Randi
Odin og Quincy, begge lægger et stort 
velanlagt søg ud, Odin opnår stand og der 
skydes over Odin. Odin over Quincy.
  Odin og Neagu, begge anlagde et stort vel-
anlagt søg, Neagu opnåede stand for lærke. 
Odin over Neagu
  Finalisterne var fundet. Flemming Søren-
sen med pointer Fugledes A. Mille og Kurt 
Nedergaard med engelsk setter Nordvestjy-
den’s Odin.
  Odin var ved at være godt træt efter mange 
slip, hvorimod Mille ikke havde været ude 
i så mange.
  Begge førere viste den bedste sportsmand-
sånd og ønskede hinanden knæk og bræk, 
inden der blev sluppet hunde for sidste gang 
til dette DM.
  Der blev ikke påvist fugl i slippet, men det 
stod meget klart, hvordan rækkefølgen blev.
  Fugledes A. Mille, en hund af et virkelig 
stort format blev en meget fortjent dan-
marksmester for stående engelske racer.

Smuk afslutning
Efter en lang dag manglede nu kun præ-
mieoverrækkelsen. Turen gik til avlsgården 
Striben i Vodskov, der med en herskabelig 
indkørsel, dannede de perfekte rammer for 
afslutningen.
  Bordet med de mange og fl otte præmier 
var gjort klar, fuglene lå på parade, smukt 
indrammet af grangrene, placeringsskiltene 
var sat op, med DM’s sponsor Prof Dog fo-
dersække foran. Det var sandelig et fl ot syn.
  Jagthornet blæste på smukkeste vis jagt 
forbi, og Anders Varming takkede alle for 
dette store og vellykkede arrangement. 
– Uden en kæmpe indsats fra frivillige i 
form af skytter, terrænledere, dommere, 
og mange frivillige hjælpere, kan sådan et 
arrangement ikke lade sig gøre. Der ligger 
mange timers arbejde bag, og kun ved fæl-
les hjælp kan dette lykkes, sagde han.
  24 dygtige hunde havde kvalifi ceret sig 
til dette DM. Nogle gik det bedre for end 
andre, men fælles for alle er, at der ligge 
utrolig mange timer bag, for at kunne ar-
bejde sig frem til dette mesterskab.

Resultatet:
1. vinder med CK og danmarksmester: Pointer, Fugledes A. Mille. 
    Flemming Sørensen.
2. vinder: Engelsk Setter, Nordvestjyden’s Odin, Kurt Nedergaard.
3. vinder: Engelsk Setter, Bjerndru’s Neagu, Svend Aage Vad.
4. vinder: Pointer, Spurvefugldalens Quincy, Lasse Weberg.
5. vinder: Pointer, Frierfjorden’s Randi, Jens Nielsen Have.
6. vinder: Engelsk Setter, Nordvesjyden’s Nia, Jan Nielsen.

Flemming Sørensen løfter Danmarksmesterpokalen.

De placerede hunde og deres førere.

Jagthunden nr. 6/2020
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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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Dr. Jekyll Dr. Jekyll 
og Mr. Hydeog Mr. Hyde

Jagthunden nr. 6/202014
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Helt som i historien om Dr. Jekylle, der skifter totalt sind, så er årets dan-
marksmester, DKJCH, DKBRCH Fugledes A. Mille også to helt forskellige 
hunde på prøve og på sneppejagt. På marken er hun en hvirvelvind, men i 

skoven går hun i meget kort søg og i fantastisk kontakt.

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

Historien om Mille går egentlig langt 
tilbage. Meget længere end de fem år det 
er, siden hun fl yttede inde hos Flemming 
Sørensen i Højer.
  – Jeg havde fornøjelse at følge en helt ung 
dreng få sin første hund – det var Mathias 
Nissen, der som 12 årig fi k Fugledes Opal, 
fortæller Flemming Sørensen. Jeg havde 
faderen til Fugledes Opal, Fugledes Extra, 
og havde en hanhund fra samme kuld som 
Opal, Fugledes Oskar. 
  Mathias Nissen havde en mission – han 
vil selv dressere denne dejlige gul/hvide 
pointertæve, og om muligt stille den på 
markprøver. Flemming trænede ofte med 
Mathias, og synes han gjorde et fl ot arbejde 
med Opal. Opal var en hund, der arbejdede 
i god kontakt, og som var god til at bringe 
sig i kontakt med vildt.
  Efterhånden, som makkerparret blev æl-
dre, begyndte resultaterne at tikke ind. 1.pr. 
UK, 1.pr. ÅK og fl ere placeringer i VK. 
Flemming Sørensen havde også fornøjelsen 
at følge Opal på jagt, og her synes Flem-
ming, at den var eminent. Derfor!! Når 
Opal engang skulle have hvalpe, vil han 
gerne aftage en tævehvalp.

Lille og vågen
Valget af hanhund faldt på en import fra 
Tyskland – nyt blod – som havde vist rigtig 
gode takter på DPKs hovedprøve i 2015 
nemlig Franchannas Pointer Albert.
  Et match var skabt, og Opal bliver par-
ret med Albert i juni 2015. – To måneder 
senere ringede Mathias og fortalte, at 
Opal havde født hvalpe, siger Flemming 
Sørensen og fortsætter: Jeg havde på for-
hånd sagt, at kom der en sort/hvid tæve, så 
ønskede jeg denne.
  Flemming valgte Mille, som var den 
mindste i kuldet, men til gengæld fuld af 
energi. Hun fl yttede ind her dagen efter DM 
i 2015, hvor Flemming i øvrigt var blevet 2. 
vinder med Fugledes Tinka. 
  For fuldstændighedens skyld skal det lige 
nævnes, at når hunden kom til at hedde 
Fugledes A. Mille, skyldtes det en aftale 
mellem Mathias og Flemming Fuglede, at 
et evt. 1. hvalpekuld skulle opdrættes i Ken-
nel Fuglede.
  Fra start præger Flemming Sørensen sine 
hvalpe på agerhøns og snepper. De får lov 
at hente vinger fra disse fugle, bliver præget 
med ”fi skestangsmetoden”, og de får senere 
lov at hente/apportere agerhøns eller snep-

per, fra de er otte uger gamle.
  I slutningen af oktober 2015, skulle 
Michael Sand fra Netnatur ned og lave en 
artikelserie om jagten på det sønderjyske 
gods Schackenborg. Under en pause på 
sneppejagten lod Flemming Mille hente en 
skudt sneppe.
  Michael blev så betaget af denne bedrift, 
at han tog et væld af gode billeder, som se-
nere ofte har været bragt i en række artikler 
om jagt, hundedressur og køb af hvalp. 
  – Michael mente dengang, at den hund 
måtte blive noget helt særligt, og man må 
sige, at han fi k ret, fortæller Flemming 
Sørensen.
  Fra start har Mille været med på lufteture i 
al slags terræn, da Flemming anvender sine 
prøvehunde meget til jagt i skoven. Så de 
skal vænnes til at færdes andre steder end i 
lækre rapsmarker!

Jagterfaring og prøvepræmier
Da det blev forår i 2016, var Mille så småt 
med i marken. Det var tidligt ret tydeligt, 
at hendes bevægeapparat var godt, og at 
hun vil blive ”en hund med krudt i”. – Jeg 
bemærkede, at hun trods nogle ture ud i 

verden, altid holdt god kontakt, fortæller 
Flemming. 
  Hen over sommeren trænede Flemming og 
Mille lidt apportering, og naturligvis dæk-
dressur, som han altid gør med sine hunde, 
men da han desværre på dette tidspunkt 
gik med en sprængt akillessene, kunne han 
ikke træne Mille i marken, og ej heller give 
hende meget erfaring på hønsejagterne. 
  Men iført en hjemmedesignet skinne, så 
kunne han i oktober bevæge sig lidt rundt, 
og Mille kunne blive sparsomt trænet. 
  – Hun var et energibundt, fortæller Flem-
ming Sørensen, men jeg synes egentlig, at 
hun var klar til en UK i slutningen af ok-
tober. Jeg startede hende, og her opnående 
hun 1. UK i sin første start.
  Hen over efteråret kom hun lidt med på 
jagt i skoven, og i en tidlig alder, fi k Flem-
ming bl.a. fældet et tocifret antal snepper 
for hende. Det gav god erfaring. – I skoven 
var hun en helt anden hund. Hun holdt for-
rygende god kontakt og gik ikke større end 
en solid kontinental hund, tilføjer han.
  I foråret 2017 var Flemming Sørensen 
igen mobil, og optakten til forårssæsonen 
tegnede godt. – Jeg har muligheden for at 

Jeg bemærkede, at hun trods nogle ture ud i verden, 
altid holdt god kontakt

Fugledes A. Mille i sikker stand for agerhøns.

Jagthunden nr. 6/2020
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komme på terræner med rigtig mange agerhøns, og Mille fi k der-
med indhentet den erfaring, som hun ikke fi k i efteråret 2016.
  – Jeg starter hende i ÅK og opnåede på første start 1. ÅK weeken-
den inden Dansk Jagthunde Derby, fortæller Flemming. 
  På derbyet opnåede hun 1.pr. på førstedagen og blev overført med 
1A. Desværre havde hun fl ækket en negl inden fi naledagen, hvilket 
betød, at hun gik lidt afdæmpet og måtte nøjes med at blive 4. vin-
der. Heldigvis blev hun klar til Dansk Pointer Klubs hovedprøve, 
hvor hun blev 1. vinder i UKK.  En ”stor” hund var på vej.

Mester i stedet for hvalpe
Hen over sommeren bestod hun apporteringsprøven, og startes i 
efteråret to gange i brugsklasse. Det blev til henholdsvis 2.præmie 
og 1.præmie. Hun opnår dette efterår også den første VK-placering, 
da hun blev 2. vinder på DJ´s sjællandske prøve.
  Mille startede 2018 godt, og vandt i første start Danmarks Jæger-
forbunds vinderklasse på Schackenborg. I efteråret 2018 opnår hun 
2. præmie brugsklasse – en lidt skuff ende sæson for Flemming, når 
nu forventningerne var så store.
  I 2019 fi k Mille et godt efterår med 1.vk med Cacit på DJ´s vin-
derklasse på Sjælland, og sluttde året som 5.vinder på DM. Hermed 
blev hun også Jagtchampion.
  – I 2020 var planen at hun skule have hvalpe i foråret, men her 
snød hun mig, beretter Flemming Sørensen og tilføjer, at hun i 
stedet for at være tyk med hvalpe, så nød hun luksusfoder og blev 
så overvægtig, at jeg troede, der var hvalpe i hende. Ja sådan kan 
det gå selv for den bedste.
  Ingen tvivl om, at efteråret 2020 har været forrygende og med 
1.vinder ved Tuse Næs blev Mille Brugschampion. Weekenden 
efter slutter hun så året som Danmarksmester.
  Men hvordan er danmarksmesteren? Flemming Sørensen siger: 
– Mille er en herlig hund, med en ekstrem god stil. Men der, hvor 
jeg oplever de største glæder med hende, er imidlertid, når vi jagter 
snepper i skoven.
  – Den stortgående markprøvehund, arbejder i skoven i et kontinu-
erligt søg, hvor hun meget sjældent er mere en 75 meter væk, for-
tæller Flemming. Hun er altid i forbilledlig kontakt og har opnået 
stor erfaring med snepperne, gennem de seneste sæsoner. 
  Flemming Sørensen mener, at den erfaring, hun har fået ved jagt – 
ikke kun på snepper, men også på agerhøns og fasaner, har betydet 
en større eff ektivitet på markprøverne.
  Flemming har nogle unikke muligheder for at præsentere sine 
hunde for mange agerhøns både forår og efterår, men specielt jag-
ten på snepper tror han på har været afgørende for, at det er lykkes 
så godt med Mille.
  – Når hundene anvendes meget på jagt, så koster det måske lidt 
på dressuren i en periode, men til gengæld får hundene en erfaring, 
som ikke må undervurderes, siger han og slutter: Og hvad er en 
prøvehund værd, hvis den ikke kan anvendes på praktisk jagt?

Når hundene anvendes meget på jagt, så koster 
det måske lidt på dressuren i en periode, men til 
gengæld får hundene en erfaring, som ikke må 
undervurderes. Og hvad er en prøvehund værd, 

hvis den ikke kan anvendes på praktisk jagt?

Mille har stand i novemberskoven.

Sikker apportering.

Flemming løfter Mille i begejstring, da han er klar over, at danmarksmesterskabet 
er i hus. Foto: Anne Geisler Elmgren 

Jagthunden nr. 6/2020
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CS Game Feeds
Vildtfoder fra England

Vi tester

Tilskudsfoderet er ophængt ved siden af en foderautomat med hvede.

Game Keeper Holding Block – tilskudsfoder til fasaner og ager-
høns i vinterhalvåret.
  Foderblokken der er produceret af 12 nøje udvalgte ingredienser, 
der tiltrækker fuglene og forsyner dem med proteiner og et meget 
højt niveau af energi. De anvendte ingredienser tilsat et særligt 
formuleret krydderimix til fasaner og agerhøns udgør tilsammen et 
særdeles attraktivt supplement til majs og hvede.
  Den minder mest om en majseblok i megaformat.
  Leveres i en plastspand. Indhold 6 kg. 
  Der skæres hul i bunden af spanden, ca. 16 cm. I tæt fasanbestand 
kun 12 cm. Spanden hænges op, så den hænger ca. 40 cm over jor-
den. Lidt af indholdet skrabes ud, for at gøre fuglene opmærksom 
på foderet.
  Vi hængte spanden op i en lille beplantning, hvor der færdes en 
del vilde fasaner i begyndelsen af oktober. For at kunne sammen-
ligne, hængte vi tilskudsfoderet op lige ved siden af en automat 
med hvede. Der blev opsat et vildtkamera, så vi kunne følge trafi k-
ken.
  Vildtkameraet afslørede ret hurtigt, at der var fl ere fasaner, der 
søgte tilskudsfoderet end foderautomaten med hvede, så ingen tvivl 
om, at det virker. 
  Konklusionen må være, at der er en glimrende måde at en god 
måde at holde fasanerne i optimal kondition frem mod ynglesæso-
nen.
  Har man mange fasaner, kan det naturligvis være en ret dyr måde 
at fodre på, men vil man gøre lidt for fasanerne i områder med gode 
naturlige ynglebiotoper (det er der i det område, hvor vi anvendte 
blokken) kan det klart anbefales.

Game Keeper Holding Blok forhandles af CS Game Feeds, 
Svendborg. Pris inkl. Levering er 270 kr. + moms.
  FØ.

Jagthunden nr. 6/2020

Stedet hvor dit kæledyr holder ferie.
Hos os os har vi en bred viden om pasning, 

pleje og fodring af dit kæledyr.
Kig ind på vore hjemmeside og se alle 

de fantastiske muligheder.

Bjarupsøgård I/S hos Ole & Johanna
Bjarupgårdvej 14A - 8600 Silkeborg

Tlf. 20 61 62 92
E-mail: info@bjarupsogard.dk

www.bjarupsogard.dk
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 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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Lysten Lysten 
driver værketdriver værke

Belønningsbaseret 
jagthundetræning – 
kan man det?

Ved systematisk brug af en betinget forstærker 
(klikker/markørsignal), samt ved brug af trinvis 
indlæring af nye færdigheder, former man den 
adfærd og de handlinger, som man ønsker, at 

hunden skal kunne udføre.

Jagthunden nr. 6/202020
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Tekst: Vivian Hedegaard. Foto: Anne Eliasen m. fl .

Hunde er avlet til at samarbejde med mennesket, og de kan grundlæggende godt lide at være sammen med os. 
Vores hunde vil derfor altid forsøge at gøre det rigtige, men det er vores ansvar at lære dem, hvad det ”rigtige” 
er. Vi må altså med andre ord uddanne vores hunde til at kunne udføre den type adfærd, som vi har brug for, at 
de kan mestre for, at udfylde netop den rolle i vores liv, som vi har tiltænkt dem.
  Det handler ikke blot om at give kommandoer for hvilke handlinger (adfærd), vi ønsker, at hunden skal udføre, 
men i lige så høj grad om at have en tydelig plan for hvad hunden skal lære, men også hvordan den skal lære 
det. Valg af træningsform/træningsfi losofi  afhænger naturligvis af temperament, motivation og erfaring. Jeg har 
valgt klikkertræning, fordi den træningsform passer fi nt til min opfattelse af, hvordan god hundetræning bør 
foregå. Det er en træningsform, som er motiverende og engagerende for både mig selv og de hunde, jeg træner 
med. 

Præcis komunikation
Klikkertræning er en eff ektiv belønningsbaseret træningsmetode, som tager udgangspunkt i videnskabelige 
indlæringsprincipper. Ved systematisk brug af en betinget forstærker (klikker/markørsignal), samt ved brug af 
trinvis indlæring af nye færdigheder, former man den adfærd og de handlinger, som man ønsker, at hunden skal 
kunne udføre.
  Klikkertræning har fået sit navn, fordi der ofte anvendes en klik-lyd som markørsignal.
At klikket er et markørsignal betyder, at det er en kort og præcis lyd, der markerer for hunden, at nøjagtigt den 
adfærd, som den udfører netop nu, er den rigtige adfærd, som vil blive efterfulgt af en belønning. 
  Grundlæggende arbejdes der i klikkertræning med at øge sandsynligheden for, at hunden vælger at gøre det, vi 
gerne vil have, den skal gøre. Det sker ved, at vi belønner for adfærd, vi ønsker at se mere af i stedet for at kor-
rigere og straff e, når hunden ikke udviser den adfærd vi ønsker.
Klikkertræning handler om, at kommunikere så præcist som muligt med hunden under træningen, samt at plan-
lægge træningen, så det bliver let for hunden at opnå succes, det øger motivationen hos både hund og træner.
  Resultatet er engagerede og arbejdsivrige hunde, som er glade og veltilpasse og har masser af selvtillid.

Hunden gør, hvad der kan betale sig
Så enkelt kan det egentlig siges. Enten gør din hund altså det, den gør, for at opnå noget eller for at undgå noget.
  Faktum er, at det er sådan alle handlinger (adfærd) formes. Det kaldes også operant betingning.
  Adfærd, der har en positiv konsekvens, vil udvises oftere, hvorimod adfærd, som efterfølges af en negativ 
konsekvens, vil blive udvist mindre, eller måske slet ikke vises igen. Handlinger formes altså af deres konse-
kvenser.

Lysten 
driver værketet

Om artikelforfatteren
Har haft Gordon Setter i mange år. 
Afholder træning hele året, enten på 
hverdagsaftener/lørdag/søndag eller 
som workshops i weekender. 
  Er bl.a. træner i Odsherred Hunde- 
og Jagtforening i perioden februar-
juni. En forening der kun koncentre-
rer sig om træning af jagthunde.
  Har uddannet sig i belønningsba-
seret træning.

Jagthunden nr. 6/2020



22

  Så når du træner hund, er det netop denne 
basale indlæringsteori, du benytter dig af.
Din hund er med garanti ikke dum, og 
den vil derfor altid forsøge at vælge den 
korteste og nemmeste vej til belønning. Det 
benytter vi os af i klikkertræning.

Klikkerens funktion
Klikkeren er, hvis den bliver korrekt an-
vendt et utroligt eff ektivt kommunikations-
værktøj, som gør os i stand til at markere, 
hvad det er, vi vil have hunden til. Men i 
princippet behøver man ikke en klikker for 
at klikkertræne. Man kan sagtens anvende 
et andet markørsignal. Det kan være en 
klik- lyd med tungen eller et kort og præcist 
ord, så længe det lyder ens hver gang, du 
siger det.
Klikket – eller markørsignalet skal altid 
efterfølges af en belønning. Det er den 
overenskomst, man laver med sin hund, når 
man klikkertræner.
  Skal man så rende og klikke sin hund 
resten af livet? Nej, klikkeren eller mar-
kørsignalet anvendes primært under selve 
indlæringen af de færdigheder, hunden skal 
kunne. Når hunden først har lært færdighe-
den, udfases både klik og belønning.
  Du kan senere vælge at tage klikkeren 
og belønningerne i brug igen, hvis du vil 
fi npudse på hundens adfærd. Det er faktisk 
et meget eff ektivt middel.

Motivation til korrekt adfærd
Belønning er i princippet alt det, din hund 
er villig til at arbejde for. Så i modsætning 
til, hvad mange tror, så handler belønnings-
baseret træning ikke ret meget om godbid-
der.
  En dygtig klikkertræner varierer sine 
belønninger og arbejder bevidst med at 
belønne sin hund, med alt det, der i forvejen 
fi ndes i miljøet. Jo højere værdi en beløn-
ning har for din hund, jo mere intenst vil 
den arbejde for at få adgang til belønnin-
gen. For de fl este jagthunde er det at få lov 
at udrede fært af vildt f.eks. en fantastisk 
belønning. 
  Men det er naturligvis individuelt, hvad 
den enkelte hund har højest på sin beløn-
ningsliste, og det er op til træneren at fi nde 
ud af, hvordan hunden bedst belønnes.
  Jeg beder derfor altid mine kursister om 
at lave en belønningsliste med minimum 
10 ting, som motiverer netop deres hund til 
at arbejde. Belønningslisten bør revideres 
løbende. Det er nemlig ikke sikkert, at de 
belønninger, der virker bedst lige nu, også 

er dem, som virker bedst om et halvt år.
  Fordi vi i klikkertræning fokuserer på at 
forstærke og belønne for ønsket adfærd, er 
det nødvendigt, at vi bliver meget bevidste 
om, hvad hunden gerne må, i stedet for at 
fokusere for meget på, hvad hunden ikke 
må. Som mennesker er vi ofte utrolig foku-
serede på, hvad vores hunde for alt i verden 
ikke må og knap så orienterede på, hvad 
hunden gerne må.
  Ved at skifte vores mind-set og fokusere 
på, hvad hunden gerne må, så bliver vi også 
naturligt skarpere til at observere, når vores 
hund faktisk gør det, vi ønsker. Og dermed 
er vi i stand til at forstærke al den adfærd, 
som vi gerne vil have mere af.
  En dygtig klikkertræner er med andre ord 
i stand til, at observere sin hund og med 
god timing også i stand til at markere og 
belønne korrekt adfærd.

Grundfærdigheder 
I klikkertræning arbejdes med 19 forskel-
lige grundfærdigheder.
  Grundfærdighederne er byggestenene, 
som danner et solidt fundament for al 
videre træning, uanset om hunden skal være 
familiehund, servicehund eller gøre karriere 
indenfor jagt-/hundesport.
Grundfærdighederne indlæres hver for 
sig, men kan senere forfi nes og evt. sættes 
sammen til mere avancerede øvelser og 
adfærdskæder. Apportering er et eksempel 
på sådan en adfærdskæde.
  Klikkertrænere bryder altså komplicerede 
øvelser op i delmomenter, som først trænes 
hver for sig og derefter sammenkædes til 
færdige øvelser/ handlinger. 
  Fordelen ved at dele op og træne på den 
måde er, at hvis der senere opstår udfor-
dringer med den færdige øvelse, så skal 
man ikke starte helt forfra med træningen. 
Det klares let ved at tage nøjagtigt det 
delmoment ud, som ikke fungerer optimalt. 
Herefter trænes det, til det atter fungerer og 
efterfølgende sættes det ind i øvelsen igen.
  Lad os tage apportering som eksempel, 
og antage at vi har fået trænet den færdige 
apportøvelse, men under tiden begynder 
vores hund pludselig at tøve med at samle 
apportemnet op.
  Da vil en klikkertræner hurtigt vide, at det 
er nok at tage delmomentet; ”hurtig opsam-
ling” ud af øvelsen. Træne på dette, til man 
igen er tilfreds med tempoet og derefter 
sætte dette delmoment ind i den samlede 
øvelse igen.

Som mennesker er vi ofte utrolig fokuserede på, hvad vores 
hunde for alt i verden ikke må, og knap så orienterede på hvad 

hunden gerne må.

Af og til kan det at tilrettelægge miljøet for træningen 
godt betyde, at hunden er i snor, men det betyder 
ikke, at man ikke kan belønne med leg. Foto: Morten 
Holm

Selvkontrol og forstyrrelser hænger sammen. 
Selvkontrol oparbejdes ved at stille hunden over for 
fristelser, og så naturligvis belønne hunden for at 
træff e det rigtige valg. En fuglevinge er her taget i 
brug som fristelse.
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Forstyrrelsesfaktor 
God planlægning er alfa og omega, hvis 
man vil arbejde målrettet med sin træning, 
og den erfarne klikkertræner vil altid tænke 
fremad i træningen, så næste skridt allerede 
er planlagt på forhånd.
Det gælder både når det går som forventet, 
men også hvis tingene ikke lige går helt 
efter bogen.
Under træning, øges sværhedgraden i takt 
med, at adfærden indlæres. Der lægges hele 
tiden nye lag på, og en dygtig klikkertræner 
vil løbende teste, hvor godt adfærden er 
blevet indlært. Den løbende måling og vur-
dering af, hvor langt man er nået i trænin-
gen, gør det muligt at øge sværhedsgraden i 
et hensigtsmæssigt tempo.
  Dette er helt nødvendigt, hvis man vil 
sikre succes med træningen. For lige så 
vigtigt, som det er, at man kommer fremad 
med træningen, lige så vigtigt er det, fortsat 
at sætte rammerne op for succes. Målet er, 
at adfærden indlæres så godt, at den udføres 
med både fart og pålidelighed, hver gang vi 
beder hunden om det. Men ud over fart og 
pålidelighed, må hunden også kunne udføre 
adfærden i forskellige miljøer og med for-
styrrelser omkring sig.
  Forstyrrelser introduceres derfor under-
vejs i træningen. Det er helt naturligt for 
en klikkertræner at lægge forstyrrelser på 
sin træning, som en del af det at opbygge 
pålidelig adfærd hos hunden. 
  Hvis hunden ikke kan arbejde med forstyr-
relse omkring sig, mens vi træner, må vi 
heller ikke forvente, at den kan udføre de 
indlærte færdigheder når vi f.eks. slipper 
den på marken eller på jagt, hvor hunden 
helt naturligt møder masser af forstyrrelser.
  Fejl i træningen er et vigtigt signal til træ-
neren. Jeg var en gang på et kursus hos en 
dygtig jagthundetræner, som sagde til mig: 
– Du skal lære at elske fejl i træningen.
  Det forstod jeg ikke så meget af på det 
tidspunkt. Men han havde ret – det ved jeg 
nu.
  At hunden fejler, fortæller os, at vi ikke 
endnu har skabt en adfærd, som er stærk 
nok, eller at vi er gået for hurtigt frem. Det 
er altså aldrig hundens skyld! Det er vores 
ansvar som trænere, at indlære den ønskede 

adfærd hos vores hunde på en måde, så 
hunden reelt har mulighed for at udføre det, 
vi gerne vil have den til.
  Når fejl opstår, må vi med andre ord gå et 
skridt baglæns og repetere og arbejde videre 
med øvelsen, indtil den er blevet stærk nok.

Selvkontrol – at vente på at få lov
Som tidligere nævnt vælger hunden altid 
den korteste og nemmeste vej til beløn-
ning. Vi har altså en vigtig opgave i at lære 
hunden at beherske sig og vente på vores 
tilladelse, før den får adgang til det, den 
gerne vil have. I klikkertræning er selvkon-
trol en af de grundfærdigheder, der arbejdes 
med på lige fod med indkald, sit, dæk osv. 
Solidt indlært selvkontrol giver både hund 
og træner masser af frihed i træningen 
senere hen.
  Her belønner vi fortsat hunden for at 
træff e det rigtige valg; altså at beherske sig.

Er klikkertræning ikke bare fri opdra-
gelse?
Det er en misforståelse at sætte lighedstegn 
mellem positiv træning og fri opdragelse 
eller manglende konsekvens.
  At klikkertrænere ignorerer uønsket ad-
færd i træningen, betyder naturligvis ikke, 
at hunden får lov at lave alle de unoder, den 

kan komme i tanke om. 
  I træningen betyder det, at ignorere uøn-
sket adfærd til gengæld, at træneren tager 
ansvar for, at hunden ikke sættes i situatio-
ner, hvor den fejler. En dygtig klikkertræner 
forsøger altid at sætte rammerne op for suc-
ces, og hjælper på den måde hunden med at 
træff e de rigtige valg.
  Hvis hunden laver fejl i træningen, misser 
den egentlig blot en mulighed for et tjene 
en belønning.
  Det skal kunne betale sig for hunden at 
træff e de rigtige valg.
At hunden altid engagerer sig i det man 
inviterer til, er nok den vigtigste lektion, 
man kan lære sin hund. Hunden skal vide, 
at det altid kan betale sig at engagere sig i 
alt det, man tager initiativ til. Uanset om det 
så er, at komme galoperende, så snart man 
kalder, at lege trækkeleg eller at sidde stille 
og forholde sig i ro. Hvis man altid let kan 
få sin hund til at engagere sig i det, man vil, 
så kommer man  ikke til at få problemer 
med sin hund.
  I teorien er det ganske simpelt. Man sørger 
for, at hundens korrekte valg altid kan be-
tale sig (belønnes), mens det aldrig betaler 
sig at træff e forkerte valg.

Hvis hunden ikke kan arbejde 
med forstyrrelse omkring sig, 
mens vi træner, må vi heller 
ikke forvente, at den kan ud-
føre de indlærte færdigheder, 

når vi f.eks. slipper den på 
marken eller på jagt.

Apportering er en af de øvelser, hvor de enkelte delmomenter trænes hver for sig, for efterfølgende at kædes 
baglæns sammen. Går noget efterfølgende galt, kan det enkelte delmoment tages ud og fi npudses. Hvorefter 
det sættes tilbage i den samlede kæde. 
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DERUDE I DECEMBER

Hen mod solhverv
Dagene bliver kortere og kortere. På sådanne korte dage registrerer man næsten 
alt, hvad der sker i naturen, som på alle fronter forbereder sig til vinter.

Tekst og tegning: Jens Gregersen

Dagene aftager stadig, men langtfra i det tempo som i september og 
oktober. Det er som om, at når det godt og vel er blevet november, 
så er dagene bare korte, og det er de indtil vinteren melder sig med 
lidt sne og laver om på det, som præger denne tid; gråvejr, regn og 
mørke dage.
  Det ændrer ikke på, at det er den tid, hvor vintersolhverv ligger 
nogle uger fremme. Den sidste tid aftager dagene kun meget lidt. 
Mange dage er overskyede og dunkle, men ind imellem er der sky-
frit, og man lægger mærke til, at der stadig er noget løv på enkelte 

træer. Nogle ahorn smed stadig en bunke meget gule blade, langt 
tid efter, at langt de fl este træer havde løvfald. Nu kan det være at 
vinteren er på vej.

Vinterspekulation
Overgangen fra efterår til vinter kan være langtrukken, men det er 
før sket meget resolut. Nattefrosten har været nærværende et par 
gange, men ellers er det ofte fantastisk mildt. Medierne beskæftiger 
sig altid med det drama, som kan opstå med en uventet hård vinter. 

Stillitserne mæsker sig 
med burrefrø.
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Det er det paradoksale i, at klimaopvarm-
ningen indirekte kan fremkalde hårdere 
vintre.
  Netop fordi der smelter så meget fersk 
vand fra indlandsisen, kan balancen mel-
lem det salte havvand og de umådelige 
mængder smeltevand skabe en ubalance i 
Golfstrømmen. Det er den varmepumpe, 
som sikrer, at vi har milde vintre. 
  Det er ikke bare en fi ks idé; det er facts 
som er videnskabeligt underbygget. Så er 
det op til enhver at kloge sig på, om det er 
nu, at polarkulde igen vil slå til. Fordi ingen 
har glemt, at der var noget, som lignede 
vintervejr i 2009-10, for ikke at tale om den 
koldeste december i mands minde i 2010. 
Der var endda ved at blive fyret godt op 
i kedlerne på isbryderne i Frederikshavn, 
men det blev ved det.
  Indtil videre går dagene stille og roligt 
hen mod solhverv; vintersolhverv som er 
omkring 21. december. Da indtræff er årets 
korteste dag, som ikke udskiller sig stort fra 
alle de dage, der er forløbet i ugerne før og 
ugerne efter.
  Det er korte dage; er den korteste dag en 
skyfri dag med sol, vil den føles som den 
længste dag længe. I naturen er der ret 
stille, alt måles i små marginaler. Men der 
er en kendsgerning som spiller stærkt ind. 
Såvel planter som dyr har registreret, at 
dagens aftagen næsten er stoppet.  

Ny vækst
Mens spidsløn, hyld og hunderose stadig 
smider en rest blade endnu inde i december, 
vil man i skovbunden se spor efter den nye 
vækstsæson. Den er allerede i gang, navnlig 
fordi, det har været så mildt. Det er for 
eksempel den lille vorterod, som skal blom-
stre som noget af det første i marts; den har 
sendt skud op, som ganske vist er i vente-
position. Det samme gælder vintergæk, men 
den vil også være den første til at blomstre. 
Og så gror græsset, hvis temperaturen er 

over seks grader, og en ydmyg plante rød 
tvetand har bare småblomstret hele tiden. 
  Så længe frosten ikke rigtig gør sig gæl-
dende, vil det fortsætte sådan. Det ser man 
også på vinterafgrøderne. Markerne blev 
tilsået i september, og de er grønne nu og 
stadig i vækst på lune steder, hvor der er læ 
og sydvendt. Det ser man enkelte steder, 
hvor rapsen endda står i en spæd blom-
string. Det ser akavet og helt forkert ud og 
bidrager ikke meget til julestemningen.

Fugle og præstelus
Agerhønsene bliver synlige, hvis der kom-
mer sne. Og de får det svært. Så må de 
skrabe sig ned de steder, hvor der er frø 
og grønne spirer nok. Og der skal holdes 
øje med høg og ræv. Havørnen jager ikke 
agerhøns, med mindre de er svage, men de 
store vinger kan med sikkerhed få dem til 
at trykke.
Husskaderne gør opmærksom på den unge 
ørn og slår i saltomortaler ned over den.
  Tæt på husene har et par burrer fået lov 
at stå – til glæde for stillitserne. Den lave 
vintersol har indfanget dem i deres arbejde 
med burrerne. For enden af modhagerne 
sidder et frø fyldt med næring og olier, helt 
som en artiskok. Burrefrøene er indrettet til 
at skulle spredes i dyrenes pels - som burre-

snerrernes små runde klæbrige frøkapsler til 
agermånes trekantede hårde frøemballage. 
Især tidligere kaldet præstelus – alt det som 
hænger i tøjet efter en jagt eller en skovtur.

Solen
Meteorologisk set begynder vinteren 1. 
december; kalendervinteren som man 
kalder det. Man lægger mærke til solen, når 
den er der, især når den står op eller går ned 
over en fjord eller bag en skov. Man kan 
notere sig solens position, og følge med i, 
om det har ændret sig næste gang, man har 
mulighed for at se en solopgang eller en 
solnedgang. 
  Oplevelsen af vintersolhverv intensiveres 
af, om man lægger mærke til, om det går 
retmæssigt for sig. Holder man grundigt øje 
med det, vil man erfare, at solen vedbliver 
med at stå senere op hen mod nytår, mens 
den straks efter vintersolhverv vil begynde 
at gå senere ned. Men regnskabet med 
dagens tiltagen går retmæssigt for.
  Den slags intensitet ligger der slet ikke i 
sommersolhverv ved Skt. Hans. Dels vil 
nærværet ved solopgangen være mindre 
udpræget; fordi det foregår så tidligt, men 
euforien over de lange dage udfordrer ikke 
til den slags nøjsomme iagttagelser som nu; 
hen mod vintersolhverv. 

Der er altid en i fl okken, der er på vagt.

Er vejret klart, kan den 
korteste dag føles som en 
af vinterens længste.

Jagthunden nr. 6/2020



26

Decemberdage
På halvanden uge blev det til fem vidt forskellige jagtoplevelser i selskab med hygge-
lige jægere og dejlige hunde.

Reportage: Flemming Østergaard

1
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Fotos:

1, 2: Det begyndte tirsdag ude mel-
lem hav og fjord. Gæssene trak, 
og vi kom i roer, hvor der både var 
agerhøns og råvildt. Ved en af re-
miserne skød jeg en kok, som Niels 
Oles hund apporterede.

3, 4: Torsdag i plantagen. Det skulle 
være sneppetur. Der var ikke mange 
hjemme, og de, der var, havde ikke 
lyst til at samarbejde. Det blev til en 
enkelt.

5,6: Søndag i Salling. Mose og 
plantage. Råvildt og en ræv. En en-
kelt jæger var heldig og fi k dagens 
sneppe.

7: Onsdag på det nordligste Djurs-
land. Bent mente helt sikkert, at 
klokken var blevet tavs inde i den 
åbne skov. Men nej. Det var en af 
de dage, hvor udbyttet kun var frisk 
luft og hyggeligt samvær.

8, 9: Lørdag – de hjemlige jagtmar-
ker. En tur langs hegn og i de små 
remiser. En høj kok klarede ikke fri-
sag, og Allan fi k stor ros af os andre.
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Kender du FORDELENE ved at være 
medlem af DANSK KENNEL KLUB?

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

 Ret til at stambogsføre hvalpe i DKK, den eneste danske FCI-anerkendte organisation.

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

 Som DKK-medlem kan du stille på DKK’s internatio nale vinderklasser.

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

 Gratis råd og vejledning hos DKK’s hundekonsulenter og 
juridiske konsulent.

En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 5 5 kr. til en god investering:

DKK HAR EKSISTERET SIDEN 1897 OG GÅR IND FOR SERIØST OG 
ANSVARSBEVIDST HUNDEARBEJDE FOR HUNDE DER LIGNER OG DU’R

Se mere om DKK’s øvrige medlemsfordele og tilmeld dig på www.dkk.dk eller kontakt os på tlf.  56 18 81 00
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5-KLUB-CERTIFIKATUDSTILLING 2021
Sjælland - Jægerspris udstillingen       

   Søndag den 31. januar 2021 kl.10:00              
Kignæs hallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris

Udstillingsleder: 
   Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, 3670 Veksø      

Mail: ida.thyssen@hotmail.com

Dommer:
Svend Erik Løvenkjær:  alle racer 

Sidste tilmelding: 15. januar 2021                                                                   

Jylland - Uldum udstillingen       
 Lørdag den 6. februar 2021 kl.10:00                                                                                                                            

Uldum Hallen, Kærvejen 31, 7171 Uldum

Udstillingsleder: 
   Jannie Nielsen, Elkær 19, 8882 Fårvang     

Mail: j80nielsen@gmail.com

Dommere:
Gunnar Jensen: Tysk Langhår og Vizsla 

Annette Bystrup: Gammel Dansk
Hønsehund og Weimaraner

Sidste tilmelding: 22. januar 2021                                                                   

 TILMELDING TIL BEGGE UDSTILLINGER PÅ WWW.HUNDEWEB.DK

Nogen specialklubber kan kræve medlemskab for deltagelse. Yderlige information på klubbernes hjemmesider.

På 5-klubbernes vegne
Ida Thyssen, Langhårsklubben.

Jannie Nielsen, Weimaranerklubben.                                                                                                                               
                                    .                                                    
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Derfor genopstiller jeg til 
Dansk Kennel Klubs besty-
relse.

Jeg har hele mit liv haft jagten 
og hundesporten med de stå-
ende jagthunde som min store 
interesse; det har vel næsten 
været en livsstil.
  De første mange år arbejdede 
jeg med jagthunde fra den 
kontinentale gruppe. Var – og er 
– fascineret af de kontinentale 
hundes alsidighed; såvel på jagt 
som i forhold til deres righol-
dige prøveudbud.
  De sidste tolv år har jeg haft 
engelske settere. Jagten på de 
store vidder er for mig en af de 
allersmukkeste jagtformer, og 
opprioriteringen af denne jagt-
form med engelske hunde betød 
altså, at jeg skiftede race.
  Det var ikke et fravalg af de 
kontinentale hunde, som har 
givet mig et utal af glæder, men 
tid, bolig og træningsterræner 
gør, at jeg ikke føler, at jeg 
kan arbejde seriøst med fl ere 
jagthundetyper.
  Og netop seriøsitet er for mig 
et altafgørende begreb i forhold 
til den tid og det arbejde, der 
udfylder en stor del af mit 
hundeliv.
  Jeg har haft det privilegium, at 
jeg har fået ”lov” til at påvirke 
udviklingen i dansk jagthunde-
sport i rigtigt mange sammen-
hænge:
  Blandt meget andet har jeg 
været formand for Dansk Mün-
sterländer Klub i ti år, været 
medlem/formand for såvel 
slæb- og apporteringsudvalget 
som fuldbrugsprøveudvalget, 
haft en spændende karriere som 
schweisshundefører i schweis-
shunderegistrets ”barndom”, 
været medlem af DJUs/SJDs 
bestyrelse for Dansk Jagtfor-
ening, FJD, Danmarks Jæger-
forbund og DKK.
  Har desuden haft en lang 
og indholdsrig tid som mark-
prøvedommer, og været nært 
tilknyttet Danmarks Jægerfor-
bunds hundearbejde ide første 
spændende år af dette forbunds 
virke.
  Jeg blev valgt ind i Dansk 

Kennel Klubs bestyrelse i 2016, 
og jeg har i den periode haft den 
glæde at opleve samarbejdet i 
en særdeles positiv og vidende 
bestyrelse, der målrettet arbej-
der for at skabe de allerbedste 
betingelser for den brogede 
verden, som den danske hunde-
verden udgør.
  Jeg har i de fi re år haft sæde i 
Udvalget for stående Jagthunde, 
i Schweisshundeudvalget og i 
Uddannelsesudvalget. 
  Og så har jeg (naturligvis) 
haft sæde i SJDs bestyrelse og 
repræsentantskab. SJD afl øste, 
som de fl este vil vide, FJD/
DJU.
  Samarbejdet i den nye organi-
sation og mellem jagthundenes 
specialklubber fortjener op-
mærksomhed. Vores jagthunde 
fortjener, at vi i fællesskab til-
stræber at skabe optimale vilkår 
for alle racers udvikling. 
  Og måske mangler der ”varer 
på hylderne” i forhold til den 
brogede jagthundeverden? Hvis 
specialklubberne er interesseret, 
skal jeg gerne støtte, at udbud-
det af varer udvides. 
  Et aktivt liv for alle hunde – 
og naturligvis ikke mindst for 
jagthunde og brugshunde – er et 
tema, som jeg vægter højt.
  Det samme er tilfældet i for-
hold til vores hundes helbred og 
sundhed. Brugsegenskaber og 
smukt eksteriør prioriterer jeg 
højt, men forudsætningen for 
begge forhold bør være fysisk 
og mentalt sunde hunde.
  Og så vil jeg endvidere frem-
hæve det enorme arbejde, som 
DKKs mange frivillige ildsjæle 
yder i forhold til undervisning, 
uddannelse og alskens aktivite-
ter for Danmarks hundeførere. 
Disse menneskers uvurderlige 
indsats fortjener ubetinget støtte 
og opbakning. De er – sammen 
med et dygtigt personale – en 
forudsætning for et velfunge-
rende DKK. 
  Harris Jensen

Valg til DKKs bestyrelse - 
stem på Harris Jensen
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Klapjagt
Om en vendelbo, der ikke kunne ramme de fynske fasaner, 

men som tog så gruelig revanche ved whistbordet om aftenen.

Tekst: Bertel Bavngaard. Tegning: Erik Boye

Andersen er ikke svær til at skyde, som de siger i Vendsyssel. Han er forpint af fasaner fra venstre. Ville helst være fri.
  Men fristes årligt af vennerne fra Fyn.
  Nu står han der igen. I et selskab han elsker, men en position, der gør ham forlegen: Forrest i geled. Ude på siden og med front 
mod obersten og mølleren.
  Forhåbentlig får de hver især så travlt, at de ikke holder øje med vendelboen med den indre glæde, men det svage højresving.
  Andersen fortryder. Han erindrer med højre gummistøvle famlende efter fast grund, hvordan hans bedre halvdel advarede, da 
invitationen kom. Hvordan hun rippede op i historien fra i fjor – men ellers overlod til ham selv, om han ville gøre skandale igen.
  Pludselig bliver han sikker på, at slaget skal slås. At han skal forsvare de jyders ry og skyde, så fasanerne dratter! At han med fast 
beslutning og indædt vilje må imponere rakket, så selv obersten og mølleren kommer til at lette på hatten!
  Det vil ske nnnuuuu!
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  Dér fra venstre kommer den første kok. 
Glidende. En anelse stigende…
  De bedste ved to venner, som de bemeldte, 
er deres stærke sammenhold, når de griner. 
Og det gør de nu. Den glidende hane acce-
lererer efter hvert skud fra vendelboen, der 
gudskelov har støbning til at bære nederlag.
  Derfor er han fast klapjagtsgæst – og for 
resten er der én grund til: Andersen kan 
spille whist. Endda til hævnens sene nat-
tetime, hvor storslem kan være værre end 
forsmædelser i skyttekæden.
  Andersen vinder!
  Så han tager med igen til næste år.
  Underbjerg fra Thy er en tilsvarende origi-
nal for fynboer. Af uforklarlige årsager kan 
han skyde fasaner. Ingen tror det, for han 
bærer strikket hue med kvast, en slatten rem 
på den gamle cal. 16 – og så skrår han.
  Lige for næsen af greven, der af samme 
grund sætter pris på særpræget – ja, i 
virkeligheden ærer ham for den uforfalsket-
hed, hvormed han stiller op også i de bedre 
kredse.
  Underbjerg med snus, skrå og strikket lue 
er en inspiration. En blanding af en fi sker 
og degnetype med garvet hånd og et tænk-
somt blik. En fi gur med sælsom gang og en 
humor lige så sort som hans mund.
  Det er ubegribeligt, han kan ramme fasa-
ner, der dårligt forekommer i hans hjemland 
mod nordvest. Når de kommer, står han 
med skrævende ben og sigter omhyggeligt. 
Holder bøssen, så rekylen rykker i den 
pudsige hovedbeklædning.
  – Men sateme, om ikke fjerkræet falder, 
som marketingschefen fra Odense plejer at 
bemærke.
  Og akkurat denne konstatering nyder 
journalisten fra Århus, der specielt satser på 
Fyns-jagten for at høre den atter og atter.
  Hvad var et efterår uden Underbjerg med 
skråen eller den småsyngende sælger, der 
sateme er så forbavset.
  De to passer til hinanden lige så lidt som 
obersten og mølleren, men de trives som 
naboer i blæsevejr – når der er fjerkræ i 
luften. De er gamle i gårde i selskabet – 
denne vidunderlige blanding af gentlemen 
og røvere.
  En ung mand – diskret i baggrunden ved 
morgenparolen – kender de ikke. Værten 
har inviteret ham for ilddåbens skyld, og 
Jens, som han hedder, har ikke sovet hele 
natten. Hans hænder var klamme, da vi 
sagde god dag, og han kunne virke distræt 
i forhold til sin unge alder. Ingen er i tvivl 
om, at han har det svært på sit hjørne, hvor 
han både skal være fornuftig, forsigtig og 
leve op til noget, han aldrig har prøvet.
  Jens hører tydeligvis hjemme på gentle-

man-siden. Høfl ig og spændt på, hvordan 
han vil gøre sig.
  En anden en husker forventningen, der 
kunne være så stor, at hjertebanken gjorde 
våbenhåndteringen meget vanskelig. Man 
kunne være så spændt, at især ræve var 
umuligt bytte. Begæret efter dem kunne 
vokse, så man overså snepper på klodshold!
  Man står og bliver selvglad over tre haner, 
der styrter i fl otte fjerskyer. Ville så gerne 
give den unge Jens en hånd med – men 
afstår efter dobbelt forbi til en hare bagud.
  Eneste håb er, at også Underbjerg skyder 
forbi – i sit besynderlige sving på venstre 
hæl.
  Det gør han.
  Og dermed er det naturligt, at resten 
kikser. En hare, der først går ram forbi, kan 
fortsætte til verdens ende. Gennem kæder 
af skytter.
 Haren bliver et godt emne til frokosten, 
som sidst på eftermiddagen dækker bord i 
bevidstheden. Klapjagtsfrokoster er bedre 
end deres rygte. I gamle dage blev folk 
ifølge overleveringen fulde som bæster, 
væltede i brændevin og burde knap sættes 
til kortspil bagefter. Befolkningens forestil-
ling om jagt knytter sig på misundelig vis 
til sådanne overdådige fantasier, der ikke 
svarer til ret mange af dagens midtvejsfor-
tæringer.
  Af fl ere grunde: For det første har vi ikke 
tid til mere end et par snapse, fordi vi skal 
på jagt. For det andet kender jeg ingen, 
hvem disse forsyninger påvirker, som til-
fældet var i den forrige generation.
  Måske bevæger jagthistorierne sig over i 
Jens og Marens frodige overdrev og udfol-
delser, men Underbjerg og Andersen vil se 
fasaner frem for dyner. Andersen rejser ikke 
til Svendborg for spøgeværk.
  Nej, først skydeøvelserne, der morer 
obersten og mølleren så usigeligt. Dernæst 
spisning og whist. Bortset fra at han har 
problemer med en haglbøsse, spreder ven-
delboen ikke sine interesser videre, end han 
kan leve op til dem.
  Efter små sange om Helan og Halvan – og 
den om ålen i Limfjordens vande i import-
version – begynder jyderne derfor at røre 
uroligt på sig. Og Jens er mere end ivrig for 
at forbedre træfprocenten fra om formid-
dagen.
  Nu skal de bare komme an med et par 
kokke igen. Så vil de få noget andet at se! 
Ære kan være lykke. Minsanten om ikke 
Jens efter frokost pludselig kan.
  Og så står han langt elegantere end vete-
ranen fra Thy, der vedblivende dejser halvt 
bagover, mens nye fasaner styrter for han 
imponerende kast med bøsseremmen.

  Det er ikke ondt at tale sådan om folk. Alt 
sammen er det kun forhånelser, der følger 
af humør og sympati. Det må man lære, 
hvis man er ny. Man må vide, at jo værre 
tale, man må trodse, jo bedre fi gur har man 
gjort.
  Klapjagt er således af betydning for 
samfundet, fordi borgere med blot anstæn-
digt held bliver gladere, sundere og mere 
vennesæle.
  Dernæst er klapjagter nyttige, fordi man 
på sine poster får ordnet vigtige ting.
  Folk gør sig betragtninger. Får afklaret 
verdenssiturtionen og gjort sig tanker om 
ting så væsentlige, som hvorfor obersten 
aldrig binder sine snørebånd.
  Klapjagt er en lise for travle folk, der har 
godt af at blive ligemænd og uhøjtidelige. 
Det er selskab for tykke og tynde – på cykel 
eller i privatfl y. En civildommer kan blive 
den største beundrer af en slagtersvend, 
hvis sidstnævnte har hunden, der apporterer 
hans and.
  Under den grønne hat opstår en samhø-
righedsfølelse, der accepterer selv ham, der 
hverken kan skyde eller spille kort.
  Og i jægerkredse er det den yderste tole-
rance. Med den oplever vi ukendte kroge af 
hinandens interiør.
  Vildtparaden er højtidsstunden. En for-
samling af blottede hoveder mindes endnu 
engang mirakelmanden fra Thy og hundene, 
der gjorde det så pænt. De mest furede 
ansigter vil mindes folk, der ikke står her 
mere.
  Hornblæserne træder frem og tørrer sig 
om munden. Skytten kommer ilende med 
en sidste hane til den fl otte række.
  Så tænder de for hornmusikken – og viser 
sig at kunne kunsten.
  For øvrigt kan det glæde selv med forbiere 
i trompeten. Når nogle af os optræder lidet 
orkestervant, er det, fordi vi så gerne vil – 
og måske aldrig bliver bedre. Ikke alle kan 
være noget ved musikken.
  Desværre har én fast gæst ondt ved pa-
raden. Hun sidder på sin hale med forpint 
ansigtsudtryk. Snart løfter hun snuden og 
tuder fortvivlet.
  Det er Sally. Sydfyns stærkeste apportør, 
siger man. Hendes far har kun ét middel 
mod ulvehyl midt under messen: Kiks fra 
venstre lomme.
  Jagt forbi toner hen over træerne, og Sally 
gnasker sin trøstepræmie for dagens slid.
  Andersen spørger efter makkere til whi-
sten. Og således slutter en historie, som 
bare er én ud af 100. De foregår også oppe 
hos Andersen. Hvis nogen fynbo tør møde 
ham på hjemmebane.
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SYNSPUNKT

I have
a dream

Man kan drømme lyserøde drømme. Jeg har en grøn drøm – en drøm om at 
mange af de gode ideer om mere naturvenlig landbrugsdrift for alvor kan blive til 
virkelighed.

Jeg hører til generationen, der voksede om med John F. Kennedy 
og Martin Luther King, og det var sidstnævnte, der i 1963 i forbin-
delse med en borgeretsmarch i Washington udtalte de berømte ord.
  Jeg have også en gang en drøm nemlig, at den betrængte ager-
landsfauna i almindelighed og agerhønen i særdeleshed ville få et 
gevaldigt løft i forbindelse med mere naturvenlig landbrugsdrift.
  I 2011 dannede Helle Thorning-Schmidt en socialdemokratisk 
ledet regering og satte i den forbindelse hare og agerhøne ind i 
regeringsgrundlaget.
  En natur- og landbrugskommission blev nedsat, og i 2013 kom 
den med en række gode anbefalinger til, hvordan agerlandsnaturen 
kunne få det bedre. Men hvad skete? Intet.
  Senere fi k Danmarks Jægerforbund mulighed for at iværksætte et 
storstilet markvildtprojekt, hvor der skulle etableres en lang række 
såkaldte markvildtlav ud over det ganske land. Ideen var god, men 
desværre brugte man efter min opfattelse ikke rigtig de gode erfa-
ringer fra interreg-projektet Femern Bælt. Så på trods af et meget 
stort milliontilskud, er det i dag vanskelig, ud fra, hvad der indtil 
nu er udgivet på tryk, at se eff ekten af det store projekt og de gode 
intentioner.
  Indtil nu er alle min drømme bristet. Det går desværre kun en vej. 
Agerlandsnaturen bliver fattigere og fattigere. Vi mangler mere end 
2.000.000 fugle og 75 % af insektmassen. Det går hele tiden den 
forkerte vej. Politikerne snakker og snakker. Mere naturskov, mere 
urørt natur, naturnationalparker osv. Det er alt sammen fi nt, men 
det løser ikke problemerne for agerlandsarterne, som er nødt til at 
have deres basale fornødenheder som skjul, føde og ynglebiotop 
ude i det agerland, som de nu gennem mere end 2.000 år har knyt-
tet sig til.
  Jeg havde nok også drømt om, at jægere og især hundefolk ville 
være langt mere aktive i at presse deres lodsejere til at være med 
til at skabe bedre livsbetingelser for alt fra de mindste insekter til 
større fugle og pattedyr.

To projektet rykkede
Set fra min stol er der egentlig kun to initiativer der den seneste 

halve snes år har rykket noget nemlig Projekt Fauna og landbrug 
og Projekt Faunastriber. Det første var et tværfagligt samarbejde 
mellem forskellige organisationer i kølvandet på den såkaldte 
agerhønefi lm. Her sad FJD for ”bordenden” som projektstyrer. Den 
edelige rapport blev afl everet til DJ og landbruger i foråret 2009, og 
netop den rapport førte til de regler for tilladte naturvenlige tiltag i 
dyrkningsfalden, som vi kender i dag.
  Det andet projekt opstod i det midtjyske som et samarbejde 
mellem forskellige grønne organisationer og den lokale landbofor-
ening. Her var FJD også med helt fra start. Det har i dag bredt sig 
til hele SAGROS område i Jylland og er støttet af fl ere kommuner. 
Det er fuldstændig landmandsfi nansieret og total u-bureaukratisk. 
(SAGRO er rådgivningsvirksomhed for en række midt og vestjyske 
landboforeninger).
  Lignende tiltag har bredt sig til Nordjylland og Sjælland.
  Det er desværre ikke jægerne, der har været de tonangivende 
rundt om i landet, og det kan måske skyldes, at man fra den store 
jagtorganisations side også har brugt utrolig mange kræfter på 
kronvildtet, der i modsætning til markvildtet har været en succes-
historie de sidste 40 år. Måske har det været lettere for jægerne at 
engagere sig arbejdet med hjortevildtet.
  Vi står over for at skulle have nye regler for udbetaling af land-
brugsstøtte. Fra EU’s side er ønsket klart. Der skal være mere 
natur og større biodiversitet i agerlandet, så opgaven synes at være 
ganske simpel. Vi skal ganske enkelt præmiere landmændene for at 
have eller lave natur på deres ejendomme. Lysten og viljen er der, 
men incitamentet mangler.

Præmier naturvenlige tiltag
Derfor har jeg fortsat en drøm, og drømmen er, at Danmarks Jæger-
forbund hurtigst muligt (det kan kun gå for langsomt) samler alle 
grønne organisationer også landbruget om en samlet henvendelse 
til de berørte ministre om, at man indretter den fremtidige støt-
teordning, så den præmierer landmænd, der har eller skaber små 
naturpletter på deres ejendomme.
  Der er med det indgåede forlig mellem EU’s landbrugsministre 

Af Flemming Østergaard, redaktør
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muligt at arbejde med bruttoarealet. Det vil sige, at vi nu kan få 
både småplantninger med blomstrende buske, bræmmer med 
gammelt græs, hvor insekterne kan overvintre og striber, pletter og 
områder, hvor jordrugende fugle kan opfostre deres unger.
  Her er det vigtigt at se mulighederne i bruttoarealmodellen og de 
penge, der er til rådighed i stedet for at stirre sig blind på alt det, 
der ikke er muligt.
  Vi ved fra DRs udsendelsesrække fra Hjørring, at landmænd 
regner med, at de har 2-7 % af jorden, som det ikke kan betale sig 
at dyrke på normal vis. De gør det kun for at få tilskuddet.
  Hvis man begynder med 2 % på hver enkelt ejendom, kan vi 
skabe 500.000 opholds- og levesteder á 1.000 m2 for stort og småt, 
og vi kan spare kvælstofudbringelse på et areal svarende til Falster. 

Ligeledes har naturarealer også en straksvirkning på CO2-regnska-
bet. Samtidig kan vi så få ændret reglerne for efterafgrøder, så disse 
først må pløjes ned om foråret – der er nemlig ifølge fl ere land-
mænd og rådgivere intet landbrugsfagligt belæg for at fjerne dem i 
november. Får vi det sat i værk, er vi da godt på vej.
  Naturligvis kan reglerne indrettes således, at der er yderligere 
præmiering til dem, der lægger mere end 2 % ud til agerlandsnatur.
  Fuldstændig, som da Projekt Faunastriber blev startet, kan det her 
være projektet, hvor organisationerne lægger uenighederne til side 
og bliver enige om at forsøge at skabe noget, der virkeligt batter. 
Kom nu ind i kampen.
  I have a dream..

500.000 små biotoper med lidt buske, gammelt græs og et „kyllingebed“ spredt ud over hele det danske landskab som blomstrende oaser.. Det ville være fantastisk.

Hvem skal have Markvildtprisen?
Hvem skal have SJDs Markvildtpris i 2021?
SJDs markvildtpris uddeles hver sommer til en person eller en 
gruppe af personer, der har gjort en særlig indsats for agerlands-
faunaen.
  Har du en god kandidat, så send dit forslag til SJDs Udvalg for 
markvildt og natur inden d. 1. marts 2021.
  Du kan læse mere om prisen og indstillingsproceduren på SJDs 
hjemmeside på linket: http://www.sjid.dk/udvalg-for-markvildt-og-
natur.

Foto: Kim Henriksen.
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Larmende tavshed 
- der er ingen ko på isen

Spændende om ledende folk i SJD – måske 
bestyrelsen eller dennes formand – ville 
fatte pennen, og give hundefolket en opsang 
i forlængelse af Anne Eliasens artikel i Jagt-
hunden/4/2020 ”Er det en ko, du kommer 
med?” Jeg kan nu overraskende konstatere, 
at ”der ingen ko er på isen”, da artiklen 
åbenbart (og mærkværdigvis nok) ikke 
bliver kommenteret af folk placeret højt i 
”vores” hierarki.
  Selv måtte jeg læse den yderst provoke-
rende og tankevækkende artikel op til fl ere 
gange. Min første tanke var, at der nok var 
smurt lidt tykt på. Hvem fanden kan fi nde 
på at optræde sådan overfor nye hundefø-
rere? Eller for den sags skyld opfører sig på 
en så nedladende og krænkende måde, som 
beskrives i artiklen?
  Desværre måtte jeg efter en tænkepause 
erkende, at jeg selv var blevet præsenteret 
for den slags historier før. Jeg tog emnet op 
på DBK´s sjællandske udstilling i august 
2020, og her kom fl ere på banen med 
fortællinger om negative oplevelser på især 
prøver. Så 3 - 4 personer ud af 24 indikerer 
klart, at der er problem. 
  Heldigvis omhandler de færreste historier 
dårlig optræden fra markprøvedommernes 
side. Så vi må kigge på hundeførerne og 
tilskuerne og opfordre til, at der ryddes 
op i en sådan dårlig kultur. De beskrevne 
eksempler er fuldstændig uacceptable!
  En af de omtalte forurettede personer 
undrer sig over, at ingen – gentager ingen 
– af de tilstedeværende rutinerede hundefø-
rere greb ind og stoppede den uacceptable 
optræden samt sikrede, at der blev etableret 
en god og konstruktiv dialog med den nye 
hundefører. Det er bare ikke godt nok, men 
det er vel også yderst kendetegnende for 
vores jagthundeverden. Folk er hurtige til 
at putte sig, og man skal jo nødig træde en 
dommer eller andre over tæerne, selv om 
det er rimeligt og relevant. Til gengæld 
snakkes der nok godt i krogene?
  Den stående hund har gennem en del år 
oplevet et faldende hvalpetillæg. Det skyl-
des sikkert mange forhold, men hvis der 
er rygter om en herskende grim subkultur 
i vores verden, så er jeg sikker på, at det 
ikke er til gavn for markedsføringen af den 
stående jagthund. 
  Alle Dansk Breton Klubs aktivitetsudvalg 
kæmper en brav kamp for at byde nye 
hundeførere velkommen. Tænk, hvis en god 
og vedvarende intro kan ødelægges på en 
enkel prøve?
  SJD’s bestyrelse kan selvfølgelig henvise 
til Fælles Markprøve Regler §3, stk. 3, stk. 
4 og stk. 5, som omhandler klageadgang 
og muligheder for at sanktionere over for 

prøvedeltagere m.fl . Men, det er ikke godt 
nok. Det handler om at arbejde for en kul-
turændring, hvor vi alle sammen arbejder 
for at skabe et godt miljø – både til træning 
og på prøver. Klagesystemet bør tages 
mere i brug, hvilket kræver mod! Når vi 
mødes ude på marken og andre steder, må 
vi hjælpe hinanden til at være de ”voksne” 
og stoppe – på godt og ondt – en uheldig 
adfærd.
  Mon ikke SJD´s bestyrelse i samarbejde 
med specialklubbernes bestyrelser, aktivi-
tetsudvalg og andre aktive burde bruge lidt 
tid på denne problemstilling, og implemen-
tere etiske retningslinjer for vores samvær?
  Annes fem bud nævnt i artiklen vil være 
en god start for dette. 
  Søren Stenhøj
  PS: Og, vi kan jo overveje at tage mel-
lemklassen målrettet nye hundefolk op til 
overvejelse igen!

Mellemklasse, mellemklasse 
hvor er du – et anderledes op-
råb! - Er der overhovedet plads 
til alle?

På trods af fl ere tilløb gennem mange år så 
er det småt med visioner og missioner for 
den stående danske jagthund organiseret 
i SJD. Der var tilløb til enkelte tiltag i det 
gamle FJD, men desværre blev et meget 
ambitiøst oplæg fra en nedsat arbejdsgruppe 
bestående af yngre kræfter skudt ned af det 
daværende formandskab, inden oplægget 
overhovedet kom til debat i FJD´s besty-
relse. 
  Indspark til etablering af en mellemklasse 
på markprøver blev ”myrdet” på brutal vis, 
da det ikke passede de etablerede semipro-
fessionelle sammenspiste hundeførere, at 
almene (nye) hundeejere fi k en mulighed 
for at deltage og snuse til vores lille cirkus 
med den stående jagthund. Hunde, der ikke 
nødvendigvis var afrettet/dresseret efter det 
fyldte 2 år. 
  Etablering af SJD har ikke bragt nye tiltag 
på banen. Hvor er visionen og missionen 
i forhold til at udbrede kendskabet til den 
stående jagthund – kontinental såvel som 
engelsk? Hvor er invitationen til den danske 
jæger og den nye hundefører?
  For nuværende må det blot konstateres, 
at den nye organisation – SJD – beskæf-
tiger sig mere med prøveafvikling og 
sammenhæng i økonomien for disse end 
at markedsføre den stående jagthund for 
den danske jæger. Et eventuelt underskud 
i SJD´s kasse til disse aktiviteter betales af 
alle vi almindelige specialklubmedlemmer, 
hvor det hele kan trylles væk ved forhøjede 
bidrag til kontorkassen og Jagthunden. Se 
blot på referaterne – bestyrelse og Repræ-
sentantskab - på organisationens hjemme-
side.

  Redaktøren af Jagthunden – Flemming 
Østergaard – har gennem et par år råbt 
vagt i gevær i forhold til medlemstallet. 
Medlemstallet har i en del år været stabilt 
uanset et faldende hvalpetillæg, men noget 
tyder på, at medlemstallet med et par års 
forsinkelse nu falder drastisk. Dette netop 
afl edt af det mindre hvalpetillæg. Hvad har 
vi gjort for at imødegå dette i fællesskabet? 
Ingenting!
  Vi kan jo starte med at gribe i egen barm, 
og forholde os til, om vi ønsker at være 
ekskluderende eller inkluderende over for 
nye hundeførere eller interesserede købere/
jægere. I fælles regi fremstår vi eksklude-
rende, og vi inviterer ikke og levner heller 
ikke plads til nye medlemmer. Der er ingen 
tilbud eller markedsføringsprofi l fra det højt 
etablerede fællesskab.
  Så må vi satse på ildsjælene fra de lokale 
områder – det være sig studiekredse, akti-
vitetsudvalg eller dem, som altid byder sig 
til. Jeg håber, at de holder modet oppe og 
næsen oven vande.
  I Jagthunden august/2020 beskrev Anne 
Eliasen hvordan nye hundefører risikerede 
at blive modtaget i vores hundeverden. Det 
var ikke kønt.
  Et eller andet skal der ske i fælles regi, så 
det skal hermed bringes i forslag, at SJD 
alvorligt overvejer at genoptage ideen med, 
at hunde kan tilmeldes i en særlig mellem-
klasse, hvor det er knap så farligt at stille op 
for en ny hundefører uden erfaring og med 
en (måske) lidt ulydig hund. Og, af hensyn 
til de semiprofessionelle hundeføreres og 
opdrætteres nattesøvn skal det pointeres, at 
positive vurderinger i Mellemklassen ikke 
skal kunne konverteres til anerkendte mark-
prøvepræmieringer og adgang til Brugs-
klasse på udstilling. Det handler om at byde 
hundeføreren og hans hund velkommen, og 
sikre at begge får input til at blive en eff ek-
tiv ekvipage på jagt. Måske med en præmie 
på en efterfølgende kvalitetsprøve.
  Mellemklassen kan hurtigt og nemt 
komme på programmet, og så må SJD og 
fl ere specialklubber til at komme i omdrej-
ninger og forholde sig til, hvordan vi over 
for omverdenen målrettet præsenterer den 
bedste allround jagthund, og dermed invite-
rer nye jægere ind i folden. Se, det er lidt af 
en opgave!
  Søren Stenhøj

debat

Lad os høre din mening 
Synes du, der er noget, som bør 
være anderledes, er der er noget, du 
vil rose, eller har du bare en god idé, 
så skriv til Jagthunden på jagthun-
den@sjid.dk.
  Din mening er altid velkommen.
  Red.

Lad os høre din mening 
Synes du, der er noget, som bør 
være anderledes, er der er noget, du
vil rose, eller har du bare en god idé, 
så skriv til Jagthunden på jagthun-
den@sjid.dk.
  Din mening er altid velkommen.
  Red.
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Jagthunden 
næste år
Når bladet kommer i din postkasse i februar, vil det være med en 
ny redaktør. Det vil sikkert kunne ses på indhold og layout.
    Så glæd dig til noget nyt og spændende.

I næste nummer vil du bl.a. kunne læse om, hvordan man laver 
det bedste ”kyllingebed”. Når man skal anlægge en faunastribe, 
der først og fremmest skal hjælpe agerhøne- og fasankyllinger, kan 
man lige så godt gøre det rigtigt.

I 2021 kommer Jagthunden i følgende 

uger: 7, 16, 23, 32, 40 og 48-49

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

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
Foto: Flemming Østergaard.
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Efterårspr¯ve ved Faxe, Sydsjælland

Fra redakt¯ren
Tak til Peter og Morten for ind-
sendte indlæg. Dejligt at høre 
noget fra ”det virkelige” liv.
Desværre har vi stadig store 
problemer med corona, så pas 
godt på hinanden derude.
  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.
  Vibeke.

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 26. og 27. september holdt 
DRK markprøver for unghunde, 
åbenklasse og vinderklasser

26.9.2020 
Unghundeklasse
Ikke for fugl: Frida 
DK06875/2019, Lars Nielsen

Åbenklasse
3. præmie: Vanghytten´s A. 
Enxo DK01908/2016, Hans 
Holten Pedersen

Vinderklasse I
1. Vinder CK: Bækdals Cuba 
DK08529/2013, Orla Boo Møller
2. Vinder, CK: Sai-Gha´s Epzon 
DK12900/2015, Jens Toft
3. Vinder, CK: Barmosen´s F. 
Enzo DK12130/2012, Bo Chri-
stensen
4. Vinder: Østervangen´s Aja 
DK16188/2014, Tommy Hou-
gaard
5. Vinder: Lynghedens Donna, 
DK02177/2017, Johnny Skovga-
ard Hansen
6. Vinder: Kærholt Mads, 
DK00880/2009, Flemming 
Ransborg

27.9.2020 
Unghundeklasse
IFF: Egemosens Uni 
DK04193/2019, Peter Jensen
Åbenklasse
1. præmie: Katholts Lonni 
DK09433/2018, Poul Erik Ras-
mussen
2. præmie: Frida 
DK06875/2019, Lars Niel-

sen. Porsemosens Buster 
DK0736/2019, Peter Poulsen

Vinderklasse II
1. Vinder Cacit: Stubmarkens 
Max DK08409/2015, Kjær 
Poulsen
2. Vinder, CK: Katholts Laika 
DK09434/2018, Lasse Harry 
Petersen
3. Vinder, CK: Bit 
DK07745/2014, Morten Juul
4. Vinder: Fredskovs Mckinsey 
DK14671/2016, Søren Nielsen
5. Vinder: Allingebjerggaard 
Daimi DK09399/2015, Lise 
Lotte Jensen

Stand. Foto: Annette Laursen.

Afslapning. Foto: Vibeke Gude.Ses vi til foråret?  Foto: Annette 
Laursen.

Apport. Foto: Annette Laursen.
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Dansk Ruhår Klubs 
områder adresser og 
aktiviteter

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

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

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

Randers/Grenå området:
Kontaktperson: I øjeblikket ingen 
kontaktperson

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

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

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

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

Område Fyn:
Kontaktperson: Hanne Buhr 2264 
3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk
Telefonliste:
Jørgen Madsen 2329 7959 (kasserer)
Pernille Pedersen 2425 9714
Jens Ole Dam 2323 3525

Fredensborg området:
Kontaktperson: 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, 
E-mail: slagelse@ruhaar.dk

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen, Ly-
mosevej 7, 4930 Maribo, 2046 3844

E-mail: nykobing@ruhaar.dk eller 
andersjuliussen@yahoo.dk

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

Min f¯rste jagthund
Min første jagthund har jeg hele tiden vidst, at når tiden kom, skulle være en ruhåret høn-
sehund. Endelig kom dagen i foråret 2019, hvor jeg kunne hente min kommende følgesvend 
Buster hos Vibeke og Peter i Tørring.
  Buster er i dag havlandet år gammel og en rigtig dejlig dreng, som jeg allerede har haft 
mange gode oplevelser med. De mange timer, som man jo skal bruge på af få lydigheden 
på plads, har været gode, sjove og måske nogle dage anstrengende, når Buster ikke helt 
forstod, hvad jeg mente, han skulle gøre.
  Tak til område Roskilde i Ruhårklubben, fordi I alle har taget godt imod mig som ny hun-
defører. I har hjulpet mig med de mange spørgsmål, jeg har haft. Buster og jeg ser frem til 
mange gode timer med jer!
  Mvh. 
Peter Søborg

Foto: Peter Søborg.

Verner - en schweisshund
Efter at have haft labrador i 
mange år af svingende kvalitet, 
hvilket helt og aldeles skyldes 
min mangelfulde opdragelse af 
hunden, valgte jeg at kaste mig 
ud i projekt ny hvalp. Denne 
gang skulle det være en ruhår, 
og træningen og opdragelse 
skulle der være tid til at sætte 
sig ordentligt ind i.
  Egemosen´s Verner fl yttede 
derfor ind hos os sidst i april 
i år, og efter få dage blev den 
introduceret for foderslæb, når 
det var fodringstid. Vi udvidede 

med et par lungeslæb, og inden 
længe blev der udlagt færtsko, 
spor som også blev løst.
  Jeg læste i forbindelse med 
træningen adskillige artikler 
og så diverse YouTube videoer 
om schweisstræning, men fi k 
klart det største udbytte ved 
at kontakte en lokal schweis-
shundefører, som gav et par fi f 
i forbindelse med processen.
  Sportræningen med Verner 
har givet mange gode ople-
velser, så den 27. september 
kulminerede det med en første 

præmie på 400m/3 t i Aaben-
raa. Første ruhår og første 
prøve. Det var simpelthen en 
kæmpe oplevelse, og gudske-
lov kunne hunden ikke mærke 
nervøsiteten i linen, da prøven 
startede.
  Nu trænes der videre mod 
20 timers prøve. Der trænes 
selvfølgelig også almindelig ly-
dighed, og vi har siden Verners 
ottende uge fulgt træningshold 
ved Møgelhøj jagthundecenter.
  Morten Krogh

1. præmie hjemme. Foto: Morten Krogh.

Foto: Hanne Fris.

DANSK RUHÅR KLUB
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Formandens julehilsen KORTHAAR-
KLUBBEN

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

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

Klubredaktør:
Klubstof sendes p.t. til for-
manden.

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

Aktiviteterne foregår sammen med 
Djurslands jagthunde klub. Se deres 
program på. www.djurslandsjagt-
hundeklub.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@kortha-
arklubben.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@kortha-
arklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Jakob Albæk, Tor-
stedvej 30, 6980 Tim, tlf. 20 10 69 17.
E-mail: midtogvestjylland@kortha-
arklubben.dk
Aktivgruppen Syd- og Sønderjyl-
land
Kontaktperson Leif Ekelund Jensen, 
tlf. 23 38 96 18.
E-mail: sonderjylland@korthaar-
klubben.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

Når december-Jagthunden 
modtages, er endnu et år gået, 
og jagtsæsonen 2020-21 er ved 
at være ovre.
  Året 2020 har på mange 
måder været et anderledes 
år og et år, vi ikke behøver at 
gen-tage i klubben. Desværre 
fi k vi ødelagt vores forårsprøver 
grundet Covid 19, hvilket betød, 
at samfundet lukkede ned. Det 
medførte, at vi ikke fi k afprøvet 
vores hunde på forårs-mark-
prøverne.
  Efter en periode blev grebet 
om samfundet løsnet, og 
det lykkedes at gennemføre 
appor-teringsprøverne, som er 
essentielle for prøver, hvor der 
fældes fugl.
  2020 var også året, hvor en vis 

utilfredshed med formanden 
og en person omkring besty-
relsen kom op til overfl aden. 
Det må vi tage til efterretning 
og forsøge at samle klubben 
om det, det drejer sig om – den 
korthårede hønsehund.
  Vi nåede lige at gennemføre 
efterårets prøver, før samfun-
det igen lukkede ned.
  Heldigvis har de manglende 
prøver i foråret og uroen ikke 
haft indfl ydelse på resultater-
ne. 
  Korthåren har opnået sær-
deles positive resultater også 
i 2020 både nationalt og in-
terna-tionalt. Det er en glæde, 
at medlemmerne gør så stor 
en indsats, både arbejdsmæs-
sigt og økonomisk, for at vise 

korthåren frem. Vi har stadig 
områder, hvor der er plads til 
forbed-ringer. 
  På trods af den uro, der har 
været i klubben, syntes be-
styrelsen og jeg, at efterårets 
prø-ver har været præget af 
godt humør, når vi møder Jer på 
aktiviteterne rundt omkring i 
lan-det – tak for det.
  Vi ser frem til at møde så 
mange af jer som muligt i det 
nye år, på klubbens aktiviteter 
el-ler under andre former, når vi 
skal vise vores hunde frem. 
  I og jeres familier ønskes en 
rigtig glædelig jul og et rigtigt 
godt nytår, knæk og bræk.
  På bestyrelsens vegne
  Per K. Kristophersen/formand

Generalforsamlingen afholdes 
13. februar 2021 kl. 11.00 i Ejby 
hallen, Halvej 5, 5592 Ejby 
såfremt det vil være muligt, set 
i lyset af Covid 19.
  Såfremt generalforsamlingen 
bliver afl yst, vil indkaldelse til 
en ny generalforsamling blive 
annonceret på hjemmesiden.
  Klubben er vært ved lidt mad 
og 1 øl eller vand og kaff e i 
forbindelse med generalfor-
samlingen. 

Dagsorden for ordinær general-
forsamling den 13. februar  
1. Velkomst ved formand Per 
    Kaa Kristophersen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere (mi-
     nimum 2 stk.)
4. Fremlæggelse og godken-
    delse af formandens beret
    ning
5. Forelæggelse af det revide-
    rede regnskab til godken-
    delse
6. Budgetbehandling, herunder 
    evt. fastsættelse af kontin-
    gent for det følgende år
7. Valg af formand, er Ikke på 

     valg.
8. Valg af bestyrelsesmedlem-
     mer, 
     Jørgen Christensen - modta-
     ger genvalg
     Jeff  Jacobsen - modtager 
     genvalg 
9. Valg af suppleant. Der skal 
     vælges suppleant
10. Valg af revisor. Uff e Jacob-
      sen, 
11. Valg af revisorsuppleant. 
      Steen Kirk Jensen
12. Behandling af indkomne 
      forslag.
      Forslag skal være forman-
      den i hænde senest 3 uger 
      før generalforsamlingen.
13. Eventuelt
 
Det reviderede ”lille” regnskab 
2020, budget 2021 vil være 
fremlagt på generalforsam-
lingen, og off entliggøres ” på 
klubbens hjemmeside ca. 8 
dage før generalforsamlingen. 
Såfremt man ønsker det store 
omfattende regnskab kan det 
rekvireres hos kassereren.
På bestyrelsens vegne.
Formanden.

Generalforsamling
Fremtiden. Foto: Britta Weinhøfer.
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Et forrygende efterår

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

Glædelig jul
Alle vore medlemmer ønskes 
en rigtig glædelig jul samt et 
godt nytår.
  Jeg håber, at vi kan  
gennemføre alle aktiviteter i 
2021.
  Redaktøren.

Foto: Ellen Greve

2020 vil ikke blive husket som 
et spændende og oplevelsesrigt 
år for de fl este, men for Dansk 
Münsterländer Klub vil det 
blive husket som et historisk 
stort år. Efter et trægt forår og 
en langsom genstart af aktivi-
teter og prøver rundt omkring 
i landet, viste sommeren sig 
fra sin bedste side, da Alex 
Nygaard med Rimmehuses Sif 
som den første stående hund 
vandt Danmarksmesterskabet i 
Schweiss. En virkelig fornem og 
forrygende præstation af Alex 
og Sif. Kæmpestort tillykke fra 
DMK til jer begge, vi er pave-
stolte!
  Efterårets fuldbrugsprøver har 
ligeledes kastet nogle særdeles 
fl otte resultater af sig. Der har 
været afholdt ni fuldbrugsprø-
ver i Danmark. På tre fuld-
brugsprøver har en münster-

länder stået som første vinder. 
Det er vist ikke historisk, men 
absolut heller ikke hverdags-
kost for münsterländerne. 
Derudover har der været en 
præmieringsprocent på 59 % 
af de i alt 17 deltagende hunde. 
Stort tillykke til alle præmi-
erede – virkelig fl ot!
  Johannes Mørch med Hedes-
kov’s Katja blev bedste hund 
med 274 point i Auning
  Jacob Lundgaard med Diesel 
blev bedste hund med 270 
point i Slagelse
  John H. Hansen med Fug-
levang’s Queen blev bedste 
hund med 276 point i Ribe.
  Stort tillykke fra Dansk Mün-
sterländer Klub.
  Danmarksmesterskabet i 
markarbejdet for de konti-
nentale stående hunde blev 
afholdt i Hjallerup den 11. 

oktober. Fire Münsterländere 
havde på forhånd kvalifi ceret 
sig. Da dagen var omme stod 
tre münsterländere på podiet 
som 1., 3. og 5. vinder ud af i 
alt seks mulige placeringer. En 
historisk præstation og et stort 
tillykke fra DMK til Jeppe Fält-
Hansen, Michael Østergaard og 
Danmarksmesteren.
  Et forrygende år som vi alle 
sammen kun kan være stolte 
af, og som vi skal glæde os 
ekstra over i en ellers svær tid 
uden for mange lyspunkter. 
Vores arme er i vejret, og vi 
glæder os over de fi ne og fl otte 
præstationer året igennem. 
  Jagtsæsonen er i fuld gang, og 
jeg vil gerne benytte lejlighe-
den til at ønske jer alle knæk 
og bræk. 
  Med venlig hilsen
  Rune

Fuldbrugspr¯ve
Fuldbrugsprøven er for mig 
den ultimative oplevelse af, 
hvad min hund kan præstere. 
Adgangskravene er lempet lidt, 
således at det nu er muligt 
at deltage, hvis hunden har 
opnået en 1. eller 2. præmie 
på marken, bestået en 400 
m/3 timers schweissprøve 
med første præmie, samt have 
bestået en anerkendt appor-
teringsprøve. Det er netop den 
alsidige jagthund, som testes. 
Det gælder både i de enkelte 
discipliner men også i evnen til 
at holde koncentrationen over 
en to dages afprøvning.
  Den tester også føreren. Man 
bliver udfordret både under af-
vikling af de enkelte discipliner 
med deres op og nedture, men 
også i at bevare fokus under de 
ventetider, som nødvendigvis 
opstår.
  Hunden afprøves på marken, 
hvor især hundens eff ektivitet 
og rejsning er vigtig. I vandar-
bejdet vægtes eff ektivitet og 
vandpassion højt. I skovarbejde 
skal ræveslæb og schweissspor 
gennemføres godt. Desuden 
indgår skovsøg og apportering 
i denne disciplin. Drømmen er 
at opnå en 1. præmie, bl.a. fordi 
en 1. pr. indgår i kravene til at 
opnå et jagtchampionat.
  Der er tale om en individuel 

afprøvning , hvor man ganske 
vist kårer den bedste hund, 
men i øvrigt er det ikke en 
decideret konkurrence. Det er 
en prøve, hvor det er muligt at 
begå mindre fejl, og hvor dom-
merne arbejder for og glæder 
sig, når det går godt. 
  For at få en fornemmelse 
af, hvordan münsterländerne 
er placeret i forhold til andre 
stående racer, dvs. ruhår og 
korthår, og for at se, hvad er 
det, der går galt, når hunden 
ikke bliver præmieret, har jeg 
gennemset resultaterne fra 
2015 til i dag.  
  Den disciplin, som kræver fl est 
tab, er ræveslæbet. Dernæst er 
markarbejdet den store synder.  
Ganske få falder på schweiss 
og apporteringer i vand og skov.
  I de seks årgange har der 
været 39 forskellige münster-
ländehundeførere med 92 ud 
af i alt 476 starter. Vi udgør 
omkring 20% af de deltagende 
hunde, omtrent samme antal 
som korthår, medens ruhår er 
totalt dominerende med fl est 
starter.
  Det kunne også være dejligt 
med lidt større bredde, lidt 
fl ere deltagende hundeførere. 
Men kvaliteten er i orden. Præ-
mieringsgraden ligger mellem 
44% og 66% per årgang.

  I 2020 har der været afholdt 
syv prøver med 13 deltagende 
hunde, som i alt har haft 17 
starter. Ni hunde blev præ-
mieret svarende til 69%. Flot 
resultat. Der har hvert eneste 
år været en eller to münster-
ländere, der har stået som vin-
dere af en fuldbrugsprøve, men 
2020 har været helt exceptionel 
med tre vindere, Jacob Lund-
gaard med Diesel, Johannes 
Mørch med Hedeskovs Katja og 
John Hilmer med Queen. Stort 
tillykke.

Jeg havde glædet mig til at del-
tage i fuldbrugsprøven på Born-
holm, men en løbetid satte en 
stopper for det. Jeg besluttede 
dog alligevel at tage til sol-
skinsøen og overvære prøven. 
Dette blev rigeligt belønnet, da 
hjælpsomme mennesker lagde 
et 1000 m schweissspor til mig 
dagen før. Dejlig opmuntring.
  Fuldbrugsprøven havde 13 
deltagende hunde fordelt 
med otte ruhår, tre korthår, en 
vizsla og en kleiner med Jan 
Feigh, Michael Pedersen, Poul 
Baunkjær og Jesper Sommer 
Nielsen som dommere. Prøven 
havde udgangspunkt i Ibsker 
Jagthus. Et dejligt hus tre km 
inde i Almindingen. Så var 
stemningen og omgivelserne i 
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orden.   
  Bo Marker havde det overord-
nede ansvar for prøven godt 
hjulpet af et udsøgt team af 
ledere og hjælpere. 
  1. dag: Prøven blev blæst be-
hørigt i gang, og parole afholdt.
  Første disciplin var markar-
bejde. Det foregik på en stor 
rapsmark, som fra vejen let 
kunne overskues. En meget 
publikumsvenlig rapsmark, 
hvor det var muligt at følge 
slagets gang, som efterhånden 
blev bedre, efter at den første 
dug var fordampet fra bladene. 
Vejret var godt med tilpas vind, 
og alle fi k vist fi n eff ektivitet, 
og det lykkedes for alle nær én 
at få vist rejsning.

  En dejlig frokost blev bragt ud 
i skoven og indtaget i et nybyg-
get shelter.
  Herefter fortsatte halvdelen 
af holdet til ræveslæbet, som 
foregik i overvejende i gran-
skov. Sporene var omhyggeligt 
gennemgået og gps-indlagt, og 
prøven afvikledes uden nogen 
slingren i valsen. Ræven voldte 
kun to hunde problemer. 
  Vandarbejdet var tilrette-
lagt så omhyggeligt, at ingen 
kendte hullet i forvejen. Derfor 
var alle deltagere lige. Det var 
et privatejet vandhul, som det 
først blev besluttet at anvende 
få dage før. Der blev givet til-
ladelse til, at startstedet kunne 
udgå fra ejerens have. Alle 

hunde gennemførte vandarbej-
det på bedste måde.  
  Aftenen afsluttedes med en 
hyggelig middag i jagthuset. 

2. dag. Takket være jagthusets 
beliggenhed langt inde i sko-
ven, var det muligt at gennem-
føre apporterings- og skovsøgs-
delen tæt ved huset. Halvdelen 
af holdet startede her. For en 
enkelt hund lykkedes apporte-
ringen ikke. Imens kørte resten 
af holdet efter schweisssporet, 
som alle gennemførte. Derefter 
byttede holdene plads. Prøven 
var gennemført.
  Efter kritik og Anders’ afblæs-
ning, stod man tilbage en dejlig 
oplevelse rigere. En veltilret-

telagt prøve med engagerede 
dommere, ledere og hjælper-
team var slut. Der blev uddelt 
fem 1. pr., tre 2. pr. og en 3. pr. 
Det betyder en 70 %’s præmi-
eringsrate. Fornemt resultat. 
Eneste deltagende münster-
länder var Anders Dellgren med 
Aldo, som fi k en stor 2.præmie. 
  Alle var enige om, at det 
havde været to dejlige dag. En 
prøve planlagt og gennemført 
til mindste detalje. Også vejret 
havde artet sig, og øen havde 
levet op til sit navn. Sjællæn-
derne var derfor enige om, at 
de gerne ville tage en tur til 
Bornholm igen. 
  Ellen Greve

Præmierede hunde og deres glade førere. Foto: Ellen Greve

DMK Landsudstilling 6. februar 2021
Mødested: Sportsvænget 3, 5591 Gelsted.

Bedømmelsen starter kl. 10.00.
  Som dommere har vi inviteret: Erling Kjær Pedersen og Henrik 
Søeborg. Erling dømmer alle Grosser, både tæver og hanner. 
Derefter dømmer han Kleiner Hanner. Henrik Søeborg, dømmer 
alle Kleiner Tæver.

Alle FCI godkendte Münsterländere er velkomne.
  For danske hunde betyder dette, at hunden har en DKK-stam-
bog.

Spørgsmål vedr. udstillingen sendes til: Per Madsen, 
jp.madsen@hotmail.dk, 23277190.
  1. tilmeldingsfrist udløber 10. januar 2021.
  2. tilmeldingsfrist til forhøjet gebyr udløber 24. januar 2021. 
  Tilmelding foregår på www.hundeweb.dk, og eftertilmeldinger    
  MODTAGES IKKE.

OBS. Vi gentager succesen fra sidste år.
GRATIS morgenmad til alle som kan fremvise deres startnum-
mer. (1 rundstykke + kaff e). Hallen åbner kl. 8.00. Ekstra morgen-
mad kan bestilles til KUN 25 kr. pr. person senest 25. januar på 
mail Til Per Madsen.

  Vi håber på at se så mange som overhovedet muligt denne dag, 
vel mødt vi glæder os til at se jer. 
  Der vil selvfølgelig blive taget hensyn til COVID-19, derfor skal 
man holde godt øje med evt. Opdateringer hele tiden.
  Venlig hilsen Udstillingsudvalget.

Klasserne er følgende:
• Champion klasse (fra 15 mdr.)
• Brugshundeklasse (fra 15 mdr. deltagelse i denne klasse 

kræver en markprøve præmiering eller bestået HZP / AT/ 
JET1)

• Åben klasse (fra 15 mdr.)
• Juniorklasse (9-18 mdr.)
• Mellemklasse (15-24 mdr.)
• Hvalpe klasse (6-9 mdr.)
• Veteranklasse (fra 8 år)
• Babyklasse (fra 3 mdr.)

Der opfordres KRAFTIGT til, at alle bliver i hallen til alle hunde er 
færdigbedømt.

Der er cafeteria i hallen, så medbragt mad må ikke nydes i hallen.
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DMKs efterårsmarkpr¯ver
Efterårsmarkprøverne blev 
traditionen tro afholdt på Sjæl-
land. Lørdag d. 26. september 
kørte 40 hundeførere med 
deres ung-  og åben klasse 
hunde fordelt på fi re hold  fra 
udgangspunkt i Kirke- Stillinge 
Jagtforening ved Slagelse til 
forskellige terræner. Resultatet 
efter dagens anstrengelser 
blev, at to unghunde fi k karak-
teren IFF. I åben klasse blev 
der uddelt to 1. præmier, fi re 2. 
præmier og en 3. pr. Tillykke til 
de præmierede hunde. 
  Hovedprøven blev afholdt som 
en international vinderprøve 
den 27. september ved Gylden-
holms gods ved Slagelse. Prø-
ven havde 21 deltagere fordelt 
på tre hold.
Jeg deltog på hold 3. Godt man 
er udendørsmenneske. Mange 
af de gode kendte ansigter i 
klubben var der. Stemningen 
var høj som altid, når vi mødes, 
og diverse coronahensyn kunne 
ikke tage pippet fra nogen. I 
hvert fald ikke i de omgivelser 
og i det selskab. For min egen 
del var det nogle år siden, 
jeg sidst havde deltaget i en 
vinderklasse, hvilket var med 
Aslan i 2011. Der var derfor 
nogle ting, der skulle genop-
friskes, men det blev de op ad 
dagen.

Om formiddagen var vinden 
nordøstlig 3-6 m/s. Vejret var 
i øvrigt tørt og varmt, og det 
skulle vise sig ikke at være 
det nemmeste for hundene.  
Selv starter jeg med hunden 
i dagens første slip på stub 
med udlæg. Det går rigtig godt. 
Marken dækkes i god fart og 
grundigt af begge hunde, men 
desværre nærmest tumler 
begge hunde ind i en fasankok 
midt på marken i god vind. 
Det var ærgerligt. Jeg kunne 
kun fi nde en forklaring på at 
dette skete. Nemlig at nis-
serne på egnen har det med at 
skubbe en kok op af jorden lige 
foran hunden bare for at drille.  
Dommeren havde desværre 
ikke mulighed for at tage dette 
vilkår med i bedømmelsen. 
  Et af holdene havde mange 
fugle, men de to andre hold 
måtte slide hårdt i det. På 
mit hold havde hundene det 
generelt svært. Kun to hunde 
fandt fugl og opnåede stand, 
og kun én kom igennem dagen 
uden fejl. Det var Rune Riishøj 
med Diva, som gik fortrinligt.  
To gange havde den en smuk 
stand for bekkasiner. Bekkasi-
ner tæller bare ikke i regnska-
bet, men det burde de måske. 
I de allersidste minutter af 
allersidste slip fi k Diva igen 
stand denne gang for en fl ok 
høns. Desværre gik makkerhun-

Vinderne af hovedprøven. Foto: Karl H. Hamann.

den foran og bragte hønsene 
på vingerne, hvorved Diva ikke 
kunne vise rejsning mm..

Efter dommernes lukkede 
voteringer kunne de meddele, 
at i alt syv hunde var udvalgt 
til at deltage i eftermiddagens 
matchning. To kat. 1., fi re kat. 
2, og en iff . Selvfølgelig var der 
fl est hunde fra det hold, der 
havde haft fugle og dermed 
mulighed for at opnå stand og 
rejsning. Sådan er gamet. Men 
man skal også have det held 
ikke at være uheldig.
  Blandt deltagerne var Jeppe 
Fält-Hansen med Sakko og 
Jacob Lundgaard med Diesel. 
De er begge gamle venner fra 
min første tid i DMK, så de to 
heppede jeg selv mest på.  Men 
ellers er det bare en fornøjelse 
og på mange måder lærerigt 
at se gode hunde og dygtige 
førere i arbejde, uanset om det 
er egen hund eller andres
  Eftermiddagens matchning 
foregik i olieræddiker i 1½ 
gange standard kleinerhøjde, 
så det var lidt svært som 
tilskuer at se alt fra passende 
forstyrrelsesfri afstand. Men 
den rangering, som dom-
merne nåede frem til, var dog 
ikke langt fra den, vi havde på 
”lægterne”. 
  Matchningen blev vundet af 
Michael Østergaard med Asja 

med Rune Riishøj og Diva som 
2. vinder. 3. vinder blev Jeppe 
Fält-Hansen med Sakko. 4. vin-
der John Hilmer med Queen. 5. 
vinder Karl Hamann med Caos 
og 6. vinder Jacob Lundgaard.  
På grund af det store deltager-
antal udløste det mulighed for, 
at de tre bedst placerede kunne 
deltage i DM.
  Dagen sluttede med stil ak-
kompagneret af Arnes fi ne 
toner fra hornet. Langt de 
fl este deltagere på dagen viste 
de sejrende den ære at blive til 
det sidste for at hylde de dyg-
tige hunde og hundeførere. Det 
med at blive til det sidste er 
noget, vi alle bør have formatet 
til, uanset om vi klumrer i det, 
eller det går godt.  
  Niels Laugesen
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De glade vindere. Foto: Hanne Fält-Hansen.

Den 11. oktober 2020 deltog 
Zakko og jeg i DM i Nordjyl-
land. Jeg var så heldig at kunne 
opleve dagen sammen med 
tre andre kleiner münsterlän-
dere og deres førere. Fra DMKs 
vinderklasse havde Michael 
Østergaard med Asja, Rune 
Riishøj med Diva og jeg kvalifi -
ceret os og takket være Runes 
placering som 2. vinder på SJds 
vinderprøve ved Hobro udløstes 
endnu en deltager. John Hilmer 
med Queen valgte at videregive 
pladsen til Karl H. Hamann 
med Caos.
  Ud af 24 deltagende konti-
nentale hunde var der altså fi re 
kleiner münsterländere.  Tre af 
dem blev placeret på en hh. 1., 
3. og 5. plads. Det er historisk, 
da det vist ikke er sket før, at 
fi re kleiner münsterländere er 
deltagere på DM og tre blive 
placeret. Det lykkedes mig at 
opnå en 3. placering og CK. 

Zakkos (som jeg kalder Adam) 
første 1. præmie i åben klasse 
på mark opnåede vi i Vallens-

bæk i marts 2020. Det var en 
fantastisk markprøve med 
mange fugle og med hunde af 
høj standard og dermed også 
mange præmieringer. 
  Dette forår havde jeg tilmeldt 
os til nogle forskellige mark-
prøver i håbet om at komme 
i vinderklasse, men efter blot 
en markprøve blev resten af 
forårets markprøver lukket ned 
pga. Corona. Skuff elsen var 
STOR. 
  I efteråret 2020 tilmeldte jeg 
mig tre åbenklasse prøver og 
en brugsprøve. På brugsprøven 
opnåede vi om torsdagen en 1. 
præmie og var dermed i Vin-
derklasse. Jeg havde tilmeldt 
os i åben klasse DMKs efter-
årsmarkprøve i Slagelse den 
efterfølgende lørdag, men jeg 
fi k hurtigt fl yttet tilmeldingen 
til søndagens vinderklasse.
  På vinderklassen gik det rigtig 
godt om formiddagen, men 
Adam kom ikke for fugl. Men 
da det ene hold var forsinket, 
valgte vi at fortsætte, og Adam 
fi k endnu et slip på et terræn 

på den anden side af vejen, 
hvor der tidligere havde været 
fugle. Der gik da heller ikke lang 
tid før Adam havde stand, og 
vi fi k afviklet situationen med 
ro i opfl ugt og forbiskud og 
med en efterfølgende perfekt 
apportering. Dermed var vi med 
som kategori ét hund efter 
frokost. Efter frokost fi k Adam 
endnu en perfekt situation, og 
det resulterede i en 3. plads på 
DMK´s Vinderklasse. 

KLM´s formand Rune Riis-
høj og prøvelederen sagde til 
mig, at jeg sandsynligvis ville 
blive inviteret til efterårs DM i 
Nordjylland – da de forventede, 
at der ville blive tre pladser 
til KLM på DM. Spændingen 
var stor, og ca. 5 dage før DM 
kom invitationen i indbakken. 
Glæden var stor og forventnin-
ger lave. 
  Men også her gik det absolut 
godt. Adam havde to perfekte 
situationer før frokost, og hans 
fart, søg og stil, var også god, 
så også her kom vi med som 
kategori ét hund over middag. 
Efter middag kom vi ud i to slip 
yderligere. To slip, som dog ikke 
forbedrede hans indtryk fra før 

frokost.
  Som det jo altid er, så var ven-
tetiden indtil præmieoverræk-
kelsen lang, og mange hunde-
ejere havde idéer om, hvorvidt 
Adam ville være blandt de 6 
placerede hunde.
   Jeg selv havde et stort håb og 
en spinkel forventning om, at 
vi blev placeret på én af de to 
sidste pladser, og da domme-
ren have off entliggjort, hvem 
der blev placeret som nummer 
5 og 6, var jeg sikker på, at jeg 
ikke ville blive placeret.
  Da nummer 4 blev råbt op, 
klappede Rune Riishøj mig på 
skulderen og hviskede, at det 
ville blive mig næste gang. 
Det troede jeg ikke på, men 
det skulle vise sig at være 
sandt. Glæden var så stor, og 
jeg måtte fælde en lille tåre. 
Vi havde på lidt over to uger 
opnået at få en 1. præmie på 
brugsklasse, en 3. plads på 
DMK´s Vinderklasse og sidst en 
3. plads på SJD´s DM Vinder-
klasse.    
  Jeppe Fält-Hansen 

Kleiner münsterländere indtog podiet

Jeppe Fält-Hansen med Zakko. Foto: Hanne Fält-Hansen.
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DMK-områderne
Område København:
Kontaktperson: Ulrik Bach Pedersen, 
Bregnevej 8, Himlingøje, 4652 Hårlev, 
Tlf. 56 57 02 56 / 20 20 58 55, E-mail: 
ubp@pedersen.mail.dk

Lydighedskursus 2021
Nu når jagtsæsonen slutter med 
udgangen af 2020, vil fl ere sikkert 
erfare, at jagthunden måske ikke er 
så lydig, og har de færdigheder, som 
den havde i starten af sæsonen.
  Derfor starter vi på ny vore kurser 
op for ejere af hvalpe og unghunde, 
øvede er også velkommen.
Første træningsdag er lørdag den, 9. 
januar kl. 10.30, og de efterfølgende 
7 lørdage, sidste træningsdag er
lørdag den, 27. februar.
  Træningspladsen: Lige først på 
Korsdalsvej til venstre, når man 
kommer fra Roskildevej i Rødovre  
(lige før Absalon Camping).
  Kom venligst i god tid første gang, 
aht indskrivning. Du kan gå ind på 
dmk-online.dk og vælge lokal om-
råde Kbh. og så vælge dokumenter, 
tilmelding til vore kurser.
  Der vil også løbende komme info på 
Facebook -  DMK-Kbh.
  Gebyr for medlemmer af DMK er kr. 
400,00 og for ikke medlemmer kr. 
450,00.
  Vi henleder opmærksomheden på, 
at der skal betales første gang, HUSK 
at medbringe gyldig vaccinationsat-
test og forsikringsbevis.
  Der vil i marts måned være en 
lydighedsafslutning i Vallensbæk 
Jagtforening, dette kommer der mere 
om   lidt senere.
  På aktivisternes vegne
  Ulrik BP

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

DMK Viborg inviterer til hvalpemo-
tivation.
Hvalpemotivation er for hvalpe fra 10 
uger til 6 måneder. Der introduceres 
lydighed, socialisering, håndtering, 
jagtrelaterede dufte og emner.
  Hvalpemotivation forløber hen over 
året ca. hver 4. uge. Aftalte tirsdage 
15/12, 12/1, 2/2, 23/2 og 16/3, hvor vi 
mødes kl. 19 i hallen på Vindumvej 
127, 8840 Rødkærsbro.
  Når hvalpene får lidt alder, trænes 
unghunde forløbet. Nye hvalpe opta-
ges gennem hele forløbet.
  Pris 300 kr. for 8 x træning.
  Træner, Mette Post mobil. 4076 
1184, Tage S. Nielsen mobil 2122 3262 
m.fl ..
  Se mere og tilmeld dig på DMK-
Viborg.dk
 
Indendørs dressurtræning i 
ridehallen på Gl. Skolevej 47, 8620 
Demstrup. Der skal parkeres bag 
ridehallen. Din hund skal være luftet, 
før du kommer. Du skal samle alt dit 
evt. aff ald op og tage det med hjem.
  Første træningsaften med hund er 
torsdag den 7. januar med indskriv-
ning, betaling og kontrol af vac-
cinationer.  Vi anbefaler, at hunden 
også får næsevaccination mod 
kennelhoste. 
  Derefter trænes torsdagene 14/1, 
21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2 og 25/2.
  Hvalpemotivation og unghunde 
dressur starter kl. 19. Hvalpe og ung-
hunde træner lydighed, håndtering, 
apportering, jagtrelaterede dufte og 
emner. Medbring egen dummy.
  Åbenklasse dressur starter kl. 20.10 
Åbenklasse træner lydighed, håndte-
ring og en del apportering. Medbring 
egen dummy i starten.
  Pris 400 kr. Der betales senest 
første træningsaften.
  Se mere og tilmeld dig på DMK-
Viborg.dk

Ringtræning. Der bliver en form for 
udstillingsintroduktion i ridehallen.
  Gratis for dem der går på dressur-
holdene.

Marktræning for hunde på dres-
surholdene i januar – februar, mere 
information i ridehallen.

Årsmøde. 25. marts kl. 19 hos HTH, 
Ålandsvej 1, 8800 Viborg.

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.djurslandsjagt-
hundeklub.dk

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

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

Område Esbjerg:
Kontaktperson: Mona Horsted Stor-
gaard, Karl Jensens Vej 16, Tlf.: 21 92 

00 30 E-mail: Jagtlysten@gmail.com

Schweisstræning begyndere/Let 
øvet V/ Heidi, Tonny, og Jannie 
Holdet starter: 10 januar 2021 fra kl. 
8.30 til kl. 14.00 ca. kurset kører over 
8 gange inkl. Afslutning 
(datoer 17,24,31, jan. – 7 feb. INGEN 
TRÆNING, ,14,21,28 februar og 
afslutning den 7. marts.
  Kurset henvender sig til begyn-
dere og let øvede. Har du gået med 
tanken om at prøve kræfter med 
schweiss-spor, men ikke lige ved 
hvordan du kommer i gang, så har 
du nu en fantastisk mulighed for at 
komme rigtigt i gang. 
  Hvad enten du er helt nybegynder, 
eller bare godt kunne tænke dig at 
komme i gang igen, eller du allerede 
er i gang med træningen, men ønsker 
at dygtiggøre dig, er dette kursus lige 
noget for dig. Det er en god mulighed 
for at få nyttige fi f til træningen og 
få et skarpt øje på din måde at gå 
spor på. 
Begyndere: Helt nye hundeførere der 
gerne vil i gang med schweiss-spor, 
eller Hundeførere der allerede er i 
gang med træningen til 400m/3t´s 
prøve. 
 

 Let øvede: Hundeførere, der har 
bestået 400m/3t og som enten 
skal i gang med eller har påbegyndt 
træningen af 20 timers spor og som 
gerne vil have gode fi f til træning 
af f.eks. kasse og wiedergang eller 
andre ting der måske driller.  Første 
samlings dag er der planlagt et fore-
drag V/Heidi Pedersen– der ligges 
ingen overnatningsspor, 
  Minimum fem deltagere, maks. 10 
deltagere. pris 1000 kr. prisen er inkl. 
lækker morgenmad hver gang..– mø-
dested: Lykkegårdsvej 14 o, 6700 
Esbjerg.

Marktræningskursus opstart i 
februar.
(DATOER kommer snarest, hold øje 
med DMK-Esbjerg træning facebook) 
V/Rasmus Thuesen og Søren Bank 
  Som noget nyt kører vi et marktræ-
ningskursus i stedet for enkelt dags 
træninger, på den måde skaber vi 
mere kvalitet. Kurset bliver med 4 x
Mark træninger og 2 x due Fluscher 
træning. Alle er velkommen og der 
trænes på det niveau man er på. Nye 
som rutineret. 
Maks. Antal deltagere 12 – pris 1200 
kr. (200 kr. pr. gang) for alle gange 
MØDESTED: Lille roagervej 31, 6760 
Ribe

Rævepportering. 
Mandage x 6 gange opstart 8 februar 
kl. 16.00 V/Tonny, Mona, Søren og 
Heidi
Det er sådan at vi er nogle ”basic” 
træner, Vi fører selv hund på dagen, 
så kurset er baseret på at man 
hjælper hinanden med udlægning af 
ræve osv. så for man også trænet ro/
afl ægning samtidig.
  Det skal hver gang medbringes 
vildt, det bliver fordelt mellem de 
tilmeldte – således man skiftes til at 
skaff e ræv.
  Pris for 6 gange 100 kr. 
  Minimum 5 deltagere, maks. 12 
deltagere. MØDESTED: lykkegårdsvej 
14 o, 6700 Esbjerg.

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”

Foto: Annette Laursen.
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Formandens spalteKLUBBEN FOR 
GAMLE DANSKE 
HØNSEHUNDE

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

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

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

www.gdh.dk

Tak til Troels Djælund for to års 
arbejde I bestyrelsen. 
Foto:: Kim Sørensen.

Rikke Bang Brandslund blev valgt, 
som nyt bestyrelsesmedlem.
Foto: Heine Olsen

Jeg håber, at I alle har fun-
det gode veje ind til de gode 
jagtoplevelser sammen med 
jeres hunde, på trods af skif-
tende og skærpede corona-
restriktioner.
  Noget af det mange af os 
skatter så højt ved efterårets 
fællesjagter, nemlig det sociale 
samvær med ligesindede, 
suppleret med lidt godt mad 
og drikke, krydret med den ene 
fantastiske eller fi nurlige jagt-
historie efter den anden, må vi 
i de fl este tilfælde undvære i år. 
Men alt taget i betragtning går 
det jo nok for en sæson eller 
to – om nødvendigt. Mange 
lider langt større afsavn end 
vi jægere i denne tid – når alt 
kommer til alt.
  Den ”lille” jagt med et par vel-
dresserede stående jagthunde 
– og selvfølgelig ideelt set en 
gammel dansk hønsehund – 
må være den helt optimale 
jagtform i denne tid. 
  Husk at invitere gode jagt-
kammerater, (som ikke er så 
privilegeret at have stående 
hund), med på nogle af disse 
jagter. Det er altid fantastisk, 
at have nogen at dele de 
storslåede jagthundeoplevel-
ser med – og samtidig vil det 
jo være rigtig god reklame for 
en skattet jagtform og den 
stående jagthunde. 

Min første indskydelse er, at 
der jo ikke er sket det store 
siden sidst pga af corona-
situationen. Men ved nærmere 
eftertanke, så har der faktisk 
været en række aktiviteter 
derude, her henover efteråret 
– selvfølgelig under behørigt 
hensyntagen til den globale 

corona-pandemis hærgen.
  Som bekendt blev vi desværre 
nødt til at afl yse vores årlige 
Hovedprøve i foråret. Vi havde 
dog håbet på, og ansøgt SJDs-
markprøveudvalg om, at kunne 
fl ytte hovedprøven fra foråret 
til det tidlige efterår 2020. Alt 
var forberedt og klar. Terræn-
ner, terænleder, dommer o.m.a. 
var på plads, nøje planlagt og 
tilrettelagt til mindste detalje 
af Niels Hardy Henriksen. Det 
ville helt sikkert blive en stor-
slået hovedprøve! 
  Skuff elsen var derfor ikke til 
at skjule, da vi fi k afslag på 
vores ansøgning.
  Det store indledende arbejde 
gik heldigvis ikke tabt, for en 
ganske almindelig kvalitets-
prøve, måtte der gerne afvikles, 
den pågældende september-
dag? Som sagt, så gjort.
  Det blev en storslået prøve, 
med hele fi re hold. Markprøve 
blev der, og Niels Hardy fi k alli-
gevel debut som prøveleder. Jeg 
var desværre selv forhindret i at 
deltage grundet to konfi rma-
tioner denne weekend, men jeg 

har ladet mig fortælle, at Niels 
Hardy klarede opgaven til UG. 
Så mon ikke vi kommer til at se 
fl ere veltilrettelagte prøver fra 
hans hånd i fremtiden?

Generalforsamlingen 2020
Søndag d. 13. september lykke-
des det at afholde af klubbens 
årlige generalforsamling, knap 
fem mdr. forsinket. 
  Det blev, vanen tro fristes 
jeg næsten til at sige, endnu 
en god og konstruktiv gene-
ralforsamling, der ud over de 
fast dagsordenspunkter bød 
på en god og livlig debat, samt 
holdningsudvekslinger om fl ere 
af de forhold, bekymringer og 
gode ideer, som rør sig blandt 
jer medlemmer. Tak for alle 
input og bidrag.
  Troels Djælund takkede af 
efter to år i bestyrelsen. Tak for 
indsatsen. Rikke Brandslund 
blev valgt ind som nyt med-
lem i bestyrelsen. Hjerteligt 
velkommen til Rikke.
  Iver Krog og Kim Sørensen 
modtog genvalg for endnu en 
periode. Stort tillykke til jer alle 
tre, med ønsket om et godt og 
konstruktivt samarbejde.
  Jeg selv opnåede genvalg til 
formandsposten. Jeg takker 
mange gange for tilliden og vil 
fortsat gøre mig umage for at 
leve op til den.
  Bestyrelsens beretning, 
regnskab, avlsrådet årsrapport, 
samt et udførligt referat vil 
kunne fi ndes på hjemmesiden 
bag medlems-login.

Der var efterhånden ved at op-
stå et mindre ”vacum” i forhold 
til eksteriørbedømmelser af 
vores hunde. Flere medlem-

Knæk og bræk derude. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.

Der var god opbakning til generalforsamlingen. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.
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mer havde henover sommeren 
henvendt sig til avlsrådet med 
ønsket om en mulig eksteriør-
bedømmelse i forbindelse med 
avlsgodkendelse.
  Da DKK afl yste alle udstillin-
ger i efteråret grundet forsam-
lingsforbuddet og samtidig 
opfordrede specialklubber 
til selv at arrangere nogle 
antalsmæssigt mindre udstil-
linger, greb udstillingsudvalget, 
bestående af Jenny Mikkelsen 
og Heidi Harbo stafetten og fi k 
lynhurtigt stablet to rigtigt fi ne 
og veltilrettelagte udstillinger 

på benene – én i Jylland d. 18. 
september med 32 tilmeldte 
hunde og én på Sjælland d. 27. 
september med 25 tilmeldt 
hunde. Tusinde tak for den me-
get store opbakning. Det giver 
helt sikkert blod på tanden til 
mere.

Vi er her i efteråret også 
blevet beriget med endnu en 
eksteriørdommer som kan og 
må bedømme Gamle Danske 
Hønsehunde på anerkendte 
udstillinger, såvel nationalt 
som internationalt. Denne 

gang er det dog en vaskeægte 
GDH-specialist, der er blevet 
uddannet. Det er selvfølgelig 
Lisbeth Bo Strunk jeg her refe-
rere til.  Ud over sit mange årige 
kendskab til vores race har 
Lisbeth i sin grunduddannelse 
rette sit fokus på Gammel 
Dansk Hønsehund. Men mere 
om det andet steds. Kæmpe-
stort tillykke til Lisbeth med 
anerkendelsen og titlen.
  Vi er alle ved at lære at begå 
os i corona-pandemiens vir-
kelighed og jeg ser hele tiden 
gode eksempler på, hvordan 

det på lovgivningsmæssigt og 
sundhedsmæssigt, forsvarlig 
vis kan lade sig gøre at tilrette-
lægge og afvikle gode aktivi-
teter for og med vores hunde. 
Med fantasien, fornuften og 
den gode vilje i behold skal det 
nok lykkedes at afvikle gode 
jagter, prøver, udstillinger og 
selvfølgelig træninger med vo-
res hunde den kommende tid.
  Glædelig jul og rigtig godt 
nytår til jer alle.
  Knæk og bræk – vi ses derude
  René Hansen, formand

Ny dommer for Gammel Dansk H¯nsehund

Lisbeth Bo Strunck er blevet 
godkendt af DKK’s bestyrelse, 
som eksteriør dommer for 
Gammel Dansk Hønsehund. 
Hun er som den første i mange 
år uddannet inden for Gammel 
Dansk Hønsehund. 
  For racen Gammel Dansk Høn-
sehund, er det meget vigtigt, at 
vi har nogle eksteriørdommere, 
der ved hvordan en gammel 
dansk hønsehund ser ud, ud 
over det gængse, at hundens 
anatomi og udholdenhed hæn-
ger sammen. Enhver dommer, 
der dømmer jagthunde, kan se 
på hundens bygning, skelet, 
muskler, led og lemmer og har 
øje for, at det er en brugshund, 
der skal være arbejdsom og 
udholdende. Et godt eksteriør 
er altså en forudsætning for, 
at hunden kan fungere, som 
en alsidig jagthund på en lang 
jagtdag.
  Det er alment kendt, at ud-
formning af skelet og muskler 

har en afgørende betydning for 
hundens bevægelser og udhol-
denhed. Ifølge Alex Krasilnok-
off ’s bog ”Hundens anatomi” 
bruger f.eks. en hund med gode 
vinkler på for- og bagben, sin 
energi mere optimalt på, at 
løbe samme strækning, som en 
hund med knap så gode vinkler. 
  En stærk ryg udholder de 
mange ryk og bump, en krop 
bliver udsat for, når hunden 
med stor fart løber på ujævnt 
terræn. En brystkasse med 
passende dybde giver plads 
til, at lungerne kan arbejde 
optimalt under hårdt arbejde. 
Derfor er det også vigtigt ved 
en bevarelse af en jagtrace, at 
de hunde, der indgår i avl, har 
mange af disse parametre i 
orden. 

Men det er også yderst vigtigt 
at vi bevarer vores races kende-
tegn. Det vækker nu og da be-
kymring hos fl ere medlemmer, 

når der kan være en oplevelse 
af, at nogle dommere overser 
eller ikke vægter racens særlige 
kendetegn tilstrækkelig højt, 
og slår hårdt ned på subjek-
tive opmærksomhedspunkter. 
En bekymring om vores gode 
gamle race, som er en dansk 
national race, der kan spores 
helt tilbage til 1700 tallet, at 
disse bedømmelser vil resul-
terer i, at racen vil risikere, at 
kunne ændre sig lidt.
  Derfor er det overordentlig 
vigtigt, at dommerne har sat 
sig grundigt ind i FCI Race 
standarden for Gammel Dansk 
Hønsehund.
  Det må man sige vores nye 
dommer har! Lisbeth har haft 
Gammel Dansk Hønsehund i 
mange år. Næsten hele hendes 
familie har været passione-

rede GDH folk. – I min fars 
barndomshjem var der GDH og 
Tysk Korthår. Min bedstefar og 
bedstemor startede med GDH 
ca. omkring 1930. De havde 
altid en gammel og en ung 
hund. Skiftevis GDH og Korthår. 
Den sidste de havde blev 12 år 
og var født i 1961, lige inden 
Klubben for Gammel Dansk 
Hønsehund blev optaget i DKK i 
1963. Stamtavlen på Max, som 
var den sidste GDH, de havde, 
har jeg stadig. Min fars bror 
og kone havde også GDH. De 
lavede et enkelt kuld hvalpe 
i 1983. Selvfølgelig med DKK 
stamtavle.
  Lisbeth, har siddet i klubbens 
bestyrelse i en kort periode og 
fl ere år i klubbens avlsråd, fi k 
selv sin første GDH i 1991. Da 
hun var 15 år. Og så har hun 

I dag har Lisbeth kastet sin kærlighed på sine tre Bracco Italiano. Foto: Anny 
Lavrsen Strickertson.

Lisbeth’s bedstefar på vej på jagt med sin gammel dansk hønsehund Max: 
Privat foto.
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haft GDH indtil den sidste, 
Kenzo døde i 2014. 

– Alle mine hunde er blevet 
brugt til jagt, som højtagtede 
familiemedlemmer og på ud-
stillinger, fortæller Lisbeth og 
fortsætter: – Jeg udstillede min 
hund jeg fi k i 1993 en smule og 
med den sidste (Kenzo) blev 
det til mange udstillinger, både 

herhjemme og i udlandet. 
  Til spørgsmålet om hvornår 
hendes interesse for eksteriør 
blev vækket, svare hun: – Ud-
stillinger og hundens eksteriør 
har altid interesseret mig. 
Jeg har pløjet diverse blade, 
leksikoner og alt andet, jeg har 
kunne fi nde om hunde igennem 
i rigtig mange år. Form og funk-
tion har altid haft stor betyd-

ning for mig. Hunde der ser ud 
som de skal ift. standarden og 
som arbejder, som de skal ift. 
standarden vægter jeg højt.

Så Klubben for Gammel Dansk 
Hønsehund er yderst glade for 
at Lisbeth har taget imod klub-
bens indstilling og gennemført 
uddannelsen og dermed er ble-
vet godkendt af DKK’s besty-

relse. Nu har vi fået en eksteriør 
dommer med en helt særlig og 
indgående viden om vores alle 
sammens højt elskede race. 
Endnu engang kæmpe stort 
tillykke med dommercertifi ka-
tet og tusind tak for, at du vil 
bruge din tid på Gammel Dansk 
Hønsehund.
  Lisbeth Ahm Hansen

Antons vidunderlige efterår

Efter at have haft Gammel 
Dansk Hønsehund siden 1974, 
besluttede jeg mig i 2016 for 
at købe endnu ny hvalp. Den 
gamle Balto var ved at være 
udtjent, og der skulle ikke være 
for stort et tomrum, for hun-
dene blev jo anvendt til jagt, og 
sådan havde været op til nu. 
Prøver havde ikke interesseret 
mig, måske pga. uvidenhed.

Jeg undersøgte på GDH’s 
hjemmeside, hvor der evt. var 
hvalpe til salg, og jeg så, at der 
hos Gunnar Thorkilsen i Gedved 
var et kuld på vej. Jeg fi k ikke 
gjort mere ved sagen, men da 
jeg noget tid senere besøgte 
en bekendt, blev jeg inviteret 

indenfor til en kop kaff e. Ved 
kaff ebordet sad et par jeg ikke 
kendte, men snakken kom hur-
tigt ind på hunde og mit ønske 
om en hvalp. Parret nævnte at 
de havde hvalpe på vej og det 
viste sig, at det var netop dem, 
jeg havde set på nettet: Dorthe 
og Gunnar Thorkilsen.
  Tiden gik og Gunnar og jeg 
havde nogle gode snakke, om 
hvordan man kunne opdrage 
hvalpen, og han foreslog noget 
hvalpetræning hos Højderyg-
gens Jagthundeklub. Det var 
en succes med gode instruk-
tører, der gav mange gode råd. 
Senere blev det til klubbens 
apporteringstræning og igen 
noget markprøvetræning. 

Nu begyndte det at blive 
spændende, og som ny i gamet 
fi k jeg stor opbakning fra 
Gunnar. Så nu det var med at 
komme ud til nogle anerkendte 
prøver og her det blev da også 
til lidt præmier. Der blev trænet 
ivrigt, og her i foråret tænkte 
jeg, at året 2020, hvor Anton 
blev fi re år, skulle blive året. 
Jeg fi k tilmeldt Anton på nogle 
markprøver (Faktisk blev det til 
10 stk. i alt) og så var det bare 
med at klø på.
  Vi startede i foråret i Ham-
mel med en tredje præmie, 
som eneste præmiering i åben 
klasse. I efteråret kom vi til 
Samsø, hvor det blev til en 
førstepræmie i åben klasse. 
I Ballum blev det til en tredje 
præmie i brugsklasse. Og i As-
sens fi k vi en andenpræmie i 
brugsklasse. 

Yes, nu kan vi gå på vandet, 
men mangler lige endnu en 
første præmie for at komme i 
vinderklasse.
  Det skulle ske i Rødekro på 
brugsklasse. Humøret var højt 
efter første slip, da fart, søg 
og stil var fi nt. I andet slip 
fi k makker hund stand, og vi 

koblede.
  Så kom tredje slip. Anton 
søgte energisk i roerne, og 
netop da dommeren sagde: 
– Koble, fi k Anton stand. 
Desværre kunne han ikke holde 
fuglen, til skytterne var på 
plads, men viste respekt. Der 
blev udkastet fugl, og den blev 
apporteret til ug. Men – ja en 
fi n anden præmie.
  Nå øv, men der var jo lige 
en prøve i Otterup i oktober. 
Måske vi kunne være heldige 
der? Startede op i raps med, 
at begge hunde løb lige ind i et 
agerhønsepar 10 meter inde i 
marken. Komplet ro i opfl øj. Vi 
fortsatte i et langt slip. Anton 
gik igen fi nt og fi k en stram 
stand, men desværre gik fu-
glen, inden dommeren kom op. 
Igen var der komplet ro i opfl øj. 
Der blev skudt over Anton og 
det blev til – ja igen en anden 
præmie. 
  Det blev desværre ikke lige i 
år, vi kom i vinderklasse, men 
med seks præmieringer blev 
det alligevel et fi nt og lærerigt 
år. Og det giver mod på mere 
til 2021.
  Knud Aage Madsen 

Jeg vil gerne ønske 
jer alle en glædelig 
jul, samt et godt 
og lykkebringende 
nytår.
  Pas rigtig godt på 
jer selv og hinan-
den og ikke mindst 
jeres firbenede ven-
ner.
 
Klub redaktøren, 
Lisbeth Ahm Han-
sen

Knud Aage Madsen og Anton har rigtig fået smag for at gå på markprøve.
Foto: Gunner Thorkildsen.
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Formand
Carsten Lundhøj, Arnkilsmaj 
21, Kær, 6400 Sønderborg. Tlf: 
20 20 26 76 – 74 43 32 68.
Email:  lundhoj@bbsyd.dk

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

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

Husk!
Husk at få tilmeldt jer til 
5klub-certifi katudstillingen 
på Sjælland, søndag, den 31. 
januar og i Jylland lørdag, den 
6. februar 2021. Se fællesan-
nonce andet sted i bladet.

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

Søndag den 6. september i 
Sønderjylland
Dagen startede godt, med 
rundstykker og kaff e hos Just 
og Hanne.
  Alle hunde fi k herefter set 
gebisset og øjne efter, samt 
tjekket chip nr.
  Herefter gik alle i marken for 
at fi nde spor, som gik meget 
godt, da der var en del harer og 
råvildt.
  Standen gik også meget godt, 
og blev fordelt på fasaner og 
harer.
  Kanin og andeslæbet var ikke 
noget problem for hundene. De 
var hurtige til at hente vildtet 
og afl evere pænt.
  Apportering på vandet, hvor 
der skydes et skud, ikke så 
langt fra hunden, når den skal 
til at apportere anden, kan for 
nogen give lidt udfordringer, 
men denne disciplin gik også 
godt for alle, herefter skulle de 

apportere en udlagt and, som 
de skulle fi nde ved at afsøge 
søen. Her var der en enkelt 
hund, som ikke fandt anden.
  Resultatet for dagen, hvor alle 
langhår bestod.
  Ida med Leif Hansen som 
fører fi k 183 point
  Rispa med Gitte Becher som 
fører fi k 183 point

  Alfa med Bjørn Futtrup som 
fører fi k 144 point
  Det var en rigtig fi n dag, godt 
med vildt, dejligt vejr og godt 
humør fra hundeførerne.
  Stor tak til Just og Hanne, 
samt Bjarne og Carsten
  Hans Petter

Klar til næste hund. Foto: Hans Petter Lauridsen

Foto: Lone Lærke.

5-Klub international vindepr¯ve på Sams¯
Tre mænd og to hunde mødtes 
lørdag den 26. september, kl. 
05 i Herning. Torben Gildbjerg 
med Quin, Uff e Jacobsen 
dagens dommer og jeg Tommy 
Thomsen med Smilla. Dagen 
skulle stå på markprøve på 
Samsø som så mange år før 
om efteråret - 5-klub vinde-
klasseprøve på Samsø. Vi var 
spændte, og glædede os.
  På turen til færgen i Hou, hvor 
vi skulle være kl. 06.45, faldt 
snakken hurtig på hunde og 
andre drillerier.  Men da Uff e 
fortalte om indbygget chip i 
hunde til dirigering af hunden, 
var vi nogle som spidsede ører 
og kunne godt se, at det kunne 
være den hurtige vej til at lave 
en jagthund. Men ak, der gå 
nok heldigvis nogle år endnu, 
inden det er muligt. 
  Vi prøver også at påvirke 
dommeren. At det var muligt 
om det hjalp ved jeg nu ikke. 
Han er ikke nem, ham den kære 
Uff e.  
  Vi var i god tid i Hou. I vente-
tiden fi k vi lige luftet hundene 
og fi k en kop kaff e og et rund-
stykke. Da vi kom på færgen, 
var det med glædeligt gensyn 
til de andre hundeførere, som 

også var med på færgen.
  Vi mødtes på Sælvig Camping.  
Kaff e og bordet var klar. Karen 
og Holger Pedersen tog godt 
imod os. Jeg tror ikke det er 
nødvendig at forklare, hvem 
Karen og Holger er, når det 
noget med hunde at gøre.
  På dagen var Holger prøve 
leder og deltog også selv med 
hund. Holger havde skaff et 
gode hjælpere Børge Wæver-
strøm til at være terrænleder, 
to gode skytter og dommeren 
Uff e Jacobsen.
  Der deltog 11 hunde. En 
weimaraner, tre gammel dansk 
hønsehunde, to vizslaer og fem 
tysk langhår.

Klokken halv ti startede vi i 
marken med næsten ingen 
vind. Men det blev hurtig bedre, 
og snart var de første fugle i 
luften, og der bliv skudt.
  Humøret stiger, nu er vi i gang. 
Alle havde mulighed for fugl 
i løbet af dagen. Men som så 
mange gange før var vi ikke alle 
heldig på dagen. Det er jo levne 
dyr, vi arbejder med. Jeg selv 
var ude i fl ere slip og havde da 
også mulighed for fugl.
  Lige før middag fi k jeg at vide, 

at nu skulle det være, hvis jeg 
skulle gøre mig forhåbning om 
at komme med over middag. 
Smilla trak an langs et hegn/
dige fl ere gange, og jeg for-
søgte fl ere gange at få marken 
med og til sidst fi k den stand 
på den anden sige af diget. Jeg 
fi k tilladelse til at få hunden til 
at rejse, og da der bliv skudt, 
var hun væk. Så var det - slut 
for os denne dag. 
  Så var det blevet middag. 
Vores madpakker indtog vi i 
grøftekanten. Det er nu ikke 
noget som en leverpostejmad, 
en spegepølsemad og en kold 
øl i det fri. Da Karen mødte op 
med kaff e og kage, var vi hvist 
alle solgt. Dem som ikke har 
prøvet Karens hjemmebag er 
gået glip af noget. 

Over middag var der fem hunde 
med. To stk. vizsla, en gamle 
dansk hønsehund og to tysk 
langhår. De blev alle afprøvet 
i en rødbedemark. Noget som 
jeg ikke har prøvet før, før jeg 
kom til Samsø. Det stod hurtigt 
klart, hvem der blev tredje og 
fj erde vinder. Nu var det første 
og anden vinder, der skulle 
fi ndes. Det var Torben og Hol-
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ger to Tysk Langhår, der skulle 
dyste. Her blev det heldige og 
dygtige Torben med Quin, der 
trak det længste strå.
1. vinder og klar til DM: LH, 
DK14306/2017 Quin, opdrætter 

Tommy Thomsen, ejer og fører 
Torben Gildbjerg.
2. vinder: LH, DK16135/2015 
Sjørslev´s Isa, opdrætter Holger 
Pedersen, ejer og fører Holger 
Pedersen.

3. vinder: GDH, Take the Points 
Pentax,.
4. vinder: RV, Zoldmali Dali, 
Ruhåret Vizsla.
  Det har altid været dejlig at 
komme til Samsø på 5-klub 

vinderprøve. Dejlige menne-
sker, hundefører og ikke mindst 
Karen og Holger. Stor tak til jer.
  Tommy Thomsen.

Efterårsmarkpr¯ve i langhårs-regi
Langhårsklubben afholdt den 
27. september markprøve på 
terræner ved Hammelev og 
Bedsted i glimrende markprø-
vevejr. Terrænerne ved Ham-
melev ligger i et stort mark-
vildtlav, som er etableret for få 
år siden og der foretages derfor 
ikke udsætning af familie-
fl okke eller anden supplering til 
den naturligt forekommende 
bestand.
  Hønsene var der, men bare 
ikke hvor de oprindeligt var 
kommet til verden og efterføl-
gende har opholdt sig. Land-
mændenes efterårsarbejde var 
i fuld gang og langt fremskre-
den, hvorfor hønsene havde 
fl yttet til andre marker/ter-
ræner og muligvis også var gået 
sammen i større fl okke.
  Der skal ikke herske tvivl om, 
at det ville have været langt 
bedre at afholde prøven i be-
gyndelsen af september, hvor 
alle stubmarkerne endnu lå 
uberørte hen. Dette er en viden, 
vi med sikkerhed har, da terræ-
nerne blev gået igennem med 
stående hunde i forbindelse 

med en vildtælling først i sep-
tember, men der sidder jo folk i 
vores fælles organisation som 
hævder en ret til at ville be-
stemme over al prøveafvikling, 
herunder hvilke datoer man må 
holde prøve – og dette til trods 
for en helt anden intention i 
forbindelse med etableringen 
af den nye organisation SJD.
  På markvildtlav terrænerne 
havde vi den glædelige ople-
velse at se mellem 15 og 20 
harer, noget som sandsynligvis 
kan tillægges den intensive 
indsats der er blevet gjort for at 
regulere bestanden af krager. 
De mange harer var så ikke 
til fordel for nogle af hunde-
førerne, som måtte sande at 
lydigheden overfor hårvildt ikke 
var tilstrækkelig. Terrænerne 
ved Bedsted bød på den sæd-
vanligt gode bestand af stærke 
velfl yvende agerhøns fl okke, 
hvor det jo kræver, at hundene 
magter opgaven at nagle fl ok-
ken uden at komme for tæt på.
  I alt blev der blandt de 19 
deltagere givet en 1. præmie i 
unghundeklasse, fi re 1. præ-

mier i åben klasse og en IFF i 
unghunde klasse.
  Stor tak til terrænledere og 
dommere! Stor tak til hundefø-

rerne for I mødte op med her-
ligt humør og god sportsånd.
  Carsten Lundhøj.

Arkivfoto: Flemming Østergaard.

D¯dsfald
Inge Futtrup sov stille ind i sit 
hjem den 20. september i en 
alder af 81 år.
Bag en hundemand er en 
tålmodig og hjælpsom hustru. 
Det var Inge for sin mand 
Børge. 
  Grynderupvej 12 var et 
samlingssted for jægere og 
hundefolk. Altid velkommen 
og det er der mange Lang-
hårsfolk, der har nydt i fulde 
drag. 
  63 hvalpe blev det til hos 
Inge og Børge i Kennel Fut-
trup, og jeg ved at alle hvalpe-
købere med familie er blevet 
budt indenfor til frokost eller 
kringle.
  Jow, jow rollefordelingen var 
sat. Inge i køkkenet, Børge 

udenfor, et parløb igennem 
mange år, som de elskede. 
Det var livet. 
  Når vi kom hjem efter en dag 
i marken, hundetræning eller 
jagt, kunne man se Inge stå 
og varme ryggen foran bræn-
deovnen, nyde udsigten over 
andedammen og se på frosne 
jægere komme hjem. 
  – Kom inden for, der er gule 
ærter og pølser. Der er altid 
nok, det var Inges motto, 
ingen gik sultne hjem. Et om-
sorgsfuldt menneske var Inge 
for alle dyr som mennesker.
  Ære være Inges minde.
  Per Kolding

VGP i Breklum 
Den 24. og 25. oktober 
bestod DK13956/2019 
Sjørslev´s Lulu, opdrætter 
Holger Pedersen, ejer og 
fører Knud Jørgensen, den 
Tyske Fuldbrugsprøve, VGP, 
med 300 point, 2. præmie. 
Lulu er kun 15 måneder 
gammel. En krævende 
prøve, som uanset præmi-
ering viser at hunden er i 
besiddelse af alle de egen-
skaber, en Jagtbrugshund 
skal have.
  Stort tillykke til Knud og 
Lulu!

Knud og Lulu VGP. 
Foto: Knud Jørgensen. 
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Indkaldelse til generalforsamling
Langhårsklubben afholder generalforsamling søndag den 28. 
februar 2021. kl. 13:00 i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby. 

Dagsorden ifølge vedtægternes § 14 stk. 2: 

a. 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af Stemmetællere 

b. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger og 
     beretning fra kredsene.
 
c. Godkendelse af regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed.
 
d. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af budget, herunder 
    fastsættelse af kontingent.
 
e. Indkomne forslag.
 
f. Valg til bestyrelsen: Ved valg til bestyrelsen kan der afgives 
   lige så mange stemmer, som der er ledige poster i bestyrel-
   sen. 

g. Valg af bestyrelsessuppleanter (i alt to for et år)
 

h. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 
e. Eventuelt 

NB: Vær opmærksom på:

På valg i 2021 er: Just Mikkelsen, Gitte Becher, Jens Jensen 
og Carsten Lundhøj. Gitte Becher, Jens Jensen og Carsten 
Lundhøj modtager alle genvalg. Just Mikkelsen modtager ikke 
genvalg.

§ 10: Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens 
formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

§ 14. stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på Klubbens gene-
ralforsamling indsendes til formanden senest 4 uger inden 
generalforsamlingen.

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, 
samt forslag til kandidater til bestyrelsen, vil blive off entlig-
gjort på Langhårsklubbens hjemmeside efter den 1. februar 
2021.

  Med venlig hilsen 
  Bestyrelsen

Schweisspr¯ver i St. Dyrehave
Søndag den 18. oktober ar-
rangerede 5 klub samarbejdet 
schweissprøver i St. Dyrehave.
  Det var muligt at tilmelde sig 
400m/3t., 400m/20t. eller 
1.000m/20t.
  Solen skinnede, det var iskoldt 
og stemningen var høj, da vi 
mødte ind. Hundene var fordelt 
på fl g. racer, Kleiner Münster-
länder, Vizla, Weimaraner, 
Labrador, Pudel, Ruhår, Tysk 
Wachtelhund og Gl. dansk Høn-
sehund.
  Paxa og jeg skulle gå 
1.000m/20t. Vores stifi nder var 
Alan, han lægger nogle spæn-
dende og fi nurlige spor. Dom-
meren var Verner Lauritsen.
  Vi havde et sjovt og udfor-
drende spor, indtil vi ca. 800m 
ude, hørte Verners stemme 
for tredje gang – Helle, du har 

tab. Så var ballet forbi for vores 
vedkommende. Verner gav sig 
god tid til en konstruktiv kritik, 
og jeg fi k et billede af, hvad jeg 
skal træne på.
  Det blev et 0 til os og et 
karakterblad, hvor dommeren 
havde krydset af, hvad han 
så undervejs. Det kan siges, 
at karaktererne er et billede 
af det, som dommeren ser på 
dagen, men klap lige hesten, 
tag kritikken frem efter et par 
dage og se, om man ikke kan 
genkende noget af det og så 
træne på de elementer, der 
kræver mere øvelse. 
  0 betyder, du var ikke god nok, 
gå hjem og træn noget mere.
  Mange tak for en dejlig dag til 
offi  cials og de andre deltagere.
  Helle Alstrup Fritzbøger

Paxa på sporet. Foto: Steen Fritzbøger.

Arkivfoto.
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DANSK
WEIMARANER

KLUB  

Foredrag om hundens styrke 
og balance

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 kassereren

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

Aktiviteter
Husk at holde Jer orienteret 
på www.hundeweb.dk om 
prøverne gennemføres. Tilmel-
ding til prøverne sker også via 
hundeweb.
  Der tages forbehold for 
gennemførelsen af arrange-
menterne grundet Corona, et 
alter-nativ kan blive meldt ud 
med kort varsel, så hold dig 
orienteret på hjemmesiderne 
om eventuelle ændringer i 
programmet.

Kommende aktiviteter
6. februar 2021 – 5 klub udstilling Uldum
31. januar 2021 – 5 klub udstilling Jægerspris
13. februar 2021 – foredrag v. Karina Søgaard, 
Key2balance, om balance og styrke hos hunden, 
Ejbyhallerne.

13. februar 2021 – Generalforsamling i DWK, 
Ejbyhallerne
27. marts 2021 – DWK Jubilæumsprøve Rødekro 
(åben og unghunde klasser)
28. marts 2021 – DWK Jubilæumsprøve Rødekro 
(vinder, åben og unghunde klasser)
13. juni 2021 – SJD udstilling Vissenbjerg

Foredrag om hundens styrke 
og balance den 13. februar 2021 
klokken 11:00 i Ejby Hallerne, 
Halvej 5, 5592 Ejby.

  Foredrag ved Karina Søgaard, 
fagveterinærsygeplejerske i re-
habilitering, Karina vil komme 
ind på følgende emner under 
foredraget, ligesom der vil blive 
demonstreret praktiske øvelser.

• Disse tegn skal du kende 
på udmattelse

• Hvorfor bliver hundene 
skadet?

• Hvordan forebygger du at 
hunden får en skade på 
en jagt?

• Sådan skaber du de opti-
male forhold for hunden 
på jagt og i ventetiden

• Simple balance-, og styr-
keøvelser der holder din 
hund fi t til jagt

  Karina er uddannet inden for 
behandling og rehabilitering 
af hunde, katte, heste og 
mennesker. Hendes primære 

arbejdsområde er behand-
ling af skadede hunde samt 
sportshunde. Hun arbejder 
med genoptræning, balance-, 
og hundefi tness samt diverse 
behandlingsformer.
  Derudover kører hun ud-
dannelser til hundemassør/
hundefysioterapi og diverse 
efteruddannelser inden for 
kraniosakral terapi og osteo-
pati m.m.
  Når Karina ikke lige er i klinik-
ken, så bruger hun sin tid 
på sine fi re hunde, som hun 
bruger til schweisstræning, 
nosework og diverse former 
for lydighed og udstilling. Hun 
elsker at udforske nye hunde-
sportsgrene og forsøger at gøre 
sine hunde så alsidige som 
muligt.

Massage af Weimaraner. Foto: Karina 
Søgaard.

Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær general-
forsamling i Dansk Weimaraner 
klub den 13. februar 2021 klokken 
13:00 i Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 
Ejby. 

Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning frem-

lægges til godkendelse
5. Regnskabet fremlægges til 

godkendelse
6. Godkendelse af budget for 

indeværende år

7. Fastsættelse af kontingent 
for kommende år

8. Behandling af indkomne 
forslag

9. Valg af formand
10. Brian Visby Hansen er på valg
11. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
12. Camilla Borg Schweizer er 

på valg
13. Valg af 3 suppleanter
14. Valg af revisor
15. Valg af revisorsuppleant
16. Eventuelt 

  
Der kan ikke vedtages noget under 
eventuelt. Forslag, der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen, 
skal fremsendes skriftligt og være 
formanden i hænde mindst tre 
uger forinden.
  Indkommende forslag og 
regnskab kan ses på foreningens 
hjemmeside 10 dage før general-
forsamlingen.
  Der tages forbehold for gennem-
førelsen af generalforsamlingen i 
Ejby hallerne grundet Corona, et 
alternativ kan blive meldt ud med 
kort varsel, så hold dig orienteret 
på hjemmesiden om eventuelle 
ændringer i programmet.
  Vel mødt – Bestyrelsen

I Dansk Weimaraner klub vil vi af-
holdes en fotokonkurrence i forbin-
delse med vores 60 års jubilæum i 
2021. For at deltage i konkurrencen, 
skal du sende dit billede til kas-
serer@weimaraner.dk. De bedste 
billeder er af en weimaraner, som er 
aktiv eller laver sjove ting.
  Bestyrelsen udvælger de bedste 
billeder, som vil blive udstillet i 
forbindelse med vores Jubilæums-
prøve i Rødekro, og her vælges det 

bedste billede af de fremmødte.
  For at deltage skal billedet være 
indsendt senest den 1. marts 2021.
  Der vil være en hovedpræmie til 
det bedste billede, samt en lille 
præmie til de udstillede billeder.
  Det med småt: Ved indsendelse af 
billede gives samtidigt samtykke 
til at DWK må anvende billedet 
vederlagsfrit i forbindelse med 
aktiviteter, hjemmeside og artikler 
med angivelse af fotograf.

Fotokonkurrence

Weimaraner i spring på vej hjem med 
dummyen. Foto: Pia Jensen, Hunde-
forstand
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DANSK 
VIZSLA KLUB

Familiedag i DVK 

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

Glædelig jul

Alle vore medlemmer ønskes 
en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.
  Håber vi alle ses til foråret.
  Bestyrelsen.

Søndag d.23.august holdt DVK 
den årlige familiedag hos Ul-
rikka Brændgaard på Solevad-
gård og Solevad Mølle på Fyn.
  Ca. 40 vizslaejere mødte op 
med deres dejlige hunde, som 
havde en meget hyggelig dag. 
Vejret var omskifteligt med 
både sol og kraftige byger. 
Heldigvis var der god plads 
både under tag og udendørs, 
så vi kunne overholde corona 
anbefalingerne.
  Vi startede med morgenmad 
og hyggesnak iblandet afsprit-
ning af hænder. Samtidig var 
der gang i hvalpe- og børneleg 
udendørs.
  Derefter blev generalforsam-
lingen afholdt. Den var på 
grund af corona pandemien 
blevet afl yst i juni, men kunne 
nu gennemføres sikkerheds-
mæssigt forsvarligt. Børnene 
benyttede tiden til at inspicere 
Ulrikkas loppemarked, som er 
etableret for at indsamle penge 
til renovering af den gamle 
vandmølle. Der blev fundet 
mange interessante sager, som 
forældre/bedsteforældre blev 
opfordret til at købe.
  Så var det tid til afslapning, 
leg og udfordringer. Bl.a. var 
der ivrig vandapportering i den 
nærliggende grusgrav, ap-
portering af dummyer og duer 
på græs og mulighed for at 
afprøve agilitybane.

  Den medbragte frokost blev 
indtaget under tag i løbet af en 
kraftig byge.
  Herefter kunne den legendari-
ske pølseapportering gennem-
føres udendørs i solskinsvejr. 
Her skal hunden på tid appor-
tere og hjembringe en udkastet 
grillpølse – helst uskadt. I 
denne disciplin er Michael Fon-
nesbech uovervindelig, - og han 
og Ib fi k da også 1. præmie. På 
2. pladsen var Sofi e Skovly og 
Eddie, og Tina Jensen og Adam 
fi k 3. præmie. Per Stouby fi k 

listet enkelte pølsestykker ud 
af Inuks svælg, men ikke nok 
til præmiering. De øvrige hunde 
nød at spise deres pølse, før de 
vendte tilbage til føreren.
  Efter at have fortæret kaff e 
og kage kunne vi køre hjem og 
mindes en dejlig og hyggelig 
dag med andre vizslaejere og 
dejlige hunde.
  Stor tak til Ulrikka for husly i 
smukke omgivelser.
  Anne Secher

Der var stort fremmøde til årets familiedag. Foto: Ulrikka Brændgaard.

Klar til vandapportering. Foto: Ulrikka Brændgaard.
Arkivfoto: FØ.
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Der er plads til alle 

Nyt fra redakt¯ren 
COVID-19 har voldt os alle 
mange kvaler, men efter-
spørgslen på breton-hvalpe 
har i 2020 været væsentligt 
større end de foregående år. 
Ifølge mine oplysninger, så er 
alle kuld solgt hurtigt, og de 
fl este har endda været forud-
bestilt. Stort set alle købere 
er jægere, og en del har tillige 
udtrykt interesse for markprø-
verne. 
  Pr. 1. november 2020 er der 
i alt født 117 hvalpe fordelt 
på 22 kuld. 58 hanhunde og 
59 tæver. Gennemsnittet 
pr. kuld ligger på 5,3 hvalpe. 
Hvad årsagen til den øgende 
interesse skyldes, kan jeg ikke 
sige med sikkerhed, men det 
skyldes jo nok, at fl ere har fået 
mod på at opdrage en hvalp, 
idet vi alle har skullet være 
mere derhjemme i ikke mindst 
weekender og ferie.
  Det er glædeligt, at vi ser 
denne udvikling, og jeg håber, 
at det samtidig kan afl æses i 
antallet af nye medlemmer af 
DBK. 
  Lasse Iversen Hansen

DANSK 
BRETON KLUB

Formand:
Poul Valdemar Nielsen, Holm-
vej 6, Kliplev, 6200 Aabenraa. 
Tlf. 50 50 14 45.
e-mail: mail:pvn@uniq.dk.

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

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

www.breton.dk

Lidt om Hubertus, C-prøve 
m.m.
  Kære bretonvenner - kom nu 
ind i kampen! Bestyrelsen har 
klart meldt ud, at vi skal gen-
starte både racedystudtagelse, 
B-prøve, Hubertusprøven og 
C-mesterskabsprøven. Hvorfor 
det?
  Disse discipliner har gennem 
mange år været et varemærke 
i Dansk Breton Klub, og har 
været aktiviteter, som har 
adskilt os positivt fra de øvrige 
engelske racer. Her har vi sat 
fokus på eff ektiv jagt – selve 
jagten og efterskudsarbejdet.
  Der er i 2020 åbnet op for 
deltagelse af en bredere kreds 
af deltagere på Hubertusme-
sterskabet og på c-mester-
skabsprøven. I skrivende stund 
er Hubertusprøven afholdt med 
fi re deltagere, og rygtet siger, 
at det er småt med tilmeldin-
ger på C-mesterskabsprøven.
  Det skal her skal pointeres, at 
det ikke er farligt at melde sig 
under fanerne og være en del af 
disse prøver. Først og frem-
mest er det lokale prøver, hvor 
vi også skal lære. Overliggeren 
er dog nødsaget til at være en 
anelse høj, når snakken falder 
på c-prøven, da det reelt hand-
ler om at være ”professionel” 
apportør på en driv-/klapjagt. 
Her er lydighed i højsædet, da 
jagten/såten ikke må spoleres.
  Hvis ellers sikkerhed og 
optræden er i orden, så er del-
tagelse på en Hubertusprøve 
en lærerig oplevelse i forhold 
til det at gå på rigtig jagt med 
stående hund.
På Hubertusprøven i Rødby 
var der seks tilmeldte, og hvor 
ingen af de seks ekvipager 
havde kvalifi ceret sig i henhold 
til de ”gamle” udtagelsesregler. 
Desværre betød sygdom o.l. 

at to måtte melde fra. Så det 
var et lidt urutineret selskab, 
der med undertegnede som 
dommer gik ud i marken med 
klargjorte bøsser, jagttegn og 
tændte hunde.
  Hubertusprøvens forløb har 
været omtalt på hjemmesiden, 
og da ingen af deltagerne har 
gjort indsigelse mod referatet 
fra prøven og den udråbte 
vinder, kan det da godt oplyses, 
at vinder Stenhøj Ronja er ejet 
af Aage Stenhøj Jørgensen, 
fører barnebarn Oskar Stenhøj 
Mortensen og dommer søn/far 
Søren Stenhøj. Hubertusmester 
2020 blev altså Oskar Stenhøj 

Mortensen med Stenhøj Ronja 
på 10 år.
  Spøg til side. Det var en god 
og lærerig dag, og som sædvan-
lig er der højt til loftet i Dansk 
Breton Klub. Derfor skal dette 
være en opfordring til alle, om 
at melde jer under fanerne og 
kaste jer ud i de tilbud, som 
klubben kommer med. Det 
handler om at højne kvaliteten 
på sigt, og det kan kun ske, 
hvis vi sammen tester den af. 
Og, hvem har taget skade af et 
par blå mærker – når mor står 
i baggrunden og er klar til at 
puste.
  Søren Stenhøj

Oscar en glad vinder af Hubertusprøven 2020. Foto: Søren Stenhøj.

En aften med fokus på adfærd
Vi er fl ere, der igennem et 
stykke tid har observeret, at 
der er en stigning af breton, 
der har det svært, når vi har 
mødtes
  Når vi mødes til træning, er 
der fl ere hunde, der har udvist 
en ikke hensigtsmæssig opfør-

sel overfor andre hunde, det 
giver sig især udslag i knurren, 
snappen og biden.
  Vi hørte om en dyrlæge, som 
samtidig er specialist i adfærd, 
og hende kontaktede vi og 
forklarede vores problemer. Vi 
havde derefter en aften plan-

lagt med fokus på de proble-
mer, vi har.
  Pernille Hansen fra Skovlunde 
dyreklinik, har siden 2003 
behandlet både hunde og katte 
med adfærdsproblemer.
  Pernille startede aftenen med 
at fortælle generelt om hunde 
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og deres adfærd. Derefter 
spurgte hun ind til vores pro-
blemer, og kom med gode input 
til måder at undgå de situatio-
ner, der udløser den uhensigts-
mæssige adfærd.
  Først og fremmest gælder det 
om ikke at sætte hunden i en 
situation, der udløser uønsket 
adfærd, man kan arbejde med 
kontakt, man kan afl ede op-
mærksomheden. 
  Pernilles tips og tricks var 
brugbare og nemme at gå til, 
ikke noget hokus pokus, ikke 
noget med ikke at måtte kor-
rigere hunden og en meget klar 
holdning til at hunden er en 
hund og ikke et lille menneske. 
  Vi var også omkring avl og 

miljøs indvirkning på hundens 
måde at takle konfl ikter på.
  Pernille introducerede os for 
aggressionsstigen. Den viser, 
hvordan man kan læse sin 
hund og stoppe en konfl ikt, 
inden den optrappes.
Det var en rigtig god aften, hvor 
vi fi k lejlighed til at stille alle de 
spørgsmål, vi kunne komme i 
tanke om, og Pernille kom med 
nogle gode uddybende svar til 
alle.
  Målet er, at vi på et tidspunkt 
har sparet penge op i forenin-
gen, så vi kunne få Pernille til 
at komme og hjælpe os en hel 
dag. 
  Merete Larsen Aggressionsstigen i 

grafi sk fremstilling. 

En hilsen fra Sjælland
Nu er jagtsæsonen i fuld gang, 
og træningen i breton regi 
holder pause.
  Pause betyder for mig, tid til 
refl eksion samt et tilbageblik 
på året, der er gået.
  Og sikke et år, det har været. 
Vi blev netop færdige med 
lydighedstræning og marktræ-
ning, og der var et par mark-
prøver, inden landet blev sat på 
COVID-19 nedlukning.
  Under nedlukningen havde 
Bent og jeg besøg af nogle nye 
bretonejere, som gerne ville 
have lidt tips og tricks. Det 
kunne vi jo ikke hjælpe med på 
holdtræning, men en kop kaff e 
ved vores havebord, gik fi nt an.
  Vores apporteringstræning 
blev forsinket en månedstid, og 
da den startede, var håndsprit 
blevet en vigtig del af trænin-
gen.
  For første gang kørte Bent og 
jeg i to biler til træning, ikke 

fordi vi var uvenner, men fordi 
vi delte træningen op på to 
forskellige lokaliteter, for at 
kunne overholde forsamlings-
forbuddet.
  Men det var nu sjovere, da vi 
alle kunne mødes igen.
  Vi prøvede i år at lave en alter-
nativ familiedag og mafi afest.
  Vi startede dagen med en 
udstilling, her var der fl ere 
tilmeldte hunde, end jeg havde 
turde håbe på.
  Da udstillingen var færdig, 
startede Morten og Jesper gril-
len, og vi indtog vores med-
bragte mad og drikke.
  En rigtig hyggelig dag, hvor 
vi både havde lidt alvor (det er 
meget alvorligt at gå på udstil-
ling) og en masse sjov.
  Jeg kunne godt forestille mig, 
at det bliver gentaget igen om 
at par år.
  Året blev afsluttet med en 
aften med fokus på adfærd, da 

vi oplever en stigning i uønsket 
adfærd, når vi samles til træ-
ning – se indlæg herom.
  Når nu dette skøre år er 
overstået, så kan jeg konsta-
tere, at vi ikke har haft det 
samme antal deltagere til vores 
aktiviteter.
  Men dem, der har været til 
aktiviteterne, har været enga-

gerede, og de fl este har haft et 
mål, som de har arbejdet hen 
imod. 
  Nu skal vi have planlagt næste 
års aktiviteter. Input modta-
ges med kyshånd, hvis der er 
nogen, der har gode ideer til 
aktiviteter.
  Hilsen Merete 

Ro i opfl øj - alle er koncentrerede. Foto: Lasse Iversen Hansen. 

Hovedpr¯ven 2020
Grundet Coronasituationen 
kunne der som bekendt ikke 
afholdes hovedprøve i foråret 
2020. Derfor havde bestyrelsen 
i DBK skubbet Hovedprøven til 
efteråret og i weekenden 26. 
og 27. september gennemførte 
klubben prøverne i kvalitets-
klasserne og vinderklassen. 
  Førstnævnte blev afviklet i 
Ballum med Tonny Lønne som 

overordnet terrænansvarlig. Der 
var 17 hunde tilmeldt prøven. 
Dagen startede med mor-
genkaff e hos Tonny, og efter 
velkomst og opråb gik prøven 
i gang. De 17 hunde var fordelt 
på to hold, hvor hold 1 havde 
Bjarne Nørhave som dommer, 
mens Frede Nielsen tog sig af 
hold 2.
  For begge holds vedkom-

mende var der godt med fugle, 
men de var, som Tonny også 
havde varslet, meget løse i af-
trækket, hvorfor hundeførerne 
blev opfordret til hurtig afvik-
ling af situationen. På hold 1, 
som undertegnede deltog på, 
var der fugle i det første slip, 
hvor to unghunde uforvarende 
drønede hovedkulds ind i en 
stor fl ok høns – så var linjen 

lagt. De fi k heldigvis fl ere andre 
gode chancer, og alle fi k gene-
relt deres ration af mulighed 
for fugl. 
  Som altid er det spændende 
at se de helt unge hunde, og 
i år var ingen undtagelse. Be-
dømt ud fra hold 1 (jeg så som 
bekendt ikke hold 2) må vi sige, 
at det ser lovende ud med de 
kommende generationer, for de 
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fi re unghunde på holdet gjorde 
sig virkelig godt bemærket.

Da afprøvningen var over-
stået, kunne dommerne under 
gennemgangen oplyse, at 
tæven Sjanne ved Ole Larsen 
havde opnået en velfortjent 1. 
præmie i unghundeklassen. Jeg 
var selv vidne til situationen, 
hvor Sjanne med nerver af stål 
ignorer makkerhunden, mens 
denne kommer rigeligt tæt på. 
Så det var en fl ot præstation, 
da der blev skudt over hende, 
og hun var helt rolig. 
  På hold 2 opnåede Doris ved 
Alan Larsen en 2. præmie som 
den eneste præmierede hund. 

  Samlet set betød ovenstå-
ende, at Sjanne V/Ole Larsen 
blev vinder af Rypen og blev 
hyldet som bedste unghund. 
  Doris v/Alan Larsen fi k som 
eneste hund i åbenkl. 2.pr. og 
blev bedste hund.
  Tikka Pokalen, der gives til 
den hund, der har leveret en 
stærk indsats uden at opnå 
præmiering, blev vundet af 
Martin Larsen og PVN’s Penny.
 Her fra en stor tak til de 
frivillige for indsatsen med at 
afvikle prøven, og ikke mindst 
en stor tak til dommerne, der 
dømte på en særdeles positiv 
og konstruktiv måde. Sluttelig 
mange tak til Tonny Lønne 

og familie, der endnu engang 
stillede deres hjem og terræn 
gæstfrit til rådighed for hunde-
sporten.

D. 27. oktober gennemførtes 
Dansk Breton Klubs efterårs-
vinderprøve på Gl.Toftegaard
  12 hunde var tilmeldt, og de 
blev fordelt på to hold. Dom-
mer for hold 1 var Niels Erik 
Krüger, og for hold var det Poul 
Aagaard Sørensen, der skulle 
bedømme hundene. 
  1 v. blev Rambo II De Casa Ato 
v/Poul Valdemar Nielsen med 

CK. Poul har stillet Rambo til 
fem prøver i dette efterår, og 
har opnået tre toppræmierin-
ger, så det har været et stærkt 
efterår for de to. 
  2. v blev Strandbys Bon v/Jens 
Stenhøj. Her fra et stort tillykke 
til de to placerede. 
  På årets DM skulle Poul 
dømme, og derfor overlod 
han pladsen til Jens og Bon, 
der desværre ikke opnåede en 
placering. 
  Lasse Iversen Hansen

Anni Hansen byder på bestyrelsens vegne velkommen til hovedprøven 2020. 
Foto: Lasse Iversen Hansen. 

Poul Valdemar Nielsen med Rambo og Jens Stenhøj med Bon som hhv. 1 og 2 
vinder på DBK VK 2020. Foto: Anni Hansen. 

En af de store fylder 80 år
Det sker når Harry Jensen den 
16. november 2020 fylder 80 år.
  Alle i Dansk Breton Klub 
kender Harry, som gennem en 
menneskealder har været det 
faste omdrejningspunkt for 
prøver i klubben og i Midtjyl-
land.

  Mange har gode minder fra 
hovedprøverne i Videbæk. Og 
med Harry ved roret har prø-
verne altid været en succes. 
  Harry har gennem mange år 
selv ført hund på markprøver, 
apporteringsprøver og klub-
bens C prøve. Det har givet ham 
mange præmier, men også en 
stor viden om bretons. En viden 
han gerne deler ud.
  Sammen med sin kone Birte 
har Harry på en gæstfri måde 
med tålmodighed hjulpet 
mange bretonfolk med deres 
hunde. 
  Selvom Harry ikke går så godt 
mere, følger og leder han fort-
sat slagets gang på prøverne, 
som sidst her i foråret.
  Et stort tillykke til hæders-
manden Harry
  Poul Valdemar NielsenHarry (tv) i sit es - markprøvetræning 

med glade bretonfolk. Foto: Helle 
Hagedorn

Fælles vintermøde Jylland/Fyn (ESK, DBK, DISK, DGSK) 
Det sædvanlige fælles vintermøde for Jylland/Fyn afholdes, h is 
corona-restriktionerne tillader det, mandag d. 18. januar kl. 18.30.
  Mødestedet er som sædvanlig hos Aquila Triventik, Induastrivej 
7, 5580 Nørre Aaby.
  Der er naturligvis spændende foredrag og diskussion på program-
met, som oplyses senere.
  Reserver datoen. Vi håber mødet kan afholdes, men følg med på 
klubbernes hjemmesider og FB.   Alle er velkomne.
  Hilsen
  Torben Andreasen og Anton Dahl.

Vinterm¯de

Derby
Ved Derby 2020 lykkedes det for 
John Madsen og Standbys Gaia 
(ejet af Michael Schrøder), at opnå 
en fl ot placering som 5 vinder. 
  Michael måtte grundet helbreds-
problemer afstå fra at føre Gaia 
på derbyet, og rakte herefter ud 
til John i håb om at han kunne 
overtage. 

Foto: Mia Frank Madsen.
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Danmarksmesterskabet 2020

Kongenshus Hede
Lørdag den 6. februar og søndag 
den 7. februar 2021 afholder vi 
fællestræning på Heden Vi mø-
des på parkeringspladsen ved 
Kongenshus Kro kl 09.30. Alle 
engelske jagthunde er velkom-
men. Pris 50 kr. pr dag.
  Tilmelding til Jens Have mobil 
30228202, eller E-mail jens.
have@mvbmail.dk
  Man kan bestille overnatning 
på Kongenshus Kro & Hotel
  Adresse: Vestre Skivevej 142, 
8800 Viborg, Danmark. Tele-
fon:+45 97 54 81 25

Sjælland
DPK holder vintertræning på 
Sjælland for stående hunde.
Lørdag d, 6 februar hos Tage 
Jessen ved Skibby, og lørdag 
d. 13 februar hos Niels Egholm 
Petersen ved Rønnede
  Hold øje med DPK hjemmeside, 
regioner, Sjælland for mere in-
formation om mødetid, adresse, 
tilmelding og andre datoer med 
arrangementer. 
  De bedste hilsner.  Niels, Tage 
og Peter. 
  Peter Due Mobil: 2680 1146 
Mail:  pduens@gmail.com.

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

Årets Danmarksmesterskab 
blev afviklet i det nordjyske, 
hvor hundefolk fra Hjallerup-
området i samarbejde med 
SJD stod for arrangementet. Et 
arrangement, der på grund af 
corona-situationen blev noget 
anderledes end vi er vant til. 
Således var de engelske og 
kontinentale ”skilt ad”, da for-
samlingsforbuddet på 50 skulle 
overholdes. Heldigvis valgte 
SJD at gennemføre dette års 
DM – trods situationen. 

Til dette års Danmarksmester-
skab havde følgende pointere 
kvalifi ceret sig: Fugledes Bird, 
e/f Flemming Fuglede, Spurv-
fugldalens Quincy, e/f Lasse 
Weberg, Astrups Loke, e/f 
Christian Johansen, Fugledes 
A.Mille, e/f Flemming Søren-
sen, Boelsgaards Monet, e/f 
Henning Hansen, Frierfj ordens 
Randi, e/f Jens Have, Kvint, e/f 
Tage Jessen.
  De 24 startede hunde var for-
delt på tre hold i formiddagens 
afprøvninger. Desværre var der 
et enkelt hold, hvor der ikke 
blev skudt over nogle hunde. 
I alt syv hunde fortsatte til 
eftermiddagens afprøvninger, 
der var henlagt til store, fi ne 
stubmarker på gården Striben.
  Blandt de sidste syv hunde 
var der tre pointere. Hundene 
i 2.heat var: Pointer Fugledes 
A.Mille (1A), Engelsk set-
ter Nordvestjydens Nia (1A), 
Pointer Spurvfugldalens Quincy 
(1B), Engelsk setter Nordvestjy-
dens Odin (1B), Engelsk setter 
Bjerndrups Neagu (2A), Gordon 
setter Tytingens Merlin (2A), 
Pointer Frierfj ordens Randi (2B)
  I 2.heat måtte GS Tytigens 
Merlin forlade årets DM, og der 
var således seks hunde tilbage 
i matchningen. Her startede 
Frierfj ordens Randi med en 
fl ot situation, og fortsatte 
mod Nordvestjydens Odin. Her 
blev Odin rangeret over, og 

Frierfj ordens Randi opnåede 
nok en DM-placering. Denne 
gang som nummer 5. Sidste 
år blev Randi 3.vinder og i 2017 
opnående hun at blive 2.vinder 
på DM. En imponerende række 
af præstationer af makkerpar-
ret Frierfj ordens Randi & Jens 
Have.
  Næste pointer i aktion på DM 
var Spurvfugldalens Quincy, der 
blev sluppet med Nordvestjy-
dens Odin. Efter et langt slip 
slutter Odin med en fornem 
fugletagning, og Quincy blev 
placeret som 4.vinder. Også 
Spurvfugldalens Quincy har et 

væld af topplaceringer, og det 
var første gang den placerede 
sig på DM.

Dagens sidste slip havde 
også deltagelse af en pointer, 
da Fugledes A.Mille i fi nalen 
skulle ud mod Nordvestjydens 
Odin. Mille blev i 2019 placeret 
som 5.vinder på DM, og havde 
nu muligheden for at vinde. Det 
blev et kort slip, som faldt ud 
til fordel for Fugledes A.Mille, 
som dermed vandt DM 2020. 
  Med hensyn til de forskellige 
placeringer henvises til artiklen 
om DM forrest i bladet.

Danmarksmester 2020 Fugledes A. Mille og Flemming Sørensen med pokaler og 
præmier. Foto: 

Træning på Fyn
Vinter/ forårstræning på Fyn afholder nedenstående. Engelsk Setter klub og Dansk Pointer klub.
D. 14 februar hos: Anders Varming: Mødested og tilmelding: Sødingevej 28. 5750 Ringe kl. 9,30 
telefon: 40792617. 
  D. 28 februar hos: Alex Nissen: Mødested og tilmelding: Blangstrupvej 12. 5610 Assens   Kl. 9,30 
telefon: 40434850. Efter træningen Spiser vi våre medbragte madpakker og fælles hygge.
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De fælles efterårsvinderklasser 

Op til Danmarksmesterskabet 
var der fem kvalifi kationsprø-
ver, som organiseres af de for-
skellige organisationer. På fi re 
af prøverne blev der pointere 
placeret.
  Disse var følgende: Prøven 
ved Terkelsbøl. 1.vinder med 
ck Boelsgaard Monet, Henning 
Hansen.
  Prøven ved Darket: 2.vinder 
Kvint, e/f Tage Jessen, 4.vinder 
DKJCH DKBRCH Fugledes Ultra, 
e/f Flemming Fuglede. 
  Prøven ved Tuse Næs: 1.vinder 
med ck DKJCH DKBRCH Fug-
ledes A.Mille, e/f Flemming 
Sørensen 
3.vinder Fugledes Chack, e/f 
Flemming Sørensen, 
  Prøven ved Herning: 3.vinder 
DKJCH DKBRCHFrierfj ordens 
Randi, e/f Jens Have. 

De placerede ved Terkelsbøl. Privat foto. De placerede ved Darket. Privat foto. 

De placerede ved Tuse Næs. Privat foto. De placerede ved Herning. Privat foto.

Nye Champions: Dansk Pointer 
Klub har i efteråret fået en ny 
champion. Det er Fugledes 
A.Mille (Franchannas Pointer 

Albert & Fugledes Opal), der 
med sejren på DJ`s vinderklasse 
ved Tuse Næs opnåede den 
sidste 1.vinderplacering for at 

blive brugschampion. Fugledes 
A.Mille er opdrættet af Kennel 
Fuglede og ejes af Flemming 
Sørensen 

Minihovedpr¯ve i S¯nderjylland
Efter søndagens vinderklasse 
på Djursland var afsluttet, 
kørte pointerfolkene mod syd, 
hvor der søndag aften var ar-
rangeret middag på Øster Højst 
Kro. En uformel, men meget 
hyggelig aften, hvor gode 
minder fra de fremmødte blev 
drøftet på kryds og tværs.
  Dagen efter var der to hold 
hunde i åben klasse, samt 
klubbens fornemme UKK-

prøve, hvortil der var seks 
hunde tilmeldt. Terrænerne i 
det sønderjyske var oversku-
elige og med mange fugle. 
Det betød, at de to hold i åben 
klasse var forholdsvis hurtige 
færdige, og det ene hold kunne 
nå at se matchningen i UKK.

Præmieringerne i åben klasse 
var som følger: 1. pr. ÅK Fug-
ledes Cadet – f. Jørgen Gordon 

Andersen, 
1. pr. ÅK Spurvfugldalen’s 
Teddy – f. Martin Mortensen, 
1. pr. ÅK Villestoftes Nora–f. 
Anne-Marie Larsen
2. pr. ÅK IS Vilslevs Vilslev Noa 
– Heinrich Matzen. Matchnin-
gen blev vundet af Spurvfugl-
dalens Teddy, der dermed blev 
bedste hund i åben klasse.

I UKK var der god tid til at 
afprøve de 6 hunde for dom-
merteamet Jan Koch og Erling 
Clausen. De seks hunde der 
startede i UKK var: Fugledes Di-
sel, e/f Jan Stokbæk, Fugledes 
Dina, e/f Kasper Bech Hansen, 
Fugledes Didi, e/f Flemming 
Fuglede, Boelsgaards T Elvira 
e/f Anne B Hansen, Spurv-
fugldalens Unni, e/f Carsten 
Jensen, Mjølners Audrey Am-
manda, e/f John Madsen. 
  Efter to lange slip til alle 
hunde, var der tre tilbage i 
matchningen. Disse var ran-

geret med Elvira på top foran 
Disel og Didde. I slippet mellem 
de to kuldsøskende blev Diddi 
rangeret over Disel, der dermed 
blev placeret som 3.UKK. 
Dejligt at se en ny hundefører 
som Jan Stokbæk få succes 
med sin pointer. Disel var med 
helt fremme på årets derby og 
har opnået præmiering i åben 
klasse.
  Finalen blev dermed mel-
lem Elvira og Diddi. To stilrene 
hunde af stort format. Diddi 
afgør imidlertid fi nalen, da den 
opnår en fugletagning og bliver 
vinder af årets UKK. Placerin-
gerne hermed som følger: 1. 
vinder Fugledes Didi – f. Flem-
ming Fuglede – tildeles også 
stilpokalen, 2. vinder Boelsga-
ard’s T Elvira – f. Anne Boelsga-
ard Hansen, 3. vinder Fugledes 
Disel – f. Jan Stokbæk – tildeles 
pokal for bedste søg. Tak til alle 
der var med til at gøre dagen i 
Sønderjylland rigtig rigtig god.De placerede i UKK. Privat foto.

DPK`s minihovedprøve startede 
med udstilling lørdag eftermid-
dag. På trods af, efterår ikke er 
typisk udstillingssæson havde 

dommer Gunnar Jensen 9 
hunde til bedømmelse. Ligeså 
havde fl ere valgt at møde op 
for at overværer bedømmelsen 

som tilskuer.
  Bedst i racen blev Boelsga-
ard’s A Tuxedo ejer Tom og 
Anne B. Hansen, bedst i mod-

sat køn blev Joyce des Hauteurs 
de Liane ejer Keld Nielsen, 
øvrige resultater kan læses på 
hundeweb. 

Udstilling

DANSK POINTER KLUB

Jagthunden nr. 6/2020



57

Generalforsamling

Dagsorden: 
1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning for Dansk Pointerklub 2020 
4. Fremlæggelse af regnskab 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år. På valg er : Jan Koch og 
    Peter Due. Begge modtager genvalg.
6. Valg af bestyrelses suppleanter for 1 år 2 suppleanter på valg: 

    
 Anny Didriksen og Erik Aarø Begge modtager genvalg. 
7. Valg af regions repræsentanter for 3 år til Region 5 (Sjælland) 
    På  valg er Tage Jessen og Niels E. Pedersen.
8. Valg af revisorer for 1 år. å valg er Jens Foldager og Jens Have. 
9. Indkomne Forslag fra medlemmerne senest 1. februar.
10.Eventuelt

Derby 2020
Derbyet 2020 kunne ikke 
afvikles i foråret pga corona-
udbruddet, men heldigvis 
valgte Derbyudvalget at gen-
nemføre derby 2020 som et 
efterårsderby. Med hjælp fra 
gode kræfter i det nordjyske, 
blev det et fl ot derby, hvor 
pointerne snuppede tre af de 
seks placeringer.
  Inden vi nåede så langt, 
så skulle hundene igennem 
førstedagens afprøvninger. 
Under disse afprøvninger fi k 16 
hunde 1.præmie UK og en en-
kelt havde ikke haft chance til 
fugl, så den kom med i 2.heat. 
Blandt de i alt 17 startende 
hunde på andendagen var der 
syv pointere: Top Point Athilia, 
e/f Bertil Mårsonsen, Top Point 
Purdey, e/f Alexander Brenner-
gaard, Fugledes Disel, e/f Jan 
Stokbæk, Fugledes Dina, e/f 
Kasper Bech Hansen, Fugledes 
Didi, e/f Flemming Fuglede, 
Astrups Liva, e/f Hans Nielsen, 
Boelsgaard Elvira, e/f Anne B 
Hansen.
  Afprøvningerne på andenda-

gen var henlagt til formandens 
jorde i Vendsyssel. Store, 
overskuelige stubmarker! Alle 
kunne følge med og se hvad 
der skete – TAK for det! Og 
der skete mange ting i 2.heat. 
Dommertrioen med Anton 
Dahl som ordførende, Sven 
Aage Vad og Mogens Vester-
gaard skar 10 hunde fra inden 
matchningen. Dermed var der 
syv hunde tilbage, som skulle 
kæmpe om årets derbytrofæ. 
Disse var rangeret som følger: 
Pointer Top Point Athilla 1A, 
Engelsk setter Setterlandets 
Lui 1B, Pointer Fugledes Didi 
1B, Breton Gaia 1B, Pointer Top 
Point Purdey 1B, Engelsk setter 
ØStkysten Martha 1B, Pointer 
Fugledes Disel 1B 
  Fugledes Disel trak det korte-
ste strå og forblev uplaceret. 
Fugledes Didi sluttede som 
nummer 4, Top Point Purdey 
som nummer 3, mens Top 
Point Athilia blev en suveræn 
derbyvinder 2020, ved i et fl ot 
fi naleslip at slå Setterlandets 
Lui.

Klar til fi naleslip på årets derby. Foto: Kenneth Asmussen.

Smuk stand ved Tønder. På brugsprøven ved Tønder opnåede Martin Mortensen 
og Spurvfugldslens Teddy fi k 2.præmie. Flemming Fuglede og Fugledes Chilli, 
2.præmie. Flemming Sørnsen 1.præmie med Fugledes Chack. Privat foto.

Vinterm¯de i DPK 2021
Dato: Lørdag d. 30 januar kl. 10 i Fredericia. Adresse: Gårdsplad-
sen, (Bæredygtigt Landbrug) Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia. 
 Program er ikke fastsat. Bestyrelsen spørger medlemmerne om 
forslag til gode emner. Hold øje med opslag på hjemmesiden. 
  Regionsrepræsentanterne mødes kl. 9.

Efterlysning
Artikler og billeder til Jagthunden efterlyses. Årbog 2020 er i 
gang og der vil ligesom sidste år blive forudbestilling og forudbe-
taling for at kunne få årbogen. Hold øje med hjemmesiden.

Kontingent 2021
Opkrævning af kontingent for 2021 bedes betalt senest inden 
udgangen af januar.
Ordinære medlemmer       400 kr.  - Udlændinge                       450 kr.
Husstand                              100 kr. - B- medlem og sædbank   200 kr.

Bedes indbetalt på konto i Danske Bank Reg. nr. 0933 Konto nr. 
4378127572
  Udlandet:  Swift/Bic: DABADKKK Iban nr. DK2230004378127572
  Kontingent kan også betales på mobile Pay nr. 2238 9984

Årbogen for 2020 Som sidste år vil årbogen for 2020 kun blive 
til noget ved et forudbestilt oplag på minimum 50 stk. Pris for 
årbogen bliver 100 Kr. som indbetales på samme konto/Mobil Pay 
som kontingentet.
  Forudbestilling og betaling af årbogen skal ske inden udgangen 
af december. 
  Hilsen kassereren 

Indkaldelse til Dansk Pointer Klub’s ordinære generalforsamling fredag den 26. marts kl. 20.00 på Hotel Strandparken Holbæk.
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Christian Johansen 80 år den 2. november 
 Tidligere Formand og æresmedlem i Dansk Pointer Klub

Først vil jeg tillade mig at 
nævne at dansk erhvervsliv, 
specielt i den fødevareindustri-
elle del, har nydt meget godt af 
Christians kolossale evner, ikke 
mindst medarbejderne, der 
høj som lav, vidste, at de altid 

kunne regne med ham, selvom 
han krævede en umådelig stor 
indsats af alle, ligesom af sig 
selv. Dansk slagteribranche 
havde ikke været, hvad den er 
i dag, hvis ikke Christian havde 
lagt den linje, som køres i dag.
  Jeg er fuld af beundring over, 
at man som 80 årig har den 
vitalitet og virketrang, som 
vi ser ved Christian. Dansk 
hundesport og her specielt 
DPK har også trukket meget 
på Christians evner og store 
arbejdskraft. Et mange årigt 
stort arbejde som dommer på 
topniveau, har alle vi hundefø-
rere nydt godt af.
  Det er meget sjældent en 
prøveleder har fået nej, hvis de 
har spurgt Christian om at være 
dommer, ofte har han måtte 
lade sine egne hunde blive 
hjemme, for at hjælpe andre. 
Christian har været medlem 
af dommerudvalget af to 
omgange, hvoraf den sidste del 
som formand.

  I Dansk Pointerklubs besty-
relse har Christian ydet en stor 
indsats i mange år, naturligvis 
som formand i langt de fl este. 
Her sidst tog du en arbejdsop-
gave for os alle, du indvilgede 
i at tage min plads i FJD, blive 
formand og derefter transfor-
mere FJD til SJD - Tusind tak. 
Under din ledelse kørte Dansk 
Pointer Klub som en smurt ma-
skine, og vi der har taget over, 
har haft en let opgave.
  Du har haft mange hunde, 
som har klaret sig godt, både 
på jagt og i konkurrence. Her 
kan nævnes både Rex og Brit, 
som gik til tops på vore prøver, 
men Stormosens Oliver har 
givet dig de største sejre, og 
tror jeg også de bedste timer, 
faktisk var du og Oliver kun en 
fasan fra en DM sejr i 2009.
  Nu i 2020, en måned før sin 
80 års fødselsdag, startede 
du til DM med hund-  Astrups 
Loke og ja han blev ikke 
placeret, han blev slået ud om 

formiddagen, kun fordi Loke 
var lige jagtivrig nok. Christians 
hunde er nemlig vant til jagt, 
og det kneb lidt med roen efter 
skuddet.
  I disse Coronatider har du 
valgt at passe på, ikke mindst 
fordi du i det daglige har passet 
din hustru Edith, som har væ-
ret syg. Alligevel fi nder du tid 
til en hundeprøve og derudover 
tid til dine børnebørn, som nu 
naturligvis går på jagt sammen 
med bedstefar. Således går din 
verden op i en højere enhed.
  Vi dine hundevenner, Dansk 
jagthundesport og Dansk Poin-
ter Klub ønsker dig tillykke med 
dagen og er overbeviste om, at 
vi vil få mange gode timer sam-
men fremover.
  På Dansk Pointer Klubs vegne
  Flemming Fuglede Jørgensen, 
Formand

Christian, som vi kender ham. Klar til 
slip. Foto: Niels Mølgaard.

Preben Binder 80 år
Søndag den 27. december fylder 
et mangeårig medlem af Dansk 
Pointer Klub, Preben Binder 80 
år. Pointeren har altid været 
Prebens store stjerne, og 
gennem mange år deltog han 
ivrigt i mark prøver og opnåede 

mange fl otte resultater. 
  De sidste par år har helbredet 
drillet lidt, så arbejdet med 
hunden i marken er stoppet 
en tid. Djurs gruppen har i 
mange år haft stor hjælp af 
Anni og Preben, de er altid sikre 

hjælpere ved vores arrange-
menter. Preben har jo hvert år 
styr på markerne i Ørsted enge, 
hvor unghundene kæmper om 
Skydestokken.
  Dansk Pointer Klub ønsker dig 
et stort tillykke med fødselsda-

gen og ønsker for dig, du får en 
dejlig dag. 
  På Dansk Pointer Klubs vegne
  Børge.

Svend Buchhave 80 år
Onsdag den 4. november fyldte 
Svend Buchhave 80 år.
Svend er først og fremmest 
indehaver af Kennel Metrine-
lund. En markant og særdeles 
respekteret pointerkennel i 
Danmark og udlandet. Kendt 
for opdræt af særdeles smukke 
og stilrene pointere med de 
gode velkendte adelsmærker i 
fokus.
  Herudover har du Svend, altid 
stillet dig selv, dit hjem og dine 
terræner til rådighed for arbej-
det med vore stående engelske 
hunde. Du har særligt været 
en drivkraft i det fynske med 
træning, markprøver og besty-
relsesarbejde i de traditionsrige 
jagthundeklubber på Fyn. Du 
har herudover også haft en lang 

karriere som markprøvedom-
mer. Du var respekteret og 
kendt som en dommer med et 
særligt godt øje for de engelske 
hundes adelsmærker, fart og 
stil, men samtidigt med krav 
om gode brugsegenskaber på 
praktisk jagt.
  Du har også ydet en kæmpe 
indsats i regi af Dansk Poin-
terklub og for det har du også 
modtaget Dansk Pointerklubs 
fortjenstmedalje i sølv. Der 
kunne og burde nævnes mange 
hunde her fra dit opdræt, men 
listen ville blive meget lang. 
Dog skal der dog nævnes hunde 
fra et særligt kuld, nemlig Pele, 
Maja og Sippe. Fantastiske 
hunde fra den tidlige start af 
kennel Metrinelund, og som 

har sat sit præg på de fynske 
pointere i fl ere kenneler. Det 
kan du være stolt af.
  Der kan ikke herske nogen 
tvivl om, at du er en særdeles 
dygtig hundemand og avler, 
som har sat sit præg på de 
danske pointere. Det er er vi 
i Dansk Pointerklub meget 
taknemmelige for. Men sådan 
et kæmpe arbejde, kan ikke 
klares alene. Du har altid haft 
Karen som en kæmpe hjælp og 
støtte i dit arbejde med og for 
pointeren. Det er vi mange der 
har nydt, særligt i forbindelse 
med jeres gæstfrihed på Me-
trinelund. Der skal også herfra 
lyde en kæmpe tak til Karen.
  Kære Svend, vi i Dansk Poin-
terklub ønsker dig stort tillykke 

med de 80 år og takker dig 
endnu en gang for dit arbejde 
med pointeren. Vi ønsker dig 
og Karen samt kennel Metri-
nelund, alt mulig held og lykke 
frem over.
  På vegne af Dansk Pointerklub
  Joakim Skovgaard Larsen.

En altid veloplagt Svend. Privat foto.
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DM 2020

Træning på Fyn
Vinter/ forårstræning på 
Fyn afholder nedenstående. 
Engelsk Setter klub og Dansk 
Pointer klub.

D. 14 februar hos: Anders Var-
ming: Mødested og tilmelding: 
Sødingevej 28. 5750 Ringe kl. 
9,30 telefon: 40792617. 

D. 28 februar hos: Alex Nis-
sen: Mødested og tilmelding: 
Blangstrupvej 12. 5610 Assens   
Kl. 9,30 telefon: 40434850. 
Efter træningen Spiser vi våre 
medbragte madpakker og fæl-
les hygge.

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

Danmarksmesterskabet for 
stående jagthunde, engelske 
racer, afholdtes den 11. oktober 
ved Hjallerup. Den højst præ-
mierede engelsk setter denne 
dag, blev 2. vinder Nordvestjy-
dens Odin ved Kurt Nedergaard. 
  Kurt fortæller om dagens 
prøve: – Jeg oplevede, det var 
en rolig og smuk dag med gode 
terræner skytter og dommer-
team. Der var god stemning 
hele dagen. På grund af at jeg 
løb ind i sygdom, havde jeg kun 
kort tid til at træne Odin i, så 
det var også en stor personlig 
sejr bare at være med til DM. 
Det blev til en værdig 1.vinder 
til Flemming Sørensen med 
sin pointer Fugledes Mille. 
Han havde nu også revanche 
til gode, da jeg vandt over ham 
og hans Breton i DM-fi nalen i 
1999 med Nina. Odin måtte ud 
i otte slip inden 2. pladsen var 
hjemme, så der var han godt 
træt på grund af den lidt man-
gelfulde træning. Odin er kun 
tre år og vandt allerede sidste 
år ESKs Efterårsvinderklasse. 
  Det er langt fra første gang, 
at Kurt oplever at komme op i 
toppen af DM. Nordvestjydens 
Nina og Ciwa er begge blevet 
tildelt den fornemme titel som 
Danmarksmester. Hertil har 
Nordvestjydens Chirak to gange 
stået placeret som 1 vinder på 
DKK´s Mesterskabsprøve. Ken-
nel Nordvestjydens har vundet 
Engelsk Setterklub´s opdætter 
pokal hele ni gange.
 

 – Den bedste hund, jeg har 
haft, er nok INTBRCH Nord-
vestjydens Ciwa. 1.vinder, 2.vin-
der og 4.vinder ved DM. Otte 
gange 1.vinder i vinderklasser, 
så det var tæt på tredobbelt 
brugschampionat. Nordvest-
jydens Ciwa er i øvrigt mor til 
Nordvestjydens Odin, fortæller 
Kurt.

Kurt fi k sin første engel-
ske setter Nina i 1969 og er 
fra barnsben opvokset med 
engelsk setter som jagthunde i 
familien. Kurt startede Kennel 

Nordvestjydens tilbage i 1980 
og kunne fejre 40-års jubilæum 
den 13. august 2020.
  Kennel Nordvestjydens star-
tede med første kuld i 1980 af 
Niholys D Fenja og Vestfyns 
Nickel. Fenja er efter tophun-
den Mastermyrs G Mackie. 
Derefter er det blevet til mange 
hunde og præmieringer gen-
nem årene. Gennem de sidste 
40 år har Kennel Nordvestjyden 
avlet ca. 38 kuld, hvilket svarer 
til ca. 270-300 hvalpe fra ken-
nelen. 

Kurt Nedergaard med 2. vinder DM Nordvestjydens Odin. Foto: Harris Jensen.

Foto: Alex Nissen.

Odin på hjemlige jagtterræner i Thy ved 
Vesterhavet. Foto: Kurt Nedergaard.
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Nytårshilsen fra bestyrelsen
Engelsk Setter Klubs bestyrelse 
vil gerne benytte lejligheden 
til at takke alle vores medlem-
mer, samarbejdspartnere og 
sponsorer for den store velvilje 
og opbakning, som de har vist 
klubben i 2020
  Her på slutningen af året 
2020 kan vi se tilbage på et, for 
klubbens vedkomne, lidt trælst 
år, som i den grad har været 
præget af Covid-19.
  Afl ysning af hovedprøven var 
nok det værste, en prøve som vi 
jo alle ser frem til år efter år.
  På prøverne, som alligevel 
er blevet afholdt, har vi igen 
klaret os godt, og der er igen 
kommet mange nye hunde 
frem på scenen.
  Særligt i UK, AK og på brugs-
klasserne har vi klaret os godt, 
taget i betragtning, at alle 
prøverne i foråret ikke blev til 
noget.
  Det er blevet til 24 x 1. præmie 
i UK, 6 x 1. præmie i AK, og 3 x 
1. præmie i BK. Og igen ser vi, 
at det er helt unge hunde, der 
klarer cuttet til VK - dejligt at vi 
hele tiden får nye med.

  Efterårets vinderklasse blev 
afholdt helt oppe i nord ved 
Ålbæk. Og på trods af store 
afstande for nogle og Covid-19, 
konfi rmationer m.m., var vi 
alligevel 35 hunde til start. Flot 
med så stor en vinderklasse. 1. 
vinder med CK blev Sisto ved 
Jan Andreasen.
  DM 2020 blev vundet af 
Fugledes A- Mille. Vi fi k pla-
ceret tre hunde. 2. vinder blev 

Nordvestjydens Odin, 3. vinder 
Bjerndrup´s Neagu og 6. vinder 
blev Nordvestjydens Nia.
   Slutteligt vil jeg gerne takke 
alle vores medlemmer, der har 
ydet en indsats for Engelsk 
Setter Klub i Danmark, og 
ønske alle præmierede og 
placerede hunde i 2020 et stort 
tillykke.
  Jeg vil også gerne benytte 
lejligheden til at takke alle, der 

i årets løb har været med til 
at hjælpe os; rigtig mange har 
ydet et stort arbejde.
  Engelsk Setter Klubs besty-
relse ønsker alle medlemmer 
og deres familie en rigtig 
glædelig jul samt et godt og 
lykkebringende nytår.
  På vegne af Bestyrelsen
  Allan Nissen

De præmierede ved efterårsvinderklassen 2020. Foto: Privat.

25 år med Engelsk Setter
De fl este engelsk setter folk 
kender Mette Kühl. Gennem 
mange år har Mette været at 
træff e til de fl este ESK ar-
rangementer, hvor hun med sit 
smittende humør giver gode 
råd og positiv opbakning til 
os andre. Den 8. oktober 2020 
rundede Mette 70, og gennem 
årene er det blevet til mange 
jagt- og hunde oplevelser.
  Mettes Kennel Klintholm er 
også kendt af de fl este. Især 
i de senere år med Klintholm 
Basserne (Bjerndrups Mikkel og 
Jærviræmeen Emilia), hvor vi 
særligt har stiftet bekendtskab 
med Klintholms D Asko ved 
Jan Marinussen, Klintholms 
D Arthur ved Klaus Olesen og 
Klintholms D Asta ved Mette 
Kühl.
  Næste skud på stammen er 
Trafallets Svea (Bjerndrups 
Mikkel og Landborgens Miss 
Marple), som Mette hentede 
hjem fra Sverige i august. Vi 
ønsker hjertelig tillykke med 
det hele. Det bliver   spæn-

dende at følge Mette og hun-
dene fremover.
  Redaktionen

Mette på en glad jagtdag med Klint-
holms D Asta. Foto: Ejvind Larsen.

Fælles vintermøde Jylland/Fyn (ESK, DBK, DISK, DGSK) 
Det sædvanlige fælles vintermøde for Jylland/Fyn afholdes, h is 
corona-restriktionerne tillader det, mandag d. 18. januar kl. 18.30.
  Mødestedet er som sædvanlig hos Aquila Triventik, Induastrivej 
7, 5580 Nørre Aaby.
  Der er naturligvis spændende foredrag og diskussion på program-
met, som oplyses senere.
  Reserver datoen. Vi håber mødet kan afholdes, men følg med på 
klubbernes hjemmesider og FB.   Alle er velkomne.
  Hilsen
  Torben Andreasen og Anton Dahl.

Fælles vintermøde Sjælland (DGSK, ESK, DISK)
Mødet afholdes i Ringsted og omegns jagtforenings klubhus tors-
dag den 14. januar 2021 kl. 19.00.

Vinterm¯der

  I 2015 er Allan Wermuth Bak Jensen blevet medejer af Kennel 
Nordvestjydens. Allan startede med stående jagthund i 1991, og 
har haft engelsk setter de sidste 18 år.
  Kurt fortæller videre: – Allan og jeg vil gerne have smukke hunde 
også stilmæssigt. Målet er dressurbare og nervestærke hunde, 
med et fl ot og stort søg og godt fuglearbejde. Jagten sætter jeg 
meget stor pris på. Mine hunde bliver brugt til næsten alt slags 
jagt. Allan og jeg vil forsætte af den vej, vi er i gang med. Linjeavl 
på vores gamle stammer, blandet med lidt nyt indimellem.
  Redaktionen
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Julehilsen fra bestyrelsen

Aktiviteter

I år får du ikke en aktivitets-
oversigt i dette nummer af 
Jagthunden, du skal i stedet 
fi nde den på www.dgsk.dk 
  Aktivitetsoversigten kan i 
disse COVID-19 tider alligevel 
kun blive vejledende, men vi 
håber at både kvalitetsklas-
ser og konkurrenceklasser kan 
afholdes hen over hele foråret. 
Der bliver nok restriktioner, vi 
skal overholde, og det er så 
op til os alle at bevise, at det 
ikke behøver være et problem, 
og på den måde vise vejen for 
vores sport. 
  De sociale arrangementer 
bliver måske begrænsede, men 
lad os glædes over det, vi kan 
gøre sammen med andre glade 
hundefolk.
  Følg med på hjemmesiden 
og Facebook som opdateres 
løbende.

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

Det herrens år 2020 nærmer sig 
sin afslutning, og mon ikke de 
fl este af os tænker, at det ikke 
gør så meget. Sikke et år. Det 
var ikke mange prøver, vi fi k 
lov at gennemføre i foråret, og 
i skrivende stund har Covid-19 
igen lagt stramninger ned over 
vores aktiviteter. Heldigvis er 
de fl este af efterårets prøver 
gennemført, og jagten med 
stående hund er noget, man 
ikke behøver at samles ret 
mange om, så der er vi ikke så 
hårdt ramt.
  Det har været en udfordring 
at holde aktiviteterne i gang 
rundt omkring, og der er lagt 
mange kræfter i at sikre, at ar-
rangementerne kunne afholdes 
under hensyntagen til de gæl-
dende krav fra myndighederne. 
Der skal lyde en stor tak til alle 
jer, der har taget udfordringen 
op og holdt så meget som 
muligt i gang. Hvad er det hele 
værd, hvis vi ikke kan mødes 
og træne lidt sammen? Hvad er 
alle træningstimerne værd, hvis 
vi ikke kan mødes, og se om 
træningen har båret frugt på en 
prøve eller en udstilling?
  I en situation, som nu hvor de 
store fællesjagter må afl yses, 
er der rig mulighed for at gå 
på jagt med din gordon setter. 
Brug den til det, den er skabt 
til i skoven eller på marken. 
Man kan eventuelt tage et par 
konsortiemedlemmer eller gæ-
ster med og lade dem fælde en 
fugl for en stående hund. Det 
vil helt sikkert give de fl este 
en rigtig god jagtoplevelse, og 
det er her, man virkeligt ser 
værdien i de mange timers 
træning.
  Lad os glemme 2020 og se 
fremad. Det kommende år 
bliver helt sikkert ikke normalt, 
men det bliver forhåbentligt 
lidt mindre unormalt. Sædva-
nen tro arbejdes der allerede 
nu hårdt på at planlægge 

de større arrangementer, og 
forberedelserne til DGSK’s 100 
års jubilæum i 2022 er også 
godt i gang. Det bliver en stor 
begivenhed, og vi får brug for al 
den hjælp, vi kan få, så hold Jer 
ikke tilbage, når vi melder ud 
om opgaver.
  Udover de mange formelle og 
planlagte aktiviteter håber jeg, 
at vi kommer til at se lige så 
mange uformelle og spontane 
aktiviteter i det kommende år, 
som vi har set i 2020. Det er 
vigtigt, at vi hjælper hinanden 
og træner sammen, og det er 
specielt vigtigt, at vi husker at 
få nogle af de nye medlemmer 
med.
  Når vi så taler om jer nye, så 
er det jo også vigtigt, at I selv 
holder jer til. Træningen af hun-
den er den samme, uanset om I 
ønsker at gå på markprøve eller 
blot ønsker en lydig jagthund. 
Finder I det svært at komme i 
kontakt med andre setter-folk 
i jeres nabolag, så kontakt os 
i bestyrelsen, så fi nder vi på 
noget.

  Det kommende år vil besty-
relsen igen stille forslag om en 
række ændringer i klubbens 
vedtægter. De fl este ændringer 
sker som led i en modernise-
ring, der skal gøre vedtægterne 
mere tidssvarende, men der vil 
også blive stillet forslag om en 
reduktion i antallet af bestyrel-
sesmedlemmer. Alt sammen 
var planlagt til gennemførelse 
ved sidste års generalforsam-
ling, der blev afl yst sammen 
med afl ysningen af hoved-
prøven. I vil modtage mere 
information herom sammen 
med indkaldelsen til general-
forsamlingen 2021. Vi håber I 
vil bakke op om tiltagene.
  Med disse ord vil jeg på besty-
relsens og egne vegne ønske jer 
og jeres kære en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår.
  Med venlig hilsen
  Peter Jensen

Foto: Tero Soronen.

Point til årspokaler 2020
Årspokaler 2020 – point skal indsendes senest den 27.12.2020. 
  De der ønsker at komme i betragtning til DGSK’s Årspokaler 2020, i henhold til proportionerne i 
årbogen, bedes indsende pointopgørelser, senest den 27. december til følgende mail:dgsk@dgsk.
dk.
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Dansk Gordon Setter Klubs vinderklasse 

En solrig septemberdag afholdt 
Dansk Gordon Setter Klub sin 
vinderklasse i Bjert ved Kolding.
  Vinderklasse er altid en spe-
ciel prøve, mange timer ligger 
for de fl estes vedkommende 
bag, inden hunden har kvalifi -
ceret sig til denne klasse.
  13 forventningsfulde ekvipa-
ger stillede, nogle var meget 
garvede hundeførere, andre 
helt nye i vinderklassen, men 
alle var spændte på dagen; det 
her var mere end blot en almin-
delig markprøve.
  Der er ingen tvivl om, at i 
vinderklasse er konkurrencen 
benhård, men til trods for det, 
var det stadig en rigtig hyggelig 
dag. Det virkede som om, at de, 
som havde prøvet det før, godt 
vidste, at de nye  i VK måske 
var en kende mere nervøse, så 
med godt humør og mere eller 
mindre gode vittigheder blev 
presset lettet lidt.
  Prøven gik i gang, og vind, vejr 
og fugle var med alle. Det var et 
publikumsvenligt terræn, hvor 
man i de fl este slip kunne følge 
godt med i, hvad der skete. 
Hundene lagde gode søg op, og 
fi k dækket markerne godt af.

  Vajskær Cora var ude i et af de 
første slip, hvor hun fi k stand 
for høns. Der blev dubleret 
over hende og hun apporte-
rede begge fugle. Senere blev 
der også skudt over Åens Hot 
Beauty med godkendt apport.
For andre drillede det lidt med 
manglende rejsning, prelninger 
og for meget stiksøg gjorde at 
feltet skrumpede ind.
  Bedømmelsen var hård men 
retfærdig, og da vi nåede mid-
dag var der ni hunde tilbage. 
Der var skudt over to hunde, så 
de tilbageværende skulle nu ud 
og fi nde fugl.

Frokosten blev afholdt 
udendørs, bagsmækken på en 
bil kan sagtens fungere som 
spisestue, og da vejret samti-
dig var rigtig godt, var det en 
sand fornøjelse at spise ude. 
Stemningen var som altid rigtig 
god. Humøret var højt, også 
selvom nogle hunde ikke helt 
havde præsteret som ønsket. 
Men når gordon setter folket 
mødes, er det altid med en god 
og hyggelig stemning, også 
selvom vi skal ud og konkurrere 
mod hinanden. God sportsånd 

VK blev i år afviklet på fantastiske terræner i smukke omgivelser. 
Foto: Anne Eliasen.

Dagens to glade vindere og videre til DM: Linda Clemmesen m. Vajskærs Cora og 
Bjarke Farsinsen m. Åens Hot Beauty. Foto: Anne Eliasen.

Et ganske særligt DM 
I år satte Coronavirus sit præg 
på Danmarks Mesterskabet for 
stående engelske jagthunde. 
Gordon setterne var repræsen-
teret med fi re ekvipager: Anton 
Dahl/ Troldmarkens Jill Sif, 

Linda Clemmesen/ Vajskærs 
Cora, Bjarke Farsinsen /Åens 
Hot Beauty og Peter Jensen/
Tyttingens Merlin.
  Vores fi re deltagere siger sam-
stemmende, at det var godt, 

at DM blev afviklet, men også 
at de vil huske det for at være 
anderledes og dermed helt 
specielt på fl ere måder.
  Festivitassen, jagthornsblæ-
serne om morgenen og tilsku-

erne manglede, til gengæld var 
der indført båse, som holdene 
blev samlet i inden start, og vi 
andre måtte følge med på de 
sociale medier. 

– I sidder i vejen for mit udsyn. Foto: Anne Eliasen. 

hersker også på sådan en dag.
  Der var masser af fugle, og der 
blev vist godt hundearbejde, 
men det drillede lidt for hunde 
og førere at fi nde fuglene om 
eftermiddagen. 
  Der blev sorteret yderligere fra 
i løbet af eftermiddagen, og da 
2. heat var overstået, var der 
stadig kun to hunde, der var 
skudt over.
  Vajskær Cora, ført af Linda 
Clemmesen og Åens Hot 
Beauty, ført af Bjarke Farsinsen 
skulle ud i matchning. 

  Efter et kort slip, var dom-
merne enige, Cora blev 1.vinder 
og Hot Beauty blev 2.vinder. 
Dermed var disse to ekvipager 
udtaget til DM. 
  Det var to meget glade vindere 
og en meget rørt Linda. Mange 
tanker og minder gik gennem 
alle, da Linda sad som en vel-
fortjent 1.vinder med Cora ved 
sin side.

DANSK GORDON SETTER KLUB
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De fi re ordon etterne og deres førere ind afprøvningerne startede på DM 2020. 
Foto: Anne Geisler Elmgreen.

Foto: Anton Dahl.

Hovedpr¯ve 19.-21.-marts 2021
DGSK´s hovedprøve afvikles i 
2021 i Nordjylland, som er sær-
lig kendt for dygtige terrænle-
dere, fl otte store marker, godt 
humør, vind i håret og rigtig 
højt til himlen. 
  Standkvarter: Sæby Spektrum 
& Hotel, Sæbygaardvej 32, 
9300 Sæby. Tlf. 98 46 36 50.
  Alle vores medlemmer har gi-
vet udtryk for, at det er absolut 
bedst at have standkvarter, 
hvor alle kan bo samlet. Det har 
vi på Sæby Spektrum & Hotel, 
så ring allerede nu og reserver 
dit værelse. Overnatningen 
betales ved afrejse, og det er 
meget rimelige priser, husk at 
sige at du kommer med DGSK 
– læs mere om dette på vores 
hjemmeside: www.dgsk.dk
  Bestilling af lækker forplejning 
sker også fra link på hjemme-
siden. 

Prøverne tilmeldes via www.
hundeweb.dk (lægges på når vi 
nærmer os), og er åben for alle 
engelske racer. Prøven afvikles 
blot seks dage efter, at Dansk 
Jagthunde Derby er løbet af 
stablen, hvis nogen trænger til 
en hel uge med prøver, er der 
mulighed for dette.

Med hensyn til COVID-19 så 
følger vi udviklingen, koordine-
rer, planlægger og informerer 
jer løbende op til prøven på 
hjemmesiden og Facebook. 
Vores første prioritet er god af-
prøvning af hundene. Vi håber 
på det bedste. 

Prøveleder Ole Kai Frank tlf. 
+45 28 60 01 31, prøvesekretær 
Anton Dahl tlf. +45 22 74 80 40.

Alle fi re førere fortæller om 
prøvens op og nedture. Anton 
kan ikke lade være at grine lidt, 
da han fortæller om Jill Sif, der 
efter en fl ot situation, med ro i 

opfl øj og skud, ikke kunne stå 
for en sprællende fugl og derfor 
knaldapporterede!
  Bjarke fortæller også om en 
knaldapport iandet slip, der 

smed Beauty ud af konkur-
rence.
  Linda beretter om, at Cora 
lagde et for jagtligt søg – 
måske forudså hun, at de var 
endt på det hold med færrest 
fugle, og tænkte at fuglene 
helt sikkert ikke sad midt på 
markerne denne dag! Ingen af 
de tre ekvipager kom dermed 
med efter frokosten, som i år 
blev indtaget i bilerne. 

Peter og Merlin havde en noget 
bedre dag. De kom igennem 
formiddagen med en god fug-
letagning, og blev overført til 
2. heat med 2A. Flere fortæller 
hvordan Merlin på dagen gik 
som en drøm, og hans range-
ring efter frokost gjorde, at han 

med lidt held kunne komme på 
podiet.
  Da Merlin som den første 
skal slippes, vurderer Peter, at 
fuglene må ligge i lavningen 
væk fra vejen og deltagerne. 
Desværre står der et par rådyr 
ved hegnet, og de lokker Merlin 
med på en løbetur! Skuff elsen 
er naturligvis enorm hos Peter, 
men også hos fl ere andre der 
havde drømt om en af de sorte 
settere på podiet igen i år. 
  Linda, Bjarke og Peter – der 
alle deltog i DM for første gang 
– er sammen med Anton enige 
om én ting; de stiller gerne på 
DM igen næste år.

Fælles vintermøde Sjælland 
(DGSK, ESK, DISK)
Mødet afholdes i Ringsted og 
omegns jagtforenings klubhus 
torsdag den 14. januar 2021 kl. 
19.00.

Fælles vintermøde Jylland/Fyn 
(ESK, DBK, DISK, DGSK) 
Det sædvanlige fælles vinter-
møde for Jylland/Fyn afholdes, 
h is corona-restriktionerne til-
lader det, mandag d. 18. januar 
kl. 18.30.

  Mødestedet er som sædvanlig 
hos Aquila Triventik, Induastri-
vej 7, 5580 Nørre Aaby.
  Der er naturligvis spændende 
foredrag og diskussion på pro-
grammet, som oplyses senere.
  Reserver datoen. Vi håber 
mødet kan afholdes, men følg 
med på klubbernes hjemmesi-
der og FB.   Alle er velkomne.
  Hilsen
  Torben Andreasen og Anton 
Dahl.

Vinterm¯der - kom og vær med

Glæd dig til næste nummer
DGSK arrangerer en del prøver 
i løbet af året, ud over de 
andre ting som eks. udstilling, 
træningsture, vintermøder, 
Setterdage m.m.. 
  I næste nummer kan du glæde 
dig til en artikel om Skovfug-
leprøver, prøver vi de senere 
år har afholdt på Læsø og 

Sydsjælland. Skovfugleprøven 
er en helt speciel prøve, da man 
her går efter snepper i skov, 
noget der blandt andet kræver, 
at din hund kan tilpasse sit søg 
fra de åbne vidder på marken 
og holder kontakten med dig 
som fører. Men mere om det i 
næste nummer

En af de hunde der markerede sig godt på efterårets prøver. Det er Åens Uniq ved 
ejer og fører Preben Pedersen. Foto: Christina Bak.

DANSK GORDON SETTER KLUB
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DISK’s efterårsvinderklasse 2020DANSK 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

Den årlige efterårsvindeklasse 
blev afholdt ved Gørlev. Vores 
gamle formand Jørgen Jensen 
var vanen tro prøveleder, og 
som altid var det et velorgani-
seret arrangement i hyggelige 
og gæstfrie omgivelser Til at 
styre slagets gang havde DISK 
inviteret Bjarne Nørhave, Lars 
Nielsen (Ordf.) og Poul Ve-
stervang
  Fuglene var ikke helt jævnt 
fordelt over de tre hold, men 
sådan er jagt. Vi har valgt en 
fritidsinteresse, hvor vi er 
aktører på naturens præmis-
ser, og i sidste ende er det vel 
derfor, vi elsker vores hunde og 
de oplevelser, vi har sammen 

i naturen. Der blev skudt over 
tre hunde på det ene hold, og 
podiet endte efter 2. heat og 
matching således
1. vinder: Irish Power Game’s 
Adeen / Ole Schmidt
2. vinder: Vilslev Nilsson / 
Heike Sporleder
3. vinder: Tyson / Per Pedersen
  Stort tillykke til de vindende 
hunde 
  På Vinderklassen fi k DISK 
skænket et billede Kennel 
Sallingboens med følgende 
proportioner: Billedet som er 
evigt vandrende skal uddeles 
til den bedste Irske Setter på 
efterårs DM 

Billede skænket af Kennel Sallingbo-
ens. Foto: Christina Bak.

De placerede hunde og deres førere.
Foto: Christina Bak.

Kom til Kongenshus
Dansk Irsk Setterklub holder afholder igen i år trænings weekend på Kongenshus d. 27. og 28. feb. 2021. Kl. 9.00 ved hotellet. Alle racer 
er velkomne. Det koster kr. 50,00 pr hund at deltage. Pengene går til bevarelse af stier på Kongenshus. Tilmelding skal ske til persu-
sanne@mail.dk eller til Per. På 51 53 21 55. 
  Med venlig hilsen Per Pedersen.

Træning på heden en kold men klar februar dag i 2017. Foto: Frank Krøyer.
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Skovfuglejagt i Sverige

Danske fuglejægere tager 
oftest på rypejagt i fj eldet, 
når de skal jage i Sverige, med 
deres stående hund, og det 
var faktisk også den indstilling 
Helge Knudsen og jeg havde 
haft siden vores første fj eldtur i 
2007. Vi havde tidligere sluppet 
hundene i skoven på vej op til 
fj eldet, men havde aldrig fun-
det de vises sten i kunsten, at 
gå på jagt i skoven efter Urfugl, 
Jerpe og og Tjur.
  I år skulle det være det 
så være. Vi havde egentlig 
planlagt et par fj eldprøver på 
Gordon Castle i Norge på vejen 
til Sverige, men det satte Co-
ronaen’en en eff ektiv stopper 
for. Da forbuddet mod at tage 

til Norge kom pludseligt, og vi 
havde afsat tiden, tog vi afsted 
allerede lørdag d. 22. august, 
man kunne vel altid bruge 
noget træning på disse, efter 
sigende, svære skovfugle.
  Kl. 7.00 om morgen efter ca. 
1.100 km lander vi i vores træ-
ningsområde ved Svenstavik. 
Vejret viste sig fra den absolut 
bedste side denne morgen, 
omend det blev en smule for 
varmt senere på dagen. Efter 
fem minutters kørsel på skov-
vejen, ser vi en stor tjurkok 
sidde på en stub fem meter fra 
vejen (og os). I vores befi ppelse 
glemmer fuldstændigt at tage 
et billede af denne smukke 
fugl, der efter et min. forlader 

os med majestætiske vingetag. 
Vi kigger på hinanden – det var 
en god start.
  Vi mødte dog ingen tjur resten 
af dagen, men har nogle gode 
situationer for urfugl. Godt 
brugte efter 1.100 km og otte 
timers træning i træk uden 
søvn, kører vi de sidste 200 km 
til vores hytte i Åre. 
  De efterfølgende dages jagt 
gav mange situationer for 
alle vores fi re irske settere for 
urfugl og tjur, men skovfugle 
er bestemt ikke nemme at 
komme til skudhold på, selvom 
hunden har stand.
  Skovfuglejagt er en meget 
spændende form for jagt, hvor 
du simpelthen er tvunget til 

at bruge stående hund for at 
bringe fugl for bøssen. I forhold 
til rypejagt ser du ikke din hund 
arbejde så meget i det åbne 
landskab, det opvejes dog rige-
ligt af det udfordrende miljø, 
som hunden (og du) skal lære 
at tackle. 
  Da vi egentlig havde planlagt 
at skulle på prøve Norge, havde 
vi booket en hytte forholdsvis 
langt oppe i Sverige. Det er 
dog ikke nødvendigt at køre så 
langt for at kunne gå på skov-
fuglejagt. En anden meget stor 
fordel er, at der er rigtig meget 
skov i Sverige der ligger øst/
syd for Odliensgrænsen, som er 
en administrativ fj eldgrænse, 
og der behøver man ikke at 
vente til d. 15. september med 
at jage.
  Vi fandt måske ikke de vise 
sten, men gnisten er tændt, 
og det er ikke sidste gang, der 
skal prøves kræfter med denne 
spændende jagtform. 
  Frank.

Udsigten fra hytten. Fantastisk skue i solskin. Foto: Frank Krøyer:

Efter en god situation og en fældet 
Tjurhøne fejler humøret ikke noget. 
Foto: Helge Knudsen.

Efterårets markpr¯veresultater for irske settere

Vores smukke og eff ektive røde jagthund har vist sig særdeles godt frem her i efteråret. Specielt varmer det at se alle de nye 
hundeførere, der viser den irske setter frem på markprøve på en overbevisende måde. Det lover godt for næste års sæson, at 
bredden på hunde og førere aldrig har været større.
  Rigtigt mange har klaret det godt bl.a. 17 gange 1. præmie, men alligevel skal der nævnes nogle ekstraordinære præstationer: 
Den erfarne hundefører Ole Schmidt har med Irish Power Game’s Adeen, opnåede fantastiske to gange. 1. vinder placeringer på 
en sæson. Sarah Cecille er ” Back in Bussiness” og har været hele tre gange på skamlen dette efterår. Ligeledes er det supergodt 
gået af den nye hundefører Heinrich Marzen, der med Vilslev Noa opnåede hele fi re præmieringer herunder 1. Pr. i både åben 
klasse og 1. pr. brugsklasse. 
  Der ønskes stort tillykke til alle de præmierede ekvipager.
 Alle præmieringer kan naturligvis ses på klubbens hjemmeside.

DANSK IRSKSETTER KLUB
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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. 6/2020

RUBRIKANNONCER

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

www.agerhons-opdraet.dk
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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.

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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Bruger du stadig KUN  
mælkesyrebakterier ved diarre?

- til både hund og kat

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

Genop
re

tt
er

 ta
rm

balancen

www.bivet.nu/dk & find nærmeste forhandler

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

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

ABCD

Canikur Pro New look 297x210 + 3 Boehringer Ingelheim 2020 DK.indd   1 19-Aug-20   2:12:10 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


