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Resultatbog 
Husk at rekvirere resultatbog på 
din hund i god tid inden dens første 
prøve eller udstilling.
Kopier af DKK´s ejerforholdsattest 
(ikke stambog) og Dansk Hundere-
gisters registreringsattest sendes 
til: Kirse Overgaard, Søbreden 47, 
st.tv. 2820 Gentofte. Mrk. Resultat-
bog. 
Tlf.: 3965 4790 - Mobil: 2710 4797
 
Resultatbogen koster 50 kr. Beløbet 
vedlægges i check, eller overfø-
res via netbank til konto 0225-
0016792667.

FJD´s hjemmeside
FJD´s nye hjemmeside skulle nu være helt i 
orden.
  Du vil her kunne holde dig opdateret om 
arrangementer, regler mm.
  Som noget nyt har vi lavet et afsnit om 
vildtpleje. Her kan du hente inspiration til 
biotopleje, opdræt og udsætning.
  Her vil du kunne holde dig orienteret om de 
regler og love, som gælder på området.
  Her kan du også se fi lmen Agerhønen og det 
moderne landbrug.
  Klik ind på www.fjd.dk

F.Ø.

Hvervekampagnen
Fik du indsendt en liste over de personer, 
som du gennem det seneste år har fået ind-
meldt i den ene eller den anden specialklub?
  Hvis ikke, så kan det nås endnu. Send 
en mail eller et brev til radaktionen med 
oplysninger om de nye medlemmer, du har 
hvervet.
  husk at skrive hvilken specialklub de er 
indmeldt i.

Redaktionen

Vildtudbytte
Huskede du at få indberetet dit vildtudbytte 
for sæsonen 2009-10?
  Hvis ikke, så må du hellere skynde dig at få 
det gjort. 
 Hvis vi skal undgå yderligere indskrænknin-
ger i jagttiderne, er det vigtigt, at det årlige 
vildtudbytte er så korrekt som muligt. 
  Det gælder også de fugle, du evt. har ned-
lagt under
træning eller 
markprøver.

Redaktionen

To år som dommer.
Jeg har nu dømt i to år som markprøvedom-
mer og må sige, at det har været en udpræget 
fornøjelse. Hundeførerne og prøvelederne 
tager virkelig godt imod de nye indenfor dom-
merstanden. Jeg synes der generelt hersker en 
rigtig god sportsånd indenfor hundesporten.
  Selvfølgelig vil der være et udbrud ind i mel-
lem, når temperaturen er lidt høj, og dømnin-
gen går en lidt imod, men heldigvis foregår 
tingene jo udenfor, og der er som bekendt 
dejligt højt til loftet. 
  Nye dommerelever og aspiranter bør ingen 
betænkeligheder have, I bliver taget rigtig godt 
imod.

Om markprøverne dette forår.
Allerførst vil jeg sige, at det er bemærkelses-
værdigt, at de mange forårsprøver i kvalitets-
klasserne, den lange og hårde vinter til trods, 
ikke bliver afl yst, men i stedet er blevet fl yttet 
til nye datoer. Det vidner om et godt netværk 
blandt lodsejere og prøveledere.
  Ikke mindst fortjener Danmarks Jægerfor-
bunds og FJD’s sekretariater en stor ros for 
deres forbilledlige samarbejde. Mange af FJDs 
prøver er trods alt skubbet hen i nærheden af 
DJ’s prøvedatoer. Fleksibilitet gavner os alle.

Giv deltagerne på markprøver de bedste 
muligheder præmiering.
Generelt kører en markprøve ganske stramt 
tidsmæssigt. Her synes jeg, man indimellem 
kunne være lidt mere ”rummelig” således, at 
både terrænleder, dommer og hundeførerne 
på et hold har masser af tid til afprøvning. Vi 
skylder at give deltagerne de optimale mulig-
heder for en præmiering. I fælles markprøve-
regler står, at man kan afprøve en hund, indtil 
den ikke længere er præmieringsværdig
  Udnyt derfor dagen i dens fulde længde. De 

fl este ved jo at det normalt er sværest for hun-
dene at behandle høns i tiden fra ca. 13-13,30 
til kl. 15,00, men ofte er samlingstidspunk-
tet sat til kl. 16,00. Man kunne sørge for, at 
afslutningstidspunktet var fl eksibelt, ved hjælp 
af kommunikation over mobiltelefonen, eller 
man kunne sætte samlingstidspunktet senere 
på dagen mellem 17 og 18,00.
  Man kunne også overveje at afslutte i mar-
ken, terrænlederen kunne have lidt præmier 
med og sørge for afl evering af præmielisten til 
prøvelederen.
  Tror i det hele taget, at man som udgangs-
punkt skal overveje, i forhold til organiserin-
gen på en prøve, hvordan man giver deltagerne 
endnu bedre muligheder for en præmiering, og 
så have en helt liberal holdning til de, der kø-
rer hjem til frokost, fordi de er færdigbedømt. 
For den deltager, der opnår sin præmiering kl. 
17,45, har det mindre betydning, om nogle fra 
holdet er kørt hjem.
  Ligeså bør man på vinderklasseprøver lægge 
samlingstidspunktet til middag således, at man 
har mulighed for effektiv afprøvning i marken 
indtil kl. 13 – 13,15. (Ofte skal man køre 15-
45 min for at komme til frokost) Den times 
tid det giver ekstra til afprøvning, kan man 
sagtens lægge til om eftermiddagen.
  Det skal understreges, at ovenstående ikke 
må opfattes som en negativ kritik af organise-
ringen i dag, vores prøveledere rundt omkring 
opfatter jeg som både dygtige og kompetente. 

Med venlig hilsen
Anton Dahl
Formand DGSK, 
Næstformand FJD

Lidt betragtninger om markprøver

Foto: Flemming Østergaard
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Da Christine Due var syv år gammel, var hun 
som så mange andre startet i skole. Her sad 
hun omgivet af Søren og Mette bøger, kryds 
og tværs med billeder, plus og minus stykker 
og duften af sidekammeratens makrelmad. Det 
var der såmænd ikke noget usædvanligt i - her 
delte hun skæbne med resten af sin generation 
- og så mange andre før hendes. 
  Trods det skilte Christine sig allerede her lidt 
ud fra mængden. Når klokken havde ringet fri, 
og eftermiddagen ventede forude stod den ofte 
på grunddressur af alle mulige og ”umulige” 
hønsehunde. 

Det må siges at være bemærkelsesværdigt, 
men ikke desto mindre startede hun allerede 
i så tidlig en alder med at samle erfaringer 
inden for hundetræningens verden. Læg hertil, 
at hun på Kennel Kragborg naturligvis fra 
spæd har været omgivet af sin fars ruhårede 
hønsehunde. Her er vel tale om tidlig prægning 
i begrebets mest positive forstand.
  Snakken går allerede livligt hen over bordet. 
Jeg er blevet taget varmt imod af en veloplagt 
Christine Due. Vi skriver lørdag d 16/1 – 
2010. Den 17/10/09 blev hun verdensmester 
for anden gang i Saint Hubertus. Endnu et 
enestående resultat i en allerede lang række af 
topresultater. VM sølvvinder i samme disci-
plin, vinderklassevinder herhjemme, modtager 

af 1. pris på svensk riksprøve – ja jeg kunne 
blive ved at remse op. 
  Vi sidder i køkkenet på Kennel Kragborg. 
  Da Christine nåede 15 års alderen, og Søren 
og Mette bøgerne var skiftet ud med Helge-
næs Naturefterskole og en stadig mere intens 
interesse for jagt - fi k hun Kragborg Junior 
– hendes første prøvehund. Det skulle blive 
med ham, at hun blev verdensmester første 
gang. - Junior var en vild ruhår, der altid gik 
til kanten, og som ofte var svær at styre – men 
det var det, jeg kunne lide ved ham – han gav 
aldrig op.
  Christine snakker om Junior med et stort smil 
på læben. I 2005 blev hun og Junior verdens-
mestre sammen på hjemmebane i Vildbjerg. 
En virkelig fl ot og enestående bedrift af den 
dengang kun 19 årige pige, der blev bemærket 
med respekt overalt i hundesportsverdenen. 
Senere skulle de sammen hente VM sølv i 
Italien 2006 og en fl ot 5. plads til DM 2007.
  Denne ekvipage har tilmed hentet fl ere vin-
derklasseplaceringer herhjemme, og de vandt 
også 1. pris på svensk riksprøve i Halland. En 
meget krævende prøve, hvor Christine tilmed 
blev hædret som bedste kvindelige deltager. 
Christine tilføjer beskedent, at denne sejr betød 
meget. Den kom tidligt i karrieren og var med 
til at skærpe den allerede iboende vilje til at 
opnå stærke resultater med hundearbejdet. Jeg 

bliver ved med at grave efter kommentarer til 
de mange fl otte resultater – men jeg fornem-
mer, at Christine ikke er specielt interesseret 
i at snakke så meget om al succesen.  Den 
charmerende jyske beskedenhed fornægter 
sig ikke. Jeg får dog trumfet igennem, at hun 
sender mig en oversigt over de mange fl otte 
præstationer.

Jeg er faret lidt vild i mine notater, så pau-
sen i strømmen af spørgsmål bliver benyttet 
til at fi nde rugbrød og pålæg frem. Det er tid 
til frokost. Det er sjovt nok her Christines far 
– Anders Due - indfi nder sig i køkkenet. Folk, 
der kender ham, vil vide, at han altid har en 
frisk bemærkning, så den allerede gode stem-
ning daler ikke ved hans ankomst. Efter en 
hurtig bid brød og en omgang lun brok over, 
at der mangler tilbehør til pålægget, er han 
hurtigt ude igen. Arbejdet kalder vel sagtens. 
Snakken fortsætter hen over det, der nu er et 
frokostbord.
  Hvorfor er Saint Hubertus det, der trækker 
mest? - Det er det ypperste. Her bruger du den 
stående hund præcis til det, den er skabt til. 
Denne prøveform bærer alle elementer i sig. 
Christine beretter medrivende om, hvorfor det 
netop er Saint Hubertus, der har den største 
tiltrækningskraft på hende. Jeg får ekstra travlt 
med at notere. Hun forklarer, at for hende er 

Hvordan opnår man i så en ung 
en alder så mange topresultater?
Er man stadig lige sulten efter at 
vinde? Og hvad med skydefær-
dighederne?
Man starter som lille, før man 
bli´r stor.

Tekst: Hans Engell Jensen
Foto: Hanne Stephansen m.fl .

 En   En  
 ildsjæl ildsjæl
portræt af en 
verdensmester
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Saint Hubertus den ultimative prøveform. 
Dommerne er opmærksomme på alt. Hunden 
bliver naturligvis bedømt, som de nu bliver 
sydpå i FCI regi. Hvis ikke stilen, samarbejds-
viljen og evnen til at bringe fugl for bøssen er i 
top, bliver der hurtigt uddelt en returbillet. En 
god kontant kanonrejsning af fuglen er heller 
ikke noget, der får dommerne til at juble. Hun-
den skal roligt og kontrolleret avancere – ja 
nærmest gå fuglen op – og der kræves absolut 
ro i opfl ugt og skud, uden at hundeføreren 
bruger fl øjte eller mund. (Dommernes hørelse 
skulle ifølge Anders Due ikke fejle noget). 
Jo jo, han var skam forbi køkkenet mere end 
én gang - altid klar med en god anekdote fra 
prøverne sydpå. 
  Christine fortsætter energisk: - Som hun-
defører bliver du målt og vejet. Du bliver 
bedømt på din attitude, din påklædning, din 
jagtmoral, din skydefærdighed, din forståelse 
for sikkerhed, ja hele din jagtforståelse bliver 
gennemlyst. Under denne beskrivelse lyser 
engagementet ud af hende. Det er som om, 
at alle oplevelserne fra FCI prøverne og de 
forskellige VM triumfer kører som en indre 
fi lm, mens hun forklarer. Christine understre-
ger, at hun holder enormt meget af de danske 
prøver, og at konkurrencen herhjemme er hård 
og intens – men det hele er mere skærpet inden 
for rammerne af FCI og Saint Hubertus.
  - Regelsættet fordrer, at du er offensiv og 
kæmper sammen med hunden for at få fugl på 
tasken. Jeg kan rigtig godt lide den knald eller 
fald logik, der præger konkurrencen”.
  Det er tydeligt, at Saint Hubertus prøvefor-
men har et solidt tag i Christine Due. Den 
hårde konkurrence og vind eller forsvind men-
taliteten skræmmer hende ikke. Tværtimod. 
  Efter jeg har hørt hendes engagerede be-
skrivelse af konceptet, kan jeg fuldt ud forstå 
denne dybe fascination. Saint Hubertus er jagt 
med stående hund efter hønsefugle – og det er 
vel grundlæggende den jagtform – den kultur – 
som så mange af ”os” værdsætter så ubeskri-
veligt højt. Christine håber også, at denne 
prøveform vil blive taget op herhjemme i de 
kontinentale hundesportskredse. Hun mener, at 
det kunne få fl ere unge til at falde for hunde-
sporten, netop fordi Saint Hubertus indeholder 
lidt mere end det, vi kender fra vores traditio-
nelle markprøver. 

Hvad kræver det at blive verdensmester? Det 
er et stort spørgsmål. Christine griner lidt af 
det, men jeg kan se, at hun samtidig tænker. 
- Der skal trænes meget, men det vigtigste er 
lysten og interessen. Det er den, der får dig ud 
at træne, når mange andre måske ikke får træ-
net. Jeg har altid lyst til at træne hund - hver 
dag, forklarer hun.
  Christines indstilling til træning er meget 
fokuseret og yderst målrettet. For ikke at sige 
professionel. Hvis ikke der trænes på marken, 
trænes der lydighed fx gennem apporterings-
træning. Christine fortæller mig, at hun tog på 
fuldbrugsprøve med junior lige op til sit første 
verdensmesterskab. Hun havde en 1. præmie 
i hus med ham, men hun brugte udelukkende 
prøven til at holde lydigheden og samarbejdet 
på toppen. Det siger meget om hendes indstil-
ling. Hun er uden tvivl perfektionist og stiller 

uhyggeligt store krav til sig selv. - Det kan 
være hårdt for mig - og mine omgivelser - at 
jeg er så perfektionistisk, siger hun. - Når jeg 
beretter om en træning, fokuserer jeg sjældent 
på, hvad der gik godt. Jeg er fokuseret på det, 
der er gået dårligt og arbejder videre ud fra 
det.
  Christine siger det med et forsigtigt smil 
på læben. Man kan næsten se på hende, at 
hun kender til enhver perfektionists tveæg-
gede sværd. Den kompromisløse jagt på det 
sublime resultat - en jagt der på en gang kan 
skabe store resultater, men samtidig kan være 
opslidende. Christine er dog ikke i tvivl om, 
at den perfektionistiske indstilling til trænin-
gen sammen med passionen er uundværlige 
elementer i hendes succes. - Jeg er mere rolig, 
når jeg er godt forberedt. Det er ligesom med 
eksamen. Et godt resultat kræver, at du læser 
og læser. Hvis jeg er godt forberedt, mærker 
jeg ikke rigtig nervøsiteten, når det virkelig 
gælder, tilføjer hun.

Ud over de mange træningstimer med 
hunden, bruger Christine også mange timer 
i selskab med sin O/U. Hun har uden tvivl 
mange knuste lerduer på samvittigheden. Hvis 
ikke de lokale skydebaner sender duer i luften, 
må træningen foregå i baghaven, hvor den 
private lerduemaskine ofte er på arbejde. Hun 
understreger, at de mange træningsskud er med 
til at fastholde den fornødne selvsikkerhed, der 
kræves, når hunden har stand, og der bare ikke 
må skydes forbi. Hendes evner med bøssen og 
evnen til at lukke fuldstændig af for omgivel-
serne og kanalisere al fokus hen på hunden – 
jagtsituationen - var i den grad med til at sikre 
den sidste VM titel.
  I den afgørende situation til VM i Græken-
land måtte Christine afgive skud, stående i en 
græsk bæk, der på usportslig vis havde til sinds 
at suge støvlerne af hende. Den lokale og langt 
fra samarbejdsvillige fasan valgte oven i købet 
en noget kontroversiel fl ugtrute. Efter, at den 
lettede fra kanten af den mudrede bæk, trak 
den først lavt henover hovedet på Christine for 
derefter at holde sin fl ugtrute i lav højde. Det 
lykkedes dog den på det tidspunkt kommende 
verdensmester for 2. gang hurtigt at vende sig 
rundt og afgive et forsvarligt og præcist skud.
  Det er vel i sådanne afgørende øjeblikke, at 
passionen og perfektionismen bærer frugt – 
det er her, at Christines mange timers træning 
bliver omsat til et øjebliks perfektion og dertil-
hørende velfortjent VM titel.

Som mange ved skal der to til tango. Begge 
de hunde, som Christine har vundet VM med, 
stammer fra Kennel Kragborg. Derfor er det 
umiddelbart spændende at høre lidt om, hvad 
der lægges vægt på I avlen.
  Christine mener, at hundens fuglefi nderevne, 
stil og dresserbarhed/temperament er hjørne-
stene i avlen. Hunden skal kunne slå til og fra, 
være rolig i hjemmet og mellem slippene, men 
kunne eksplodere, når det gælder. Stilen skal 
være smuk og leve op til FCI standarden, og 
fuglefi nderevnen skal være i top. I mens jeg 
forsøger at notere de centrale punkter i Christi-
nes beskrivelse af, hvad der kræves af hunden 
og dermed, hvad der bør fokuseres på i avlen, 

presser Arki sit hoved ind under min arm. 
Christine smiler lidt af det og lader derefter 
Arkis udtryk konkludere på, hvad hun snakker 
om. Han har trods sin unge alder et roligt og 
nærmest dybsindigt udtryk i øjnene, og med 
sin afslappede attitude charmer han sig nemt 
til at blive kløet bag øret.
  Stilen hos Arki er ifølge Christine og de 
kritiske dommere fra VM meget vindende, og 
fuglefi nderevnen fejler ifølge resultatbogen 
heller ikke noget. Således oplyst af Christine 
og Arki om avl og vigtige egenskaber hos en 
tophund nærmer den uformelle snak sig sin 
afslutning. 
  Der mangler dog et vigtigt perspektiv. Man 
kunne mistænke enhver - som allerede i en 
alder af 23 er dobbeltverdensmester - for 
at motivationen for yderligere triumfer er 
afdæmpet. Så hvad med fremtiden? - Når 
jeg har vundet, er jeg naturligvis vildt glad, 
men dagen efter kan jeg mærke, at lysten til 
at vinde igen melder sig, forklarer hun. Nej, 
motivationen fejler ikke noget og allerede på 
vej hjem fra Grækenland, blev træningen imod 
endnu et forsøg på VM triumf genoptaget i 
tanken. Måske er det denne urkraftlignende 
vilje og passion, der er den virkelige forklaring 
på succesen. I hvert fald kan jeg konstatere, at 
det i forsøget på at portrættere Christine Due 
er disse karaktertræk, der springer i øjnene.
  Sammen med en sund portion jysk beskeden-
hed og sans for selvironi står de tilbage som de 
mest centrale nøgleord. Trods sin unge alder 
har hun allerede vundet mere, end de fl este kan 
drømme om. Mange gange har hundesports-
venner måtte stryge hatten i respekt for denne 
piges enestående resultater – at dømme ud fra 
den ild der åbenlyst brænder i hende, bliver 
det formentlig ikke sidste gang, at hatten må 
af hovedet. 
  Det sidste jeg ser, da jeg triller ud af gårds-
pladsen, er Christine og Arki, der gør klar til 
en kort træning. Selvom aftenmørket er ved at 
sænke sig - og termometeret tilsyneladende har 
glemt alt om den globale opvarmning - skal 
samarbejdet mellem hund og fører holdes ved 
lige. Der er jo aldrig så længe til næste VM.

En meget ung Christine Due sammen med Junior under VM 
på heden i 2005. Foto: Jørgen H. Wølner.
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Christine og dommerne fra VM i Grækenland. Nykåret 
verdensmester i Saint Hubertus – smilet siger det hele.
Foto: Gitte Meinz.

Vigtige resultater 
opnået med Kragborg Junior og Kragborg 
Arki
Kragborg Junior 
Født d. 27/9-00
Har bl.a. opnået følgende resultater:
2/8-03 DJ Randbøl udv.apport.ræv. Bestået 
232 points
20+21/9-03 DJU Fussingø. Fuldbrugs-
prøve. 1.præmie
10+11/10-03. Halland Riksprovet. 1.Pris 
31/7-04 DJ Randbøl. Udv.apport. ræv. 
Bestået 232 point. Regionsmester.
23/3-05 Bjerre Herred. FCI Prøve. 1. Vin-
der. Excellent
4/4-05 DKK Nørager. 2. Vinder
11/6-05 Grindsted. SWP 400m 20 t. + 
Pokal
16/9-05 Samsø. Brugsprøve. Pokal Vinder
21/10-05 Vildbjerg Saint Hubertus 1. Vin-
der. Verdensmester
6/10-06 Italien Saint Hubertus 2. Vinder. 
Sølv
1/4-07 DRK Vinderkl. 1. Vinder.
2/4-07 DKK Vinderkl. 4. Vinder.
7/10-07 DKK Vinderkl. 1. Vinder HP. Cacit
14/10-07 DM 5. Vinder.
Kragborg Arki 
Født 3/7-07
Følgende resultater: 
3/10-09 DKK Vinderkl. 1. Vinder HP. Cacit
17/10-09 Grækenland Saint Hubertus 1. 
Vinder. Verdensmester. 

Jagt med stående hund er det yperste Christine Due kan 
opleve. Foto: Hans Engel Jensen.

Kragborg Råfoder  
Dansk kvalitets kød til danske jagthunde 

www.kragborg.dk 
Tlf. 40 17 54 31 

Petlink GPS tracker hjælper dig med 
at følge og finde din hund på jakt

Petlink fungerer i al sin enkelthed 
ved, at en lille GPS-enhed, der er 
på størrelse med en lille tænd-
stikæske og vejer mindre end 50 
gram, spændes fast i hundens 
halsbånd. GPS-enheden kommu-
nikerer med satellitter, der på få 
øjeblikke kan videregive hundens 
position direkte til din almindelige 
mobiltelefon - og det uden be-
sværlig software installation.

www.petlink.dk
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www.deerhunter.dk

Find de gode tilbud
 hos din lokale jagtbutik 
eller ring på 74 22 35 20 og 
få oplyst nærmeste forhandler

MISSOURI
029-Deep Forest Green

FLEECE JAKKE 
Før 699,- NU 524,-

FLEECE VEST 
Før 499,- NU 374,-
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Søndag den 14. marts 2010 mødtes 39 
hunde og deres forventningsfulde fører 
på ”Kaisholm” i Haslev, alle vel nok 
med en vis skepsis, for hvad der var af 
terræner til rådighed, oven på denne 
lange vinter.
  Men som Ove har sagt til mig, hver 
gang vi har talt sammen, bare rolig 
Erling det skal vi nok fi nde ud af.
  Og det må jeg konstatere at Ove 
Jensen - Curt Jensen – Jan Christensen, 
som denne dag var terrænledere, havde 
fundet ud af, de havde støvsuget Haslev 
og omegn for stubmarker, og at der så 
oven i købet var masser af vildt, nemlig 
82 par agerhøns 13 singler 22 fasaner 
61 harer og 29 stykker råvildt.
  Vejret var fra morgenstunden, sol og 
en frisk vind fra vest, op ad dagen blev 
det koldere og overskyet, for til sidst at 
slutte med en snebyge.
  Ud af de 39 startende hunde var de 19 
unghunde en tendens der tegner godt for 
fremtiden.

Dommerne som var Jørgen Gordon 
Andersen – Anders Varming og Lars 
Nielsen, havde da dagen var omme, 
uddelt 3 første præmier til unghunde og 
3 anden præmier og 1 tredje præmie til 
åbenklasse hunde.
  Jeg vil takke de 3 terrænledere samt 
min sekretærer Linda og Alice, samt 
staben i klubhuset, for et godt samar-
bejde.
  Der skal også lyde en rigtig stor tak til 
alle terrængivere for jeres store velvil-
lighed, til at benytte jeres terræner. 
  Der skal også lyde en stor tak til Aage 
Stenhøj, for at du ville tage over.
Til slut vil jeg på FJD´s og egne vegne 
ønske de præmierede hunde og deres 
fører tillykke med de opnåede resultater.

Med venlig hilsen
Erling Juul, Prøveleder

Forårsmarkprøve for engelske hunde
på Sjælland.

De præmierede hunde på den sjællandske prøve.

Fortsættes side 13

På trods af at vinteren endnu ikke helt 
havde sluppet sit greb, mente vi, at vore 
terræner var i en stand, så vi kunne af-
holde markprøven på forsvarlig vis. Det 
viste sig også at være tilfældet. Både 
dommere og hundeførere gav udtryk 
for, at de var godt tilfredse.
  Der var tilmeldt 28 hunde, men der 
mødte kun 24 op. Der var 6 unghunde 
og 18 hunde i åben klasse, som var 
fordelt på tre hold.
  Vi brugte kun en lille del af de ter-
ræner, som vi havde tilladelse til at 
komme på. På trods af dette så vi rigtig 
meget vildt, og der blev optalt følgende: 
4 fl okke agerhøns, 9 singel høns, 58 
gange parhøns, 11 fasaner, 19 harer og 
14 stk. råvildt. Desuden blev der set en 
stor mængde ænder og gæs. Så på trods 
af en lang og streng vinter har agerhøn-
sene klaret sig godt. Om det skyldes de 
mange fodertønder, som man efterhån-
den ser på mange af terrænerne, vides 

ikke, men det er da en mulighed.
  Der blev ved afslutningen uddelt 4 stk. 
1. Pr., 1 stk. 2. Pr. og 1 stk. 3. Pr.
  Der skal lyde en stor tak til de lods-
ejere, som villigt år efter år lader os 
komme på deres terræner. Også en stor 
tak til mine terrænledere, som formidler 
kontakten til lodsejerne.
Prøveleder
Kaj Olsen

Forårsmarkprøven for kontinentale racer 
ved Vordingborg - Lørdag d. 13.03.10

Arkivfoto.
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Hvordan bliver jeg en god schweisshund?
Tilsyneladende er der stor forskel 
på de krav, en schweissprøve stil-
ler til hunden og så schweissar-
bejde i praksis.

Tekst: Pia Mogensen
Foto: Karl Georg Kristensen m. fl .

På rette spor
Knap 20 meter før anskudsstedet lader jeg 
Sepp gå videre i selvstændigt søg! Næsen 
kommer straks i jordhøjde og ivrigt arbejdende 
begynder han at undersøge området. Jeg har 
startet ham i modvind, dvs. et stykke inde på 
brakmarken op mod læhegnet – det skulle 
give bedre odds til at lokalisere færten fra det 
anskudte dyr. Snart kan jeg se, at halen sitrer, 
og han har udset sig et bestemt sted, som skal 
undersøges meget nøje. Fin markering. – Stå, 
siger jeg. Slipper linen ganske let og går hen 
for at se, hvad han har fundet. 
  Smukt! Så er anskudsstedet lokaliseret. 
Der er hår og schweiss fra ”dyret”. Vi fi nder 
hurtigt fl ugtretningen. Roligt går han igen i 
søg, behøver ikke de store instrukser, ved lige 
nøjagtigt hvad det drejer sig om. Ivrigt og med 
kraft og styrke, lægger han sig i linen. Der er 
lyd og kropssprog bag, man kan høre, hvordan 
han indsnuser lugtene op i næsen, helt op i 
hjernecellerne, hvor de fi ltreres og bearbejdes, 
og man kan se hvordan hale og krop spænder – 
der er kun én vej, fremad.
  Efter ca. 60-70 meter knækker sporet. Sepp 
stopper op kort efter – snuser omhyggeligt og 
kigger på mig, da jeg lavmælt spø’r, om han 
har fundet noget interessant? 
  Igen kommandoen - Stå – det gør han så, om 
end noget utålmodigt efter at komme videre. 

Jeg undersøger stedet, hvor han har markeret – 
her ligger nogle bensplinter og lidt marv + en 
kende schweiss. - Dygtig hund Sepp….kan du 
fi nde mere? siger jeg.
  Videre går det. Fra brakmarken bevæger vi 
os nu ind i skovområdet. Kæmpe graner – og 
der er stille herinde, kun lyden af et hårdt-
arbejdende team, der bevæger sig gennem 
skovbevoksningen. Det er ikke helt nemt at gå 
her – jeg prøver lige at få Sepp yderligere ned 
i tempo, svært, for han har haft næsen oppe – 
jeg fornemmer, at der er fært tæt på os! 
  Ganske rigtigt – nogle få meter længere 
henne kan man se, at der har foregået noget – 
igen pürschtegn som han gerne vil undersøge 
nærmere. Helst vil han hurtigt videre, men jeg 
skal jo lige sikre mig hvad det er, han har fun-
det. Bekræftet, fl ugten har gået denne vej. Der 
er en motorvej af veksler i dette område. Så nu 
er det spændende, om han kommer rigtigt ud 
af dette.
  Kækt går han forbi vildt-slikstenen. Rejser 
lige kort hovedet, vejrer og fortsætter ud over 
grøften. Derefter går det tju hej op ad skrånin-
gen over lyngbakken, inden vi kommer ind 
i det næste skovstykke. Igen er der retnings-
skift. Han går lige ud et stykke, sagtner farten, 
linen slækkes, og han syntes at tøve lidt. Jeg 
bliver stående – afventende for at se, hvad han 
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beslutter sig til. Han kommer tilbage, knækker 
en smule før på sporet og virker nu igen sikker 
i sin sag, så der er ikke andet for end at følge 
efter. 
  Videre går det i det kuperede terræn. Sepp 
tager lige en afstikker på 4-5 m ned mod ræ-
vegravene, men de er også spændende – så det 
er da okay, at lade ham tage et hurtigt kig, så 
længe han ikke mister koncentrationen.
  Vi snørkler os videre i en skøn forening af 
løvtræer, hovedsagligt grantræer og lyng. Vi 
kommer ned ad skråningen, i temmelig god 
fart, syntes jeg nu, så der må lige ”snakkes” 
lidt om den sag. Ro på, og vi går ud over 
fodermarken. Lige da vi kommer ud i det 
åbne terræn, stopper Sepp op. Han skal lige se 
om springet af råvildt skulle ske at være der, 
hvor han så det sidst, han kom forbi her? Men 
heldigvis ikke denne gang. Vi har sommetider 
stødt råvildt o.a., så tager det altså lidt længere 
tid, inden vi kan komme videre – vi skal lige 
have fundet fokus igen.
  Over marken går det og ind i de lave graner. 
Jeg kan mærke, at han nu bliver mere ivrig, 
går lige ud og hæver samtidigt hovedet – det 
kan betyde, at vi nærmer os en meget stærk 
fært. Som regel er resultatet, at vi er ved slut, 
ved dyret. 
  Ganske rigtigt. Dér, henne under granerne 
ligger der noget. Jeg har visuel kontakt, så jeg 
slipper Sepp for at se hans reaktion. Uden den 
mindste tøven pisker han derhen og tager det 
fundne op og rusker det. Et råvildt skind.
  Og han er glad. Dette var dagens højdepunkt 
og belønning. Han får selv lov at bære det 
hjem (½ km). Ikke noget med at bide i og 
ruske, det var kun det øjeblik hvor han fandt 
det, at det var tilladt.
  Nok et godt træningsforløb var slut.

Ja for det var jo det, det var, en beskrivelse af 
et træningsspor. 20 timer gammelt og 500-600 
meter langt.
  Vi har gået en del af den type spor efterhån-
den, Sepp og jeg. De har varieret i opbyg-
ning, længde og alder, men alle med mål for 
øje, træning i tempo, markering, afl æsning, 
udredning og samarbejde. Sepp og jeg arbejder 
nemlig mod eet overordnet mål – Schweissre-
gistret!
  Jeg har trænet spor i snart fem år – Sepp er nu 
min tredje hund, jeg træner spor med. Hallo! 
tre hunde på fem år? Er det ikke lige lovlig 
voldsomt! Jo - forklaring følger!
  Sporarbejde kan man vel betegne som en 
sport, en god måde at aktivere sin hund på, 
en rigtig god måde at være sammen med sin 
bedste ven på. Formålet kan f.eks. også være at 
få præmieringer, så stambogen tager sig godt 
ud, hvis man skal bruge sin hund til avl eller 
begå sig på udstillinger Sådan var også min 
tilgangsvinkel til det med spor.
  Mine to første hunde er i dag dygtige 
sporhunde, som har opnået fl otte resultater 
på diverse sporprøver. Tillige har de opnået 
1. præmier på udstillinger, så de i dag har 
”papirerne” i orden. Konkurrencemennesket 
kom vel op i én i følgeskab med succeserne. 
Men det, som de allerhelst vil, er jo at være 
med, hvor det sker ude i naturen og gøre brug 
af et medfødt talent. De har også begge to gået 

schweiss på anskudt vildt og har med succes 
fuldført opgaverne (egne matrikler selvfølge-
lig). MEN har jeg nævnt, at begge hundene er 
gravhunde? I modsætning til f.eks. både Tysk-
land og Norge kan gravhunde ikke længere 
blive registrerede schweisshunde i Danmark! 
Det er forklaringen på, at jeg for knap to år 
siden fi k Sepp, en korthåret hønsehund.
  Intet er nemmere end at være bagklog. Derfor 
kan man jo godt hjælpe andre til ikke at begå 
samme fejl eller tage samme ”omvej” som jeg 
selv har gjort. Så i det efterfølgende vil jeg be-
skrive forskellene på sporarbejde og schweis-
sarbejde, som jeg oplever dem, men lige et par 
gode råd først:
- Uanset hvad man arbejder med, skal man 
fi nde den race som man har det godt med. Til 
sporarbejde kan alle racer anvendes, men til 
schweiss kræves der en hund af en vis styrke, 
størrelse og alder. 
 1. Se evt. Schweissregistret for hvilke racer 
der anvendes.
 2. Defi nér målet. Så er man allerede hjulpet 
godt på vej.
  Lad det være sagt én gang for alle, der er 
himmelvid forskel på at træne en sporhund og 
på at træne en schweisshund. Spor er jo ikke 
bare spor. Sportræning eller næsearbejde har 
intet med professionelt schweissarbejde at 
gøre. 

I foråret 2009 tog Sepp og jeg på kursus på 
Kalø. Det var et to dages kursus i eftersøgning 
af hjortevildt. Nu skulle vi ud og prøve kræfter 
med ligesindede - jægere og andre med inte-
resse for schweissarbejdet. Vi var godt rustede. 
Sepp var da ca. et år gammel og havde været i 
træning siden han var 10 uger.  
Ja, vi var på rette spor……… eller var vi?
  I takt med at kurset skred frem i en skøn 
forening af teori og praksis, blev det virkelig 
klart for mig, at de træningsmetoder, som 
man bruger i forbindelse med sporarbejde 
og schweissarbejde, slet ikke er de samme. 
Træningen ændrede sig fra at være tørkost/
leverslæb/blodspor og rådyrløb til færtsko, då- 
krondyrklove og skind.
  Det jeg havde lært, var på ingen måde spildt, 
det var jo fi nt til det, som var aktuelt på 
daværende tidspunkt, men efter hånden som 
ambitionerne ændrede sig, skulle træningsme-
toderne altså også ændres. 
  På kurset fi k Sepp og jeg serveret den ene 
overraskelse efter den anden. 
  Jeg havde lært, at det i sporarbejde er vigtigt, 
at man starter sin hund op ens hver gang. Så 
der blev indøvet et bestemt ritual som jeg sla-
visk fulgte. Hunden stod som limet til jorden 
ved kommandoen ”stå”, imens jeg påførte 
den sele og line. Jeg gik frem og undersøgte 
det anviste anskudssted. Gik derefter de få 
meter tilbage til hunden, tog handsker på og 
klargjorde linen, inden den fi k lov til at gå i 
søg. Det fungerede perfekt, og vakte hundens 
interesse og nysgerrighed, når man stod og 
rodede lidt i jorden. Mange gange havde de jo 
færten allerede. Det gav en super start.
  Ved schweissarbejde er det en helt anden 
snak. I en jagtsituation kan anskudsstedet som 
regel anvises sådan nogenlunde præcist, men 
ved en trafi kpåkørsel skal hunden selv fi nde 

pürschtegn (blod, knogler, hår, klovaftryk) 
langs vejen. Derfor er det vigtigt, at hunden 
selvstændigt kan afsøge et område. Det kaldes 
en åben start. NB! Enkelte specialklubber 
anvender åben start til prøver, hvor sporet er 
minimum 20 timer gammelt.
  Ved sporarbejde skal der selvfølgelig også 
være et samarbejde hund og fører imellem. Det 
er vigtigt, at man kender sin hunds kropssprog. 
Det kræver mange timer på sporet, men de er 
givet godt ud. Hvis hunden er meget sporfast, 
kan hundeføreren bare følge med. I de fl este 
tilfælde anvises sporstart.
  En schweisshundefører skal mere om nogen 
kende sin hunds kropssprog så godt, at han/
hun kan ”afl æse”, når den er på rette spor. 
Hundeføreren skal derefter undersøge de 
markeringer, som hunden anviser for at tegne 
sig et billede af, hvor/hvordan dyret er ramt. 
Alt imens skal hunden være trænet til at vente 
roligt, inden den videre udredning af sporet, så 
man undervejs kan nå at observere yderligere 
pürschtegn.

Sporarbejde består i at komme hurtigst 
muligt fra sporstart/anskudssted til stedet, 
hvor ”dyret” er forendt. Fra A til B – helst 
direkte, ingen stop og ikke for meget snakken 
undervejs.
  På en ”rigtig” eftersøgning er der en del 
andre faktorer, der spiller ind. Selvfølgelig 
vil man gerne fi nde det nødstedte dyr hurtigst 
muligt og få gjort en ende på dets lidelser. Et 
godt forarbejde kan være udslagsgivende for 
netop dette. Det er vigtigt, at man får ”læst” 
anskudsstedet rigtigt, får analyseret, hvad man 
fi nder af pürschtegn, som kan indikere, hvor/
hvordan dyret er ramt. Tiden betyder intet.
  Afhængigt af anskudsstypen kan det i nogle 
tilfælde endda være optimalt at vente nogle 
timer, inden en eftersøgning påbegyndes. Det 
er netop dét, der gør det så vigtigt, at man 
anvender de registrerede hundefører, da de har 
lært at vurdere den slags.
  Ved almindeligt sporarbejde er det ikke så 
tit, at man stopper op i løbet af udredningen 
af et spor. Det er selvfølgelig ikke forbudt 
at stoppe op og give sin hund vand eller for 
at fi nde fokus igen, hvis hunden er gået på 
afl edningsfært. Men ved nogle prøvedommere 
kan det trække ned i den samlede evaluering, 
hvis de mener, at man unødigt har stoppet op 
undervejs. F.eks. fi k jeg selv engang en påtale, 
fordi jeg havde stoppet min hund for at fjerne 
en grangren, som havde kilet sig fast i selen 
under maven og hen mellem bagbenene. Som 
dommeren sagde: Han mente tydeligvis ikke, 
at det havde generet hunden unødigt.
  Modsat schweissarbejde er det meget vigtigt, 
at man kan stoppe sin hund undervejs på 
sporet, at man kan sætte den ”på” igen uden 
tab af koncentration etc. I forbindelse med 
udredningen af et spor er det yderst vigtigt, at 
man fi nder og markerer yderligere pürschtegn 
undervejs. Så mange stop kan være påkrævet. 
Det skal også lige nævnes, at det kan være 
en fordel ikke altid at træne de samme steder. 
Så undgår man episoden, som jeg nævnte i 
indledningen, at hunden lige skulle se om 
springet (fl okken) af råvildt var der, hvor han 
så det sidst!
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Sporlængder på 400m, 600m eller 1000m 
er dem der fi ndes indenfor hundesporten. Der 
er ikke så meget at tilføje til det, andet at man 
kan lave sine træningsspor derefter. F.eks. hvis 
jeg skulle på en sporprøve på et 400 meter 
spor, ja så var træningssporet mindst 600m 
eller derover. Det er vigtigt at hunden, ja og 
hundeføreren for den sags skyld, er i god 
kondition. 
  I den ”virkelige” verden kan en eftersøgning 
variere fra 50 m op til fl ere kilometer. Det 
forklarer de skærpede krav om alder og fysisk 
formåen af en schweisshund. 
  Træningsmetoder på sporarbejde kan variere 
fra klub til klub.  I nogle klubber lægger man 
spor til hinanden, mens andre steder er det in-
struktørerne som lægger sporerne. Fælles er, at 
da man ikke selv har lagt sporene, så bliver det 
dermed også svært at lære at ”læse” sin hund, 
om den er på eller af sporet. 
Træningsudstyr til sportræning kan enten være 
en sele eller et halsbånd, en sporline, blod fra 
klovbærende vildt, fl aske til uddrypning, evt. 
færtsko og et skind eller et rådyrløb. 
  Til en nybegynder vil man som regel starte 
med, at lave et kaninslæb, for derefter at gå 
over til blodspor, hvor længden gradvist øges 
efterhånden, som hunden bliver sporfast. Igen 
er der fl ere udformninger af spor efter hvilken 
specialklub man træner i. Se de gældende 
Anvisninger/regler for vildtsporlægning for de 
pågældende specialklubber.
  Grundlæggende er udstyret det samme til 
træning og brug af schweisshunde, der kom-
mer dog ekstra avanceret udstyr til.  GPS pejl, 
sikkerhedshalsbånd, sele af specielt design 
således hunden kan slippes hurtigt i tilfælde 
af hetz (indfange og stille/affange det sårede 
dyr). Derudover kommer selve remedierne til 
sportræningen. Færtsko, klove fra kron-, då- 
eller råvildt og evt. blod og skind fra samme 
dyr. Hermed præciseres det nok engang, at 
schweissarbejdet er et tæt samarbejde udført 
af specielt uddannede hunde og hundeførere 
imellem (ekvipage).

At træne sin hund til rigtigt schweissarbejde 
gør, at man altid selv lægger sine spor. Det er 
af uhyre vigtighed, at man kan læse sin hund 
korrekt – at man nøjagtigt ved, hvordan den 
reagerer på pürschtegn.
 

  For mit eget vedkommende har jeg opbygget 
træningen i faser. Som nævnt tidligere er min 
hund en korthåret hønsehund, en stående jagt-
hund. Han vil jo af natur gerne have hovedet 
oppe. Derfor var fase et, at få ham lært, at der 
foregår altså også spændende ting og sager i 
jordhøjde. Så da jeg påbegyndte træningen, 
foregik det efter søg af tørkost i ral, græs, osv. 
Vidt forskellige underlag. Ja nu er det faktisk 
sådan, at når jeg fi nder hans sele og line frem, 
så ved han godt, hvad der skal ske og sætter 
straks næsen til jorden og begynder at arbejde!
  Fase to har været/er stadig at få styr på 
tempoet. Det er jo ingen hemmelighed, at 
en korthår er en hund med fart i – så det er 
vigtigt at få styr på det. Det gør jeg først og 
fremmest ved at træningssporene er overnat-
ningsspor, så skal han arbejde lidt mere for 
sagen. Derudover sørger jeg for, at han altid 
er luftet godt, inden vi starter. Vi starter op i 
kort line, så han kan mærke, at jeg kontrollerer 
det, vi har gang i. Jeg går stille og roligt, og 
sørger for at snakke i et meget lavt toneleje, 
så han skal anstrenge sig for, at høre hvad jeg 
siger til ham, det giver kontakt. Fase 3, som 
jeg er i gang med, er at lære ham at vise mig, 
når han fi nder pürschtegn. Der har jeg prøvet 
forskellige metoder. Nedfrosne leverstykker 
i isterningsbakke, som jeg så havde placeret 
tilfældigt i sporforløbet. Det havde ikke helt 
den forventede virkning, så nu prøver jeg med 
små ”gazeposer” (genbrug!) med dådyr marv 
og bensplinter i. Det virker, så det fortsætter vi 
med en tid endnu! 
  Når jeg træner, så bruger jeg faktisk næsten 
intet blod. Går rent på færtsko påmonteret 
kron-, då- eller råvildt klove. Bruger af og til 
en anelse på anskudsstedet, men det er fordi, 
jeg gerne vil have en god start og så i forbin-
delse med det, at lære ham at markere. På et 
tidspunkt tager jeg det helt væk.  
Længden af sporet tager jeg ikke så højtideligt 
– det er, som det passer ind. Men jeg varierer 
altid mellem åbent terræn, skov og gerne over 
vandløb og langs/på eksisterende veksler. Ofte 
lægger jeg sporene steder, hvor jeg ved, at 
vi næsten altid vil støde råvildt – huh ha, så 
tænder han, sommetider er en due, der tager 
fl ugten i trætoppene, nok – men at få ham i ro 
igen er en del af træningen, så vi kan komme 
tilbage på sporet. 
  

  Nu er det jo ikke kun hundene, der stilles 
krav til (alder, race, størrelse). Der stilles også 
krav til det at være hundefører. Først og frem-
mest skal man have interesse for arbejdet. Man 
skal være i god fysisk form og have fl air for at 
omgås mennesker. Når det virkelig gælder, har 
man den personlige kontakt til en jæger, som 
har brug for hjælp i en uheldig situation. Det er 
vigtigt, at man kan takle dette.
  Det at være schweisshundefører kan være et 
ensomt ”erhverv”, har jeg ladet mig fortælle. 
De mange timer man bruger på træning osv. 
  Det er frivilligt og ulønnet, så det arbejde 
man udfører, skal bære lønnen i sig selv. 
Derudover skal man have jagttegn, med rif-
feltilladelse, og kørekort. Sidst og ikke mindst 
bør det vel nævnes, at et fl eksibelt familie- og 
arbejdsliv er påkrævet.
  Det man får igen, er en masse gode ople-
velser. Arbejdet med hundene, det at færdes i 
naturen – ja selv har jeg i timer siddet og nydt 
naturen morgener og aftener – kun udstyret 
med kikkert. Desværre har jeg dermed også 
observeret knap så heldige hændelser. Mere 
end én gang har jeg set anskudt råvildt. En buk 
med et skudhul i forboven, en lille knopbuk 
ligge forendt midt på skovvejen, osv. Disse 
oplevelser gjorde, at jeg for første gang rigtigt 
fi k øjnene op for Schweissregistret. 
  Jeg udarbejdede dermed en ny plan for 
fremtiden. En plan hvor målet var schweiss-
registret. Men inden dette mål kunne blive en 
realitet, var der delmål, som jeg skulle nå først. 
Hund af anden race end de to jeg har i forve-
jen, træning af hund, prøver der skulle bestås, 
samt ansøgning om optagelse.
  Alle sammen delmål som jeg selv havde ind-
fl ydelse på. Dernæst kommer så optagelsesprø-
ven, samt behovet for schweisshundeførere i 
mit område, krav som jeg ikke kan gøre noget 
ved. Men den tid den glæde, nu er der ikke 
andet at gøre end at slå tonen an og komme i 
gang.
  Eet er dog fælles for spor og schweiss – jo 
større krav/udfordringer i træningen jo ”nem-
mere” er det den dag, det virkelig gælder.
  På Kalø, stiftede jeg for alvor kendskab med 
anskudsstyper og pürschtegn. Alt det praktiske 
man ikke kan læse sig til. Det er så der, vi står 
nu, Sepp og jeg……..
  NU er vi på rette spor….og vi holder retnin-
gen…

Fuld fart og retur med attrappen.
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På grund af den lange vinter var den 
midtjyske prøve rykket en uge til d. 20. 
marts. Om morgenen mødte 15 ung-
hunde og 7 åben klasse ditto med deres 
førere op ved Egehytten i Egeris, hvor 
prøveleder Harry Jensen bød velkom-
men.
  Vejret var bestemt ikke det bedste 
til markprøve. Næsten ingen vind og 
fi nregn, så man var godt klar over, at 
forholdene ville blive meget vanskelige. 
Det hele blev ikke bedre af, at den vind, 
som ikke var der, drejede næsten 180o i 
løbet af formiddagen. Det gav prøve- og 
terrænledere nogle gevaldige problemer, 
for midt under det hele skulle planerne 
vendes om.
  Alle tog nu det hele med godt humør, 
og dommerne stred det bedste, de havde 
lært, for at få hængt præmier om halsen 
på hundene. Stemningen var fi n, og det 

hjalp også, at man lige kom inden døre i 
Egehytten til frokost og fi k sig tørret lidt. 
Her var der også muligheder for at købe 
pølser. Det lunen indenbors.
  Der var tilpas med fugle, selv om de 
ikke alle blev udnyttet, som man kunne 
ønske sig. En af grundene var med 
garanti den korte træningsperiode, hunde 
og hundeførere havde haft. Det var i 
hvert fald meget tydeligt på unghundene.
  Sidst på eftermiddagen blev dom-
merbøgerne lukket, og vi vendte næsen 
mod Egehytten, hvor den varme kaffe 
ventede. Alt i alt blev det til syv præmi-
eringer nemlig 2 x 1. UK 3 x 2. UK og 
2 x 2 ÅK.
  Der skal lyde en stor tak til alle, som på 
en eller anden måde har bidraget til, at 
det var muligt at afholde den traditions-
rige prøve.

Hundeføreren

Den midtjyske prøve for engelske racer ved 
Videbæk

Hvor skal vi hen du? Dommer Erik Winkler i samtale med prøveleder, Harry Jensen og Terrænleder, 
Svend Åge Clausen. Foto: Flemming Østergaard.

D. 25.03 var det den første markprøve 
for engelske hunde, vi har holdt på Kol-
ding egnen i mange år. Vi var specielt 
derfor ret spændte på, om vi nu kunne 
leve op til hundeførernes forventninger 
om terrænets beskaffenhed, antallet af 
høns m.m..
  Henrik G. Christensen, som var terræn-
leder på prøven, fortjener en kæmpe ros. 
Han har egenhændigt samlet omkring 
1.000 – 1.100 ha. blandet terræn, stub, 
frøgræs, brak, mange store rapsmarker 
m.m.. 
  På dagen havde vi 20 gange høns og 5 
fasaner, hvilket resulterede i en præmi-
eringsprocent på ca. 40 med 5 præmi-

erede hunde ud af 13. 
Vi håber at kunne gøre forårsprøven ved 
Kolding til en tradition.
Med venlig hilsen
Prøveleder, Anton Dahl

FJD markprøve for engelske racer 
ved Kolding

KreativFoto.dk

KreativFoto.dk
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Jeg vælger mig april! Således skriver Bjørn-
son i sit forårsdigt fra 1870. Nu er det ikke 
nødvendigt vi vælger april for måneden kom-
mer og vælger os, hvad enten vi vil eller ej. 
Den kommer med violer og anemoner, og den 
kommer med sol, blæst og byger. Den kom-
mer med de sidste markprøver og de sidste 
træningstyre med hundene.

I Højskolesangbogens udbud af årstidens 
sange står der imidlertid ikke noget om 
markprøver og jagthunde. Beskrivelserne af 
blomsterfl oret, fuglesangen, fugletrækket, for-
elskelsen og træer der springer ud er derimod 
utallige. De har haft øjnene med sig digterne, 
Ambrosius Stub, Ludvig Holstein, Chr. 
Richardt og hvad de nu alle sammen hedder. 
Men de har åbenbart ikke haft dem godt nok 
med sig, eller også er det fordi de var romanti-
kere og kun så det poetiske. Ingen af dem har 
beskrevet det drama, der også udspiller sig, før 
arbejdet med næste generation kan gå i gang. 
Måske skyldes det, at digterne ligesom de 
fl este nutidsmennesker blot betragter naturen, 
ser overfl aden og aldrig bliver indviet i, hvad 
der ligger i de dybere lag.
  Og dog, Blicher har det med, men Blicher 
var også jæger, og naturligvis kan en jæger 
ikke prise foråret uden at skrive om jæger og 
hund. I Trækfuglene fra 1838 skriver han i sit 
forårsdigt, Sneppen, om hele den spænding og 
den intensitet der er over forårsjagten, at april 
kan være og er mere en romantik og hvide 
anemoner.
  Nu kan vi ikke længere jage forårssnepper, 
men vi kan få spændingen med hunden, og vi 
kan opleve dramaet, hvis vi ellers bruger øjne 
og ører ordentlig.

To fasankokke i stiveste puds havde sat 
hinanden stævne på midterrabatten i et stort 
vejkryds. De var komplet ligeglade med de 

mange biler, der susede forbi på begge sider. 
Her havde de valgt at mødes. Her skulle det 
afgøres, hvem der havde retten til territoriet.
  Det vil i de kommende måneder blive ret 
stressende at være fasankok. Solen kommer 
højere på himlen, og hormonerne snurrer i 
kroppen. Der skal holdes styr på de mange 
koner, og man har i hvert fald ikke tænkt sig at 
låne ud til naboen.
  Forudsætningen er imidlertid, at man har 
noget at have sit praleri og harem i nemlig et 
territorium. Derfor skal grænserne markeres, 
og det bliver de af skogren efterfulgt af kraftig 
vingebasken. Man må posere og føre sig frem 
som en anden boddybuilder, så både koner og 
eventuelle rivaler er klar over, at man er en 
pokkers karl.
  Det forhindrer naturligvis en del konfrontati-
oner, men de kan ikke undgås, hvorfor det som 
for vore to herrer på midterrabatten engang 
imellem må komme til kamp. Det hele indle-
des på bedste riddervis med en nærmest rituel 
dans. Først bukker man pænt for hinanden, så 
går man den ene vej om, og så går man den 
anden vej om.
  Efter denne indledning er det pæne forbi, og 
mødet forvandles til noget, der mere minder 
om gladiatorkamp eller tyrefægtning. Her kan 
blodet fl yde. Som kraftige fjedre sætter de 
samtidig af og mødes bryst mod bryst oppe 
i luften, og efter sammenstødet tumler de til 
jorden, medens de forsøger at nappe eller 
hugge hinanden i brystet. Trods voldsomheden 
er det sjældent, at skrammerne bliver andet 
end overfl adiske.
  Sker det, at den ene hane bliver siddende 
på jorden, lander den anden blot ved siden 
af. Man er vel ridder af ære og kunne ikke 
drømme om at angribe ovenfra. Som regel er 
det den indtrængende hane, der viger pladsen, 
og „borgherren“ har sikret sig retten over 
konerne, tror han da. For kvinder kan være 

troløse. De holder sig bestemt ikke inden for 
de afstukne grænser, og kommer de ind på 
fremmed område, lader de sig uden det mind-
ste vrøvl opvarte af områdets hersker, næsten 
helt naturligt og menneskeligt.
  Jeg oplevede engang i et område med tæt fa-
sanbestand en pudsig hændelse. En kok havde 
alt, hvad han kunne gøre, med at holde styr på 
en fem – seks høner. En indtrængende rival 
viste sig i kanten af gyvelbuskene. Husherren 
pustede sig øjeblikkeligt op og for efter den 
formastelige bejler. Men næppe var han kom-
met mere end 30 m bort, før en tredje kok kom 
pilende ud af nogle andre buske. Den stilede 
lige mod den nærmeste høne, som den uden at 
spørge om forlov øjeblikkeligt besteg og skæn-
nede på det kraftigste. Efter udåden forsvandt 
han igen i buskene, og da den retmæssige æg-
temand igen vendte tilbage, var han fuldstæn-
dig uvidende om det skete.

Det er ikke kun hos fasanerne, der er gang 
i den. Agerhønseparrene slås så fjerene ryger, 
om de bedste ynglepladser, og i skoven har 
de ældste og stærkeste bukke færdigudviklet 
deres opsats. De fejer først og bliver dermed 
først territoriehævdende. Det er praktisk, for 
så undgår dyrene i mange tilfælde, at helt unge 
spradebasser får lov til at medvirke til artens 
fortsatte beståen.
  Det er heller ikke altid bukkene tager på 
hinanden med fl øjlshandsker. Når safterne 
virkelig stiger, bliver de yngre bukke og andre 
rivaler jaget på porten med en voldsomhed, 
man slet ikke vil tiltro denne yndige hjortear,t 
hvis det ikke lige var fordi, man har set det.
  Den unge buk løber praktisk talt for livet, for 
selv om mødet sjældent får dødelig udgang, er 
det alligevel ganske ubehageligt at blive sendt 
til tælling af pladsbukkens kraftige gafl er.
  Der er beretninger om gamle bukke, som 
har afl ivet yngre rivaler. - Grusomt! vil nogle 

Duel på næb og klør

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

Foråret er over os. Naturen præsenterer et overfl ødigheds-
horn, hvor safterne stiger, og alt spirer og gror. Kampen for 

næste generation er i fuld gang.
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sige. - At naturen kan være så ond, vil andre 
tilføje. Vi er heldigvis langt mere civiliserede 
og har langt fi nere og mere raffi nerede metoder 
til at skaffe en uønsket konkurrent af vejen. 
Sådan lidt snik snak i krogene gør somme tider 
underværker, for slet ikke at snakke om hvad 
penge kan gøre.
  Netop fordi fejningen begynder i april, giver 
det bukkejægeren god anledning til at kigge 
sit råvildt ud. Han eller hun behøver ikke få 
bukkefeber for eneste værktøj til de stille ture 
er en god kikkert, så man i ro og mag kan be-
tragte sceneriet og udvælge den eller de bukke, 
man forhåbentlig kan komme til at skyde 
engang midt i næste måned.

Ligesom fasanerne og råvildtet kridter banen 
op, så trækker næsten også alle andre af natu-
rens store og små indbyggere i kampdragten, 
før de kan begynde at pusle om æg og unger.
  Solsortehannerne duellerer på stemmepragt 
og tager nogle gevaldige ture på havegangen. 
Blåmejser, musvitter og skovspurve kæmper 
indbyrdes og med hinanden om retten til 
havens fuglekasser, og i parken skal svanepar-
ret nok vide at forsvare sig mod enhver, der 
kommer redepladsen for nær, uanset om det er 
mennesker eller hunde.
  Og dramaet udspiller sig lige på den anden 
side stuevinduet, på den anden side af hvor 

TV fremviser stolte videnskabsmænd som 
kan holde liv i alt og sikre overlevelse for selv 
det mest umulige. Fremskridt kalder vi det. 
Sundhedspolitik kalder nogle det. Længe leve 
forskningen!
  Naturens orden. Den stærkeste tilkæmper 
sig retten til et territorium eller et harem. Den 
stærkeste overlever, og den stærkestes gener 
får lov til at leve videre i næste generation. 
Netop i dette ligger hele skabelsen og livet. 
Det er uendelig langt fra vor EDB-styrede 
tilværelse. Men det er naturligt, og Bjørnson 
har trods alt øje for det. Han ved at foråret er 
mere end pladderromantik, og slutter af med at 
sige, at han også vælger april fordi den vælter 
kræfter.

1. Skovspurvene kæmper om territoriet i haven.
2. De ældre bukke fejer først og dermed klar til teritorie-
kampene. Foto: Kim Henriksen.
3. Sejrherren forlader triumferende kamplladsen.

- Hos Harbo’s 
Profilteknik finder 
du en række af de 
produkter du har 
brug for til jagt og 
jagthunde.
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”Tidlig prægning af hvalpen” var aftenens 
emne, som dyrlæge Bille Ruwald causerede 
over både meget humoristisk, men også særde-
les seriøst.

Bille Ruwald talte ud fra den viden og erfa-
ring han har hentet som dyrlæge for Politihun-
defolket i DK, Norge og Schleswig, hertil er 
han også tilknyttet SKATs narkohundedel og 
militærets Siriuspatrulje. Ligeledes har han 
privatpraksis for smådyr. 
  Man siger, ”at erfaren mand er værd at gæ-
ste”, og det står til troende.
  Ruwald fortalte, at hunde har tankevirksom-
hed, de laver fx forskellige løsninger på opga-
ver. En hunds mentale tilstand er kort – træn 
kort tid ad gangen.

At en hund har en fabelagtig lugtesans, ved 
vi vel alle, men jeg tror alligevel, at det over-
raskede de fl este, da Ruwald gav fl g. eksempel 
på lugteevne: mand =1, German Shepherd 
800.000 til 2.4 mio.
  I øvrigt gælder det, at jo større hund jo større 
lugtesans, men også, at de racer, der gennem 
evolution er brugt til jagt, har større lugtesans. 
En lang næse er bedre end en kort næse. En 
mørk pels er bedre end en lys pels.
  En hund er i stand til at lugte uanede små 
mængder af det, den interesserer sig for, men 
den skal lære at lokalisere lugten.
  Man skal være klar over, at mæthed sænker 
næsens lugteevne, og det samme gør godbid-
der under træning. Vil man bruge samme, er 
det anbefalelsesværdigt at putte rugbrødstrim-
ler i bouillon, tørre dem og så skære dem ud til 
godbidder.

Ruwald fortalte eksempel fra jagt, hvor en 
fugl dødskydes, og hvor nok så god en hund 
ikke kan apportere den umiddelbart, den kan 
ikke lokalisere fuglen. Efter nogen tid kan den, 
men det har man jo ikke tid til at vente på på 
prøver.
  Vi fi k eksempler på, hvordan man måler 

lugtesans og fært, der er molekyler, der med en 
meget lav molekylevægt kan drive i vand, men 
ellers bevæger duftmolekyler sig altid opad. 
Vi kender alle til dage, hvor hundene bare ikke 
kan lugte fuglene. Vi siger, at der er dårlige 
færtforhold, som på dagen bunder i klimatiske 
forhold.
  Man skal aldrig blande sig i hundens hoved-
føring, hunden fi nder selv den optimale. Man 
skal være klar over, at en hund er bedst til at 
lugte det, den kan lide. Man kan godt blande 
pallativer – ufarlige duftstoffer – i hundefoder. 
  Igen måtte man forundre sig, da Ruwald 
sagde, at en hund kan skelne 2000 lugte ad på 
en gang. Hunden ser det, den snuser, i billeder, 
disse billeder kan være sorte = tvang, eller 
hvide = glæde. Det siger sig selv, at det er de 
sidste, som er sagen.

Det var meget spændende at høre om det 
limbiske system. Det er en relativ primitiv del 
af hjernen.
Læringen i samme er karakteriseret ved:
1. Det limbiske system lærer ved at kopiere 
eller tage et aftryk af situationer og adfærd. 
2. Det limbiske system lærer ved følelsesmæs-
sig påvirkning. 
3. Vi lærer hurtigst og dybest i det limbiske 
system. 
4. Det er fra det limbiske system, vi reagerer. 
Det vil sige handler automatisk. 
5. Indlæring ud fra sort/hvid - overlevelses 
tankegang - via steotype roller eller indkodede 
handlingsmønstre. 
  Det er grunden til, at vi godt kan vide noget 
eller tænke noget med vores sunde fornuft, 
og så alligevel reagerer vi mere automatisk i 
kritiske situationer. 
  I råmælksfasen – de første 48 timer af hval-
pens levetid - kan man putte noget ind i den 
inderste hjerne. Eksempelvis kan man have 
lagret klude i glas med duftstof af levende 
fasaner og agerhøns, lægger man disse klude 
ned til hvalpene, oplagres de til evig tid hos 
hvalpen, og indgår her i det positive hvide bib-

liotek, hvis modsætning naturligvis er det sorte 
bibliotek, og de negative billeder, som måtte 
være her, skyldes fejl i dressuren.
  Ruwald fremhævede i øvrigt, at en hvalp skal 
have lov til at være barn. Og gjorde kraftigt 
opmærksom på de tre k’er: Kærlighed – krav – 
konsekvens - i dressuren.
  Har hunden rodet for meget rundt i det sorte 
bibliotek, må den have glæden tilbage for at 
komme videre. Giv den fri, så den igen kom-
mer i den hvide del. Hunden tilgiver mange 
fejl.
  Man kan i øvrigt lære den betinget indlæ-
ring af visse dufte ved at lægge dem under 
madskålen. Hunden må ikke lege med tingene. 
På spørgsmål om, hvorvidt man kunne smide 
fl ere ting ned til en hvalp, svarede Ruwald, at 
en hvalp kunne skelne 14 – 18 stykker i det 
limbiske system.

I sportræning betyder underlaget selvsagt 
noget, her fi k vi at vide, at sandspor var bedst 
at starte en hvalp på. Et sandspor indeholder 
nemlig ikke så mange afl edningsduftstoffer, 

Tidlig
prægning
FJD´s første vintermøde blev en 
succes med 120 deltagere i Vild-
bjerg Sports- og Kulturcenter.
  Hundefolk kom fra nær og fjern 
med store forventninger til, hvad 
aftenens foredragsholder kunne 
byde på.

Tekst: Niels M. Ovesen
Foto: Jens Velling m. fl .

Når hunden er i stand til at skelne så mange dufte, hænger 
det bl.a. sammen med, at den trækker luften ind for til (de 
blå pile) og blæser det ud i sidefl øjene (de røde pile). Foto: 
Flemming Østergaard.
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som fx et spor i græs. Og fi k uden omsvøb 
at vide, at vi bør træne på den ægte lugt i fx 
schweiss, altså dyreblod, der ikke må være for 
gammel. 
  I spørgerunden berørte Ruwald kort begrebet 
shaping i dressur. Her styrker man den adfærd, 
man ønsker at opnå, og ignorerer uønsket 
adfærd.
  Vi fi k gode sandwiches og kaffe, inden der 
var amerikansk lotteri på indgangsbilletterne 
med præmier fra aftenens sponsor SPORTS-
MAN’S PETFOOD. 
  Efter kaffen så vi rypefi lm fra Norge med en 
meget dygtig engelsk setter og en skytte, som 
givet kan være glad for, at en hund tilgiver 
meget. 
  Jeg føler mig overbevist om, at de 120 
jagthundefolk, som deltog i mødet, alle fi k 
noget med sig hjem, noget at tænke over, at 
foredraget så afgjort også var underholdende 
var et ekstra plus.En veloplagt foredragsholder, dyrlæge Bille Ruwald, Kruså. 

Foto: Niels M. Ovesen.

Hvalpen lagrer tidlige duftpåvirkninger i det limbiske 
system, som ligger inde mellem de to hjernehalvdele. 
Foto: Flemming Østergaard.

Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 
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De sidste år har der i Vestjylland, med 
udgangspunkt fra Ringkøbing været træning 
med henblik på fuldbrugsprøverne. Træningen 
arrangeres i samarbejde af Ruhårsklubbens- og 
Korthårsklubens område- og aktivgrupper, 
med henholdsvis Ole Sørensen og Uffe Jacob-
sen som primus motor.   

Adgangskravet er at man er klar til fuldbrugs-
prøven, dvs. 1. præmie på markprøver og 1. 
præmie på 3 timers schweiss prøve.
  Jeg havde fået lov at træne med sidste år. Før-
ste mødeaften var mandag den 15, juni kl. halv 
syv. Der var mødt 13 frem af de 16 tilmeldte. 
Uffe Jacobsen bød velkommen, krydsede alle 
af efterhånden som de betalte for deltagelsen. 
Samtidig noterede han vore mobilnumre med 
henblik på at lave en liste, hvor vi alle var ført 
med telefonnummer, og med angivelse af, på 
hvilken aften vi skulle medbringe trænings-
vildt. 
  Gebyret for deltagelsen er ikke stort. Gebyret 
går til det administrative der kan være. Der er 
ingen instruktør på. Det klarer vi selv.

Træningen foregår på den måde, at vi mødes 
hver mandag aften fra midt i juni til fuld-
brugsprøverne starter. De fl este gange mødes 
vi ved Ringkøbing, hvor disciplinerne, vand 
og skovfag trænes. Enkelte gange mødes vi 
andre steder bland andet ved Grindsted hvor 
der er terræner, hvor der kan trænes schweis. 
Schweiss trænes også individuel af den enkelte 
eller to og to sammen. 
  På træningsaftnerne deles vi op i hold, med 
fi re på hvert hold. Vi inddeles i nye hold hver 

aften. På den måde kommer vi til at træne med 
nye hver aften, og kan hjælpe hver anden med 
problemer, den enkelte kan have. Ellers drejer 
det sig meget om at være selvkritisk, og at 
træne på de opgaver, og problemer man kan 
have med fagene. 
  Efter de første gange er de fl este klar over, 
hvor deres styrke og svagheder med hunden 
fi ndes. De kan derfor koncentrere træningen 
om svaghederne. De fl estes svagheder, er i 
vandet og på ræveslæbet. Nogen har selvføl-
gelig også svagheder på schweissen, og kan 
rådføre sig med de andre på holdene, hvad der 
måske kan gøres anderledes. 
  Samtidig er alle enige om, det er vigtigt 
ikke at glemme fagene, som giver få point til 
fuldbrugsprøven. Pointene kan være afgørende 
for præmieringsgraden til prøven. Derfor 
trænes stadig eks. fri ved fod, afdækning, ro 
på post, samtidig med at de vigtige discipliner 
trænes. Markarbejdet bruger vi ikke meget tid 
på, både fordi i juni og juli er det umuligt, og 
de fl este træner det med andre, når tid er. En 
del af hundene stiller også på brugsprøve og på 
vinderklasse. 

Vandet trænes for de fl estes vedkommende 
hver gang. Omkring Ringkøbing har vi fl ere 
vandhuller af forskellig sværhedsgrad, vi siger 
ofte at vi har et af de sværeste vandhuller, og 
kan hundene hente emnerne hjem i det vand-
hul, kan de hente alle emner hjem fra vandhul-
lerne ved prøverne. Vandhullet er meget svært 
overskueligt pga. meget tagrørvækst, der er 
ofte meget strøm i det, og forholdene er sådan 
at hundene gerne vil søge modsat, end hvor 

emnerne ligger. Førerens evner for dirigering 
af hunden kommer bestemt på prøve i dette 
hul. 
  Samtidig har vi ved Ringkøbing, Vonåen, 
hvor det er muligt at stå på den ene side og 
ligge emnerne på den anden side. Derved har 
hunden ikke mulighed for at gå over land hjem 
med emnerne. Vonåen kan til tider også være 
med megen strøm, som betyder at hundens 
vandpassion og svømme evner kommer på 
prøve. Til vandarbejdet bruges ænder, måger 
og andre vandfugle, hvad den enkelte har. 
Duer bruges ikke her.

Efter min mening er der mange, der overtræ-
ner deres hund med ræven. Er hunden glad for 
at bringe ræven er det ikke nødvendigt at træne 
det meget. Omvendt hvis ræven er et problem, 
er det omsonst at slæbe ræven 3 – 400meter 
ud i terrænet. Enkelte, der har problemer med 
ræven, tager ofte en ræv med hjem for at træne 
hjemme og lade hunden blive glad for ræven. 
De lange slæb ud i terrænet kommer senere. 
  Vi bruger en skov med fl ere spor på langs og 
tværs. Det er derfor nemt at variere længden 
af sporene, afhængig af hvor langt hunden er 
i arbejdet. Skoven er stor nok til at lave 12-15 
spor hver aften. 
  Enkelte af deltagerne på træningen, har 
selvfølgelig haft problemer med ræven på 
fuldbrugsprøverne sidste år. Sådan vil det nok 
altid være. Et er træning - Et andet prøve!

De andre skovfag, fri ved fod, afdækning, 
skovsøg, ro på post, og apportering trænes 
hver aften. Til skovsøget fi ndes så vidt muligt 

Alle får præmie
Effektiv træning kan føre til 
gode resultater. Det har man 
bevist i Vestjylland, hvor alle 
hunde opnåede at blive præ-
mieret på fuldbrugsprøve.

Tekst: Knud Føns
Foto: Jens Abildgaard



19

Der lægges ænder ud.

et nyt skovstykke hver aften, men arealets 
størrelse begrænser det lidt. Vi råder over to – 
tre områder til dette. Fri ved fod og afdækning 
kan der nemt fi ndes et nyt område hver aften. 
Ro på post og apportering har vi fl ere områder 
i skoven der bruges. Hele skoven bruges med 
hensyn til vind og terræn. Til apportering bru-
ges primært duer og krager. Hele tiden huskes 
på, at i disse fag ligger de nemme point, men 
igen - pointene kan være vigtige. 

De sidste år har mange af de, som har deltaget 
i denne træning omkring Ringkøbing, opnået 
gode præmieringer, men specielt sidste år var 
et godt år. Af de som var tilmeldt træningen 
startede 14 hunde på årets fuldbrugsprøver. 
Alle 14 blev præmieret. De fi k 8x1. præmier, 
4x2. præmier og 5x3. præmier. Det ved jeg 
at specielt Uffe Jacobsen var meget tilfreds 
med, idet det er ham, der i mange år har været 
foregangsmand for denne træning, kun med 
henblik på fuldbrugsprøverne.  
  Af sidste års 104 starter på fuldbrugsprø-
verne, havde 14 deltaget i træningen ved Ring-
købing. Af de 35 1. præmier der blev uddelt i 
2009, blev de 8 tildelt hunde fra træningen ved 
Ringkøbing. 
  To af hundene deltog i FUME ved Skive, 
heriblandt Jeg selv og Ole Sørensen. Begge 
hunde blev præmieret. 
  Opskriften med at starte træningen i god 
tid, fokuserer på hundens svagheder, hjælp 
hverandre er i hvert fald effektiv omkring 
Ringkøbing. Allerede nu kan du se, hvornår 
træningen til dette års fuldbrugsprøver starter 
rundt i landet. At gøre som heromkring må 
gerne kopieres. Med effektiv træning opnås 
gode resultater

Fuld fart på banen med fuglevildt.

VILDTFODER-
AUTOMATER 

Til FASANER og AGERHØNS 

Vildtforderautomat komplet 
Flot og effektiv vildtfoderautomat. Består 
af en ny og sort plasttønde (60 l), 3 
trykimprægnerede ben, skruer m. m. 
samt en galvaniseret foderspiral. 

Automatisk vildtfoderautomat 
ACCUFEEDER, er ved at være kendt af 
alle. Fantastisk driftsikker og enkel at 
bruge. Kan fodre 1 eller 2 gange i 
døgnet. Lev. inkl. batterier. 

Foderspiraler  
Lav selv din vildtfoderautomat. Vi har to 
forskellige foderspiraler til montering i 
en tønde eller spand. 

NYHED - Foderindsatse 
PanFeeder (bl. velegnet til majs) og W-
Feeder.  
Tjek vores web for yderligere info. 

Fælder
HUSK vi fører mange forskellige fælder. 
Bestil vores katalog eller tjek vores web 
på www.america-thisted.dk 

AMERICA A/S -  
DK - 7700 Thisted - 

Tlf. 9792 0122 
www.america-thisted.dk 

post@america-thisted.dk

www.deerhunter.dk

Find de gode tilbud
 hos din lokale jagtbutik 
eller ring på 74 22 35 20 og 
få oplyst nærmeste forhandler

FFFFiiiindddd ddde gode tilbudFFFFFiiiindddd gode tilbudud

SCANDINAVIA
Overtrækssæt i 4 dele
(jakke, bukser, facemask 

og handsker)

Før 599,-

NU 499,-

OUTDOOR CAMOUFLAGE 
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SV N JCH N J(K)CH Gollomens Dillja fi kk 1. 
UK  11 mnd gammel på sin aller første jakt-
prøvestart 22. august 1999, med 2 fuglearbeid 
med reis og avfyring av revolver.   Bikkja var 
da aldri jaktet med.  At min lovende unghund 
bare 3 uker senere skulle bli ubrukelig av angst 
under jakt var ikke i min villeste fantasi.
  Før Dillja hadde jeg hatt 3 fuglehunder.   Jeg 
hadde aldri hatt noen tilvenningsmetode for 
skudd på disse.  De var bare tatt med på jakt 
når jeg visste at de stod for fugl, og så felte jeg 
fugl for dem. Var aldri tegn til skuddredsel på 
disse.
  Men disse hundene hadde hatt sin første jakt-
tur kun med far.  Dillja fi kk sin første jakttur 
10 september 1999 sammen med min jakt-
kompis Petter Inge Pettersen.  Han hadde med 
SV Bartus på sin andre jakthøst.  Bartus var 
en særdeles god viltfi nner, men han var også 
særdeles udressert i fuglesituasjon.  Denne 
høsten hadde Petter enda håp om å få inn ro i 

oppfl ukt og skudd.   
  Første dagen jaktet jeg, dessverre, sammen 
med Petter.  I begynnelsen gikk Dillja som 
sedvanlig med stor fart og intensitet, og tok 
mye terreng.  Nå kom det fl ere situasjoner 
hvor Bartus fant fugl og rampet, og hvor det 
ble kjefting og roping.  Dillja reagerte med at 
hun da ikke ville ut i søk, og det tok tid før jeg 
fi kk henne ut i søk igjen.  Når det da ble mer 
skyting og spetakkel med Bartus kom hun inn 
til meg igjen.
  Jeg begynte å skjønne at dette bar galt av 
sted, og Petter og jeg begynte å jakte hver for 
oss.  Men det var for seint. Utryggheten var nå 
sådd i Dillja.
  Det var fortvilende å oppleve det som skjedde 
senere utover høsten når jeg jaktet med Dillja.  
Jeg klarte enda å få Dillja ut i søk, men når det 
ble skutt i jaktsituasjoner ville hun ikke søke 
mer.   Det er vanlig for en hund som utvikler 
skuddredsel at angsten også smitter over på 

andre ting som kan forbindes med skudd og 
jakt.  Dillja hadde før vært sikker i å sekun-
dere spontant når min andre hund SV Raia 
hadde stand.   Men det som skjedde nå var at 
Dillja begynte å krype unna Raia når hun gikk 
i stand, for så å legge seg ned i lyngen.  Jeg 
merket også at hun følte utrygghet med hagla 
som jeg bar på.
  Det jeg nå fryktet var at hun også ville utvikle 
skyhet for vilt.   At hun ville nekte å reise fugl.  
Kanskje til og med gå unna når hun fi kk fert av 
rype.  Slik utvikling er ikke sjelden for hunder 
som har  blitt skuddredd. 
  Nå sluttet jeg å jakte med Dillja i frykt for at 
jakta ville ødelegge henne helt.

Jeg begynte å lese alt jeg fant av jakthundlit-
teratur for å søke etter løsninger på problemet.  
Men det var lite oppløftende lesing.  Å kurere 
skuddredsel var ansett som et langt lerret å 
bleke, og det endelige resultatet var usikkert.  

Jagthunden, der blev skudræd

At hunden min utviklet skuddredsel som lovende unghund var en trasig opplevelse. Jeg fant ikke litteratur 
som kunne bøte på problemet. I nøden utviklet jeg min egen metode basert på læringspsykologi.  Dressurme-
toden er anvendt på alle mine unghunder senere for både å forebygge skuddredsel, og samtidig unngå knal-
lapport. Innlæringen bygger på at hunden har jaktlyst. (Artiklen er lånt fra „Fuglehunden“ nr. 2/10.)

Tekst og foto: Torgeir Dahl

fortsættes side 22.
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Metodene var omstendelige og ikke rettet 
direkte mot jaktsituasjoner. For eksempel var 
en metode å bruke skudd i forbindelse med 
foring, altså å bruke hundens hunger for å løse 
opp i angsten.  Dette hadde jeg ikke stor tro på 
fordi jeg mente at Dillja hadde utviklet angst 
rundt selve jaktsituasjonene.
  Jeg måtte fi nne en løsning selv.  Først be-
stemte jeg meg for å defi nere problemet som 
et resultat av læring.   Løsningen på problemet 
måtte derfor ligge i læringspsykologi.  Mine 3 
hunder før Dillja hadde lært direkte at skudd 
var trygt og morsomt. Dillja hadde lært at 
skudd var utrygt.   Dillja måtte nå omlæres til 
at skudd var trygt og morsomt.
  Jeg tok utgangspunkt i behavioristisk læ-
ringspsykologi (SR psykologi) hvor klassisk 
betinging er en sentral teori. I SR psykologi 
har en et motiv for å utløse en reaksjon eller 
en handling, motivet bygger på et behov hos 
individet, eksempelvis behovet for mat.  I SR 
psykologi beskrives hvordan en hund kan lære 
reaksjoner/refl ekser (respons) ut fra forskjel-
lige stimuli. Stimuli kan være mat. (eller et 
skudd).  Det er også beskrevet betingingsre-
aksjoner hvor videre læring kan skje ut fra et 
opprinnelig stimuli.
  I Dillja sitt tilfelle defi nerte jeg skuddet som 
opprinnelig stimuli og hennes fryktreaksjoner 
som respons.  Jaktlysten fant jeg som rette 
behov å anvende som motiv for læring fordi 
den er grunnleggende hos en fuglehund, og 
kan direkte knyttes til situasjonen rundt skud-
dredsel på jakt.   Dessuten kan en godt trent 
jakthund anvende jaktlysten kontinuerlig en 
hel dag.  Jeg satte som mål å få Dillja klar for 
jakt og jaktprøver allerede samme høst.
  Jeg ville forsøke å avbetinge fryktresponsen 
etter skudd hos Dillja ved å gi henne en ny 
erfaring etter skudd.  Erfaringen skulle komme 
umiddelbart etter skuddet.   Skudd skulle bety 
at hun fi kk jakte.
  Først lot jeg være å ta Dillja på tur noen da-

ger for å bygge opp ekstra stor jaktlyst.  Så av-
fyrte jeg knallpistolen til min 9 år gamle sønn 
i stua, umiddelbart etter ble hun tatt med ut på 
tur i band.  (Ny læring begynte hjemme fordi 
det var et trygt og annerledes miljø enn jaktter-
renget.)  Jeg lot henne gå i band en god stund 
for å bygge opp jaktlyst.  Så gav jeg ordre om 
sitt, rett etterpå ble pistolen avfyrt, båndet ko-
plet av, for så å gi ordre om søk. Dillja stakk ut 
som en rakett.  Etter få minutter i søk ble hun 
innkalt, for så å gå lenge i band igjen.  Så kom 
mange nye sekvenser med sittordre - skudd – 
søk – innkalling etter få minutter i søk.
  Etter første dag assosierte Dillja skudd fra 
knallpistolen med at hun skulle få jakte. 
Knallpistol brukte jeg for å ha et lavt smell 
som stimuli, inntil jeg var sikker på at Dillja 
assosierte smellet med erfaringen at hun fi kk 
jakte umiddelbart etter skuddet. 
  Etter 3 dager gikk jeg over til 9 mm startpi-
stol.  Kruttrøyken fra skuddet i stua fi kk alle 
de seriekoblede brannvarslerne til å hyle i 3 
etasjer.  Kjerringa ga også lyd fra seg.  Umid-
delbart etter skuddet stakk hund og herre ut i 
skog og mark.
  Etter få dager med startpistol tok jeg også 
hagla med, men jeg avfyrte startpistolen.  Se-
kvensen ble forenklet til skudd – søk – innkal-
ling.   Dillja satte seg umiddelbart når skuddet 
ble avfyrt – en ekstrabonus som metoden gir 
som ekstra barriere mot knallapport.
  Metoden anvender jeg også for å forebygge 
skuddredsel hos unghunder.   Det forutsettes at 
unghunden har lært sitt på avstand.  Innlæ-
ringen startet i marka koblet i band.  Samme 
sekvens – sittordre – skudd med knallpistol 
når hunden sitter – søk.   Etter få repetisjoner 
fungerer skuddet som sittordre.   Når dette 
fungerer går jeg over til startpistol, og nå 
avfyrer jeg også startpistol når hunden er i søk, 
og den setter seg fort momentant slik den har 
lært ellers.  Men hunden sitter bare få sekunder 
– belønningen er kommandoen søk som lar 

den få oppfylle jaktlystbehovet.   Jeg har nå 
en unghund som i fuglesituasjoner på jakt og 
prøve har lært at skudd betyr sitt – også på 
avstandsreis. 

Etter under 14 dager med innlæringa elsket 
Dillja skudd – også når hun ble felt fugl for.  
Jeg har mange ganger senere spurt meg om 
høsten 1999 bare var en vond drøm, eller om 
denne trygge og solide jakthunden virkelig 
hadde agert slik hun gjorde.  
  Dillja fi kk 1. UK på sin første prøvestart.  Sin 
siste prøvestart hadde hun i 2008 som pensjo-
nert dobbel jaktchampion.  Hun var forlatt i 
bur i bilen med åpen bakluke fordi det var så 
varmt.  Da partiet hadde gått ca en kilometer 
mot startstedet for fullkombinertprøven kom 
Dillja løpende etter – hun hadde brutt seg ut 
av buret!  Dillja ble da etteranmeldt siden jeg 
likevel måtte slepe henne med, og fi kk 1.AK 
10 år gammel etter 2 fuglearbeid med reis 
under varme og vanskelige forhold.  Også alle 
3 apportgrener senere på dagen ble utført med 
1.premie.
  Det var på høsten jeg fi kk problemene til 
Dillja, men det var som jakthund på høsten at 
hun utmerket seg. Gjennom hennes 10 jakt-
prøvesesonger var det 2 hunder som slo Dilllja 
i fugl på høstprøve.  I AK var det SV Sayak 
som slo henne i fugl på høsten.  VK hund ble 
Dillja i 2002 da hun både lørdag og søndag 
fi kk 1.AK som eneste premierte hund på sine 
parti i Tromsø i 25 varmegrader.  På sin første 
prøvestart samme høst i VK ble Dillja slått i 
fugl av IS Ari til Royer M. Larsen – siden ble 
hun aldri slått i fugl på høstprøve på de syv 
høstene hun ble stilt fra året 2002.

Dillia blev en fantastisk jagt og prøvehund. Men uden 
Torgeirs store tålmodighed og indsigt i hundens psyke kom-
bineret med ønsket om, at det skulle lykkes, var det aldrig 
gået. Vi må kunne lære af det.

HUSK

at melde din hund til FJD´s udstilling 
i Visenbjerg d.13. juni.
Se annoncen side 29.
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HIKE
v/Leif Kirkeby
Holstebrovej 189
Mønsted
DK-8800 Viborg
Telefon: +45 86 64 73 39
Telefax: +45 86 64 75 39
Mobil: +45 40 40 73 39
hike@hike.dk

Køb foder og andet udstyr til din hund nemt og bekvemt på 

www.hike.dk

HIKE er en serie professionelle foderblandinger, 
hvor indholdet er tilpasset den enkelte hunds 
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Forstå din hund v. Karl Georg Kristensen

Carl Tabel skriver i sin bog, Der Jagdgebrau-
chshund, om dækøvelsen, at det kun er en 
virkelig mester i dressurens kunst, der forstår, 
at gøre en hund fuldstændig dæklydig under 
alle forhold. Det tror jeg, han har helt ret i, 
for der er ikke ret mange hunde, som prompte 
kaster sig når fl øjten lyder og bliver liggende 
til farmand giver tilladelse til igen at bevæge 
sig rundt i terrænet.
  Forklaringen kan ligge fl ere steder. Måske 
opfatter hunden dækkommandoen som en 
straf. Måske opfatter den dækstillingen som 
kraftig underkastelse, og det bryder den sig 
heller ikke om, med mindre der er grund til 
det. Eller også opstår  problemerne, fordi dres-
søren sammenblander indlæring og krav.
  Det kan ikke nytte at kræve noget af hunden, 
som man ikke har sikret sig, den har lært. 

Problemet er kort og godt, at hunden kun 
nødig går ned i dækstilling, og den vil slet 
ikke gøre det, hvis der er udenomsmotivation 
(noget der afl eder opmærksomheden). Den vil 
ikke blive liggende i ret lang tid og slet ikke 
hvis jeg fjerner mig.
  Gad vide hvor meget vi hundefolk kunne lære 
af de mennesker, som træner og dresserer an-
dre dyr. Det er ofte meget imponerende, at se 
hvad de kan med løver, tigre, elefanter, og man 
spørger sig selv: Hvordan har de gjort det? Et 
er i hvert fald sikkert, de er ikke begyndt med 
at råbe og skrige, det ville ikke have ført til 
noget som helst. Det er motivation og samar-
bejde. Dressøren har simpelthen skabt en lyst 
hos dyret til at samarbejde med mennesket og 
til at lære noget.
  På samme måde må det være med hunden, 
som er et fl okdyr og et socialt væsen. Den skal 
have lyst til at samarbejde med sit menneske, 

Derfor må man skille al hundeopdragelse 
op i to faktorer, indlæring og krav. Hunden 
skal først lære disciplinen, den skal vide, hvad 
det er, man vil have den til at gøre, og når 

dressøren ved, at hunden er klar over opgaven 
og kan løse den, så kan han/hun også kræve, 
at hunden gør det og gør det hver gang, men at 
bytte om på tingene vil kun skabe frustration 
hos begge parter.
    Det første, indlæringen, behøver ikke give 
de store problemer i. Det går normalt hurtigt, 
men kravfasen tager tid, det kræver træning 
og atter træning og stor tålmodighed. Det er 
ikke gjort med at besøge et dressurkursus 10 
lørdagseftermiddage. Der skal meget mere til.
  Det er en smagssag, om man vil begynde 
med kommandoen dæk og så senere under 
træningen erstatte den med fl øjtesignal eller 
kun bruge fl øjtesignal..
  Man kan lære hunden at lægge sig ved samti-
dig med signalet at føre en godbid forbi næsen 
og nedad mod gulvet, så hunden naturligt 
lægger sig for at snuse til godbidden og få den, 
eller man kan lægge hunden ned ganske roligt, 
samtidig med at man giver signalet. 
  Det vigtigste er, at man giver signalet dæm-
pet, er venlig og roser hunden, når den ligger 
ned. På den måde viser man hunden, at man er 
glad for, at den lægger sig, og da den gerne be-
hager sin fl okleder, vil den gerne gøre det. Gør 
det 30 gange om dagen (dog ikke lige efter 
hinanden), og hunden kan øvelsen efter ganske 
få dage, ja ofte allerede efter første dag.
  Nu kommer næste trin, øvelsen skal sidde 
fast. Uanset om man bruger haven eller stuen, 
kan man gå rundt om hunden, gentage signalet 
og rose hunden. Man kan gå over hunden, og 
man kan lave anden afl edning. Viser hunden 
tegn på at ville fl ytte sig, gentages signalet, og 
man ser bestemt på hunden. På den måde vil 
øvelsen i løbet af et stykke tid, nogle dage eller 
en uge sidde så fast, at man kan tale om, at 
hunden har lært dæk. Den ved hvad den skal, 
når signalet lyder.

Nu kommer kravfasen. Nu er det hunden skal 
lære at fl oklederen kræver, at hunden gør det 
hver eneste gang, at den dækker på hvilken 

som helst afstand og bliver liggende lige så 
længe, det passer fl oklederen. Her er det dres-
sørens tålmodighed kommer på prøve. Alt for 
ofte mislykkes opdragelsen, fordi dressøren 
går for hurtigt frem og stiller krav om noget, 
hunden måske ikke helt er parat til at indfri. 
Dressøren bliver vred, og hunden bliver fru-
streret, den forstår ikke sit menneske.
  Begynd med at gå lidt bort fra hunden, når 
den ligger i dækstilling, ros den. Gå tilbage 
til den og lad den rejse sig. Lad i et hele taget 
være med at kalde hunden til dig fra dæk i 
denne fase. Den kan give hunden forkert opfat-
telse, så den blot ligger og venter på signalet: 
Kom! i stedet for at slappe af.
  Afstanden øges hele tiden lidt af gangen. 
Brug også dæk i alle de situationer, hvor det 
er naturligt at bede hunde om at lægge sig. 
Den kan ligge og se på, man pakker bilen. 
Den kan ligge på græsplænen og se på, man 
drikker kaffe på terrassen, eller den ligger dæk, 
medens man går rundt og ordner forskellige 
ting. Vil den fl ytte sig, bringes den med lidt 
bestemthed tilbage til udgangspunktet, signal 
og et venligt klap.
  Når dette ligger fast, begynder man at give 
signal på lidt afstand, som gradvis øges. Opda-
ger man det kniber lidt, korter man afstanden 
og gentager øvelsen nogle gange, så alt er 
godt. Det er klart, at det er her, det begynder 
at blive svært, for hvad gør man, hvis den ikke 
lægger sig ned på 50 meters afstand. Da er det, 
man må vise sin rang som fl okleder og gøre 
som med hvalpen, der vil bide i aviser, sko og 
handsker. Gå roligt på stive ben mod hunden, 
se den i øjnene, tag den i nakken og sig nogle 
ubehagelige knurrelyde, til vovse underkaster 
sig. Lav dækøvelsen et par gange på stedet, nu 
vil den gøre det for at behage fl oklederen, og 
prøv så igen på afstand.
  Men husk det er tålmodighed, konsekvens og 
venlighed, og det skal være mere samarbejde 
en kæft, trit og retning

Det kan være svært, at få en hund 
til at dække under alle forhold og 
på enhver afstand. Det kræver 
tålmodighed, når det ikke skal 
være blind underkastelse, men 
samarbejde med og respekt for 
fl oklederen.

Foto: Flemming Østergaard

Hunden vil 
ikke dække
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DJU
orienterer

                                 Bestyrelsesmøde 
mandag den 1. februar 2010 kl. 10 på Fjelsted Skov 
Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby 

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ formand, 
Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK næstformand, 
Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Anton Dahl 
(AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Kristian 
Møller (KM) DJ, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, 
Christian Johansen (CJ) DUV og Aage Stenhøj 
Jørgensen (AASJ) sekretær. 
  AD tiltrådte først mødet under punkt 4.1.
  PV bød velkommen og lykønskede SHP med den 
runde fødselsdag. SHP replicerede ved at takke for 
den modtagne vingave.

1. Dagsorden fastlægges.
Den udsendte dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af 
mødet 27. august 2009. 
Referatet af DJUs møde den 27. august 2009 blev 
godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne. 
FJD. HRA oplyste, at FJDs bestyrelse er gået i 
gang med en revision af overenskomst og forret-
ningsorden. FJDs bestyrelse har vedtaget at stoppe 
registreringen af unghundes arbejde på markprøver, 
da de indsamlede data ikke bliver brugt af special-
klubberne som oprindelig planlagt.
  Danmarks Jægerforbund  (DJ) KH kritiserede, at 
ad hoc udvalget vedr. revision af fuldbrugsprøvereg-
lerne ikke som besluttet på DJUs møde i august, var 
blevet indkaldt noget før, hvilket ville have fremmet 
processen og sandsynligvis muliggjort, at der i dag 
havde foreligget et forslag til nye regler.
  HRA replicerede vedr. ad hoc udvalget og orien-
terede i den forbindelse om, at der på PVs initiativ 
havde været afholdt et konstruktivt møde i december 
med de tre tilbageværende medlemmer af Fuldbrugs-
prøveudvalget (FUV), PV og HRA. 
  PV oplyste, at FUVs formand Flemming Larsen 
havde opsagt sit medlemskab af FUV den 31. 
oktober 2009. 
  Dansk Kennel Klub (DKK). FMJ oplyste, at der i 
2009 havde været en stor medlemsfremgang på ca. 
3.000 i DKK. Der var også et meget højt antal delta-
gere på udstillinger – 28.376. Det næsthøjeste antal 
i de sidste 10 år. Til gengæld et mindre fald på 5% i 
stambogsføringer. Oversigt over stående jagthundes 
stambogsføringer blev udleveret. Samlet holder de 
stående jagthunde status. Endvidere oplyste han, at 
der arbejdes videre med udvikling af DKKs hun-
deweb, så hundeejere får fl ere og fl ere muligheder 
for at se egne hunde, se tilmeldinger til udstillinger 
og prøver, anmelde hvalpekuld m.m. Stambogens 
format ændres til et bukket dokument (fra A4 til A5). 
Kamphundesagen spøger. Showchampionat spøger. 
DJU bør gøre eet eller andet lobbyarbejde i denne 
sag. De nordiske Kennelklubber har sendt en protest 
til FCI vedr. showchampionatet. 
  FMJ oplyste, at der forsat er for mange uregelmæs-
sigheder på præmielister, ligesom nogle præmielister 
kommer alt for sent frem til DKK til registrering af 
hundenes præmieringer.
  Der udspandt sig herefter en debat om de forskel-
lige punkter. Der blev bl.a. konstateret en vis 
usikkerhed om hvilken dommerautorisation, der 
forlanges for at kunne dømme DJs udvidede ap-
porteringsprøve. Dette problem tages op på næste 
møde. Man var enige om, at der skal arbejdes for at 
få stoppet FCIs nye showchampionat, hvor der ikke 
kræves en bestået brugsprøve, idet konsekvensen 
kan blive en uheldig opdeling af vores jagthundera-
cer i showtyper og brugstyper.
  PV orienterede om, at han og AASJ havde holdt et 

udbytterigt møde med Caroline Bald, der er den nye 
leder af Vildtforvaltningskontoret. På mødet blev 
bl.a. drøftet dispensationstilladelse til fældning af 
hønsefugle på efterårets skydeprøver og besværlig-
hederne med at få tilladelse til træning af jagthunde 
på offentlige arealer.

4. Dommerudvalget
4.1. Dommerudvalgets rapport 
  CJ henviste til den udsendte en rapport + bilag. 12 
dommeraspiranter har været til uddannelse på prøver 
i efteråret. 11 skal til afsluttende eksamen her i for-
året, mens 1 skal gå VK om. Der bliver ikke udsendt 
spørgsmål til ERFA-grupperne. DUV anbefaler, de 
går de ændrede Fælles Markprøve Regler (FMR) 
igennem. Der har ikke været nogen klagesager. Der 
er ingen bemærkninger til DMs bedømmelse. Dom-
mernes kritikker bliver sendt på e-mail til DUVs 
medlemmer, der går dem igennem og evt. kontakter 
enkelte dommere. 
  Der er planlagt afholdt møder med de kontinentale 
dommere, hvor de ændrede regler for fuldbrugsprø-
ver vil blive gennemgået. 
  Der var udsendt et notat om, på hvilke prøver 
hvilke dommere kan dømme. Notatet blev taget til 
efterretning. Under dette punkt blev problematik-
ken med de høje transportudgifter til dommere i 
forbindelse med afholdelse af prøver på Bornholm 
taget op. Der var enighed om, at de høje udgifter 
og deraf følgende underskud på prøveregnskaberne 
accepteres som en særlig form for ”egnsstøtte”. Dog 
anbefales det, at bornholmerne som hidtil forsøger at 
samle så mange prøvearter som muligt i eet weeken-
darrangement.
  DUVs rapport blev herefter taget til efterretning. 
  4.2. Fælles Markprøve Regler (FMR) 
  CJ oplyste, at forslaget til de ændrede FMR nu 
foreligger gennemarbejdet til endelig vedtagelse. 
Peter Strøbech her revideret sit notat om discipli-
nære sanktioner og procedureregler, så det svarer til 
de ændrede regler i FMR. CJ foreslog, at fuldbrugs-
prøvereglerne og reglerne for skovfugleprøven 
med tiden kommer ind i FMR, så vi får eet fælles 
prøvesæt.
  CJ oplyste, at det eneste, der nu mangler, er en 
afklaring om reglen om stenkast på Slæb- og ap-
porteringsprøverne. Der udspandt sig herefter en 
længere debat, hvor der blev fremsat forskellige 
forslag og synspunkter. Det blev til sidst vedtaget, at 
der må kastes én genstand efter at hunden er begyndt 
at svømme. Der skal trækkes i point, da det er en 
væsentlig fejl. Kastes der, før hunden går i vandet, 
eller kastes der mere end én genstand, dumper 
hunden..
  Der blev også vedtaget en redaktionel ændring af 
kravet til vaccinationer, så FMR og DKKs udstil-
lingsreglement på dette punkt fortsat er identiske., 
  Med disse bemærkninger blev forslaget til FMR pr. 
1. februar 2010 godkendt.
  4.3. Fratagelse af præmiering. 
  DUV har konstateret, at to hunde var blevet 
præmieret på en brugsprøve, selvom de ikke havde 
vist apportering på prøvedagen. Det blev vedtaget 
at fratage de to hunde deres præmieringer, ligesom 
dommeren vil få en påtale af DUV.
  4.4. Status for afgang af dommere
  CJ henviste til bilag om planlagt afgang af dom-
mere i de næste par år. Han kunne konstatere, at 
vi har for lidt tilgang af nye dommere. Herefter 
udspandt der sig en debat om hvem, der kan indstille 
dommerelever. AASJ gav en kort redegørelse for 
historikken mht. at indstille dommeraspiranter. Nu 
er der indført en elevuddannelse. Alle organisatio-
ner, klubber, ERFA-grupper og enkeltpersoner kan 
foreslå elever. Efter elevuddannelsen er det elevud-
dannelsens instruktører, der anbefaler eleven til at 
påbegynde en dommeraspirantuddannelse. Herefter 
er der en høring blandt FJDs bestyrelsesmedlem-
mer for at sikre, at vedkommende opfylder de mere 
etiske krav.

  Det blev vedtaget, at proceduren omkring indstil-
ling af elever og aspiranter tages op på næste 
bestyrelsesmøde. 

5. Markprøveudvalget
5.1. MUVs rapport 
  AASJ henviste til den udsendte rapport, som bl.a. 
omhandlede Danmarksmesterskabet 2009 og 2010 
og efterårsvinderprøvernes placering i de første uger 
af oktober. MUV foreslår, at alle interesserede kan 
overvære lodtrækningen til DM. 
  Efter lidt debat blev MUVs synspunkt omkring 
problemerne om ikke at rykke organisationernes 
efterårsvinderprøver og DM en uge ind i oktober 
måned understøttet. Det vil i visse egne give proble-
mer med manglende roemarker, i andre landsdele 
vil efterafgrøderne være så høje på DM, at det bliver 
vanskeligt at bedømme hundene. Endvidere kan det 
blive vanskeligt at stable en stor stab af medhjælpere 
på benene, når DM rykkes ind i jagtsæsonen, hvor 
alle vildtarter må skydes.
  MUVs rapport blev herefter taget til efterretning.
  5.2. MUVs regnskab 
  Regnskabet for DM 2009 blev gennemgået. Efter 
nogle bemærkninger om mulighed for sponsorater 
blev regnskabet blev taget til efterretning
  5.3. Planer for markprøver 
  AASJ henviste til de udsendte forslag til planer 
og den indførte liberalisering. Det er nu vedtaget, 
at man ikke mere skal ansøge MUV, såfremt en 
organisation ønsker at afholde en markprøve på en 
dag, som er tildelt en anden organisation. Hvis de 
to organisationers sekretærer bliver enige om, at 
dette kan lade sig gøre, så bliver det sådant. Det skal 
præciseres, at det skal være nævnte sekretærer, der 
laver aftalen, og ikke to lokale prøveledere.
  Der var debat omkring spørgsmålet at lægges nogle 
anerkendte prøver i weekenden før de anerkendte 
forårsmarkprøver starter. Herunder blev der diskute-
ret, hvorledes dette kunne genere jagtforeningernes 
lokale prøver, som dels er træning for hundeførerne 
og dels benyttes til uddannelse for dommeraspiran-
terne.
  De fremsendte planer for markprøver i 2010, 2011 
og 2012 blev herefter godkendt.
 
6.  Slæb- og apporteringsprøveudvalget
6.1. SAUs rapport. 
  Den fremsendte rapport og statistikker blev taget til 
efterretning.
  6.2. SAUs regnskab og budget   
  Økonomiudvalget vil analysere de forskellige 
prøveregnskaber og påpege overfor SAU, hvor man 
kan arbejde på at nedbringe udgifterne.
  Regnskabet blev taget til efterretning
  6.3. Slæb- og apporteringsprøver i 2010  
  Planerne for prøverne i 2010 blev taget til efter-
retning.

7.  Fuldbrugsprøveudvalget
7.1. FUVs rapport 
  Der kunne konstateres en vis uklarhed ud fra 
teksten i rapportens sidste afsnit om, hvorvidt alle 
FUVs medlemmer var villige til at fortsætte i FUV 
fremover. Herefter blev FUVs rapport taget til efter-
retning.
  7.2. FUVs regnskab og budget 
Det kunne konstateres, at efter nogle år med store 
problemer med at få økonomien for prøverne og 
udvalgets arbejde til at balancere, er det nu lykkedes 
at oparbejde en arbejdskapital. Man var enige om, 
at fuldbrugsprøven er en kanonprøve. Men der er 
mange udgifter forbundet med at afholde den over 
en weekend. Disse udgifter skal dækkes ind af delta-
gernes startgebyr.
  Regnskab og budget blev taget til efterretning.
  7.3. Forslag til reviderede prøveregler
  HRA gav en status over ad hoc udvalgets arbejde. 
De verbale formuleringer i reglerne er nu på plads, 
men der resterer et arbejde med at fastlægge point 
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og fagtal. Der er aftalt et nyt udvalgsmøde den 10. 
februar, hvor udvalget regner med, at de sidste ting 
falder på plads. Til dette møde er inviteret repræsen-
tanter fra de kontinentale specialklubber.
  Der udspandt sig herefter en debat om, hvorledes 
godkendelsesproceduren for reglerne skal være. 
Man var enige om, at det har været meget positivt 
med det store engagement, som mange hundefø-
rere har vist under høringsfasen med deres indlæg. 
Disse mennesker vil modtage en kvittering for 
deres høringssvar. Man var også enige om, at der i 
Jagthunden skal komme en artikel, som i korte træk 
fortæller om den proces, ændringerne af fuldbrugs-
prøvereglerne har gennemlevet.
  PV understregede, at disse regler med tiden skal 
indgå i eet fælles prøvesæt, som CJ tidligere fore-
slog. Dette synspunkt blev understøttet.
  7.4. Klagesag vedr. fuldbrugsprøve 
  Sagen drejer sig om en bedømmelse af markar-
bejdet på en fuldbrugsprøve i 2007. DJU har på 
3 bestyrelsesmøder behandlet sagen og har afvist 
klagen. Klageren har deltaget i et møde med DJUs 
daværende formand og DUV, hvor prøveforløbet og 
bedømmelsen blev behandlet. Klageren er derudover 
tilbudt aktindsigt, men har valgt at sige nej tak til 
dette tilbud. Klageren har derimod fastholdt at prote-
stere over afvisningen af hans klage.
  På mødet blev sagen igen drøftet og de forskellige 
aspekter i sagen blev kommenteret. Til sidst blev 
det besluttet, at DJUs bestyrelse fastholder at afvise 
klagen. Dette tilskrives klageren, hvorefter DJUs 
bestyrelse betragter sagen som defi nitivt afsluttet. 

8.  Vildtplejeudvalget
DJU må konstatere, at Vildtplejeudvalget (VPU) 
ikke fungerer med den nuværende bemanding. Dette 
vil DJU gøre noget ved. Planen om at knytte en 
faglig konsulent til udvalget er ikke blevet til noget, 
idet vedkommende har fået et nyt job. I stedet for vil 
DJU rette henvendelse til DJs uddannelses- og råd-
givningsafdeling på Kalø, for om muligt at etablere 
et tættere samarbejde mellem dem og DJUs vildt-
plejeudvalg. Når resultaterne af drøftelserne med 
institutionen på Kalø foreligger, skal DJU overveje 
at ændre VPUs kommissorium.
  Det blev understreget, at det er vigtigt, at der ikke 
foregår ulovligheder mht. udsætning af agerhøns 
før prøver og træningsture. Skulle dette ske, skal 
der slås hårdt ned på synderne, idet disse enkelt-
personers handlinger kan medføre uoverskuelige 
konsekvenser for helheden. Problematikken tages op 
på DJUs næste møde.  
  Det blev endvidere vedtaget at fortsætte med vild-
toptællinger på vore prøver. 
  8.1. VPUs rapport
  Der var ikke modtaget nogen rapport.

9.  Økonomiudvalget
9.1. ØUVs rapport   
  Den udsendte rapport blev gennemgået. Heraf 
fremgår det, at ØUV vil fremkomme med et forslag 
til revision af ØUVs kommissorium, så ordlyden 
kommer til at stemme overens med de faktiske 
forhold. ØUV vil fortsat analysere modtagne regn-
skaber fra DJUs udvalg og derefter fremsende deres 
kommentarer til de respektive udvalg.
  9.2. Foreløbigt regnskab for 2009   
  Udkastet til regnskab for 2009 og status pr. 
31.12.2009 blev gennemgået og kort kommenteret af 
AASJ. Der blev drøftet forskellige detaljer omkring 
udgiftsføring eller aktivering af en post i regnskabet. 
ØUV havde lavet en samlet opstilling over DJUs 
totale økonomiske situation, hvilket fi k ros.
  Det forelagte udkast til regnskab blev herefter god-
kendt forudsat de vedtagne ændringer. ØUV sender 
et rettet eksemplar til DJU
  9.3. Forslag til budget for 2010
  ØUV havde lavet et forslag til budgettet, hvilket 
AASJ kort kommenterede. Afhængig af vedtagne 
aktiviteter for 2010 samt evt. gebyrstigninger skal 

budgettet rettes. Det store problem er, at underskud-
det ikke dækkes af organisationernes indskud. DJU 
har gennem de sidste par år kunnet klare sig med et 
mindre indskud, end det underskud, årets regnskab 
viste, pga. en opsparet kapital. Denne opsparede 
kapital nærmer sig nu et nulpunkt.  
  Der udspandt sig herefter en debat om, hvorledes 
det vil være muligt at få de tre organisationer til at 
give et større indskud til DJU. 
  Debatten konkluderede, at det er nødvendigt, at der 
tilføres fl ere penge til de 3 organisationer (DJ, DKK 
og FJD) og DJU. Dette kan bl.a. ske ved at hæve 
diverse prøvegebyrer. Derved vil organisationernes 
underskud på nogle prøver forsvinde, ligesom der 
bliver et større dækningsbidrag på andre prøver, 
som kan fi nansiere et større indskud til DJUs drift. 
Det blev samtidigt indskærpet, at det er vigtigt at 
analysere udgiftsposterne i DJU og beslutte, hvor der 
kan ske besparelser.
  Det blev vedtaget at korrigere budgettet med kon-
sekvensen af de vedtagne stigninger under punkt 9.4.
  9.4. Regulering af satser
  AASJ gav en kort redegørelse for det analysear-
bejde af prøveøkonomi, som ØUV havde foretaget. 
Debatten fra forrige punkt fortsatte. Efter fl ere 
indlæg om det nødvendige i at tilføre DJU-systemet 
fl ere penge fra hundeførerne, blev følgende vedtaget:
  Startgebyr for markprøver UK, ÅK og forårs VK 
stiger pr. 1.06.2010 med 50 kr. til 350 kr.
  Startgebyr for efterårsVK og brugsprøver stiger 
med 50 kr. til 500 kr.
  Startgebyr for DJUs apporteringsprøve stiger pr. 
1.06.2010 med 25 kr. til 225 kr.
  Startgebyr for slæb- og apporteringsprøver stiger 
pr. 1.06.2010 med 25 kr. til 275 kr.
  Startgebyr for ræveslæbsprøve stiger pr. 1.06.2010 
med 25 kr. til 150 kr.
  Startgebyr for fuldbrugsprøver stiger 100 kr. til 
1050 kr.
  Gebyr til DJU stiger pr. 1.06.2010 med 10 kr. til 
35 kr.
  Dommerbøger stiger med 5 kr. til 25 pr. bog

10. Udvalg vedr. ny arbejdsgang for markprøve-
kritikker 
Der er afholdt 3 møder i udvalget. Udvalget nåede 
ikke at afholde et møde om konklusionen inden 
mødet i dag. Der foreligger 4 muligheder for løsning 
af projektet, hvor der skal afvejes fordele og ulem-
per. DJUs bestyrelsesmedlemmer havde modtaget 
referater fra møderne.
  Der udspandt sig herefter en debat, hvor bl.a. 
problemet med store programmeringsudgifter, hvis 
DJU selv vil lave sit eget system, blev fremført. Det 
blev også præciseret, at uanset hvem DJU vælger at 
samarbejde med, skal der foreligge en klokkeklar 
overenskomst om økonomiske konsekvenser i frem-
tiden, ejendomsret til data m.m.
  Til sidst blev det besluttet at afvente udvalgets 
næste mødes resultat, som gerne skal være en kon-
klusion om hvilken løsning, udvalget anbefaler, man 
skal arbejde videre med. 

11. Markedsføringsudvalget
Der var modtaget et notat fra ODM. Notatet påpeger 
problematikken med påvirkningen af klubbernes 
og organisationernes eksisterende sponsoraftaler, 
hvis der oprettes et centralt organ til at indhente 
sponsorater i DJUs regi. Notatet udmøntede sig i den 
konklusion, at det er udvalgets opfattelse, at det bør 
nedlægges eller kun have en konsultativ rolle ud fra 
de erfaringer, der er opnået under afvikling af DM. 
  Der udspandt sig herefter en debat, hvor det kunne 
konstateres, at notatet præcist påpegede problemet, 
at et centralt organ for sponsorering vil medføre, at 
klubbernes, de lokale jagtforeningers, DJUs prøvear-
rangerende udvalgs og organisationernes eksiste-
rende aftaler vil blive modarbejdet.  
  Det blev vedtaget at nedlægge udvalget.

12. Afskaffelse af resultatbogen 
HRA FJD har stillet forslag om, at Resultatbogen 
ikke skal afskaffes, men det bliver frivilligt, om 
hundeførerne vil benytte sig af muligheden for at få 
ført prøveresultater i den.
  AASJ havde lavet et notat om hvilke konsekvenser, 
det vil få i FMR og på tilmeldingsblanketten, hvis 
forslaget vedtages.
  Efter en kort debat tilsluttede alle sig, at Resultat-
bogen efter 1. juli 2010 ikke mere er et obligatorisk 
dokument, hundeførerne skal medtage på en prøve. 
De af AASJ foreslåede ændringer i FMR og på 
tilmeldingsblanketten blev godkendt. Ordningen 
gælder i en prøveperiode på 3 år. På markprøver ind-
fører dommeren præmiegraden i en resultatbog, hvis 
hundeføreren ønsker det, når hundens afprøvning er 
stoppet. 

13.  DJU-nålen   
Der var udsendt et forslag om hvem, der kunne 
komme i betragtning. Det blev herefter vedtaget, 
hvem der skal have DJU-nålen overrakt.

14.  Valg til DJUs udvalg 
Der var udsendt et forslag med kandidater. Der var 
modtaget tilsagn fra alle kandidater om, at de er 
villige til nyvalg eller genvalg. Der udspandt sig 
herefter en debat om de enkelte kandidaters kvalifi -
kationer m.m.
  Resultatet af valgene blev:
  Markprøveudvalget: Aage Stenhøj Jørgensen blev 
valgt.
  Slæb- og apporteringsprøveudvalget: Jørn Lund 
Thomsen blev valgt ved lodtrækning.
  Fuldbrugsprøveudvalget. Følgende blev efter en 
skriftlig afstemning valgt: Torben Bersang, Niels 
Jørgen Christiansen og Jan Leleu Feigh. 
  Økonomiudvalget: Aage Stenhøj Jørgensen blev 
valgt.

15.  Eventuelt
HRA  FUV har foreslået, at FUME ændres til Dan-
marksmesterskabet for fuldbrugsprøver, samt at der 
gives en vinderplacering i stedet for point.
  DJU har tidligere besluttet, at det ikke skal hedde 
DM for fuldbrugsprøver i stedet for FUME. DJU 
fastholder sin beslutning..

16. Næste møde.
Tirsdag den 15. juni 2010 kl. 14 på Fjelsted Skov-
kro. Evt. lørdag den 9. oktober 2010 kl. 14 før DM 
Mødet sluttede kl. 18,30

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent.

Foto: Kim Henriksen
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ÆNDRING AF FÆLLES MARKPRØVE 
REGLER

På Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) 
bestyrelsesmøde den 1. februar 2010 blev 
Fælles Markprøve Regler (FMR) vedta-
get med forskellige ændringer. Processen 
frem til denne beslutning har dels været en 
dialog mellem Dommerudvalget (DUV) 
og ERFA-grupperne med efterfølgende be-
handling i DUV, dels behandling af diverse 
forslag i de samarbejdende organisationers 
bestyrelser og udvalg og sluttelig behand-
ling af indkomne forslag på DJUs to besty-
relsesmøder den 27. august 2009 og den 1. 
februar 2010. Det er DJUs bestyrelses håb, 
at de ændrede regler ikke behøver at bliver 
ændrede i de næste år.
De reviderede FMR kan ses på DJUs hjem-
meside (www.danskjagthundeudvalg.dk)

DJUs bestyrelse har besluttet, at Resul-
tatbogen bortfalder som et obligatorisk 
dokument den 1. juli 2010 på vore prøver. 
Fremover er det frivilligt, om en hunde-
fører vil have sit prøveresultat indført i en 
Resultatbog. På markprøverne bliver det 
dommeren, der indfører præmiegraden i 
Resultatbogen, når bedømmelsen af hunden 
er afsluttet. På apporteringsprøver, slæb- og 
apporteringsprøver og fuldbrugsprøver, 
hvor fl ere dommere bedømmer en hund, 
fi nder man i samråd med prøvelederen en 
løsning på at indføre resultaterne i Resul-
tatbøgerne.

Det kan oplyses, at arbejdet med de revide-
rede regler for afholdelse af fuldbrugsprø-
ver endnu ikke er helt afsluttet. Men det er 
DJUs forventning, at dette vil ske inden for 
den næste måned. Lige så snart de ændrede 
regler er vedtaget af DJU, vil de blive of-
fentliggjort på DJUs hjemmeside. 

HUNDEGÅRDE

Vedligeholdelsesfri · varmgalvaniseret · Super kvalitet
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Dansk Jagthunde Derby 2011

Husk at tilmelde din hund, der er født i 2009 
til Derby i år 2011, inden den er et år gammel, 
ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2011 er kr. 200.-
Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, 
og kun disse skal benyttes.
Husk altid at udfylde anmeldelsen med hun-
dens data, ejers navn og tlf. nr.
Mangelfulde oplysninger vil blive returneret 
mod betaling af ekstra gebyr.
Yderligere information om Dansk Jagthunde 
Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjem-
meside: www. jagthundederby. dk
Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske på 
hverdage mellem kl. 18.00-19.30. 
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: 
steinfam@post.tele.dk
Husk at opgive navn og adresse samt telefon-
nummer.

Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550 Slangerup.
Tlf. 47 38 10 36.

Da FJD´s midtjyske forårsprøve for engelske 
racer blev afviklet lørdag d. 20. marts, havde 
man på unghundeholdet en debutant nemlig 
Steeen Thomasberg fra Ålborg.
  Steen er 47 år, og da han for 10 år siden 
skulle have hund, skulle det være en breton, 

fordi hustruen var vokset op med bretons. Det 
var muligt at få en i Norge, men betingelsen 
var, at han var jæger, så derfor måtte Steen i 
gang med at tage jagttegn, hvilket han bestemt 
ikke har fortrudt. – Det giver en helt anden 
vinkel til samvær med hunden, forklarer han.
  Det var egentlig også meningen, at han 
ville deltage i prøver med hunden, men ”en 
mand med en slæde” kom i vejen i form af en 
tvillingefødsel, så med den første hund blev 
det kun til jagt. Sidste forår erhvervede Steen 
Thomasberg så en ny hund, som han har lagt 
rigtig meget arbejde i.
  Steen og Krico får deres debut i dagens 
femte slip på store græs- og stubmarker, men 
en ting er træning der hjemme, noget andet er 
prøve. Det er tydeligt, at hverken Steen eller 
Krico har den store erfaring – for sidstnævn-
tes vedkommende ville det næsten også være 
naturstridigt, for Krico er endnu ikke fyldt et 
år og med de manglende træningsmuligheder, 
som foråret har budt på, har det næppe givet 
mange oplevelser.
  Efter slippet giver et par af de rutinerede 
fører Steen et par gode råd, og da han slipper 
hunden for anden gang efter frokost går det 
meget bedre. Krico går i et ganske stort søg i 
en dejlig stil og med god fart, og nu er søget 
pludselig betydelig bedre. 
  Et af Steen Thomasbergs problemer er, at han 
ikke råder over decideret god markjagt. Det er 
han på det rene med må ændres, hvis han skal 
have det optimale ud af sin hund. Men det skal 
nok komme. Steen er ikke sådan at slå ud. Han 
synes han har lært meget på sin første prøve-
dag, og da det nu har taget 10 år at nå frem til 
den første prøve, så gør det ikke noget, at det 
tager lidt tid, før resultaterne indfi nder sig.
  Det skal blive spændende at følge Steen og 
Krico fremover.

FØ.

En debutant krydser sit spor

Steen Thomasberg og breton Krico på deres første mark-
prøve. Foto: Flemming Østergaard.
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FJD-udstilling i Vissenbjerg 
søndag den 13. juni 2010.

FJD afholder sin sædvanlige årlige udstilling for stående jagthunde i 
Vissenbjerg søndag den 13. juni 2010 omkring Vissenbjerg Hallerne, 
Idrætsvej, 5492 Vissenbjerg. Udstillingen åbner kl. 9.00.

Tilmeldingsfrist: lørdag den 22. maj 2010. Tilmeldinger modtaget 
efter denne dato vil blive afvist.

Der kan anmeldes i følgende klasser:
Hvalpeklasse 6 – 9 mdr. – kr. 250,- (ingen rabat)
Juniorklasse 9 – 18 mdr. – kr. 365,-
Åben klasse - over 15 mdr. – kr. 365,-
Brugshundeklasse – over 15 mdr. – kr. 365,-
Championklasse – over 15 mdr. – kr. 365,-
Opdræts- og Avlsklasse - gratis
Udstiller ejeren fl ere hunde i ovenstående klasser – da efterfølgende 
regler:
1. hund – kr. 365,-
2. hund med samme ejer – kr. 320,-
3. hund og efterfølgende med samme ejer – kr. 275,-

Anmeldelsesblanketten og gebyr fremsendes med posten til: MAR-
RIT STÆRKÆR, HOVEDVEJEN 263, 5580 NR. AABY. TLF. 64 42 
22 73 (hvis du har spørgsmål).
Tilmeldingsgebyret kan betales via homebanking. Dette gøres på reg.
nr. 0777 kontonr. 0123924541.
  På indbetalingen SKAL det tydeligt fremgå hvem indbetaler er, 
SAMT hundens DKK-reg.nr., som er anført på tilmeldingsblanketten.
  Tilmeldingsgebyr kan stadig fremsendes enten på check eller postan-
visning. Anmeldelsesblanketterne skal være Marrit Stærkær i hænde 
SENEST lørdag den 22. maj 2010 med posten. Anmeldelsesblanketter 
og betalinger modtaget efter denne dato medtages ikke. Hver opmærk-
som på at betalinger via homebanking kan være op til 7 dage under-
vejs.
  Udenlandske udstillere bedes kontakte Marrit Stærkær vedr. anmel-
delsesgebyr.
Udenlandske udstillere skal sende kopi af stambog og evt. Brugshun-
decertifi kat sammen med tilmelding.
  HUSK at kontrollere at den adresse, som der står på/i stambogen er 
den samme adresse, som hvor du bor nu. BEMÆRK der heller ikke i 
år vil blive sendt kvittering, praktiske oplysninger eller nummerskilt 
tilbage. Nummerskilte udleveres i de respektive racers ringe på udstil-
lingsdagen.
  Resultatbog SKAL medbringes på udstillingsdagen og afl everes i de 
respektive ringe for påtegning af udstillingsresultat.
  Hvis du ikke har en resultatbog allerede, kan du fi nde annoncen 
andetsteds i Jagthunden for bestilling af denne bog.
  På alle hunde skal medbringes vaccinationsattest. Hunden skal være 
vaccineret ifølge vanlige fastsatte regler for hundes tilstedeværelse på 
prøve- og udstillingsarealer.
  De nærmere udstillingsregler kan læses på http://www.dansk-kennel-
klub.dk/fi les/pdf/regler10.pdf

Gratis adgang til udstillingen for alle
Klubberne bestemmer selv, hvornår de ønsker at gå i gang med be-
dømmelserne. Såfremt din specialklub ønsker at starte senere end det 
offi cielle åbningstidspunkt, vil du høre nærmere fra denne.
  Alle udstillere må forlade udstillingsarealet, når racen er færdigbe-
dømt og arbejdet med stambøger/resultatbøger m.v. er tilendebragt. 
Bøgerne udleveres samlet. Du er selv ansvarlig for at få din stambog/
resultatbog med hjem. Udstillingskomitéen påtager sig intet ansvar for 
glemte bøger.
  Skulle du alligevel have glemt at få ovenstående med hjem, kontakt 
da din kasserer i specialklubben.
  Også i år vil der være oprettet stande med foderfi rmaer. Selvfølge-
lig vil du også kunne fi nde den samlede bestyrelse for FJD på banen 
denne dag. Besøg standene og få en snak med repræsentanterne.

Praktiske oplysninger
Anmeldelsesblanket fi ndes i Jagthunden. Bemærk, at det skal være den 
sidst udkomne anmeldelsesblanket. Kopier af denne må gerne bruges, 
så har du fl ere hunde, så husk evt. at kopiere blanketten før du begyn-
der at udfylde dem.
Bestilling af spisebilletter: Betaling for spisebilletter sendes sammen 
med tilmelding. Kuvertpris er kr. 135,- incl. 2 genstande.
Det er muligt at købe pølser o. lign. samt drikkelse på pladsen eller 
cafeteriaet.
  Der må ikke foregå nogen form for salg af hundeartikler og -foder, 
samt mad- og drikkevarer udover de af udstillingskomitéen godkendte 
stande. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning fra udstil-
lingsområdet. Dog må specialklubberne gerne sælge af klubbens egen 
merchandise materialer.
  Udstillingen åbner kl. 9.00. Der vil være adgang fra kl. 8.00.
  Udstillere bærer selv ansvaret for, at hundene er rettidigt i bedømmel-
sesringene og udstiller i øvrigt på egen risici.
  Vel mødt til forhåbentlig rigtige mange udstillere og gæster søndag 
den 13. juni 2010.

Øvrige informationer
Hovedsponsor i år vil være Royal Canin, som tildeler ærespræmierne i 
BIR og BIM i hver race.
  Som noget nyt vil der i år være lodtrækninger på forskellige præmier 
på det udstillingskatalog, som kan købes på pladsen på dagen.
  Husk at overskuddet for udstillingen går tilbage til jeres respektive 
klubber.
Mød op og hav en god dag i det fynske.
På udstillingskomitéens vegne
Mogens Bechsgaard

  Dommerliste:

  Dansk Breton Klub: Alle: Mogens Langvad

  Dansk Gordon Setter Klub: Alle: H.P. Clausen

  Dansk Irsk Setter Klub: Alle: Marianne Weichenfeldt

  Dansk Münsterländer Klub: Alle: Gunnar Jensen

  Dansk Pointer Klub: Alle: Erik Petersen

  Dansk Ruhår Klub: Alle hanner + BIR: Jens O. Peder-
  sen. Alle tæver: Henning Simonsen

  Dansk Weimaraner Klub: Alle: Poul Ørnemark

  Dansk Vizsla Klub: Alle: Ivar Tang

  Drentsche Patrijshond Klub: Alle: Yrsa Møller Jørgensen

  Engelsk Setter Klub: Alle: Ole Simonsen

  Klubben for Gamle Danske Hønsehunde: Alle: Th. Has
  sing Christensen

  Korthårsklubben: Hanner: John Christensen. Tæver: 
  Flemming Konnerup

  Langhårsklubben: Alle: Svend Otto Hansen
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Dansk Ruhår Klub

Klubredaktør: 
Lars Hansen, Udbyhøjvej 597, Knejsted, 8970 
Havndal, tlf. 2030 1420
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk
 
Formand: 
Torben Mørup, Danmarksgade 27, 1, 6700 Es-
bjerg, tlf: 7513 98 69 - 2138 7515
E-mail: formand@ruhaar.dk 
 
Kasserer: 
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 
Hørsholm, tlf. 2049 4839, 
e-mail: kasserer@ruhaar.dk
 
Hvalpeformidling: 
Vest for St.bælt: Knud Risager, tlf. 8639 4247 
e-mail: hvalpe-vest@ruhaar.dk
Øst for St.bælt: Ebbe Madsen, 4649 6150 
e-mail: hvalpe-oest@ruhaar.dk
 

www.ruhaar.dk

Hanhunde fremvisning

Husk klubbens generalforsamling Søndag 
18 April 2010 kl. 14.00 i i Ferritslev Fri-
tidshus, Ørbækvej 82, 5863 Ferritslev.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af tre stemmetællere
3. Afl  æggelse af årsberetning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revi
    deret årsregnskab 2009
5. Valg af bestyrelse og to suppleanter
   Søren Hecht (kasserer) modtager
   genvalg
   Annette Laursen, modtager genvalg
   Eline Noiesen, modtager genvalg
6. Valg af to revisorer og en suppleant
7. Valg af medlem til FJD
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen,
skal være formanden i
hænde senest 3 uger inden generalforsam-
lingen.
Særlige vigtige indkomne
forslag bekendtgøres på klubbens hjem-
meside
inden generalforsamlingen.
Dansk Ruhår Klub er vært ved et fælles
kaffebord.
Se mere i Jagthunden Februar bladet:

Reminder: DRK´s generalforsamling

En af ejerne har sendt dette indlæg om sin 
oplevelser på dagen…. Jens O. har ordet:
For første gang i klubbens historie arrange-
rede Dansk Ruhår Klub fremvisning af avls 
hanner for interesserede tævehundeejere. De 
inviterede var ejerne til alle de hanhunde, der 
er registreret i klubbens alvs - og champion-
register.
Ikke alle havde taget imod invitationen, der 
dog heller ikke var gratis. Prisen var sat til 
850,- men med tilbagebetaling på 500,- ved 
fremmøde. Ingen fremmøde – ingen tilbage-
betaling.
  Klubben havde lavet et stort stykke arbejde 
med registrering af data, foto’s og beskri-
velse af hver enkelt hanhund, og det hele var 
samlet i et rigtigt fl ot hæfte, som blev solgt 
for en 50,-’er. Og så var der endda gratis 
adgang for besøgende.
Jeg tror, at både arrangørerne og alle vi 23 
hanhunde ejere var mere end spændte på om 
der overhovedet ville dukke interesserede 
”publikummer” op.
  Og det gjorde der. Jeg tror, at der var ruhårs 
folk fra det ganske land. Og jeg talte også 
med seriøse opdrættere fra både Norge og 
Sverige. Herligt.
  Den lokale jagtforening var også repræ-
senteret med en fl ot ”jagtsti” for især børn. 
Bland de udstillede genstande var en udstop-
pet ræv, som ejeren var særlig stolt af, da det 

var hans første ræv. Hvor var det bare uhel-
digt og synd for ham - og en hanhundeejer, at 
hans hund blev så”provokeret” af ræven, at 
den resolut angreb ræven og næsten rykkede 
hovedet af den. Hvem sagde, at ræve apport 
skal indgå som disciplin i avls registret?
  Men ellers forløb arrangementet rigtigt 
godt. Og jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at takke bestyrelsen og alle hjælpere for 
det gode initiativ. Godt gået. Det bør absolut 
gentages.
Mvh
Jens O. Pedersen

Som et helt nyt tiltag lancerede DRK en frem-
visning af Hanhundene i vores avls register, og 
23 hunde havde taget deres ejer med til Egtved 
hvor byens idræts hal viste sig meget egnet til 
dette arrangement.
  I Bestyrelsen var vi meget spændt på hvordan 
man ville modtage dette tiltag til at styrke 
avlen og brugen af vores avls hanner. Vi blev 
dejlig overrasket, først over at 23 ejer tog 
udfordringen op, Tak til jer, og sammen med 
dem ventede vi spændt på åbningen af frem-
visningen.
  Da Formanden Torben Mørup bød velkom-
men var der mødt op imod 130 mennesker og 
der var folk helt fra Norge og Sverige som 
benyttede muligheden for at se de Danske top 

hunde.
  Dagen blev vel overstået og der er ingen 
tvivl, sådan en fremvisning vil blive en fast del 
af tilbud fra klubben for at styrke vores avl, så 
håber vi på at i vil gøre det vanskeligt for os 
at være i hallen næste gang og ”Tvinge” os til 
at få en endnu større hal der er stadig hanner 
der kan fremvises og der kommer jo heldigvis 
mange dygtige nye hunde frem.
  I bestyrelsen arbejder vi hårdt på at udvikle 
dagen så der kommer evt. fl ere tiltag og tilbud 
for at styrke vores avls arbejde. Vi vil her 
gerne takke for opbakningen og hjælpen med 
at få dagen til at blive en god oplevelse.
Med hilsen fra en dejlig dag
Lars Hansen.
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Nordvest-Sjælland søndag 25 april
400 meter 3t (Max  6 hunde/2-3 m. rapp.) 
400 meter 20t (Max 6 hunde) 
1-2 spor kan være 1000 meter 
Tilmeldingsfrist: 12. april 
Afholdes på Mineslund og Lerchenborg 

Prøveleder:
Uffe Beck Andersen 
Horsevang 17, 2740 Skovlunde 
4043 3883 
uba@mail.dk 
Gebyr på konto. 8113-4113731 

Uggerby-Tversted søndag 25 april
1000 meter 20t  ( Max 8 hunde) 
1000 meter  40t  (Max 4 hunde) 
Tilmeldingsfrist: 12 April 
Mødested: Plantørvej 1, 9881 Bindslev 

Prøveleder:
Bent Hansen, 
Hovedvejen 103 9850 Hirtshals 
4051 9362 
Gebyr på konto: 9067-4565705925 

Læsø Søndag 25 April 
400 meter / 3 t 
400 meter / 20 t 
Max 8 hunde  
Tilmeldingsfrist: Mandag 12 April 

Prøveleder:
Svend-Otto Hansen 
Flarumvej 11, 9940 Læsø 
9849 9184 

Bornholm Søndag 25 April 
400 meter / 3t 
400 meter / 20 t 
Max 7 hunde  
Tilmeldingsfrist: Lørdag 10 April 
Mødested: Pedersker jagthus 

Prøveleder:
Bent Rømer Hansen Brommevej 4 3760 Gudhjem
5648 4171 
bentsauto@hansen.mail.dk 
Gebyr på konto: 
0658-6535643782

Randbøl Onsdag 28 April 
1000 meter / 20 t (max 4 hunde) 
Tilmeldingsfrist: Onsdag 31 Marts 
Mødested: Hos prøveleder  

Prøveleder:
Annette Laursen, Hærvejen 20 7183 Randbøl 
7588 3123 – 2175 9848 
Gebyr på konto: 
7681-0001460245

Stenbjerg plantage Lørdag 01 Maj 
400 meter / 3t   (Max 12 hunde) 
400 meter /20t ( Max 6 hunde) 
Tilmeldingsfrist: Mandag 19 April 

Prøveleder:
Ole Pedersen, Rolighedsvej 2 7700 Thisted 
9791 1139 – 2067 6139 

Midtsjælland Sorø Søndag 02 Maj 
400 meter / 3t   (Max 6 hunde) 
400 meter / 20 t(Max 6 hunde) 
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 20 April 

Prøveleder:
Ib B. Larsen, Hyldegårdsvej 46 
Mårsø, 4300 Holbæk 
5946 0215 – 2897 0215 

Åbenrå Årup skov Søndag 09 Maj.kl 08.00
400 meter / 3 t   (Max 20 hunde) 
400 meter / 20 t (Max 8 hunde) 
Tilmeldingsfrist: Mandag 26 April 
Mødested: Tinglevvej 50, 6200 Åbenrå 

Prøveleder:
Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12 6500 Vojens 
7450 6263 – 2162 4612 

Fussingø Søndag 30 Maj  
400 meter / 3 t   (Max 18 hunde)  
400 meter / 20 t( Max 12 hunde) 
Tilmeldingsfrist: Fredag 14 Maj 

Prøveleder:
Christian Harbo, Sct. Kjeldsvej 1, Ålum 
8920 Randers NV. 
8646 6116 – 4025 9116 
Gebyr på konto: 
1506-4427107884

Grindsted Lørdag 05 Juni 
400 meter / 3 t   (Max 18 hunde) 
400 meter / 20 t (Max 6 hunde) 
Tilmeldingsfrist: Fredag 21 Maj 

Prøveleder:
Jens Abildgård, Krusbjergvej 1 C 
6870 Ølgod 
7532 3556 – 4028 4222 

Nordsjælland Lørdag 12 Juni 
400 meter / 3 t   ( Max 12 hunde) 
400 meter / 20 t ( Max  6 hunde) 
Tilmeldingsfrist: Fredag 28 Maj 
Mødested: Store Dyrehave/Hillerød 

Prøveleder:
Jim S. Larsen, Stasevangsvej 10 2970 Hørsholm 
2427 3947 
Gebyr på konto: 
5190-1509045
Tilmelding kan sendes på mail: 
jim@sns.dk 

Rold Skov  Juni mere på hjemmesiden 
400m 3t  (Max 15 hunde) 
Kun 2 med rapport. 
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 1 Juni. 
Mødested: Buderupholmvej  9520 Skørping. 
Store p-plads mellem Skørping og Støvring

Prøveleder:
Keld Navntoft Hedevej 24, 9560 Hadsund 
9857 3681 - 6016 3681

Nordjydske prøve Søndag 01 August 
400 meter / 3 og 20 t 

Tilmeldingsfrist: Fredag 16 Juli 
Under planlægning/yderlig senere 

Prøveleder:
Jan Jensen 
9842 9743 – 2886 1948 

Gludsted Plantage Lørdag 14 Aug 
400 meter / 3 t   (Max 16 hunde) 
400 meter / 20 t (Max 6 hunde) 
Tilmeldingsfrist: Fredag 30 Juli 

Prøveleder:
Peter Jensen, Mosevænget 8 7160 Tørring 
7580 1814 – 2527 3375 

Ranbøl Onsdag 25 Aug.  
1000 meter / 40 t (Max 4 hunde) 
Tilmeldingsfrist: Mandag 09 Aug 

Prøveleder:
Annette Laursen, Hærvejen 20 7183 Randbøl 
7588 3123 – 2175 9848 
Gebyr på konto: 
7681-0001460245

Dansk Ruhår Klub`s
Schweissprøver 2010.

Informationer fra bestyrelsen
Bestyrelsesmøde i Dansk Ruhår Klub den 
11. januar i Fjeldsted

Deltagere: Torben Mørup, Annette Laursen, Lars 
Hansen, Eline Noiesen (ref.). 
Afbud: Søren Hecht Petersen
HD-indeks
Ved overgangen til Dansk Kennel Klubs nye HD-
indeks den 1. januar 2010 er der sket et fald i HD-
indeks i forhold til det indeks, DRK selv beregnede.
Bestyrelsen er opmærksom på, at det kan blive 
svært at fi nde avlskombinationer, hvor forældre-
dyrene sammenlagt har et HD-indeks på 210 eller 
derover, hvilket har været den hidtidige anbefaling 
fra DRK.
Bestyrelsen har sendt en forespørgsel til DKK’s 
sundhedsudvalg med henblik på at få deres anbefa-
ling. Indtil denne foreligger anbefaler bestyrelsen, 
at forældredyrene ved fremtidige parringer har et 
samlet indeks på over 200 (hannens HD-indeks + 
tævens HD-indeks). Så bliver hvalpene født med et 
HD-indeks på minimum 100, hvilket jo er racens 
gennemsnit.
Bestyrelsen arbejder stadig på at skaffe alle vores 
medlemmer adgang til det nye HD-indeks, der jo 
kun kan ses i Hundeweb.

Seminar for eksteriørdommere
DRK afholder seminar for eksteriørdommere den 
20. februar 2010 på Fyn. De 12 danske dommere, 
der dømmer ruhåret hønsehund, er inviteret. På 
seminaret skal dommerne bedømme ca. 8 hunde og 
sammen gennemgå kritikkerne.

Kontaktmandsmøde den 5. – 6. februar 2010
En del af tiden gik med at planlægge det forestående 
kontaktmandsmøde. 
  
Nyt DRK-logo
Bestyrelsen er snart klar til at præsentere et nyt 
DRK-logo. Kontaktfolkene præsenteres for nogle 
logo-forslag til kontaktmandsmødet, og herefter 
besluttes det, hvilket logo vi skal bruge.

Fremvisning af avlshanner den 7. februar
Bestyrelsen håber, at mange opdrættere og andre 
interesserede vil fi nde vej til Egtved Hallen og se 
klubbens fi ne avlshanner.

Mærkedage
37% af de 207 medlemmer, der har deltaget i vores 
medlemsundersøgelse, synes, at gratulationer skal 
have høj prioritet i Jagthunden, mens 63% synes, 
de skal have lav prioritet. Det blev derfor besluttet 
at anvende følgende principper ved gratulationer 
fremover:
Tillidsfolk der fortsat er aktive i klubben: gratula-
tioner bringes i Jagthunden ved 70-år, 75-års, 80-års 
etc. fødselsdage.
Alle øvrige gratulationer sættes på klubbens hjem-
meside på under et særskilt menu-punkt „Gratu-
lationer“. Det gælder også for de gratulationer, 
der tidligere har været bragt under Områderne i 
Jagthunden.
Husk at kontakte DRK’s mærkedagsadministrator  
Bo S. Jensen 7544 6600 – 2146 8091 email: maer-
kedag@ruhaar.dk hvis du kender til et medlem, der 
har fødselsdag eller jubilæum, som bør fejres – du 
kan selvfølgelig også kontakte Bo, hvis du gerne 
selv vil fejres.

Unghundetest
Der udsendes snart et nyt regelsæt med enkelte æn-
dringsforslag, som bl.a. er blevet foreslået på vores 
seminar for schweissdommere i 2009.

Ny anbefaling: samlet HD-indeks på 204 
eller derover

Efter vi er gået over til at bruge Dansk Kennel 
Klub’s (DKK) nye HD-indeks pr. 1.1.2010 kan det 
blive vanskeligt at opretholde den hidtidige anbe-
faling, at forældredyrene ved parring burde have et 
samlet HD-indeks på 210 eller derover.
  Bestyrelsen har derfor i samråd med DKK’s 
Sundhedsudvalg besluttet at sænke HD-indeks 
anbefalingen. Den nye anbefaling er, at forældredy-
rene ved parring bør have et sammenlagt HD-indeks 
på 204 eller derover (dvs. hannens HD-indeks + 
tævens HD-indeks = 204 eller derover).
  Du kan læse mere på hjemmesiden, Bestyrelse � 
Meddelelser.
  Bestyrelsen Dansk Ruhår Klub

Resultater af medlemsundersøgelsen

Resultaterne af medlemsundersøgelsen, der blev 
gennemført i efteråret 2009, er nu tilgængelige på 
www.ruhaar.dk. Medlemmerne er generelt tilfredse 
med klubben men er samtidig kommet med mange 
forslag til at gøre klubben endnu bedre. Disse 
forslag arbejder bestyrelsen nu videre med i en 
strategiplan.
Bestyrelsen Dansk Ruhår Klub
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den 5. - 6. februar 2010 i Randbøldal

Formanden for Dansk Ruhår Klub, Torben 
Mørup, kunne i år byde velkommen til et kon-
taktmandsmøde, der var tilrettelagt anderledes 
end de tidligere år. For det første var arrange-
mentet fl yttet til Randbøldal Camping. For det 
andet begyndte mødet allerede fredag aften, 
således at der var tid til socialt samvær, inden 
mødet fortsatte lørdag.

Fredag aften gennemgik Eline Noiesen 
resultaterne fra den medlemsundersøgelse, der 
blev gennemført i efteråret 2009. Resultaterne 
viser at medlemmerne generelt er tilfredse 
med klubben og dens tilbud til medlemmerne, 
men også at der er tilbud, der kan udvikles og 
forbedres.
  Gennemgangen af resultaterne var et oplæg 
til lørdagens gruppearbejder, der havde fokus 
på det lokale arbejde i områderne. Der blev 
stillet to spørgsmål: Hvordan kan vi styrke det 
lokale arbejde og hvad skal kendetegne det 
lokale arbejde?
  Opdelt i 4 grupper valgte deltagerne 5 gode 
forslag. Herefter gik deltagerne i 5 nye grupper 
og diskuterede de forslag, som de havde med 
fra deres første gruppe. Hver gruppe valgte 

herefter 3 områder, som klubben skal arbejde 
videre med. Da der var stort sammenfald  mel

lem forslagene, udmøntede det sig i nedenstå-
ende 6 forslag:
  Bedre samarbejde lokalt og med andre  
  foreninger og klubber
  Områdernes geografi 
  Markedsføring lokalt
  Modtagelse af nye medlemmer
  Retningslinjer (guidelines - gode råd -“så 
  dan gør I“) til områderne
  Det sociale islæt

Efter frokost præsenterede bestyrelsen 3 
forslag til klubbens nye logo. Der var bred 
enighed om at vælge den version, der er en 
rentegning og digitalisering af klubbens nuvæ-
rende logo. Behovet for „grej“ med logo blev 
drøftet, og der kom mange gode forslag, som 
bestyrelsen arbejder videre med.
Bestyrelsen arbejder på en strategi for de kom-
mende års arbejde. I denne indgår følgende 
indsatsområder: Områderne, Racens sundhed, 
Etik – opdrættere, Fællesskab, Markedsføring, 
IT – hjemmeside og database. Bestyrelsen har 
endnu ikke afsluttet arbejdet med strategien, 
men forventer at blive færdig i løbet af foråret.
  Klubben har fået nyt medlemskartotek, og 

medlemsindbetalingerne skal overgå til PBS.
  Søren Hecht Petersen mindede kontaktfol-
kene om, at ansøgningsfristen til klubbens to 
puljer „agerhøns“ og „unge hunde/nye med-
lemmer“ er den 1. marts.
  Lars Hansen orienterede om arbejdet med 
Jagthunden og om de nyligt indførte retnings-
linjer vedr. gratulationer i Jagthunden og på 
hjemmesiden. Lars efterlyste desuden indlæg 
til bladet.
  Annette Laursen fortalte om funktionen 
medlemsservice, som bl.a. består i, at Annette 
sender brev ud til alle ruhårs opdrættere med 
en invitation til de helt nye ruhårs ejere om 
at melde sig ind i klubben og få det første års 
medlemskab til halv pris. Annette vil fremover 
sende mail til kontaktfolkene med informatio-
ner om de helt nye ruhårs ejere i det pågæl-
dende område.
  Torben Mørup orienterede om klubtjenesten, 
der har til opgave at skaffe sponsorer til hjem-
mesiden og til klubbens arrangementer. Det 
blev drøftet, hvordan vi kan sikre, at reklamer 
i prøvekataloger trykkes i tilstrækkelig god 
kvalitet. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
  Kjeld Toft efterlyste Unghundetestdommere 
– både autoriserede dommere og medlemmer, 
der er interesseret i at blive „uautoriseret“ 
Unghundetestdommer.
  Der var stort fl ertal for bestået ræveslæbs-
prøve (eller bestået ræveslæb på fuldbrugs-
prøve eller udvidet apporteringsprøve med 
ræv) som adgangskrav til klubbens avlsregi-
ster.
  

Kontaktmandsmøde i Dansk Ruhår Klub

Leif Då 70 år D. 26. Februar 2010 fyldte Leif Daae 70 år. 
Leif har i mange år været en særdeles aktiv 
hundemand, oprindeligt med Engelske racer 
men i de seneste mange år med ruhår, og har 
været aktivt medlem i DRK siden1964. Leif 
er særdeles godt kendt blandt stort set alle 
hundesportsfolk, med sit let genkendelige 
udseende, hans altid gode humør og hans 
særdeles gode hunde.
  Han startede sit virke i Glostrup, men de 
seneste 15 år har Leif og Carla boet på Falster, 
midt efterårs-terrænerne. Her er Leif bla. med 
i arbejdsgruppen i DRK reg. 14 Aktivgruppen 
Storstrømmen, hvor han yder en stor indsats, 
bla. med udsætning af agerhøns m.m.
  Leif er en alsidig jæger og hundesports-mand 
med blik for brugshundene, og har gennem ti-
den dresseret mange jagthunde for andre folk. 
Han deltager stadig aktivt med sine jagthunde 
bla. som apportør på diverse godser og elsker 

arbejdet med hundene.
  Han har bogført mange fl otte resultater både 
på markprøve men også fuldbrugsprøver og 
schweiss har altid haft hans interesse, Leif var 
i mange år bla. schweissdommer.
Resultatlisterne er lange, Leif opnåede mange 
fl otte resultater med bla. DKJCH Max og 
senere med DKBRCH Bella, og har deltaget 
fl ere gange til DM.
  Vi er mange, som til hverdag nyder Leif’s 
selskab både på på jagt og  til træning. Her 
nyder han gerne en god cigar, mens han ivrigt 
fortæller  om hans mange jagtture til Sverige, 
eller en sjov situation på hundeprøve e.lign.
  Vi ønsker et stort tillykke med dagen og alt 
det bedste for Carla og Leif i fremtiden.

Kim Nielsen
Aktivgruppen Storstrømmen
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OMRÅDE 1
Kontaktperson: Jørgen Jensen, Lilleheden Skovvej 
100, 9850 Hirtshals. Tlf. 98971178 - 21618355
E-mail: omr1@ruhaar.dk
Spørgsmål vedr. schweiss. Kontakt Jan Jensen tlf. 
9842 9743 mobil 2886 1948, eller Ivan Jørgensen 
mobil 4079 8107

Familiedag 20. juni Hjallerup
Sæt kryds i kalenderen og  mød op til en hyggelig 
dag med ruhåren
 
Ræveslæbsprøve 20 juni
Tilmelding Jesper Kjærulff på tlf. 98 25 44 91
Ræveslæbstræning  Kontakt Jesper Kjærulff på tlf. 
98 25 44 91

OMRÅDE 2
Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755 
Snedsted. Tlf. 9793 6119 / 27646127
E-mail: omr2@ruhaar.dk

Schweisstræning
Hjælp til at komme i gang med schweissarbejdet, 
lørdag den 17 og 24-04 i Sevel. 
Tidspunkt og mødested oplyses ved tilmelding til 
Poul Sørensen på  40129812

Anerkendt Schweissprøve 
i Stenbjerg klitplantage annonceres sammen med 
Ruhårsklubbens øvrige prøver

Unghundetræning (grunddressur)
Opstart den 30-03 kl.19.00 hos Kaj Verner
Tilmelding på tlf.27646127 senest den 24-03-2010

OMRÅDE 3
Kontaktperson: Keld Navntoft, Hedevej 24, 9560 
Hadsund. Tlf. 98573681 - 40840254
E-mail: omr3@ruhaar.dk

Maj: 
Lokal Schweissprøve 3 og 20 timers 
Dato: 01-05. Afholdes: omkring Hadsund
Mødested: oplyses vil tilmelding eller ved kontakt 
til prøveleder
Tilmelding: Tilmeldingsblanket skal senest d. 25-04 
sendes til prøveleder Frits Hansen Alsoddevej 25, 
9560 Hadsund evt. spørgsmål ring venligst til Frits 
på 21837748
Husk: Der skal vedlægges check på 125,- kr for 3 
timers og 150 kr. for 20 timers.

Vand og slæb træning hos Thorbjørn og Hardy
Dato: 11/5-18/5-25/5-1/6-8/6-15/6-22/6-29/6-6/7-2/8

August:
Ræveslæbstræning i Hadsund
Dato: 2/8-9/8-16/8-23/8 Tilmelding: Jan Bartholo-
mæussen på 20837881

Ræveslæbstræning i Urhøj Plantage
Dato: 4/8-11/8-18/8 Tilmelding: Egon W Svenstrup 
på tlf. 98-673330

Anderkendt rævelæbsprøve i Urhøj Plantage Dato: 
25-08  kl.18.00
Mødested: Urhøj Plantage Anmeldelsesblanket : 
Sendes sammen med 125,- kr. til Egon Svenstrup 
Vægtergade 1A 9670 Løgstør ,Senest tilmelding 
18/8

Marktræning omkring Hadsund Dato: 21-08 kl. 
9.30
Mødested: oplyses ved tilmelding til Jan Bartholo-
mæussen på 20837881

Marktræning omkring Støvring Dato: 22- 08 
kl.9.30
Mødested: oplyses ved tilmelding til Thorbjørn 
Skovrup på 30423048

Ønskes
Unghundetræning kontakt da Thorbjørn på 
30423048
Fuldbrugstræning kontakt Carsten Jakobsen på 
20270370
Ønskes anden træning kontakt en i styregruppen

OMRÅDE 4
Kontaktperson:  Annette Rasmussen, Skyggevej 81, 
7442 Engesvang
Tlf.: 8686 4260 - 2781 2528 e-mail: omr4@ruhaar.
dk
 
Ræveslæbsprøve med diplom i Torsted:
Arrangeres af KHK i Torsted d. 20/4. Mødested ved 
jagthytten Sdr. Klausie kl. 17.30 
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket, 
vedlagt check på kr. 125,- sendes til: Steen Jensen, 
Kildebakken 45, 6940 Lem, tlf: 9734 1601. Anmel-
dingsfrist: d. 15/4.

Schweissprøve:
I samarbejde med Korthårsklubben afholdes der 
anerkendt schweissprøve ved Klausie Plantage 
følgende datoer kl. 9.00 2. Maj og 18 Juli (3T/400m 
- 20T/400m - 20T/1000m - 40T/1000m)
Arrangør: Korthårsklubben. Prøveleder: Ebbe 
Brunsgaard, Gejlvej 1 - Torsted, 6980 Tim. 
Tlf: 9733 3335.Pris og tilmeldingsfrist: Se annonce 
for prøven eller kontakt prøveleder.

Slæb og Apporterings træning:
Instruktør: Bjørn Barslund Træningssted: Omkring 
Ikast, men endnu ikke fastlagt.
Træningsstart d. 9/6 - 16/6 - 23/6 - 30/6 - 7/7 - 14/7 
- 21/7 - 28/7
Afslutning med lokalprøve fredag d. 30/7 kl. 18.00.
Tilmelding til: Bjørn Barslund, tlf: 2121 1366 senest 
2/6 Alle hunde SKAL ved træningsstart kunne 
grundlæggende apportering fra land og vand, af 
fugle/hår vildt.

Unghunde træning: 
Der arrangeres undhundetræning følgende datoer: 
lørdage d. 12/6og 26/6, 7/8 og 14/8.
Træningen er kun åben for hunde som vil gennem-
føre DRK´s unghundeprøve. 
Tilmelding til Kjeld Toft, tlf: 9719 6182/ 4040 6182, 
senest d. 31/5. Pris: kr. 200,- kr. Max. 12 hunde. 
Mødested: Arnborg brugs kl. 13.00. 

Udtagelse til den ”Jyske Racedyst”.
Afholdes igen i år ved DJ´s anerkendte apporterings-

prøve ved Egeris d. 26/6. MØD OP - MØD OP 
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket sendes 
til Prøvelederen: Torben Haugaard, Herborgvej 3, 
6920 Videbæk. Tlf: 9717 8312 / 2246 2555. Pris og 
tilmeldingsfrist: Se DJ’s annonce for Prøven.

Fuldbrugstræning: 
Hver mandag fra den 14. Juni frem til 13. Sept. 
Arrangeres der træning i samarbejde med KHK. 
Pris for deltagelsen a´conto kr. 200,- kr. som betales 
første gang. Vildt betales derudover. 
Hunden skal være kvalifi ceret til fuldbrugsPrøve. 
(1.pr. 3T Schweiss, 1 pr. mark å/kl. ) 
Tilmelding: Ole Sørensen, tlf: 4056 5626  senest 6. 
juni.

Slæb og Apporterings træning:
I samarbejde med KHK arrangeres VSA træning 
som starter onsdag d. 16/6  kl. 18.30 ved Pumpe-sta-
tion nord i Stauning. Herefter træning hver onsdag 
frem til prøven i Stauning primo august. 
Pris for deltagelse kr. 350,- som afregnes første 
gang. Tilmelding til: Benny Green Jørgensen tlf. 
2073 7356 senest d. 11/6. Max: 20 deltagere.

Efterårsmarkprøve: (kun for ruhår)
Markprøve (ikke anerkendt) afholdes lørdag d. 28/8 
omkring Vildbjerg. Mødetid kl. 8.00 Mødested: 
Smækbjergvej 1, 7480 Vildbjerg. Pris: 170,- kr. incl. 
Morgenkaffen.
Tilmelding senest d. 25/8 på anmeldelsesblanket til 
Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920 Videbæk. Tlf.: 
9717 8312/ 2246 2555.

Ræveslæbs prøve med diplom i Dejbjerg:
Arrangeres af KHK i Dejbjerg d. 15/10. Mødessted 
ved Bundsbækvej 4, Dejbjerg 6900 Skjern kl. 16.00
Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket, 
vedlagt check på kr. 125,- sendes til: Steen Jensen, 
Kildebakken 45 6940 Lem, tlf: 9734 1601. Anmel-
dingsfrist: d. 8/10.

Områdemøde: 
Områdemødet 2010 i omr. 4, bliver d. 3.11. kl. 19.30 
i Egeris Hytten, ved Egeris. Se nærmere annonce i 
Jagthunden senere på året, eller på område 4. hjem-
meside, under ruhårsklubben. 

OMRÅDE 5
Kontaktperson: Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160 
Tørring. Tlf. 75801814 - 25273375
E-mail: omr5@ruhaar.dk

Ræveslæbstræning
Tirsdag den 8.6 og 15.6 kl. 19.00  Mødested: Glud-
sted Plantage

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
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Ræveslæbsprøve med diplom
Fredag den 25.6 kl. 17.30  Mødested: Gludsted 
Plantage Pris 150,- kr.

Dressurtræning
I samarbejde med Højderyggens Jagthundeklub
Onsdag den 7.4 kl. 19.00 og følgende onsdage. I alt 
10 gange.
Mødested: Tørring Skydebane, for enden af Søndre 
– og Nordre Fælledvej i Tørring. Pris 350,- kr.
Afslutning Lørdag den 5.6 kl. 10.00 

Apportering 
Onsdag den 9.6 kl. 18.30 og følgende onsdage. I 
alt 5 gange. Mødested: Hedelundsvej, Nim, 8740 
Bræstrup. Pris 250,- kr.

Slæb og apportering
Onsdag den 9.6 kl. 19.00 og følgende onsdage. I 
alt 5 gange. Mødested: Hedelundsvej, Nim, 8740 
Bræstrup. Pris 250,- kr.
Afslutning på apportering og slæb og apportering 
Lørdag den 3.7 kl. 10.00

OMRÅDE 6
Kontaktperson: Christian Harbo, Sct. Kjeldsvej 1, 
Ålum, 8900 Randers. Tlf. 86466116 – 40259116 
(tlf.tid 17-19)  E-mail:  omr6@ruhaar.dk

Marktræningen i Grenå fl yttes til efteråret hvor vi 
laver en dag i roerne, nærmere følger.

Pt planes der på Ræveslæb og Fuldbrugs træ-
ning med anerkendt Ræveslæbs prøve i Juli, August 
og September. Følg med på hjemmesiden og næste 
nr. af Jagthunden.

Familiedag: Lørdag d. 26 Juni i Bjerregrav Mose.
Vi prøver igen i år og håber i vil støtte op om arran-
gementet, vi ligger an med en sjov og spændende 
dag i gode venner´s lag hvor der vil være lidt for 
hunden og dens familie at deltage i. Vi starter gril-
len op til eget medbragt mad, vi afholder det ved 10 
tilmeldte ud over bestyrelsen.
Bindende tilmelding til Tue Iversen på Tlf.: 2386 
8086

OMRÅDE 7
Kontaktperson: Bo B. Jensen, Sletten 91, 6800 
Varde Telefon: 7522 4620 - 2947 2447 
E-mail: omr7@ruhaar.dk

Ringtræning.
Den 31. maj og 7.juni-tilmelding til Bo på tlf 
29472447 eller Havbiksen@mail.tele.dk
Mødested og mødetidspunkt oplyses ved tilmelding.
Brugstræning: Start 7.april.kl. 18.30 – 10.gange – 
mød op – betaling første gang 250 kr. Mødested 
HC’s Auto Hostrup.

Schweisstræning: Start 10.april. – tilmelding Søren 
Gejl 2330 1295 – max. 8 deltagere – vi forventer at 
hundene går til schweissprøve. Mødested og møde-
tidspunkt oplyses ved tilmelding. Pris 200 kr.

Ræveslæbsprøve 12 juni 2010. 
Prøveleder HC Clausen- Tilmelding til prøvelede-
ren. Pris 125 kr. Prøvested oplyses senere, på tlf 
29472447 / 26703356. Tilmeldningsblanket sendes 
til HC Clausen Gåsebakken 3,6710 Esbjerg V 
Senest den 5 Juni.

Markprøvetræning: 21. august 2010 – pris 175 kr. 
– tilmelding til HC Clausen  7526 9155/2670 3356. 
Mødested HC’s Auto Hostrup. Nye medlemmer er 
meget velkomne.

Lokal markprøve: 29. august 2010 – pris 200 
kr. ungehunde – og åbenklasse – Tilmelding HC 

Clausen 7526 9155/2670 3356. Mødested HC’s 
Auto Hostrup.

OMRÅDE 8
Kontaktperson: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 
12, Simmersted, 6500 Vojens. Tlf. 74506263 – 
21624612 E-mail: omr8@ruhaar.dk

Ræveslæbsprøve lørdag d. 1. maj kl. 0900 – med 
start på Simmersted Friskole, Simmersted Byvej 6, 
6500 Vojens. Prøven er åben for alle jagthunderacer. 
Pris kr. 125,-. Tilmelding på DJU blanket til Jørgen 
senest 29. april. Husk stambog/resultatbog. Der kan 
efter prøven købes pølser, øl og vand.

Schweissprøve søndag d. 9. maj kl. 0800 i Årup 
Skov, Aabenraa, Mødested Tinglevvej 50, 6200 
Aabenraa – Årup Jagtvej. 
Prøven er åben for alle jagthunderacer, men ruhår 
har fortrinsret. Der afprøves i 3 og 20 timers spor. 
Tilmelding til prøveleder Jørgen Duus på schweis-
stilmeldingsblanket. Max 4 hold – 28 hunde. 
Yderligere oplysninger Jørgen Duus tlf. 74506263 – 
21624612. Husk stambog/resultatbog. 
Pris 3 timer kr. 400,- / 20 timer kr. 450,-. Tillæg for 
rapportering kr. 100,-.
Der kan under og efter prøven købes pølser, øl og 
vand.

Apporteringsprøve – anerkendt – tirsdag d. 15. 
juni kl. 1700 i Ragebøl mose, 6400 Sønderborg. 
Tilmelding på DJU blanket til Stella Elneff, Sand-
marken 9, Nybøl, 6400 Sønderborg, tlf. 74468371. 
Husk stamborg/resultatbog. Pris kr. 200,- Der kan 
under prøven købes pølser, øl og vand.

Marktræning i Bajstrup lørdag d. 21. aug. kl. 
0900 hos Johannes Nielsen, Bajstrup Østermark 20, 
Bajstrup, 6360 Tinglev, tlf. 74643958. Tilmelding til 
Johannes senest torsdag d. 19. aug. 
Der kan tilmeldes i unghunde og åben klasse. Pris 
pr. hund kr. 175,- Efter træningen kan der købes 
pølser, øl og vand.

Marktræning for unghunde vil blive arrangeret, 
men dato og sted er ikke planlagt endnu. Vil blive 
bekendtgjort her og i Jagthunden.

OMRÅDE 9
Kontaktperson: Jens Abildgård, Krusbjergvej 1C, 
6870 Ølgod. Tlf. 75323556 - 40284222
E-mail: omr9@ruhaar.dk

Fællestræning fra medio april 2010:
Der er i skrivende stund tvivl om træningsstedet - 
nærmere info herom så snart dette er afklaret.

OMRÅDE 10
Kontaktperson: Jørgen Madsen, Stat-ene-vej 5, 
Fraugde. 5220 Odense SØ
Tlf. 6597 2215 - 23 29 7959 E-mail: omr10@
ruhaar.dk  

Dressurtræning. Åbenklasse & Unghunde.
Grundlæggende dressur – Lydighed – Apporterings 
træning.Alt i varierende sværhedsgrader – tilpas-
ses af træner / hundefører til den  enkelte hunds 
trænings niveau.
Det er her, at vi gerne skulle have grunddressuren 
på plads – før hundene slippes til apportering.
Der trænes i mange forskellige discipliner hver 
aften. Hver disciplin har sin egen placering / bane 
hver aften – det tilstræbes, at der altid er en træner 
v. hver disciplin.
Pris : Åbenklasse : 300 kr. Unghunde : 250 kr.
Onsdag d. 31.03.10 – i alt 12 onsdage. Kl. 19.00 
Højstrup, Vibelundvej, 5200 Odense V
Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29 
79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Dressurafslutning.
Lokal prøve, hvor bla. hundenes dressurniveau 
bedømmes. Åbenklasse og Unghunde. Vi starter 
med fælles morgenmad kl. 08.00, og afslutter med 
spisning af medbragte madpakker og kritik af vores 
hunde. Lør d. 19.06.10 kl . 08.00 Svennekærgård, v. 
Højstrup, Vibelundvej, 5200 Odense V
Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29 
79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Udtagelse til Racedyst.
Kombineret med anerkendt apporteringsprøve. 
Prøven er i samarbejde med Korthårs Klubben.
Søndag d. 27.06.10 kl. 09.00. Sortenkær. Sorten-
kærvej 24, 5492 Vissenbjerg.
Tilmeldingblanket til Jørgen Madsen – senest d. 
20.06.10. 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller omr10@
ruhaar.dk

Slæb- og Apporterings træning. Åbenklasse & 
Unghunde.Nu er grunddressuren nogenlunde på 
plads. Øvelsernes og disciplinernes sværhedsgrader 
øges. Der arbejdes med de discipliner, der indgår 
i ”Slæb og Apporteringsprøven”.Ræv vil af og til 
indgå som apporterings- / slæb-emne.
Der er ikke krav om, at den enkelte hundefører til 
sidst tilmelder sig  ”Slæb og apporteringsprøven” 
Pris : Åbenklasse : 300 kr. Unghunde : 250 kr. Ons-
dag d. 30.06.10 – i alt 8 onsdage. Kl 19
Højstrup, Vibelundvej, 5200 Odense V
Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29 
79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Hvalpemotivation
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i alders-
klassen 2 – 12 mdr.
- Mild opstart af grunddressur.
- Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse.
- Opstart af sporarbejde (vi starter m. foderslæb).
- Samvær med andre hundeførere (m. samme pro-
blemer som en selv).
- Socialt samvær for unghundene (de bliver pludse-
lig en del af en fl ok)
Kurset er i samarbejde m. Korthårs Klubben. Lør-
dag d. 24.07.10 – i alt 5 lørdage.
Kl. 09.30 – 11.30 Pris : 150 kr. Højstrup, Vibelund-
vej, 5200 Odense V
Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29 
79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Foto: Jens Velling



35

Markprøvetræning.
Udvalgte dage i august
Pris :Medlem af DRK – Område 10 : 50 kr. pr. 
aften.
Ikke medlem af DRK – Område 10 : 150 kr. pr. 
aften.
Mødested og tid oplyses v. tilmelding.  Hvis en 
aften er overtegnet, har Ruhår fortrinsret til disse 
træningsaftener.
Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29 
79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Ræveslæb : Anerkendt ræveslæbsprøve.
Prøven er i samarbejde m. Korthårklubben. Møde-
sted: Motorvejsafkørsel nr. 47 (Langeskov)
Torsdag 05.08.10 kl. 18.00. Husk madpakke.
Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 29.07.10. 
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Familiedag Søndag d. 22.08.10 kl. 14.00.
Inviter familie og venner til en hundedag, hvor vi 
viser, hvad vores hunde
har arbejdet med i løbet af året Pris : 75 kr. – børn 
u/ 12 år gratis.
Klubhuset Udlodgyden v. Phønix. (Blind vej fra 
Udlodgyden – tæt på Ørbækvej )
Tarup-Davinde I/S
Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 15.08.10. 
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Bubbelprøven
Vinderklassetræning – lokal prøve udelukkende for 
Ruhår. Adgangskrav : Bestået ”Slæb og Apporte-
ringsprøve” samt deltaget på anerkendt markprøve.
Max. 10 hunde. Der uddeles pokal til 1. - 2. - 3. 
vinder.
Lørdag d. 18.09.10 kl. 09.00. Pris : 150 kr. Møde-
sted – Ravnholt.
Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 11.09.10. 
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Marktræning for unghunde med fældning af fugl.
Søndag d. 19.09.10 kl. 09.00.træning for unghunde 
10 – 24 mdr. Max. 10 hunde.
Pris : 150 kr. Mødested – Ravnholt.
Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 12.09.10. 
65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Debataften.
Debat om året, der gik. Og hvad skal der ske til 
næste år.
Område 10’s mest vindende Ruhår kåres (fra DM 
2009 til DM 2010).
Onsdag d. 27.10.10 kl. 19.00. Fraugde Fritidscenter, 
Stat-ene-vej 18, Fraugde, 5220 Odense SØ
Tilmelding til  Jørgen Madsen65 97 22 15 / 23 29 
79 59 eller omr10@ruhaar.dk

OMRÅDE 11
Kontaktperson: Finn Storm Jensen, Bygaden 11, 
2625 Vallensbæk. Tlf. 43629014 - 20725341
E-mail: omr11@ruhaar.dk

OMRÅDE 12
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen, Strandha-
ven 6, 3060 Espergærde. Tlf. 49170208
E-mail: omr12@ruhaar.dk

Lydighed og apportering.
Start tirsdag den 6. april kl. 19.00. Stedet er Vibens-
holmsvej 7, Fredtofte, 2980 Kokkedal.
Prisen er 350 kr. for 8 gange. Alle jagthunderacer er 
velkomne.
Det er Asminderød-Grønholt Jagtforening der afhol-
der kurset, men du behøver ikke at være medlem. 
Der er hold for både begyndere og øvede.
Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208. Mail : 
omr12@ruhaar.dk 

Onsdag den 5. maj kl. 19.00.
Fredensborg Bio, Jernbanegade 4, 3480 Fredens-
borg.
Steen Villumsen fra statens serum institut, som 
rådgiver læger om diagnose og behandling af stik 
fra Danmark`s farligste dyr, fl åten, fortæller om 
hvordan du undgår alvorlig sygdom, og fortæller 
om de sygdomme som vi ellers ikke hører om, når 
vi bliver stukket af det lille bæst.
Alle er velkomne, og det er gratis.

Schweissinstruktion.
Torsdag den 13. maj kl. 9.00 (Kr. himmelfartsdag) 
Kelleris Hegn, Kvistgård.
Vi fortæller om tilrettelæggelse af træning og hvad 
du skal bruge til træning. Du lægger selv et kort 
spor som du går med din egen hund.  Pris 50.-
Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208 eller omr12@
ruhaar.dk 

Slæb og apportering.
Start juni. Sted og tid opgives ved tilmelding. Pris 
250 kr. for 8 gange, eller 50 kr. pr. gang.
Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208. Mail : 
omr12@ruhaar.dk 

Fuldbrugsprøvetræning.
Start juli. Pris 200 kr. Sted og tid opgives ved 
tilmelding.
Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208. Mail : 
omr12@ruhaar.dk 

Apporteringsprøve.
Søndag den 1. august kl. 9.00. Teglstrup Hegn ved 
Helsingør.
Du kan tilmelde dig til både alm. og udvidet prøve. 
Pris 200,- pr. prøve.
Der er præmie til alle med max point. Vi skal uddele 
7 pokaler.
Bedste hund, bedste stående hund, bedste ruhår, 
bedste stående unghund, og bedste ikke stående 
unghund.,samt bedste hund på udvidet prøve og 
bedste unghund.
Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208 eller omr12@
ruhaar.dk 

Markprøvetræning.
Sidst i august eller start september. Der bliver 2 
dage med træning på marken med 10 hunde pr. 
gang. Unghunde bliver så vidt muligt samlet på 
første træningsdag.
Der kan tilmeldes andre racer end ruhår, såfremt der 
ikke er fuld hold af ruhår.
Sted og tid opgives ved tilmelding. Pris pr. dag. kr. 
150.-

Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208.Mail : 
omr12@ruhaar.dk 

OMRÅDE 13
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen, Skælskør Lan-
devej 10A, 4200 Slagelse. Tlf. 58584243
Jørn Torp, Liselundvej 8, 4200 Slagelse. Tlf. 
58501133
E-mail: omr13@ruhaar.dk

OMRÅDE 14
Kontaktperson: Kim Nielsen, Sundby Alle 76, 4800 
Nykøbing F. Tlf. 54826843 - 21756843
E-mail: omr14@ruhaar.dk

Apporteringstræning Onsdag d. 14. April 2010
Mødested: oplyses ved tilmelding. Pris kr. 300 for 
8 gange
Tilmelding til Kim Nielsen 21756843 eller Jesper 
Hansen 28563526

Skue og Familiedag, Søndag d. 6. Juni 2010
Afholdes i parken på Fuglsang Herregård, Nysted-
vej 71, 4891 Toreby L.
DJ’s anerkendte apporteringsprøve Anerkendt 
ræveslæbsprøve
Lokalt skue, med aut. udstillingsdommer og skrif-
telig kritik
Grill og hyggeligt samværd Dummy på tid og andet 
sjov

VSA-træning på fl g. dage kl. 19.00:
15. Juni Borremosen, Listrupvej 1, Nykøbing F.
22. Juni Borremosen, Listrupvej 1, Nykøbing F.
29. Juni Bursø Grusgrav v/ Maribo
06. Juli Bursø Grusgrav v/ Maribo
13. Juli Reersø v/ Sakskøbing
20. Juli Reersø v/ Sakskøbing
27. Juli Bøgesø v/ Mogenstrup
03. August Bøgesø v/ Mogenstrup
07. August afslutning på Corselitze

Markprøvetræning: Se DRK’s hjemmeside eller 
Jagthunden

Efterårsmarkprøve Lørdag d. 28. August 2010 
kl. 8.00
Mødested i Klubhuset på Kohaven, 4800 Nykøbing 
F. Pris. Kr. 200, max 24 hunde
Tilmelding til Kim Nielsen 21756843 eller Jesper 
Hansen 28563526

OMRÅDE 15
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen, Sandløk-
kegade 14, 3790 Hasle. Tlf. 2030 4735
E-mail: omr15@ruhaar.dk

Foto: Jens Velling

Foto: Jens Velling
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Korthaarklubben 

Klubredaktør: 
Jakob Bislev, Danagården 43, 9230 Svenstrup J. 
Mob: 51 90 28 81
klubredaktor@korthaarklubben.dk
 
Formand: 
Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17, 
6360 Tinglev
Tlf: 7464 4721 , Mob: 2571 9148
formand@korthaarklubben.dk
 
Kasserer: 
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund
Tlf: 7533 1760
kasserer@korthaarklubben.dk
 
Webmaster: 
Birte Johansen, Degnsøvej 11, V. Velling, 8860 
Ulstrup
Tlf: 8646 6422, Mob: 5129 7022
web@korthaarklubben.dk 
 
Hvalpeformidling:
John Christensen,  Rishøjgårdsvej 16, Gundsø-
magle, 4000 Roskilde
Tlf. 46 73 03 64
Erik Petermann, Søndergade 44, 6670 Holsted  
Tlf. 75 39 33 38
Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28
9370 Hals
Tlf. 98 25 20 68 / 61 38 65 27
 
Avlsvejledning
Niels Korsbæk Nielsen, Kettrupvej 92, 9690
Fjerritslev
Tlf. 98 21 20 63
John Christensen, Rishøjgårdsvej 16, Gundsø-
magle, 4000 Roskilde
Tlf. 46 73 03 64
Bestyrelsen v./Hans Martin Christensen
avlsvejleder@korthaarklubben.dk (modtages af
alle 3 avlsvejledere
 

Årets ildsjæl 2009

www.korthaarklubben.dk

FJD-udstilling
Husk FJDs udstilling den 13. juni.
Se annonce for udstillingen side 36

Som noget nyt har Korthaarklubbens besty-
relse valgt at kåre ”Årets Ildsjæl”, der tildeles 
en person, som udviser et særligt engagement 
for arbejdet i aktivgrupperne. Bestyrelsen 
modtog indstilling af 4 emner til dette nye ind-
slag, og det var 4 meget kompetente forslag, 
så det var meget vanskelig at vælge. Vælges 
skulle der imidlertid, og her faldt valget meget 
fortjent på Villy Andersen fra Aktivgruppen 
Aalborg – et STORT tillykke til Villy.

Indstilling fra Aktivgruppen Aalborg: 
  Aktivgruppens arbejde hviler på at personer 
påtager sig et ansvar i fællesskabet, laver et 
stykke arbejde og er nærværende og synlig 
i gruppens arrangementer. Flere trækker et 
stort læs og fl ere er synlige. Dog er vi ikke et 
sekund i tvivl om at indstille Aktivgruppens 
bestyrelsesmedlem, Villy Andersen til årets 
ildsjæl.
  1. Villy er altid til stede ved gruppens ar-
rangementer og det drejer sig om hen imod 25 
aktivitetsdage og møder i gruppen!
  2. Altid villig og velforberedt til at yde en 
indsats for fællesskabet, - varetager udstedelse 
af diplomer og programsedler.
  3. Altid opmærksom på at træningsrekvisitter 
og vildt er til stede ved arrangementer, - og at 
det virker!
  4. Styrer og varetager økonomien i gruppen, - 
kassemester ved arrangementer.
  5. Efter Ejvind Hansens død har Villy over-
taget jobbet med at samle samtlige udstillings- 
og prøveresultater for korthårede hønsehunde i 
Aktivgruppens område. Resultater, der danner 
grundlag for årets pokaler. Et stort og arbejds-
krævende detektivarbejde.
  6. Deltager aktivt med egne veldresserede 
hunde på alle prøveformer.
  7. Med god støtte og hjælp fra Mona tages 
der hånd om det sociale aspekt med kaffe og 
hjemmebag ved vintertræningen i Ridehallen.

  8. Altid til stede, når 
moderklubben(Korthaarklubben) kalder til 
Aktivgruppesamling 
  9. Fremmøde ved årsmøderne i Korthaarklub-
ben.
  10. Sammenfattende: Helstøbt, fortjenstfuld 
og bred indsats, hvor det er magtpåliggende 
at nævne Mona, som en betydende del af det 
hele. Tak for det Mona!
  Med håbet om at ovenstående fører til at 
Villy Andersen hædres for sin indsats, der også 
rækker år bagud!  
Aktivgruppen Aalborg.

I næste nummer
  

Glæd jer til næste nummer hvor vi sætter 
fokus på de nye derbyprøver og bringer en 

reportage fra prøvernes afvikling
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Korthaarklubbens Pokaler 2009
På Korthaarklubbens generalforsamling blev 
der uddelt pokaler til de mest korthår i 2009. 
Et stort tillykke til dem alle.

Mest vindende på Fuldbrugsprøver 2009
Tildeles Lundergaardpokalen og Klub Kurzha-
arpokalen
Toes’ Alaska, Ejer: Kurt Grün, Tårs 

Mest vindende på mark 2009
Tildeles Kylkaspokalen og Karl Lunds Min-
depokal
Trille, Ejer: Claus Bælum, Køge 

Mest vindende på udstilling 2009
Tildeles Korthaarpokalen 
Henriksens Siri, Ejer: Niels Jørgen Jørgensen, 
Grindsted 

Mest vindende på Schweissprøver 2009
Tildeles Schweisspokalen
Rie von der Jydebek, Ejer: Uffe Søndergaard, 
Rødkærsbro

Bedst placerede på DJ’s Forbundsmesterskab 
2009
Tildeles Klub Kurzhaarpokalen 
Kikki, Ejer: Morten Søndergaard, Rødkærsbro
Uffe Søndergaard modtog pokalen på Mortens 
vegne

Digital Fotokonkurrence 2010
Som et nyt tiltag vil undertegnede hermed 
gerne ”skyde” en lille konkurrence om 
årets korthårsbillede i gang! Mange tager 
efterhånden digitale billeder af deres hund 
både derhjemme, på prøver, udstillinger 
og jagter, men desværre ser alle vi andre 
korthårfans kun sjældent disse fotos. Derfor 
opfordres alle hermed til løbende i 2010 at 
indsende det eller de bedste billede(r) fra 
samlingen. Billederne vil blive vurderet af 
en hård men retfærdig jury bestående af 
formand Hans Martin Christensen, klub-
redaktør Jakob Bislev og årbogsredaktør 
Lene Engholm i slutningen af året, og en 
vinder vil blive kåret i Årbogen 2010. 
  Reglerne er enkle: Professionelle fotogra-
fer og de tre dommere må ikke deltage. Alle 
andre som synes, at de netop har det bedste 
korthårsbillede sender dette pr. email til 
aarbog@korthaarklubben.dk med angivelse 
af fotograf, tlf.nr./email, hundens navn og 
evt. gerne en kort beskrivelse af situationen. 
  Vi forbeholder os ret til at benytte de 
indsendte billeder i korthaarklubbens regi. 
Præmien vil, udover æren naturligvis, være 
to fl asker vin til fotografen og lidt guf til 
modellen.
  Så fat kameraet og se om ikke det er dig 
og din korthår, der fanger korthårsånden 
anno 2010. God fotojagt!
  De bedste hilsner 
Årbogsredaktør Lene Engholm�

NYT: Opdrætterliste på hjemmesiden

Bestyrelsen har besluttet, at Korthaarklubben 
skal have en GRATIS opdrætterliste på hjem-
mesiden. Her kan alle opdrættere henvende 
sig og blive optaget – evt. med link til deres 
egen hjemmeside. Listen skal ikke kun anven-
des, når en opdrætter netop forventer hvalpe, 
men ligeså meget for at folk kan få et overblik 
over, hvem der avler, og hvor der måske 
med tiden igen kommer hvalpe. Bestyrelsen 
opfordrer derfor alle opdrættere til at melde 
deres navn og adresse ind, så det kan komme 
på hjemmesiden. Man kan tilmelde sig via 
hjemmesiden eller man kan henvende sig til 
vores webmaster, Birte Johansen.
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Redaktøren har ordet
I dette nummer kan jeg fejre 1 års jubilæum 
som klubredaktør, og jeg vil i den forbindelse 
tillade mig at tage ordet. 
  Jagthunden har gennem de seneste par år 
gennemgået en voldsom forandring, og jeg 
synes at Flemming Østergaard fortjener stor 
ros for at Jagthunden i dag fremstår som et 
virkelig fl ot, helstøbt og meget læseværdigt 
blad.
  Også Korthaarklubbens klubsider har gen-
nemgået en udvikling og der har i løbet af det 
sidste års tid, da også været en del diskus-
sioner omkring klubsiderne og deres indhold. 
Temaet har især været, i hvilket omfang 
man fremadrettet skal bruge spalteplads 
på at bringe alle detaljer om de forskellige re-
sultater, som der opnås af korthår på diverse 
prøver, eller om pladsen kan bruges på noget 
bedre.
  Min holdning til dette er klar! Jeg mener, 
at når Jagthunden kun udkommer 6 gange 
om året, må det også få betydning for det 
indhold, der præsenteres. F.eks. mener jeg 
ikke, at det er interessant, at man i midten 
af juni måned skal sidde og læse en samlet 
liste over alle de præmierede korthår på 
samtlige af marts måneds markprøver. Det 
betyder ikke, at der slet ikke skal bringes 
resultater i Jagthunden – blot at der skal sor-
teres i det, så kun resultater lidt ud over det 
sædvanlige bliver præsenteret. Velvidende 
at ikke alle vil være enige med mig i denne 
linje, synes jeg, at vi er landet på en rigtig 
fornuftig løsning. Der bringes nu resultater 
fra de største og vigtigste begivenheder på 
korthårskalenderen, resulter fra prøver holdt i 
aktivgruppernes regi samtidig med at hunde, 
som præsterer noget ud over det sædvanlige, 

bliver fremhævet. Derudover bliver der så 
plads til at bringe reportager og artikler om 
årets gang i ”korthårsverdenen”.
  Og dette bringer mig videre til det næste, 
jeg har på hjertet. Jeg vil nemlig gerne opfor-
dre alle til at sende mig små artikler og/eller 
billeder. Det kan f.eks. være en lille reportage 
fra et arrangement i den lokale aktivgruppe, 
en god korthårshistorie fra en jagt eller en 
prøve, eller måske noget helt andet. Det 
behøver ikke, at være nogen voldsom lang el-
ler omfattende artikel – eneste krav er, at det 
skal have noget med korthår at gøre, og så 
vil jeg også blive meget glad, hvis der følger 
et billede med. Hvis I har en god ide til et ar-
rangement eller et tema, der fortjener omtale, 
men ikke selv har mulighed for at skrive om 
det, hører jeg også gerne fra jer – så skal jeg 
se, om jeg ikke kan få nogen til at skrive lidt 
om det.
  Til slut har jeg en bøn til alle jer, som 
sender mig materiale. Når jeg sender stoffet 
videre til opsætning hos Flemming Øster-
gaard, skal det være i rå Word-dokumenter 
uden nogen form for formatering. Derfor vil 
jeg gerne, at I forsøger at overholde følgende 
retningslinier. 

• Send venligst kun Word dokumenter, 
hvor I anvender Times New Roman, 
skriftstørrelse 12. 

• Drop al anvendelse af Fed, Kursiv, 
Understregning. 

• Og særlig vigtigt: Udelad al brug af 
indrykning og punktopstilling. 

Hvis I vil overholde disse retningslinier, 
bliver mit arbejde lettet betydeligt, og jeg kan 
koncentrere min energi på at skabe et godt og 
læseværdigt blad.
Tak for samarbejdet i det år der er gået.
De bedste korthårshilsener 
Jakob 

FYN/GYLDENSTEN
Lørdag d. 17. april. 3 timer/400 m. Max 8 
hunde
Tilmeldingsfrist: 6. april
Prøveleder: Benno Klitgaard, Harndrupskov 2, 
5463 Harndrup. Tlf: 64 88 11 67

RUGBJERG PLANTAGE
Søndag 25. april. 3 timer/400 m, 20 timer/400 
m. Max. 16 hunde.

Tilmeldingsfrist: 6. april
Prøveleder: Mogens Tastensen, Krûgersvej 8, 
6541 Bevtoft. Tlf: 74 51 41 38

TORSTED
Søndag 2. maj. 3 timer/400 m. Max 12 hunde
20 timer/400 m. Max 6 hunde, 20 timer/1000 
m. Max 4 hunde
Tilmeldingsfrist:19. april
Prøveleder: Ebbe Brunsgård, Gejlvej 1, 6980 
Tim. Tlf: 97 33 33 35

TÅRS
Lørdag d. 8. maj. 3 timer/400 m, 20 timer/400 
m 
Max 10 hunde
Tilmeldingsfrist: 26. april
Prøveleder: Per Winther, Græsdalsvej 34, 9830 
Tårs. Tlf: 98 95 83 93

NØRRESKOVEN/ALS
Torsdag 13. Maj. 3 timer/400 m, 20 timer/400 
m
Tilmeldingsfrist: 3. maj
Prøveleder: Chr. Hansen, Bakkevænget 11, 
6310 Broager. Tlf: 74 44 21 46

TORSTED
Søndag 18. juli. 3 timer/400 m, 20 timer/400 
m, 20 timer/1000 m., 40 timer/1000 m
Tilmeldingsfrist: 5. juli
Prøveleder: Ebbe Brunsgård, Gejlvej 1, 6980 
Tim. Tlf: 97 33 33 35

Korthaarklubbens 
Schweissprøver 

2010

Vintervejr
Vintervejret har været strengt i det nordjyske, 
og det har derfor været nødvendigt at tage 
utraditionelle metoder i brug for at luftet 
hundene. 
Billeder indsendt af Per Morville Jensen.

Notat vedr. generalforsamling
Da vi er blevet bebrejdet, at formandsberet-
ning og referat fylder for meget i Jagthun-
den, har vi år valgt kun at bringe referatet. 
Samtidig beder vi om at alle, der ikke har 
mulighed for at se formandsberetning og 
regnskab på klubbens hjemmeside, henven-
der sig til bestyrelsen, og I vil så få tilsendt 
dette pr. post.
Med venlig hilsen
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Dagsorden:
1. Velkomst ved formand Hans Martin Christensen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens 
beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede 
årsregnskab 2009
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010, 
fastsættelse af kontingent 2010
7. Valg af formand, på valg er Hans Martin Chri-
stensen - modtager genvalg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Karl 
Georg Kristensen - modtager genvalg, Anders Wan-
strup - modtager genvalg
9. Valg af suppleant, på valg er Allis Kiholm - mod-
tager genvalg
10. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal 
være formanden i hænde senest 14 dage før gene-
ralforsamlingen.
11. Eventuelt

Referat:
1. Formand Hans Martin Christensen bød velkom-
men til de fremmødte, glædeligt at vi skulle have 
fl ere stole ind.
Jeg vil starte med at mindes de af klubbens med-
lemmer der i det forgangne år er gået bort med et 
minuts stilhed udtale: Æret være deres minde.

2. Bestyrelsen foreslog Uffe Jacobsen – valgt.

3. Til stemmetællere blev valgt – Tyge Overbye – 
Leif Hansen – Claus Bælum.

4. Formandsberetning – se notat.
Kommentarer:
Andreas Haugaard: Tak for en god beretning. Jagt-
hunden er et godt blad, men desværre kun 6 num-re. 

Har man fået fl ere medlemmer via kampagnen i 
Jagthunden? Godt initiativ med betaling til DM. 
Ikke godt med medlemsnedgang. Evt. godtgørelse 
til aktivgrupperne som i tidligere tider. Inviter aktiv-
grupperne til generalforsamlingen.
  HMC: Endnu ved vi ikke om kampagnen i Jagt-
hunden har givet nye medlemmer. Kommenterede 
omkring aktivgrupperne.
  Roger Drue: HMC mener det går godt næsten alle 
steder, men på Fyn havde vi møde den anden dag, 
da var man lige ved at opløse aktivgruppen.
  HMC: Nu var formanden ikke inviteret i år, men 
jeg har fået refereret at der var 22 personer til stede, 
rigtig fi nt fremmøde, deraf var der 16 fornuftige der 
ikke ville slippe kontakten til moder-klubben, og der 
var også stadig nogle der ville fortsætte aktivgrup-
pen.
  Sv. A. Jørgensen: Jeg har læst prøvereglerne for 
Derby prøven, jeg kan ikke se noget om mini-mum-
salder. Hundene skal afprøves enkeltvis, der skal 
være 3 dommere, hvordan kan man få øko-nomien 
til at hænge sammen? Kunne man ikke samarbejde 
med andre klubben, FJD prøver (VJP og HZP) om-
talt i sidste blad ser ud som en god prøve, behøver 
man at lave en prøve for hver race. For øvrigt står 
der jo i reglerne at andre racer kan deltage. Jeg 
mener der mangler noget hvor vi kan måle vore 
hunde på vand.
  HMC: Alder iht. FMR 10 mdr., maksimum må en 
hund have oplevet 1. oktober 2 gange. Det er en 
forsøgsprøve, hvordan er anlæggene på vore hunde. 
Tyskerne går meget op i denne prøve, for dem er 
det en meget vigtig prøve. Den prøve FJD afholdt 
(VJP med efterfølgende HZP-seminar) bakker vi op 
om, det er også en god prøve. Vi har også til vores 
forsøgsprøver inviteret dommere fra andre racer.
  John Christensen: I Studiekredsen er vi ca. 40 
medlemmer. Det er svært at trække folk af huse. 
Mangler nye medlemmer. Kan man evt. søge om 
tilskud til afholdelse af en fest, for så kommer folk.
  Martin Ellegaard: Fint at forsøge med en ny prøve, 
men jeg ser ingen fremtid i den og heller ikke 
økonomi.
  Johan Sørensen: Jeg har prøvet den tyske prøve 
mange gange. Der bliver arbejdet meget intenst med 
den i Tyskland. Dommerne dømmer i enighed, Det 
er fl otte og gode arrangementer. Der er meget brug 
for denne prøve. Mange springer over hvor gærdet 
er lavest i forhold til arbejdet inden at man går på 
prøve. Tag at indføre at man skal have bestået en 
apporteringsprøve inden man kan deltage i åben 
klasse. Vores ophav kommer jo fra Tyskland, her er 
grundskolen Derby. Ræveslæb er også en rigtig god 
disciplin.
  HMC: Prøven skal være et redskab i avl. En hund 
må stille 2 gange i sit liv. Det er en forsøgsprøve. 
Med hensyn til tilskud til aktivgrupperne, arranger 
evt. en apporteringsprøve med efterfølgende fest.
  Sv. A. Jørgensen: Jeg syntes stadig man skal 
samarbejde indenfor FJD, det er begrænset hvad 
for-skellen er, der skal ikke være for mange forskel-

lige prøver.
HMC: I Tyskland holdes en prøve kun for korthår. 
Tyskerne mener det er der avls materialet kan ses.
  N. J. Jørgensen: Nu er der også en skovprøve i 
Jagthunden arrangeret af DJU.
  HMC: Denne prøve er etableret efter opfordring 
fra de engelske racer, det er ikke så meget for konti-
nentale. Den afholdes i år i februar.
  Claus Bælum: Der afholdes Europacup for 
kontinentale racer i Frankrig den 29. marts 2010. 
Claus og Allan Grundahl vil gerne deltage. Der kan 
deltage 4 hunde + 2 reserver. Der er mulighed for 
at deltage i fl ere prøver i samme periode i samme 
område. Karl Georg vil gerne være behjælpelig.
Formandsberetningen godkendt.

5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede 
årsregnskab 2009 og
6. Fremlæggelse af budget for 2010, fastsættelse af 
kontingent 2010
Regnskabet var fremlagt på bordene og har i 
henhold til vedtægterne været offentliggjort på klub-
bens hjemmeside. Kassereren gennemgik regnskab 
for 2009 som viste et overskud på kr. 41.870,08.  El-
len fremførte som tidligere at klubben skal anskaffe 
en ny printer af en vis størrelse, idet hun er i færd 
med at indgå en seniorordning med sit arbejde, og 
så holder ”sponseringen” af diverse kopie-ringer op. 
Det skal være en printer som kan klare kopieringer 
af programmer til diverse prøver, Give, udstillinger, 
VK, regnskaber og mange andre ting. På bestyrel-
sesmødet den 16.02.2010 drøftede vi igen vores 
velvilje til at sponsere penge til aktivgrupperne til 
forskellige ting. Vi har efter sidste års generalfor-
samling åbnet op for at aktivgrupperne kunne søge 
om penge til forskellige arrangementer. Dette er 
endnu ikke benyttet. Vi vil ligeledes gerne støtte 
forskellige tiltag i aktivgrupperne såsom midler til 
vildtpleje, udsætning eller fodertønder m.m. Ekstra 
arrangementer og meget andet. Kun fantasien sætter 
grænser for hvad disse tiltag kunne være. Det eneste 
vi beder om er, en kortfattet ansøgning om hvad 
pengene skal bruges til, så vi som ansvarlige for 
klubbens økonomi har do-kumentationen i orden. 
Pengene skal ikke blot gå i aktivgruppernes almin-
delige kasse. Vi ser gerne at der i 2010-11 bruges op 
til kr. 5.000 pr. aktivgruppe.
  Nogle vil måske kalde os en spareklub, det mener 
vi ikke, men vi er omkostningsbevidste, og det er en 
ganske anden ting.
  Kommentarer: Jørn Abildgaard folkevalgt revisor 
forklarede at der ligger mange bilag til grund for 
alle disse tal, fremførte at niveauet for formalia i 
regnskabet nu har nået en karakter på næsten 13. 
HMC udtalte at det var spændende at læse korre-
spondancen mellem revisor og kasserer i forbindel-
se med revision af regnskabet.
  Budget for 2010 blev ligeledes gennemgået. Besty-
relsen har ingen planer om at hæve kontingentet. 
Regnskab og budget blev godkendt.

7. Valg til formand – Hans Martin Christensen 
genvalgt uden modkandidat

8. Valg til bestyrelsen – Karl Georg Kristensen og 
Anders Wanstrup genvalgt uden modkandidater

9. Valg af suppleant – Allis Kiholm genvalgt uden 
modkandidat

10. Der var indkommet 2 forslag. Et fra Leif A. 
Jensen om etablering om en Mesterskabsprøve i 
apportering. Forslaget var fremlagt på bordene og 
ligger på klubbens hjemmeside. Leif redegjorde for 
sit oplæg.
  John Christensen: Godt tiltag, har dømt prøven 
fl ere gange.
  Fl. Konnerup: Kan den blive anerkendt?
  Leif A. Jensen: Det er der ikke intentioner om.

Referat fra ordinær generalforsamling den 27. februar 2010 kl. 11.00, Vejle.

Der var et fl ot fremmøde på over 60

Formanden fremlægger sin beretning.
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  Kristian Møberg: Ønsker at klubben profi lerer sig 
overfor nye jagttegnsløsere, vel vidende at det er 
svært at fi nde ud af hvor kurserne foregår. Invitere 
nye jægere med på jagt. 
  Karl Georg Kristensen: Jeg er jo ind imellem lidt 
provokerende: Kan aktivgrupperne give udfor-
dringer nok, prøver vi nye ting nok, prøv at forny 
jer, er det interessant nok, kører vi bare i det gamle 
spor. Bestyrelsen har ikke de vise sten. Vær ikke 
bange for at afprøve nyt.
  Jørn Abildgaard: Kunne man med baggrund i 
de mange besøgende lave en undersøgelse via 
hjemmesiden. Hvorfor er I her? hvad leder I efter? 
Måske kunne det bruges som et redskab.
Claus Bælum: Måske skulle vi måle os på hvor 
mange hvalpe vi sælger til nye hundeejere og 
ikke så meget på, hvor mange hunde vi laver til 
os selv og hinanden. Det er nye hundeejere der er 
inte-ressante.
  Fl. Konnerup: Kan vi i Korthaarklubben bruge 
FJD undersøgelsen til at se resultater?
  Birte: Jeg er helt sikker på vi kan få oplysninger 
fra FJD.
  Herefter takkede dirigenten for gode og saglige 
kommentarer. Tak for god ro og orden.
HMC: Tak til dirigenten og til alle for deltagelse. 
  Man skal jo passe på ikke at fremhæve nogle 
frem for andre. Der er dog 3 vi gerne vil takke 
ekstra.
  Birte Johansen - Tak for dit store arbejde med 
hjemmesiden. Det er et uundværligt redskab.
  Lene Engholm – Tak for dit store arbejde med 
din første årbog, en fl ot bog som jeg glæder mig 
til at læse.
  Jakob Bislev – Tak for det første år som klubre-
daktør, det har du gjort rigtig godt.
  Herefter uddeling af pokaler – se andetsteds.

  Fl. Konnerup: Kunne den evt. prøves lokalt først. 
Der er mange prøver på beddingen.
  Uffe Jacobsen: Jagtformerne i de forskellige 
landsdele er forskellige, denne henvender sig til 
gods-jagter - store konsortier.
  Sv. A. Jørgensen: Dette må også være for top-
pen – eliten, godt at vise fl aget, men hvordan er 
øko-nomien, kan man overhovedet få adgang til 
godserne med dette.
LAJ: Ikke enig i at det er for eliten, alle hunde kan 
deltage, når hunden kan apportere og forholde sig 
rolig.
  Anders Wanstrup: Det er en jagtlig relevant 
prøve, her kan vi profi lere vores hunde som alsi-
dige jagthunde, her skal vi vise vores race. Mener 
vi skal støtte op om dette initiativ og at enhver 
jagt-hund som har bestået VSA eller udvidet ap-
porteringsprøve sagtens kan deltage.
  Roger Drue: Godt forslag
  Rene Jørgensen: Jeg bruger min hund til dette 
mange gange hvert efterår. Alle kan deltage.
Claus Bælum: Godt nyt tiltag. Syntes der skal ske 
afstemning om, hvorvidt der skal arbejdes videre 
med forslaget eller ej.
  Egon Andersen: Jeg er imod forslaget, det kører 
folk ikke så langt efter når de ikke engang vil køre 
til VK.
  Afstemningsresultatet viste fl ertal for at arbejde 
videre.
  Anden forslag: Fra bestyrelsen om betaling af 
medlemmers indskud for deltagelse på DM og FU-
ME, forhøjelse af budget med kr. 10.000.
  Afstemning viste stort fl ertal – 4 imod.
  Roger Drue: Ønskede at der skulle være debat om 
forslaget inden afstemning.
  Villy Andersen: Ønskede også betaling for delta-
gelse ved JUA og DKK Mesterskabsprøven.
HMC: vi har fra bestyrelsen valgt at starte et sted, 
nemlig ved de arrangementer som er i vores eget 
regi. Måske tages det op næste år om betaling til 
øvrige arrangementer, hvis økonomien er til det.
  Johan Sørensen: Syntes disse penge kunne bruges 
på unghunde, evt. skulle det være gratis for før-
stegangshundeførere at deltage på Giveprøven.
  N. J. Jørgensen: Syntes kun der skal betales til 
DM
  FL. Konnerup: Økonomien har været med til at 
nogle ikke deltog på FUME.
  Jørgen Christensen: Støtte til begge dele.
  Herluf Schmidt: Modstander, hvad hvis vi mister 
medlemmer på dette.
Claus Bælum: Godt initiativ, men det må være 
bestyrelsen der træffer beslutning om dette inden 
for deres mandat. Godt om vi kunne komme til at 
eksportere hunde til udlandet og ikke kun impor-
tere. Evt. støtte til at folk tager uden for landets 
grænser og viser fl aget.
  Frede Lauritsen: Jeg er en af de personer der har 
sagt nej til at deltage på FUME pga. økonomien.
  Endnu en afstemning: Stort fl ertal for – 3 imod.

11. Eventuelt. Her kan alt drøftes men intet 
vedtages.
Martin Ellegaard: Hvordan går det med afholdelse 
af et avls seminar?
Leif A.: Tak til bestyrelsen, de gør et stort arbejde. 
Syntes det var ærgerligt med den ringe deltagel-se 
på VK. Arrangørerne bruger rigtig meget tid på 
forberedelse. Vi fra Sjælland skal betale broafgift 
hver gang vi skal deltage i noget på Fyn og i Jyl-
land.
  Birte Johansen: Fortalte at klubbens hjemmeside i 
2009 har haft 120.000 besøgende. Det er 12.000 pr. 
mdr., 330 pr. dag. Det er meget glædeligt.
  HMC: vedr. Derbyprøver så er der fuldt besat på 
alle prøver.
  Roger Drue: Ret til Leif A., gode terræner, mange 
fugle til VK, økonomien bør ikke forhindre at man 
deltager.

Klubben bød på frokost.

Referat fra bestyrelsesmøde 
Den 16. februar 2010 i Billund.

Dagsorden
1. Underskrivelse af sidste referat.
2. Orientering FJD – DKK – DJU
3. Generalforsamling 
(Herunder indkomne forslag, og drøftelse af henlæg-
gelser, med henblik på aktivgrupperne)
4. Årets Ildsjæl
5. Giveprøven
6. FJD udstilling
7. Orientering om Derby prøverne
8. Avlsarbejdet
9. Hjemmeside m.m.
10. Evt. og næste møde

Referat:
1. Underskrivelse af sidste referat
Referat fra møde den 24.11.2009 blev underskrevet

2. Orientering FJD – DKK – DJU
FJD: Ny hjemmeside er under udarbejdelse, hertil 
skulle KK indsende beskrivelse af racen og nogle 
billeder. HMC og KGK undersøger ophavsret til de 
valgte billeder.
  DKK: Schweissdommerseminar i Randbøl i marts. 

Opsummering af reglerne, så bedømmelser bliver så 
ensartet som muligt. Der er meget stor tilslutning fra 
dommerside.
  DJU: FUV regler netop vedtaget ligger klar ca. 1. 
marts. Vi beklager meget at DJU har truffet beslut-
ning om, at resultatbogen nu skal være frivillig. Vi 
indsender protest idet vi endnu ikke kan regne med 
at Hundeweb er 100 % pålidelig, og hvordan skal 
man så dokumentere at man er startberettiget til 
forskellige prøver. Vi har allerede, som reaktion på 
offentliggørelse heraf, nu kendskab til 2 ejere hvor 
der mangler registrering af prøver i Hundeweb.

3. Generalforsamling 
(Herunder indkomne forslag, og drøftelse af henlæg-
gelser, med henblik på aktivgrupperne)
Der er 2 forslag til generalforsamlingen 2010. 
  Bestyrelsens eget forslag om betaling for medlem-
mers deltagelse på DM for stående Jagthunde og 
Fuldbrugsprøve DM.
  Da vi offentliggjorde vores eget forslag sammen 
med indkaldelsen til generalforsamlingen, har nogle 
medlemmer kommenteret beslutningen og syntes 
at det jo er eliten der bliver støttet, hvor de mente 
det var bedre at støtte det at skaffe nye medlemmer. 
Men vi mener at disse deltagere giver så god en 
reklame for den korthårede hønsehund, det kan vi 
ikke undvære.
  Forslag modtaget fra medlem om etablering af en 
Mesterskabsprøve i apportering. Dette oplæg blev 
drøftet og medlemmet fremlægger det for general-
forsamlingen.
  Vi drøftede herefter anvendelse af henlæggelser. El-
len fremførte som tidligere at klubben skal anskaffe 
en ny printer af en vis størrelse, idet hun er i færd 
med at indgå en seniorordning med sit arbejde, og 
så holder ”sponseringen” af diverse kopieringer op. 
Det skal være en printer som kan klare kopieringer 
af programmer til diverse prøver, Give, udstillinger, 
VK, regnskaber og mange andre ting.
  Vi drøftede igen vores velvilje til at sponsere 
penge til aktivgrupperne til forskellige ting. Vi har 
efter sidste års generalforsamling åbnet op for at 
aktivgrupperne kunne søge om penge til forskellige 
arrangementer. Dette er endnu ikke benyttet. Vi vil 
ligeledes gerne støtte forskellige tiltag i aktivgrup-
perne såsom midler til vildtpleje, udsætning eller 
fodertønder m.m. Ekstra arrangementer og meget 
andet. Kun fantasien sætter grænser for hvad disse 
tiltag kunne være. Det eneste vi forlanger er, en 
kortfattet ansøgning om hvad pengene skal bruges 
til, så vi som ansvarlige for klubbens økonomi har 
dokumentationen i orden. Pengene skal ikke blot gå 
i aktivgruppernes almindelige kasse. Vi ser gerne at 
der i 2010-11 bruges op til kr. 5.000 pr. aktivgruppe.

4. Årets Ildsjæl
Vi har fra 3 aktivgrupper modtaget indstilling af 4 
emner til dette nye indslag. Det var 4 meget kompe-
tente forslag, så det var meget vanskelig at vælge. 

5. Giveprøven
Dommerbesætningen er nu på plads. Det har været 
vanskeligt i år, idet nogle ikke ønskede at dømme 
af forskellige årsager og mange andre ville selv gå 
med hund, hvilket jo er dejligt. Der er i 2010 11 
jubilarer. Jubilæumspræmie fra Langhårklubben blev 
drøftet. Langhårklubben har ønsket at den skulle 
uddeles til en 1. gangs hundefører med 1. præmie på 
Giveprøven. Vi ændrede til at det skulle være højest 
præmierede 1. gangs hundefører.
  Jagt & Fiskeriudstillingen i Odense falder i samme 
weekend som Giveprøven, derfor bliver KK ikke 
repræsenteret i år.

6. FJD udstilling
Torben Hjardemål er desværre endnu ikke blevet 
færdig som udstillingsdommer. Han skulle have gået 
sidste gang i Fredericia, men fi k fra DKK at vide at 
dommeren skrev på engelsk. Efterfølgende vidste 
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det sig at han skrev på svensk. Torben kan ikke på 
datoen for Hillerød pga. konfi rmation i familien, 
derfor bliver FJD aktuel. Da vi havde håbet at kunne 
bruge ham netop der, måtte vi ændre dommerbesæt-
ningen. 

7. Orientering om Derby prøverne
Der bliver en ekstra prøve på Sjælland med Kim 
Staal og hvor Leif A. Jensen skaffer terræn. Den 
Sønderjyske er der pt. 8 tilmeldte, her er der mu-
lighed for 2 prøver. Tvivlsomt om der kan afvikles 
prøver overhovedet midt i marts, så der undersøges 
alternativer. Stedet er ligeledes ændret, alle tilmeldte 
får besked direkte. De oversatte regler kommer på 
hjemmesiden omkring den 1. marts.

8. Avlsarbejdet
Bestyrelsen drøftede hvorvidt vi skal mere ind og 
styre det avlsmæssige. Opsætte avlsmål og avlsan-
visninger. Enighed om at det vil være meget svært at 
fi nde neutrale personer. Vi har en formening om at 
den korthårede hønsehund har det imageproblem, at 
folk tror det kun er en fuglehund. Dette skal vi have 
vendt så jægere bliver bevidste om at en korthår er 
en alsidig brugshund. Vi blev enige om at Heine skal 
arbejde videre med at opstille nogle ønsker for, hvad 
der ved avl bliver lagt vægt på bl.a. psyken, størrel-
sen, vandpassion, spor og efterskudsarbejdet.
  Avlsregister blev drøftet. Kravet om at en 1. 
præmie på udstilling skal være opnået ved en dansk 
dommer afskaffes. Vi mener ikke dette krav er 
rimelig at opretholde, dommerbesætningerne taget i 
betragtning.

9. Hjemmeside m.m.
Webmaster har igen fået henvendelse om at sætte 
2 annoncer på hjemmesiden for lokale markprøver. 
Dette blev afvist, idet alle jagtforeninger m.m. så 
kunne bruge hjemmesider til at få gratis annonce-
ring. Efterfølgende kom der så en henvendelse fra 
Jagthundens redaktion at der var sket en beklagelig 
fejl, hvorved disse 2 annoncer ikke var kommet i 
Jagthunden. Dette vendte vi i bestyrelsen og accepte-
rede annonceringen for at vise god samarbejdsvilje.
Vi besluttede ligeledes at vi ville lave en opdræt-
terliste på hjemmesiden. Her kan alle opdrættere 
henvende sig og blive optaget og med link til deres 
evt. egen hjemmeside gratis. Ikke kun når de netop 
forventer hvalpe, men ligeså meget for at folk kan 
se hvem der avler og hvor der måske med tiden igen 
kommer hvalpe. Vi håber dette vil blive brugt rigtig 
meget.

10. Evt. og næste møde
Som tidligere aftalt bliver der nu fremstillet vin 
etiketter. Disse fordeles bl.a. til aktivgrupperne og 
prøveledere, så de personer der modtager vin som 
tak, kan se det er en ”Korthårsvin”.
  Årets schweissprøver er ved at være på plads, der 
mangler kun Sjælland.
  Næste møde besluttes efter generalforsamlingen.

Forårsfest - 8. maj kl. 18.30
Så løber årets fest af stablen… Vi serverer en 3 
retters menu, kaffe og småkager samt natmad for 
kun 150,-kr pr. person. Drikkevarer - i et bredt sor-
timent - sælges til fordelagtige priser. Tilmelding 
senest 2. maj til festudvalget. Husk at få graveret 
pokalen og skrevet i pokal bogen inden afl evering 
til Birger senest 30. april.

Udstillingstræning - 12. maj kl. 19.00.
Tag hunden med til denne udstillingstræning. Få 
gode råd og vejledning af udstillingsdommer Flem-
ming Konnerup. Der er efterfølgende kaffe og kage 
i stuen hos Anette og Lars. Støt op om et hyggeligt 
arrangement. Vi mødes hos Anette & Lars Brok, 
Fjeldstedvej 45, 9870 Sindal.

Aktivgruppen Aalborg
Pokaler 2009
I Januar uddelte aktivområdet sine årspokaler til de 
mest/bedst præmierede korthår i området. Bedste 
unghundepræstation i 2009: Bislevs Dina, ejer Poul 
Bislev, Gandrup. Bedste årsresultat i 2009: Bislevs 
Ax, ejer Karl Georg Kristensen, Hals. 
Tillykke til begge!

Apporterings- og ræveslæbstræning
Aktivgruppen tilbyder i den følgende periode et 
antal træningsaftener for alle korthår i området med 
træning og øvelser i apporteringsdiscipliner samt 
vandarbejde. Du er meget velkommen til at deltage 
i disse træningsaftener for dygtiggørelse af din 
jagthund. Aktivgruppen sørger for at forskellige ap-
portemner; duer, ænder, ræv, kanin - er tilgængelige 
hver aften.
Tid: kl. 18.30 hver gang.
Skiftende mødested: Første gang mødes vi hos Karl 
Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. Den 

følgende gang er mødestedet fl yttet til Søerne ved 
Langholt, Vestvej nr. 1. Herefter er vi tilbage i Hals 
og den følgende gang tilbage ved søerne osv…
Datoer.: 28. april, 5. maj, 12. maj, 19. maj, 26. maj, 
2. juni, 9. juni, 16. juni, 23. juni, 30. juni. 
Tlf.-kontakt: Bjarne Jakobsen 20289469, Karl 
Georg Kristensen 61386527 eller Villy Andersen 
98232595.
På gensyn til hyggelige træningsaftener...

Familiedag
Lørdag den 3. juli kl. 9.00 samles vi til familiedag 
og hygge i samarbejde med Aktivgruppen Vendsys-
sel. Reserver dagen allerede nu. På denne dag vil 
der være mulighed for at afslutte træningsperioden 
med deltagelse på anerkendt prøve. Mødested er 
Hals. Nærmere annoncering senere.

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Vintermøde og Pokaler
I forbindelse med afholdelse af vintermøde i 
aktivgruppen Midt- og vestjylland, der blev 
afholdt i Højmark forsamlingshus den 18. februar, 
havde besøg af Jørgen Heegaard , der fortalte om, 
hvordan han arbejder med sine hunde fra hvalp til 
færdig hund i marken. Det var utrolig interessant 
og udbytterigt for alle der deltog i mødet. 
Derudover blev der uddelt pokal til bedste ung- og 
åben klasse hund for 2009. 
Bedste unghund: Nala 10554/2008. Ejer og fører: 
Jørn Pedersen, Sdr. Omme 
1. præmie 3t/400 m. Schweissprøve afholdt den 19. 
juli 2009 i Klausie/Torsted 
I alt 10 point. 
Bedste åben klasse hund: Skovbyboens Sillas 
(Futte) 20285/2006. Ejer og fører: Gorm Henrik-
sen, Ringkøbing 
Vand og slæb i stauning, bestået med 30 point. 
Fuldbrugsprøve i Ringkøbing, 1.præmie + pokal for 
bedste hund 
1. vinder + pokal på vinderklasseprøve i Grindsted 
I alt 62 point. 

Ræveslæbsprøve med diplom:
Tirsdag den 20. april 2010. Mødested: Jagthytten 
Sdr. Klausie. Tid: kl. 17.30. Tilmelding på aner-
kendt anmeldelsesblanket skal sendes sammen med 
gebyr (kr. 125,-) til: Steen Jensen, Kildebakken 
45, 6940 Lem. Kan eventuelt indsættes på konto 
nr. 7670-1788020, husk angivelse af stambogsnr. 
Senest den 15. april 2010.

Schweissprøve
Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer / 400 
m.), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.) og 
(40 timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted, søn-
dag den 2. maj 2010 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten 
Sdr. Klausie. Tilmeldingsblanket + deltagergebyr 
skal sendes til prøveleder: Ebbe Brunsgaard, 
Gejlvej 1, 6980 Tim (tlf. 97 33 33 35) – senest den 
25. april 2010. Kan eventuelt indsættes på konto 
nr. 7670-2804172, husk angivelse af stambogsnr.+ 
hundens navn. Hunden skal være DKK stambogs-
ført.

Vand- og slæbtræning
Onsdag den 16. juni 2010 (vil køre hver onsdag 
frem til vand- og slæbsprøven i Stauning / Dejbjerg 
primo august 2010). Mødested: Pumpestation 
nord, Stauning. Tid: kl. 18.30. Tilmelding til: Orla 
Christensen (tlf. 97 34 11 20) – senest den 11. juni 
2010. Max. 20 deltagere. Gebyr: kr. 350,- (afregnes 
første gang).
Fuldbrugstræning
Mandag den 14. juni 2010 og følgende mandage 
frem til den første fuldbrugsprøve i september.
Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 
18.30. Tilmelding til: Uffe Jacobsen (tlf. 97 33 50 
32) – senest den 7. juni 2010. Max: 12 deltagere. 

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Vendsyssel
Fællestræning
20. april kl. 19.00 – Opstart af udendørs fællestræ-
ning på Brønderslev Flugtskydningsbane, Sdr. Eng-
vej. Der er mulighed for apporttræning med vildt. 
Pris 200,- kr. for 7 gange i alt. Bemærk datoerne: 
20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 8/6, 15/6, 22/6. Tilmelding 
til Birger 20234049 eller Grethe 23446602 senest 
15. april.

Indskydning af riffel
17. april fra kl. 9.30, 21. april og 4. maj fra kl. 
18.00. Det sker på Brønderslev Skytteforenings 
skydebane, Skydebanevej. Pris 40,-kr. 

Poul Bislev

Karl Georg Kristensen
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Deltagergebyr: kr. 200,- (betales ved første træ-
ningsdag) dertil kommer afregning af vildt.

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Ræveslæbstræning
Jeg vil gerne takke alle deltagerne for jeres store 
opbakning til vores ræveslæbstræning. Sneen har 
næsten gjort det umuligt for os komme frem, men 
I var der, og frem kom vi også. I har gået i sne til 
knæene og i snestorm – TAK til alle fordi I kom. 
Vores afslutning afspejler sig jo også i, at I har 
trænet rigtig hårdt under vanskelige forhold, når 9 
ud af 10 kan bestå. FLOT KLARET.
Hilsen Allis Kiholm

Ræveslæbsprøve 1
Aktivgruppen Syd og Sønderjylland har afholdt 
Ræveslæbs Diplomprøve den 20.2.2010.
4 point og POKALVINDER: Abildgaard´s Hekla 
15182/2008. Knud E. Adamsen, Vojens  
4 point til: 
Freja 06758/2006. Thorkild Nielsen, Grindsted 
Fjelstrup´s Emil 08063/2007. Andreas Andersen, 
Christiansfeld
Toyson 14407/2005. Hans Peter Petersen, Rødekro. 
Petermann`s Jolly 08542/2007, Erik Petermann, 
Holsted
Bredsgård´s Mads 20110/2007 , Allan Bredsgård, F: 
Chr. Madsen, Tinglev
Nordboen´s Witter (Frigg) 13427/2008, Benny B. 
Christensen, Augustenborg
Fjelstrup´s Enya 08060/2007, Martin Ellegaard, 
Fjelstrup
3 point til:
Halsbonden´s Reagan 16597/2006, Erling Jensen, 
Grindsted
0 point til:
Rugbjerg´s Quins 01517/2008, Carl Herse, Rødekro

Ræveslæbsprøve 2
Så vil jeg igen takke alle deltagerne for jeres store 
opbakning til vores Ræveslæbs Diplomprøve ved 
Ribe (2 del). Sneen væltede ned, da vi skulle i gang, 
men højt var humøret, efterhånden som I bestod. 
Der var denne gang 6 korthår og 2 ruhår, som alle 
bestod. Sidste gang var der 10 korthår og kun 1 fi k 
ej bestået, så hvem kan stikke en beståelses % på 
99. GODT KLARET, OG ET STORT TILLYKKE 
TIL ALLE DER VAR MED.
Hilsen Allis Kiholm
Aktivgruppen Syd og Sønderjylland har afholdt
Ræveslæbs Diplomprøve den 05.03.2010.
4 point til 
Tessan´s Førgi 20522/2007, Johan Sørensen
Halsbonden´s Reagan 16597/2006, Erling Jensen, 
Grindsted
Rugbjerg´s Quins 01517/2008, Carl Herse, Rødekro
Petermann´s Jokke 08552/2007, Aage Lessmann, 
Grindsted
Bessie 10206/2006, Svend E. Paulsen, Vojens
3 point til
Nordboen´s Emma 02803/2009, Allan Bredsgård, F: 
Chr. Madsen, Tinglev

Studiekredsen af 1968
Gunnar Kjær Madsen – 70 År

Mandag d. 08.03. blev Gunnar 70 år. En sindig 
Jyde, der har slået sine rødder fast i den bedre Sjæl-
landske muld.
  Gunnar er en kendt person indenfor den korthårede 
hønsehund. Gunnar blev medlem af korthårsklub-
ben i 1968, og samme år blev han medlem i den, af 
Gunnar Kristiansen nystartede aktivgruppe Studie-
kredsen. Dette lange ubrudte medlemskab vidner 
om en tro og stabil person.  
Gunnar blev også en god og respekteret markprøve-
dommer, og som har dømt mange store markprøver, 
og bl.a. været ordførende dommer ved Danmarks-
mesterskabet.
  Gunnars første korthår var en hvidbroget tæve, 
Engbæks Trille, som var en udmærket jagthund, 
men som ikke nåede de store resultater på prøver. 
Derefter har Gunnar haft fl ere korthår som har 
gjord  sig bemærket på prøver, bl.a. Puk , som blev 
placeret på Danmarksmesterskabet, og Miks Chaki 
som var en meget smuk hund, og opnåede sine 3 
certifi kater på udstilling, men Gunnar fi k den ikke 
gennem vand og slæb, og den nåede derfor ikke at 
få sit championat.
  På det jagtlige har Gunnar en meget høj moral, og 
jagten skal også drives med en høj etik. Vi er fl ere 
hundesportsfolk, som har den store glæde at være 
med på Gunnars traditionsrige jagt dag, på hans ter-
ræn i Karleby, som han har haft i en menneskealder. 
Det var i mange år en fast tradition at jagten blev 
holdt dagen efter Danmarksmesterskabet, det er så 
senere blevet til, inden for den første uges tid efter 
Danmarksmesterskabet. På jagten skal der så debat-
teres hundenes præstationer på de store efterårsprø-
ver. Det er en jagtdag hvor det ikke er det store antal 
stykker vildt der nedlægges, men hundenes arbejde 
og oplevelse ved det enkelte stykke vildt der tæller. 
Når dagen er slut samles vi i skumringen hjemme 
på bopælen i Holbæk, hvor Gunnar omhyggeligt har 
anlagt et grantæppe på græsplænen og omkranset 
af fakler, og hvor vildtet måske seks syv stykker, 
sirligt er lagt på række, rettet ind efter en stram snor, 
og hvor der på jagthorn blæses over vildtet. Derefter 
er vi inde og få serveret Inges gode hjemmelavede 
gule ærter, med diverse tilbehør. Sluttelig, når vi er 
godt forspiste, skal vi over i de bløde stole og have 
Inges hjemmelavede æblekage og kaffe med en lille 
en til, samme procedure, som de ca. 40 foregående 
år.
  Vi ønsker at du, og dine hunde må have god vind i 
mange år fremover, og at vi fortsat må være med på 
din traditionsrige jagt i Karleby.    
På Studiekredsens vegne 
John Christensen

Aktivgruppernes kontaktpersoner

Aktivgruppen Vendsyssel
Birger Pedersen, Abildgårdsvej 175, 9740 Jerslev J, 
tlf. 20234049
e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk
Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk

Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50, 
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98257538 / 20289469 
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk

Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5 
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13, 
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61741706
e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk

Område 2 Viborg og omegn
Kontaktpersoner Morten Bruhn Bertelsen, Sejrshøje 
9, 8831 Løgstrup, tlf. 87260033. 
Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 8831 Løgstrup, 
tlf. 86642104
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærs-
bro, tlf. 86658856
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, NYmarksvej 180, 
7000 Fredericia, tlf. 75921809/21269308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktperson, John Pedersen, Ørnelunden 24, 
8520 Lystrup, tlf. 86223058
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 45, 6940 
Lem St., tlf. 97341601
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland
Kontaktperson Ingvardt Jensen, Kløjsvej 3, V. 
Vedsted, 6760 Ribe, tlf. 75445845
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Lisbeth Nielsen, Hagenborgvej 1, 
5871 Frørup, tlf. 21458403 
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Københavnsområdet: 
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3, 
2680 Solrød Strand, tlf. 43999743 / 26305500 
e-mail: kobenhavn@korthaarklubben.dk 

Studiekredsen af 1968
Kontaktperson John Christensen, Rishøjgårdsvej 16, 
Gundsømagle, 4000 Roskilde, 
tlf. 46730364
e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Jesper Hansen, Stovbyvej 58, 4872 
Idestrup, tlf. 54174037
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Bornholm
Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10, 
3782 Klemensker, tlf. 56966626
e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk
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Dansk Münsterländer Klub

Klubredaktør: 
John Borup, Helnæs Byvej 76, 5631 Ebberup
Tlf. 6263 2620, Mob. 2326 4820
Email: borup@5000-odense.dk
 
Webmaster: 
Johannes Mørch, web.dmk@mail.dk
 
Formand: 
Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82, Marup, 
4340 Tølløse
Tlf. 59 18 66 65,
E-mail: elverdams@adslhome.dk
 
Næstformand: 
Peter Ringgaard , Solbakken 12, Ræhr, 
7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 51 14,
E-mail: aasepeter@privat.dk
 
Kasserer / Ind og udmeldelser: 
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense.
Tlf. 64 44 11 45, mobil. 22 61 82 79
E-mail: erik.lillesoe@privat.dk
 
Avlsvejledning: 
Gunnar Bertelsen, H. C. Andersensvej 10, 
7000 Fredericia. 
Tlf. 7592 8209.
helgun@os.dk
 
Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing. 
Tlf. 6257 1744 og 6171 5944.
Tina-palle@mail.tele.dk
 
Groser, hvalpeformidling/Avlsvejleder: 
Jan Nielsen, Kobjergvej 1b, 7190 Billund
Tlf. 7671 9076
 
Grosser, kartotek og kasserer: 
Heinrich Andersen, Holstebrovej 117, 6980 Tim
Tlf. 9733 3936
 
Hjemmeside – www.grosser.dk

Foto: Johannes Mørch

www.dmk-online.dk
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Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Klubredaktør: 
Anny Kure, Tværgade 7, 7830 Vinderup. 29 69 
62 01
gdhblad@gmail.com
 
Formand: 
Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug, 
4660 Store Heddinge, 56 50 01 76,
30 25 11 76
FEL@as3.dk 
 
Kasserer: 
Kim Klode, Stenholtvej 14, 7442 Engesvang, 86 
81 30 75,
86 81 60 11 (arb.), 40 16 61 60 (ofte slukket)
kim@klode.dk
 
Sekretrær, næstfmd. (+ udenlandske kontak-
ter): 
Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5, 
3700 Rønne
56 94 19 31, 21 26 09 31
frost_rasmussen@mail.tele.dk 
 
Aktivitetsområdet: 
Bente Andersen, Lundvej 10, 7830 Vinderup, tlf. 
97461050
 
Prøveansvarlig (+ FJD, Klub5 og DJU kon-
takt): 
Kenth Lange, 65 96 77 47
kmlange@mail.dk
  
Udstillingsansvarlig: 
Anny Kure, 
 
Tværgående opgaver: 
Søren Drost,  
60 72 68 86, sdrost@stofanet.dk
 
Web-master: 
Charlotte Scheuer, 
57 52 77 10, 24 23 86 78
charlotte.scheuer@dgs.dk

5-klub Udstilling 
www.gdh.dk

40 rundstykker, 8 franskbrød, 20 morgenkager, 
4 dagmartærter, 6 pakker kærgården, 8 pakker 
ost i skiver, 8 pakker pålæg, 5 poser kaffe og 
meget mere – hvad har det med en hundeud-
stilling at gøre.
Det var præcist det, der blev brugt på udstil-
lingsdagen i Rask Mølle i år. Klubben for 
Gamle Danske Hønsehunde havde ’vundet’ 
tjansen med at købe ind til arrangementet. Så 
godt hjulpet på vej af de mere erfarne arran-
gører og en meget lang indkøbsliste startede 
udstillingsdagen med en tur til bageren efter 

brød (de øvrige varer var købt dagen før), før 
turen gik mod Rask Mølle og en lang men god 
udstillingsdag.
  Dagen bød på en dejlig dag med 13 Gamle 
Danske til bedømmelse (3 hanner og 10 tæ-
ver).. Bedømmelserne forløb uden problemer 
og der blev uddelt mange fi ne præmieringer 
til de fremmødte hunde. Det var dejligt at se 
så mange gdh’ere på en gang, og håber at vi 
også næste år kan stille med mange hunde på 
udstillingen.

GDH’erne blev bedømt sidst i deres ring, 
hvilket betød, at der var tid til at se på de andre 
racers bedømmelser, samt at få snakket hund 
og jagt med de øvrige udstillere – en af de ting 
der er en ekstra bonus ved 5-klub udstillin-
gerne, hvor vi er mange samlet med samme 
race og samme interesse. 
  Dagens vinder for GDH blev Celine 
14499/2006, som er ejet og opdrættet at Jan 
Hansen i Vinderup
På den tilsvarende udstilling på Sjælland var 
der 12 deltagende GDH’ere og her blev vinde-
ren Tilde 19375/2007, som er ejet og opdrættet 
af Annette B. Jensen i Nr. Alslev.
  Tak til alle for en dejlig dag – og håber at se 
mindst lige så mange til udstillingen næste år.

Vigtige datoer
6. juni 2010 – Ordinær Generalforsamling
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde 
afholder søndag den 6. juni  kl. 13.00 ordinær 
generalforsamling i Andebølle Forsamlings-
hus, Andebøllevej 216, 5492 Vissenbjerg. 
(indkaldelse er udsendt i klubbens medlems-
blad for marts 2010.
  Forud for generalforsamlingen afholdes kl. 
10.30 – 12.15 foredrag over et relevant emne 
om vores hunde. Emne og foredragsholder vil 
blive meddelt forud for generalforsamlingen
Der er mulighed for at spise medbragt mad i 
pausen mellem foredrag og generalforsamling.

13. juni 2010 – FJD udstilling i Vissenbjerg
FJD afholder traditionen tro udstilling i Vis-
senbjerg, Idrætsvej, 5492 Vissenbjerg.
Udstillingen åbner kl. 9.00. Tilmeldingsfristen 
til udstillingen  er 22. maj 2010. Klubben er 
vært med et rundstykke inden udstillingen, så 
mød op allerede kl. 8.30 til hyggeligt samvær 
og snak. Da det ikke er muligt at brygge kaffe 
på pladsen, skal man selv sørge for drikkevarer
  Klubben har i år valgt at følge udstillingen op 
med afholdelse af jagtlig vurdering på et ter-
ræn i nærheden. Det betyder, at man denne dag 
har mulighed for at slå 2 fl uer med et smæk, og 
få sin hund både udstiilingspræmieret og 

jagtlig vurderet. Tilmelding til den jagtlige 
vurdering skal ske til Jesper I. Pedersen på tlf. 
56289975/20433552 eller zoegapedersen@
anarki.dk.

26. juni 2010 – Verdensudstilling i Herning
I forbindelse med verdensudstillingen i 
Herning afholder Klubben for Gamle Danske 
Hønsehunde en familiedag i sammenhæng 
med/forlængelse af udstillingen. Følg med på 
gdh.dk for yderligere oplysninger om dette ar-
rangement, men reserver allerede nu dagen. 
Det er muligt at tilmelde sig udstillingen al-
lerede nu via Kennel-klubbens hjemmeside.

5-klub apporteringsprøver
se side 51

Schweissprøver se side 48



45

Langhårsklubben 

Klubredaktør: 
Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 60 94 16 58, ju-bir@mail.dk
 
Formand: 
Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris 
Tlf 47503250, Mob 24633219
bent.blik@mail.dk
 
Næstformand: 
Jens Chr. Jensen, Nørregade 52, 5592 Ejby
Tlf. 51921601
jensjensen1003@hotmail.dk

Kasserer: 
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9 ,
6500 Vojens
Tlf 74507485, Mob 29263985
justm@webspeed.dk
 
Sekretær: 
Kim Lybker, Gosmervej 98, Halling, 8300 Odder
Tlf. 86556754
lybker@mail.dk

5-klub og FJD: 
Carsten Lundhøj, Arnkilmaj 21, Kær, 
6400 Sønderborg
Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk 
 
Niels Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg
Tlf. 97131413
moseholm@mail.mira.dk

Leif Hansen, Skødstrupvej 13, 9550 Mariager
Tlf. 21920148
leif.hansen@ps.km.dk
 
Avlsudvalg: 
Carsten Lundhøj, Tlf 74433268, Mob 20202676
lundhoj@bbsyd.dk
 
Hvalpeformidler:
Henning Juul 
60941658, Ju-bir@mail.dk
 

Verdensforbund

www.langhaarsklubben.dk

Den sidste weekend i februar drog de to be-
styrelsesmedlemmer Bent Hansen og Carsten 
Lundhøj til Tyskland for at deltage i det andet 
møde omkring stiftelsen af et verdensforbund 
for Tysk Langhåret Hønsehund. Det var endnu 
et godt og konstruktiv møde, der igen blev 
afholdt i en positiv atmosfære. Der var frem-
møde af tillidsfolk fra følgende lande: Holland, 
England, Østrig, Schweiz, Finland, Danmark 
og selvfølgelig fra racens hjemland.
  Vedtægterne blev rettet til på baggrund af de 
rettelse og tilføjelser de enkelte lande har haft 
mulighed for at fremsende og nye formulerin-
ger blev tilføjet og indskrevet på demokratisk 

vis. Og demokrati, frivillighed og ansvar er 
netop vigtige nøgleord i det kommende samar-
bejde landene imellem. For der er ikke tale om 
at trække regler og begrænsninger ned over 
hovedet på det enkelte land. Men derimod en 
tilkendegivelse af, at man som medlemsland 
vil leve op til FCI-standarden og arbejde for at 
bevare racen som den oprindelig er renavlet til, 
nemlig som jægerens alsidige brugshund.
  Det blev på mødet fastsat dato for den 
stiftende generalforsamling og det bliver i 
forbindelse med dette års Schorlemer-HZP den 
1. oktober i Verein Saarland.

Vi har i Danmark oplevet hvordan jagten på 
markprøvepokaler og konkurrencesport har 
rystet det solide fundament en kontinental 
hund står på. Vi har oplevet hvordan egoismen 
blandt få kan få fatale konsekvenser for en 
races fremtid, hvis man bevist tilsidesætter 
alsidighed til fordel for enøjet specialistavl. 
Problemerne er kendt i alle kredse og mange 
racer.
  På mødet i Tyskland kom det også hurtig 
frem, at andre lande uden for Tyskland kendte 
de samme problemer. Om det er England, 
Norge, Sverige eller Finland, så er problem-
hundene primært efter linjer der stammer fra 
Holland.
  Holland har nu også oplevet en helt ny 
farvevariant, oven i dem de havde i forve-
jen - helt gule langhårshvalpe! Vi har i lang 
tid fået mange indikationer og tilmed synlige 
beviser på, at en del af avlen i Holland foregå 
i en tvivlsom gråzone. Og man skal lede 
længe hvis ønsker at fi nde en beskrivelse, der 

anerkender hvide hoveder og helt gule hunde i 
FCI-Standarden. 
  Der er mange gode grunde til at få etableret 
dette verdensforbund og en ting er sikkert vi 
vil altid have brug for at hente avlsmateriale 
udefra til Danmark. Vi har som medlem af et 
verdensforbund de bedste muligheder for at 
påvirke og præge arbejdet med den langhårede 
hønsehund på internationalt plan. Og dermed 
sikre os at vi fremover stadig kan opnå vores 
avlsmål for racen.

Internationale farver og hundesportens negative påvirkning af avl

Rettelse 
vedr. apporteringsprøven i kreds Sjælland.
Tlf. til Prøveleder Bjørn Lindberg er 30 32 
91 78. Bankkonto: 1344 - 6272352443.

5-klub apporteringsprøver
se side 51

Schweissprøver se side 48



46

Aktiviteter i kreds Midtjylland
Apportering og vand- og slæbtræning
8. maj hos Jørgen Risum. Tilmeld på 40 15 
08 01
26. juni hos Niels Grønbæk. Tilmeld på 40 
37 97 13
Der kommer igen i år familiedag hos Hans 
og Jenny. Hold øje med hjemmesiden eller 
her i Jagthunden.
Vi håber at se mange folk og deres hunde.
På kredsens vegne
Jørgen Risum

Hvalpe-boom 
Efter sidst års katastrofale lave hvalpetil-
læg, er der lagt stærkt ud i år 2010. 13 hvalpe 
hos Christian Lygtved kom til verden den 1. 
januar. Tillykke og sikke en start! 
  Der er i skrivende stund netop kommet 5 
hvalpe mere til verden hos Niels Grønbæk. 2 
andre parringer er gennemført og 2 påtænkte 
parringer er sikkert en realitet, når I sidder og 
læser disse linjer. Det lover godt for udbredel-
sen af vores race med forhåbentlig en masse 
aktiviteter med prægning/træning af hvalpe og 
unghunde landet over. Få mere information på 
hjemmesiden www.langhaarsklubben.dk og se 
detaljerne under ”Parring” og ”Hvalpe”.

Caly har åbnet mælkebaren for sine 13 ”nytårshvalpe”(foto 
Chr. Lygtved

Årets første hvalpekuld på 13 stk. var hurtig afsat efter en 
lang hvalpeløs periode

Holger Pedersen skulle have været til general-
forsamlingen i Ejby, han havde sagt ja til tage 
tjansen som referent. Men han var samtidig 
blevet lun på en tysk hanhund til det sidste 
kuld med sin tæve Bine, der efter fl ere suc-
cesfulde hvalpekuld har bevist sit værd som 
avlshund. Holger ringede mig op og spurgte 
om jeg kunne træde i hans sted mens han og 
Karen tog på ”parringstur”!
  Det kunne jeg selvfølgelig ikke sige nej til 
for jeg tror det er godt for Holger at komme 

lidt hjemmefra øen med passende mellemrum. 
Vi fi k overstået generalforsamlingen og Bine 
blev parret med en fi n hanhund. Holger og 
Karen oplevede en tysk generalforsamling i 
Club Langhaar og var også på udstilling og 
se hvad tyskerne kunne byde på. Det var en 
stor oplevelse og Holger og Karen mødte stor 
gæstfrihed og fi k endda deres helt egen tolk 
der kunne oversætte til et mere letforståeligt 
engelsk. Der blev taget lidt billeder under tu-
ren og de blev videresendte til mig og hermed 
Jagthunden, tak for det!
Henning

Karen hilser på en af de mest eftertragtede avlshanner i Tyskland fra Westfalens C-kuld. Her er det Westfalens Chef (foto 
Holger Pedersen)

Certifi kat udstillingerne 2010
De samlede resultater fra Jægerspris og 
Rask Mølle kan ses på hjemmesiden. Der 
skal dog nævnes at det endnu engang var 
en langhår der blev Best in Show (BIS) i
Rask Mølle.
Den bedste hund blev Baxter med opdræt-
ter og ejer Axel Grison. Der skal lyde et 
stort tillykke til Baxter og Axel og alle 
andre præmierede hunde/ejer.

Fra Samsø til Tyskland

Generalforsamlingen 2010
Referatet fra generalforsamlingen i Ejby den 
21. februar, tilsendes ved henvendelse til Bent 
Hansen på bent.blik@mail.dk
  Her skal blot nævnes et par hovedpunkter. 
Resultat af valget på generalforsamlingen blev 
3 nye medlemmer i bestyrelsen: Kim Lybker, 
Niels Grønbæk og Leif Hansen.
  Indsendte forslag som beskrevet i JH feb. nr.:
  Forslag 1 (pensionistrabat) – ikke vedtaget
  Forslag 2  (jagttegn) - vedtaget
  Generalforsamlingen sluttede med uddeling 
af guldnål til Andreas Langpapp og Tyson for 
titlen Jagtchampion. Bloch’s mindepokal for 
mest præmierede Langhår 2009 blev vundet 
af Futtrups Lotus med ejer Carsten Lawets. 
Christian Lygtved og Aslak blev tildelt sølvnål 
for opnåelse af Eksteriørchampionat DKCH. 
Et stort tillykke til de 3 hundefører, der alle 
har været med til, at fremvise og gøre en god 
reklame for vores race, et stort skulderklap til 
alle.

Ayla van de Oude Ijssel i gang med lidt apporteringtræning. 
Ayla bor i Holland, men er efter avlsgodkendte tyske linjer. 
(foto M. Veldhuizen)
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Dansk Weimaraner Klub

Klubredaktør: 
Brian Visby Hansen,  Møllebakken 48, 5560 
Aarup. Tlf. 22326109
formand@weimaraner.dk
 
Formand: 
Brian Visby Hansen, Møllebakken 48, 5560 
Aarup. Tlf. 22 32 61 09
formand@weimaraner.dk

Sekretær: 
Helle Fritzbøger, Kongens Vænge 181, 3400 Hil-
lerød. Tlf. 48 26 81 15
sekretaer@weimaraner.dk

Kasserer: 
Tyge Overbye, Dengsøvej 11, V.Velling, 8860 
lstrup. Tlf. 86 46 64 23
kasserer@weimaraner.dk

Hvalpeanviser: 
Karen Sylvest Hansen,Fruerlundvej 1, Vinderslev, 
8620 Kjellerup. 
Tlf. 86 88 83 32
hvalpeanviser@weimaraner.dk
 

5-klub udstilling Raskmølle

www.weimaraner.dk

Så kom dagen for afholdelse af årets 5-klub 
udstilling d. 6. februar i Raskmølle. Der var 
i år en god tilslutning til udstillingen, idet 75 
hunde var tilmeldt til udstillingen fordelt på de 
fem racer. Weimaraneren var pænt repræsente-
ret, idet der var tilmeldt 12 hunde til udstillin-
gen, pænt fordelt i klasserne, der var dog i år 
ikke nogle langhårede tilmeldt på udstillingen.
Stort tillykke til alle de præmierede hunde og 
deres ejere.

Hvalpe klasse Hanner
1. Huntess Apollo Rocco 11595/2009, sølvgrå, 
f. 1/6-09
 Far: Silver Rain’s Touch of Zico - Mor: After 
Bell’s Tessa. O: Hanne Bro Hansen
E: Pia Henriksen, hermelinvej 2, 7100 vejle, 
tlf. 27646308
 Særdeles Lovende 
2. Huntess Astro 11590/2009, sølvgrå, f. 1/6-09
 Far: Silver Rain’s Touch of Zico - Mor: After 
Bell’s Tessa. O: Hanne Bro Hansen
E: Hanne Bro Hansen, oksviggårdsvej 8, 7100 
vejle, tlf. 28260175
 Særdeles Lovende, bedste hvalp, Pokal for 
udstillingens bedste hvalp.
3. Huntess Aston 11591/2009, sølvgrå, f. 1/6-09
 Far: Silver Rain’s Touch of Zico - Mor: After 
Bell’s Tessa. O: Hanne Bro Hansen
E: Martin Dannemand, bondeshøjvej 3, 8382 
hinnerup, tlf. 28969721
 Lovende

Hvalpe klasse Tæver
4. Huntess Abbi 11586/2009, sølvgrå, f. 1/6-09
 Far: Silver Rain’s Touch of Zico - Mor: After 
Bell’s Tessa. O: Hanne Bro Hansen
E: Britta Poulsen, bogfi nkevej 31, 8382 hin-
nerup, tlf. 228142239
 Særdeles Lovende

Junior klasse Hanner
5. Thornvig’s Villads 08619/2009, sølvgrå, 
f.5/3-09
 Far: Nordgårdens Milo - Mor: Biene vom 
Baakensmoor . O: Charlotte T. Nielsen
E: Charlotte T. Nielsen, linnebjergvej 7, 7451 
Sunds, tlf. 20433153
 Very Good

Åben klasse Hanner
6. Hot Shoots Joker 12132/2008, sølvgrå, 
f.27/5-08
 Far: Asliek - Mor: Hot Shoots Ditto  
O: Karin Høy. E: Anne Merete Hedegaard, 
egemosevej 7, 4640 faxe, tlf. 56725565
 Excellent 1.v. BHK 1, BIM

Brugshunde klasse Hanner
7. Kanzigårdens Basco 03842/2007, sølvgrå, f. 
24/2-07
 Far: Disodill’s Iron – Mor: Nordgårdens Kanzi  
O: Pia Jensen
E: Bjarne Nürnberg, vedtoftevej 33, 5620 
glamsbjerg, tlf. 24291820
 Excellent Cert. 
8. Scubas Jura 09678/2007, sølvgrå, f. 9/3-07
 Far: Ansona Dream On – Mor: Scubas High-
land Witch. O: Niclas Niclasson
E: Peter Nielsen, grønningen 33, 6230 Røde-
kro, tlf. 40504656
 Good

Junior klasse Tæver
9. Thornvigs Janka 08618/2009, sølvgrå, f. 5/3-
09
 Far: Nordgårdens Milo – Mor: Biene vom 
Baarkensmoor. O: Ole Overgaard
E: Karen Sylvest Hansen, fruerlund 1, 8620 
kjellerup, tlf. 86888332
 Very Good

Åben klasse Tæver
10.Nordgårdens Mossa 09393/2007, musegrå, 
f. 28/4-07
 Far: Bomlaz Gert - Mor: Nordgårdens Smilla 
O: Susan Petersen
E: Carl Kristian Thomsen, hjellingevej 11, 
4261 dalmose, tlf. 29270820
 Excellent 1 v. BTK 1, BIR

Hunters Astro

Kanzigårdens Basco

Nordgården’s Mossa
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5-klub apporteringsprøver

se side 51.

5-klub udstillingen Jægerspris
Søndag den 31. Januar blev der afholdt 
5-klub udstilling i Jægerspris, men i år var 
der ikke stor tilslutning til denne udstilling 
af weimaranere. Der var kun tilmeldt én 
weimaraner til udstilllingen, men denne 
blev dog pænt præmieret. Stort tillykke til 
den præmierede hund og dens ejer.
Junior klasse Tæver
1. Jægersborg De Luna  DK04946/2009, 
sølvgrå, f.17/02-09
 Far: Scuba’s Hunter - Mor: Juna Von Enten-
strich 
O: Annette Würtzen
E: Hanne Møller Madsen, Hulvejen 38, 
2680 Solrød Strand, tlf. 56145818
 Very Good, pokal for bedste unghund.

Aktiviteter i kredsene
Husk at kigge på hjemmesiden for at holde 
dig ajour, vedrørende hvilke aktiviteter, 
som foregår i netop dit område.
Her i foråret har Kreds 2 afholdt marktræ-
ning og lokalmarkprøve, og der kommer 
fl ere aktiviteter i løbet af foråret og somme-
ren, så hold dig orienteret på hjemmesiden.
Kreds 4 er i gang med at få sat forskellige 
aktiviteter i gang, så derfor hold dig orien-
teret på hjemmesiden, eller tag kontakt til 
kontaktperson for Kreds 4, Jesper Kjelds, 
så han kan få en idé om, hvilke aktiviteter 
der er tilslutning til.

Schweissprøver i 5-klub regi 2010
For Dansk Weimaraner Klub, Langhårsklubben, Dansk Vizsla Klub, Klubben for Gammel 
Dansk Hønsehund og Dansk Drentsche Patrijshond Klub.

Lørdag den 24. april 2010 kl. 9.00 i Lindet Statsskovdistrikt ved Toftlund
Denne er annonceret i februar nummeret af Jagthunden.

Søndag den 9. maj 2010 i Store Dyrehave ved Hillerød
Mødested: Store Dyrehave.
Anmeldelsesfrist: 18. april 2010.
Deltager: Max 2 hold, prøven er åben for andre racer, i henhold til Schweissprøvereglerne. 
NB. kun 400m/3t spor.
Dommere: Oplyses senere.
Prøveleder: Tycho Winther Hjorth, Præstehøjvej 6, 3320 Skævinge. Tlf. 48 28 82 80. mail 
tycho_hjorth@adslhome.dk Regnr. 3543 konto nr. 4952661545.

Søndag den 29. august 2010 kl. 9.00 i Rold Skov, Buderupholm Statsskovdistrikt ved 
Skørping.
Mødested: P-pladsen, Buderupholmvej, Skørping.
Anmeldelsesfrist: 8. august 2010. 
Deltager: Max 2 hold, prøven er åben for andre racer, i henhold til Schweissprøvereglerne.
NB. 400m/3t og 400m/20t, der vil ikke være mulighed for rapportering pga. Statsskovens 
reglement.
Dommere: Benny Frænde Jensen og Jan Jensen.
Prøveleder: Dan Vestergaard, Langerimsvej 90, 9560 Hadsund. Tlf. 98 33 84 04. Mail danve-
stergaard@hotmail.com Regnr. 9231 konto nr. 0002480700.

Fælles for alle prøverne
Tilmelding: Skal ske på Dansk Kennel Klubs anmeldelsesblanket, som kan fås ved henven-
delse til DKK’s kontor, eller downloades på www.dansk-kennel-klub.dk → Aktiviteter → 
Schweissprøver.
Regelsæt: Adgangskrav og bedømmelse efter DKK’s regelsæt, der kan rekvireres ved hen-
vendelse til DKK’s kontor eller se på DKK’s hjemmeside.
Prøvegebyr: 400m/3t 400 kr. + evt. rapportering 100 kr. (400m/20t 450 kr.) Gebyret skal 
være vedlagt anmeldelsen for at være gyldig eller indsat i banken. 
Stambogen: eller resultatbogen og vaccinationsattest skal medbringes på prøvedagen.

Knæk og Bræk.

Thornvigs Janka

11.Hot Shoots Indy 17917/2006, sølvgrå, f. 
10/9-06
 Far: Arto vom Nollenwald - Mor: Hot Shoots 
Ditto. O: Karin Høy
E: Peter kristian Pedersen, akacievej 9, 4683 
rønnede, tlf. 20683144
 Very Good

Brugshunde klasse Tæver
12.After Bellas Tessa  15629/2005, sølv, f. 
25/7-05
 Far: Dox  – Mor: Bella . O: Hans Egon Krage-
lund
 E: Hanne Bro Hansen, oksviggårdsvej 8, 7100 
vejle, 28260175
 Excellent

Foråret og sommertens 
træning går snart i gang.
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Dansk Vizsla Klub

Klubredaktør Jagthunden og Vizsla Nyt:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 44 48 17 25
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk
 
Formand: 
Knud Føhns, Valmuehaven 19, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 52 16
e-mail: kf@danskvizslaklub.dk

Næstformand & Sekretær:
Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92, 2800 Kgs. 
Lyngby
Tlf. 28 43 74 75
e-mail: stausgaard@live.dk 
 
Kasserer:
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tom-
merup, 
tlf. 64 75 17 43.
e-mail: knissen@post10.tele.dk

Hvalpeformidler:
Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov
Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com
 
Hjemmeside:
Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov
Tlf. 51 22 02 88
e-mail: helledrost@hotmail.com
 
Hjemmeside Support
Marlene Birkebæk 
apport@falkirks.dk 
 

Generalforsamling

www.danskvizslaklub.dk

Dansk Vizsla Klub afholder ordinær general-
forsamling
søndag den 13. juni 2010 kl. 13 i Vissenbjerg-
hallen
i forbindelse med FJD Udstillingen
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Afl æggelse af formandens beretning
4. Afl æggelse af regnskab til godkendelse og 
 decharge
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg 
 er Helle Drost, Lone Stausgaard og Nanna 
 Brændgaard. Alle modtager genvalg.

6. Valg af to suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant. Peder Jensen, 
 Døjringe og Mogens Bechsgaard, Odense
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag til punkt 8. skal være formanden i 
hænde senest 14. dage før generalforsamlin-
gen.
Se i øvrigt hjemmesiden: www.danskvizsla-
klub.dk
Bestyrelsen Dansk Vizsla Klub.

Udstilling i Jægerspris i 5 klub regi søndag 
31. januar 2010

Vizsla Korthåret
Hanner
Juniorklasse
- Vadàszfai Sòlyom (Odin) DK14707/2009, 
Ejer: Hjalmer Nielsen, Very Good
Åben klasse
- Krudten Bailey DK16407/2007, Ejer: Hans-
Henrik Fløystrup, Good
- Sam Z Vapanek DK23191/2008, Ejer: Jørn 
Jørgensen, Good
Tæver
Juniorklasse
- Tjasjani’s Frigg DK08743/2009, Ejer: Hjal-
mer Nielsen, Good

Vizsla Ruhåret
Hanner
Babyklasse (op til 6 måneder)
- Humlekrogen’s Jalte DK19248/2009, Ejer: 
Rasmus Nielsen, S
Hvalpeklasse (6-9 måneder)
- Athos DK09620/2009, Ejer: Nanna Brænd-
gaard, SL
Juniorklasse
- Humlekrogen’s Ibrahim DK00615/2009, 
Ejer: Lone Stausgaard, Very good

Udstilling i Rask Mølle i 5 klub regi 

Vizsla Korthåret
Hanner
Junior klasse 
- Vadászfai Sólyom (Odin) 14707/2009, Ejer: 
Hjamar B. Nielsen, Very Good
Åben klasse
- Krudtens Titio Slivovitz  16406/2007, Ejer: 
Joacim von der Ree,Very Good, 1v
- Piszkei Erdész  23594/2008, Ejer: Peder 

Jensen (Ringkøbing) , Very Good, 2v
Tæver
Junior klasse 
- Thasjanis Frigg  08743/2009, E: Hjamar B. 
Nielsen, Very Good
- Quistorf Happy DK05797/2009, Ejer Pernille 
Ottesen, Disqualifi ed
- Piszkei Èrték 23557/2008, E: Anne Merete 
Qvistorf, Very Good, 2v
- Emma 03678/2009, E: Hans Jørgen Thom-
sen,  Exellent
Åben klasse 
- Tracy 16320/2008, rødgul, Ejer: Peder Jensen 
(Sorø), Very Good
- Inka 13394/2007, rødbrun, Ejer: Jesper Bay 
Nielsen, Exellent
Brugshunde klasse 
- Quistorf Glød 20963/2007, Ejer Kristian 
Linde, Very Good
- Dotty von der Hubertuskanzel  13754/2008, 
Ejer: Kristen Kjeldsen, Exellent
- Smilla 19235/2004, Ejer: Peder Jensen 
(Sorø), Very Good
- Krudtens Mocca  12900/2004, Ejer: Helle 
Drost, Exellent, BIR, Pokal 

Vizsla Ruråret
Hanner
Hvalpeklasse 
- Athos 09620/2009, Ejer: Nanna Brændgaard,  
SL
Juniorklasse
- Humlekrogens Ibrahim 00615/2009, Ejer: 
Lone Stausgaard, Very Good
Åben klasse
- Humlekrogens F-Saxo 13920/2007, Ejer: 
Henning Pedersen, Exellent BIM
Tæver
Juniorklasse 
- Quodians Eszta 20398/2009, Ejer: Mona Lisa 
Jehg, Exellent BIR

Udstillingsresultater

5-klub apporteringsprøver
se side. 51

Schweissprøver se side 48
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Dansk Drentsche Patrijshond Klub

Klubredaktør:
Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 8600 
Silkeborg. Telf. 20 61 62 92
redaktor@drenteklub.dk
 
Formand:
Klaus Jensen, Bjarupgårdvej 20, 8600 Silkeborg. 
Telf. 86 84 12 94
formand@drenteklub.dk 
 
Hvalpeformidling:
Sandie Rosenberg og Morten Overgaard, Sdr. 
Borremosevej 4, 9600 Års. Telf. 25 37 29 61 og 
21 78 14 68
hvalpeformidler@drenteklub.dk 
 
Kasserer:
Gitte Becher, Brusensvej 4, 7500 Holstebro. Telf. 
97 41 39 27
gittebecher@tdcadsl.dk

Generalforsamling
www.drenteklub.dk

Dansk Drentsche Patrijshond Klub, ind-
kalder hermed til ordinær generalforsamling 
søndag d. 13. juni 2010 kl. 12.30 (efter FJD 
udstillingen). Generalforsamlingen vil blive af-
holdt i Vissenbjerg Hallerne, Idrætsvej 2, 5492 
Vissenbjerg. For at prøve at undgå for lang 
ventetid efter udstillingen, vil dørene til lokalet 
vil være åbent fra kl. 12.00, og her vil Klubben 
i år være vært med sandwich eller lignende 
indtil generalforsamlingen starter. Der vil 
stadig være mulighed for at købe kaffe/te, og 
øl eller vand, samt spise evt. medbragt mad.

Dagsorden: 
1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent
3.  Valg af 2 stemmetællere
4.  Fremlæggelse af formandens beretning, til 
   godkendelse
5.  Forelæggelse af det reviderede regnskab ti
   godkendelse og meddelelses af ansvarsfrihed
   (decharge).
6.  Budgetbehandling, herunder fastsættelse af
    kontingent

7.  Behandling af indkommende forslag.
8.  Valg til bestyrelse, og suppleanter
    På valg er:
    Klaus Jensen (modtager genvalg)
    Henning Wilstrup (modtager genvalg)
    John Møller (modtager genvalg)
    Jesper Langfeldt (suppleant)
    Niels Peter Jakobsen (suppleant)
9.  Valg af revisor og revisorsuppleant
    På valg er:
    Ole Sørensen (revisor)
    Rikke Hansen (revisorsuppleant)
10. Eventuelt
Eventuelle forslag til generalforsamlingen, 
skal være formanden eller sekretæren i hænde 
senest 4 uger før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Klaus Jensen

FJD-udstilling i Vissenbjerg 

FJD afholder sin sædvanlige årlige udstilling 
for stående jagthunde i Vissenbjerg søndag 
den 13. juni 2010 omkring Vissenbjerg Hal-
lerne, Idrætsvej, 5492 Vissenbjerg. Udstillin-
gen åbner kl. 9.00.
Vores dommer i år er Yrsa Møller Jørgensen, 
som skal dømme alle klasser.
Tilmeldingsfristen er lørdag den 22. maj 
2010. Husk at tilmelde jer i god tid, fordi 
tilmeldinger der modtaget efter denne dato vil 
blive afvist.
  Yderlige informationer kan fi ndes på vores 
hjemmeside www.drenteklub.dk eller i fæl-
lesannonce her i bladet. Der er gratis adgang 
til udstillingen for alle. Udstillingen åbner kl. 
9.00. Der vil være adgang fra kl. 8.00. Vel 
mødt til forhåbentlig rigtige mange udstillere 
og gæster søndag den 13. juni 2010.

  I forbindelse med den årlige udstilling i 
Vissenbjerg er der fælles ringtræning den 5. & 
12. juni fra kl. 13:00 hos Østjyskhundecenter. 
Tilmelding til Johanna på tlf. 20 61 62 92. 

Aktiviteter:
Hundetræning, lørdag den 8. maj 2010
11:00 til 13:00 - Svømning i indendørs bassin. 
13:00 - Hvalpe / unghundetræning.  
13:00 - Swcheisstræning
13:00 - Apporteringstræning   
16:00 - Afslutning.
Tilmelding: ring til Johanna på tlf. 20 61 62 92 eller 
skriv til jongstra@privat.dk

Riffelskydning, søndag den 9. maj 2010
Så har vi reserveret skydebanen i Ulfborg, både 
vildsvinbanen og hjortebanen fra. kl. 09:00 til 14:00. 
Kig ind på www.hjortebanen-ulfborg.dk Der er en 
forslag om at vi tænde grillen til middag. I kan købe 
pølser, brød og vand eller medbring selv middags-
mad. Vil du deltage i dette arrangement skal du 
tilmelde dig til mig på tlf.: 20 71 91 40 eller skriv en 
mail til vindhoejgaard@get2net.dk. Hilsen, Henning 
Wilstrup
  P.S. - Hvis der er folk som komme langt fra og 
både vil deltage i lørdagstræning den 8. maj og 
søndags arrangement den 9. maj, er man meget vel-
kommen til at overnatte på Østjyskhundecenter for 
et venskabeligt beløb til aftensmad og morgenbrød. 

Ringtræning, lørdag den 5. juni, kl. 13:00
Tilmelding: ring til Johanna på tlf. 20 61 62 92 eller 
skriv til jongstra@privat.dk

Hundetræning, lørdag den 12. juni 2010
11:00 til 13:00 - Svømning i indendørs bassin 
13:00 - Hvalpe / unghundetræning.  
13:00 - Apporteringstræning   
16:00 - Ringtræning.
Tilmelding: ring til Johanna på tlf. 20 61 62 92 eller 
skriv til jongstra@privat.dk

Nu kommer god træning til sin ret.

Man stiller hunden og ejer for en prøve, lige foran dommerteltet.

5-klub schweissprøver
se side 48
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Apporteringsprøver i 5-klub regi 2010
DWK = Dansk Weimaraner Klub
GDH  = Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
LHK  = Langhårsklubben
DVK = Dansk Vizsla Klub
DDPK = Dansk Drentsche Patrijshond Klub

Apporteringsprøve Sjælland. DWK, DVK, LHK, GDH, DDPK
Prøven bliver i år afholdt d.1. august et nyt sted ved Slagelse.
Nærmere besked i Juninummeret af Jagthunden. 

Apporteringsprøve Midtjylland. DWK, DVK, LHK, GDH, DDPK
Tid: Søndag den 20. juni 2010 kl. 9.30
Anmeldelsesfrist: Fredag den 11. juni 2010
Mødested: ”Statoil” Ejstrupholm
Prøveleder: Niels Nygård, Nygade 7, Blåhøj, 7330 Brande, tlf. 75 34 53 55 / 40 34 53 55

Apporteringsprøve Nordjylland. DWK, DVK, LHK, GDH, DDPK
Tid: Lørdag den 31. juli 2010 kl. 8.30
Anmeldelsesfrist: Mandag den 26. juli 2010
Mødested: Bjørn Kjelgaard, Amborgvej 56, 9700 Brønderslev
Prøveleder: Christian Hjortlund, Møldamvej 21, 9982 Ålbæk. Tlf. 98 48 81 23  

Fælles for alle prøverne:
Gebyr: 225,- kr. sendes sammen med tilmeldingen til prøvelederen på DJU- anmeldelsesblan-
ket.
Anmeldelsesblanketten er ofte i Jagthunden eller kan hentes på DJU’s hjemmeside www.
danskjagthundeudvalg.dk
Husk! Resultatbogen skal medbringes på dagen.

Der dømmes efter DJU’s regler.
På de 5 klubbers vegne Klaus Jensen

Hund og natur, det har været en lang vinter.

Dejligt, foråret er kommet.

Portræt af…… 

Vil være en ny måde at præsentere mange af 
vores frivillige hjælper indenfor drenteklub-
ben. Mennesker bag opgaven. Fortælle lidt 
om hvad vi gå at laver for klubben og hvordan 
vores drente er en del af vores hverdag. En ny 
måde at få indsigt på hvem vi er og når vi så 
møder disse frivillige hjælper kan vi genkende 
dem og få en snak med dem, som en af vores 
egne. Håber i vil tage godt imod dette emne. 
I vores næste nummer er det Tommy Neesga-
ard, Langeskov, Fyn, som stå for tur. Tommy 
laver frivillig arbejde i forbindelse med den 
årlige FJD udstilling.

Resultattavlen:
International hundeudstilling I Frederi-
cia den 31. januar 2010
Dommer: K. E. Johansson, Sverige
Mosehøjs Monfro Holger DK00421/2007 
1.V, EXCL. CERT. BIR

5-klub udstilling i Jægerspris, 31. januar 
2010.
Dommer: Knud Vigo Jensen
Mosehøjs Bufri Dixie DK09753/2009 VG

5-klub udstilling i Rask Mølle, 6. februar 
2010. 
Dommer: Jens Martin Hansen.
Mosehøjs Monfro Holger DK00421/2007 
1.V, EXCL. CERT. BIR

Så har vi reserveret skydebanen i Ulfborg, 
både vildsvinbanen og hjortebanen fra. kl. 
09:00 til 14:00. Kig ind på www.hjortebanen-
ulfborg.dk
Der er et forslag om, at vi tænder grillen til 
middag. I kan købe pølser, brød og vand eller 
medbring selv middagsmad.
Vil du deltage i dette arrangement skal du 
tilmelde dig til mig på tlf.: 20 71 91 40 eller 
skriv en
mail til vindhoejgaard@get2net.dk. 
Hilsen, Henning Wilstrup

P.S. - Hvis der er folk som komme langt fra og 
både vil deltage i lørdagstræning den 8. maj og
søndags arrangement den 9. maj, er man meget 
velkommen til at overnatte på Østjyskhunde-
center for et venskabeligt beløb til aftensmad 
og morgenbrød.
Med venlig hilsen 
Johanna Jongstra
Klubredaktør DDPK

Riffelskydning, søndag den 9. maj 2010
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Dansk Breton Klub

Klubredaktør og formand: 
Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 4824 7030 / 2025 7430, ssj@gribskovens.dk
 
Kasserer: 
Lissi Rasmussen, Rørdalen 5,
4690 Haslev. Tlf. 2344 5604, 
lissi@breton.dk.
Reg.nr: 0575, Konto nr. 3701503031
 
Sekretær: 
Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9, 
7430 Ikast. 2022 8566 eller 9725 0659,
 jonna-peer@mvb.net
 
Bestyrelsesmedlemmer:
Poul Vestervang, Køgevej 58, St. Tårnby, 
4652 Hårlev. Tlf. 5626 6651.
stevnsaaens@mail.tele.dk
 
Torben Andreasen, Jydekrogen 1, Føns, 
5580 Nr. Åby. Tlf. 6442 3353/2048 8690
mtal@mail.tdcadsl.dk

Vacant: Allan Nissen, Povlskrovej 2, Uge Mark, 
6360 Tinglev. Tlf. 7464 2356, 
Allan.Nissen@fl ygt.com
 
Avlsrådsformand: 
Winnie Larsen, Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved. 
Tlf: 7586 3703, 
beuchert@larsen.mail.dk
 
Hjemmeside/Bretons´:
Lene Mortensen, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød
Tlf. 48247030, lemo@gribskovens.dk

Marktræning på Sjælland

www.breton.dk

Efter en del år med ideelle forhold til forårs 
træning på marken, skulle dette forår vise sig 
at være noget af en udfordring. Vi valgte at 
gennemfører træningen trods hårde odds for 
både vildtet og hunde og ikke mindst hunde-
førere.
  Tilbudet lød på 3 trænings dage i februar. Ca. 
35 hunde var tilmeldt, og de blev fordelt på 3. 
hold. Det lyder umiddelbart af mange hunde, 
men der er altid en hel del der melder fra, når 
tiden nærmer sig.
  Første dag var i Hornsherred med udgangs-
punkt fra Skuldelev. Det viste sig hurtig, at 
det var de erfarne hunde som vidste, hvordan 
en mark med sne skulle takles. De helt unge 
hunde var ind i mellem svære at få i gang. 
Sneen opfordrede til leg. Men der var der også 
unge hunde, som ikke lod sneen være en hin-
dring, og udførte prima søg og fugletagning.
  Næste træningsdag blev afholdt på Sydsjæl-
land. Her blev træning på Falser afl yst pga. 
sne, og det hold der skulle derned, blev bedt 
om at møde i Horns Herred ved Skuldelev.
  Rosenfeldt ved Vordingborg og Oremands-
gård ved Præstø var de to andre steder. Efter 
nattens hårde frost oven på den foregående 
dags tø, gav lidt bekymringer mht. skårne 
poter. Det viste sig, af vores hunde kunne løbe 
oven på sneen, og det var os, der havde de 
største anstrengelser på sneen. Ingen skader 

på vores hunde. Harerne er for øvrigt i vældig 
forårs humør, og det gav nogle pudsige situa-
tioner og nogle gevaldige hare ture.
  Sidste trænings tur blev fordelt mellem 
Øst og Vestsjælland. På terrænerne omkring 
Slagelse fi k vi set mange fasaner, uden at vi 
fi k noget positivt ud af det. Råvildt og hare 
blev også luftet godt og grundigt. Holdene 
som gik på Feddet og omkring Vallø, fi k også 
nogle gode timer i marken med nogle enkelte 
positive situationer.
  Det har ikke været de nemmeste forhold dette 
forår med alt den sne, så træningen har haft ka-
rakter af undervisning i at støtte den unge hund 
i søget og så god konditionstræning. Vildtet er 
ikke blevet stresset.
  Jeg vil gerne takke alle dem der stiller terræn 
til rådighed. Det er et stort arbejde, der bliver 
udført i, at aften efter aften og weekend efter 
weekend, at skaffe terræn til vores trænings 
ture. Tak til de lodsejere der stiller terræn til 
rådighed.
  Tak til instruktører og hjælpere. Mange af 
deltagerne roser jer for jeres arbejde med dette.
Claus Nielsen.
  PS: I skrivende stund forlyder det fra pålide-
lig kilde, at de hunde fra Sjælland, der er til-
meldt Derbyet, er i rigtig god form. Vi glæder 
os til Derbyet i Nordjylland.

Bretonvin
Bestyrelsen præsenterer de næste års Breton-
vin
Hermed har bestyrelsen æren af at præsentere 
en yderst udsøgt kvalitetsvin fra Frankrig, 
som vi håber, alle medlemmer tager godt 
imod.
  Vinen kommer fra den vestlige del af det 
sydlige Rhône. Druetyperne er Syrah, Gren-
che, Carignan og Cinsault og vinstokkenes 
gennemsnitsalder er 25 år. Du kan læse mere 
om vinen og leverandøren på Dansk Breton 

Klubs hjemmeside.
  Vinen sættes til salg for kr. 500 for 6 fl asker. 
Altså en kasse. Der er tale om høj kvalitet.
Vinen kan bestilles hos Torben Andreasen på 
telefon 6442 3353 / 2048 8690 eller på e-mail 
ta@aquila.dk. 
  Betaling skal ske på klubben bankkontonum-
mer Reg.nr: 1551, Konto nr. 3701503031
  Levering aftales mellem kunden og 
  Torben har allerede stillet traileren frem, så 
den første store leverance kan effektueres på 
hovedprøven. 
Bestyrelsen

Ny sponsor – Royal Canin
Bestyrelsen har indgået en aftale med Royal 
Canin v. Scotsport Jagt & Event ApS. Aftalen 
gælder fra 1. marts 2010 og 2 år frem. Royal 
Canin vil være synlig på hjemmesiden, bladet, 
klubvin og klubbens arrangementer. Bestyrel-
sen ser frem til et godt samarbejde med Royal 
Canin.
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Nordsjælland
Mandage fra den 3. maj til og med den 7. juni 
2010.
Træningen starter kl. 19,00
Der oprettes hold for unge og øvede hunde.
Træningen afholdes i Frederikssund - Havefor-
eningen Grønlien.
Tilmelding til Claus Nielsen. Tlf. 48 26 26 42 
eller 40 59 70 74 eller claus@breton.dk

Køge/Stevns
Tirsdage fra den 4. maj til og med den 8. juni 
2008.
Træningen starter kl. 19,00
Der oprettes hold for unge og øvede hunde.
Træningssted oplyses ved tilmelding. Forven-
tet Herfølge eller Hårlev.
Tilmelding til Johannes Nielsen på tlf. 56 65 
34 43 eller mobil 24 23 38 76

Lolland / Falster 
Onsdage fra den 5. maj til og med den ????
Træningen starter kl. 19,00
Der oprettes hold for unge og øvede hunde.
Træningssted oplyses ved tilmelding. Forven-
tet  Nørre Vedby Grusgrav
Tilmelding til Dorte Hjelm 26 36 18 62

Træningspakke
Aktivitetsudvalget har som noget nyt beslut-
tet at sælge en træningspakke, så man ikke 
har nogen undskyldning for ikke at træne 
derhjemme. Vil du købe en sådan, tillægger du 
beløbet sammen med din tilmelding.

Racedyst
I forlængelse af apporteringstræningen afhol-
des racedystudtagelse i Frederikssund mandag 
den 14. juni kl. 19.00 i Frederikssund. Pris kr. 
100,00. Nærmere følger.

Pris for apporteringstræning
Deltagelsen i apporteringstræning koster

kr. 250.
En træningspakke indeholdende 4 duer og 1 
kanin koster 180,00
Indbetaling kan ske ved fremmøde eller til det 
oplyste banknummer. Træningspakken skal 
dog være betalt inden start. Bankkontoer er i 
Nordea reg.nr. 2361 konto 549 535 2872. Husk 
at anføre navn og træningssted.

Apporteringstræning på Sjælland

Årsplan Nordjylland
I lighed med sidste år har vi forsøgt at lave en 
årsplan for tiltag i det nordjyske. Der kan selv-
følgelig forekomme ændringer, ligesom alle 
datoer ikke er endeligt fastlagte. Det vil derfor 
være en go’ ide at være tilmeldt Nyhedsbrev 
for Nordjylland, så du kan få direkte besked, 
når vi har noget på programmet - tilmeld dig 
på Bretons hjemmeside. Den foreløbige plan 
er

Tiltag 2010
Apporteringstræning rundt om i det nordjy-
ske, således:
5/6 2010 i Thy - Tilmelding til Asger; 
23209968 / asgervera@ofi r.dk  
12/6 2010 på Luneborg - Tilmelding til Lene; 
61227699/Kaufmann@post10.tele.dk
19/6 2010 i Strandby - Tilmelding til Anni: 
51263626/ jensanni@hansen.mail.dk
25/7 2010 i Mou - Tilmelding til Keld; 
20995422 / faestegaarden@mail.dk

Fælles for alle dage er at tilmelding skal ske 
senest 1 uge før, mødetid alle dage vil være 
9.30, ved tilmelding oplyses mødested. Pris 
kr. 100 pr. hund pr. dag

Apporteringsprøve 31. juli 2010 i Mou. 
Tilmelding til prøveleder Anni Hansen på 
mobil 5126 3626, senest 15. juli 2010. Pris kr. 

200 pr. hund. Vi gentager sidste års succes og 
inviterer desuden til:
Årets Kaldaskerfest, der ligeledes fi nder sted 
31. juli 2010 i Mou. Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen, så vi også i år kan blive mange, 
der mødes til et brag af en fest, hvor bl.a. årets 
Kaldasker skal udnævnes. Som sidste år er 
alle medlemmer af DBK  velkomne og vi vil 
gerne holde fast i, at jyske medlemmer har 
”mødepligt”
Vi forventer samme set-up omkring mad som 
sidste år, og også i år har Keld og Kirsten 
givet os lov til at slå telt op og overnatte – 
nærmere om alt dette følger i Nyhedsbrev og 
på Bretons hjemmeside, når vi kommer lidt 
tættere på. Men som sagt: reserver allerede nu 
dagen til evt. apporteringsprøve OG aftenen til 
Årets Kaldaskerfest. Tilmelding til Anni Han-
sen, mobil 5126 3626 eller mail jensanni@
hansen.mail.dk

Efterårsmarktræning
Der er foreløbig aftalt efterårsmarktræning 
d. 29. august 2010 i Valsgaard, tilmelding til 
Anni jf. ovenfor, senest en uge før. Pris kr. 50 
pr. hund, max 12 hunde.

Tiltag 2011
Indendørs lydighedstræning i St. Vildmose 8., 
15., 22 og 29. januar 2011 for alle, der gerne 
vil ha’ tips til og træning med deres breton. 
Tilmelding til Lene, helst på mail Kauf-
mann@post10.tele.dk, eller på mobil 6122 

7699. Tilmelding senest 1 uge før, pris kr. 50 
pr. hund pr. dag.
Ringtræning 5. februar 2011 i St. Vildmose. 
På opfordring laver vi en dag, hvor vi bli’r 
lidt klogere på udstilling - mere info følger. 
Tilmelding til Lene, jf. ovenfor, pris kr. 50 pr. 
hund
5 x Forårsmarkprøvetræning, reserver allerede 
nu følgende datoer: 12/2, 19/2, 26/2, 5/3 
& 13/3 fordelt på fl ere steder i det smukke 
Nordjylland. D. 13/3 vil sandsynligvis blive 
en lokalprøve.
4 x Apporteringstræning, ligeledes fordelt på 
fl ere steder i Nordjylland, samt apporterings-
prøve og fest, nærmere om datoer og steder 
følger senere

Vi vil opfordre til, at du giver dig tid til at 
deltage og møde andre Breton-ejere. Der vil 
ved alle arrangementer være tid til at få en 
snak - også med medlemmer af aktivitetsud-
valget, så har du en go’ ide til aktiviteter eller 
et emne, du gerne vil ha’ taget op, skal du 
endelig kontakte os, enten „i marken“ eller via 
telefon/mail.
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Årstiden er til træfældning og anden hyggelig 
motorsavs-beskæftigelse. Da jeg forleden kig-
gede til min motorsav for at gøre den klar til 
arbejdet, så randt en historie mig i hu. Den har 
på en måde interesse for DBK-folk. Hør her:

Alle kender til den fortvivlende situation, 
at en benzinmotor bare ikke vil starte. Dybt 
frustrerende. Sådan stod jeg forrige år med 
en møg-sav, der efter 500 træk i snoren bare 
nægtede at starte. Man bliver helt lam i armen, 
arrigskabens sved vælter ud af kroppen, 
fråden står om munden, hvad skal man gøre? I 
fortvivlelse knyttede jeg hænderne og vendte 
panden mod himlen og hvislede: Kære Gud, 
send mig hjælp til at starte den forbistrede 
sav…..
  Og hvad skete? Det knasede i gruset i ind-
kørslen, den karakteristiske lyd af en gammel 
dieselmotor nærmede sig. Jeg kiggede, og 
hvad så jeg? En næsten gennemtæret gammel 
Toyota Landcruiser, og ved rattet sad Peter, 
naboens søn, med armen halvt ude af vinduet. 
  Peter, der er nærmest født med et tændrør i 
den ene hånd og en tot twist i den anden. Hold 

da op, det gik sgu hurtigt, tænkte jeg. - Hva’ 
så? Har du brug for hjælp? 1 – 2 – 3, så havde 
Peter splittet saven ad, samlet den igen, 2 ryk 
og et brøl, så kørte saven, mens blå benzintå-
ger fyldte luften. Højst 5 minutter tog det, og 
så havde jeg endda fået et lynkursus i tændrør, 
tomgangsskruer og membraner. Det måtte da 
være det håndgribelige bevis på, at Gud fi ndes!

Sidste sommer havde jeg et kuld hvalpe på 
min bretontæve,Flora. Det var et fantastisk dej-
ligt kuld. Ensartede, kvikke, sunde, smukke. 5 
af hvalpene var solgt til gode jægerhjem over 
det ganske land. Kun Diego var ikke solgt. 
Hvalpen med den smukke hale, som Guds 
hånd havde kuperet længe inden fødslen.
  Diego var ekstremt lærenem. Vi trænede 
indkald, apport, stand, dæk, sit, og han kom 
nærmest legende til alt, hvad han lærte. Jeg 
havde stor lyst til at beholde ham. Jeg havde i 
hvert fald ikke lyst til, at en hvalpekøber kom 
og sagde: - Nå, det er jo din sidste hvalp, så 
den sælger du vel til halv pris… Så ville jeg få 
fråde om munden og arrigskabens sved ville 
vælte ud af kroppen! Diego var 12 uger gam

mel. Og så fi k jeg den tanke, at jeg jo kunne 
prøve at anråbe de højere magter for at få Die-
gos fremtid afgjort. Så det gjorde jeg: foldede 
hænderne, blikket mod himlen og bad: Kære 
Gud, send mig den perfekte køber til Diego…..
  Der skete ikke noget. Hmmm. Jeg kneb 
øjnene fast i og knyttede hænderne mere sam-
men. Og så ringede telefonen. En dyb stemme 
sagde: - Hallo, det er Aage. Øv, tænkte jeg, det 
virkede altså ikke. Men så fortsatte han: -  Jeg 
har lige sendt en køber til Diego ned til dig….. 
Så måtte jeg sætte mig ned.
  Diegos køber kom. Det var kærlighed ved 
første blik mellem Diego og Ruddy. Efter en 
tænkepause, der var så kort, at den måske slet 
ikke var der, sagde Ruddy til Diego: - Du skal 
da vist med mig hjem. - Har du da pengene 
med?, røg det ud af munden på mig. Javist 
havde Ruddy pengene med. De følgende 
måneder skulle vise, at Ruddy var den perfekte 
køber til Diego. 6 måneder gammel apporte-
rede Diego 18 duer for Ruddy. Han tog stand 
for fasaner og agerhøns, apporterede alt, og 
Ruddy trænede respekt for hårvildt med ham, 
alt sammen henover jagtsæsonen. Ingen tvivl: 
Ruddy og Diego var som skabt for hinanden.
  Tilbage til de højere magter. Godt nok er 
Aage næsten 2 m høj, og godt nok ved jeg, at 
han er en ikke helt ubetydelig magt indenfor 
jagt og hundesport. Men jeg vidste ikke, at 
han havde guddommelige evner, så der tog 
han sgu fusen på mig. Men som mine historier 
beviser, så bruger han evnerne i de gode sagers 
tjeneste. Og så er det jo godt at kende ham. 
Gad forresten vide, om han vil bryde sig om 
at blive tituleret ”Vorherre”? Og til slut: jeg 
vil ved Gud til min dødsdag undre mig over, 
hvordan han fi k arrangeret det der med Peter 
og motorsaven……

Efterskrift:
Diego lyder nu kaldenavnet Svik. Svik fi k 
1. præmie på DBK udstillingen, og han (og 
Ruddy)førte sig frem med en perfekt fugletag-
ning på den første træningstur i kulde og dyb 
sne. Morale: vær ikke bekymret for at være 
sidste-vælger til et hvalpekuld. Den sidste kan 
godt blive den første. (Det er en gammel sand-
hed, der også kan læses i bøgernes bog. Spørg 
blot Aage. Som også hedder Stenhøj.)

Som sendt fra Himlen - Gud lever

Hovedtal fra 2009
Her bringes enkelte hovedtal for 2009. 
Selve beretningen kan læses i sin helhed på 
klubbens hjemmeside sammen med andre 
oplysninger.

Medlemstal:
Enkeltmedlemmere inkl. æresmedlemmer 
307
Husstandsmedlemmer 302
B-medlemmer 12
I alt 621 (svarende til 12 % af FJD´s med-
lemmer) 

Præmieringstal
Præmieringsprocent 2009  27,4 af 252 starter
Præmieringsprocent 2008  23,3 af 283 starter
Præmieringsprocent 2007  28,9 af 284 starter

Præmieringsprocent 2006  28,7 af 230 starter
Præmieringsprocent 2005  27,0 af 242 starter

 Registrerede hunde
Engelske racer
   2009 2008 Forskel
Breton  140 144 -4
Engelsk setter 68 101 -33
Gordon setter 65 57 8
Irsk setter  50 55 -5
Pointer  85 81 4
   
i alt  408 438 -30

Forårstiltag 
i Midtjylland, sydlige Jylland og Fyn

Der henvises til hjemmesiden.

Foto: Alex Nissen
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Dansk Pointer Klub

Klubredaktør Jagthunden: 
Lars Bæk-Nielsen, Siltoftevej 8, 6280 Højer
Tlf. + 45 87 74 06 86, Mob. +45 29 21 49 86
E-mail pointer@virkholm.dk
 
Formand: 
Flemming Fuglede Jørgensen, Trudslevvej 58, 
9480 Løkken
Tlf. +45 98 88 30 03, Mob. + 45 20 30 00 03
E-mail  borupgaard@mail.tele.dk
 
Kasserer: 
Anne-Marie Petersen, Viemevej 4, 5471 Søndersø
Tlf. +45 63 83 50 00, Mob. +45 20 48 52 92
E-mail branebjerg@tdcadsl.dk
 
Hvalpeformidling: 
Jørgen Gordon Andersen, Flyvesandsvej 6, 5450 
Otterup
Tlf. +45 64 87 10 30

E-mail jgordon@dlgmail.dk

Lav en flok høns i baghaven

www.pointerklub.dk

Terrænlederteamet fra Holstebro/Herning 
området har nu i 4 sæsoner,lavet agerhønse-
familier med stor suxes. Det er blevet til fl ere 
hundrede fl okke + det afsmittende effekt ud i 
det øvrige land.
  Vi har experimenteret med 3 forskellige vol-
lieretyper. Vi begyndte med den fi rkantede rek-
tangulere, som kendetegnes ved at have relativ 
meget luftrum og tilsvarende lidt bundareal, 
denne type fylder meget på traileren og er også 
lidt mere bøvlet at stille op.
  Allerede det første år lavede jeg den første 
trekantede type, her er der lidt mere bundareal 
og så noget mindre luftrum, den er monteret 
med hængsler i toppen som gør at den er 
lynhurtigt at opstille og meget lettere at trans-
portere, der er kun ca. halvt så meget materiale 
i den som den fi rkantede, og dermed også 
meget billigere at lave, det har også vist sig at 
man kan spare fi skenettet i den trekantede, da 
der ikke har været nævneværdige skader på 
fuglene ved forstyrrelser ved burene. Det er 
en god ide at lave en ramme med hønse eller 
vollieretråd på ca. 50 cm. til at ligge rundt om 
buret, det har vist sig at det er godt til at holde 
ræve væk.
  Der er 2 måder at lave familier på, den mest 
brugte er, at man sætter volliererne op på det 
sted, hvor man senere vil lukke fuglene ud. 
Den anden måde er at man stiller volliererne 
centralt et roligt sted, hvor man passer dem 
indtil de er 4-7 uger  og så fanger fuglene og 
fl ytter volliererne  ud til udsætningsstederne, 
lader dem falde til ro og derefter åbner burene.

  Der er fordele og ulemper ved begge syste-
mer, den først nævnte og mest brugte, hvor 
burene opstilles på udsætningstedet, har den 
fordel at fuglene er fri for stresset ved fl ytning. 
Men der er også mange ulemper her.
• Meget transsport og tid ved fodring og tilsyn. 
(hver anden dag)
• Besværligt eller dyrt med elhegn. (til at holde 
prædatorer på afstand)
• Forstyrrelser og gener ved kunstvanding og 
marksprøjtning mm.
• Uforudsigelighed med afgrøder og høsttids-
punkter
• Invadering af dræbersnegle i vand og foder-
trug.
Det er alle væsentlige punkter for at misionen 
skal lykkes, eller kan mislykkes.
  Forud for sæsonen 2008 forsøgte jeg at 
udtænke et system, som kunne eliminere nogle 
af ulemperne ved at have kyllingerne hjemme i 
baghaven eller et andet centralt sted.
Jeg ville lave en volliere som er:
• Uangribelig for prædatorer og dræbersnegle
• Minimum af stres for fuglene ved fodring/
tilsyn/fl ytning og andre aktiviteter
• Et lunt og tørt sted for kyllinger med mulig-
hed for både sol og regn og baleplads.
• Let at transportere på trailer uden at fuglene 
skulle fanges. (fl ere vollierer ad gangen)
• Kan spare meget til transport ved fodring og 
tilsyn (I mit tilfælde ca. 1200 km.på et år)

Ovenstående resulterede i en volliere på ca. 
2 m. lang og 1 m. bred og 30 cm. høj stående 

på 4 stk. 80 cm. høje pæle påmonteret elhegn. 
Den er lukket med træ i ender og sider, i bund 
og top er lukket med kraftig vollieretråd, bun-
den er støttet af brædder, og over bundnettet 
ligger vandgennemtrængelig fi bertex. I begge 
ender er placeret et 15 mm. tykt fl amingoplade 
under fi bertexen, og oven over tagplader så der 
er tørt og lunt. 
I midten af buret er der et brædt, der går godt 
halvvejs på tværs, brædtet bruger fuglene til at 
gemme sig bag når der fodres, som gøres ind 
fra den ene ende.
  Da volliere med fugle blev transporteret til 
udsætningsstedet, blev der lagt et mørk tæppe 
over vollieren,
  2008 havde fl ere af os ret stor dødelighed 
omkring 3.-4.dagen, men i den nye volliere 
blev der 16 kyllinger ud af 18, klart bedste 
resultat ud af mine 11 vollierer i 2008.

Læg mærke til tværbrædtet bag hønen, som kyllingerne 
gemmer sig bag.
I 2009 er yderlig 2 vollierer af samme type, dog med lidt 
mere frihøjde taget i brug, og tendensen er den samme, der 
er ro og fred som billedet ovenfor viser. Det er måden at 
gøre det på i fremtiden.
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Familieweekend
Dansk Pointerklubs Familie-Weekend  19-
20 Juni 2010.

Foreløbigt program:
Lørdag:
08.00   Morgenmad
09.00   Anerkendt apporteringsprøve
10.30   Apportering på tid
12.00   Frokost
13.30   Lerdueskydning: Sporting bane 
konkurrence. Vi udfordrer Engelsk Setter 
folkene til konkurrence i sporting skydning 
3 Skytter fra hver klub-bedst sammenlagt 
vinder-Præmie =Æren
Samtidig er jagtbanen åben hvor der er 
instruktør til rådighed.
ca. 16.00 Hyggesamvær med bestyrelsen: 
Opfølgning på vintermøde sammen med 
Setter-venner.
19.00   Spisning – Lotteri - Præmier ift. 
Dagens præstationer. Dans -hygge

Søndag:
08.00   Morgenmad
09.30   Uoffi ciel eksteriør bedømmelse 
hvalpe m.m.
10.00   Anerkendt udstilling
12.00   Frokost
13.30   Anerkendt apporteringsprøve
Herefter slut og oprydning.

Anmeldelse til apportering og udstilling til 
Kruse Meier, Jedsted Klostervej 71, 6771 
Gredstedbro.
Senest 12. juni. Evt. yderligere oplysninger 
Kruse tlf.  +45 3063 8106.
Skulle der være nogen der ankommer 
fredag aften så kontakt Kruse og og jeg vil 
modtage jer og hjælpe med strøm til cam-
pingvogne samt åbne for toilet-mulighed.
Andre muligheder:
Ribe Campingplads (ca. 3 km) +45 7541 
0777
Ribe Byferie (lejligheder ca. 5 km) +45 
7988 7988

Dommere:
Anerkendt apporteringsprøve: Flemming 
Sørensen
Udstilling: Anne Marie Skov
Endeligt program og tilmeldingsskema 
følger senere på vores hjemmeside.
Kruse.

Mine hunde 
Oplevelser jeg aldrig glemmer.

Vicki
Vicki var et år da jeg fi k hende, hun er nært be-
slægtet med Alsbjergs Tot, da Tots kuldbroder 
Kip er far til Vicki. Kip er også en fantastisk 
jæger, men er noget af en hård banan, i hvert 
fald har ejeren svært ved at få ham til at makke 
ret. Moderen til Vicki er en ældre Tæve efter 
Oksby Fly som hedder Ulla.
  Vicki som senere bliver stammoder i Kennel 
Spurvfugldalen, er en jæger af guds nåde, 
hendes stil er som farbroderen fl ot med en 
særdeles langstrakt galopaktion, hendes energi 
og jagtlyst er kolosal, hendes psyke er perfekt. 
Vicki bliver ret hurtigt VK hund og det lykkes 
at blive 3. vinder på Dansk Jagtforenings Me-
sterskabsprøve og komme i DM fi nalen, hvor 
hun forblev uplaceret på 7. pladsen.
  Vicki husker jeg først og fremmest som 
jagthund, hun blev brugt til alt jagt, og var 
suveræn i alle dicipliner. På en drivjagt i 
Idom bliver der skudt tre bukke inden for et 
kvarter for hende. Når jeg havde Vicki med 
gik jeg sjældent med i såten, men tog mig af 
en bagpost, sådan var det også den dag i Idom, 
jeg havde vores nevø Henrik med, og vi stod 
ved en fyrrebusk og ventede spændt på hvad 
der ville ske. 
  Pludselig kan vi høre Vicki gå med hals, og 
det lød som om drevet kom ud mod os, og 
jeg siger til Henrik stå fuldstændig stille, jeg 
var klar over at når Vicki halsede havde hun 
øjenkontakt, og så gar det stærkt. Som to tor-
pedoer kommer der to rådyr ud til højre for os 
i mellem spredte bjergfyr, Vicki er vel omkring 
50 m. bag dem, jeg holder til den bagerste, 
jeg når simpelt hen ikke at reagere på den 
første. Jeg tror dyret slår 15 kolbøtter i lyngen, 
Vicki ser ikke at den ruller, og det gør Henrik 
heller ikke, for han siger til mig ”det var en 
skam du ikke ramte”. Vicki fortsætter efter 
det fl ygtende dyr, som mærkeligt nok føler sig 
så hårdt presset, at det drejer ind i såten igen. 
Der går vel et par minutter så lyder der et skud 
diagonalt i såten i forhold der hvor vi stod og 
igen efter få minutter igen et skud. Kort efter 
kommer Vicki tilbage og fortæller at hun er 
færdig med såten.
  Så var der jo lige det med ”det var en skam 
du ikke ramte” Jeg var jo nød til at fortælle 
knægten at han lige skulle se hvad der lå ca. 
20 meter bag en fyrrebusk, det var en stor buk 
der havde kastet. Jagtejeren måtte da sande, at 
han ikke behøvede at bruge tid på bukkejagten 
til foråret, idet hans far og storebroderen hver 
også havde skudt en stor buk, alle drevet ud af 
Vicki med få minutters mellemrum.
  I den samme såt jeg husker ikke om det var 
det samme år, er vi igen afsted denne gang er 
der ikke mangel på folk så både Ulrich og jeg 
går igennem, pludselig kommer der en gam-
melrå imod os som Ulrich skyder på, nogle få 
sekunder efter kommer Vicki på sporet. Jeg 
spørger om han ramte råen, det mente han 
ikke han gjorde, jeg lurede lidt på det medens 
jeg tænkte, det er sgu sjældent han skyder 
forbi, der er gået lidt tid og det undrer mig at 
Vicki ikke er kommet tilbage endnu. Jeg pifter 

efter hende og lidt efter dukker hun op, jeg 
undersøger tænderne og kan se der er rådyrhår 
i munden på hende, jeg beder hende fi nde 
dyret til mig og følger bare efter så hurtigt jeg 
kan, ca. 100 m. bagud i såten fi nder hun dyret 
til mig.
  På jagt i Kragbæk den gang der var roer på 
programmet. Peter havde inviteret en af børne-
nes lærere på jagt, og jeg skulle komme med 
Vicki. Læreren havde stort set aldrig været på 
jagt før, men havde arvet en gammel side by 
side. Jeg slap Vicki i roemarken, og kort efter 
fatter hun stram højrejst stand ude i kanten af 
roerne, vi går op til den stående hund, og efter 
jeg havde sikret mig at skolelæreren  var klar 
gav jeg Vicki rejseordre, en stor rød fasan-
kok må forlade  roerne, vi skyder a tempo og 
kokken må tilbage hvor den kom fra. Læreren 
udbryder hvem var det der ramte den? Jeg 
siger det var dig jeg nåede ikke at få hold på 
den inden den var faldet, nå Vicki suser straks 
til nedfaldsstedet og er knap nok i hold inden 
den fortsætter ned imod den anden ende af 
roemarken. Skolelæreren spørger så om hun 
ikke vil komme med fasanen, jeg svarer jo 
det vil hun godt, jo men den ligger jo lige 
derhende, og hunden var jo løbet forbi den, 
må jeg godt hente den? Det må du gerne sagde 
jeg, samtidig med at jeg så Vicki komme op 
mod os, fra den anden ende af roemarken med 
kokken i munden.
  En dag jeg gik en tur med nogle unghunde, 
det var det første af Vickis kuld, i noget 
rørskær i den østlige ende af Vibholm, fi nder 
unghundene en fasankok som jeg vingesky-
der, selv om unghundene straks efter forsøger 
at fi nde kokken lykkes det ikke, den løb ind 
i naboterrænet og jeg er klar over at jeg må 
hente Vicki. Jeg sætter Vicki på nedfaldsstedet 
og siger apport, og så er der kun at vente og se 
om hun kan fi nde kokken.
  Området som kokken er løbet ind i, er et 
naturareal med tæt ege og pilekradt med 
spredt fyropvækst og  lyng i bunden, det er 
meget bakket, området blev solgt fra Vibholm 
omkring 1960. Efter 5-10 minutter begynder 
jeg at blive lidt utolmodig, jeg tænker måske 
har hun taget stand for kokken og afventer min 
ankomst, jeg går tværs ind i stykket men kan 
ikke fi nde hunden, og tilsidst kommer jeg ud 
på den anden side til græsmarken, hvor jeg kan 
overskue landskabet mod nord, og der ser jeg 
Vicki komme ud af skoven ovre ved hulvejen, 
mere end 500 meter fra nedfaldsstedet, jeg kan 
ikke se om hun har kokken, men jeg kan se at 
hun kommer målbevist ned mod mig, og jo 
hun havde kokken som stadig var levende, da 
hun stolt afl everede den til mig. En fantastisk 
apportering som kun de allerbedste og vedhol-
dende hunde magter, for Vicki var det bare en 
af mange super præstationer.
  På en Jagt hos Erik Østergaard på Ny Thues-
holt, husker jeg en speciel situation, det var i 
en lille stykke skov helt oppe ved Gedbovej, 
hvor Vicki havde mange kokke på samvitighe-
den, den fi k senere tilnavnet Vickis skov, fl ere 
gamle klitfyr var væltet, og her havde Vicki 
mange gange held til at nagle en rød kok. Det 
var så sket igen, og jeg råbte ud til gutterne 
om de var klar for nu havde Vicki altså stand 
igen, det var de og Vicki fi k rejseordre, inden 

Foto: Alex Nissen.
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da havde jeg nu en plan om at kokken ikke 
skulle nå så langt, så jeg var nok lidt hurtigt på 
aftrækkeren, som resulterede i at kokken kun 
nåede til trætopperne inden den måtte tilbage 
til skovbunden igen. Vicki apporterede kok-
ken, som manglede højre vinge og hoved og 
hals, men det får jo ikke en rutineret hund til at 
falde i svime over det, som det meste naturlige 
i denne verden, inden jeg nåede at rose hende 
for den fi ne fuglesituation, vendte hun rundt og 
kom tilbage med det der manglede, som stadig 
var i et stykke. Efter lidt øffen fra jagtkamme-
raterne om hvorfor jeg havde spurgt om de var 
klar gik vi til næste såt. 

En søndag formiddag hvor jeg var på jagt hos 
Hans Madsen i Pilgård i Tvis. Vicke arbejder 
i sukkerroerne og Hans og undertegnede går 
stille og roligt og afventer at Vicki fi nder fugl, 
efter kort tid havde vi tre fasankokke i galgen, 
og vi var stadig ikke færdig med roerne, da 
Vicki tager stand igen, vi går op til hende og 
gør os klar, på rejseordre rejser hun en stor fl ok 
agerhøns, to af dem falder i roerne, og Vicki 
fi nder hurtigt den ene af dem og afl everer til 
mig, hun bliver nu sendt ud for at fi nde den 
anden, og det er åbenbart vanskeligt, den er 
som forsvundet fra jordens overfl ade. På et 
tidspunkt forsvinder hun ned i den anden ende 
af roemarken, og ind i naboens skov, som 
ligger vinkelret på roestykket, jeg fl øjter efter 
hende men det virker ikke, kort efter hører vi 
fl ere fasaner lette inde i skoven, Hans skuler 
over til mig og siger om ikke det var bedre at 
hun fandt hønen i stedet for at jagte fasaner 
i naboens skov, jeg kunne jo kun være enig 
med ham, og var vel så smådt ved at tænke at 
jeg måtte gå den tunge vej for at få fat i den 
ulydige hund. Pludselig kommer Vicki ud af 
skoven i den fjerneste ende og kommer tværs 
over marken direkte ned til os med agerhønen 
i munden. Så var det jo min tur til at kom-
mentere, jeg husker nu ikke om hvad, men 
måske var det noget med at blive lidt bedre til 
at skyde.
  En dag får min gamle nabo Peter Kragbæk 
besøg af sin fætter Niels fra Timring, Nielses 
søn Jan har købt en gård ”Rislund” i Timring, 
til gården er der noget godt jagt med gode 
såter, der er bare det problem, at det er umuligt 
at få især råvildtet drevet ud af  de tætte såter. 
Det havde Peter løsningen på. Du skal bare 
sende bud efter Vicki, så er det ikke noget 
problem længere. Peter havde ret, Vicki havde 
ingen problemer med at få råvildtet ud af 
såterne til skytterne, og siden har jeg været fast 
hundemand og gæst på Timring jagterne, som 
også indeholdt fantastisk fasanjagt og andet 
markjagt.
  Alt det giver mig stor grund til at sende en 
kærlig tanke til gamle Vicki, som dels blev 
stammoder til mange gode hunde i kennel 
Spurvfugldalen, her kan nævnes  En Dansk 
Derbyvinder – En Danmarksmester – En 
Svensk Guldpokalvinder – En Svensk mester 
– En Dansk UKK vinder – tre Dansk UKK 
2. vinder, og mange VK vindere,  og som har 
givet mig nogle fantastiske oplelser og nogle 
bekendtskaber, som jeg har haft glæde af  
længe efter hendes død. Vicki døde 3. juledag 
1993 i skrivende stund for præcis 16 år siden.

Spurvfugldalens Bella
Bella som er efter Vicki og Klitrosens Esra, 
var på mange områder en tro kopi af sin 
moder, lidt kortere i kroppen men hendes 
jagtlige kvaliteter var helt på højde med Vicki, 
desværre ikke med så gode muligheder for 
jagtudfoldelse, fordi roemarkerne er forsvun-
det fra det Jydske landskab. Til gengæld slår 
Bella så mere til i markprøvesporten dog kun i 
kvalitetsklasserne, hvor hun i 1990 tager ikke 
mindre end 4 stk. 1. pr. og fl ere gange pokal-
vinder. Som vinderklassehund bliver det ikke 
til noget, hun er simpelt hen ikke dresseret 
godt nok færdig. Det er ikke fordi der ikke 
bliver trænet nok, men det er ikke dressur vi 
bruger tid på, men mere marktræning sammen 
med Jens Høje og hans hund Klitrosens Fer-
dinand. Bella og Ferdinand gik under navnet 
”Par nr. 7” vi trænede fl ere gange i ugen, og 
det blev til masser af fuglesituationer, begge 
var gode fuglefi ndere, ingen af dem var glade 
for at sekundere, men Ferdinand turde ikke 
stjæle Bellas stand, men derimod har jeg aldrig 
set ham sekundere andre hunde.
  Vi er i en periode hvor agerhønsene er lidt i 
fremgang, og det er for dårligt at jeg ikke får 
Bella færdigdresseret til VK. Der var ellers 
gode muligheder for at lave en vinderhund ud 
af Bella, da hun var en fantastisk fuglefi nder, 
der er ikke mange hunde der fi nder fugl i slip 
med Bella, hun kunne godt klandres lidt på 
søget, hun var ikke en maskinsøger, det er 
aldrig det der kendetegner en virkelig skrap 
fuglefi nder!! 
  Nu skrev jeg at der ingen roer var, men det 
er ikke helt rigtig, vi havde et par roemarker 
i noget jagt i Hodsager hvor der var gode 
muligheder. Jeg var kørt til Hodsager med 
Bella for at se om jeg kunne skyde en fugl for 
hende, vinden gik på tværs af roemarken, og 
jeg sender Bella på langs hegnet under vind, 
helt oppe i den modsatte hjørne snurrer Bella 
rundt og tager stand, jeg bevæger mig op imod 
hende, men da jeg er kommet knap halvvejs 
op springer der et stykke råvildt op lige foran 
Bella som sidder sig og kikker på det fl ygtende 
dyr, da dyret er ca. 75 meter fra Bella stopper 
det op og vender sig mod hunden og kikker, 
jeg er gået i knæ og afventer situationen på 
omkring 100 meters afstand. Sådan sidder 
vi en i næsten ligesidet trekant i lang tid, det 
føles i hvert fald som lang tid. Jeg er klar over 
at dyret helst vil bag ud, da der er asfaltvej og 
åben terræn fremad, det ville jo i så fald måske 
give mig en chance for skud. Det var kun et 
spørgsmål om Bella kunne blive ved med at 
have is i maven og forholde sig i ro. Efter 
ca. 10 minutter sker der det jeg havde håbet 
på, dyret begynder at bevæge sig i korte høje 
spring lige ned mod mig, jeg skotter over mod 
Bella som forholder sig rolig, da dyret passerer 
mig på 20 meters afstand med siden til skyder 
jeg den. Der går ikke mange sekunder inden 
Bella er ved dyret og rusker i det.
  En anden dag i den samme roemark, havde 
vi en speciel oplevelse, jeg husker ikke hvor 
mange fasaner vi havde skudt eller skudt efter, 
men nogle havde vi da fået , Bella tog stand 
igen næsten lige foran mig, jeg går frem til 
hende og beder hende om at rejse, hun springer 

hårdt frem og rejser to røde ræve, jeg skyder 
den ene som springer lidt til venstre, jeg kan 
desværre ikke komme til at skyde den anden 
for Bella som går efter. Havde Bella ikke gået 
efter den, havde jeg haft en kæmpechance for 
at dublere ræv for stående hund, men træerne 
vokser jo som bekendt ikke helt ind i himlen.    
      
/Carlo 

Regionerne

Region II
Djursland.
 Apporteringstræning for alle racer.
Med henblik på Dansk Pointer Klubs ap-
porteringsprøve på Djursland, starter vi 
apporteringstræningen tirsdag d 22. og d. 
29. juni kl. 19.00.
Fortsætter træningen kl. 18.30. tirsdag d. 
3 – 10 – 17 - 24. august. 
Tilmeldingspris er 140 kr. inkl. Kanin. Duer 
kan købes på banen til en pris a` 20 kr. pr 
stk. Har man selv mulighed for at skaffe 
duer gør man det. 
Vi mødes for enden af Industrivej i Ryom-
gård på vej til engen.

Anerkendt apporteringsprøve.
Lørdag d.28. august kl. 9.00. afholdes der 
anerkendt apporteringsprøve. 
Mødested Attrupvej 3.
Tilmelding senest tirsdag d. 24. august 
til Martin Mortensen Ahornvej 4. 8550 
Ryomgård.
på anerkendt anmeldelsesblanket.
Tlf. 86 39 50 45. 

Region III
Fordressur:
For hunde alder 6-12 mdr. starter onsdag 
den 7. april ved Jægergården i Tange ved 
Ribe kl. 17.30 

Apporteringstræning:
Der trænes apportering med henblik på 
beståelse af anerkendt apporteringsprøve.
Opstart: onsdag den 26. maj kl. 1830 ved 
Jægergården i Tange ved Ribe
Alle er velkomne.
Tilmelding på aftenen, yderligere oplysnin-
ger Kruse +45 3063 8106 

Region IV
Dressurkursus 
hos Svend Buchhave, starter d. 14. april kl. 
19.00 tlf. 50 58 07 94

Àpporteringsprøve
DPKs. Fynske Apporteringsprøve & udta-
gelse til racedyst.
Afholdes lørdag d.10 juli 2010. kl. 9.00
Hos Karen og Svend Buchhave, Ståbyvej 
13 5672 Broby
Tilmeldelse samme sted tlf. 50 58 07 94
Helst inden d. 8/7 2010  
Apporteringsprøven er åben for alle racer.
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Engelsk Setter Klub i Danmark

Klubredaktør:
Marianne Weichenfeld Frostvej 13 A, Egense, 9280 
Storevorde. Tlf.: 98 16 04 03/40 56 49 69
Email: engelsksetterklub@gmail.com

Formand:
 Erling Clausen, Stratvej 11, 6740 Bramming.
Tlf. 75 17 36 05, mob.23 34 06 35
Email:  minna.clausen@get2net.dk
 
Næstformand:
Tage Skov, Klintholmvej 4, 7400 Herning
Tlf: 97 26 93 37, 
Email: tskov@privat.dk
 
Kasserer:
Peer Vinding Clausen, Ravnsøvej 6, 7200 Grind-
sted
Tlf.: arb. 75 31 02 11. Privat: 75 31 02 21. Mob. 40 
55 27 23
Email: pvc@vindingetco.dk
 
Sekretær:
Lars Nielsen, Udsigten 13, 5560 Aarup
Tlf. 64 43 27 47, mob. 21 64 51 88
Email: ln@nof.dk
 
Hvalpeformidling: 
Ulrik Knaack Nielsen, Alstedvej 71, 4173 Fjen-
neslev. 
Tlf.: 54648666. Mob.: 27 26 86 66
Email: post@alstedlund.dk
 
Webmaster:
Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Skive.
Tlf.: 97 52 36 86, Mob.: 28 67 81 90
Email: asbak@youmail.dk

I bestyrelsen:
Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød
Tlf. 72 32 23 12, 
Email: oygr@hillerod.dk

Vintermøde i Herning
www.engelsksetterklub.dk

Desværre blev træningsturene på Kongens-
hus  afl yst p.g.a  af sneen, men til trods for 
det var der fremmødt ca. 20 medlemmer på 
Gildmosegaard til vintermødet. Eftermiddagen 
startede med et rigtig fl ot power point show v/ 
Erik Petersen. Det handlede om den stående 
engelske jagthund med alle dens kvaliteter, 
det være sig vildtfi nderevne, stand, søg, fart, 
elegance, apportering og vandarbejde, samt 
som en rigtig god familiehund. Til showet 
var der knytte gode tekster og god underlæg-
ningsmusik. Herefter havde Knud Overgård et 

meget givende indlæg omkring udsætning af 
agerhøns. Efter kaffen havde formanden, ordet 
hvor han fortalte om markprøver i Sverige 
samt informerede  omkring nyt fra Fjd og 
DKK og berettede om  forskellige nye tiltag 
indenfor ESK b.l.a. Frijsenborg Event, som 
fi nder sted  d. 21 og d. 22 August.( så reservere 
allerede nu disse  datoer)
Mødet sluttede kl. ca. 17.30.
Alt I alt tror jeg vi alle havde noget, at tage 
med hjem fra mødet.
Marianne Weichenfeld

Klitapportering hos Ingemann

Klitapporteringen vil foregå ved Uggerby 
Strand (Uggerby Bådehus) den 7.august , 
samme sted som sidste år.
Mere om arrangementet i juni-nummeret.

FJD`s Udstilling
Husk at tilmelde din Engelsk Setter til 
FJD`s udstilling i Vissenbjerg d. 13 juni. 
Her har du muligheden for at få din hund 
bedømt af racedommere.

Foto: Alex Nisssen

Apportering
Apportering i Frederikssund.
Vi mødes til en gang uformel apporteringstræ-
ning i grusgraven ved Grønlien Haveforening, 
indkørsel fra Ågade i Frederikssund. Første 
gang er torsdag  d. 6. maj kl. 19.00 og sidste 
gang er torsdag d. 27. maj.  (Ingen træning Kr. 
Himmelfart). 
Tilmelding Øystein Grandorf 72322312 eller 
oygr@hillerod.dk

Apportering på Fyn
Dressur og apporteringskursus starter onsdag 
d. 14-04 kl. 19.00 hos Svend Buchhave Ståby-
vej 13 5672 Broby
Begynderhold, instruktør: Tove Knudsen
Øvede, instruktør: Svend Buchhave
Kurset kører over 10 aftener og alle er vel-
komne. 

Foto: Alex Nisssen

ESK Træf i Herning.

ESK-Dagene vil i år foregår i Herning 
den 3. og 4. juli.
Sted: Gilmosegård.
Mere om arrangementet i Juni-nummeret.
TS
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Fælles vintermøde
DISK, DGSK og ESK fælles vintermøde den 
23.1. ved Kolding.
  Der var fremmødt 40 engagerede medlemmer 
hvoraf de otte var fra sjælland. Stor tilfreds-
hed med opbakningen, som var arrangeret 
af de tre klubber. Også meget positivt at det 
blev afholdt en lørdag med tid til diskussion. 
Følgende emner blev debatteret:
Hvordan bibeholder og skaber vi interesse for 
jagten med de engelske stående hunde i det 
åbne landskab?
  Forsamlingen fi k en grundig orientering om 
det Fælles Markedsføringsudvalg som er dan-
net af de fem5 engelske raceklubber. Udvalget 
vil i første omgang fokusere på en præsenta-
tion, via DVD, PC og projektor. Hvor målet er, 
at få mulighed for lokalt, at få fat i så mange 
jagt relevante forsamlinger som muligt, og at 
få så mange af vore medlemmer som muligt, 
til at arrangere præsentationer.

Fremlæggelse af den nye præsentation om 
de engelske jagthunderacer og jagten i det 
åbne landskab. 
  Præsentationen blev introduceret af Erik 
Petersen, som efter opgave fra udvalget, har 
brugt en anseelig mængde af sin tid på at skabe 
præsentationen.
  Præsentationen fi k stor applaus fra salen. Der 

var dog ønsker om også at få en eller to kortere 
versioner af præsentationen. Ikke alle steder 
får man 40 minutter. Lave en version på 15 
min., en på 25 min. og en på de oprindelig 40 
min.
  Vi er glade for opbakningen til bestræbel-
serne på at udbrede kendskabet til jagt med de 
engelske stående hunderacer.
 
Fælles aktivitetsweekend for alle de engelske 
racer i august 2010.
Forsamlingen blev informeret om Frisenborg 
Explorer projektet. Generelt var der enstem-
mig opbakning til tiltaget, som man fandt 
fremragende og var 100% i tråd med deltager-
nes synspunkter omkring aktiv  fremvisning 
af vore hunde, til en større kreds af jægere. 
Det virkede også til at der kunne opnås hjælp 
til projektet fra en større kreds. På Frisenborg 
Explorer var der sidste år mere end 7.000 
besøgende.

Hvilke yderligere ideer har forsamlingen til 
at bevare/skabe fornyet interesse omkring de 
engelske racer. 
  Der var fl ere gode forslag hvoraf de væsent-
ligste var: 
1) Præsenter vore hunde meget på alt praktisk 
jagt. 
2)   Vær synlig i jagtforeningerne, specielt til 
dressur, apport og marktræning.
3) Samarbejd med marktræningen på tværs 

af klubberne og også gerne med den lokale 
jagtforening. 

Vintermødets gæst var Christian Johansen, 
formand for Dommerudvalget.
  Christian fortalte veloplagt om ændringerne i 
Fælles Markprøve Regler, ligesom han svarede 
på uddybende spørgsmål fra forsamlingen
Christian introducerede også reglerne om-
kring den nye anerkendte skovfugleprøve og 
opfordrede  interesserede til at deltage i denne 
spændende prøveform. Den nordjyske prøve 
ved Ingemann Albrechtsen i Skagen fi nder i år 
sted torsdag den 25. marts.

Flere vinderklasser.
Forsamlingen diskuterede ligeledes omkring 
efterårets vinderklasser. Bla. åbning af special-
klubbernes vinderklasser diskuteredes, uden at 
der var enighed om at åbne op. Derimod kunne 
forsamlingen nå til enighed om, at der var et 
behov for fl ere vinderklasser i efteråret, så man 
kunne stille tre gange (1 X Specialklub + 2 X 
fælles).
Forsamlingen vil derfor foreslå at de fem 
engelske klubber i samhørighed ansøger 
om, gerne i FJD regi, mulighed til at lave to 
vinderklasser mere i oktober eller november, 
efter DM

Erling Clausen.

Poul Andersen, Otterup 90 år

Onsdag den 3. marts 2010 fyldte Poul Ander-
sen, bedre kendt som Poul Murer, 90 år. 
Poul er kendt, som en altid engageret hunde-
mand og har fl ere gange været prøveleder for 
Engelsk Setter Klubs hovedprøve, når prøven 
var lagt omkring Otterup. Han udøvede hver-
vet, som dommer i marken gennem mange år 
og har dømt på de fl este prøver. Poul modtog 
i 1980 Engelsk Setter Klubs Æresplaquette 
i sølv. 
  Poul har i gennem tiden ført mange hunde 
frem på prøve, og af dem husker man spe-
cielt en, nemlig Hørmbakkens Ghita, som 
blev 3. vinder på Svensk Derby, og senere 
på DKKs Valøprøve blev hun ligeledes 3. 
vinder. På Dansk Jagtforenings Mesterskabs-
prøve blev hun en fornem 1. vinder, hvor-
efter hun den var eneste placerede engelske 
setter på Danmarksmestertskabet i dette år
Kære Poul, Engelsk Setter Klub ønsker dig 
hjertelig tillykke med dagen.
Erling Clausen

Engelske settere på toppen

På Dansk Kennel Klubs Internationale vinderklasase ved Bramming d. 22. marts opnåede  
DKJCH Senjas L Zeibas ved Jan Andreasen at blive 5. vinder og Heegårds V Lill ved Jørgen 
Heegård at blive 2. vinder med HP. Engelsk Setter Klub ønsker hjertelig tillykke.

Foto: Astrid Clausen.

Foto: Flemming Østergaard
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Dansk Gordon Setter Klub
Kennel Rask

www.dgsk.dk

Klubredaktør:
John Bak, Østrupvej 8, DK 4400 Kalundborg
Tlf. 21 49 65 51
e-mail : kennel@aeblevangen.com
 
Formand: 
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, DK 6091 Bjert
Tlf. 22 74 80 40
e-mail : antondahl@tdcadsl.dk
 
Kasserer: 
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, DK 4370 Store 
Merløse
Tlf. 23 63 42 45
e-mail : lauge.stiig.larsen@papyrus.com
 
Hvalpe-formidling: 
Anton Dahl, Tlf. 22 74 80 40
e-mail : antondahl@tdcadsl.dk

FJD udstilling 2010
Sæt allerede nu kryds ved d. 13. juni 2010, 
hvor FJD afholder sin årlige udstilling i Vis-
senbjerg.
  Som dommer er inviteret H.P. Clausen og 
ringsekretær Liselotte Højer.
Støt DGSK ved at tilmelde din hund. Jo fl ere 
hunde, jo sjovere bliver det!

DGSK nyheder pr. SMS og mail
Fra tid til anden vil der være nyheder og infor-
mationer der egner sig til at vi kan sende dem 
pr. SMS f.eks. ændring af prøvedatoer med 
kort varsel, træningsmuligheder, stemningsrap-
porter fra Derby, DM, m.m.. 
  Hvis du har lyst at modtage DGSK nyt pr. 
SMS så venligst mail eller sms dit mobilnum-
mer til Anton Dahl på antondahl@tdcadsl.dk 
eller 22 74 80 40.
  Samme gælder informationer pr. mail. Du 
kan som medlem registrere dig på DGSK’s 
hjemmeside med brugernavn og password og 
få adgang til en brugermenu der bl.a. indehol-
der referater, årbøger og andre medlemsrelate-
rede oplysninger. Samtidig oplyser du din mail 
adresse og kommer på maillisten som klubben 
kan benytte til at videregive vigtige informa-
tioner til medlemmerne.

Herman Christiansen 20.6.1829 -1902 og 
Vilhelm Christiansen 1862 -1934 
En af de første i Scandinavien ( lidt efter Kjor-
stad stammen i Norge) til at importere Gordon 
Settere til Danmark, var Godsejer Herman 
Christiansen på Herregården RASK ved 
Horsens. Godset Rask blev købt kontant af H. 
Christiansen, som var yngste søn af en velha-
vende handelsmand fra Flensborg ( født i en 
udpræget dansksindet familie i Flensborg ) og 
mulighederne for hans store lidenskab, nemlig 
jagten kendte næsten ingen begrænsninger på 
de i alt 800 tdr. land langs Gudenåen. 
  Gennem rejser til England havde Christi-
ansen fået smag på livet hos de engelske 
landadels- mænd og således levede man på 
Rask. Jagt og hunde, køren heste til og nok 
engang jagt.
I hans kontor var der en særlig atmosfære -rig-
holdig blanding af jagtbøsser, krudt, hunde, 
tobak og bøgebrænde. Det fortælles ( pålidelig 
kilde ) at jagtgeværene, en 10-12 stykker ialt, 
altid var ladte, men dog ikke afsikrede. Allige-
vel sad der fl ere skud hagl i loftet. Utroligt, at 
det gik godt. Klapjagterne på Rask var noget 
helt specielt. Herrerne kørte i de første saater 
tidligt. Damerne kom med frokost kl. 12.00. 
Efter vildtparaden sidst på eftermiddagen 
kommenterede man jagtens forløb. Det blev 
senere uddybet til middagen ( kjole og hvidt ), 

der blev musiceret og spillet whist og lhombre 
til langt ud på aftenen - det var sent inden den 
sidste vogn forlod Rask.
  Christiansen var en mester i dressur -ikke 
overtruffet på noget tidspunkt i Danmark, 
måske hele norden, skriver Ranfelt i 40’erne. 
Hundene var under dressur fra deres tidligste 
ungdom -de havde deres faste plads hinter og 
var altid med og sammen med Christiansen. 
Han gjorde meget i engelsk stil - lige fra regi-
strering af hunde ( starter Dansk Jagtforenings 
1. hunde register sammen med Viggo Møller, 
hvilket senere overtages af DKK ), til at blive 
medstifter af Dansk Jagtforening, samt at være 
formand for Dansk Kennel Klub i en periode 
omkring århundredeskiftet. 
  Han var jæger, kynolog og et menenske, 
der fra første øjekast erobrer en i kraft af den 
sjælsadel, som bor i dem og som lyser ud af 
deres hele verden. Denne karakterens noblesse 
besad Christiansen i fuldt mål. Vennesælhed, 
trofasthed og interesse for alt stort og godt, var 
hans karaktertræk. Efter at have arbejdet med 
Engelske Settere, Irske Settere og gjort et stort 
banebrydende arbejde for Hertha Pointeren, 
indfører Christiansen de 2 første Gordon Set-
tere til Danmark i 1875 - KENT og CORA. 
  Hans søn og senere DGSK’s mangeårige 
formand, V. Cristiansen skriver om denne im-
port: Vore 2 første Gordons, KENT, som min 

Vi har i dette nummer valgt at starte en serie op, omhandlende starten på 
Gordon Setteren i Danmark, og diverse kenneler op gennem årene. Alt 
materiale er venligst stillet til rådig af Erik Petersen, fra hans bog  ”Gordon 
Setteren – på vej mod år 2000”

Herman Christiansen ved sit skrivebord.
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fader beholdt, og CORA, der kom til Godsejer 
Thomas Westenholz, Matrup ( 1 mil fra Rask 
), var et søskendepar fra d. 10. november 1874. 
De blev købt hos keeper Sinton; Gragies Hall, 
Skotland og kom til Danmark i foråret 1875. 
Kent og Coras afstamning ses side 60 i bogen 
”Gordon Setteren – på vej mod år 2000” og 
den originale håndskrevne stamtavle ses på 
side 64. Ved ankomsten var begge vel voksne 
af alderen - CORA mest udviklet. KENT 
havde haft hundesyge og havde lidt så meget, 
at han var sat bagud i udviklingen. 

H. Christiansen dresserede selv begge 
hunde med et godt resultat. CORA havde en 
for¬bløffende næse, der senere fandtes hos af-
kommet. KENT’s næse havde fået et knæk un-
der sygdommen, men udvikledes dog ganske 
langsomt. KENT beskrives som en hund med 
stor forstand, fabelagtig hurtighed og udhol-
denhed, bedårende skønhed i form og manerer 
og en utrolig gennemført dressur gjorde ham 
til en ualmindelig dejlig hund. 
  Begge hunde var skudræd. Angsten forsvandt 
først hos CORA, der udviklede sig generelt 
hurtigere end KENT, der først var dresseret 
ved to års alderen. Bygning, hårlag - omend 
lidt bølget - og bevægelse var fortrinlige hos 
begge. Aftegnene var normale, men ikke så 
dybe i farven som hos Chapmanhundene (en 
stor og kendt engelsk GS opdrætter). 

KENT’s matte ungdomshumør forsvandt 
langsomt og han var, udover at være forbløf-
fende kultiveret (dressur), ved at få kræfter og 
sågar så meget lune, at han fi k humoristiske 
tilbøjeligheder. At se KENT glide lynhurtigt 
gennem vandet på andejagt var arbejde på al-
lerhøjeste niveau. Den tillod kun H. Christi-
ansen at skyde for den - når andre gik til den i 
standen, vendte den tilbage til godsejeren. Der 
var situationer der gjorde ( grøft, bæk m.m.), at 
hans sønner måtte gå frem til KENT - da rejste 
den på vink fra Christiansen senior - tog den 
skudte fugl og returnerede til sin herre. KENT 
var en ualmindelig god fuglehund, apportør og 
sekundør af rang. Derudover var han en dygtig 
schweishund på harer og råvildt. 
  Ved avl på dette søskendepar og nogle impor

ter der foretages i de efterfølgende år, bl. a. 
LORNA -1880 fra England, tilhørende propr. 
Ingwersen, Staugård og ZAMPA ligeledes 
fra England tilh. Baron Haxthausen samt 
NELLY ( England ) tilh. overkrigskommisær 
Schmidt, skabes der ved intensiv indavl på 
KENT, en fremragende stamme af Gordons - 
RASK stammen. Som et eksempel herpå taler 
CARLO’s stamtavle for sig selv. Bl.a. ses det, 
at KENT parrer sin egen datter og derfor er 
både fader og bedstefader til SVAVA. 

Skovrider Christiansen beskriver Rask hun-
dene, da de stod i zenit, således: Med hensyn 
til deres ydre, faldt det yderst ensartet ud, 
sålænge indavlen benyttedes. Noget mørke 
i tegningerne, enkelte lidt skævhalede, atter 
enkelte idiotiske nervøse; men ellers hele tiden 
en let, ret stor, muskuløs, rygstærk, langhalset 
hund med skråt¬stillede bove, kort mellemfod, 
stærk bøjede knæ og temmelig ret haseled. 
Aldrig en rød hvalp. 
KENT havde en lille hvid stribe på brystet, 
hvilket han ikke gav videre. Senere parredes 
SVAVA (194) med den særdeles smukke 
TORRY (192) og straks falder der to røde 
hvalpe. 
  Tre hvalpe blev på RASK. Den første 

PEARCY, som desværre blev tidlig påkørt, 
MOLL kom til Rusland hos godsejerens søn og 
JESS, blev dresseret af Herman Christiansen. 
Hun havde lyse aftegn - men ellers billedskøn 
og var en fremragende hund rent jagtligt og 
socialt set. JESS bliver parret med Jesper Sve-
denborgs MAC, som giver DERBY RASK. En 
Gordon Setter som besad en alsidighed uden 
ende, uudtømmelig energi samt glimrende 
forstand. Ingen af hønsehundens dicipliner var 
ham fremmed ¬undtagen anskudt ræv - men 
uden for jagten var han af vagabondnatur.

Rask Hovedgård

Duke og Hasard



62

Dansk Irsksetter Klub
Kongenshus hede 2010 

www.irsksetterklubben.dk

Klubredaktør: 
Palle Krag, Venusvej 36, 7100 Vejle. 
Telf. 75834009, E-mail: hannekrag@ofi r.dk
 
Formand & hvalpeformidling: 
Flemming Vilslev, Tjæreborg Stationsvej 15, 
6731 Tjæreborg.
Telf. 75175200 - 40384693, E-mail: 
fl emming.v@esenet.dk
 
Kasserer: 
Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj, 4070 Kirke 
Hyllinge.
Telf. 46404587 - 24647270, E-mail: juuls@mail.
dk

Igen i år har Brian Krog og Erik Rimmen sør-
get for et par gode dage på den Jyske hede.
  Lørdag startede med vintermøde på Fredriks 
kro.
  Erik Rimmen havde på et tidspunkt været på 
rypejagt i Norge sammen med dyrlæge Karl 
Ole.
Der var de åbenbart kommet i gang med en 
diskussion om hundens bevægeapparat og 
anatomi.
Hvad gør Erik så, i sådan en situation, jo han 
inviterer selvfølgelig dyrlægen til at komme og 
holde et foredrag om dette 
  Til dette var der mødt 18 forventningsfulde 
tilhører op, og vi fi k en meget grundig gen-
nemgang af dette emne, blandt andet nogle 
meget spændende betragtninger omkring H.D., 
som ud fra dyrlægens betragtninger, meget vel 
kan ligge i for meget og for hård træning i en 
for ung alder.
Der blev også talt om avl, hvor det blev 

påpeget at man skulle passe meget på hvad 
man avlede efter, for som der blev sagt er det 
os mennesker der på den lange bane bestem-
mer hvad der kommer ud af de for skellige 
parringer der laves.
  Herefter fi k Per Brommann fra foderfi rmaet 
Eukanuba ordet, han gav os en meget grundig 
orientering omkring hundens ernæring. Og 
ikke mindst hvordan deres foder  var sam-
mensat, en meget grundig og fyldestgørende 
gennemgang.
  Efter ca. 3 timer inde i varmen, var det tid til 
at køre på heden, her var 20 hunde og deres 
fører, heraf vores to venner fra Norge Hans og 
Harald.
  Efter vi var blevet delt i to hold, begyndte 
træningen, sneen dækkede hele heden, nogle 
steder var der meget dyb sne, andre steder lidt 
mindre, men der var rigeligt til at hundene me-
get hurtigt blev trætte, og førerne ikke mindre, 
det kræver sin kvinde/mand og hund at bevæge 

sig i sådan noget fører.
  Så da kl. var ca. 15.00 havde alle fået nok, så 
dermed sluttede en rigtig god dags træning.
Det skal lige indskydes at der ikke var noget 
problem at falde i søvn lørdag aften.
Søndag morgen mødtes vi atter på heden 10 
hunde, og deres fører, til de samme udfordrin-
ger som om lørdagen, så allerede da kl. var ca. 
12.00 var de fl este trætte og parate til at vende 
næsen hjemad, efter endnu en god dag.
  Status efter sådan en weekend, må være, at 
Brian og Erik igen på trods af vejr og vind, har 
formået at få gjort os alle både hunde og fører 
godt trætte.
Men i skal ikke tro i har fået taget pippet fra 
os, vi er der næste gang i kalder til samling på 
Kongenshus Hede. 
På samtliges vegne, en stor tak til jer.

Erling Juul

Det kunne godt have været Kongens Hus.

Årets bedste fotografi .
Som årets bedste foto er kåret Ole Schmidts 
billede af DKJCH Griffi t.
Griffi t er opdrættet af Henrik Berg, og ejer af 
Susanne Schmidt.
Det er et fantastisk øjebliksbillede, af agerhøne 
i fl ugt. 

Stort tillykke til Ole.
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Eksempel på sofahund.

En læser har spurgt, hvad jeg mener med, at 
betegne familiehunden som sofahunde og 
mannequiner. Andre kunne måske gå med 
samme spørgsmål, derfor dette lille indlæg.
  En sofahund, er en hund, der har tilbragt for 
megen tid på sofaen, og dermed er blevet en 
hel del overvægtig, og dårligt kan bevæge 
sig over længere tid. Sådanne overvægtige 
hunde, er jævnlig set på både markprøver og 
udstilling, og kan ikke bruges til jagt. 
  Mannequinhunde er det modsatte af velbyg-
gede, toptrænede hunde. De er som manne-
quiner, kun beregnet til at se på, høje slanke, 
smalbrystede hunde med dårlige vinkler. 
Disse kan ikke bruges til jagt og markprøver, 
på grund af deres dårlige kropsbygning. Men 
de kan være fl otte at se på, og promenerer 
med på gaden, men kan ikke bruges til jagt.  
  Det vi diskutere er vel, om Irsksetteren, ud 
over at være en køn hund, også skal være en 
jagthund, på niveau med andre stående jagt-
hunderacer. Det mener jeg den skal. Derfor 
kan jeg ikke lide, at typer som sofahunde og 
mannequiner vinder på udstilling, for de kan 
ikke bruges på jagt. 

Palle Krag.

Sofahunden og Mannequinen

Eksempel på mannequinhund

Årets Irsksetter.
Årets Irsksetter i 2009 blev DKJCH, 
DKBRCH, SJCH, Lohmann´s Jaffa 
06083/2005, ejet af Frank Krøyer med 230 
point. Jaffa er opdrættet i Tyskland af Andreas 
Lohmann.
Stort tillykke til Frank.

Årets Elitehund.

På førstepladsen som 
Årets elitehund kom Dona 
01563/2004 ejet af Torben 
Reese med 86 point. Dona, 
er opdrættet af Jan Lorent-
sen.
Stort tillykke til Torben.

Årets unghund.

Årets unghund blev i 2009 Kiwiline´s Citrus 
23647/2007, opdrættet og ført af Jan Lorent-
sen.
Stort tillykke til Jan.
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Hvidløg til hunde.
Brugen af fodertilskuds-
midler til at forbedre
præstationen eller som
alternativ lægemiddel
er fristende. Der er
imidlertid altid risiko 
for, at det også kan være 
giftigt for ”patienten” 
før den ønskede virkning kan spores. Og 
produkter med et indhold af løg og hvidløg 
er blot nogle af mange de naturlægemidler, 
der er giftige for hunden ved selv rela-
tiv beskeden tildeling. Den giftige effekt 
optræder allerede ved tildeling af kun 5 g 
frisk løg pr kg legemsvægt hund - en grænse, 
der uforvarende kan overskrides, hvis man 
giver hunden madrester med løg og samtidig 
tildeler fodertilskudsmidler indeholdende 
hvidløg.
  Planter fra løgfamilien (Allium spp.), f.eks. 
alm. løg, purløg og hvidløg indeholder 
giftstofferne n-propyl-disulfi d og s-methyl-l-
cystein sulfoxid. Hvidløg indeholder mindre 
mængde af disse stoffer end almindelige løg, 
men bør alligevel fodres med yderste forsig-
tighed. Virkningen af disse giftstoffer hos 
hunde skyldes beskadigelse af cellemembra-
nen på de røde blodlegemer, der ødelægges 
og udskilles gennem urinen, der bliver rødlig. 
  Effekten bliver derfor blodmangel, der giver 
stærk nedsat præstation hos vores jagthunde. 
  Det er kendt og dokumenteret at hvidløg har 
antibakterielle, dvs. desinfi cerende egenska-
ber overfor bakterier. Det vil sige, at man kan 
se en effekt af hvidløg med den desinfi -
cerende effekt ved en evt. hudbetændelse, 
ligesom det har et højt indhold af svovlhol-
dige aminosyrer, der er essentielle stoffer 
i opbygningen af pelsen. Det er endvidere be-
skrevet, at hvidløg kan have en let effekt på 
lopper og fl åter, hvis parasitpresset er meget 
begrænset. Men hvidløg kan ikke slå levende 
lopper ihjel ej heller orm og andre parasitter.
  Faktum er, at man aldrig strengt videnska-
beligt har undersøgt effekten af hvidløg hos 
hunde. Hos mennesker foreligger diverse 
halv-videnskabelige eller komplet uvidenska-
belige undersøgelser, der mener at påvise at 
hvidløg skulle hjælpe mod snart sagt alt. Men 
undersøgelserne‚ holder ikke vand’ ud fra 
strengt videnskabelige  krav.
Mariann Chriel.

Januarmøde i Kolding
Tekst og billede Palle Krag.

Der var mødt 40 – 50 entusiaster, fra Gordon, 
Engelsk og Irsksetter klubben. Der var allige-
vel ingen chancer for at påbegynde forårstræ-
ningen på markerne, da sneen lå som en tyk 
dyne overalt.
Flere af DISKs medlemmer havde endda taget 
turen over Storebæltsbroen for at deltage. De 
blev selvfølgelig budt specielt velkommen.
  Mødet startede ud med snigpremiere på en 
præsentationsfi lm (reklamefi lm) for engelske 
stående hønsehunde. Filmen er tænkt som et 
indslag til en generalforsamling, eller et møde 
i en jagtforening. Håbet er, at sælge hvalpe, og 
øge medlemstallet i klubberne.
  Filmen er udarbejdet af Erik Pedersen Vi-
borg. Der er tale om et meget stort arbejde fra 
Eriks side.
Det er en storslået fi lm, som vakte stort bifald, 
og kan sælges til alle Engelske hundefolk. 
Filmen blev foreslået udgivet i 3 forskellige 
længder, så den altid lige kan vises før eller 
efter et møde.
Anton Dahl informerede om aktivitetsweek-
enden for Engelske hunde i dagene 21 – 22´ 
august i år. Det foregår på og omkring 
Frijsenborg. ”Frijsenborg Explorer projekt”. 
Der bliver her tale om en stort anlagt aktivitets 
messe, med udstilling og fremvisning af alt 
om jagt, fi skeri og hunde, m.v.
  Christian Johansen, formand for dommerud-

valget, gav en grundig gennemgang af ændrin-
gerne i markprøve reglerne. Et nyt tiltag er, at 
”skovprøven” er blevet godkendt. Som noget 
nyt kræves der 1. præmie på markprøve, for 
at deltage. Første anerkendte prøve er afholdt 
den 28 marts i Nordjylland. Der blev foreslået 
fl ere vinderklasser om efteråret. Der kan evt. 
laves små vinderklasser med 16 deltagere, 
som en dags prøver, efter DM. Åbning for 
hunde der har 3 stk.1. præmier i AK, til at 
deltage på specialklubbernes forårs prøver.
  Alle specialklubber havde et lille momentum, 
med oplysninger til medlemmerne. DISKs 
formand Flemming Vilslev oplyste, at Svensk 
Irsksetter Klub har 100 års jubilæum i år. Der 
arrangeres Landskamp og udstilling, øst for 
Kristianstad i Skåne.
  Torsdag den 23. september 2010, Udstil-
ling. Fredag Landskamp. Lørdag UK, AK. 
Landskamps fi nale, og bedste hund fra hvert 
land. Dagen afsluttes med jubilæumsmiddag. 
Søndag UK, AK, VK,
nærmere i Jagthunden og på Hjemmesiden. 
Se i øvrigt SISKs hjemmeside, allerede nu. 
Derudover havde Flemming en frisk artikel 
fra den Norske Kennel Klubs blad, om løg til 
hunde. Hunde kan dø af for meget løg. Der 
er påvist blodmangel hos hunde, ved fodring 
med 5 gram løg pr. kilo hund.
  Mødet startede med morgenkaffe, der blev 
serveret en super biksemad til middag, og 
dagen sluttede med kage og kaffe. Et arrange-
ment der bestemt tåler gentagelse. Især i sådan 
et vintervejr.

DISKs formand 
og kasserne 
under mødet.

Orientering fra bestyrelsen
FCI har indført et nyt showchampionat, som kan erhverves uden 
brugsprøve. Til dette CH kræves 4xEXCL, hvoraf det ene skal være 
taget i et andet land. Vi har overfor FCI via DKK protesteret mod 
dette tiltag på lige fod med Norge og Sverige, og DKK arbejder i 
øjeblikket med sagen. Vi har fra avlsvejledningen modtaget nogle ret-
telser/omformuleringer til standarden, i nogle tilfælde en mere korrekt 
oversættelse af den irske standard, dette vil blive tilsendt DKK.
  Hovedprøven 2011 holdes d. 25. 26. og 27. marts i Nordjylland med 
Ulrik Kjærsgård som prøveleder. Årbogen er på plads og kommer om 
føje tid på nettet, det blev jo på sidste generalforsamling vedtaget, at 
den trykte udgave ikke mere skulle udkomme.

 

 I år er det DISK der er vært ved Hubertusmesterskabet, det bliver 
afholdt ved Bramming i efteråret, datoen er endnu ikke fastlagt, delta-
gerne fra DISK bliver 2.og 3. v. fra efterårs VK.
  Kassereren oplyste, at medlemstallet er steget til 124 mod 107 sidste 
år, så vi er på rette vej.
  Den kommende generalforsamling blev diskuteret, ligeledes de ind-
komne forslag, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
Mvh. Flemming
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Fredag den 26. februar kom 36 kvinder fra 
hele landet til Randbøl Camping med hver sin 
ruhåret hønsehund til træningsweekend.
  Kvinder og hunde i alle aldre og størrelser, en 
var verdensmester og en begyndte at føre hund 
for første gang, da den blev taget ud af bilen!
Der var stor gensynsglæde, da ca. halvdelen 
også deltog sidste år. Alle kom med store for-
ventninger til den kommende weekend. 
  Vi havde hver især modtaget et personligt 
træningsprogram. Det blev dog i sidste øjeblik 
ændret, da vejret ikke tillod marktræning. 
Tanja Harbo, der stod for programmet var 
vel nærmest fuldtidsbeskæftiget de sidste par 
dage.
  Af programmet fremgik, at vi igen i år havde 
fået gode og kompetente instruktører, som 
kunne guide os igennem de mange dicipliner, 
som er nødvendige, når man skal arbejde med 
en ruhåret hønsehund.
  Anna Berg og Cecillia Linder Karlsson kom 
fra Sverige, Keld Toft, Christian Harboe, 
Mette Buhr (med sin dygtige labrador), Jens 
Abildgaard, Conni  H. Jacobsen, Johnny 
Jørgensen, og Anette Laursen førte os igennem 
de 2 dage. 

Fredag aften begyndte med en spisning på 
Randbøl Camping. Arrangørerne havde sørget 
for at få sponsorer til arrangementet. Disse 
præmier blev så brugt til et amerikansk lotteri 
med utrolig mange og fi ne gevinster. Sponso-
rerne havde rigtig tilgodeset os. Bagefter var 
der så rigtig hygge i restauranten. 

Lørdag morgen begyndte dagen med mor-
genmad og så fi k vi besøg af Ruhårsklubbens 
formand, Torben Mørup. Han havde lært på 
lektien og ville ikke falde igennem – derfor 
kom han reglementeret med bastskørt og 
fl etninger. Han holdt dog ikke stilen, men 
fulgte alligevel interesseret træningen i løbet 
af lørdagen.
  Selvom der var vidt forskellige niveauer, var 
der rig mulighed for at afprøve både fører og 
hund i fl ere dicipliner. Den gode stemning og 
det varierede program gjorde, at vi alle fi k et 
udbytte og gode ideer, som vi kunne arbejde 
videre med.
  Schweiss-træning på alle niveauer, over-
natningsspor, spor med færdsko, korte spor, 
kravleteknik for at fi nde schweiss på sporet og 
gode fi f til hver enkelt hund.
  Der var apportering, hvor fl ere forskellige 
teknikker blev demonstreret og brugt, for både

 begyndere, øvede og apportering af ræv. 

   Der var stor lydighed blandt hundene, både 
fordi de havde gode omgivelser, fi k godbidder 
og måske, fordi der ivrigt blev trænet lydighed.
  Igen i år var der lavet et specielt hold for 
unghundene, hvor de fi k afprøvet hundenes 
evner og anlæg.
  Fremover vil der sikkert være fl ere kvinder, 
der fører ruhårede i udstillingsringen. Princip-
perne for fremføring blev øvet og viden om 
hundens udseende fi k deltagerne også med 
hjem. 
  Der var også lavet hold for trimning af hun-
den, enkelte tog rigtig fat og kom hjem med en 
hund med helt nyt udseende.

Lørdag aften var det så en af vore egne 
kvinder, der holdt et spændende og fascine-
rende foredrag om, hvordan man vinder VM. 
Christine Due fortalte om WM i Grækenland, 

Kun for pigerKun for piger

Rapport fra kursus ”Quinde – træn (din) ruhår 
den 26. – 28. februar 2010.

Tekst: Birthe Roest. Foto:; Anette Laursen

Der var naturligvis masser af hyggeligt samvær til kvinde-
kurset i Ranbøl,
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Hvad er det,
som optager os?
I skrivende stund er vi lige midt 
i en hektisk prøvesæson, og når
disse linjer læses, er prøverne 
forhåbentlig godt overstået. 
Det har været et ganske atypisk forår, hvor 
den lange vinter gjorde det helt umuligt at få 
trænet hunde op til prøverne, men alligevel er 
der mødt et ganske stort antal unghunde frem, 
hvilket vidner om grøde i vore klubber og stor 
entusiasme hos medlemmerne.
  Hvor hundefolket nu er mødtes foråret igen-
nem, har snakken selvfølgelig gået livlig – det 
gør den, når ligesindede mødes, gamle ven-
skaber genopfriskes, og nye opstår. Men hvad 
er det, så man snakker om, og hvad er det, der 
optager jagthundefolket?

Det altoverskyggende emne har været høn-
senes overlevelse i den lange vinter, og det er 
fantastisk så godt de små fugle har klaret sig. 
Jer har trænet på terræner, hvor, hvor vi på tre 
timer har haft mere end 30 par fugle i luften, 
og jeg har deltaget på prøve, hvor vi på fi re ter-
ræner så 61 par agerhøns. Andet steds i bladet 
omtales nogle af FJD,s første forårsprøver, og 
her har der også fl ere steder været et impone-
rende antal høns på terrænerne.
  Men hvad skyldes den fi ne overlevelse så. 
For det første skyldes det agerhønens ekstrem 
gode evne til at klare vintervejret. Ældre un-
dersøgelser fra Østeuropa viser, at agerhønen 
er i stand til at opretholde en kropstemperatur 
på 41o i tre dage uden føde med en lufttempe-
ratur på -30o. Eller at høns har kunnet klare sig 
i op til en uge uden føde selv ved temperaturer 
på mellem -10o og -18o.
  En anden væsentlig årsag er det engagement 
som jægerne med de stående hunde har udvist 
ved systematisk fodring gennem den lange 
hårde vinter. Mange har berettet om besvær-
lige ture gennem dyb sne og forbrug på fl ere 
tons hvede. Der er absolut ingen tvivl om, at 
det hjælper og har hjulpet mange agerhøns 
til at klare skærene. Hvis jægerne så blot vil 
huske at blive ved med fodringen frem til Sct. 
Hans, så er der også store chancer for en god 
ynglesucces.
  I det hele taget er hundefolket stærkt optaget 
af, hvordan vi bevarer agerhønen og sikrer be-
standen en fremgang, og dette engagement vil 
der blive hårdt brug for i de kommende år. Vi 
får fra i år en indskrænkning af agerhønejagten 
med to uger, og kan vi ikke, når jagttiderne 
skal genforhandles om tre år vise fremgang, så 
vil der med garanti blive yderligere indskrænk-
ninger.
  Vi skal have skabt en større bestand af 
agerhøns i Danmark, og den skal ikke skabes 
på baggrund af udsætninger, men via biotop-
forbedringer. Vi kan i øjeblikket ikke undvære 
udsætningerne, slet ikke når vi tænker på af-
vikling af vore efterårsprøver, og udsætninger 
skåner med garanti også mange vilde fl okke 
for at blive ”beskudt”. Men det, vi på sigt har 
brug for, er bestandsfremgang, som bygger på 
forbedrede levesteder.

Med sportslig hilsen
Flemming Østergaard, redaktør.

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kom-
mer man i kontakt med de mest entusia-
stiske ejere og opdrættere af stående 
jagthunde.
   Derfor er din annonce i Jagthunden en 
meget målrettet annonce.
   For priser og tilbud, kontakt Jagthun-
dens annonceredaktør:
Rune Riishøj, Tlf. 22 84 83 65: 
email: ajagthund@hotmail.com

hvor hun blev verdensmester i Hubertus for 2. 
gang. 
  Det var rigtig godt, og Christine opfordrede 
deltagerne til, at Danmark skulle stille med et 
helt hold til næste VM. 
  Vi kvinder forstår at hjælpe hinanden, og 
vi kan hygge os. Lilli Laursen var igen vores 
madmor til både kaffe og frokostpause. Hele 
weekenden blev der snakket meget hund og 
grinet, både af hinanden og af egne successer.
  Søndag eftermiddag sluttede vi så af med 
pølseapportering. Det var et endnu et festligt 
indslag, som vi trætte og glade kunne køre 
hjem på.

Vi ser allerede frem til næste år.

Der blev arbejdet hårdt med lydighedsøvelser.

To der er glade for hinanden. Det er måske ikke så nemt at 
se, at det er ringtræning.

Fasaner og agerhøns

samt konsulentbistand
Skytte Ole Urskov. Tilf.: 61 78 18 59 

www.vildtfyn.dk 

KÆLEDYRS-
KREMATORIET
www.dyrekrematorie.dk 
RANDBØL: 75 88 01 23 

Vizla hvalpe
Efter prima jagt og familiehunde. 
Faren Aros 2x1 præmie ÅK. tysk 
avls og fuldbrugsprøve, 3 timers, 
DJU, VSA. Eneste danske Vizla der 
er avlsgodkendt i Tyskland. 3 h. og 
2 tæver. De er salgsklare uge 14. 
Moren er Emma indført fra Slova-
kiet. Kontakt Flemming Christensen 
74687410/40855027

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 
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