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Jægernes hunde
Der var en gang. Sådan
begynder mange gode
eventyr, men man kan
vel ikke kalde det for et
godt eventyr, hvis det
handler om populariteten af stående jagthunde. Men der var en gang, hvor en jagthund
stort set var ensbetydende med en eller anden
stående hund, og det var der nok en grund til.
Jeg husker mange af dem fra min barndom,
når jeg kom med min far rundt på jagt. Det
var gode solide jagthunde, som jeg egentlig
ikke tror, havde fået ret megen dressur. De var
bare taget med på jagt.
En for længst død pointermand, Peter
Boysen Skourup, fortalte mig en gang om,
hvordan hans far oplærte en ny hund. – Når
vi havde fået en ny hvalp, så blev den taget
med i cykelkurven, når vi skulle på hønsejagt.
– Så slap far den i marken sammen med den
gamle, og når vi så kom hjem om aftenen,
havde den lært at gå på jagt. Hvor mange af
vore hunde ville blive til gode jagthunde via
den form for oplæring?
Meget i dette nummer handler om jægerne
og de stående hunde, og jeg synes det er
spændende at sætte sig ned og filosofere eller
drøfte med en god ven, hvordan vi igen får en
stående jagthund som jægernes første valg.
Det burde være lige ud ad landevejen, for de
stående racer kan alt det, de andre racer kan,
og så kan de noget mere, som ingen andre
jagthunde kan.
I en sådan snak en gang i vinter beklagede
en af mine venner sig lidt over sin nye unghund og sammenlignede den med de hunde,
han havde haft for 25 – 30 år siden. Han forklarede at den gang løb sådan en hund på syv
til otte måneder ikke længere væk end 50 –
100 m, når han slap den. Men hans nye hund
kunne på øjeblikke være ude bag det fjerneste
hegn, hvis han ikke lige var over den.
Nu skal min ven nok få styr på hunden, men
hvad nu, hvis den var kommet til en ganske
almindelig jæger, der måske skulle i gang
med sin første hund. Ville han eller hun få noget ud af den? Næppe , for novicen ville ikke
ane, hvordan man skulle tøjle dette enorme
overskud.
Og her er jeg så fremme ved pointen i min
leder. Hvordan laver vi hunde, som den
almindelige jæger kan opdrage og få noget ud
af? Læs nu de forskellige artikler og reflekter.
Læs afsnit 2 om hunden Eta, hvordan en nybagt hundeejer kan tage en ganske ung hund
med på jagt, og det går op i en højere enhed.
Brug artiklerne som udgangspunkt for en
snak med venner og bekendte, og brug dem
også gerne til en snak rundt om i klubberne.
Forårets og sommerens hundetræning er i
fuld gang. Mød op rundt om i jagtforeningerne og vis, at vore hunde er fuld på højde
med de andre racer, når det gælder alm. lydighed og efterskudsarbejde.
God fornøjelse med refleksioner og træning.
Med venlig hilsen
Flemming Østergaard, redaktør.
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Skal din dyrlæge have
Jagthunden?
Vi vil gerne reklamere for de stående
jagthunde og det synes vi bl.a. vi kan gøre
gennem vort blad.
Derfor tilbyder vi, at dyrlæger, naturefterskoler, skydebaner o.l. gratis kan modtage
Jagthunden til deres tidstrifthylde.
Send en mail til redaktionen, hvis du
kender nogen, der gerne vil have bladet
liggende.

Ny formand for FJD
Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Hvordan hverver vi nye medlemmer? En af
måderne et få opdrætterne til at indmelde
nye hvalpekøbere i klubberne. Et vigtigt
argument er, at man får Jagthunden ind ad
døren seks gange om året. Derfor er det en
god idé at give en ny hvalpekøber et eksemplar af bladet i hånden.
Derfor har vi et tilbud til alle opdrættere.
Man kan få et antal eksemplarer af bladet til
uddeling (seneste nummer) ved at sende en
mail til redaktionen, jagthunden@fjd.dk.
Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelsesporto. Det vil typisk beløbe sig til 150 kr. for
et kuld hvalpe.
Vi fremsender blade, så længe lager haves.
Mvh
Jagthundens redaktion

Foto: Anette Larusen.

Fremgang for agerhønsene
To milde vintre og en god sommer. Det må
kunne ses på agerhønebestanden, og det ser
da også ud som om, at den positive udvikling, der kunne registreres sidste forår, er
fortsat.
De første indberetninger fra FJDs tælleområder, tyder i hvert fald på, at det går
rigtig godt. Ved tællingen i Øster Hjerm,

På FJDs ekstraordinære bestyrelsesmøde
d. 25. februar valgte man Christian Johansen (repræsenterer Dansk Pointer Klub) til
ny formand.
Christian er en særdeles kendt person i
jagthundekredse, idet han i mange år var
formand for Pointerklubben, ligesom han
også i en årrække bestred hvervet som
formand for DJUs dommerudvalg.
På samme møde blev Frank Elmer fra
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde
valgt til ny næstformand.
Valgene gælder foreløbig frem til det
ordinære møde i maj.

FJD har fået ny hjemmeside
Har du været inde og se? Klik ind på
www.fjd.dk.
fandt man 36 par mod 24 sidste forår, og på
terrænerne ved Hals er der optalt dobbelt så
mange par som sidste år.
På øen Egholm, hvor FJDs Markvildtudvalg sidste år var med til at sætte et projekt
i gang om at få vildtarten tilbage på øen, har
man været lidt skeptisk, fordi man ikke har
set ret meget til hønsene i efteråret.
Men pessimismen er heldigvis vendt til optimisme, fordi man under en rævejagt på øen
sidst på vinteren stødte på ganske mange
agerhøns. Det bliver spændende at se, hvor
mange par man får talt op her i foråret, og
hvad der kommer af kyllinger til sommer.
Det positive billede af agerhønebestanden
er tilsyneladende generelt. Mange af vore
medlemmer har ringet og fortalt om herlige
træningsture med mange parhøns.
Når det endelige tælleresultat fra alle FJDs
tælleområder er gjort op, vil det blive lagt
op på FJD hjemmeside.
Markvildtudvalget

Minister vil hjælpe markvildtet
Netop som dette nummer gik i trykken, meddelte fødevareminister Dan Jørgensen, at han
vil ændre bekendtgørelsen om naturstriber i markerne, så det blive lettere for landmændene
at gøre en indsats for agerlandets fauna.
Kvælstofkvoten kan nu komme ind i marken, så landmanden sparer dyr konsulenttid til
udregning af reduceret mængde kvælstof på grund af naturstriber.
Netop denne ordning har længe været et ønske fra såvel Landbrug og Fødevarer som
Danmarks Jægerforbund og FJD.
www.fjd.dk

OPLEV

NYE SIDER AF

FORESTER

FORESTER DIESEL MED AUTOMATGEAR
Nu kan du få Subaru Forester med den unikke Lineartronic CVT-gearkasse til diesel.
Det perfekte valg for optimal komfort under alle forhold. Naturligvis kombineret
PHG6XEDUXER[HUPRWRURJV\PPHWULVNƓUHKMXOVWU¨NGHUVºUJHUIRUWU¨NNUDIWRJ
YHMJUHEDIHQDQGHQYHUGHQ)§HQSUºYHWXURJKYLOGLQYHQVWUHIRGLPHQVForester
benzin fra 379.900,subaru.dk

www.fjd.dk
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Hvad er det for en hund jægeren har
brug for?
Hvordan sikrer vi at han/hun vælger en
stående jagthund?

HVOR SKAL VI HEN DU?
En gang var en jagthund stort set lig med en af de stående racer. Sådan er det ikke længere,
bl.a. fordi jagtkulturen har ændret sig, men hvad kan vi gøre for, at netop vore racer igen
bliver jægernes førstevalg?
Tekst: Harris Jensen
Foto: Flemming Østergaard m. fl.
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Fælles Markprøve Regler. Kapitel 1. Markprøvernes formål § 1:
Formålet er at fremme interessen for jagten
med den stående hønsehund, at vurdere
og fastslå de deltagende hundes jagtlige
egenskaber og dressérbarhed til vejledning
for avlsarbejdet samt at stimulere interessen for veldresserede hunde for derigennem
at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og
jagtens anseelse.
Præcist sådan lyder indledning til den
regelsamling, der i bund og grund er ”den
hellige skrift” for os, der holder af at gå på
prøver med stående jagthunde.
Trods næsten overvældende sætningslængde er budskabet klart og tydeligt; ingen
kan være i tvivl om, hvad markprøvernes
overordnede formål er. Og ingen kan vel
være uenig i, at veldresserede hunde i allerhøjeste grad er med til at højne jagtkulturen
og jagtens anseelse?
Alligevel høres der i dag jævnligt røster,
som stiller spørgsmål ved, om regelsættet
lever op til nutidens krav til den stående
jagthund.
Sådan har det såmænd altid været, og det
har da også medført, at Fælles Markprøve
Regler med jævne mellemrum er blevet
revideret gennem tiderne.
Dansk Jagtforening blev stiftet i 1884, og
ti år senere afholdt foreningen den første
markprøve; med deltagelse af seks hønsehunde og to gravhunde. For god ordens
skyld skal det nævnes, at de to sidste blev
afprøvet i grav.
For at bedømme hunde nogenlunde ensartet på en markprøve er det nu engang nødvendigt, at der findes et regelsæt og bedømmelsesgrundlag for hundenes afprøvning.
Det har der været i 1894, og med jævnlige
justeringer og ændringer er regelsættet endt
i den regelsamlig, der er dateret 21. oktober
2013.

Vore racers adelsmærke er standen. Det er den egenskab, der adskiller de stående jagthunderacer fra andre
jagthunde. Foto: Anette Laursen.

Der var engang.
Da vore hjemlige markprøver blev opfundet,
var jagthundeverdenen i Danmark nærmest
lig med stående jagthunde; dog suppleret
med lidt cocker spaniels og ganske mange
gravhunde.
I de første offentliggjorte stambogsfortegnelser fra 1890-erne kan man læse, at de
stående hunde udgjorde en overvældende
andel af alle stambogsførte hunde. Der var
et flertal af pointere, et pænt antal settere og
nogle korthårede hønsehunde.
Denne artikels forfatter husker fra ”barndommens land”, at der på hver anden
bondegård regerede en stående hønsehund
på gårdspladsen. Jagten og jagthundene var
i vid udstrækning nemlig tæt forbundet med
bøndernes og landsbysamfundenes land. Og
den dominerende jagtform var jagten på det
åbne land. Harerne og agerhønsene var det
vanligste bytte, indimellem suppleret med
en fasankok fra mergelgraven eller hegnet.
Klapjagten – den stående jagt – var opfunReglernes udvikling.
det, men det var for de fleste ”almindelige
De første regler kunne rummes på få sider.
jægere” en fjern og næsten uopnåelig jagtEngelske og kontinentale hunde blev bedømt sammen, og jagten på de åbne marker form, som de store godser havde monopol
på.
var i al sin enkelhed ledetråden, når domFor god ordens skyld bør det her indskymeren bedømte hundenes kvaliteter.
des, at der blandt pionererne, når det handI 1943 opdeltes dommerne på dommerlilede om at udvikle især de engelske racer,
sten i engelske og kontinentale.
var markante personligheder fra de store
I dag er regelsættet på 32 tætskrevne sider.
Beskrivelse af apporteringsprøver og diverse jordbesiddere. Ikke underligt, da netop disse
mennesker havde de vidtstrakte arealer.
vejledninger og bestemmelser er tilføjet.
Det skal der ikke lyde kritik af her. Krav
Nutidens virkelighed.
om apporterende hund på jagt er lovfæstet,
og selvfølgelig må retningslinjer for bedøm- Inden nostalgien helt overtager denne
artikel, så lad os i fælleskab nøgternt konmelse af efterskudsarbejde være en del af
statere, at jagtformer og sammensætningen
nutidens regler.
Men man fristes til at spørge, om de mange jagthunderacer i dagens Danmark er ændret
markant i løbet af det sidste halve århundvejledninger i øvrigt er nødvendige, fordi
rede. Alle kender udviklingen, så jeg skal
vi i nutiden, ikke har ubetinget respekt for
ikke trætte læserne hermed.
autoriteterne, og ikke som en selvfølge reMen hvis vi for en kort stund vender
spekterer dommernes afgørelser. Det kunne
tilbage til formålsparagraffen i Fælles Markder tales længe om; både for og imod. Men
prøve Regler og dvæler lidt ved et par af
det er ikke denne artikels ærinde.
www.fjd.dk

dens centrale vendinger: ”at fremme interessen for jagten med den stående hønsehund”
og ”fastslå de jagtlige egenskaber og dresserbarhed”, så er det måske forståeligt, at
dele af den stående hundeverden begynder
at stille spørgsmålstegn ved, om vi afprøver
og bedømmer vor hunde på en måde, der
harmonerer med nutidige jægeres krav.
Adelsmærker og særkende.
Inden vi begynder på spørgsmålstegnene, er
det imidlertid vigtigt at slå de stående jagthundes særkende fast. En stående jagthund
er ikke – og skal ikke være – en ligegyldig
del af den brogede jagthundeflok, som
mange danske jægere bruger på deres jagt:
Jægerne omringer delvist eller helt såten,
og så lyder råbet ”slip hundene”, og en
blandet gruppe af alskens racer angriber
med ”ild og røg og hundeglam” den udsete
slagmark.
Eller hvis jagten foregår på den kommercielle og professionelle scene, så handler
det om opsamling af lig i hundredevis (eller
tusindvis). Nogle af disse hunde er fremragende apportører, - men det er altså ikke
jagt.
Som nævnt ovenfor opdelte man i 1943
dommerne i to grupper. En gruppe, der var
uddannet til at dømme de kontinentale racer,
og en gruppe, der var uddannet til at dømme
de engelske racer.
Samarbejdet mellem FJDs specialklubber og
viljen til ”trække på samme hammel” i snart
75 år har været af uvurderlig betydning for
de stående jagthunde og specialklubberne.
Lad endelig dette samarbejde fortsat være
en del af den danske jagthundekultur.
Men selvfølgelig er der forskel på en
stående engelsk jagthund og en stående
kontinental jagthund.
Ellers gav det ingen mening at tale om to
racegrupper.
Den engelske stående jagthund er fuglehunden par excellence. Dens adelsmærke
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er ubetinget standen og et klassesøg i høj
fart og allerbedste stil. Dertil er det i dag
heldigvis også en selvfølge, at en engelsk
hund mestrer apporteringsarbejdet.
Den kontinentale stående jagthund blev
skabt, fordi man ønskede en mere alsidig
hund. Førskudsarbejdet har naturligvis også
høj prioritet hos disse hunde, men i løbet af
de sidste 40 år er kravene til apportering,
sporarbejde og schweiss gradvist og nærmest kontinuerligt blevet øget. Nok mere i
nogle specialklubber end andre.

ingen, vist beskylde racen for i dag.
I øvrigt gælder det flere kontinentale racer:
De har udviklet søgets størrelse markant.
Det kan være, at specialklubben ønsker
denne udvikling. Men det er formentlig ikke
i overensstemmelse med de tanker, som
racens pionerer havde, da de skabte racen.
4. Det er i eksteriørmæssig sammenhæng
en kendt sag, at hvis der i en racestandard
anvendes tillægsord som eksempelvis
”stor”, ”rigelig” eller ”høj”, så er der en betydelig risiko for, at dele af eksteriøret ender
i det ekstreme, (faner på udstillingshunde i
Men spørgsmålstegnene er vigtige.
setterverdenen, hoveder på udstillingslabraHvis ingen stiller de kritiske og sommetider dorer, ører på standardspaniels).
irriterende spørgsmål, så går al udvikling
Er den samme risiko tilstede, når vi på
som bekendt i stå. Stilstanden og enigheden markprøver værdsætter stort søg, høj fart og
resulterer i tilbagegang og afvikling.
”først til fugl”?
Her følger så ti spørgsmål, som ikke uden
5. Har du som hundefører, tilskuer eller
videre kan besvares entydigt, men som
dommer somme tider kørt hjem fra en
nogle måske vil finde det umagen værd at
vinderklasse og spurgt dig selv: Hvilken
tænke lidt over.
karriere mon 1.-vinderen havde fået, hvis
den var kommet ud til en ganske almindelig
Spørgsmålene er i tilfældig og uprioritejæger?
ret rækkefølge.
6. Er der ikke en grænse for sandheden i
1. Allerførst: Skal vi indrette vore hunde,
den gamle tese: Vi skal avle på hunde med
efter nutidens stereotype og ofte komoverskud?
mercielle jagtform? Eller skal vi fastholde
7. Hvem skal bestemme højden på ”overæstetikken og prioritere den ægte jagt med
liggeren”, når specialklubbernes avlsmål
stående hund?
fastsættes? Er det kravene til en markprøve(Nogen vil formentlig hævde, at vi skal
hund, eller er det den ”almindelige” jægers
begge dele).
ønske om brugbare jagthunde til almindelig
2. Der tales ofte om racernes særkende, og jagtudøvelse?
i nogle prøvesammenhænge er det et krav til 8. Den første betingelse for, at en hund kan
dommerne, at de bedømmer hundene i lyset bruges på jagt er, at den holder kontakt til
af netop deres særkende og racestandard.
føreren, at den evner at forblive og (sam)
Men kender danske dommere de enkelte
arbejde i anvist såt/terræn. Bør hunde, som
racers standard for søg, fart og stil Kender
kun med meget probate midler kan lære
specialklubbernes medlemmer dem? Gør
denne basale færdighed ikke udelukkes fra
bestyrelserne?
avl? Og hvis ansvar er det i givet fald?
3. Er det i øvrigt ikke næsten en naturlov,
9. Skal alle stående jagthunde kunne alt?
at racer, der på prøver bedømmes sammen,
For eksempel apportere ræv og udrede
på sigt vil udvikle sig til en ensartet gruppe? schweissspor? Det vigtigste er vel, at de
Her tænkes ikke mindst på den kontinenevner at apportere fuglevildt og harer? Og at
tale gruppe. Går vi tilbage til den ruhårede
de kan finde fugle og behandle dem korrekt?
hønsehunds entre i markprøveverdenen, kan
10. Der findes et begreb, der hedder
enkelte måske fortsat huske, at denne race
”kennelblindhed”. Det dækker over, at en
blev beskyldt for at ligge søgsmæssigt langt betragtelig del af opdrætterne, ikke kan/vil
under den korthårede hønsehund. Det vil
se fejlene hos deres eget opdræt. Hvis det

Den almindelige jæger har brug for en hund, der kan
løse de basale opgaver under jagten.

udsagn holder, kan man så uden videre overlade avlspolitikken til opdrætterne? (Lad
mig indskyde, at jeg hører til den gruppe,
der udtaler: Fri mig for avlsråd).
Inden alt for mange indleder en voldsom
kritik af denne artikel, vil forfatteren gerne
på det kraftigste understrege, at han ikke
selv har færdige svar på spørgsmålene.
Han har blot forsøgt at være lidt eftertænksom. Og han har absolut intet ønske om at
provokere.

Kender du FORDELENE ved at være
medlem af DANSK KENNEL KLUB?
DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for
hunde der ligner og du’r
En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 475 kr. til en god investering:
Du får adgang til www.hundeweb.dk med oplysning
om aner, sundhedsdata, resultater mm.
Du får medlemsbladet HUNDEN – Danmarks eneste
specialmagasin om hunde – 10 gange om året.
Som DKK medlem kan du stille på DKKs internationale vinderklasser

Du får mulighed for at tegne både din lovpligtige
hundeansvarsforsikring og den udvidede hundeansvarsforsikring med stor rabat.
Gratis vejledning hos DKKs hundekonsulenter.
Du kan få råd og vejledning hos DKKs juridiske
konsulent om gældende “hunderet.”

Se mere om DKK’s øvrige medlemsfordele og tilmeld dig på www.dkk.dk eller kontakt os på tlf.: 56 18 81 00

8

www.fjd.dk

Er din hund forsikret,
hvis uheldet er ude..?
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Vores sygeforsikring sikrer dig
mod udgifter hvis uheldet er ude:
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Diagnosestillende undersøgelser
Behandling og operationer
Kejsersnit
Genoptræning
Kiropraktor-, akupunktur- og laserbehandling
Ekstra udgifter v/vagttillæg udenfor åbningstiden
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Find
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Første år med Eta

Den første
jagt
I denne artikel skal vi følge Casper og Eta på
deres første jagt sammen og refleksionerne over
det at tage en hvalp med på jagt. Vi lader nu
Casper selv fortælle.
Den første kok er apporteret. Foto: Casper Råhede.

Tekst: Casper Råhede. Foto: Jette Veggerby m. fl.

Ro på post.
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Eta kunne allerede i den første artikel en del
elementer i dressuren, som f.eks. hjemkald
på fløjte, sit, sidde pænt og vente inden man
gik til madskålen samt apportering af små
stykker vildt og dummy. Så hvorfor skal
man så øve mere? Det har Casper hurtigt
fået svar på ved at snakke med andre hundeførere, og ofte bliver det f.eks. nævnt, at
man ikke skal tro, at grunddressuren sidder
fast, når man bevæger sig væk fra hjemlige
omgivelser, og når man bliver forstyrret af
en hare, som letter fra sit sæde.
Yderligere skal et meget vigtigt element
nævnes, Eta er fortsat en lille hvalp på otte
måneder, så den rebelske unghund er ikke
vågnet helt endnu, selvom jeg godt kan
begynde at ane en vis selvstændighed og en
selvstændig jagtadfærd. Dette er blot nogle
af de kommentarer man får med på vejen,
når andre hundeførere ser, hvad Eta er i
stand til på nuværende tidspunkt.
Det kan man så som nybagt hundeejer
vælge at forkaste eller arbejde med, hvor
jeg hører til dem, som ikke bare siger pyt,
og lader tingene komme hen ad vejen, men
i stedet prøver at træne disse elementer ind.
Jeg tror, som noget af det vigtigste er, at
observere sin hund, og have kontakt! Det
nytter ikke noget at hvile udelukkende på
andres erfaringer og så f.eks. tro, at når
hunden er præcis to år gammel, så kan man
tage den med på jagt, for så sidder grunddressuren i skabet! Det kan man umuligt
vide, eftersom det ikke er en robot, men et
selvstændigt individ man træner.
Derfor er min overbevisning, at man skal
nærmere kontrollere omgivelserne, for at
træne både dressur og ikke mindst jagtlige
elementer. Et eksempel kunne være, at jeg
har taget Eta med på hendes første jagter i
et lille konsortium, som jeg deltager i. Her
er der ikke mange deltagende hunde, ikke så
mange jægere, samt terrænet egner sig godt,
da hundene går mod hinanden i såterne.
Det betyder, at Eta søger primært sammen
med op til en - to hunde igennem sit søg, og
derfor kan hun koncentrere sig om mig, og
jeg kan bedre holde fokus på Eta.
Når vi nu er ved jagten, så kommer man
selvfølgelig ikke udenom at fortælle,
hvordan det hele gik?? Det korte svar er;
GODT! Den første tur var på 90 ha. ager
ved Brande, hvor meget af jagten er med
mark og levende hegn imellem markerne,
med kartofler og græs. Jeg havde fra starten
planlagt, hvordan jeg ville håndterer Eta.
Jeg valgte at gå uden bøsse og koble hende
til at begynde med, da første stykke blev
gået som haretramp.
Der gik ikke lang tid inden den første hare
lettede og jeg fulgte fint skytten føre geværet til skulderen, for dernæst at kaste mit
blik ned på Eta og afvente hendes reaktion.
Eta’s reaktion var at kaste sit blik tilbage på
mig, nærmest afventende, som om hun forventede kommandoen søg-apport efter skud-

det, som vi så tit har trænet via skudtræning.
Jeg havde læst flere steder, at det ikke var
hensigtsmæssigt at tage hunden med på jagt
før den havde en vis alder, men derimod oplevede jeg udelukkende opfordring fra stort
set alle andre hundeførere, som jeg snakkede med i løbet af jagtsæsonen. Baseret på
erfaringerne fra den første jagt og opfordringerne, skulle der komme flere jagter i løbet
af sæsonen, hvor Eta var ved min side.
Der kom mange invitationer fra vennerne i
DWK, og dem tog ny-jægeren selvfølgelig
imod! En anden årsag til, de første jagter
med Eta gik godt, var formentlig også, at
Eta var meget ung, og var derfor meget
afhængig af at have konstant kontakt med
sin fører. Det har været vigtigere for hende
at blive ført, end at jage 100% procent
selvstændigt.
Et element, som står lysende klart, er den
første rigtige stand på fasanhøne. Jeg førte
Eta op til et lille stykke hegn i god vind,
og ganske rigtig, der var fært. Eta stod
helt fast og pegede ind i noget krat ud til
marken. Da jeg var cirka en meter fra Eta,
lød kommandoen: - REJS!. Eta gik et par
skridt frem og tog stand endnu engang. Jeg
nåede ikke at tænke så meget i spændingens
øjeblik, men prøvede igen, hvilket lykkedes,
og en fasanhøne rejstes, men blev desværre
ikke leveret, da min uerfarenhed kom mig
til kort! Fasanhønen lettede selvfølgelig
modsat igennem hegnet, og jeg kunne ikke
komme til skud.
De rosende ord falder prompte for det gode

før-skuds arbejde, og Eta var ikke i tvivl om
det var godt, det hun lige havde præsteret
på trods af, at vi ikke havde trænet med
andet end ”fiskestangsmetoden” hjemme på
matriklen.
I forbindelse med en af de daglige ture til
hundebanen, som ligger få minutters gang
fra hjemmet, møder man andre ”hundehoveder”, herunder også jægere, som er ude
og lufte hunden. Via mit arbejde med Eta på
hundebanen blev det ret hurtigt til en jagtinvitation i form af en julejagt ved Langå.
Jeg takkede ja, og det skulle vise sig at
blive en rigtig god dag, hvor det var Eta’s
suveræne næse, somfandt fasaner og bekkasiner i løbet af jagten. Lidt stolt kan man
godt være, når man efterfølgende hører
fra sine bekendte på hundebanen, at der
er blevet spurgt ind til, om ham med den
grå hund, ikke kunne være interesseret i en
plads i konsortiet, set i lyset af det stykke
arbejde, der blev lagt af den unge hundefører og lille weimaraner hvalp!!!
Jeg har i løbet af jagtsæsonen haft to
situationer, som vil brænde sig fast i hukommelsen for evigt. Sæsonen nærmede sig sin
slutning, og der lå et fint lag sne på reviret
med sol fra en klar himmel. Jeg var taget
afsted på alenejagt med min kommende
jagtmaskine af en weimaraner, og søgte den
succes, som jeg havde forestillet mig i et
stykke tid, og jeg var overbevist om både
Eta og jeg var klar til. Jeg kunne allerede

Stand. Fuld koncentration.
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mærke på Eta’s søg, at der var mulighed
for vildt. På et tidspunkt gik vi op langs et
hegn, som danner en hestesko omkring en
lille mark, og jeg havde sat Eta i søg inde
i hegnet, hvor jeg gik ude på sidelinjen og
holdt øje med hendes arbejde.
Jeg kunne se der var fart på, og jagten
va gået ind. Eta fortsatte op i toppen af
hesteskoen, og pludselig blev der musestille.
Jeg overvejede situationen, og besluttede
mig for at være passiv, da jeg tænkte på den
første stand, hvor fasanen lettede til den
modsatte side af hegnet. Jeg vælgte at se
bort fra at give Eta kommandoen ”REJS” og
afventede i stedet.
Der gik ikke mange sekunder, før kokken
letter over mod mig, hvorefter den gik mod
venstre, og jeg kunne afgive et perfekt sideskud, som bragte kokken ned i et nærmest
lodret fald. På dette tidspunkt havde jeg
allerede et sus i maven, og jeg fik fremstammet: - Ssøg-apport! med en nærmest euforisk stemme, og det kunne Eta godt mærke,
så hun gik i frit søg med en energi jeg ikke
havde set før, og jeg kunne se fasanen ligge
ude på marken cirka 30 meter borte.
Jeg kunne næsten ikke vente med udbryde:
- Kom så med den da!! Og det gav da også
endnu et sus i maven, da Eta gik til fasankokken, og jeg nåede at tænke; gad vide om
hun nu vil plukke lidt i den og nusse den
lidt inden hun kommer med den? Men nej,
hun apporterede den med det samme, og
kom hen mod mig i fuld galop med et glimt
i øjet, der sagde: - Se lige mig Far!! Og nu
kom så det sidste sus i maven i forbindelse
med om afleveringen skulle blive en succes,
men det skulle vise sig at gå efter planen.
Eta satte sig stolt foran mig og afventer
kommandoen ”los”. Jeg var kort sagt i ekstase, og kunne slet ikke få armene ned igen!
Jeg kan jo ikke fraskrive mig, at være en
form for analytiker, og derfor gik nytårsaften heller ikke uforberedt forbi Fam. Raahede. Jeg havde gået og tænkt over, hvordan jeg ville gribe fat på forberedelserne, og
tog udgangspunkt i hendes reaktion ved det
første fyrværkeri, som blev affyret på en af
de daglige gåture. Heldigvis gik første knald
af på en behørig afstand, og Eta tog ikke
videre notits af lyden, så vi fortsatte vores
gåtur ubemærket.
En mere uforberedt situation kom vi i,
da vi var på aftentur på marken. Jeg havde
sat mig for at observerer et rådyr, som stod
på marken 200 meter fra mig. Man kunne
skimte silhuetten af dyret, da sneen og
fuldmånen lyste op på marken. Eta gik på
dette tidspunkt og snuste lidt i sneen, da der
blev affyret et batteri med knald og kulørte
farver. Der måtte hun lige gøre sig så bred
som muligt og hårene rejste sig på ryggen
over ståhejet. Jeg var mere optaget af dyret
på marken, og kaldte derfor Eta hen med
hviskende stemme. Eta vendte sig og kom
hen for at sidde på post med sin fører, og lod
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Eta er et familieprojekt. Ud over at blive en fremragende jagthund, skal hun også blive en fremragende
familiehund.

fyrværkeriet gå ubemærket hen.
Da selve nytårsaften skulle spinde af,
skulle jeg af sted med ungerne for at købe
krudt og kugler. Der blev købt raketter og
batterier og de sædvanlige børne-mix poser
til ungerne. Dog var denne nytårsaften lidt
speciel, for jeg skulle have noget, jeg ikke
normalt erhvervede mig, nemlig en hundeproppistol! Ungerne synes det var mægtigt,
og de blev involveret i planen om, at den
skulle bruges sammen med Eta.
Da vi kom hjem blev æsken med hundepropper flået op, og pistolen blev ladt.
Ungerne og Eta blev dækket af på 15 meters
afstand, og jeg stod klar med godbidder og
hundeproppistol. Skuddet gik af, og kommandoen på plads blev afgivet. Det gik efter
hensigten, og Eta kom logrende hen for at
www.fjd.dk

modtage sin godbid. Det blev også til et par
forsøg, hvor ungerne fik lov at affyre skud,
og Eta blev kaldt hen til godbid. Alt gik godt
indtil videre.
Som mørket lagde sig over nytårsaften,
kom der som ventet også mere og mere tryk
på fyrværkeriet, men Eta var fuldstændig
ligeglad, i det mindste da vi opholdt os
indenfor. Jeg besluttede derfor, at hun skulle
med ud, da ungerne skulle ud og fyre af
efter aftensmaden.
Jeg overdriver ikke, når jeg skriver, at Eta
var mere opmærksom på ungernes begejstring og min rolige tilgang til alt det ståhej,
så Eta tog det til sig, og var egentlig bare
med uden at være pylret.

VM 2016 står for døren
Verdensmesterskabet for stående jagthunde 2016 afholdes i Danmark,
nærmere betegnet i Nordjylland.
Annoncer også kennelannoncer kan allerede bestilles nu på mai hos Conni H. Jakobsen:
connib@bbsyd.dk eller Alexnissen: alexnissen@c.dk

Det rigtige foder til din jagthund
• Ingen hvede og byg
(Lamb & Rice undtaget)
• Omega og Glucosamin for sundere
led og blank pels
• Personlig service
• Direkte levering fra dag-til-dag
• Attraktive mængderabatter
Bestil direkte på www.gilpa.dk

Bredmosevej 26, Karlsgårde, 6800 Varde
Mail: Info@gilpa.dk, Telefon: +45 7526 4400
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Vil du med hunden frem,
så ros
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Tekst: Flemming Østergaard. Foto: Anette Laursen m.fl.

Han har arbejdet med hunde i næsten 60 år. Han har opnået meget med sine ruhårede hønsehunde, men fortsætter ufortrødent, og giver gerne sin viden videre til nye generationer.

Det stod ikke lige i stjernerne, at Arne
Laursen skulle blive ”bidt af” en stående
jagthund. Han har godt nok fået jagt i
vuggegave – 1937 – da både faderen og
bedste aderen var ivrige jægere, men her
var det først og fremmest jagten på vandet
det gjaldt, og det havde jo ikke meget med
stående hunde at gøre. Den tyske besættelse
skulle imidlertid få en afgørende indflydelse
på den unge Arnes valg af hund og senere
foretrukne jagtudøvelse.
Som så mange andre skoler blev Arne
Laursens skole i Bredballe beslaglagt af tyskerne, så man måtte arrangere undervisning
forskellige steder på egnen. Arne kom til at
gå i skole på en større gård, og her kom han
til at sidde ved siden af Kaj Hauge (senere
kendt ruhårsmand). Kaj var gårdmandssøn
og hos ham kom Arne til at tilbringe det
meste af sin fritid gennem drengeårene.
Her gik man også på jagt, med korthår, og
det var her Arne Laursen lærte, hvad han
mener, er rigtig jagt.
Kaj Hauge fortæller: - Vi var meget sammen, og selv om min far havde korthår, blev
det altså ruhår vi begge to kom til at arbejde
med. – Jeg kan kun sige alt godt om Arne,
for venskabet har holdt gennem alle årene.
– Vi har trænet og jagtet utrolig meget sammen, og nu, hvor jeg ikke længere har hund,
snakker vi da i telefon en gang om ugen.
– Vi er også fire mand, der med jævne mellemrum mødes og spiller kort, så venskabet
holdes ved lige på bedste vis.
Når det gælder hundene, så synes Kaj
Hauge, at Arne Laursen er utrolig god til at
få det optimale ud af sine hunde, og karakteriserer ham som en meget dygtig dressør.
Det tog lidt tid, før Arne Laursen fik
overtalt forældrene til, at han selv måtte få
hund. Det skete først da han som 18-årig
var i tømrerlære. Den på det tidspunkt
meget kendte skovfoged Christensen i
Vejle, mente, at der var en god ruhårs hvalp
i Svendborg, som Arne skulle købe. Han
kunne få den for 100 kr., og det var mange
penge den gang, når en lærling kun tjente 20
kr. om ugen.
Hvalpen Bimbus Jack kom med banen i
en trækasse, og Arne Laursen cyklede ind
til godsbanen for at hente den. Da han fik
den lukket ud af transportkassen, blev den
ellevild af begejstring og nærmest overfaldt
Arne, og måske var det årsagen til, at de to
stort set blev uadskillelige. Hvalpen kom
op i cykelkurven, og så var det de ca. otte

kilometer tilbage til Bredballe.
Selvfølgelig skulle hunden med på jagt
med det samme, sådan gjorde man ofte den
gang, men der begyndte også et helt nyt
liv for Arne Laursen med dressurkursus og
hundetræning. Her kom særlig tre personer
til at betyde meget. Føromtalte skovfoged
Christensen stod for dressurkurserne i Vejle,

og her var Arne ivrig deltager. – Skovfoged
Christensen var utrolig dygtig, fortæller
Arne. – Han kunne virkelig se, hvad man
gjorde forkert, og så havde Christensen den
grundholdning, at det vigtigste i dressuren
var ros, ros og atter ros, tilføjer han.
Hos skovfogeden fik de lektier for. Der
var noget man skulle arbejde med fra gang

. Arne Laursen og Damsagers Jane, Danmarksmester 1973. Privat foto.
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Senere kom marktræningen til, og her fik
Arne stor hjælp af Jørgen Lyngsø og Grabow, begge entusiaster med engelske settere.
- Men det betød ikke noget, at jeg havde
ruhår, fortæller Arne Laursen og tilføjer: Måske kom det til at præge mit hundesyn,
for jeg har altid godt kunne lide en velgående og veldresseret jagthund uanset race.
Selvfølgelig skulle hunden også på prøve,
men det blev ikke i første omgang den store
succes. – Det var jo en jagthund, siger Arne
Laursen. – Derfor havde den selvfølgelig
også nogle dressurmæssige minusser, som
man ikke må have i henhold til prøvereglerne.

Gyvellunds Heino. Måske den hund, som Arne Laursen sætter øverst på „skamlen“, når han skal udvælge de
bedste hunde gennem de mange år. Privat foto.

til gang. – Det gav virkelig noget forklarer
Arne, for på den måde var man jo nødt til at
arbejde med hunden hver eneste dag. Arne
Laursen ved godt, det lyder som sød musik
i en hver hundetræners ører, for det er i dag

ikke ualmindeligt, at man stort set kun arbejder med hunden den ene aften, hvor man
går til hundetræning. Stilles der så pludselig
krav til deltagerne, så dropper mange og
bliver borte.

Arne Laursen kan dagligt lufte hundene lige uden for døren i Randbøl. Foto: Flemming Østergaard.
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Arne Laursen kom nu hurtigt efter det.
Nye hunde kom til, og de begyndte at tage
for sig af præmiebordet på prøverne. Arne
begyndte også at opdrætte under Kennelnavnet Gyvellund, og selv om alle hans
hunde ikke har båret kennelnavnet, har han
alligevel holdt fast i den samme blodlinje
gennem alle årene.
Andre fik også øje på Arne Laursens evner
og ikke mindst hans meget venlige men alligevel myndige væsen. I 1971 blev han således autoriseret markprøvedommer, ligesom
han i syv år sad i Ruhårklubbens bestyrelse
(1973-79) her af de fire som kasserer.
Men det lokale hundearbejde har også nydt
godt af Arnes hjælpsomhed. Han overtog
således instruktørjobbet i Vejle Jagthundesportsforening efter Skovfoged Christensen
og vogtede dette hverv med stor dygtighed
i næsten 35 år. I de 25 af årene var han også
formand for foreningen.
Vi skal lige have det helt på plads, så en
af scrapbøgerne må frem for at få berigtiget
årstallet. Han har i øvrigt et helt arkiv af
scrapbøger, som hans kone Lilli har lavet.
Alle hundene er der. Alle meritterne og alle
præmieringerne er der, og han blader og
fortæller om den gang, der var agerhøns alle
vegne, og hvor en kontinental hund virkelig
var en hund for den almindelige jæger. De
fylder en del på reolen i stuen i Randbøl,
hvor familien flyttede ud fra Vejle i 1999,
og Arne blader og fortæller om hundene
og jagten. Damsagers Jane, som han blev
Danmarksmester med i 1973 og Gyvellunds
Heino, som måske er den af hundene, der
rangerer øverst oppe. – Han var så nem at
have med at gøre, fortæller Arne. – Han
samarbejdede lige fra den første dag, og det
var utrolig dejligt. - Han blev også placeret
på Danmarksmesterskabet, og så avlede han
rigtig godt, tilføjer Arne Laursen.
Gennem årene har Arne Laursen ført 10
forskellige hunde på Danmarksmesterskabet, og efter jagtchampionatets indførelse er
der flere af hundene, der har opnået denne
fornemme titel. Jagtchampion betyder også,
at hunden har fået 1. præmie på fuldbrugsprøve, og her er en prøve, som betyder noget for Arne. – Det er virkelig en jagtprøve,
siger han. - Her skal den kontinentale hund

vise alle facetter, så det er en prøveform,
jeg sætter stor pris på, tilføjer Arne. Han er
så begejstret for fuldbrugsprøverne, at han
overvejet at stille op igen til efteråret, selv
om hans nuværende hund har flere af den
eftertragtede præmiegrad på CV-et.
Arne Laursen har også deltaget på mange
prøver i Sverige. – Jeg kan godt lide at
komme på prøve der ovre, bl.a. fordi man
ikke bliver koblet, så snart man har haft en
situation, fortæller han. Arne synes godt, det
kan være lidt frustrerende at være prøvedeltager i Danmark, hvor man ofte kobler, så
snart hunden har haft en fuglesituation.
Det er ikke muligt at tilbringe en eftermiddag i selskab med Arne Laursen uden også
at komme til at snakke om avl og dressur.
– Generelt synes jeg, vi havde bedre hunde i
mine yngre dage, siger han og tilføjer: - De
var mere samarbejdsvillige end mange af
de hunde, vi har i dag, og så gik de ikke så
stort og voldsomt, tilføjer han. Arne er af
den klare opfattelse, at alt for mange ruhår
og korthår går næsten lige så hårdt som en
setter, og det er slet ikke meningen med
en kontinental hund. – Hvis vi vil have
fremgang for vore racer, skal vi avle hunde,
som jægerne kan bruge, og som de kan få
opdraget ordentligt – mange hunde er alt for
hårde og vanskelige at dressere, siger han.
Og så skal de naturligvis dresseres ordentligt. Også her har Arne Laursen en klar
mening om, hvad der skal til. Hundene skal

efter hans mening have grunddressuren i
orden, inden man tager dem på marken. Her
vender han igen tilbage til Skovfoged Christensen. – Der var ting, som skulle være helt
på plads bl.a. apportering og dæklydighed,
fortæller han. – Det har jeg arbejdet med
altid, og det betyder, at jeg undgår mange
problemer i marken, tilføjer han.
Arne Laursen synes at alt for mange har for
travlt med at komme ud og slippe hunden
i marken, og når den så ikke er dresseret,
gør den stort set, som det passer den. Det
medfører så igen, at unoderne kan blive
overordentlig vanskeligt at pille af.
Arne Laursen synes også, at alt for mange
nye hundeejere har for travlt med hele tiden
at ”fodre” hunden. - De giver godbidder i
tide og utide. – Hunden skal ikke udføre en
opgave, fordi den skal have foder, den skal
udføre det, fordi den gerne vil behage sin
herre og arbejde for ham/hende, forklarer han. Efter Arne Laursens opfattelse er
midlet til en lydig og samarbejdsvillig hund
ros, ros og ros og så lidt konsekvens ind
imellem.
Men hvad så nu, hvor Arne Laursen snart
kan skrive 80 år på sit CV? Arne er stadig
meget aktiv deltager på prøver. blev 1. vinder sidste år på Ruhårklubbens vinderklasser, og han skal af sted igen her i dette forår.
Arbejdet med hundene er nok blevet det vigtigste for Arne de senere år. En skulderskade
forårsaget af et fald fra en skydestige gør, at
han ikke har så let ved at håndtere geværet

Hvis vi vil have fremgang, skal vi avle hunde, som
jægerne kan bruge, siger Arne Laursen. Foto: Flemming Østergaard.

som før i tiden, så træning af hundene og
prøverne er hans primære jagtform.
Og arvefølgen er sikret, såvel datteren
Anette, som svigersønnen Michael samt et
barnebarn er meget optaget af arbejdet med
den ruhårede hønsehund.
Ingen tvivl om, at hundene er med til at
holde Arne i gang, og hvis det er hundene
som er skyld i hans gode fysiske og psykiske form, kan man kun opfordre så mange
som muligt til at blive ved med at lege med
hunde. Forhåbentlig bliver han selv ved
mange år endnu, så mange nye hundeejere
kan nå at få glæde af den venlige mands
viden og store erfaring.

DANSK SUPER PREMIUM
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• Foderet er selvfølgelig uden biprodukter
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det muligt, at ﬁnde et foder der passer til netop
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• Prisen er fair, så alle hundeejere kan give
deres bedste ven en god og nærende kost
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Da verdensmesteren tog n
med i marken
Det gælder om at få hunden
startet rigtig, så marken udnyttes
bedst muligt, forklarer Christine
Due.

Tekst og foto: Anette Laursen

En kold og tåget lørdag i februar mødtes en lille flok hundeentusiaster på en mark ved Uldum. Camilla og
Christian Møgelhøj havde arrangeret marktræning for begyndere. Som instruktør havde de inviteret den tredobbelte verdensmester Christine Due.
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novicerne

Der var otte hundeførere. Fire af dem havde
ingen erfaring overhovedet med at gå med
hund på mark. En havde lånt en trænet hund
og stillet på en markprøve. En anden havde
snust til det for mange mange år siden og to
var lidt mere garvede.
Christine startede dagen med at alle hunde
fik et soloslip. Der havde hun chancen for at
se, hvad ekvipagen kunne præstere samt se
hvor hunden lå dressurmæssigt.
Det viste sig at der virkelig var noget at tage
fat på. Hundene lå meget forskelligt med
hensyn til dressur og desuden skulle førerne
lære alt fra bunden.
Det lykkedes en af de mere rutinerede
hunde at finde en fin flok agerhøns. Lidt senere fik samme hund stand igen, denne gang
for en hare. Haren sprang meget provokerende lige foran hunden, men den respekterede. Flere af de andre hundeførere stod bag
ved og var meget glade for at det ikke var
deres hund, som havde mødt haren.
Men allerede fra morgenstunden havde
novicerne lært en masse. Især var deres
ordforråd blevet udvidet. Soloslip, parslip,
halesøg, kovending, sekundering, slag på
marken, ringning af fugl, prelning, stand,
tom stand osv. Ord som vi, der har været
med længe, slet ikke tænker over, men for
nye er det altså en helt fremmed verden der
åbner sig.
Vind, jo det blæser, men pludselig skal
man til at tænke over hvilken vej vinden blæser. Taktik, man skal også lære at
angribe terrænet på bedste vis og få det
hele søgt af. Man skal holde øje med egen
hund hele tiden, men sørme om man ikke
også skal holde lidt øje med makkerhunden.
Multitasking på højeste plan.
Men med Christines erfaring og ildhu
med at hjælpe disse nye hundeførere, gik
det nu over alt forventning. Og Christine
delte gladeligt ud af al den viden hun havde
erhvervet sig, siden hun selv stod på marken
med hunden for første gang.
Hundene begyndte nu at vise gode takter
og forståelse for den opgave de var sat på.
I blandt blev de meget ulydige, men så var
Christine der med det samme og hjalp føreren med at få rettet op på det og vist dem
nogle dressur øvelser, de kunne bruge.
Kortet til Fitness centeret fandt de fleste
ud af at de godt kunne spare. 100 meter på
under 15 sek. på en våd og leret rapsmark,
det kan få pulsen op hos de fleste. Lungerne
blev også blæst igennem både gennem
fløjten og ved råb. Men hold da op hvor
det hjalp. Da hundene fandt ud af at der var
konsekvens hver gang, de ikke hørte efter,
begyndte de at samarbejde på en helt anden
måde.
Vi skiftede terræn, og i første slip fik en af
den meget unge hunde en hare på benene.
Først stoppede hunden op og kiggede,
hvad var det som løb der? Så tog den nogle
www.fjd.dk

skridt i retning mod haren og føreren gjorde
stadig ikke noget. Ja, så kunne den jo også
lige så godt løbe efter haren, for at se hvad
det var for en fætter. Jo det gælder om at
være på dupperne når man går med stående
hund. Det var en kæmpe mark, men tågen
gjorde at både hare og hund forsvandt ud i
det fjerne. Et stykke tid kunne vi dog høre
hunden halse. Føreren blev sendt i retning
af hunden og vi andre gik på nabomarken
og slap et par hunde mere. Det varede
ikke længe så kom unghunden retur, fra en
lidt anden retning. Men føreren var jo gået
langt ud for at lede efter den. Hunden synes
bestemt ikke, det var sjovt, at fører var væk
og sikke en glæde den viste, da hun kom
tilbage til os. Resten af dagen holdt denne
hund rigtig fin kontakt og den var meget
mere lydhør overfør førerers kommandoer.
Haren var sjov, men det var ikke sjovt at
blive væk fra den man kender allerbedst.
Efter lunch var vi klar igen, og denne gang
på et areal, hvor der var mange fasaner. Man
kunne med det samme se på hundene at de
havde noget i næsen. Men deres uerfarenhed
gjorde, at fasanerne snød dem. Det lykkedes
dog en hund at nagle en fasan og få en flot
situation ud af det. En af de helt unge hunde
fik også en fasan på vingerne og prellede et
stykke. Til sidst lykkedes det dog føreren at
stoppe den.
Næste hund der blev sluppet havde markeringevnen helt i top. For selv om der var
gået et stykke tid, kunne den huske helt
nøjagtig hvor fasanen fra forrige slip havde
smidt sig. Føreren måtte have benene på
nakken og løbe ud og hente den, da den
havde lukket fuldstændig af for hørelsen.
Alle var ved at være trætte. Men under
Christines kyndige vejledning, var det var
en fornøjelse at se, hvordan en flok u-rutinerede og meget ulydige hunde havde ændret
sig på bare en dag. Fra at løbe i både øst
og vest og være fuldstændig ligeglade med
hvad fører sagde, så vi nu hunde, der lagde
et rimeligt søg op foran fører og det meste af
tiden også hørte efter, hvad der blev sagt.
Men men men, der er lang lang vej for
disse ekvipager. Alligevel tror jeg, at denne
lille flok for alvor har fået blod på tanden.
Denne dag understreger bare,hvor vigtig
det er at have sådanne arrangementer for
nye hundeførere. Det er ikke alle, der har
adgang til trænings terræner. Desuden er det
alfa og omega, at der er en rutineret person
til at hjælpe og rådgive. Og hatten af for
Christine, for her fik hun virkelig sin sag
for, men hun hjalp hver eneste til at blive
bare lidt bedre. Og alle gik hjem en masse
erfaring rigere.
Rigtig mange specialklubber holder
marktræning hvert år. Det rækker dog ikke.
Træningsterræn hænger ikke på træerne. Arrangementer som dette hjælper meget, men
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det er ikke nok til at få en hund gjort klar til
åben klasse. Vi ved alle, at der skal meget
mere til.
Derfor er det lige så vigtigt, at den, der har
terræn og erfaring, husker at tage de nye
og uerfarne med i marken en gang i mellem. Med de fantastiske sociale medier der
findes i dag, skulle det være en nem sag at
få sådanne træningsmøder, og måske senere
venskaber, sat i stand.
Af de nye markekvipager jeg så i dag
havde de tre hunde allerede passeret de to
år. Disse hunde, eller deres ejere, er på ingen
måde klar til åbenklasse. Dog vil de med
lidt mere træning godt kunne klare sig, hvor
en smule uerfarenhed og momentvis brist i
dressuren kan tolereres. Hundenes jagtlyst
fejlede ingen ting og på bare en dag lærte
de at gå i et nogenlunde bredsøg på marken.
Interesse for makker og halesøg så vi slet
ikke sidst på dagen.
Efter sådan en dag ønsker jeg mere end
nogen sinde at vores unghundeklasse bliver
døbt om til startklasse, begynderklasse
eller lign. Her skal alle hunde have lov at
starte, uanset alder, indtil de har opnået en
præmiering, så kan de rykke til åbenklasse.
Jeg tror mange flere vil blive fanget i den
spændende verden det er at gå på markprøve
hvis de også havde en chance for at få flere
slip i løbet af en prøvedag eller måske at
opnå præmiering.
Ved at lade ældre hunde starte på det
niveau de er, hjælper man også de hunde
som er klar til at gå i åbenklasse. Vi ved, at
det ikke altid er nemt at finde terræn med
god bestand af fugle og får man en situation
ødelagt, er der ingen garanti for at finde
flere fugle den dag. Så derfor vil en klasse
opdeling baseret på niveau og erfaring være
at foretrække frem for opdeling efter alder.
En stor tak til Christine for at dele ud af
din viden og stor tak til Christian og Camilla
for at stille jeres fine terræner til rådighed.
Og ikke mindst tak til de 8 hundeførere som
kæmpede bravt hele dagen og som jeg tror
gik hjem, meget trætte, med en god fornemmelse i maven.

Selv de lidt mere erfarne hundeførere nød godt af Christines viden.

Fasanerne var ikke nemme, men her så vi en fin situation.

BRUG FOR EN HUNDELYTTER?
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ADFÆRDSBEHANDLING
Alene hjemme problemer, gøen, hilser voldsomt, aggression m.m.
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KURSER & UDDANNELSE
Hund i Harmoni z Kursus m. Jan Fennell
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FOREDRAG
Se datoer på hjemmesiden

Få en glad og harmonisk hund – Kontakt Karina
Med venlig hilsen
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info@hundesprog.dk eller tlf. 2061 6223
Skandinaviens eneste Jan Fennell Amichien Hundelytter
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Leveres inklusiv madras og kan købes i ﬂere forskellige størrelser:
Lille .........................................................................................str. 42x52 cm
Mellem ...................................................................................str. 50x70 cm
Stor .........................................................................................str. 58x87 cm
Gigant .....................................................................................str. 70x100 cm
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FJD-udstillingen 2015

14. Juni 2014 Kl. 9.30. Vissenbjerg Hallerne Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg
Der vil være BIS kl. 14. Hanne L. Jensen og
Gunnar Jensen dømmer BIS.
Jagthorns blæsning og åbningstale ved
Michael Sand fra Netnatur
Konkurrencer om agerhønefamilier på
programmet.
Der udstilles i følgende klasser: Baby,
Junior, åben, brugs og veteran.
Ringtræning på udstillingsdagen.
1. gang ca. kl. 8:00
2. gang ca.kl. 8:45
Øl vand og pølser kan købes på pladsen,
luksus madpakker incl. En øl eller vand kan
bestilles hos Marrit for kr. 95.

Dommere

Alle kan være med

Pointer: Kresten Scheel
Irsk Setter: Hanne Laine Jensen
Ruhåret: Ivar Tang
Breton: Poul Valdemar Nielsen
Münsterländer: Jessi Borregaard Madsen
Langhår: Gunnar Jensen
Engelsk Setter: Erik Petersen
Gordon Setter: Hanne Jensen
Korthår: Conni Jakobsen
Weinermaraner: Gerda Halff-van Boven
Gammel Dansk: Birte Scheel
Vizsla: Erik Petersen
Drentsche: Gerda Halff-van Boven
KJS: Kresten Scheel

Det vil være rigtig morsomt, hvis vi kunne
blive mange i Vissenbjerg. Derfor er det
med at få meldt hunden til og møde op.
Den årlige FJD-udstilling bør være stedet,
hvor ejernme af stående jagthunde mødes og
hygger sig på tværs af racer og klubber.
Derfor skal du og din hund også med på
årets udstilling.
Du kan andet steds i bladet læse en artikel
om, hvordan du gør din hund klar til udstilling.
Ofte er det kun små ting, der skal til, for
at du og din hund kan begå sig i udstillingsringen.

Iwersen
Pet Food
er hovedsponsor

Spørgsmål rettes til: Marrit Stærkær tlf.
40586036 eller kennel_staerkaer@pc.dk

www.jagtdet.dk - altid Danmarks laveste priser!
w
paloma, tlf. 98 80 08 98

D
Danmarks
suveræn bedste kvalitet
og største udvalg i fælder
o
ttil ræv, mår, ilder m.m.

God kraftig kvalitet fra

kr. 245,-

incl. moms

Vi har også et bredt udvalg af jagtstier, jagtudstyr, transportkasser, foderhuse og fodertønder. Se mere på www.jagtdet.dk.
Vi udvider løbende vores sortiment med nye produkter indenfor Jagt og Fritid. Kontakt os og hør nærmere.

www.jagtdet.dk
22

Krogsholmsvej 6, 9575 Terndrup, info@jagtdet.dk
www.fjd.dk

41 10 54 22

debat
Nedvurdering af danske kvalitetsprøver for stående kontinentale jagthunde.
Inden for de seneste år er der i de forskellige specialklubber for stående kontinentale jagthunde arbejdet med nye prøveformer. Motivet
for disse tiltag veksler mellem ønsket om flere deltagere (læs medlemmer) og adoptering af tyske regelsæt med bedre avlsmateriale til
følge. Intet ondt om disse tiltag, nye tiltag er altid interessante, og
skal have en fair chance.
Min anke går på den retorik som bruges for at retfærdige ovennævnte tiltag. Der bruges udtryk som:
- ” Nu skal vi til at avle jagthunde til de danske jægere”! (Stående?)
- ” De danske markprøver er kun for sportshunde”! (Er det sport at
dræbe dyr?)
- ” De danske dommere dømmer mod hundene til forskel fra tyske
dommere”!
- ” Test i stedet for prøver”! (Hvad er forskellen?)
Det er vel at mærke bestyrelsesmedlemmer i visse klubber der fører
sig frem med disse udtalelser. Det forplanter sig ned i rækkerne til
hundeførerne, som over en kam fremkommer med udtalelser som:
- ” Hvorfor skal en hund ”diskes” fordi den løber efter en hare”?
- ” Hvorfor må en hund ikke knaldapportere. Så mister man da
aldrig noget vildt”!
Sidstnævnte udtalelser advokerer for en lempelse af prøveregler
og præmieringskrav. Ja, der ymtes sågar at standkvaliteten hos en
stående hund ikke skal overvurderes.
Det danske prøvesystem indeholder førskudsprøver (markprøver),
efterskudsprøver (apporteringsprøver) samt kombinerede før-/efterskudsprøver. For efterskudsprøverne gælder, at disse er således tilrettelagt, at man kan træne disse meget målrettet, og således få en høj
beståelsesprocent. Anderledes er det med førskudsprøverne, i daglig
tale kaldet markprøver, hvor der fordres en positiv fuglesituation for
at opnå præmiering. Her er den store ubekendte vildtets placering
eller mangel på samme. Disse ubekendte faktorer gør, at ikke alle får
samme muligheder på dagen uagtet at dommeren efter bedste evne
forsøger, og en del vil af den grund ikke blive præmieret.
Jeg oplever også, at mange betragter en hund med en markprøvepræmiering adlet som en færdig afrettet stående jagthund, hvilket er
forkert. En kontinental stående jagthund præmieret på en brugsprøve
må betragtes som en færdig afrettet jagthund, da den har vist kvalitetsarbejde både før, og nok så vigtigt, efter skuddet. Fuldbrugsprøven er selvfølgelig det højest opnåelige, med eftervisning af alle en
jagthunds discipliner.
De danske prøvereglementer, det være sig FMR, DJ-udvidet og
Schweiss har over tiden frembragt effektive stående jagthunde til de
danske jægere. Vi har i en årrække haft for lidt fuglevildt, hvilket har
haft til følge, at selv dygtige hunde ikke har fået optimale chancer
for at eftervise en jagtbar fuglesituation eller i det mindste fået for få
chancer, og dermed ikke opnået præmiering. Dette er trist for både
deltagere og dommere, men berettiger ikke til en slækkelse af reglementet og kritik af den danske markprøvedommerstand.
Der ydes en massiv indsats for at ophjælpe bestanden af agerhøns,
og det kan allerede ses. Dette vil gøre det lettere i fremtiden at afprøve vore hunde i arbejdet før skudet.
Stop med- og latterliggørelse af det danske prøvesystem.
Måske skulle vi i stedet diskutere begreberne jagtduelig contra
raceidealer.
Mv h
Thomas Moltesen Hansen
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FÅ GRATIS NAVN PÅ DIN DUMMY!
Køb minimum 5 dummyer og vi giver dig gratis navn på.
Det gælder på alle kanvasdummyer, også hvis du køber
en taske eller vest, bare du køber minimum 5 styks i alt.
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Telefon: 87 45 09 02

Jagt og prøver
Forstår den almindelige jæger regler og bedømmelse på
vore forskellige prøver? Er
der tilstrækkelig overensstemmelse mellem prøveafvikling
og praktisk jagt?

Tekst og foto: Flemming Østergaard

I Fælles Markprøveregler § 2 står der, at
prøverne afvikles således, at de ligner jagt
mest muligt. Men gør de nu også det. Har
man altid praktisk jagt for øje, når man
laver prøveregler og bedømmer hundenes
præstationer. Hvis det ikke forholder sig
sådan, har vi et problem, for så forstår den
almindelige jæger slet ikke værdien af, at
vi render på prøve i tide og utide, og han/
hun får slet ikke den opfattelse, at nogle af
prøverne faktisk også vil være til såvel gavn
som glæde for ham eller hende.
I januar rundede mit dommerkort 40 år,
så det er gennem tiden blevet til mange
oplevelser med enten hundesnoren eller
dommerbogen i hånden. Selv om jeg altid
har bestræbt mig på, at tænke i praktisk jagt,
når jeg dømmer, så sker det alligevel af og
til at jeg er kommet til at tænke på, om dette
eller hint er relevant i forhold til praktisk
jagt, og om Ole Jæger fra Bukkerup, der
måske har gået på jagt et helt liv, vil være i
stand til at forstå, hvorfor vi dømmer netop
på den måde, eller hvorfor reglerne er skruet
netop sådan sammen.
I det følgende vil jeg forsøge via eksempler fra de forskellige prøveformer at belyse
problemstillingen og pege på steder, hvor
der efter min opfattelse er stor afstand mellem praktisk jagt og den ene eller den anden
prøve.
Formålet er ikke på nogen måde at
provokere eller deklassere de udmærkede
mennesker, der har lavet vore regler, men
udelukkende at gøre opmærksom på, at hvis
vi har et ønske om at komme ud til jægerne
med vore hunde, så må jægerne også kunne
forstå, hvorfor vi gør netop sådan eller
sådan og kunne se værdien af de prøver, vi
deltager i med vore hunde.
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Forudsætningen for, at
vort prøvesystem virker,
er, at jægerne kan se
værdien af prøverne.
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DJUs apporteringsprøve
Hvor mange gange må man animere sin
hund til apport? Det er jo ret almindeligt
på jagt, at man siger: - Apport, apport, og i
øvrigt støtter sin hund under arbejdet, hvad
enten det er efter en direkte skudsituation
eller det er en efterapportering. Set med
jægerens øjne må det vigtigste være, at det
skudte vildt kommer med hjem.
Hvorfor skal hunden aflevere siddende?
Det ser fint ud, men det har ingen praktisk
betydning. På jagt er det vigtigt at vildtet
bringes til jægeren og ikke afleveres, før
hunden bliver bedt om det.
Hvorfor lægges kaninen ud? Det er den
eneste gang i hundens liv, den møder en
hare, der er faldet ned fra himlen. Hunden
behøver ikke gå slæb, men det var måske
mere jagtrelevant at konstatere om hunden
kunne bruge et færtspor til at finde kaninen.
Slæb- og apporteringsprøven
Jeg tror det kan være vanskeligt for en
jæger, der driver meget andejagt at forstå,
at afleveringen af ænderne skal ske ca. fem
meter fra vandkanten. På jagt skal ænderne
blot bringes ind til ”farmand”.
Hvorfor er der kun 30 m til emnerne i
apport i høj vegetation, medens der er 50 m
på DJU-prøven. Her ser hunden godt nok
emner blive kastet, men hvorfor forskellen?
DJs udvidede apporteringsprøve
Fuglevildt: Hvorfor må føreren ikke retningsvise, når hunden sendes ud. Det er en
helt naturlig ting på jagt, at man slår ud med
hånden og siger: - Apport! Hvorfor skal de
kastede hentes før de udlagte? Det er da
ønskeligt, men kommer hunden på vej hjem
med et emne under vind af et udlagt emne,
er det da en dum hund, der ikke henter dette
først, når den sendes ud igen. For jægeren
vil det altid handle om at få vildtet hjem, og
så er rækkefølgen underordnet.
Apportering på vand: Netop denne øvelse
har jeg altid synes var meget jagtrelevant
og kommer vel så tæt på praktisk jagt som
over hovedet muligt. Man kan altid diskutere, hvad retningsvisning er, men det er en
naturlig handling på jagt.
Hårvildt: her har jeg den samme anke som
til DJU-prøven. Hårvildt falder ned fra
himlen i stedet for at blive slæbt ud, så der
er et færtspor. Man har desværre ingen mulighed for at se, om hunden samler spontant
op – det er altafgørende på praktisk jagt. I
princippet kan hunden godt gå fra emnet for
at komme tilbage og blive ”genstartet”.
Markprøver
Og lad os så se på markprøverne. Allerførst
savner jeg egentlig i kvalitetsklasserne, at
der hos de kontinentale hunde var mulighed
for at se på de enkelte racers forskelligheder.
Jeg tror, jægeren har svært ved at forstå, at
en effektiv Gammel Dansk eller Drente, der

klarer fuglene til UG, ikke kan få 1. pr. blot
fordi de ikke kan følge med en ”flyvende”
korthår.
Vinderklasser er noget andet. Det er konkurrence.
Så er der koblingsordren og sliplængden.
I en anden artikel her i bladet giver Arne
Laursen udtryk for, at han synes, det kan
være lidt frustrerende, at der kobles så snart
en hund har haft en situation. Det er i hvert
fald ikke sådan, vi gør, når vi går på jagt.
For jægeren vil det være naturligt, at der var
en minimumsliptid, med mindre den ene
hund begår diskvalificerende fejl. Man kan
jo bare sige, at den ene hund nu fører 1-0.
Når to hunde findes i stand, skal man
trække dem af standen og tilbage, for at
slippe dem på ny. For jægeren er det hamrende ulogisk. Han/hun vil skyde den fugl,
hundene står for.
Jeg tror heller ikke, at jægerne forstår, at en
hund, der i vinderklasse har haft tre fugletagninger ikke rangerer højere end den, der
har haft én. Nogle vil straks mene, at det er
helt OK, hvis den ikke har haft chancerne.
Men ved vi overhovedet noget om det? Ved
vi, hvad der sker under roebladene eller ude
i brakmarken? Det eneste, vi ved, er, at hundene sjældent finder alle de fugle, der er i et
terræn. Det har en større norsk undersøgelse
om hundenes finderevne belyst.
Overfører vi det til fodbold, betyder det jo,
at det hold, der kun har lavet et mål, lige så
godt kan vinde kampen, som det hold, der
har lavet tre. De har ikke haft flere chancer.
Nej, den går ikke vel?
I Norge vil det i hvert fald være utænkeligt.
Her vil en hund med tre fugletagninger i
vinderklasse altid stå foran den med kun én.
Men her er at bringe fugl for bøssen også

vigtigere end alt andet. burde det ikke også
være sådan i Danmark?
Fældning af fugl: På efterårets vinderklasser og på brugsprøverne bliver der fældet
fugl for hundene, men hvornår skal der fældes fugl? Hvad er præcis rejsning, og hvad
er upræcis? Hvem er det egentlig, der er
jægeren? Jeg ved, vi ikke administrerer det
ens, men efter min opfattelse bør man altid
fælde fugl, hvis man kunne have gjort det
på jagt. Eneste undtagelse er, hvis fuglen/
fuglene letter bag hunden.
Det må for mange jægere også være temmelig uforståelig, at en hundefører ofte
skal vente på dommer og skytter, der skal
dirigeres på plads, inden tilladelse til at rejse
fuglen gives.
På FCI-prøver, kan man gå frem og rejse
fuglen, så snart man har kontakt med dommeren. Det er skyttens pligt at være på
plads. På jagt ved vi, hvor vigtigt det er for
et heldigt udfald af jagten, at man er hurtig
fremme ved hunden.
Man kan godt blive ved med at finde
eksempler på, at den almindelige jæger ikke
helt forstår, hvad det er vi ”render rundt
og laver” weekend efter weekend. Alle
prøveformer er ikke medtaget i dette lille
skrift. Det er helt bevidst, for meningen med
overstående er blot tænkt til at skabe lidt
eftertanke hos alle os, der nu en gang elsker
prøverne.
Vi skal slet ikke have alle ejere af stående
hunde til at gå på prøve, det skulle da lige
være den ene eller den anden efterskudsprøve. Med det er vigtigt, at jægerne forstår,
hvorfor vi gør, som vi gør, og forstår værdien af alle vore prøver i relation til at avle
gode og brugbare jagthunde.

På jagt dumper en hare ikke lige ned fra himlen.
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Det er ikke ligegyldigt, hvordan hunden står, når den skal bedømmes.

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

Udstillingsklar
Hvis du og din hund skal med på FJD-udstillingen, eller hvis du på et senere tidspunkt tænker
på at udstille den, så se med her. Her er gode råd fra en erfaren „handler“.

Jeg har igennem tiden hjulpet en del jagthundefolk med lidt ringtræning og givet
gode råd inden en foranstående udstilling.
Der er her, virkelig noget at tage fat på!
Udstillinger er ikke den store passion hos
jagthundefolket og det er jo forståeligt nok,
fordi hundene er så dygtige til noget helt
andet. Men ikke desto mindre synes jeg det
er synd at man ikke lige sætter sig ind i det
at fremføre en hund, så den viser sig flot og
præsentabelt frem. Man kan nå rigtig langt
ved at man selv gør en indsats og ikke har
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den indstilling at ”det er bare noget der skal
overstås”. Jeg vil påstå at hvis man har den
indstilling, så får man et bedre resultat ved
at finde en egnet handler. Stil disse spørgsmål til dig selv og find det svar som passer
bedst:
1. Har jeg tilmeldt hunden på udstilling
fordi jeg vil støtte klubben/arrangementet?
2. Har jeg tilmeldt hunden på udstilling
fordi jeg mangler en udstillingspræmie
for at blive champion/avlsgodkendt?
www.fjd.dk

3.

Har jeg tilmeldt hunden på udstilling
fordi jeg tror hunden kan/vil vinde
udstillingen?

Lige meget hvilket svar, der passer dig
bedst, så gør din hunds race den tjeneste
at få fremvist din hund på bedste vis. Dvs.
vær engageret og koncentreret, hold fokus,
træn i forvejen, spørg hvis du er i tvivl, lyt
til dommeren og hold øje med konkurrenter.
Jeg garanterer, at man kan vinde mange
konkurrencer på de nævnte vilkår set i lyset

af, at hunden ikke har graverende fejl. Tænk
også over om din hund stiller sig bedst op
selv, eller om det bedste resultat kommer
ved at du stiller hunden op. Dvs. kan du få
hunden til at stille sig op på en naturlig og
opmærksom måde, hvor vinklerne er rigtige
eller kan du få lov til at rette hundens stilling til de rette vinkler er på plads? Begge
måder kommer som regel ikke af sig selv,
men skal trænes op!
Tænker du at tilmelde din hund på udstilling, så tænk grundigt over hvor og hvornår
det skal være. Der er også stor forskel på om
hunden bliver fremvist ude eller inde. Sommer eller vinter. I kæmpe hal med meget
larm eller på en græsplæne på landet. Ved
du hverken ud eller ind omkring alt dette
med at gå på udstilling, så kontakt undertegnede eller anden udstillingsvant i dit
nabolag eller i din specialklub.
Er du frisk på at gøre arbejdet uden hjælp,
så kom i gang med at træne så hurtig som
muligt. Jo før jo bedre. Her er træningen
lige så vigtig som ved alle mulige andre discipliner. Væn din hund til, at det er normalt
at få kigget tænder og bid. Ligeledes er det
vigtigt at hunden er vant til at blive berørt
alle steder – og ikke kun af ejeren, men altså
også af vildt fremmede. På denne måde
vil hunden ikke trække sig, når dommeren
begynder at røre hunden.
Lær din hund at ”STÅ” på lige fod med
”SIT” og ”DÆK”. Det vil gøre din tid i
ringen væsentligt nemmere. Hunden må på
intet tidspunkt sætte eller lægge sig, imens
den er i ringen.
Vær opmærksom og parat, lyt og gør hvad
du bliver bedt om. Find ud af hvilken fart I
skal løbe i, for at hunden gør sig bedst ud.
Her må man selvfølgelig have hjælp fra én
som ved, hvornår hunden præsenterer sig
bedst.
Træn hunden op med en masse rosende
ord. Det er så dejligt for alle parter at se
en glad hund i ringen. Og det kan faktisk
trække op. Mange dommere bliver betaget
af glade hunde. Og hvem vil ikke helst
fremvise en glad hund?
Ved trimning af hunden inden udstilling
skal man som det første sørge for at hunden
ikke har ”sutsko” på.
Få klippet hårene imellem tæerne. Klip
med en såkaldt potesaks, så man ikke ser
hakker i pelsen. Brug evt. en Effilersaks til
at rette skader op med.
Fjern døde hår på bl.a. skallen, på siden af
bagbenene og andre steder hvor disse kan
finde på at være, ved at hive det af i små
totter. Ikke noget med at hive hår af som
sidder fast.
Er din hund rig på pels, så vil jeg foreslå at
lave en aftale med en professionel hundefrisør eller i hvert fald én som ved, hvordan
man trimmer en hund. Når man har set det
blive gjort et par gange, så kan man selv
kaste sig ud i jobbet.
Faktisk er det meget sjældent en jagthund

har brug for et rigtigt bad med shampoo og
balsam. Og vil man gerne bade sin hund 1
– 2 gange om året så vælg at bade dagen før
en udstilling. Ellers kan en tur i en sø eller
i havet været nok til at hunden bliver fin og
blød (en mose skal man nok holde sig fra).
Har du besluttet dig for at gøre dit bedste
sammen med din hund på udstilling, så gør
som jeg har beskrevet. Når du står i ringen
så vær overbevist om at dommeren ser ALT.
Derfor koncentrer dig om det du er i gang
med, lad være med at sludre med sidemanden eller nogle uden for ringen. Følg med
i det der sker og vær parat til at gøre det
du får besked på. Sørg for at dommeren og
sekretæren hele tiden kan se hundens/dit
katalognr. og husk at ligesom ved al mulig
anden sport, kan hunden mærke din nervøsitet ned igennem linen/snoren.
Derfor er du nødt til at have øvet inden,
så du og hunden har prøvet det før. Du skal
også være opmærksom på at hunden er
mentalt udmattet efter udstilling, så kræv
ikke alverdens hjernegymnastik af hunden
på vej hjem!
Har du mod på at blive god, så meld dig til
et ringtræningskursus og træn ofte hjemme.

Sakse. Øverst en effilersaks. nederst en potesaks.
Privat foto.

Christina viser, hvordan hunden lærer at stå.
Privat foto.

Fin fremføring af hundene. Privat foto.

Det eftertragtede røde bånd. En god fremføring kan betyde forskellen.
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Jagtlandet mod nord
Mæt af indtryk og ramt af en sund og naturlig træthed sidder jeg og får mine tanker skrevet
ned. Mit livs jagtoplevelse er slut. En drøm jeg har gået med i 14 år er realiseret. Jeg har
været på fuglejagt med egen hund i Norge.

Tekst og foto: Hans Henrik Grand.

Turen har været helt fantastisk. Alle disse
ord kan der sættes fantastisk foran:
•
Lærerig
•
Udfordrende
•
Stimulerende
•
Fysisk hård
•
Smuk (ikke mindst)
•
Afhængighedsskabende
•
Lykkerus skabende
•
Spændende

Kort og godt en ultimativ jagtoplevelse hvor
man skal lære at læse en ny biotoptype.
Æde sig selv på opstigning efter opstigning.
Ser ens hund udvikle sig fra en frygtløs
dynamitstang uden styr på hvad hun var der
for, til at blive en klog forsigtig biotopsøger.
Hunden vender vi tilbage til!
Jeg afrejste fredag formiddag fuld af forventning. Ville der være fugl? Ville Benna

Endelig oppe. Enm drøm går
i opfyldelse.
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magte opgaven? Ville jeg selv kunne stå
for det fysiske pres denne udfordring ville
byde mig? Og hvis alt lykkedes – ville jeg
da kunne ramme og få min drøm om en udfarvet fuldvoksen urkok opfyldt? Jeg ankom
til vores hvalpekøber fredag eftermiddag og
resten af fredagen gik med hygge og omregistrering af hvalpen jeg havde med.
Lørdag morgen pakkede vi bilerne og kørte
mod skoven. På vej derop skulle vi provian-

tere. Der kom turens første chok – jeg vidste
fødevarer er dyre i Norge – men aldrig i mit
liv havde jeg set noget lignende. Man skammede sig over at give hunden en bid pølse!
Et almindeligt løg koster 10 Nkr. Kartofler
30 Nkr./kg. 6 ostepølser 55 Nkr. (kilopris
250 Nkr.)
I butikken gik det ligesom op for mig hvorfor man ikke ser fedme som et samfundsproblem i Norge. Der skal en del til at ryste
mig, det skete dog her!
Nå, men til bils igen. Endelig drejede vi
fra E18. Nu skulle vi nordpå ind til Sanntjehytten. En dansker havde tippet mig om
et område. Og det var sjovt nok der min
norske vært havde tænkt sig vi skulle jage.
Så forventningerne blev lige skruet en tand
op. Vel fremme besluttede vi at få startet
jagten, og så vente med at etablere campen
til vi kom ned igen.
Afsted det gik og der skulle ikke gå mange
minutter før turens største chok ramte mig.
Benna forsøgte at rende op af en næsten lodret klippe. Tre til fire meter oppe trådte tyngdeloven i kraft og hun væltede bagover ud i
luften. Til alt held stod der et lille træ, som
hun ramte og det tog hun med sig i faldet.
Jeg tror uden at overdrive, at det reddede
hendes liv. Hun sundede sig lidt, rejste sig
og haltede lidt på det ene ben. 2-3 minutter
senere var hun ok igen. Så gik vi videre ca.
15 minutter indtil vi ramte den næste stejle
klippe som skulle forceres. Benna kom til
da vi var på vej op – hun havde intet lært –
denne gang styrtede hun kun 2 meter, men
fik en hudafskrabning. Og så fandt hun den
rigtige vej op. Nu måtte hun da have lært
lektien.
Videre det gik imod toppen. Ingen fugle
og vi drejede af og gik nedad igen. Næste
chok ventede lige om hjørnet, pludselig
siger Erik ”du skal nok koble hunden din –
ret fremme er en revne”. Jo det kunne jeg
godt se, Benna havde ikke udvist den største
forsigtighed og blev koblet. Lidt fremme var
der et rækværk ud til kanten. Jeg gik over
og kiggede ned og trådte instinktivt et skridt
baglæns. Der var en spalte på to meters
bredde og 30-40 meter dyb. Uf da også.
Vi kom ned og satte kurs mod et andet
fjeld. På vej op ikke langt inde fik Benna turens første fuglekontakt som endte i en stødning, da fuglen stod af langt foran Benna.
Vi gik videre i en kløft. Værten ca. 20 meter
højere end jeg, dette for at fuglene ville lette
ud over mig hvis han stødte dem. Benna
rendte stadig forvirret rundt. Vi nærmede os
de 500 meter i højden.
Pludselig blev der larm over hovedet af
mig. Erik havde stødt en urhøne. Vi skød
a tempo og bummede begge. Vi fortsatte i
denne højde på den stejle skrænt. Det var
uhyggeligt at gå på de skrænter og tænke:
- Hvis jeg glider – så får jeg brug for en
helikopter.
Længere fremme fandt vi ud af, at vi havde
gået en hylde højere end forventet, derfor

måtte vi lidt baglæns for at komme en
hylde ned og rundt om den blindgyde vi var
havnet i, for derefter at komme helt op på
toppen hvor vi ville jagte. Vi havde da gået
i to og en halv time, og jeg havde allerede
taget det første lag tøj af. Vi kom hen til
en næsten lodret stigning. Fødderne gjorde
ondt – Hjertet hamrede oppe i halsen. Sveden sprang og hovedet brændte – kort sagt
– Jeg var tæt på min maks. ydelse allerede
og foran lå 80 meter stejl stigning. Op ad det
gik. to pauser bare for at komme op af den
skaldede stigning. Viljen sejrede. Jeg åd mig
selv og gik op. Endelig på en top!
Jeg tjekkede min højdemåler. Vi var oppe
i 550 meter. Vi slog lejr og skulle holde
frokostpause. Erik fik lynhurtigt flikket et
lille bål sammen. Jeg fandt et par dåser „et
eller andet“ i rygsækken og vi skulle have
lidt mad og drikke. Sjældent har en grænsebajer smagt så godt! Og de kostbare pølser
blev ristet på bålet, Benna blev fodret og tog
sig en lur ved bålet. Det trængte hun til. Hun
havde arbejdet tre timer uden pause.
Vi slappede af et par timer, og kræfterne
vendte tilbage. Nu skulle vi jage på toppen.
Ikke mange minutter gik før værten igen fik
„støkk“ og kort efter igen. Jeg blev kaldt
over - nu startede belæringen - jeg blev
vist „støkk stedet“. Vi talte om biotopen,
og hvad jeg skulle se efter. Dette viste sig
senere værdifuldt.
Vi gik videre på toppen uden at se noget.
Benna begyndte at gå mere moderat og
en anelse klogere. Vi kom til en kant og
drejede imod nedstigningen. På vejen ned
trak Benna pludselig nedad. Vi fulgte med.

Pludselig stivnede hun - få sekunder senere
stod en urhøne af. Bum-bum og bum- den
fløj videre, men nu viste hun, at hun var ved
at forstå, hvad vi var der efter.
Vi arbejdede videre mod den kløft hvorfra
næste opstigning skulle ske. Pludselig skulle
jeg have næste lektion. Jeg blev kaldt til
et væltet træ. „Hvad tænker tossen på - vi
er ikke her for at botanisere“ tænkte jeg,
igen fik jeg et tip som senere skulle vise sig
værdifuldt. Han viste mig rødderne og ikke
mindst, hvordan urfuglene brugte sandet til
at rense sig. (Sand er en sparsom vare på
fjeldet).
Bedst som vi sad og botanisererde i
skovskiderstillingen og snakkede om, at
der typisk er en urfugl i nærheden af disse
huller, så havde ingen tænkt over at Benna
jagtede videre. Pludselig kastede min vært
sig rundt. Inden jeg opdagede, hvad der
sker smældede bøssen, og en fugl forendte i
luften direkte ind i en træstamme.
Benna blev kaldt ind. Nu skulle hun have
en lektion i, hvad vi var på jagt efter. –
Apport. Hun søgte hurtigt ned i området
- mærkede fært og snurrede rundt i en stram
stand. Ned til hende og rose hende. – Apport, og frem det gik og snuppe fuglen. Hun
var meget usikker på, hvad hun stod med.
Der blev skiftet greb mange gange, inden
jeg hævede stemmen og gjorde klart, at nu
skulle den hjem. Det kom den og trofæfoto
blev lavet, så gik det videre.
Der gik ikke længe før hun trak igen. Jeg
fulgte troligt efter nedad, nedad og nedad -det fortrød jeg senere- pludselig stod vi ved
en frisk dampende elglort. Fordømt. Opad
igen. Vi var fremme ved det tredje fjeld og

Frokosttid. Kaffebålet blusser.
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nu blev det fedt.
Jeg elsker en udfordring, og jeg var allerede forbi det punkt, jeg troede var grænsen
for min fysik. Jeg tænkte dog, at den top
skulle besejres, og jeg lovede mig selv en
dåse „et eller andet“ på toppen. Jeg snuppede alt det vand, jeg kunne drikke i bækken
og så opad.
Efter at være tilbage på Eriks højdekurve
kom sidestikket, og der var stadig ca. 80
højdemeter op. Der blev gravet MEGET
dybt, benene rystede, og det kneb med balancen. Kroppen ville ikke det samme som
hovedet.
Værten sagde tørt: - Det skal du have - din
vilje er stærk, og endelig kom vi op. Jeg var
smadret. Jeg forlangte pause og serverede
en dåse. Vi jagtede rundt på toppen. Benna
havde nu fået en rift imellem to poter og
blødte lidt, men jagtede videre – nu i trav.
Vi endte til sidst ved en bæk, og Benna
blev løftet ned. Igen skulle vi op af lidt
klippe, også denne gang endte det med styrt
til Benna, som denne gang slog bagbenet
seriøst.
Hun ville ikke tage støtte. Øv også! Der
var en halv time til campen, og stille og
roligt begyndte hun at støtte igen. Vi var alle
færdige nu, også værten.
Nu skulle vi etablere campen og lave mad.
Der røg lige noget af det medbragte slik fra
færgen, så vi kunne få lidt energi. Lavvu’en
kom op på rekordtid, de nordmænd kan deres vildmarkshåndværk, og bålet blev tryllet
frem hurtigt.
Og så startede Eriks tryllerier... gad vide
om han har luret over kokkens skuldre
hjemme på sit hotel? Simple råvarer blev i
bedste „nak og æd stil“ og i pandelygtens
skær forvandlet til et himmelsk måltid. Vi
åd, og vi drak den medbragte jægerbock
samt hubertus trippel. Det var genialt. Rundbrænderen blev tændt i lavvu’en og Benna
røg på rensdyrskindet. Hun var så tilpas.
Inden klokken var 22, var der ro i lavvu’en.
Dag 2. Hurtig morgenmad og nedpakning og så af sted. Der var syre i benene
omgående. Jeg orienterede Erik om, at jeg

lige skulle have systemet i gang, så ville
foretrække moderat tempo opad, indtil jeg
var varm.
Vi fik de første 50 højdemeter overstået, og
der kom fugl på vingerne - urhøne. Pludselig virkede kroppen igen, og de sidste 70-80
højdemeter mærkede jeg ikke. Det foregik
på klippe og myr med indlagte oaser. Vi
nåede toppen og jagtede over en myr imod
nogle klipper.
Benna var gået til venstre, hun var ganske
koncentreret og begyndte at biotopsøge
uden hjælp. En fugl sås i luften, uden vi
kunne vurdere hvad der var sket. Vi kom
frem til noget klippe, og der var stram stand.
Jeg gik op, og der blev rejst. Stor var Bennas forvirring - der kom ingen fugl! Nu var
hun tændt!
Vi skulle lige 10 meter op over en stejl
kant. Behøver jeg skrive hvad Benna igen
bedrev? Denne gang nåede hun dog at redde
situationen, før et styrt indtrådte. Vi holdt en
„toppe pause“ igen og delte et par dåser. Så
gik vi i gang – medvindssøg - hurtigt lettede

en urkok ret foran. Fugl råbte jeg - bang! Og
klask. Så fik vi fat på Benna. Endelig fik hun
lokaliseret den anskudte kok. Og efter lidt
kamp blev den overmandet og bragt. Fedt!
Og nå ja, lige da der blev skudt, lettede et
kuld bagved og kom lige over hovedet på
os, tre kyllinger. Vi var nu på seks fugle set
på to timers jagt, og dette var godt. Vi gik
videre, og pludselig lettede endnu en kok
foran mig- op med bøssen! Sikringen havde
sat sig -fordømt. Oplagt chance!
Benna kom forbi stedet, hvor den var lettet
fra, og hamrede rundt i stand -op og rejse...
der var intet. Men hun lærte noget! Vi besluttede at lave bål og spise endnu en pakke
pølser. Mens vi sad og snakkede om turen,
og hvordan det var gået og Bennas synlige
udvikling under turen, da siger jeg – Nu
mangler vi bare at jeg selv skyder en, så har
turen været helt perfekt.
Vi brød op, og jeg begyndte at gå efter
væltede træer i nærheden af oaser. Jeg ville
bruge, hvad Erik havde lært mig. Benna
passerede mig. Vi var på vej ned i sidevind.

Velfortjent vil. De er nok lige trætte mand og hund.

Vildtafgrøder
Mangfoldighed i naturen

- til glæde for dyr og mennesker
Kontakt en af vores mange forhandlere.
Eller besøg vores hjemmeside www.dlf.dk.
DLF-TRIFOLIUM U Tlf. 70 12 16 00 U od@dlf.dk U www.dlf.dk
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Pludselig på vej ind i en oase stoppede hun
op stod og kiggede uden at være i stand.
Drejede hovedet og stivnede som ramt af lynet. Jeg gik op bag hende og gav rejseordre.
Et skridt frem, og helvede brød løs. En „blå
raket“ blev affyret. Bang og fuglen faldt.
Det blev for meget for Benna, som ellers
havde forholdt sig roligt under skuddet,
hvorefter hun lavede en faldapport. Og så
kom hun med en gammel og flot urkok.
Resten af turen ned gik jeg i en sand rus jeg var lykkelig, og det hele var gået op i
en højere enhed. De ting Erik lærte mig på
førstedagen, udløste fuld valuta på andendagen. Resten af turen var en ren lykkerus. Og
Norge: - Vi ses!
Jeg har endnu et regnskab eller tre at gøre
op. De har jo både lirype og fjellrype og tiur
og røiy at byde på, og jeg skal smage på det
hele. Tiden må vise hvornår... men der skal
ikke gå 14 år igen!

Stedet hvor din
hund og kat holder ferie...
Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel

Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

Tlf. 6062 2435
info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk

SIGNAL 8682 5500

Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...

www.fjd.dk
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Hunde af høj klasse
Tekst: Anna Marie Skov m. fl.
Foto: Ole Halberg

John Madsen modtager det eftertragtede trofæ,
Derbykruset, af Derbyudvalgets formand Asger
Stein.

Klar til finale. Debutanten John Madsen (tv) mod en af Danmarks mest vindende hundeførere, Jørgen Heegard Nielsen.

Konkurrencen på Dansk Jagthunde Derby 2015 var hård. Der deltog rigtig mange gode
hunde som sammen med de meget fine terræner ved Haslev var med til at bringe stemningen
helt i top.
Fredag d. 20. marts mødte 64 jagthunde til
årets Derby. 81 var tilmeldt. Det var også
dagen, hvor vi havde mulighed for at se
solformørkelse i Danmark, omkring kl.
10.30- 12.00. Morgenen var nu præget af et
tæt skydække.
Efter morgenparole, jagthornsblæsning,
opråb samt terrænledere og dommerfordeling, gik vi holdvis til vores dommere, som
undersøgte hundene for tandfejl og kryptochisme (normalt ansatte tekstikler). Mindre
end en time efter var alle på vej i marken, på
deres respektive hold. Effektivt.
For nogle var det første gang på Derby,
måske første gang på en rigtig markprøve,
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for andre var det flere gangs-forestilling,
men altid spændende at opleve de unge
hunde på næsten slap line.
Der er altid en god stemning, når vi får
iklædt os hue handsker og støvler og vader
ud i markerne, hvor ikun de færreste kommer.
Denne fredag morgen var bestemt ingen
undtagelse. Ved halv elleve tiden spejdede
vi rundt for at se, hvor solen evt. kunne
gemme sig. Mon hundene havde gået solen
sort? Vi kunne fornemme, at det blev lidt
mørkere og bestemt køligere, men ingen sol
( formørkelse). Og dog kl 11,50, netop som
jeg (endelig) havde fået koblet min hund
www.fjd.dk

efter en lidt længere tur end tilladt, brød
solen frem, og jeg skimtede et lille hjørne
af skygge i venstre side af solen. To min. og
det var væk igen, men luften fornemmedes
igen lunere, og det blev også lysere, trods
manglende sol.
En rigtig fin dag i marken uden holdet dog
at kunne bidrage med hunde til lørdagen 2.
Heat. To gange 2. pr blev det til, tillykke til
dem.
Lørdag havde 17 hunde gjort sig fortjente
til at starte i 2. heat, flot og stort tillykke.
Terrænleder Ove, viste os fint rundt i terrænet, og heldigvis kunne vi (publikum) gå

med i marken og se, hvad der skete.
Mange harer og råvildt, følte sig vist
forstyrret, men ikke så meget, så de forlod
arenaen, nej de kom tilbage igen, og drillede
hundene. På et tidspunkt var en stakkels setter kommet ind midt i en flok dyr, som kom
lige forbi, hvor vi stod. Heldigvis kunne føreren kalde den til sig. Flot og morsomt for
vi andre. Der var også fint med agerhøns, og
flere hunde klarede det rigtig godt trods den
noget blandede fært af dyr og harer.
Efter frokosten var den kolde blæst og
regnvejr, som jyderne havde haft fra morgenstunden, kommet til Sjælland, så det
var lidt koldt at komme igang igen. Men
dommerteamet fandt seks absolut værdige
vindere.
Tak for hyggelige dage, som altid god
stemning, dejligt at se så mange unge mennesker, og dejligt at så mange holder ved
hundesporten. Det er ren medicin for krop
og sjæl.
- Det var en stor oplevelse at dømme årets
derby, siger ordførende dommer Svend
Aage Vad. – De 10 hunde, jeg selv havde på
førstedagen havde alle derbyformat, og det
er sjældent.
Ellers hæfter Svend Aage sig først og fremmest ved de mange hunde, som var med, på
finaledagen og de dejlige terræner med god
fuglebestand. Flere af hundene havde således gode situationer, hvilket vidnede om, at
derbyhunde ikke blot kan løbe hurtigt. De
kan også behandle fuglene. – Der var mange
af de hunde, jeg gerne vil gå på jagt med,
tilføjer Svend Aage Vad.
Finalen var debutanten mod erfaringen.
Det var efter dommerteamets opfattelse de
klart bedste hunde. Det var mellem dem, det
skulle afgøres. For uden Svend Aage Vad
dømte Søren Stenhøj og Allan Nissen.
Og det blev novicen, der trak det længste
strå. Breton Tjalfe gik i det bedste søg og
blev en værdig vinder. – Jo det var et rigtig
flot derby, der var god reklame for stående
engelske jagthunde, slutter Svend Aage Vad.

Pointer Tresette bringer fugl „for bøssen“ til sin fører Lisbeth Bodén. Det rakte til 3. pladsen.

Morgentrut.

Som altid blev begivenhederne komenteret livligt
blandt deltagere og publikum.

Resultatet af Dansk Jagthunde
Derby 2015
DERBYVINDER 2015: Breton Tjalfe ,
John Madsen
2. vinder: Enge.lsk Setter Heegårds
Laika, Jørgen Heegård Nielsen
3. vinder: Pointer, Södersjöns Tresette, Lisbeth Bodén
4. vinder: Pointer Astrups Rik, Erik
Aarø
5. vinder: Pointer, Södersjöns Zetema, Lisbeth Bodén
6. vinder: Pointer, Boelsgaards A Sifu,
Steffen G Olesen

Fra venstre: Svend Aage Vad, John Madsen, Allan Nissen (bagved) Jørgen Heegård Nielsen, Søren Stenhøj
(bagved) Lisbeth Bodén, Erik Aarø, Steffen G. Olesen, Brian Krog og Poul Erik Dahl. De to sidste var dommere
på første dag.
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Schweissprøver i 5-klub regi 2015
For Dansk Weimaraner Klub , Langhårsklubben , Dansk Vizsla Klub , Klubben
for Gamle Danske Hønsehunde , Dansk
Drentsche Patrijshond Klub og Klubben for
Jagthunde uden Specialklub
Schweissprøven Sønderjylland
Søndag d. 3. maj 2015 kl. 9.00 i Pamhule
Skov , Haderslev
Mødested : Knagsledvej 3 , 6500 Vojens
Anmeldefrist : 26. april 2015
Deltager : Max 2 hold . Prøven er åben for
andre racer , i henhold til schweissprøvereglerne .
Der kan tilmeldes i 400/3t , 400/20t ( ingen
mulighed for rapportering )
Dommer : Keld Petersen og Vagn Møller
Prøveleder : Just Mikkelsen , Hammelev
Bygade 9 , 6500 Vojens . Tlf. 29 26 39 85
justm@webspeed.dk . Reg. nr. 1551 konto
nr.5701406
Schweissprøven Sjælland
Søndag d. 10. maj 2015 kl. 9.00 i Tersløse
Bøgeskov 4293 Dianalund
Mødested: Den Røde Lade , Seehusenvej
(overfor nr. 4), 4293 Dianalund
Anmeldefrist: 30. april 2015

Deltager. Max 1 hold. Prøven er åben for
andre racer i henhold til schweissprøvereglerne
Der kan tilmeldes i 400/3t og 400m/20t
både med klov og sprøjtespor (ingen mulighed for rapportering)
Dommer : Niels Grønbæk
Prøveleder : Ida Thyssen telf. 20 71 22 68
Prøveorganisator : Bent Hansen telf. 24
63 32 19
Man bedes selv medbringe spise drikkelse
, idet der ikke vil være mulighed for køb af
deslige .
Fælles for alle prøver
Tilmelding skal ske på „Hundeweb“
Regelsæt : Adgangskrav og bedømmelse
efter DKK`s regelsæt , der kan rekvireres
ved henvendelse til DKK`s kontor eller ses
på DKK`s hjemmeside .
Prøvegebyr : 400m/3t 450 kr. - 400m/20t
500kr.
Stambog og vaccinationsattest skal medbringes på prøvedagen , ligeledes resultatbogen ( Hvis resultatet ønskes indført )
Knæk og Bræk !

Dansk Jagthunde Derby
2016
Husk at tilmelde din hund, der er født i 2014
til Derby i år 2016, inden den er et år gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes!
Første rate Derby år 2016 er kr. 200.- For
udenlandske hunde er gebyret dkr. 250.Anmeldelsesblanketter kan fås hos sekretæren, og kun disse skal benyttes.
Husk altid at udfylde anmeldelsen med
hundens 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 hjemmeside: www. jagthundederby.
Dk, hvor man også kan tilmelde elektronisk.
Bestilling af anmeldelsesblanketter skal ske
på hverdage mellem kl. 18.00-19.30.
Følgende e-mail adresse kan benyttes.:
danskjagthundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt telefonnummer.

Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup
3550 Slangerup.
Tlf. 47381036.

Vildtplejeren.dk
Alt til din vildtpleje

Udførelse af vildtplejearbejde
Rådgivning
Hegn og remiser

Frø til vildtagre
Vildtblandinger
Vildtplejeudstyr

En del af Fyns Naturpleje v. Brian Kerdil
Idrætsvej 7b, 5300 Kerteminde. Tlf.: +45 22 73 22 88. mail: bk@vildtplejeren.dk
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Slæb – og apporteringsprøverne 2015
Prøven ved Tønder
Lørdag den 13. juni 2015 ( max 40 hunde )
Mødested: Terkelsbøl Bygade 50, 6300
Tinglev.
Prøveleder: Allan Bredsgaard, Terkelsbøl
Bygade 50, 6300 Tinglev. Tlf. 74642371 /
21478083.
Mail: ab@prof-dog.com.
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto:
Regnr. 8061 ktnr. 1026081
Prøven ved Ribe.
Søndag den 28. juni 2015. ( max. 40 hunde )
Mødested: Skydebanevej 4, 6760 Ribe.
Prøveleder: Jakob Poulsen, Kærbøl Markvej
25, 6760 Ribe. Tlf. 75424873 / 40767237.
Mail: sydvestjyden@ofir.dk.
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto:
Regnr. 5971 ktnr. 8064377
Prøven ved Give.
Lørdag den 4. juli 2015.
Mødested: Ikærhallen, 7323 Give.
Prøveleder: Allan Thomsen, Sejerupvej 46,
7323 Give. Tlf. 75734802 / 40141802.
Mail: allan.thomsen@mvb.net.
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto:
Regnr. 7622 ktnr. 125565
Den Sydsjællandske prøve.
Lørdag den 1. august 2014
Mødested: Rosenfeldt Alle, 4760 Vordingborg, kl. 08.00.
Prøveleder: Bo Christensen, Granvej 20,
4760 Vordingborg. Tlf. 60190375.
Mail: barmosen62@gmail.com
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto.:
Regnr. 6220 ktnr. 6116337
Prøven ved Skjern.
Søndag den 2. august 2015 (max. 60 hunde)
Mødested: Stauning Sognegård, Stauning,
6900 Skjern.
Prøveleder: Jens Chr. Hansen, Stauningvej
11, 6900 Skjern. Tlf. 97354290 / 29427470.
Mail: jes@ afgratning.dk.
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto:
Regnr. 7780 ktnr. 1567643
Fynske prøve.
Torsdag den 13. august 2015 kl. 15,00 (
max. 25 hunde ).
Mødested: Lyngbakken ved Gudbjerg og
omegns Jagtforening, Bøllemosevej 15,
5892 Gudbjerg
Prøveleder / terræn: Poul Erik Rasmussen,
Tlf. 22232362.
Prøveleder, logistik: Hugo Eriksen, H. C.
Andersens vej 50, 5700 Svendborg tlf.
20304051.
Mail: hugo pia eriksen@ hotmail.com. Sidste tilmelding mandag den 3. august.
Forplejning: Øl, vand og grill mad kan
købes.

Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto:.
Regnr. 5994 ktnr. 1051126
Prøven på Bornholm.
Lørdag den 8. august 2015
Mødested: Jydegaard, 3700 Rønde.
Prøveleder: Poul Rikard Ebbesen, Vestermarievej 8, 3700 Rønne. Tlf. 23631901
Mail: phe @ ncc.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto.
Regnr. 6060 ktnr. 0005653488
Prøven ved Aars.
Lørdag den 8. august 2015
Mødested: Nørager Kro, Jernbanegade,
9610 Nørager.
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen, Gislumvej
126, 9600 Aars. Tlf. 98653082 / 20473382
Mail: jlt@jyde.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto.
Regnr. 3291 ktnr. 3291171540
Prøven ved Skanderborg.
Lørdag den 15. august 2015
Mødested: Stilling Jagtforenings klubhus,
Teglgraven 3, 8660 Skanderborg ( Frakørsel 51, Skanderborg N)
Prøveleder: Nicole Laigaard Solgaard, Risvangen 9, 8362 Hørning. Tlf. 29903613
Mail: nils@ ok.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto.
Regnr. 3675 ktnr. 3678249262

yderligere adgang til denne.
Der er ingen begrænsninger mht. antal
gange, en hund i et bestemt år kan gå op til
en S&A prøve.
Iflg FMR skal hunden være 10 mdr. for at
kunne deltage på prøven.
Tilmelding og betaling.
Tilmelding og betaling foretages elektronisk
via www. Hundeweb.dk og der modtages en
bekræftelse på tilmeldingen.
Sidste tilmeldingsdato er søndag og ikke
mandag. Så kan de hundeførere, der er
dumpet i weekenden, forsat nå at tilmelde
sig søndag aften på hundeweb.
DJUs tilmeldingsblanket kan dog fortsat
benyttes, hvis man ikke har computer. Her
er tilmelding til de respektive prøveledere.
Betaling kan ske via check, samt via netbank til de prøver, hvor der er annonceret et
kontonummer ( kvit-tering for netbankindbetaling vedlægges tilmeldingsblanketten ) .
Indskud fremsendt i kontanter accepteres
kun, hvis brevet er sendt rekommanderet.
Prøvegebyr er fastsat til 275,00 kr.
På udvalgets vegne
Jørn Lund-Thomsen
Formand

Den Nordsjællandske prøve.
Lørdag den 15. august 2015
Mødested: Jagthuset, Højvangsvej 19, 2640
Hedehusene. Der vil være opsat skilte.
Prøveleder: Steen Jørgen Skov, Stægers Alle
21, 2000 Frederiksberg Tlf. 38861889 /
40608758
Mail: sjs@teamskov.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto.
Regnr. 5478 ktnr. 2001194
Prøven ved Hjallerup.
Lørdag den 22. august 2015.
Mødested: Hjallerup Jagtcenter, Kjærsgaard
Engvej, 9320 Hjallerup.
Prøveleder: Bjarne Jacobsen, Bragenholtvej 50, 9300 Vodskov. Tlf. 98257538 /
20289469
Mail: harlunn_@hotmail.com
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto.
Regnr. 9245ktnr. 4582240480
Regler for deltagelse i prøverne.
Til prøverne kan kun kontinentale racer
tilmeldes og afprøves efter Dansk Jagthunde
Udvalgs Fælles Markprøve Regler ( FMR ).
Alle prøver begynder kl. 09.00 med undtagelske af den Fynske og Sydsjællandske.
En hund der to gange med 2 års eller større
mellemrum har bestået en Slæb – og apporteringsprøve ( S&A prøve) har ikke
www.fjd.dk
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DJUrer

oriente

mandsposten.
HRA har i mail fremsendt til DJU’s bestyrelsesmedlemmer i januar måned pointeret,
Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) ekstraat FJD’s valgte formand og næstformand er
ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 14. de eneste to personer, der kan repræsentere
januar 2015 kl. 19 i Ejby-Hallerne, Halvej 5, FJD på bestyrelsesmøder afholdt af DJU.
5592 Ejby.
Der udspandt sig herefter en længere debat,
Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ,
hvor man grundigt gennemdrøftede de forformand, Allan Bredsgaard (AB) DJ,
skellige udsagn.
Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen
De indsendte anklagepunkter blev sup(EP) DKK, Søren Hecht Petersen (SHP)
pleret med, at HRA i sit valgoplæg til Dansk
DKK, Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ)
Kennel Klubs bestyrelsesvalg har anført,
FJD, Ove Nissen Nielsen (ONN) Dommer- at han går til valg på mandat fra FJD’s 13
udvalget og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) specialklubber. Dette er ikke korrekt, idet
sekretær.
flere klubber klart har markeret, at de ikke
FFJ møder som substitut for afgået næststøtter hans mandat.
formand i FJD Anton Dahl. Der var afbud
fra Henrik Raae Andersen.
Følgende mistillidsvotum blev vedtaget:
Mødet var indkaldt med skrivelse dateret
Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelse
11. december 2014 bilagt motivering fra
har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde
Danmarks Jægerforbunds (DJ) bestyrelsesden 14. januar 2015 vedtaget, at Henrik
repræsentanter.
Raae Andersen pga. manglende troværdighed og fejlagtige oplysninger til DJU’s beReferat
styrelse ikke ønsker at samarbejde med ham.
PV bød velkommen.
Således præciseret ønskes han ikke under
A.Grundet bestyrelsesmedlem Henrik
nogen omstændigheder valgt som bestyrelRaae Andersens (HRA) fremtoning og
sesrepræsentant for nogen organisation.
urigtige oplysninger (set fra DJ’s repræsentanters side) i flere situationer. HRA
B. Valg til DJU’s udvalg.
viser mangelfuld respekt for bestyrelsen
DJU’s sekretariat havde modtaget forslag
og udvalgene i DJU.
til kandidater til de pladser i DJU’s udvalg,
Som motivering for punktet var fremsendt hvor der er valg i 2015.
et notat, hvori det er konstateret, at HRA’s
Følgende blev valgt: Joakim Skovgaard
udtalelser over for DJU’s bestyrelse i flere
Larsen blev genvalgt til Dommerudvaltilfælde er usande. Som dokumentation
get. Poul Bislev blev genvalgt og Anders
for en påstand om manglende tillid til et
Varming blev valgt til Markprøveudvalget.
DJU-bestyrelsesmedlem fra den samlede
Martin Bjørn Hemme blev valgt til Slæb- og
kontinentale FJD-gruppe havde PV talt med apporteringsprøveudvalget.
nogle fra denne gruppe og kunne konstatere, Mødet sluttede kl.20,45.
at det ikke var sandt. Endvidere var modAage Stenhøj Jørgensen
taget en mail fra fuldbrugsprøveudvalgets
Referent
formand, som benægtede, at han havde indgået en aftale med HRA, som denne oplyste
DJU’s bestyrelse om jfr. DJU’s bestyrelses- Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde
mandag den 16. februar 2015 kl. 18 i Ejbyreferat fra den 11.06.2014 punkt 2.
hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.
DJU’s bestyrelsesmedlemmer havde den
27.12.2014 med post modtaget en skrivelse
fra HRA, hvori han anførte, at DJU ikke kan Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ,
afholde bestyrelsesmøder, før der har været formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein
Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK,
valg til formand og næstformand i FJD’s
Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Flemming
bestyrelse i maj måned 2015. Endvidere
Fugle Jørgensen (FFJ) FJD, Ove Nissen Nielundrede han sig over, at man havde aflyst et
sen (ONN) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen
bestyrelsesmøde i oktober 2014 pga. mang(AASJ) sekretær.
lende sager og emner til behandling, når der
to måneder efter indkaldes til et ekstraorDen 16. februar kl. 11.06 indløb der en meddinært bestyrelsesmøde. Derudover påtalte
delelse pr. mail fra Henrik Raae Andersen
han med henvisning til en bemærkning på et (HRA), hvor han meddelte, at han ikke vil
elektronisk medie, at der er sket et brud på
deltage i bestyrelsesmødet, da han som tidlifortroligheden i denne sag.
gere anført fastholder, at FJD ikke kan være
Til det første kan det konstateres, at der
behørigt repræsenteret på DJU’s bestyrelsesikke er noget til hinder for, at FJD udpeger
møder, før der har været afholdt valg til FJD’s
en midlertidig substitut til at møde på DJU’s formandskab i maj 2015.
I en skrivelse fra HRA modtaget den
bestyrelsesmøde, som det hidtil har været
27.12.2014 konstaterede han, at det ikke vil
kutyme. Der ses ikke at være noget i FJD’s
være muligt for DJU at afholde møder før efter
vedtægter, som hindrer, at FJD fylder sine
maj 2015, først da er FJD og især den engelske
pladser i DJU med substitutter, indtil der
gruppe igen behørigt repræsenteret. Der henhar været nyvalg til formands- og næstforvises til punkt 10.3, hvor DJU’s opfattelse af
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denne påstand fremgår.
Endvidere var meddelelsen vedlagt HRA’s
beslutning om, at han ikke vil modtage det
mistillidsvotum, der blev besluttet på DJU’s
ekstraordinære bestyrelsesmøde den 14. januar
2015.
PV bød velkommen til det ordinære bestyrelsesmøde.
1.Dagsorden fastlægges
Det udsendte forslag til en dagsorden blev
vedtaget.
2. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet 11. juni 2014 samt opfølgning
af ikke afsluttede sager.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Herefter drøftede man forskellige ikke afsluttede sager og aftalte, hvad der skulle ske med
dem.
Der udspandt sig en længere debat om, hvorledes DJU skal forholde sig i forhold til prøver
for stående jagthunde, hvis regler ikke vedtages i DJU’s regi, men godkendes af DKK til
registrering i Hundeweb efter henvendelse fra
specialklubber. Det gælder bl.a. tyske prøver,
som nogle klubber afholder i Danmark. Korthaarklubbens Derby prøve til eksempel har
fået regelsættet godkendt af DKK’s bestyrelse
med henblik på, at resultaterne kan registreres
i Hundeweb. Som det er nu, stambogsføres
resultatet ikke som en markprøvepræmiering,
der giver adgang til et Certifikat på en udstilling. Det blev også påpeget, at prøverne skal
overholde de dyreetiske regler, der gælder i
Danmark.
Det blev besluttet at afvente, hvad der sker i
FJD’s bestyrelse fremover. Sagen bør efterfølgende tages op i DJU, så uklarheder kan blive
afklaret
3. Meddelelse fra organisationerne
Der var ingen meddelelser fra DJ og FJD.
DKK: EP oplyste, at DKK har indkøbt nyt
udstyr til online kritikskrivning på tablets, så
ringsekretærerne nu indskriver udstillingskritikker direkte på Hundeweb via internettet.
Fællesmødet den 7.02.2015 mellem DJU’s
bestyrelse, udvalg og FJD’s bestyrelsesmedlemmer blev kort evalueret. Man var enige om,
det havde været et godt og konstruktivt møde,
hvor der var fuld opbakning til DJU’s struktur
og arbejdsområde. KH kunne konstatere, at
organisationen hænger sammen, og repræsentanterne fra DJ’s hundeudvalg syntes, det
havde været en rigtig god oplevelse. Fremmødet havde også været fint. En aktion for at få
aflyst mødet var blevet afværget.
4.0. Dommerudvalget
4.1. Dommerudvalgets rapport
Dommerudvalget (DUV) havde fremsendt
en rapport med en orientering om status for
uddannelsen for nye markprøvedommere, som
blev taget til efterretning.
DUV havde fremsendt forslag til ny ordførende dommer på DM 2015 for kontinentale
racer, da reserven Niels Erik Kromann var
indtrådt som ordførende dommer i 2014. Det
blev vedtaget, hvem der inviteres som ny
ordførende dommer og ny reserve.

4.2. DUV’s regnskab og budget
DUV har forbrugt i alt t.kr. 92,5 i forhold til et
budget på t.kr. 133,0. Favøren skyldes, at DUV
kun har brugt t.kr. 9,0 til møde- og kørselsudgifter i forhold til et budget på t.kr. 25,0. Dette
skyldes bl.a., at nogle af udvalgsmøderne
er holdt i forbindelse med aspirantkurset og
dommermødet. Udgifterne til aspirantkurset og
dommermødet beløb sig i alt til t.kr. 79,6, hvor
budgettet var på t.kr. 98,0.
Budgettet for DUV i 2015 er udarbejdet i
samråd med udvalgets formand. Budgettet til
aspirantud-dannelse dækker udgifter til et nyt
hold dommerelever og eksamen for et hold
dommeraspiranter.
4.3. Godkendelse af dommerelever efter
høring
Der var to ansøgninger til behandling efter
høring. Den ene blev godkendt, mens den
anden, der kræver en dispensation, ikke blev
godkendt.
DUV sætter fremover en dato som tidsfrist
for årets ansøgninger til dommeruddannelsen.
Denne sættes på DJU’s hjemmeside.
4.4. Forslag til ændring af regler for Skovfugleprøven
DKK’s udvalg for stående jagthunde havde
fremsendt et ændringsforslag til reglerne for
Skovfugleprøver. I første omgang søges om
en 1-årig dispensation fra kravet til 1. præmie
i ÅK/BK, således at markprøvepræmierede
hunde allerede i 2015 kan deltage.
PV anførte, at forslaget, der er modtaget
den 14.02.2015, næppe har nået at være til
behandling i organisationerne og i FJD’s specialklubber. Behandlingen bør derfor udskydes
til næste møde.
Herefter var der en diskussion om forskellige problemer i forbindelse med prøven, bl.a.
lodsejernes ængstelse over risikoen for, at
afprøvede hunde kunne gå af hånd og begynde
at jagte hjortevildtet i skovene. På den ene side
vil man gerne invitere mange til at deltage på
den spændende prøve, og på den anden side
skal man sikre sig, at hundene er dresserede
og i hånd.
Efter en debat blev det vedtaget, at behandling af forslaget fortsætter i organisationerne.
5.0. Markprøveudvalget
5.1. MUV’s rapport
Markprøveudvalget (MUV) havde fremsendt
en rapport, som bl.a. indeholdt en vurdering
af afviklingen af DM 2014, et modtaget tilbud
om at holde DM for engelske racer i de næste
5 år, markprøveplaner for 2015, 2016 og 2017
og spørgsmål til krav om koordinering af
udenlandske prøver i Danmark. Endvidere et
ønske om at få bekræftet MUV’s skabelon til
datoer for forårsmarkprøver, problemet med
forbud mod at nedlægge fasaner på brugs- og
vinderprøver samt spørgsmål om antal efterårsvinderprøver for kontinentale racer.
Mht. DM fremover udtalte PV, at DM er et
fælles arrangement for både engelske og kontinentale hunde. Der var herefter flere indlæg
om den vedtagne treårige turnus i landsdelene
skal fastholdes. Man var enige om, at lange

køreafstande med spildtid skal undgås f. eks.
ved at have to mødesteder.
Det blev besluttet at sige pænt tak for tilbuddet, og stor ros til terrænerne ved afvikling af
DM i 2014. Indtil videre fastholdes den 3 årige
turnus i landsdelene
Engelsk Setter Klubs formand Erling Clausen
har fremsendt en opfordring om at rykke
forårets prøver en uge frem. MUV har tidligere
behandlet en lignende henvendelse. Efter en
debat er MUV blevet enige om at anbefale, at
man fastholder de terminer, som er nedfældet i
planerne for de næste par år. Det afgørende argument for MUV’s indstilling er, at den første
weekend i marts fortsat bør være til rådighed
til lokale markprøver, som er vigtige dels som
instruktion for nye hundeførere og dels kan
benyttes til at uddanne nye markprøvedommere. Det må være muligt, at DJU én gang for
alle tager stilling til placeringen af den første
forårsmarkprøve, så MUV ikke skal behandle
disse forslag hvert andet år, når den ene eller
anden sender forslaget frem.
PV var enig i argumenterne for at bevare den
første weekend i marts til lokale markprøver. I
øvrigt kan der komme sne i marts, som vender
op og ned på alle planer.
Efter en kort debat, besluttede DJU én gang
for alle, at MUV’s hidtidige skabelon for forårsmarkprøver fastholdes.
Skal udenlandske prøver holdes uden for
MUV’s koordinering af prøvedatoer?
Der fulgte herefter en debat, hvor flere var
enige om, at hvis der inden for organisationerne arrangeres prøver, som ikke er medtaget
i MUV’s planer, bør disse lægges på de datoer,
som i forvejen er reserveret til pågældende
organisations markprøver.
MUV er blevet gjort opmærksom, at der på
nogle brugsprøver og efterårsvinderprøver
var blevet nedlagt forbud af terrængiverne
mod, at der blev fældet fasaner i situationerne.
Efter det oplyste var der betalt terrænleje iht.
gældende maksimumssatser.
Der fulgte herefter en debat om problematikken. Man blev enige om at holde problemet
under observation.
Der var enighed om at fortsætte med den 6.
vinderprøve for kontinentale racer..

foreslår uændrede startgebyrer.
7.0. Fuldbrugsprøveudvalget
7.1. FUV’s rapport
FUV havde fremsendt en rapport, hvoraf det
bl.a. fremgik, at der på 10 fuldbrugsprøver var
startet 101 hunde, hvilket er en fremgang på
13,5% i forhold til 2013. De deltagende hunde
er meget velforberedte, hvilket giver en relativ
høj præmieringsprocent på over 50. Et forsøg
med to tilmeldingsdatoer kunne ikke administreres tilfredsstillende.
Rapporten blev taget til efterretning.
7.2. FUV’s regnskab og budget
FUV havde fremsendt et udkast til regnskab
for 2014. Da opstillingen af dette regnskabsudkast ikke muliggør en indpasning i DJU’s
samlede basisregnskab, vil Økonomiudvalget
arbejde videre med problematikken, så der i
samarbejde med FUV’s nye kasserer bliver opstillet et regnskab med en opdeling, der svarer
til tidligere års specifikationer.
7.3. FUV’s forslag til ekstra vejledning
FUV havde kort før mødet fremsendt forslag
til en ekstra dommer- og prøveledervejledning.
Efter en kort debat blev det besluttet, at den
fremsendte ekstra vejledning kan benyttes
ved prøverne i 2015, dog har DUV forslag
til enkelte mindre ændringer. FUV bedes
fremkomme med en tidsplan for arbejdet med
egentlige regelændringer, hvor man forventer,
at FJD igen også kommer med i samarbejdet.
8.0. Økonomiudvalget
8.1. ØUV’s rapport
ØUV havde fremsendt en rapport, hvori der
blev gjort rede for diverse afvigelser mellem
regnskabet og budgettet for 2014. Endvidere
var der i rapporten en motivering for de opstillede tal i budgettet for 2015.

8.2. Regnskab og budget
Regnskabet for 2014 udviser et driftsresultat
på t.kr. 135,9, hvilket er t.kr. 115,1 bedre end
budgetteret.
Den væsentligste årsag til afvigelsen er:
- t.kr. 22,5 kr. større indtægter end budgetteret.
Startafgifterne på t.kr. t.kr. 203,5 svarer til
5.2. MUV’s regnskab og budget
5.814 starter på prøver i DJU’s regi.
Markprøveudvalget har en nettoudgift på t.kr.
-mindre udgifter til møde- og kørselsudgifter,
53,2 mod et budget på t.kr. 49,0. Der henvises prøvelederseminar, aspirantkursus og domtil regnskabet for DM for yderligere informamermøde end budgetteret.
tion. Det kan konstateres, at det er dyrere at
Efter en debat med afklaring af forskellige
bo på hotel end på vandrehjem. Budgettet for
spørgsmål blev regnskabet taget til efterretDM foreslås hævet efter samråd med udvalgets ning.
formand.
Forslaget til budgettet for 2015 udviser et
driftsresultat på t.kr. 251,0. Da organisatio6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget
nernes opsparede kapital pga. af førnævnte
(SAU)
driftsresultat er steget, foreslås det, at organisa6.1. SAU’s rapport
tionernes indskud i 2015 bliver mindre end det
Der var modtaget en rapport fra SAU, som
budgetterede driftsresultat.
bl.a. oplyste, at der havde været afprøvet i
Herefter gennemgik man forslaget til budget
alt 288 hunde med en præmieringsprocent
for 2015.
på 56,25%. Tilmelding via Hundeweb forløb
Det blev foreslået, at man bør overveje at
godt.
stryge tilskuddet til Jagthunden, og lade referaRapporten blev taget til efterretning.
terne alene stå på DJU’s hjemmeside med links
til specialklubbernes hjemmesider. Dette af6.2. SAU’s regnskab og budget
fødte en længere debat med argumenter for og
Udvalget har et overskud på t.kr. 7,8. Udvalget imod. Til sidst blev man enige om at fortsætte
www.fjd.dk
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med at sende referater til Jagthunden og betale
det hidtidige tilskud. Endvidere opfordres
DJU’s udvalg til at komme med forskellige
oplysninger i deres egen klumme i Jagthunden.
Efter at have gennemgået hele budgettet blev
man enige om at opkræve t.kr. 120 i 2015 i
indskud fra organisationerne for 2015 (DJ 60,
DKK 30 og FJD 30).
9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet
På fællesmødet den 7. februar mellem DJU’s
bestyrelse og udvalgene fremlagde WEB-udvalget en fyldestgørende beretning af udvalgets arbejde gennem de sidste par år, ligesom
de kort redegjorde for de tiltag, der var taget
inden dette udvalg blev nedsat.
PV foreslog, at udvalget ændres fra et ad hoc
udvalg til et fast udvalg
Dette medførte en kort debat om behovet
for hjælp, når der akut opstår problemer for
en prøveleder, samt hvilken kompetence
udvalgsmedlemmerne skal have i forhold til
at få adgang til Hundeweb. Det blev besluttet at bede udvalget komme med et forslag til
kommissorium, hvor kompetencen i forhold til
systemet er beskrevet udførligt.
10.0. Indberetninger m.m.
10.1. Skrivelse dateret 16.01.2015 fra Anton
Dahl
DJU’s bestyrelse havde modtaget en skrivelse
fra Anton Dahl, hvori han udtrykte stor skuffelse over, at der i DJU’s bestyrelse sidder et
særdeles utroværdigt medlem, som åbenlyst
har fremvist en fortrolig skrivelse til en person,
der har indrykket et indlæg på Facebook om
skrivelsens indhold. Anton Dahl er 100%
sikker på, at selvsamme bestyrelsesmedlem
er med til at formulere et mistillidsvotum til
Henrik Raae Andersen på det ekstraordinære
bestyrelsesmøde den 14. januar 2015. Han
bemærker, at troværdigheden til et sådant
mistillidsvotum derfor ikke er DJU værdigt og
opfordrer hele bestyrelsen at overveje at gå af.
Anton Dahl har også et forslag til en ændring
af bestyrelsens fremtidige størrelse. Anton
Dahl har udsendt skrivelsen via mail til alle
FJD’s bestyrelsesmedlemmer.
Behandlingen af denne sag er refereret under
punkt 10.2.
10.2. Indberetning af person fremsendt af
Anton Dahl 17.01.2015
DJU’s bestyrelse havde modtaget en indberetning af den person, der er nævnt under
punkt 10.1. for i utide at videregive fortrolige
oplysninger på Facebook om et konkret møde
i DJU. Indberetningen var også sendt til alle
FJD’s bestyrelsesmedlemmer via mail.
Det kunne konstateres, at Anton Dahl har
forbrudt sig mod et hævdvundet fortrolighedsprincip ved at offentliggøre indklagedes navn
over for en større personkreds, før sagen er
behandlet i DJU’s bestyrelse.
PV fremlagde sit forslag til, hvorledes der
skal svares på de to skrivelser. Efter en debat
blev følgende besluttet:
Bestyrelsen afviser hans indberetning af
personen som værende grundløs. Begrundelsen er, at de citater fra facebook, som Anton
Dahl henviser til, alene ses at indeholde dels et
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spørgsmål om, hvorvidt nogen kan bekræfte, at
et møde er berammet med et nærmere angivet
dagsordenpunkt, dels en personlig kommentar
om, hvad der videre bør ske i en sag, der har
været omtalt i et offentliggjort referat fra et
DJU-bestyrelsesmøde den 14.01.2015.
Anton Dahls brev af 16.01.2015 indeholder
desuden en kritik af DJU’s bestyrelse og sekretær. Bestyrelsen afviser hans kritik af sekretæren som uunderbygget og allerede derfor
grundløs. Hans kritik af bestyrelsen munder ud
i en opfordring til, at hele bestyrelsen træder
tilbage. Bestyrelsen har derfor fundet det
rigtigst at videresende denne del af brevet til
de organisationer (DJ, DKK og FJD), som har
udpeget medlemmerne af DJU’s bestyrelse.
Bestyrelsen bemærker dog, at man deler hans
beklagelse af, at det brev, han omtaler, tilsyneladende har været kendt i en videre kreds forud
for det pågældende møde, men udsendelsen af
brevet/dagsordenen var ikke forbundet med et
egentligt tavshedspålæg, idet der var tale om
en drøftelse af interne samarbejdsforhold og
ikke om en personsag, hvor der kunne blive
tale om formelle sanktioner.
Bestyrelsen agter ikke at foretage sig videre i
anledning af hans breve.
10.3. Indberetning af DJU’s bestyrelse
fremsendt af Langhårklubbens bestyrelse
22.01.2015
Langhårklubbens (LHK) bestyrelse har med
personlige underskrifter indberettet DJU’s
bestyrelse, idet de konkluderer, at der i DJU’s
bestyrelse og/eller sekretæren sidder en person, der har lækket en hemmelig dagsorden indeholdende en personsag til føromtalte person
under punkterne 10.1. og 10.2. LHK’s bestyrelse konkluderer, at alle medlemmer i DJU’s
bestyrelse er utroværdige, da de har siddet et
fortroligt brev dateret 22. december 2014 fra
Henrik Raae Andersen (HRA) overhørigt og
vælger at fastholde mødet den 14. januar. Dette
fortrolige brev har HRA efterfølgende sendt
til alle FJD’s bestyrelsesmedlemmer. LHK’s
bestyrelse anklager også DJU’s bestyrelse for
at overtræde DJU’s vedtægter, når de medtager
en substitut for de engelske specialklubber
i stedet for Anton Dahl, der har nedlagt sin
bestyrelsespost i DJU og næstformandsposten
i FJD. LHK’s bestyrelse finder PV.s indlæg
om valget i DKK stærkt kritisabelt. LHK’s
bestyrelse er af den klare overbevisning, at
DJU’s bestyrelse under indflydelse af Dansk
Ruhår Klub og Dansk Breton Klub har haft til
hensigt at skade HRA’s kandidatur til DKK’s
bestyrelse. LHK’s bestyrelse slutter med at
indstille, at DJU’s samlede bestyrelse træder
tilbage. Indberetningen er sendt til alle FJD’s
bestyrelsesmedlemmer pr. mail.
PV fremlagde sit forslag til, hvorledes der
skal svares på denne indberetning. Efter en
debat blev følgende besluttet:
DJU’s bestyrelse har fundet det rigtigst at videresende indberetningen til de organisationer,
som har udpeget DJU’s bestyrelsesmedlemmer, da den ikke kan behandle en indberetning
mod dem selv.
I indberetningen rettes der også kritik mod
bestyrelsens sekretær. Bestyrelsen afviser
denne kritik som uunderbygget og allerede
www.fjd.dk

derfor grundløs.
Bestyrelsen bemærker, at man ligesom
LHK’s bestyrelse finder det beklageligt, at det
brev/dagsorden, der omtales i indberetningen,
tilsyneladende har været kendt i en videre
kreds forud for det pågældende møde, men
udsendelsen af brevet/dagsordenen var ikke
forbundet med et egent-ligt tavshedspålæg,
idet der var tale om en drøftelse af interne
samarbejdsforhold og ikke om en personsag,
hvor der kunne blive tale om formelle sanktioner.
Bestyrelsen bemærker endvidere, at baggrunden for, at det blev accepteret, at Flemming
Fuglede Jørgensen deltog i et ekstraordinært
DJU-bestyrelsesmøde som substitut var, at
DJU’s vedtægter ikke indeholder bestemmelser, som er til hinder for, at organisationerne
kan møde ved en substitut, hvis det ordinære
medlem ikke kan deltage i et møde, hvilket
der også er langvarig tradition for. Under
mødet blev det af bestyrelsen blot noteret, at
der heller ikke i FJD´s vedtægter sås at være
bestemmelser, som var til hinder for den
nævnte tradition, idet denne situation slet ikke
er omtalt i FJD´s vedtægter.
10.4. Indberetning af DJU’s bestyrelse fremsendt af Dansk Münsterländer Klubs bestyrelse
6.02.2015
Dansk Münsterländer Klubs (DMK) bestyrelsesmedlemmer har med personlige
underskrifter indberettet DJU’s bestyrelse.
Indberetningen er på flere punkter en kopi af
LHK’s bestyrelses indberetning, dog indberettes DMK’s formand HRA ikke. Indberetningen
slutter med en indstilling til at hele bestyrelsen
og sekretæren omgående trækker sig tilbage.
Indberetningen er offentliggjort på DMK’s
hjemmeside.
PV fremlagde sit forslag til, hvorledes der
skal svares på denne indberetning. Efter en
debat blev det besluttet at sende et brev, der indeholdt de samme formuleringer som i brevet
til LHK’s bestyrelse.
11.0. Valg til Dommerudvalget
Da Joakim Skovgaard Larsen fra 1. maj 2015
skal arbejde i Holland i de næste 4 år, skal der
vælges et nyt engelsk dommerudvalgsmedlem.
Flemming Sørensen var foreslået som nyt
medlem og blev valgt.
12. DJU-nålen
AASJ fremlagde et forslag til hvem, der opfylder reglerne for tildeling af DJU-nålen. Det
blev vedtaget.
13.0. Næste møde
Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 17,30 i Ejbyhallerne
14.0. Eventuelt
PV overrakte en vingave til Søren Hecht Petersen som dels en forsinket fødselsdagsgave og
dels en tak for hans bestyrelsesarbejde.
Mødet sluttede kl. 21,40
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

DANSK RUHÅR KLUB
www.ruhaar.dk

Klubredaktør:
Lars Hansen, Gøddinghusevej 26
7183 Randbøl. Tlf. 20 30 14 20
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

Fremad folkens!
I sit digt ”hilsen til forårssolen” skriver
Benny Andersen udover, at der beskæres i
buskadser og budgetter:
”Lad kun falde, hvad der knapt kan stå….”
og videre i samme vers – ”jeg blir tom i
hjernen, træt i sjæl og krop, men når forårssolen skinner, står jeg op.”
Forårssolen skinner og det gør den også
over FJD. På det sidste møde i slutningen
af februar tog vi et skridt fremad. Vi fik
et nyt midlertidigt formandskab på plads.
Deres fornemste opgave er at kigge fremad
og få skuden rettet op. Og det er vi i DRK
helt med på. En række klubbers indlæg i et
tidligere nummer af Jagthunden, hvor de
lovede bål og brand og rystede med sablerne
overfor DRK og vores fremtid i FJD, må vel
være det man på godt gammel dansk kalder:
”En fis i en hornlygte”. Dem om det. Vi er
på banen og ser fremad.
Det er ingen hemmelighed, at vi er ganske
godt tilfredse med udfaldet af valget til
DKK’s bestyrelse. Vi ønsker Conni Jakobsen stort tillykke med valget og rigtig go’
vind med det fremtidige arbejde i DKK. Det
får hun brug for.
JET -TEST. De rare mennesker i noget de
kalder Område Vendsyssel lagde terræn til
testen af JET 1 – jagtegnethedstesten som

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Ruhår Klub lørdag d. 18
april kl 13.00 på Fyn, Fjelsted skovkro
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af tre stemmetællere
3. Aflæggelse af årsberetning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revide
ret årsregnskab
5. Valg af bestyrelse og to suppleanter
Torben Mørup (modtager genvalg)
Lars Hansen (modtager genvalg)
6. Valg af to revisorer og en suppleant
7. Valg af medlem til FJD
8. Indkomne forslag
9. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde

vi barsler med i bestyrelsen. Den test forløb Skovkro.
Knæk og bræk til de af jer der kæmper om
rigtig godt. Et er skrivebordsarbejdet og regelsættet, som Annnette Laursen med hjælp hæder og ære på forårets markprøver og til
alle husk:
fra andre gode folk har udarbejdet, noget
andet er hvordan virker det i praksis? Der
”Men når forårsolen skinner, lever jeg!”
blev høstet mange gode erfaringer under
Torben Mørup
Formand
testen og der bliver arbejdet på at få stablet
endnu en test på benene på Sjælland.
”Jeg er sikker på, at vi har fat i noget af det
rigtige” – er Annette Laursens konklusion
på den første test. Det tror vi alle sammen
på.
En stor del af det årlige kontaktmandsmøde blev brugt til at justere den markedsføringsplan Søren Hecht har stået i spidsen
for at få lavet. Den er ambitiøs og har en
målsætning til udgangen af 2018 med følgende overskrifter:
•
Øge antallet af hvalperegistreringer – generobre 4. Plads på DKK’s liste
•
Øge antallet af medlemmer fra
1300 til 1500
•
Fastholde medlemmerne over en
længere årrække – og især ny indmeldte.
Hvordan vi vil gøre det, kan du får svar på
hvis du møder op til DRK’s store årlige og
vigtigste begivenhed – generalforsamlingen!
Vi glæder os til at se mange af foreningens medlemmer d. 18. April på Fjelsted
senest 3 uger inden generalforsamlingen.
Indkomne forslag fremlægges på klubbens
hjemmeside. Dansk Ruhår Klub er vært ved
fælles kaffebord.
Overrækkelse af pokaler: Husk at indsende
resultater (Og evt point beregning) hvis du
og din hund er kvalificeret til en af de pokaler der overrækkes på generalforsamlingen.
Resultatliste på aktuelle hunde bedes sendt
til pokal administrator Poul Erik Rasmussen Åvangen 25, 5771 Stenstrup Telefon:
22232362 mail:pokaler@ruhaar.dk senest
23 Marts 2014
Nedenstående pokaler uddeles:
Chr. Stilling-Andersens vandrepokal af
1938, til den ruhår der har opnået højest
antal point på fuldbrugsprøve i 2010
Dambo pokalen, til den mest vindende ruhår
på markprøve efter et pointsystem.
Kennel Kragborgs vandrepokal, til mest
www.fjd.dk

vindende ruhår efter et pointsystem.
Hjortekærs vandrepokal - til opdræts- og
avls klasser. Mest vindende på udstilling.
Olaf Paulsens mindetallerken (klubårsvinder), yngste jagtchampion.
75 års jubilæumspokalen, til yngste hund
med 1. præmie på fuldbrugsprøve.
Birkemosens vandrepokal, mest vindende
ruhår efter et pointsystem.
Kennel Hedeagers vandrepokal, til yngste
hund med bestået ræveslæbprøve.
Pokalernes proportioner kan ses i Dansk
Ruhår Klubs Årbog og husk at returnere
pokalerne senest 16 marts og gerne før!!!
Dagsorden jvf klubbens love, følg med på
www.ruhaar.dk og klubbens facebook side
hvor vi løbende informere.
Bestyrelsen
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Quinde træn din ruhår

” Træffetid ”
Er der noget, du ønsker at drøfte med
bestyrelsen, så er du velkommen på et af
vores bestyrelses møder. Vi har afsat den
første time af hvert møde til ”træffetid”,
men fortrækker du et andet tidspunkt, så
kan det naturligvis aftales. Kontakt en fra
bestyrelsen og meld din ankomst

8. - 10. maj 2015
• Er du kvinde?
• Har du lyst til at træne med din eller familiens Ruhår?
• Har du lyst til at lære andre kvindelig
hundefører at kende og dele erfaringer med
dem?
Kan du svare ja til spørgsmålene, så tilmeld
dig DRK’s weekendkursus for kvindelige
hundefører d. 8.-10. maj 2015. Indkvartering vil i år være på Ølgård Hærvejsherberg,
Randbøl.
Kurset afholdes i Randbøl-området, (Vejle –
Billund) og der bliver mulighed for at træne
vandarbejde, apportering, schweiss, mm.
Kurset starter fredag aften og slutter søndag
eftermiddag.
Du får mulighed for at træne på dit og hundens niveau, så tøv ikke med at tilmelde dig,
selvom du er nybegynder! Tilmelding senest
den 1. april 2015 på
www.ruhaar.dk
Vi håber at se mange såvel kendte som
ukendte ansigter.
Ved spørgsmål kan Tanja Harbo kontaktes

Årbog 2013
Årbogen er udkommet, har du bestilt og
ikke modtaget den, eller ønsker at bestille
den, tag kontakt til Søren Hecht på kasserer@ruhaar.dk eller 2049 4839
Kontingent 2015
Betaling af kontingent (sidste frist) rykkes
fra 28 feb. til 01. feb. betaling af årbogen
skal være inde inden den går i trykken.

Dansk Ruhår Klub ´s
kalender 2015
Foto: Anette Laursen.

på tlf. 27 62 46 04, eller følg med på hjemmesiden.
På udvalgets vegne
Tanja Harbo

Weekendkursus, også for mænd
Efter utallige opfordringer fra mange af
klubbens mænd, de vil også på weekendkursus, tager vi udfordringen op og ser om der
er opbakning og lyst til sådan et kursus .
Weekenden 29/5 til 31/5 afholder Dansk
Ruhår Klub internatkursus. Vi skal have
base på Ølgård Hærvejsherberg, Randbøl.
På kurset vil der være mulighed for at

arbejde med hunden på forskellige niveauer
indenfor vand, spor, lydighed osv. Hold øje
på hjemmesiden for mere information.
Eller kontakt Annette Laursen, 21183123 for
yderligere oplysninger.
Og der er stadig ledige pladser, vi venter
på alle dem der har ønsket dette weekend
tilbud, så kom nu frit frem.
Foto: Anette Laursen.

Lørdag d. 18. april 2015: Generalforsamling Fjelsted skovkro kl 13.00
Lørdag d. 09. maj 2015: Q-weekend i
Randbøl området
Søndag d. 10. maj 2015: Q-weekend i
Randbøl området
Lørdag d. 30. maj 2015; Weekend kursus
for alle
Søndag d. 31. maj 2015: Weekend kursus
for alle
Søndag d. 14. juni 2015. FJD udstilling
Vissenbjerg
Lørdag d. 08. aug 2015: DRK udstilling i
Bredsten

Foto: Anette Laursen.

Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter
Alle fotos: Anette Laursen.

Hirtshals området:
Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330
Dronninglund, tlf: 60130423 E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk
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Fuldbrugsprøve træning kontakt Steen Larsen 60
13 04 23
Schweiss træning kontakt Steen Larsen 60 13 04 23

Thisted området:

Sørensen, 81284918, 2 dage før.
Apporteringstræning i Sevel, kan aftales ved
henvendelse til Poul Sørensen, 81284918.

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

Hobro området:

Schweisstræning i Sevel Mandag den 13/4- og
mandag den 20/4- kl. 17.00. Tilmelding til Poul

Lokal schweissprøve 2015: bliver afholdt lørdag d.
2/5. Nærmere informationer kommer snarest.

www.fjd.dk

Kontaktperson: Peter Krebs Brorsen 4196 5654
e-mail: hobro@ruhaar.dk

DANSK RUHÅR KLUB
Ræveslæbstræning:
Tirsdag d. 28 Juli starter vi i Hadsund. Herefter
trænes der de efterfølgende 4 tirsdage. Tilmelding
til Jan Bartholomæussen på tlf 20837881
Torsdag d. 30 Juli starter vi i Urhøj ved Farsø.
Herefter trænes der de efterfølgende 3 torsdage.
tilmelding til Allan Nordkvist på tlf 51766490
Officiel ræveslæbs prøve bliver afholdt torsdag d.
27 August i Urhøj. tilmelding via hundeweb eller
kontakt Allan Nordkvist

Randers området:
Kontaktperson: Jesper Kjærgaard, Ramten skovvej
10, 8586 Ørum Djurs
Telefon: 5134 9034, E-mail: tinakjaergaard@yah00.
dk
Programmet for resten af 2015 kommer senere.
Almindelig jagthundedressur og apportering i
samarbejde med Djursland jagthundeklub, Jagthundeklubben 1970 og Hammershøj jagtforening,
kontakt en fra udvalget så hjælper vi med kontakt til
træningsområder

Herning området:

i år, at ruhårsfolk kan deltage, så fremt der er plads.
Tilmelding til : Steen Kirk Jensen, Tlf. 61467501
- senest d. 5. Juni 2015. Max 20 deltagere. Gebyr:
400 ,- kr. afregnes første trænings aften.
Fuldbrugstræning
Mandag d. 15. Juni 2015 er opstart, og mølgende
mandage frem til den første fuldbrugsprøve i September. Mødested: Hundeskoven, Rindkøbing kl.
18.30. Tilmelding til: Ole Sørensen, tlf. 40565626 senest d. 10. Juni 2015. Max. 12 deltagere. Deltager
gebyr: 200,- kr. + afregning af vildt. Træningen er i
samarbejde med Korthårsklubben Midt/ Vestjylland.
Anerkendt app.prøve og familiedag:
I samarbejde med Korthårsklubben Midt/ Vestjylland, afholdes der familiedag søndag d. 21. Juni
2015, med anerkendt apporteringsprøve + ræveslæbsprøve. Tilmelding via: www.hundeweb.dk
eller til Laila Bilberg, Agerfeldvej 8, 7550 Sørvad,
senest d. 15. Juni 2015. Der vil endvidere være
mulighed for eksteriør bedømmelse af hundene,
samt sjov apportering på tid. Der kan købes øl, vand
og pølser. Stedet for afholdelsen er ikke endelig på
plads endnu, men kommer på siden senere. Men det
bliver i og omkring midt/ vest jylland.

Kontaktperson: Annette Rasmussen
Frederiksdalvej 71, 8620 Kjellerup Tlf: 8680 2528 2781 2528 e-mail: herning@ruhaar.dk

Marktræning efterår:
Ikke endelig på plads endnu, kommer herind senere,
med hvor og hvornår.

Anerkendt Ræveslæbsprøve:
Fredag d. 24. April 2015. Mødested: Jagthytten
Sdr. Klausie. Tid: kl. 17.30. Tilmelding på www.
hundeweb.dk Der kan også tilmeldes på anerkendt
anmeldelses blanket, som sammen med gebyr
sendes til: Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem. Min. 5 deltagere, dommer: Gorm Henriksen.

Skanderborg området:
Kontaktperson: Camilla Møgelhøj Skanderborgvej
56 7171 Uldum.
Tlf.: 2721 6349 email: skanderborg@ruhaar.dk
Mentaltest
Ligesom sidste år er her muligheden for at få sin
hund mentaltestet. Det foregår 23 og 24 maj 2015
med plads til 6 hunde pr dag. Vi er så heldige at få
svenskeren Claes Hemberg Edsvägen herned igen
for en weekend. I kan læse meget mere om ham og
testen på nedenstående link.
http://www.claesbonskennel.se/298577310
https://docs.google.com/
presentation/d/1twOjzFjAeiFW4mgz1ZuD6d9ntBcbhSjLa4lRaj_0as/
edit?pli=1#slide=id.p
Sted: Springbjerglund Dyrepension Hærvejen 20
7183 Randbøl
Tilmelding til camilla møgelhøj tlf 27216349 eller
på skanderborg@ruhaar.dk senest 1. april 2015 eller
først til mølle.
Pris 600 kr./hund Beløbet overføres ved tilmelding
og refunderes ikke ved afmelding.
Beløbet overføres til reg 9211 konto 4582405161
eller via mobilpay Alder på hund: min 1 år og max
3 år Med i prisen får alle en video med hjem af
hundens test.
Mvh. Camilla Møgelhøj, kontaktmand for Skanderborg/Vejle området

Aabenraa området:
Kontaktpeson. Chris Funda Johannsen. Nørregade
4 Varnæs, 6200 Aabenraa. Tlf. 6165 2592, e- mail:
aabenraa@ruhaar.dk
Familiedag. Den 28. juni 2015 afholdes der familiedag og hundeskue.
Vi mødes kl.10.00 hos Ole Schmidt på Egelund 11,
6340 Kruså.
Tilmelding skal ske til Ole Schmidt på mail adr:
mail@avifauna.dk eller 23706782.
Dagen vil blive brugt på socialt samvær og vi
håber nye som gamle medlemmer af klubben vil
bakke op omkring arrangementet. Vi vil afholde
en anerkendt apporteringsprøve på dagen, samt
holde en konkurrence i Lynapportering – nærmere
information om dagen følger. Vi forventer at dagen
slutter omkring kl.15.00. Der vil være mulighed for
at købe øl/vand samt grillpølser
Ræveslæbstræning Mandag den 3. august 2015
Kl.19.00
Mødested: Ole Schmidt, Avifauna Egelund 11, 6340
Kruså Pris 50kr Tilmelding skal ske til Ole Schmidt
på 23706782
Ræveslæbstræning Mandag den 10. august 2015
Kl.19.00
Mødested: Ole Schmidt, Avifauna Egelund 11, 6340
Kruså Pris 50kr Tilmelding skal ske til Ole Schmidt
på 23706782
Anerkendt Ræveslæbsprøve Mandag den 17.
august 2015 Kl18.00 Mødetid 17.30
Mødested: Søbo Savværksvej 3 6360 Tinglev.
Tilmelding og betaling foregår over Hundeweb! Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb Max. 8 hunde

Egtved området:
Kontaktperson: Benny Bøgh Hansen Kronborgvej
50, Veerst, 6600 Vejen Telefon: 7555 5156
E-mail: grindsted@ruhaar.dk

Esbjerg området:
Vand og slæb træning Stauning:
Onsdag d. 10. Juni 2015 og hver onsdag frem til
VSA prøven i Stauning/ Dejbjerg primo august
2015, træner Korthårsklubben Midt/ Vestjylland
vand og slæb. Mødested: Pumpestation Nord,
Stauning, kl 18.30. Denne træning plejer at være
i samarbejde med ruhårsklubbens omr. Herning,
men da kun få vil yde en indsats for områdets
aktiviteter kan køre, og hjælpe til, bliver det sådan

Kontaktperson: Per Bertelsen T Tonnesensvej 11
6740 Bramming.
Tlf, 4060 7828 Email: esbjerg@ruhaar.dk
Pga arbejdsmæssige problemer har jeg aftalt med
Ole Kørvel at han overtager jobbet som kontaktmand for ruhårsklubben område Esbjerg, indtil en
ny evt kan vælges.
MVH Per Bertelsen.
Kontakt Ole på +45 20803183
www.fjd.dk

Markprøvetræning for nye som gamle hundefører. Der afholdes markprøvetræning den 7. og 14.
august 2015 omkring Varnæs Vi mødes kl.18.00 på
adressen: Varnæsvej 595, 6200 Aabenraa
Tilmelding skal ske til Chris Funda Johannsen på
Tlf. 61652592. Der vil være instruktion i markarbejde til nye hundefører: Gennemgang af marksøg,
brug af vind og terræn. Hvilke krav er der, såfremt
du ønsker at stille på en anerkendt markprøve. m.m.
Pris 100kr pr. hund.
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Lokal Fuldbrugsprøve. Sted og tidspunkt endnu
ikke fastlagt.
Den 13.9.2015 afholdes der en lokal fuldbrugsprøve med alle discipliner på en dag, for de hunde
og hundefører som påtænker, at stille til en af de
anerkendte fuldbrugsprøver i 2015. Der er kun plads
til 6 hunde til prøven, da prøven bliver afviklet på
en enkelt dag. Prøven vil blive dømt af anerkendte
dommere. Pris 400kr pr hund. Tilmelding skal ske
til: Chris Funda Johannsen på Tlf. 6165 2592 eller
cfjohannsen@gmail.com Sidste tilmelding er den
6.9.2015.

Til racedysten er hundene på forhånd kvalificeret
og udtaget af de enkelte specialklubber. Der kan
derudover tilmeldes til apporteringsprøven udenfor
racedysten. Tilmelding og betaling foregår over
Hundeweb! Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb

Fredensborg området:

Kontaktperson: Hanne Buhr 6266 1084 - 2264 3686
E-mail: fyn@ruhaar.dk

Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandhaven
6, 3060 Espergærde. Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk

MAJ:
Dressurtræning / Hvalpemotivation: 06. – 13. –
20. – 27. maj

Schweissinstruktion. Søndag 3. maj kl. 9.00 til ca.
kl. 11.00. Mødested Kelleris Hegn i Kvistgård,
ca. 400 m nord for Kvistgårdkrydset. Vi fortæller
om hvordan du lægger din schweisstræning til rette
og hvad du skal bruge til træningen. Du lægger selv
et kort spor, som du går med din egen hund. Har du
ikke en schweissrem låner du en af os. Prisen for at
deltage er 50 kr.Tilmelding :Kurt Drasbek, telefon
49170208eller mail : Drasbek@post 10.tele.dk

JUNI:
Dressurtræning / Hvalpemotivation: 03. juni
Dressurafslutning. Lørdag d. 06. juni kl. 08.00.
Mødested: Svennekærgård på Højstrup Vibelundvej
5200 Odense V
Lokal ”prøve”, hvor trænerne har tilrettelagt
dagens program for hhv. Unghunde og Åben klasse.
Hundenes færdigheder afprøves indenfor grunddressur, apportering og vandarbejde og bedømmes af
inviterede dommere.
Vi starter med fælles morgenmad kl. 08.00, og
afslutter med kritik af vores hunde samt spisning af
medbragte madpakker.Tilmelding til: Hanne Buhr –
senest 02. juni

FJD-udstilling i Vissenbjerg: Søndag d. 14. juni
DJ´s Udvidede apporteringsprøve, Fyn. Lørdag
d. 27 juni
DJU apporteringsprøve med udtagelse til Racedyst. Søndag d. 28. juni kl. 09.00.
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundvej 5200
Odense V Tilmelding og betaling foregår over Hundeweb! Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb.
JULI:
Slæb og Apporteringstræning. 01. – 08. – 15. –
22. – 29. juli
Hvalpemotivation. Lørdag d. 18. juli kl. 09.3011.00 – i alt 5 lørdage. Mødested: P-pladsen på
Højstrup Vibelundvej 5200 Odense V Pris: 150 kr
Hvalpe / Unghunde:
Begyndertræning for hvalpe / unghunde i alderen
3 – 12 mdr.
Mild opstart af grunddressur
Tilmelding til: Hanne Buhr
-Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse
-Introduktion til foderslæb / kaninslæb
-Socialisering af hundene
-Samvær med andre hundeførere
DJU apporteringsprøve - Racedyst. Søndag d. 26.
juli kl. 09.00 Mødested: oplyses senere…
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Telefonliste:
Hanne Buhr 62 66 10 84 / 22 64 36 86
Jørgen Madsen 23 29 79 59
Ole Mogensen 40 74 15 86
Svend Hansen 65 98 18 85 / 21 70 48 85
HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det
er vigtigt at du tilmelder dig!

Fyn området:

Slæb- og Apporteringstræning. Onsdag d. 10.
juni kl. 19.00– i alt 10 onsdage. Alle onsdage er
mødetid kl. 19.00 Mødested: P-pladsen v. Højstrup
Vibelundvej 5200 Odense V
Pris: Åben klasse : 350 kr Unghunde : 300 kr.
Her arbejdes bl.a. med de discipliner, der indgår i
”Slæb- og Apporteringsprøven”. Apportering af ræv
samt ræveslæb vil af og til indgå i dagens program.
Der er ikke krav om, at den enkelte hundefører til
sidst tilmelder sig ”Slæb- og apporteringsprøven”,
men der opfordres til det…

Hvad skal der ske til næste år? Område Fyn’s mest
vindende ruhår kåres fra DM 2014 til DM 2015.
Tilmelding til: Hanne Buhr

AUGUST:
Slæb og Apporteringstræning. 05. – 12. august
Hvalpemotivation. 01. – 08. – 15. august
Markprøvetræning.
Udvalgte dage i august – datoer følger i løbet af
sommeren. Pris: 75 kr. Såfremt en aften bliver
overtegnet har ruhår fortrinsret. Tilmelding til:
Hanne Buhr
Anerkendt Ræveslæbsprøve. Tirsdag d. 11. august
kl. 18.00
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup
5300 Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen Max. 12 hunde Tilmelding
og betaling foregår over Hundeweb! Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb
SEPTEMBER:
Bubbelprøven. Lørdag d. 19. september kl. 09.00.
Pris: 250 kr. Lokal brugsprøve – prøve udelukkende
for ruhår, hvor der skydes fugle for hundene.
Adgangskrav: bestået DJU apporteringsprøve,
Slæb- & Apporteringsprøve eller Udvidet Apporteringsprøve samt deltaget på anerkendt markprøve.
Der uddeles pokal til 1., 2. og 3. vinder.
Fælles morgenmad. Der afsluttes med kritik af hundene samt spisning af medbragt madpakke. Max. 10
hunde. Tilmelding til: Hanne Buhr
Marktræning for unghunde med fældning af fugl.
Søndag d. 20. september kl. 09.00.
Mødested: oplyses senere… Pris: 250 kr. Adgangskrav: unghunde 10–24 mdr. Max. 10 hunde.
Tilmelding til: Hanne Buhr
Oktober:
Debataften. Onsdag d. 21. oktober kl. 19.00.
mødested: Fraugde Fritidscenter Stat-ene-vej 18,
Fraugde 5220 Odense SØ Fri entre. Debat-/medlemsmøde om året, der gik.

www.fjd.dk

Anderkendt udvidet Apportprøve. Søndag den
7. juni 2015 kl. 9.00 på Hornbækvej mellem
Kvistgård og Tikøb. (der er opsat gule skilte med
apportprøve). Dommere ;Sven Schou, Steen Lund
og Søren Stenhøj Jørgensen. Prøven er for alle
hunde hvor fører er medlem af Jægerforbundet.
Hunden behøver ikke at have stambog. Udover at
vise du kan bestå prøven, kæmper du om kredsmesterskabet i kreds 7 og om en af de 3 pladser
som kreds 7 stiller med til forbundsmesterskabet.
Prøveleder er Kurt Drasbek Sørensen, Strandhaven
6, 3060 Espergærde, Tlf. 49170208 eller mail
Drasbek@post10.tele.dk Tilmelding skal foretages
på hundeweb.dk, eller tilmeldings blanket, som du
finder på www.danskjagthundeudvalg.dk Pris 300
på hunderweb.dk.

DANSK RUHÅR KLUB
Apporteringsprøve . Søndag den 2. august kl. 9.00.
Det er vores egen lokalprøve som AsminderødGrønholt Jagtforening har haft i 50-60 år, men indtil
sidste år var det i Teglstrup Hegn.
Nu er prøven flyttet til Hornbækvej, mellem Tikøb
og Kvistgård. (der er gule skilte opsat ved vejen).
Der kæmpes om 7 pokaler og vi har både alm. og
udvidet prøve og du kan tilmelde dig begge prøver.
Der er pokal til bedste hund, den bedste stående
hund, den bedste ruhår, bedste stående unghund og
bedste ikke stående unghund samt den bedste hund
og den bedste unghund på udvidet prøve. Pris 200
kr. pr. hund og pr. prøve. Der er præmie til alle med
max point. Du tilmelder dig til Kurt Drasbek på
telefon 49170208
Slæb og apportering. Vi starter i løbet af juni måned. Det er kun for stående hunde der har planer om
at gå på slæb og apporteringsprøven. Du tilmelder
dig til Kurt Drasbek, telefon 49170208 eller på mail
Drasbek@post10.tele.dk Tid og sted aftaler vi ved
tilmelding. Det er et krav at din hund er en stabil
Apportør med både fugle og hårvildt. Prisen for at
deltage er 200 kr.
Fuldbrugsprøvetræning. Vi starter i løbet af juli
måned. Det er kun for stående hunde der har
planer om at gå på den 2 dages fuldbrugsprøve
med bl.a. ræveslæb og markarbejde med fældning
af fugl. Du tilmelder dig til Kurt Drasbek, Tid og
sted aftaler vi ved tilmelding. Prisen for at deltage
er 200 kr.

AUGUST
16. Vand-, Slæb og Apporteringsprøve (VSA)
Der afholdes DJU’s vandslæb og apporteringsprøve
i Holbæk. Tilmelding og betaling via hundeweb.
Prøveleder Jeff Jacobsen tlf. 23398698. Adresse:
Oldvejen 20a, 4300 Holbæk.
Yderligere info kan læses her.
24. Marktræning
Mødested Hjelmsømaglevej 99, 4100 Ringsted
(avlsbygninger) kl.8.30 (Morgenkaffe)
Begrænset deltagerantal 8-12 deltagere. Tilmelding
til Søren Nielsen, tlf. 60 49 11 66 (mail soren@
fredskovs.dk). Pris kr. 100,- (konto 5478 2001194 markeret med dato + hundenavn + hundefører).
Hvis d. 24. august bliver overtegnet åbnes for en
gang mere d. 31. august (Mødested Gilsagervej 26,
4100 Ringsted. Kl.8.30 Morgenkaffe)
SEPTEMBER
10. - Afslutning Apporteringstræning (Høje
Taastrup)
Sidste gang på træningsarealerne i Høje Taastrup.
Mindre træning - middag kl. 19.00 som sædvane
med bøffer, ost og rødvin. Kr. 150,-. Tilmelding
nødvendig og bindende enten til Steen (sjs@
teamskov.dk) eller senest d. 3. september 2014 til
træning hos Finn.
Lad os i fællesskab for afsluttet apporteringstræningen og evaluér forløbet...
16. - Marktræning for den øvede hund. Dato og
proportioner er for nuværende uafklarede. Kig på
områdets aktivitetssider som løbende opdateres.
NOVEMBER 26. Dressur- og lydighed (onsdage)
Opstart af dressur i ridehallen. Sidste gang inden jul
med gløgg og æbleskiver er d. 17. december 2014.
Opstart igen i 2015 er 7. januar 2015. Afslutning
og pokal d. 4. februar 2015. Der inddeles i hold på
8-10 hunde.

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen Skælskør Landevej 10 A, 4200 Slagelse. Telefon 5858 4243
Jørn Torp Liselundvej 8, 4200 Slagelse. Telefon
5850 1133 e-mail: slagelse@ruhaar.dk

Efterårsmarkprøve Lørdag d. 29. August 2015, kl.
8.00. Pris 250,-. 2 hold 8-10 hunde på hver. Mødested: Kogangen 9, Sakskøbing.

Bornholm området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløkkegade 14, 3790 Hasle
Telefon: 3018 1625 e-mail: bornholm@ruhaar.dk
Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve.
Lørdag den 20. juni. Kl. 09.00
Prøvested: Nord Bornholm. Tilmelding senest den
6. juni, via hundeweb Prøveleder: Poul-Richard
Ebbesen
DJU´s alm. apporteringsprøve. Lørdag den 8.
august. Kl. 09.00 Mødested: Jydegård, Sursænkevej, Knudsker. Tilmelding senest den 25. juli, via
hundeweb. Prøveleder: Poul-Richard Ebbesen.
Vand, slæb og apporteringsprøve. Lørdag den 8.
august. Kl. 09.00 Mødested: Jydegård, Sursænkevej, Knudsker. Tilmelding senest den 25. juli, via
hundeweb.
Prøveleder: Poul-Richard Ebbesen.

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen Lymosevej 7,
4930 Maribo, tlf 2090 9834

Roskilde området:
Kontaktperson: Finn Storm Jensen Bygaden 11,
2625 Vallensbæk Telefon: 4362 9014 - 2072 5341
Skal primært kontaktes telefonisk E-mail: roskilde@ruhaar.dk
MAJ
26. Apporteringstræning (Holbæk)
Apporteringstræning til vand og slæb samt udvidet
apportering, starter omkring Holbæk mandag d.
26.maj kl. 18.30. Vedr. mødested og tilmelding
til Anders mobil 30460248 eller Søren mobil
60491166
30. - 31. Roskilde Dyrskue Kom og vis din hund
på dyrskuet ved DRKs stand. Område Roskilde står
igen i år for afviklingen af DRKs fremvisning af
vores prægtige hunderace. Der vil være forskellige
events i løbet af dagene. Vi vil meget gerne have
flere hjælpere. Kontakt os!
JULI 27. Racedyst
(vil blive annonceret andetsteds). Udtagelse foretaget i juni.

Familiedag 21. juni. Køge
Ræveslæbstræning Opstart efter 15. juni.
Kontakt Bjarne Bendtsen 24 65 02 74 bb@pap.dk
Træning til Vand- og slæb Tirsdage kl. 19:00. Pris
30,- pr. gang 2. + 9. juni . Listrup Listrupvej 1,
4863 Eskilstrup 16. + 30. juni, Bursø, Mallehøjvej,
4930 maribo 7. + 14. juli, Reersø, Reersøvej 4990
Sakskøbing 21. juli, Mogenstrup, Mogenstrup,
Bøgesøvej 30, 4700 Næstved
26. juli, Afslutning med lokalprøve Bøgesøvej 30,
4700 Næstved, Kl. 9:00. Pris for deltagelse i prøve
150,Marktræning
4. august kun for unghunde (under 2 år)
11. august for unghunde + åben klasse 18. og 25.
august for åben klasse
22. og 29. september for vinderklasse Tilmelding
til René 4015 9779 eller faust@waoomail.dk eller
Palle Eriksen på 4018 0753 eller pinge@mail.dk
100 kr. pr. gang. Deltagelse i Aktivgruppen Storstrømmens marktræninger er for alle, der er medlem
af enten Ruhår- eller Korthårklubben. For dem, der
ikke er medlem af en

www.fjd.dk
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Klubredaktør:
Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 4720
Præstø. Tlf. 56 39 84 96
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

Hæder blev uddelt på generalforsamlingen

Årets mest vindende på markprøve Græsdalen Ras
DK05490/2009. Ejer: Per Winther Jensen, Tårs. Fører:
Mads Winther, Tårs.

Årets mest vindende på udstilling: Bislevs H-Fie
DK10792/2011. Ejer: Poul Bislev, Gandrup.

Årets bedste schweiss resultat med 1. præmie
1000m/40t (yngste hund) Freja DK01403/2010. Ejer:
Jan Olsen, Rønne.

Årets bedste Fuldbrugsprøveresultat samt Jægerforbundets Forbundsmesterskab i udvidet apportering
med 223 point: Bredsgaard’s Nemo DK20482/2010.
Ejer: Lars Koch.

Kurt Grün, blev årets ildsjæl. Her er han fotograferet
ved DM i 2012. Foto: Flemming Østergaard.

Det er snart flåttid. Foto: Anette Laursen.

Bestyrelsesmøde den 7. januar 2015
Referat:
1. Underskrivelse af sidste referat.
Referat fra mødet den 2. december 2014
blev underskrevet.
2. Økonomi:
Kassereren gennemgik det næste færdige regnskab. Dog mangler der endnu 2
regninger. Når disse er i hus og regnskabet
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er endelig fremsendes det til bestyrelsen.
Regnskabet udviser overskud. Det færdige
regnskab sendes ligeledes til revisor.
3. Udfærdigelse af skrivelse til hjemmesiden vedr. valg til DKK
Formanden havde indkaldt til dette møde og
ønskede, at der skulle laves en skrivelse til
hjemmesiden vedr. valg til DKK. Dette var
der ikke tilslutning til. I stedet blev vi enige
www.fjd.dk

om, at såfremt der var nogle der ikke havde
læst referatet fra sidste møde, hvori emnet
var behandlet, ville vi lægge følgende på
hjemmesiden under nyheder:
Referat fra 2.12.2014 Punkt 3:
Valg at kandidat til DKK blev drøftet meget.
2 kandidater er opstillet. Drøftet meget
om man var for eller imod fællesskabet.
Bestyrelsen i KHK er heller ikke enige, men
af hensyn til fællesskabet, stemte vi med
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flertallet. Tilføjelse: I en tidsmæssig presset
situation traf formanden et valg.
4. Kandidat til FJD bestyrelse:
På grund af det meget dårlige samarbejdsklima der pt. hersker i FJD ønsker HMC
ikke at bruge sin tid der mere. HMC giver
derfor ved mødet den 25.02.2015 FJD besked om at han stopper, men at en anden repræsentant fra Korthaarklubben tager over.
KGK blev udpeget som deltager i mødet og
deltager som klubbens repræsentant ved de
resterende møder i 2015.
Det er bestyrelsen der beslutter, hvem der
skal være klubbens repræsentant i FJD’s
bestyrelse. Det skal ikke nødvendigvis være
formanden.

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Storstrømmen.
Program for 2015.
Agility: Er du interesseret i at give din hund en lidt
anderledes og sjov træning, som udvikler hundens
balance og selvsikkerhed, så skulle du prøve agility.
Anette Holm er uddannet
agilityinstruktør. Målet med kurset er at udvikle
jagthunden psykisk gennem leg og give dig idéer til,
hvordan du i din daglige træning kan have lidt mere
sjov med din hund på gåturen i skoven.
Træningen vil foregå på små hold og tidspunkt
aftales efter ønske fra de deltagende. Kontakt
Annette Holm på 5639 8496 eller ah.holm@mail.dk
Pris 30 kr. pr. gang.
Apporteringstræning:
Grundlæggende apporteringstræning. 4 søndage
i alt med opstart søndag d. 12. april kl. 10:00.
Tilmelding til Anders Juliussen 20 90 98 34 eller
andersjuliussen@yahoo.dk eller René Jørgensen 30
458 584 eller faust@waoomail.dk. Sted: Engestofte,
Maribo. Pris 200,Familiedag den 21 juni Køge/Herfølge. Nærmere
info i Jagthunden og på Korthaarklubbens og Ruhaarklubbens hjemmesider.
Ræveslæbstræning: Opstart efter 15. juni. Kontakt
Bjarne Bendtsen 24 65 02 74 bb@pap.dk
Træning til Vand- og slæb tirsdage kl. 19:00. Pris
30,- pr. gang. 2. + 9. juni. Listrup Listrupvej 1,
4863 Eskilstrup, 16. + 30. juni, Bursø, Mallehøjvej,
4930 maribo, 7. + 14. juli, Reersø, Reersøvej 4990
Sakskøbing, 21. juli, Mogenstrup, Mogenstrup,
Bøgesøvej 30, 4700 Næstved.
26. juli, Afslutning med lokalprøve Bøgesøvej 30,
4700 Næstved, Kl. 9:00. Pris for deltagelse til
prøve 150,00 kr.
Marktræning:
4. august kun for unghunde (under 2 år), 11. august
for unghunde + åben klasse,
18. og 25. august for åben klasse, 22. og 29. september for vinderklasse.
Tilmelding til René Jørgensen 30 458 584 eller
faust@waoomail.dk eller Palle Eriksen på 4018
0753 eller pinge@mail.dk Det koster 100 kr. pr.
gang. Deltagelse i Aktivgruppen Storstrømmens
marktræninger er for alle, der er medlem af enten
Ruhår- eller Korthårklubben. For dem, der ikke
er medlem af en af klubberne, opkræves et ekstra
gebyr på 50 kr. til Aktivgruppen Storstrømmen.

5. Retningslinier vedr. hjemmesidens
gæstebog:
Der var drøftelse om diverse indlæg der
er lagt på klubbens gæstebog vedr. valg til
DKK. Vi har i klubben besluttet ikke at have
et debatforum, men tværtimod en gæstebog,
hvor medlemmer kan komme med forskellige input. Vi ønsker i alle sammenhænge, at
der kan formidles oplysninger af forskellig
karakter i en pæn og ordentlig tone. Vi vil
dog gerne henstille, at man sætter sit eget
navn under diverse indlæg. Man kan jo
fejlagtig komme til at tro, at nogle har lagt
indlæg på, men at det så i realiteten er lagt
på af nogle andre, så derfor eget navn under.

6. Eventuelt:
Der er indkaldt til diverse møder i DJU, FJD
og til DKK’s repræsentantskabsmøde. Klubbens Derbyprøve er lagt på til oprettelse i
Hundeweb, så det fremover bliver muligt at
tilmelde via dette og ligeledes bliver resultaterne ens registrerede. Anlægsprøveudvalget
for VJP og HZP prøverne er ved at oprette
egen hjemmeside, hvortil der skal bruges
forskellige billeder og logo. Rene har erstattet Heine Jørgensen i dette udvalg. Anders
Wanstrup er også med i udvalget. Der er
ligeledes anmodet om billeder til brug for
en artikel om Den korthårede Hønsehund i
magasinet Jagt, Vildt og Våben.

Efterårsmarkprøve:
Lørdag d. 29. August 2015, kl. 8.00. Pris 250,-. 2
hold 8-10 hunde på hver. Mødested: Kogangen 9,
Sakskøbing.
Venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen.

søer. Onsdag 12. august kl. 18.00
Mødested: Langholt søer. Onsdag 19. august kl.
18.00 Mødested: Langholt søer.

Foto taget af Benny Fischer.

Aktivgruppen Aalborg.
Generalforsamling 2015: Onsdag 22. april efter
træning - ca. kl. 20.00. Mødested: Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.
Apporterings- og ræveslæbstræning:
Onsdag 22. april kl. 18.30. Mødested: Karl Georg
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (ræveslæb og
app.) – OBS! Generalforsamling efter træning.
Onsdag 29. april kl. 18.30 Mødested: Langholt søer.
(vand og apportering). Onsdag 6. maj kl. 18.30
Mødested: Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28,
Hals.(ræveslæb og app.) Onsdag 13. maj kl. 18.30.
Mødested: Langholt søer. (vand og apportering)
Onsdag 20. maj kl. 18.30. Mødested: Karl Georg
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.(ræveslæb og
app.) Onsdag 27. maj kl. 18.30. Mødested: Langholt
søer. (vand og apportering). Onsdag 3. juni kl. 18.30
Mødested: Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28,
Hals.(ræveslæb og app.). Onsdag 10. juni kl. 18.30
Mødested: Langholt søer. (vand og apportering).
Onsdag 17. juni kl. 18.30 Mødested: Karl Georg
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.(ræveslæb og
app.). Onsdag 24. juni kl. 18.30 Mødested: Langholt
søer. (vand og apportering).

Marktræning efterår:
Såfremt der afholdes marktræning i efteråret annonceres dette på hjemmesiden
Ønskes yderligere oplysninger ret henvendelse til
bestyrelsen.
E-mail: aalborg@korthaarklubben.dk Formand:
Bjarne Jacobsen, tlf. 98 25 75 38 – 20 28 94 69
Kasserer: Villy Andersen, tlf. 98 23 25 95. Per
Morville Jensen, tlf. 21 84 04 28
Karl Georg Kristensen, tlf. 98 25 20 68 – 61 38 65
27. Jens Arne Hald, tlf. 20 64 52 46.

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland.
Ræveslæbstræning:
Mandag den 23. marts 2015 starter vi ræveslæbstræning som foregår 4 mandage indtil prøven i april
2015. Tilmelding til Steen Kirk Jensen, senest den
17. marts 2015 på tlf. 97 341 601 eller 6146 7501.
Ved tilmelding oplyses mødested, tidspunkt, gebyr
m.m. Min. 5 deltagere. Træningen er i samarbejde
med Ruhårsklubbens område 4.
Ræveslæbsprøve med diplom:
Fredag den 24. april 2015. Mødested: Jagthytten
Sdr. Klausie. Tid: kl. 17.30. Tilmelding på www.
hundeweb.dk Der kan også tilmeldes på anerkendt
anmeldelsesblanket skal sendes sammen med gebyr
(kr. 150,- +?) til: Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6,
6940 Lem.
Kan eventuelt indsættes på konto nr. 7670-1788020,
husk angivelse af stambogsnr. Senest den 18. april
2015. Min. 5 deltagere. Dommer: Gorm Henriksen.

Schweisstræning:
Afholdes evt. som individuel træning - Kontakt Per
Morville eller Jens Arne Hald
Familiedag:
Afholdes 27. juni kl. 9.00 hos Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals
Vand-, Slæb og apporteringstræning:
Onsdag 29. juli kl. 18.00 Mødested: Langholt søer.
Onsdag 5. august kl. 18.00. Mødested: Langholt
www.fjd.dk
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Vand og slæbtræning:
Onsdag den 10. juni 2015 (vil køre hver onsdag
frem til vand- og slæbsprøven i Stauning).
Dejbjerg primo august 2015). Mødested: Pumpestation nord, Stauning. Tid: kl. 18.30
Tilmelding til: Steen Kirk Jensen (tlf. 61 46 75 01)
– senest den 5. juni 2015. Max. 20 deltagere.
Gebyr: kr. 400,- (afregnes første gang). Træningen
er i samarbejde med Ruhårsklubbens
område 4.
Fuldbrugstræning:
Mandag den 15. juni 2015 og følgende mandage
frem til den første fuldbrugsprøve i september. Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 18.30.
Tilmelding til: Gorm Henriksen (tlf. 52 37 17 79) –
senest den 10. juni 2015. Max: 12 deltagere.
Deltagergebyr: kr. 200,- kr. (betales ved første træningsdag) dertil kommer afregning af vildt.
Træningen er i samarbejde med Ruhårsklubbens
område 4.
Apporteringsprøve/Familiedag:
Søndag den 21. juni 2015 kl. 9.00 afholdes anerkendt apporteringsprøve + ræveslæbsprøve hos
Inge Thorndahl, Kaasvej 6, Torsted, 6990 Ulfborg.
Tilmelding via www.hundeweb.dk eller til Laila
Bilberg, Agerfeldvej 8, 7550 Sørvad senest den 15.
juni 2015. Tilmeldingsgebyr bedes Indsættes på
konto nr. 7670 1788020. Der vil endvidere være
mulighed for eksteriør Bedømmelse af hundene
samt sjov apportering på tid. Der kan købes øl, vand
og pølser.
Ovenstående er i samarbejde med Ruhårsklubbens
område 4.

Foto: Anette Laursen.

Roskilde dyrskue: Har du lyst til at stille din hund
på Korthår klubbens stand, ring og tilmeld dig
til Leif Jensen på tlf.:23 38 96 18. Din hund skal
være vant til mange mennesker og være rolig og
omgængelig.
Familiedag søndag den 21 juni.
Kære hundeven
Så er det tid igen til at vi mødes til familiedag, som
er for medlemmer af: Dansk Münsterländerklub,
Dansk Ruhårklub, Korthaarklubben, Vizslaklubben.
Søndag den 21. juni 2015, med parole kl. 09.00.
Mødested: Køge-Herfølge skydebane, Billesborgvej
42B, 4681 Herfølge.
Så derfor tag hunden og familien under ”armen”
kom og nyd samværet.
Du kan deltage med din hund i følgende anerkendte discipliner:
DJU apporteringsprøve. Gebyr 225.- kr. Indskrivning slutter kl. 11.00.
Ræveslæb. Gebyr 150.- kr. max. 12 hunde efter
først til mølle princip.
Tilmelding til begge prøver via hundeweb.
Der vil også være mulighed for at få hunden
bedømt af en eksteriørdommer, denne bedømmelse
vil ikke blive registeret. Gebyr 50.- kr.
Der arbejdes på flere forskellige aktiviteter for
både hund, børn og barnlige sjæle.
Der kan på dagens købes øl, vand og vin på stedet.
Ligesom der vil være mulighed for at bestille morgenmad for kr. 30,00 (der vil være morgenmad fra
kl. 8) eller frokostbuffet for kr. 75 pr. person. Maden
skal forhånds bestilles på nedenstående tlf. eller
mail. Senest d. 16. juni 2015.
Ellers medbring gerne egen madpakke.
Ønsker du at være hjælpe på dagen er du mere end
velkommen til at kontakte undertegnede.
Tilmelding og spørgsmål stilles til prøveleder:
René Olsen, Stationsvej 5, 4681 Herfølge. Tlf.; +45
22 36 55 52 / 31 389 639 Mail:Lindegaard.olsen@
gmail.com

Dressurtræning:
Torsdage kl. 18.00 med start d. 7. maj 2015 til og
med d. 25. juni 2015
Der trænes for begyndere og øvede. Der er mulighed for deltagelse af andre jagthunderacer.
Tilmelding til Jeff Jakobsen på tlf.: 22 36 58 20 eller
e-mail.: le-jj@mail.dk
Mødested: Oldvejen/Nyvang, Holbæk.

Aktivgruppen Syd og Sønderjylland.
Ræveslæbs Diplom Prøve den 22.2. i Bevtoft Plantage. Der var tilmeld 8 hunde fordelt med 4 korth., 1
ruh. og 2 langh. og 1 kleiner.
Bestået med 4 point: Chili F: Svend E. Poulsen, Vojens POKAL. Fjelstrup`s Gry F: Martin Ellegaard,
Haderslev. Ikke bestået: Fjelstrup`s Gordon F: Andreas Andersen, Christiansfeld. Lystlund`s Ø-Roger
F F: Kurt Mosegaard, Christiansfeld.
Schwissprøve den 26/4 mere info senere.
Allis Kiholm.

Svend og Chili.

---------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner:

Studiekredsen af 1968.

Apporteringstræning: Torsdage kl. 19.00 med
start d. 7. maj 2015 til og med d. 13. august 2015.
Medbring selv apporteringsemner til træningen.
Mødested: Oldvejen/Nyvang, Holbæk.

Foto Benny Fischer.

Udvidet og alm. apporteringsprøve samt ræveslæb: Søndag d. 5. juli 2015 kl. 09.00. Mødested
kommer senere.
Kom og test din hund om den er klar til de anerkendte prøver.
Tilmelding til Leif Jensen på tlf.: 23389618 eller
leifj@tjmf.dk senest d. 1. juli 2014.
Der vil igen i år blive tændt op i grillen.

Lokal efterårsmarkprøve:
Afholdes søndag den 23. august omkring Lem.
Mødetid kl. 08.00 og sted oplyses ved tilmelding.
Pris kr. 200,- inkl. morgenkaffe som betales ved
tilmelding.
Tilmelding til Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6,
6940 Lem (Tlf. 61 46 75 01). Tilmelding senest den
16. august 2015. Max. 2 hold.

Schweissprøve: Søndag d. 10. maj 2015 kl. 09.00
Ved Holbæk.
Tilmelding på hundeweb.

Husk at skrive dit navn under besked til modtager.
Med venlig hilsen
Arbejdsudvalget.

Vand- slæb og apporteringsprøve: Søndag d. 2.
august 2015 kl. 08.00. i Gundsømagle.
Afholdes igen i år hos John Christensen. Vi mødes
til fælles morgenbord (medbring selv kaffe og
brød).
Tilmelding til John Olsen tlf.: 28331110 email.:
iceolsen61@gmai.com senest d. 30. juli 2015 Der
vil igen i år blive tændt op i grillen.
Har du ændret tlf.nr., e-mail eller adresse kontakt
venligst Bo Pedersen på tlf. 29 62 87 53 eller Studiekredsen@korthaarklubben.dk
Husk kontingentet kr. 150,00 skal betales senest
d. 15. februar 2015. Kontingentet kan overføres via.
netbank, kontonr. 0537-0000335827.

Aktivgruppen Vendsyssel
Grethe Poulsen, Holtevej 140, 9700 Brønderslev.
Tlf.: 23 44 66 02.
E-mail: grethe.poulsen@vr.center.dk
Aktivgruppen Aalborg
Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,
Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98 25 75 38 / 20 289
469
e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk
Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk
Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5
mindre områder:
Område 1 Djursland
Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,
Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61 74 17 06
E-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk
Område 2 Viborg og omegn
Kontaktperson: Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42,
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8831 Løgstrup, tlf. 86 64 21 04
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk
Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærsbro, tlf. 86 65 88 56
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk
Område 4 Trekanten/Midt
Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,
7000 Fredericia, tlf. 75 92 18 09 / 21 269 308
e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk
Område 5 Aarhus og omegn
Kontaktpersoner, John Pedersen, Ørnelunden 24,
8520 Lystrup, tlf. 86 22 30 58
Jørgen Virring Jensen, Skårup Kirkevej 2, Fruering,
8660 Skanderborg, 60 814 506
Jørgen Pedersen, H. Giersings Allé 19, 8270 Højbjerg, 86 271 889.
e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 6, 6940
Lem St., tlf. 97 34 16 01
e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968:
Kontaktperson Leif Jensen, Hjelmsømaglevej 22,
4100 Ringsted, tlf. 23 38 96 18, e-mail: leif@tjmf.
dk eller e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Syd og Sønderjylland
Kontaktperson Allis Kiholm, Bovvej 38, 6534
Agerskov, tlf. 25 52 42 12
e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen
Kontaktperson Anette Holm, Præstø Overdrev 9,
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Fyn
Kontaktperson Peter Storm, Granhaven 19, 5330
Munkebo, tlf. 22 122 303
e-mail: fyn@korthaarklubben.dk

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

Aktivgruppen Københavnsområdet:
Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,
2680 Solrød Strand, tlf. 43 99 97 43 / 26 305 500
e-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk

Korthaarklubbens schweissprøver 2015
KHKs schweissprøve i Torsted, søndag
den 26. april 2015 kl. 9.00.
3 t / 400m, 20 t / 400 m., 20 t / 1000 m og
40 t /1000 m. Mødested: Jagthytten Sdr.
Klausie.
Tilmelding på www.hundeweb.dk eller også
sendes Tilmeldingsblanket + deltagergebyr
til prøveleder: Uffe Jacobsen, Hvingelvej 3,
Hee, 6950 Ringkøbing, Tlf. 61 28 50 32 –
senest den 19. april 2015. Kan eventuelt
indsættes på konto nr. 7670-2804172, husk
angivelse af stambogsnr. Hunden skal være
DKK stambogsført.
KHKs schweissprøve Tårs, lørdag, den 2.
maj 2015 kl. 9.00.
3 t/400m og 20 t/400m. Max. 10 hunde.
Mødested: Græsdalsvej 34, Tårs.
Tilmelding senest 27. april på www.hundeweb.dk. Evt. kan tilmeldingsblanket + gebyr sendes til prøvelederen. Gebyr kan også
indsættes på kontonr. 7362-20050055-8
(husk angivelse af stambogsnr.) Hunden
skal være DKK stambogsført. Prøveleder:
Per Winther, Græsdalsvej 34, Tårs, tlf. 98 95
83 93 eller 6027 6020.
KHKs schweissprøve Nørreskoven ALS,
lørdag, den 13. juni 2015 kl. 9.00.
3 t/400m og 20 t/400m. Mødested: P.
Pladsen forenden af Flædbækvej, 6430
Nordborg.
Tilmelding senest 1. juni på www.hundeweb.dk. Evt. kan tilmeldingsblanket + gebyr sendes til prøvelederen. Gebyr kan også
indsættes på kontonr. 8010 1776260 (husk
angivelse af stambogsnr.) Hunden skal være
DKK stambogsført. Prøveleder: Chr. Hansen, Bakkevænget 11, 6310 Broager, mail.
Kedde.h@stofanet.dk , tlf. 23 30 21 46.

25, 7800 Skive,
Alle med mulighed for rapportering. Alle
hunderacer er velkomne. Udenlandske
hunde skal opfylde DKK’s Schweissregler for deltagelse. Tilmelding på hundeweb eller DKK’s tilmeldingsblanket
som findes på DKK’s hjemmeside under
aktiviteter: Schweiss. Blanketten sendes til
prøvelederen. Betaling på Kontonr.: 5532
4384731010, senest 01. juni. Efteranmeldelser modtages ikke.
Der kan købes morgenkaffe fra kl. 08.00
samt middagsmad ved prøvens afslutning.
Prøveleder: Jens Arne Hald, Enggårdsvej
33, Sørup, 9530 Støvring. Tlf. 20 64 52 46
Mail
jenshald@post10.tele.dk
KHKs schweissprøve i Torsted, søndag
den 19. juli 2015 kl. 9.00.
3 t/400m, 20 t/400 m., 20 t /1000 m og
40 t/1000 m. Mødested: Jagthytten Sdr.
Klausie.
Tilmelding på www.hundeweb.dk eller også
sendes tilmeldingsblanket + deltagergebyr
til prøveleder: Uffe Jacobsen, Hvingelvej
3, Hee, 6950 Ringkøbing, Tlf. 61 28 50
32 – senest den 12. juli 2015. Kan eventuelt
indsættes på konto nr. 7670-2804172, husk
angivelse af stambogsnr. Hunden skal være
DKK stambogsført.

senest 1. august. Efteranmeldelser modtages
ikke.
De kan købes morgenkaffe fra kl. 08.00
samt middagsmad ved prøvens afslutning.
Prøveleder: Villy Andersen. Gl. Kongevej 16, Halvrimmen. 9460 Brovst. Tlf.
98232595,
Mobil: 2223 9295. Mail: villy3957@gmail.
com.
KHKs schweissprøve Roldskov, lørdag,
den 22. august 2015 kl. 8.30.
3 t/400m, 3t/600meter, 20 t/400m, 20
t/1000m og 40 t/1000m. Max. 3 hold. Mødested: P-pladsen i Roldskov, Buderupsholms
statsskovdistrikt ved Skørping. Tilmelding
senest 7. august på www.hundeweb.dk. Evt.
kan tilmeldingsblanket + gebyr sendes til
prøvelederen. Gebyr kan også indsættes på
kontonr. 3401-3401197141 (husk angivelse
af stambogsnr.) Hunden skal være DKK
stambogsført.
Prøveleder: Dan Vestergaard, Langerimsvej
90, 9560 Hadsund. Tlf. 30 63 39 56.

Schweissprøve, Skive - Arrangør: Korthaarklubben og Skive Jagtforening, søndag 9.
august kl. 09.00.
3 t/400m, 20 t/400m, 20 t/1000m og 40
t/1000m. Mødested: Jagthytten, Bjørnevej
25, 7800 Skive.
Alle med mulighed for rapportering. Alle
hunderacer er velkomne. Udenlandske
hunde skal opfylde DKK’s Schweissregler
Schweissprøve - Skive. Arrangør: Korthafor deltagelse. Tilmelding på hundeweb
arklubben og Skive Jagtforening, søndag 14. eller DKK’s tilmeldingsblanket som findes
juni. kl. 09.00.
på DKK’s hjemmeside under aktiviteter:
Schweiss. Blanketten sendes til prøvelede3 t/400m, 20 t/400m, 20 t/1000m og 40
ren. Betaling på Kontonr. 9070 1623678004,
t/1000m. Mødested: Jagthytten, Bjørnevej
www.fjd.dk
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Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 33 91 76
e-mail: hundeweb@gmail.com

Hun er helt utrolig!

Både hund og „far“ er vældig fornøjet.

Qvinde weekend 2015

I dag apporterede vi en anskudt gås 50
meter ude i Mossø. JUHU! Opfulgt af en
perfekt aflevering. Mere JUHUU.
Gåsen, den stakkel, sporede hun på en
eng, men den havde kræfter nok til at flyve
to meter over jorden ud i søen. Det stoppede ikke den unge dame som ufortrødent
forfulgte fuglen. Derefter udspandt der sig
et sandt svømme kapløb mellem de to med
undertegnede som nervepirrende tilskuer. I
rimelige høje bølger og modvind og vel ca.
40-50 meter ude indhentede hun fuglen. Den
fik lige et par bjæf umiddelbart før den blev
indhentet og apporteret.
En stor fugl, men en perfekt apportering
omend fuglen gjorde hunden næsten helt
usynlig der ude i bølgerne.
Derefter gik det i lige linie ind til en meget

stolt fører, og som afslutning satte hun sig i
en perfekt aflevering, og sagde - Vær-så go’
far! Man mangler ord, men ros fik hun, og
snuse til fuglen ville hun naturligvis også.
I marts 2014 blev vi erklæret „vildt tosset“.
To måneders karantæne grundet kennelhoste
efterfulgt af løbetid satte os ud af spillet i
en periode hvor vi skulle have udviklet os
på trænings fronten. Efterfølgende stak hun
bare af med fuglen, og ville hellere æde den
end aflevere den.
Vi har trænet og trænet på land og i vand,
og vi er gået forsigtig til værks med fugl.
På det seneste har vi apporteret fugl i vand
og på land til det perfekte, men i dag var vi,
helt uventet, oppe til eksamen. Hvis skalaen
går til 13 så fik hun i dag 13
Skrevet af Per Møller

Invitation til DMK’s Holdapportering i Stenlille

Så er datoen fastlagt for årets Qvinde
weekend 2015. Sæt et stort fedt kryds i
kalenderen, hvis du har lyst til at komme
til Øster Hornum i Himmerland den 28-30
august sammen med din Kleiner eller
Grosser Münsterländer.
Program kommer ud senere, jeg tager
selvfølgelig stadig imod gode forslag til
programmet. For spørgsmål og tilmelding
ring til Tine Broen Nielsen på 24257727.

Foto: Kim Henriksen.
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Invitationen opdateres løbende i takt med, at
programmet fastlægges!
Prøven afholdes Lørdag den 6. Juni 2015
på arealer omkring Stenlille Jagtforening.
Der bliver mulighed for indkvartering fra
fredag den 5. Juni 2015 Der er camping
mulighed på plænen ved siden af klubhuset.
Prisen for camping er 100 kr. for campingvogn og 50 kr. for telt. Der vil være
mulighed for tilslutning af strøm. Toiletter i
klubhuset.
Sidste tilmeldingsfrist er 5. maj 2015
Der afholdes, ud over Holdapporteringen,
en anerkendt DJU apporteringsprøve. Prisen
for Holdapporteringen bliver 100 kr. pr.
hund.
www.fjd.dk

Anerkendt prøve koster 225 kr. og skal
tilmeldes på godkendt blanket. (KUN FOR
DELTAGERE PÅ HOLDAPPORTERINGEN).
Der vil være mulighed for at købe morgenmad og frokost i løbet af dagen og om
aftenen vil der være festmiddag.
Mere om tilmelding senere!
SÆT DAGEN AF OG KOM TIL HOLDAPPORTERINGEN!
På udvalgets vegne
Christian Nøhr Hansen

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

DMKs Sjællandske Apporteringsprøve

FJD-Udstilling, Vissenbjerg
FJD arrangerer hver sommer udstilling for
alle medlemmernes hunde. Udstillingen
har rødder langt tilbage i FJD’s historie –
udstillingen bliver holdt på gode arealer
ved Vissenbjerg Hallen på Fyn, som giver
mulighed for god plads til de mange ringe,
hvor hundene skal bedømmes.
Kom med og få præsenteret vores skønne
race. Få en god snak med andre hundeelskere.
Husk tag familien med, der kan købes øl,
vand og pølser på pladsen.
Tilmelding via Hundeweb senest 25. maj
2015.
Der sendes ikke startnumre ud, de udleveres på dagen.
Klasserne er følgende: Champion klasse
(fra 15 mdr.), Brugshundeklasse (fra 15
mdr.), Åben klasse (fra 15 mdr.), Juniorklasse (9-18mdr.), Hvalpe klasse (6-9 mdr.),
Veteranklasse (fra 8 år ej. cacib), Babyklasse (fra 3 mdr.).
Dommer: Jessie Borregaard Madsen
Eventuelle spørgsmål rettes til Mona Storgaard på: 21920030

Søndag d. 10. maj 2015 afholdes DMKs
Sjællandske anerkendte apporteringsprøve,
på Eriksholm gods ved Holbæk
Vi mødes på Eriksholmvej 32, 4390 Vipperød kl. 8.30 hvis man ønsker morgenmad.
Prøven starter ca. kl. 9.30
Tilmelding på hundeweb, senest onsdag d.6.
maj
Betaling for deltagelse på DMK prøven er
325,00 kr.
Alle hunderacer er velkomne.
Der er mulighed for at købe morgenkaffe
og brød fra kl. 8.30. Til frokost vil grillen
blive tændt og der kan købes pølser, øl og
vand. Det hele sælges til rimelige priser.
Det er nødvendigt at bestille morgenkaffe
og pølser til frokost. Bestillingen kan sendes
på min mail eller ringes ind på telefon
25176074
Vel mødt.
Prøveleder Michael Pedersen, Gårdvejen
2, 4500 Nykøbing SJ. Tlf.: 25176074. Mail:
michael.j@pedersen.mail.dk

Generalforsamling
Dansk Münsterländer Klubs Generalforsamlingen afholdes den 13. juni på Fjelsted Skovkro. Vi starter med et foredrag kl. 10:00, frokost kl. 12:00 og generalforsamling kl. 13:00.

DMK-områderne
Område København:
Kontaktperson: Ulrik Bach Pedersen, Bregnevej 8,
Himlingøje, 4652 Hårlev, Tlf. 56 57 02 56 / 20 20
58 55, E-mail: ubp@pedersen.mail.dk
Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Gundestedvej 17, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87, E-mail:
cnh@post.tele.dk
Aktiviteter:
Lørdag den 9. maj 2015 afholdes lokal apporteringsprøve på skydebanen i Hvalsø.
Der dømmes efter DJU regler.
Pris 200 kr. Pr. hund
Indskrivning på dagen mellem kl. 9 og 11
Eventuelle spørgsmål rettes til Christian Nøhr Hansen på tlf. 23 30 36 87

Område Storstrøm:
Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fensmarksvej 21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27/
20 24 01 45, E-mail: kragh.christiansen@mail.tele.
dk
Aktiviteter:
Følgende træning er planlagt i samarbejde med
Vordingborg og omegns Jagtforening.
Der trænes på det militære areal ved Kulsbjerg.
Parkering på den vestlige side af motorvejen.
Start onsdag den 8. april 2015 kl. 19,00, I alt 7
onsdage. Pris: 50,- kr. pr. gang.
Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vordingborg.
Fra hovedvejen mellem Vordingborg og Stensved
følger man Kohavevej, hvorefter Vallebovej kommer på højre hånd.

Område Fyn:
Kontaktperson: Lars Pedersen, Østergade 7, 5881
Skårup, Tlf. 62 23 25 50/23 80 80 67, E-mail:
larstine@skaarupmail.dk
Aktiviteter:
Apporterings træning DJU / DMK
Start onsdag d. 1/4-2015 kl. 18.00
Sted 1. gang Nonnebostien Langeskov.
9 gange træning, afslutning d. 30/5-2015
Pris 400 kr.
For unghunde : Keld Larsen tlf. 26329805
For øvede hunde: Michael Larsen tlf. 25675143
Vand / slæb – træning
Start onsdag d. 10/6-2015 kl. 18.00
Der trænes 4 gange ( hver 14 dag )
Pris pr. gang 50 kr.
Kontakt Michael Larsen tlf. 25675143
Område Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefionsvej 78,
3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31,
E-mail: nll@bygfs.dk

Område Herning:
Kontaktperson: Verner Vestergaard, Nørholmvej 11,
Hoven 6880 Tarm, Tlf. 75 34 32 61 / 60 49 02 09,
E-mail: akerstedt@mail.dk
Aktiviteter:
Apportering Unghunde klasse ( DJU apportering)
Åben klasse / øvede hunde ( Vand-, Slæb- og Apportering + Ræveapportering)
Vi starter tirsdag d.07/04 . kl.19.00.i Haunstrup
Brunkulslejre.
De efterfølgende træningsdage er d.14/04. d.21/04.
d.28/04. d.05/05. d.12/05. d.19/05. d.26/05.
d.02/06. d.09/06. Afslutning d.16/06

Område Holstebro:

4B, Nørre Felding, 7500 Holstebro, Tlf.: 60 64 55
07

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Gustav Zimmersvej, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail:
thorkildh@ofir.dk
Aktiviteter:
Apporteringsprøve kursus
Træning rettet mod DJU apporteringsprøve (den
lille) og Slæb og apporteringsprøve
Mandag kl 18.30
Datoer: 4/5 – 11/5 – 1/6 – 15/6
Pris kr. 100 kr. pr. træningsaften

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grønlundsvej 4, 7700 Thisted, Tlf. 97 98 61 73, E-mail:
carstenoggudrun@hotmail.com

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

Område Viborg:
Kontaktperson: Tage S. Nielsen, Långawten 34,
Frausing 8643 Ans By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail:
tsni@mail.dk
Aktiviteter:
DMK Viborg starter udendørs træning torsdag den
9. april på Klostermarken kl. 19, og derefter hver
torsdag. Mere info på hjemmesiden inden opstart.
Unghunde træner mod at kunne bestå DJU apporteringsprøven.
Åbenklasse hunde træner mod at kunne bestå
DMK apporteringsprøven.

Kontaktperson: Flemming Helgesen, Nordsvinget

www.fjd.dk
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gen 9, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail:
nils@ok.dk
Aktiviteter:
Lydighed/Apport træning v/Jette Andersen og Henning Pedersen.
7 gange i alt, hvor første træning er med indskrivning torsdag den 26./3.kl. 17:30.
Efterfølgende træning er kl. 18:30. Sidste træning
den 7./5.
Prøve den 9./5.
Der arbejdes mod mindst at kunne bestå DJU
prøven.
Træningen er for alle.
Sted: Motorvejslommen ved Vrøndingvej 7 -8700
Horsens.
Tilmeldinger sker på mail til Jette@lundum.dk
eller tlf. 28252440

Område Esbjerg og omegn:
Kontaktperson: Mona Horsted Storgaard, Karl
Jensensvej 16, 6731 Tjæreborg, tlf.: 21 92 00 30,
E-mail. m.storgaard@me.com

Åbenklasse: Krav hund skal kunne apportere, og
aflevere ved hånd
Kl. 19.00 pris 500 kr. Min 6 hunde.
10 Gange plus Afslutning d. 18. juni.
Træningsmål: Udvidet/slæb
Tilmelding til alle aktiviteter sker på denne mail:
Heidi.dmk.esbjerg@gmail.com

Området har fået sin egen hjemmeside: www.
dmk-viborg.dk
DMK medlemmer i Viborg området bedes sende
deres navn, mobil nr. og mailadresse til tsni@mail.
dk for optagelse på vores nyhedsmail liste.
På områdets vegne
Tage S. Nielsen

Område Odsherred:

Område Århus/Grenå:

Kontaktperson: Lars“Sigurd“Vandborg, Rørvigvej
35, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 24 63 33 87, E-mail.
sigurd@nyka.dk

Kontaktperson: Ole Hildebrandt, Nygårdsvej
48, 8570 Trustrup, Tlf. 86 33 41 16, E-mail:
oh241157@gmail.dk

Område Sønderjylland:

Aktiviteter:
Området afvikler deres aktiviteter i samarbejde med
Djurslands Jagthundeklub. Følg med her:
www.djurslandsjagthundeklub.dk se under aktiviteter.

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

Område Bornholm:
Kontaktperson: Kim E. Pedersen, Violvej 8, 3720
Aakirkeby. Tlf. 21 20 42 31.

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Risvan-
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Aktiviteter:
Apportering
Torsdag d. 9. april.Opstart på Apportering kl. 18.00.
Pris 450 kr. Min 6 hunde.
8 Gange + Afslutning D. 18 juni.
Træningsmål: Lille DJU.

www.fjd.dk

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE
www.gdh.dk
Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup. Tlf. 29 69 62 01
e-mail: gdhblad@gmail.com

Schweisshund i de østrigske bjerge Af Susanne og Hannes Gundacher
finde en død kronhjort ved enden af sporet
hvor dommerne ventede – alt sammen inden
for max. 2 timer. Der var 10-12 deltagende
hunde af forskellig race.
Resultatet var fantastisk: Tilde var den
eneste af hundene der fandt alle 5 alle markeringspunkter og fuldførte hele sporet og vi
vandt således konkurrencen.
Allerede efter den første konkurrence
gled Tilde ind i mit arbejde i schweissregisteret og har på nuværende tidspunkt fundet
Tilde var den eneste hund, der fandt alle fem emner og vandt derfor prøven.
adskillige kron- og rådyr efter anskydninger
Hvorfor vælger en Gammel Dansk hønseanlæg for at gå spor, en intelligent hund der og påkørsler altid efter fantastisk dygtigt
sporarbejde.
hund, når man jager i bjergterræn i Østrig.
kan fungere i al slags vejr, et venligt gemyt
På nuværende tidspunkt har vi fået endnu
Og hvorfor kører man hele vejen fra Østrig
mod andre hunde og mennesker samt en
en GDH, Malou, der er en niece til Tilde
til Randers for at opleve GDHs hovedprøve.. rolig og koncentreret arbejdsstil. Efter en
og som nu er under uddannelse til schweisdel timer på nettet faldt vi over Jesper og
Min kone og jeg bor i Østrig. Mit jagtterAna Lena Nei i Sverige hvis GDH Nikki var shund.
Det er muligt at racen ikke er skabt med
ræn består af eng og skov. Spredt i landsvensk champion i spor.
et ønske om at skabe en schweisshund,
skabet ligger kvæggårde der bruger engene
Jeg må indrømme at indtil dette havde
men jeg må sige at de mindst er på niveau
som græsningsareal. Området ligger fra 600 jeg aldrig hørt om en hunderace ved navn
med de deciderede schweisshunderacer
til 2000 meter over havets overflade og en
Gammel Dansk Hønsehund. Efter en hel
del af arealet består af stejle og klippefyldte del mails og telefonsamtaler besluttede vi at der findes her i det bjergrige Midteuropa
bjergsider.
købe en hvalp fra Sverige, Tilde, som vi fik i (eksempelvis Hannovoransk – og Bayersk
vildtsporhund).
Vildtbestanden består af kronvildt, råvildt
sommeren 2009.
og mufloner og et par gange om året ser vi
Tilde var fra første øjeblik alt hvad vi
Senest har vi fået lysten til også at dyrke
gemser i terrænet oppe i de højeste regioner. kunne ønske os. Hun faldt perfekt ind i
vores hunde evner som stående fuglehunde.
Der er ikke jagtbart fuglevildt og kun få
vores lille flok – vi havde på det tidspunkt
Vi har derfor indkøbt vagtler til at træne på
harer så det er klart at når man taler om jagt- to gamle hunde (Beagle og Labrador) samt
hunde i dette terræn er det et krav at racen
to Chesapeakes som vi brugte til spor. Tilde ligesom vi har været på marktræninger i
lavlandet med udsatte vagtler.
indeholder de bedst mulige egenskaber for
viste også hurtigt at have en enestående
Og som en del af dette vil vi i marts
at gå på blodspor.
lugtesans og en intelligens og koncentrati2015 køre den lange vej til Danmark for
Fra 2008 brugte vi Chesapeake Retrievers
onsevne som var langt over gennemsnit af
at deltage i Hovedprøven som arrangeres
til schweiss arbejdet. Det er gode sporhunde, hvad vi tidligere havde set hos hunde.
af den danske klub for den gamle danske
men fungerer dårligere under ekstreme
hønsehund. Enten som deltagere eller som
temperaturforhold.
Sommeren 2011 tog min kone Susanne
tilskuere.
Da jeg bortset fra behovet for sporhund på Tilde til både en schweisskonkurrence og
Planen er at komme til Danmark en uge før
mit eget jagtareal også er med i det lokale
en apporteringskonkurrence i Carinthia.
prøven og træne på agerhøns med hjælp fra
officielle schweisregister er mit mål at til
Hun gennemførte begge konkurrencer
hver tid have to uddannede schweishunde i
fejlfrit hvilket fik megen opmærksomhed fra danske GDH ejere der stiller terræn, markhuset.
deltagere og dommere – også fordi de aldrig prøveekspertise samt egen tid til rådighed
for at hjælpe vores hunde til at blive bedre.
Da sommer – og efterårsperioden bliver
havde set denne race før.
Måske så gode at det giver mening at stille
varmere for hvert år i Østrig og vores davæI 2013 tog jeg Tilde til en svær schweisop til Hovedprøven.
rende race ikke fungerede optimalt ved høje skonkurrence i Styria: Blodsporet var 20
Under alle omstændigheder bliver det en
temperaturer gennemsøgte min kone og jeg timer gammelt og sporet var 1200 meter
internettet for andre racer vi kunne vælge
langt. Terrænet var skovrige bjergsider sted- stor oplevelse for os at se30-35 eksemplarer
som vores næste sporhund.
vis med tæt underskov. Hunden skulle under af racen samtidigt og så på markarbejde
Vores krav var først og fremmest gode
sporingen finde og markere 5 totter hår samt efter fuglevildt.
www.fjd.dk
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LANGHÅRSKLUBBEN
www.langhaarsklubben.dk

Klubredaktør:
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, Søsum, 3670
Veksø Sjælland. Tlf. 47 17 22 68/20 71 22 68
e-mail: ida.thyssen@hotmail.com

Mange til generalforsamling
Der var mødt 53 op til årets generalforsamFor Dansk Eksteriørchampionat, en sølvling, heraf 50 stemmeberettigede. Det er
nål, Bjørn Lindberg.
en fornøjelse, når en lille klub kan samle
25 års Jubilarene som fik en Guldnål: Peer
så mange medlemmer om at engagere sig
i klubbens arbejde. Der var tre på valg til
bestyrelsen som alle blev genvalgt, Formand
Carsten Lundhøj, Næstformand Jens Chr.
Jensen og Bestyrelsesmedlem Just Mikkelsen. Der blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem Gitte Becher og to nye suppleanter,
Maria Louise Thane Kallehave og Hans
Bilde Sellerup.
Vinder af Skytte Blochs Mindepokal og
sølvnål, Holger Pedersen.
Vinder af Fuldbrugspokalen og sølvnål,
Tommy Thomsen.
Opnåelse af Dansk Sporchampionat og
guldnål, Schweiss spor 1000m/40t 1. pr. en
sølvnål, Schweiss spor 1000m/20t 1. pr. en
sølvnål, Per Skov.
For gennemført Schweiss spor 1000m/40t
1. pr. og Schweiss spor 1000m/20t 1. pr. to
sølvnåle, Maria Louise Thane Kallehave.
For gennemført Schweiss spor 1000m/20t
Vagn Bech, medlemsnummer 13, var ud over at være
med til generalforsamlingen ogå deltager til klubbens
1. pr. en sølvnål, Jette Hemme.

Mortensen, Henning D Kristensen, Jørgen
Gram Petterson og Bent Hansen

Bjørn Lindberg fik diplom og sølvnål for opnåelse af
DKCH (dansk eksteriørchampion)

stiftende generalforsamling i 1979.

Kreds Midtjylland Aktiviteter sommer 2015

Schweissprøver

Apporteringstræning:
4 x i maj og juni. Både for erfarne og
uerfarne hunde.
Træningerne finder sted den 27/5 kl. 19.00
og den 3/6 kl. 19.00 hos Jørgen Risum,
Brohusvej 5, 7490 Aulum. Den 10/6 og
17/6. hos H.P. Lauridsen, Bøllundvej 32,
7330 Brande. Begge gange kl. 19. 00
Fra sidste års familiedag.
Pris: 60 kr. pr. gang pr. hund
Tilmelding senest 3 dage før hver træGrillen skal varmes op og pølserne grilles.
ning (af hensyn til vildtmængden) på tlf.
Til slut er der en kop kaffe m. kage.
40515615 (HP) eller 40150801 (Jørgen).
Pris pr. hund: 60 kr.
Pris pr. person 85 kr.
Familiedag 2015
Tilmelding til Ulrik på 21468600 senest
Familliedagen bliver i år lørdag, den 20/6.
den 4/6.
Der er morgenkaffe kl. 8.30 hos HP og
Alle er velkomne!!
Charlotte, Bøllundvej 32, 7330 Brande.
Vi glæder os meget til at se nye og gamle
Der vil være forskellige aktiviteter med
medlemmer til vores arrangementer.
hundene. Ligesom den obligatoriske disciMvh. Kreds Midtjylland.
plin ”pølseapportering” skal afvikles.
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Fællesannonce schweissprøve Sjælland
og Jylland se andet sted i bladet. Begge
prøve afholdes i maj måned inden bukkejagten går ind.

Der har været markprøvetræning hos John Møller
februar 2015.

DANSK WEIMARANER KLUB
www.weimaraner.dk

Klubredaktør:
Jette Veggerby, Friggsvej 20,
Sdr. Onsild. 9500 Hobro. Tlf. 51 86 05 08
e-mail: info@jetteveggerby.dk

Lokal markprøve ved Lime
Søndag den 1. marts afholdt Kreds 2 lokal
markprøve ved Lime, som ligger sydøst for
Randers. Vejret var ikke det bedste, hård
vind og temperaturen var kun 6 grader med
stor risiko for regn igennem det meste af
dagen. Det fik dog ikke de 11 tilmeldte hundefører til at blive hjemme, og alle havde set
frem til at besøge de nye terræner, der var
fundet til dagen. Terrængiver var Poul Erik
Jensen, der er privat ven af Kreds 2 og som
har ruhåret hønsehund og dommer på dagen
var dommeraspirant Tommy Hougaard, der
også har ruhåret hønsehund.
Selv om det var en lokalprøve, hvor der
kunne samles point til Jyllandspokalen, så
var nye hunde og hundefører også velkommen. Dagen startede med rundstykker i en
fin jagtstue og dagens program og pokaler
blev gennemgået. Som altid fik alle lige et
godt råd med af prøveleder Flemming Frederiksen nemlig – hold jer nu til! Dette fik
de nye en forklaring på – kort og godt, hold
øje med dommeren, det kan hurtig blive
jeres tur til at få slip, men står I langt væk,
så kan pladsen ske at gå til en anden og I har
forspildt en chance.
Terrænerne lå samlet rundt om gården, så
det var af sted på gåben. Terrænet var meget
kuperet og bestod af stub, vintersæd, raps og
olieræddiker. Der var lidt bekymring om de
mange unghunde kunne styre fuglene i den
hårde og kolde vind, men det måtte komme
an på en prøve. På andet slip letter en hare
fra sit sæde og en unghund pisker efter den,
men kommer dog tilbage inden den når til
skel. Det var jo en god ting! Den største
udfordring for nye hundefolk er at forstå, at
man skal bevæge sig til siderne og ikke frem
i terrænet. Jeg må sige, at dommer Tommy
Hougaard gjorde en rigtig god profil. Ikke
alene holdt han en rigtig god tone igennem
hele dagen, men der var også tid til at give
hver enkelt kritik efter hvert slip, lige som
han også hjalp de nye med at få dem til at
bevæge sig rigtig på marken. Så på samme
tid lykkes det faktisk at give en seriøs kritik
mens den enkelte hundefører også blev
motiveret!
Terrænleder Poul Erik havde sørget for at

give hundene udfordringer på denne dag, da
det mildt sagt vrimlede med harer. Da det
kom til åbenklasse hundenes første slip kom
de med næsen lige ud i 4 harer, der sprang
til alle sider og så kan det nok være der blev
både råbt og fløjtet, så det kunne høres helt
inde i Lime. Og det blev ved med harer,
men overraskende nok var der kun 3 af dem,
som der blev prellet på, igennem hele dagen.
Det var hundeførerne godt tilfredse med.
Over middag stillede vinden en smule af og
solen kiggede også frem en kort stund og så
var det jo fantastisk at gå derud og se både
hunde og hundefører arbejde for sagen.
Noget af det dommeren frem hævede var
bl.a. Hanne Bro Hansen, der sprang hen
over markerne for at få sin hund Gaby til at
bevæge sig rigtig i sit søg. Og det virkede
jo, det kunne tydeligt ses og derfor fik
Hanne Bro Hansen også førerpokalen, for
som dommer Tommy Hougaard i sin kritik
sagde – Hanne fører nemlig sin hund og det
er dejlig at se en unghund med så stor en
jagtgnist. En ny hundefører var Ronnie fra
Aalborg med Bella. Med dommerens motivering og hjælp samt gode råd fra baglandet
fik Ronnie Bella til at slå sig mere fri, da
hun fandt ud af, hvad det gik ud på og det er
jo en fantastisk proces at overvære.
Da dommerbogen var lukket var det tid til
kritik i den varme jagtstue med grillpølser
og hjemmebagt chokoladekage. Alle fik en
kritik på hele dagen og spændingen blev
www.fjd.dk

holdt til det sidste, hvor pokalerne blev
uddelt. Jeg vil gerne sige en stor tak til dommer Tommy Hougaard, for at formå at holde
en lokal prøve lige i den ånd, som jeg synes
sådan en skal holdes, nemlig med plads til
dialog, hjælp og gode råd og det fik hundeførerne i den grad. Det var bestemt det,
som var med til at gøre det til en særlig god
dag i den grå klub. Der er ingen tvivl om,
at Tommy bliver en dommer, der vil bliver
inviteret igen og igen over det Danske land,
lige meget hvilken hund han skal dømme, så
vil der blive set på evnen og ikke farven.
Jette Veggerby

Hu-hej hvor det går.
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Så er der stand

Ny klubchampion

På billedet ses de præmierede hunde sammen med (fra venstre) dommer Tommy Hougaard, Karen Sylvest
Hansen med Gilbert (1 pr.), Hanne Bro Hansen med Gaby (Førerpokalen), Casper Raahede med Hunt ´N´ Fun
Eta (Bedste Unghunde Pokalen), Karsten Furbo med Snefrid (1. pr.) og Morten Hougaard med Sally (2. pr. og
Bedste Hund i åben klasse med præmiering).

Jægernes udstilling I Vissenbjerg

Thornvig´s Janka.

Søndag den 14. juni afholdes der den årlige
FJD Udstilling (jægerudstilling) i Vissenbjerg på
Fyn. Udstillingen begynder kl. 9:30, men fra kl.
8:30 kan du deltage i den gratis ringtræning,
hvis du ønsker hjælp til fremvisningen. Du
møder blot op på pladsen kl. 8:30 og spørger
efter ringtræning.
Dette er en af de få udstillinger med jagthunde, hvor der også bliver kåret en Best in
Show-hund. Dette sker omkring kl. 14:00 i en
stor ring, hvor den bedste fra hver race vises.
Der er flotte præmier fra Jafi.dk til de 4 bedste
hunde.
Igen i år er der fælles spisning i hallens cafeteria efter Best in Show. Klubben giver tilskud
hertil, så det koster 60 kr. at få varm mad og en
øl/vand. Tilmelding på hjemmesiden og betaling
på dagen. Det plejer at være en rigtig hyggeligt
dag, så jeg håber mange vil komme og være
med. Der var engang en som sagde; man stiller

med det man har! Og det håber jeg så I gør!
Nogle af os kommer om lørdagen og spiser
sammen på Vissenbjerg Storkro lørdag aften.
Ønsker du at være med, kan du kontakte Jette.
Tilmeldingen er åben inde på hundeweb
og det er også muligt at tilmelde hvalpe 6-9
mdr. I år deler vi en Hollandsk dommer med
Drenterne og sekretær bliver Lars Møller fra
Drenterne. Jeg er meget glad for samarbejde
med Drente Klubben, så vi har mulighed for at
få en udenlandsk dommer, selv om vi er en lille
klub. Dommeren hedder Gerda Halff-van Boven
og er allround dommer, hvilket betyder hun
må dømme alle hunde i gruppe 7. Gerda har
selv haft weimaraner i 38 år, så det er meget
spændende. Du kan se Gerdas hjemmeside
her: http://www.greynoble.nl
Jeg håber du og din hund vil bruge en søndag
sammen med klubben,
Jette Veggerby

På baggrund af følgende resultater
har Thornvig’s Janka, DK08618/2009
kvalificeret sig til titlen Klubchampion
(KLBCH):
1/2 - 14, 5-klub udstilling Uldum
15/6 - 14, FJD udstilling Vissenbjerg
25/1 - 15, 5-klub udstilling Jægerspris
31/1 - 15, 5-klub udstilling Uldum
(og hermed klubchampion).
En hund opnår at blive klubchampion, når
den 4 gange bliver 1. vinder med CK i
championklasse ved klubbens egne udstillinger og med 3 forskellige dommere.
Stort tillykke til Karen Sylvest Hansen og
Thornvig´s Janka.
4. vinder i BIS 2014 Hanne Bro Hansen med DKCH MARKPR Huntess Astro.
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DANSK VIZSLA KLUB
www.danskvizslaklub.dk

Klubredaktør:
Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse
Tlf. 28 64 26 86
e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk

Generalforsamling
Dansk Vizsla Klub afholder ordinær generalforsamling søndag den
14. juni 2015 i Vissenbjerghallen i forbindelse med FJD udstillingen, efter endt bedømmelser.
Dagsorden iht. klubbens vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Aflæggelse af formandens beretning
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og decharge
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af to suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag til punkt 8. skal være formanden i hænde senest 14. dage
før generalforsamlingen.
Bestyrelsen Dansk Vizsla Klub.
Følg også med på klubbens hjemmeside.

Resultattavlen
Udstillingsresultater
5 Klub Regi 25.01.2015, Jægerspris
DK19702/2009 Bereki Pecsét (kh): Exc.
ÅK
DK04580/2013 Qvistorf Kinga (kh): Exc.
ÅK
5 Klub Regi 31.01.2015 Uldum
DK11211/2010 Valiantgizmo (kh): Excellent CK 1.BHK CERT BIR Brugshundeklasse
DK05030/2011 Thasjani’s Holly (kh):

Excellent CK 1.BTK CERT BIM Brugshundeklasse
DK09993/2014 Thasjani’s Lea (kh): SL
BIK Hvalpeklasse
DK18588/2013 Shelby (kh): VG.JK Plac.1
DK08467/2012 Malling’s Cera (kh): VG
Brugshundeklasse
DKK Fredericia 7. + 8. 02.2015
DK09981/2014 Huxi(kh): SL BIK Hvalpeklasse
DK09980/2014 Figo (kh): SL Hvalpeklasse

DK10134/2014 Qvistorf Loránt (kh): L
Hvalpeklasse
DK09993/2014 Thasjani’s Lea (kh): SL
Hvalpeklasse
DK07778/2013 Kayen (kh): Excellent CK
1.BHK CACIB BIM ÅK
DK23194/2009 Csipkéskúti Kankalin (kh):
Excellent CK 1.BTK CACIB BIR ÅK
DK11904/2012 Salsa (kh): Excellent
DK05030/2011 Thasjani’s Holly (kh): Excellent CK 2.BTK R.CACIB Champ. kl.

Sisi til schweisstræning. Foto af Svend Bille
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55

DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB
www.drenteklub.dk

Klubredaktør:
Rikke Hansen, Vollerupvej 12, 4200 Slagelse
Tlf. 22 74 79 16
e-mail: rikkekokholm@live.dk

Familieweekend 2015

Hygge i haven til familieweekenden 2004.

Traditionen tro afholder Drenteklubben fapå adressen Vollerupvej 12, 4200 Slagelse.
milieweekend én gang årligt, det bliver den
Der vil være mulighed for at overnatte i
27 og 28 juni, og i år bliver det for første
eget medbragt telt eller campingvogn. Er
gang holdt på sjælland, hos Anders og Rikke man mere mageligt anlagt er der hotel ca. 5

DDPK – Apporteringsprøve d.27/6 2015
Der dystes om KFJ´s apporteringspokal.
Apporteringsprøven foregår efter Fælles
Markprøve Regler, dvs. apportering af én
udlagt kanin, apportering af to for hunden
synligt udkastede duer på land samt apportering af én synligt udkastet due/and i
vand. Der er diplom til alle beståede hunde.
Prøvegebyr 225kr.
Tilmelding til apporteringsprøven på
www.hundeweb.dk/ senest d.17/6 Prøveleder Rikke Hansen, tlf. 22747916, rikkekokholm@live.dk
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km. derfra, ved Stop 39.
Lørdagen starter med fælles morgenmad,
og herefter afholder vi drenteklubbens
apporteringsprøve, hvor vi skal dyste om
KFJ´s apporteringspokal. Der plejer at være
en rigtig god og hyggelig stemning, og der
er altid plads til at hjælpe nye hundeførere
hvis der er brug for det, så vi håber at se
mange nye hunde til prøven. For dem som
ikke selv stiller op, er det altid sjovt at se
hundene i arbejde.
Efter frokosten kommer Helle Møller og
fortæller om kiropraktik for hunde. Hvad
er kiropraktik, hvad kan det gøre godt for,
og hvornår kan det bruges. Helle er super
dygtig, så det skal nok blive spændende.
Der bliver også mulighed for lidt fælles
træning, og selvfølgelig hyggeligt samvær.
Sidste punkt på dagens program bliver fællesspisning.
Søndag bliver der igen mulighed for
træning alt efter interesse. Der vil være
erfarne hundeførere og uddannede jagthundeinstruktører til stede, så der vil være god
mulighed for lidt fif og gode råd.
Invitation og tilmeldingsblanket vil senere
blive lagt på hjemmesiden samt udsendes
med nyhedsmail, men reserver allerede nu
week-enden.
Hilsen Anders og Rikke

Indskydning
bukkejægere se her
Der vil være mulighed for at indskyde
jeres riffel inden bukkejagten går ind, vi
afholder igen i år en indskydningseftermiddag på Herning Jagtcenter i Ørre, den
10. maj fra kl. 12 til 15 ;) Her er vores
hjælpere Morten Overgaard og Ole Sørensen på pladsen og de sørger for grillmad og
hjælper jer godt i gang.
Tilmelding skal ske til Ole Sørensen
– mobil 22387201 eller mail bjarupsogard@gmail.com eller Morten Overgaard
– 21781468 eller mail moove@mariagerfjord.dk

www.fjd.dk
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Formanden fylder 50
Stort tillykke til vores formand Johanna
Jongstra, som d.4/2 blev 50 år.
Johanna er født og opvokset i Holland, flyttede til Danmark i 1985, hvor hun fandt sig
så godt til rette at hun er blevet her siden.
Da Johanna sammen med sin daværende
mand skulle have hund, var Johanna ikke i
tvivl - det skulle være sådan en som havde
været i hendes barndomshjem, en drentsche
patrijshond, og derfor kom danmarks første
registrede drente, Basco, til landet.
Senere kom der flere til, og Johanna har
helt fra starten været en af drivkrafterne i
arbejdet for drenterne, og senere for oprettelsen af vores klub.
Opdræt har også altid haft Johannas interesse, og hun har bidraget med mange gode
kuld hvalpe gennem årene.
Johanna driver sammen med sin mand Ole
Østjysk Hundecenter, og her er klubbens
medlemmer og deres hunde altid velkomne,
Johanna holder træningssamlinger hver
måned, og stiller også gerne hus og ejendom
til rådighed for klubbens arrangementer.
Kære Johanna, tak for dit store engagement
i klubben og for at du bragte drenterne til
danmark, det er vi mange der har glæde af
i dag!
På bestyrelsens og på egne vegne
Rikke Hansen

Schweissprøver
I samarbejde med Dansk Weimaraner Klub,
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde,
Langhårsklubben og Dansk Vizsla Klub
afholder 5 klub Schweissprøve og apporteringsprøve.
For mere informationer skal du gå ind på
klubbens hjemmeside under 5 klub aktiviteter eller se annonce i denne udgave af
jagthunden.

Generalforsamling 2015
Dansk Drentsche Patrijshond Klub, indkalder hermed til ordinær generalforsamling
søndag d. 14. juni 2015 kl. 13.00 (lige efter
FJD udstillingen) Generalforsamlingen
vil blive afholdt ved Vissenbjerg Hallerne,
Idrætsvej 2, 5492 Vissenbjerg.
For at prøve at undgå for lang ventetid efter
udstillingen, vil dørene til lokalet vil være
åbne fra kl. 12.00, og her vil Klubben 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 regn-

skab til godkendelse og meddelelses af
ansvarsfrihed (decharge).
6. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkommende forslag.
8. Valg til bestyrelse. På valg er: llan Bo
Christensen (modtager genvalg), Niels
Peter Jakobsen (modtager genvalg)
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er: Knud Flemming (revisor),
Jesper Langfeldt (revisorsuppleant)
11. Eventuelt
Eventuelle forslag til generalforsamlingen,
skal være formanden eller sekretæren i
hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Johanna Jongstra

FJD udstilling 2015 – Søndag d. 14. juni
Igen i år afholder vi i samarbejde med de
øvrige stående jagthunde racer under FJD,
udstilling i Vissenbjerg. Udstillingen plejer
at være meget velbesøgt af drenter, og vi
håber at der igen i år vil være stor tilslutning, ikke mindst fordi det er en hyggelig
begivenhed. På denne udstilling bliver
der god tid til en forklaring om hvordan
din hund ser ud i dommerens øjne og om
hendes bedømmelse af din Drentsche
Patrijshond. Vi håber at i vil bakke up om
vores fælles arrangement. Der er her, hvor
der også er tid til samvær og hygge. I år
har vi inviteret den Hollandske dommer

Gerda Halff van Boven. Det er derfor en
god grund til at deltage på denne årlige
FJD udstilling i Vissenbjerg. Hun har rigtig
mange års erfaring i at dømme Drente. Lige
efter FJD udstillingen plejer vi at afholde
klubbens generalforsamling, alle medlemmer er hermed inviteret til at at deltage.
Der er andetsteds i bladet indsat en fællesannoncering af arrangementet, så her
finder du alle de nødvendige oplysninger og
tilmelding kan ske på www.hundeweb.dk
Ved mødt, red.

5 klubs certifikatudstilling i Uldum
den 1. februar 2014.
Dommer: Erik Pedersen
Hvalpeklasse - Han
Rossi, DK09962/2014, ejer Peter Bidstrup,
Forsythiavej 17, 7700 Thisted, - L
Mellemklasse - Tæve
Aya DK11364/2014, Ejer: Allan Bo Kristensen, Ebberupvej 10, 5620 Glamsbjerg,
21431161 – Excl. 1.V.
Mosehøjs Busmal Molly Dk13490/2013,
14/06/13, Ejer: Frank Christensen, Skærbækvej 94, 8600 Silkeborg, 30864550 –
Excl. 2.V
Åben Klasse - Tæve
Mosehøjs Mazmal Cille Dk14445/2012,
02/07/12, E/O: Johanna Jongstra, Ole Sørensen, Bjarupgårdvej 14 A, 8600 Silkeborg,
20616292 – Excl. 1.V, CK, BTK, BIR
Ejer og opdrætter af BIR samt dommer E. Pedersen.

www.fjd.dk
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DANSK BRETON KLUB
www.breton.dk

Klubredaktør:
Anne E.K. Kristensen, Højbjerg Møllevej 35
8840 Rødkærsbro. Tlf. 24 25 68 79
e-mail: anne_ekrogh@hotmail.com

Jagt, prøver og familie - Tekst: Anne Kristensen
erfaring. En breton er jo en livlig og charmerende hund. Den er også intelligent, aktiv
og en jagthund.
Det er vigtigt, både for hund, opdrætter og
køber at information er tilgængelig. Derfor
spiller bretonklubben og netværket en uhyre
vigtig rolle for alle. Man kan læse meget om
en hunderace på nettet, man kan tage ud og
se dem på jagt og prøve, men det kan være
en god idé at se flere hunde.
Ærlighed omkring vores race er afgørende
og dermed også ærlighed omkring den
enkelte hund. Bretoner sælges til jægere,
ja, men mange jægere har en familie og
er de nu også klar over hvilken hund de
får? Vi, bretonfolk, elsker jo vores kvikke
små hunde og er bevidste om at de kræver
disciplin, dressur og opmærksomhed. Er det
på plads, så er de jo en fornøjelse og små
personligheder som er en del af familien på
en eller anden måde. De tager tid, men giver
meget igen til alle og at inddrage familien i
det at have breton kan nøglen til succes. Det
kan man selvfølgelig sige er afgørende for

Alle kan være med på en god tur i marken. Foto Anne Kristensen.

Bretonen er en fantastisk jagthund som kan
løse de fleste jagtopgaver og det er ofte derfor den vælges af den danske jæger. I dagens
Danmark skal en hund dog også opfylde
andre krav. Familien er i fokus og der skal
hunden jo også helst passe ind. Ydermere
hænder det heldigvis også nogle gange med
at køberen af en breton bliver bidt af at gå
til lydighedstræning og på markprøve og
udstilling.
Det forpligter at ville opdrætte og sælge
hund. Man skal tage højde for mange faktorer, HD, temperament, udseende, jagtlyst
og dresserbarhed. Hvad skal vægtes højest?
Hvad indeholder ens egen hund og kan man
finde et match? Grundlæggende er spørgsmålet jo også arv og miljø. Vi kan finde
fakta omkring sundhed via røntgen, blodprøver, scanninger og øjenlysning. Dette
kan dog være påvirket af foder og aktivitet.
Dvs. en tidlig skade kan forårsage HD uden
hunden nødvendigvis ville have udviklet
det. Talentet i marken og i skoven vurderes
på jagt og prøve, men er afhængig af ude-
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frakommende faktorer så som dressur, fører,
vind, vejr, fugle og i yderste instans held.
Hunden indeholder altså et grundstof om
man vil, som kommer fra arven, men miljø
kan i høj grad påvirke udviklingen af hunden. Ikke bare foder og fysisk træning, men
også kontakt og oplevelser former hunden
man i sidste ende bedømmer. En hund bliver
ikke kun bedømt af erfarne dommere og
fagfolk, men i lige så høj grad af besøgende
i hjemmet, naboer, folk på gaden, jægere
og velmenende hundefolk. Derfor er det jo
vigtigt for alle at man får den ønskede hund
og bliver klædt på til at have den.
Opdrætteren vælger kombinationen af
hundene som skal parres, præger hvalpene
og skal derefter matche hvalp og ny ejer.
Alle vigtige faktorer som kan blive udslagsgivende i et hundeliv. Naturligvis er det ikke
muligt at sikre succes hver gang en hvalp
skal ud til sin nye familie og det er langt fra
altid opdrætterens skyld. Det kan skyldes
at køber ikke havde sat sig ordentlig ind i racen og måske slet ikke havde den fornødne
www.fjd.dk

Samarbejde bygges på kontakt. Foto Pernille Hansen.

DANSK BRETON KLUB

Sammenhold og humor. Foto Pernille Hansen.

Når hunden gør hvad den er skabt til. Foto Pernille Hansen.

alle hunde, men jagthunde mener jeg at det
er ekstra vigtigt for. Man skal jo huske at
jagt også i perioder betyder man er væk fra
familien og bliver man grebet af markprøvesporten kan sæsonen hvor hunden ”fylder”
blive betydeligt længere. Det er trods alt
noget nemmere at få ”velsignelse” til hvis
hunden samtidig er et vellidt familiemedlem.

ambassadør for racen ”vi” sender ud.
Hvad kan vi så gøre for at kombinere vores
jagt, sport og familie hund?
Vi kan selvfølgelig hver især hjælpe nye
hvalpekøbere og hundefører. Vi kan fortsat
forsøge at forbedre HD status for racen. Måske vi som klub skal overveje at udarbejde
nogle tiltag til at klæde nye breton ejere
på til det at have vores skønne hunderace.

Markprøver er måske for nogen blot en
sport, men for mange er det en forlængelse
af sæsonen hvor man går med hund. Det
er en showroom for racen og den enkelte
hund, men også en vurdering af hunden
som får indvirkning på avlen. Man kan ikke
fornægte at en markprøve kan byde på sport
i den reneste form, dvs. kampen med sig
selv, samarbejde, taber og vinder, nedtur,
optur og succes. Adrenalin i kroppen, fysisk
udfoldelse og sammenhold. Ikke mærkeligt
at man kan blive bidt af det.
Det kan dog også være et nødvendigt
”onde” for nogen. Vil man øverst på listen
til parringer, så skal der arbejdes med
hunden og præsteres i marken. Der ligger
mange timers arbejde foran en ny breton
ejer inden vedkommende selv kommer
på prøve i de forskellige klasser og basis
træning er et must. Det ved man måske,
men hver hund er ikke ens, så måske det
er vigtigt at nye bretonfolk hurtigt får et
netværk som kan hjælpe. Det er jo endnu en

Skulle man måske vise bretonens force som
familiehund? Kunne man lave en mentorordning? Skal der sættes ind med organiseret træning? En hvalpepakke? ”Mød en
breton dag”?
Der kan vær mange bud på dette og jeg
håber at det vil blive vendt på hovedprøven
når vi nu går og nyder vores hunde, vores
fællesskab og naturen.

Man må stå model til meget selvom man er jagthund. Foto Anne Kristensen.

HUSK: besøg - www.breton.dk - for træningstilbud og prøver
Følg også Dansk Breton Klub på Facebook for nyheder

www.fjd.dk
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DANSK POINTER KLUB
www.pointerklub.dk

Klubredaktør:
Bent Olsen, Grammingtoften 1, 6630 Rødding.
Tlf. 74 84 51 09/21 75 58 57.
e-mail: bento@bbsyd.dk

20 års jubilæum for familieweekend
I sommeren 1995 inviterede pointerfolkene
på Djursland med Børge Sommer i spidsen
til en Familie - Weekend for pointer Klubbens medlemmer i Mesballe forsamlingshus.
Det blev en kæmpe succes og da man skiltes
søndag eftermiddag besluttede man at gøre
det til en årlig begivenhed. Siden da har
weekenden skiftevis været afholdt rundt om
i Jylland og på Fyn.
Her i jubilæumsåret er det så igen djurslænderne, der arrangerer. De har lavet et flot
program for de to dage lørdag den 20. og
søndag den 21. juni 2015. Igen ved Mesballe forsamlingshus, Thorsagervej 26, 8550
Ryomgaard. Her er plads til telte og campingvogne. Alternativ overnatning er eksempelvis Pindstrup Centeret +4586396111.
Med hensyn til tilmelding og øvrige praktiske ting så som bestilling af mad, tilmelding
til apporteringsprøver og udstilling bedes I
venligst holde jer ajour på Pointer Klubbens
hjemmeside. Kunne I at skænke en præmie
eller to til jubilæums lotteriet er I meget
velkomne til at aftale med Lars Bæk +45
2020 6665.
Vel mødt til Jubilæumsweekenden. The
Djursgruppen.

Gode træningsture over hele landet
I lyngens land, i DPK regi.
Igen i år 2015, havde vi i begyndelsen af
februar en fin weekend på Kongenshus
Hede, med solskin og flot natur. Der var stor
tilslutning begge dage og omkring 75 jagthunde fik god træning. Der blev set en lille
flok agerhøns. Med tak til alle Jer der mødte
op. Jens Have
Træning Sønderjylland.
Søndag den 22.februar var vi 5 hundeførere
med 8 pointere på træningstur. Vejret artede
sig på bedste vis med sol og drivende skyer
og en tilpas vind fra sydvest. Vi havde tilpas
med fugle både parhøns men mest flokke,
en enkelt flok på 17 fugle. Efter fire timer,
heraf en halv time til frokost i ”Kvindely”,
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var hunde og mænd og klubbens kasserer
trætte. Alt i alt en god dag.
Vintertræning Djursland
Her var et godt fremmøde af 22 engelske
hunde. Med tak til lodsejere for lån af terræn.
I åbenklasse, drog hundene til Nimtofte,
hvor Ove og Børge førte hundeførerne rundt
i terrænet. Her opnåede hundene stand 12
gange for agerhøns og 2 gange for flokhøns.
Her sås ca. 40 agerhøns i alt på dagen.
I Ørsted enge, hvor Preben Binder førte
unghundene og deres førere rundt i terrænet.
Her opnåede tre hunde stand for agerhøns.
Her sås 4 gange parhøns samt to singelhøns.
Jan Koch dømte og fandt den bedste pointer
www.fjd.dk

Erik Årø vandt skydestikken for anden gang.

DANSK POINTER KLUB
unghund; Astrups Rik med ejer Erik Årø,
som vandt skydestokken for anden gang tillykke her fra.

ter i Niels’s nye jagtstue.
Tak for en dejlig dag/Sjællænderne/PD
Vintertræning ved Assens
Vi havde en go’ dag med 30 tilmeldte engelske hunde og tilpas med fugle, både flok og
parhøns.
Tak til alle fremmødte og hjælpere for en
god dag i marken. Foto. Alex Nissen

Deltagerne på Sjælland.

Vintertræning på Sjælland.
En solskins dag med Niels og Poul på fine
marker ved Fakse og i bedste selskab med
14 hunde folk fra Sjælland.
16 hunde søgte i en blød overflade på tøsne
ramte marker, der stillede krav til både kondition og jagtlyst.
De to hold hunde var i fugl 16 gange, 5
x parhøns, 8 flokke og 3x fasan, samt en
masse harer.
Og så ikke mindst hyggeligt samvær bagef-

Alex Nissen 70 år
Den 24.maj 2015 fylder en af Dansk Pointer
Klub mangeårige medlem 70 år.
Alex har været et af DPKs mest aktive
medlemmer, har været i bestyrelsen i flere
perioder.
Været en dygtig kasserer, har ydet et stort
arbejde med vores årbog, har vendt underskud til overskud.
Har været en af drivkræfterne til vores nye
Årbog, som udgives sammen med ESK og
DISK.
Alex har samlet et stort terræn, hvor han
velvilligt har afholdt DPK efterårsvinderklasse, mange kvalitets prøver samt
træningsture.

Glade hundefolk på Fyn.

Du har også påtaget dig, det store arbejde
med at afholde DPKs familieweekender
flere gange.
På hundefronten har du gjort det godt.
Ikke mindst med dine stilfulde og smukke
hanhunde.
Pax, Idimum, Laky, DKCH, DKJCH
Astrup Dirty Dancer og DKCH Astrups
Feigter
Skønne hunde, som har hentet mange
præmier hjem til Kennel Oksby, både på
udstilling og i marken, den største bedrift,
må være da Astrups Feigter vandt Dansk
Derby i 2011.
Du har også modtaget DKP’s fornemmeste
trofæ. Sølvpisken.
Vores lokale klub Jægerklubben Hindevad
skylder dig også en stor tak, for mange års
bestyrelsesarbejde og ikke mindst, som prøveleder på vores efterårs markprøver. Det er
altid en fornøjelse at komme med hund på
dine og dine medhjælperes terræner.
Da du sluttede som minkavlere, begyndte
du så småt som agerhøns farmer. Men det
greb hurtig om sig.
Nu ruger du tusindvis af agerhøns ud, som
sælges til hundefolk over hele landet. 18
kyllinger 2 gamle agerhøns med udsætnings
bur. Er blevet en stor succes, blandt jægere,
hundefolk og jagtforeninger.
Vi er mange som håber, du fortsat har
lyst til at arbejde for og med den stående
jagthund.
Tak for alle de gange du og Ane-Marie har
inviteret os inden for i jeres dejlige hjem.
Dansk Pointer Klub ønsker dig hjertelig tillykke med fødselsdagen, god vind fremover.
SB.

www.fjd.dk

Nostalgi.
I kender det sikkert alle sammen. Den
næste møgvejrsdag skal der ryddes op og
smides ud i diverse gamle blade, udklippede artikler, der ikke er blevet læst,
m.m.. Det skete for mig en af de kolde og
regnfulde februardage, hvor hverken hund
eller herre havde stor lyst til at færdes ude
mere end højst nødvendigt.
Langt nede i en sådan bunke blade fra
90erne stødte jeg på en stak af det hedengangne ”Pointernyt” og så sker der det,
som næsten altid sker. Der bliver stille i
mit ” roderum” som det hedder i daglig
tale. Man bliver nostalgisk, man mindes.
Der bliver så stille at konen kommer og
spørger, ” Hvad laver du”? Ikke noget, jeg
læser, svarer jeg. ”Nå”.
Jeg var faldet over et billede af to slædehunde, hvoraf den ene var en pointer og
den anden Siberian Husky. Billedet er fra
primo 90erne. At en pointer er en utrolig
viljestærk og hårdfør hund, det ved enhver
pointerejer, men som slædehund i Danmark, det har man aldrig set før eller siden.
Jeg husker billedet fra den gang. Hvad
pointeren hed svæver lidt i det uvisse.
Herold Otterup Jensen, fra Ho Bugt, var
sikker på, at det var en hund af hans opdræt, den var kuldsøster til Vøggs Yakari
og Vøggs Sheila og hed Vøggs Yokon og
var solgt til en person på Herning egnen.
Med hensyn til de tre søskende kan det
fortælles, at de ude på Lammefjorden præsterede at blive smidt ud af hovedprøvens
vinderklasse i 1991 i løbet af tre minutter. Alle tre for at eftersætte hare. Først
Yakari dernæst de to andre i fællesskab.
Jeg husker det så tydeligt, for Sheila var
min hund.
Hvordan ender så en sådan oprydningseftermiddag? Ja, de fleste af tingene er
blevet lagt pænt på plads igen, bare på en
ny hylde og udsmidningsbunken er ikke
ret stor, men lidt har jo også ret.
BO
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ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
www.engelsksetterklub.dk

Klubredaktør:
Harris Jensen, Ramsevej 24, Bøjden,
5600 Faaborg. Tlf. 62 60 15 88/24 98 44 78
e-mail: haki2656@gmail.com

En kæmpe oplevelse med stående hund
herefter begyndte den egentlige prøve for
retrieverne, som efter tur blev kaldt frem for
at apportere de nedlagte fugle.
For os var det imponerende at se, hvordan de deltagende hunde blev dirigeret til
området, hvor de kunne finde og apportere
de nedskudte agerhøns.
Dagen bød på et meget stort antal fugletagninger, og et tilpas antal fugle blev leveret.
Prøven blev således afviklet tilfredsstillende for deltagere og dommere. Og for os
med stående hunde var det selvfølgelig en
kæmpe oplevelse.
At retrieverfolkene var tilfredse med arrangementet, har de bekræftet ved at reservere
et lignende arrangement på terrænerne i
2015.
Tak til Svend Aage Vad for modet til at
sige ja tak til denne prøveform.
Jan Andreasen.

Settere og labrador klar til samarbejde.

Dansk Retriever klubs afholdt i efteråret en
vinderklasse på terræner omkring Bramming. Prøveleder var Jimmy Henneberg og
jagtvært Svend Aage Vad.
Dagen startede med morgenkaffe i jagthytten i Strat ved Bramming, hvor vi kort blev
briefet af prøvelederen, dommerne og Svend
Aage om dagens forløb og forventninger.
Det var første gang Dansk Retriever Klub
lavede en apporteringsprøve med engelske
stående jagthunde; en jagtform, som blev
praktiseret i England tilbage i 1800 tallet.
Vejret viste sig fra sin bedste side med høj
sol og en frisk vind. Det var simpelthen
ideelt jagtvejr.
Omkring Kl. 9 slap vi de første to settere,
som i smukkeste stil og i høj fart afsøgte

stubmarken til stor beundring for de fleste af
prøvedeltagerne, som aldrig før havde jaget
med settere. Den første halve time bød på
mange flotte fugletagninger af vore engelske hunde, men de ellers trænede skytter,
skulle altså lige lære, hvordan man som
jæger gebærder sig på en jagt med stående
hund: Bl.a. at komme korrekt med frem til
en hund i stand og at følge med, når hunden
avancerer. Og så erfarede de også, at det
kræver øvelse skyde sig ind på velflyvende
agerhøns. Men jeg skal lige love for, at de
fik det lært, og de brillerede med fremragende skydning resten af dagen.
Når en fugl blev fældet, var det vigtigt at
vore settere kunne forholde sig i ro, og at
de var indstillet på at blive koblet, for først

Der vil være mulighed for at købe pølser, øl
og vand til rimelige priser.
Sjælland: 5.juli kl. 10.00 hos Børge Holm,
(Hvis der er fornuftig tilslutning, vil der
Bildsøvej 211, 4200 Slagelse.
Tilmelding senest 2.juli til prøveleder Søren blive arrangeret en træningsdag 28.juni kl.
10.00).
Rydahl Gotthard, tlf. 55722520/21201858
eller mail sry@codan.dk.
Prøvegebyr kr. 225,00 indsættes på: 1551 – Fyn: 11.juli kl 9.00 på Metrinelund, Ståbyvej 13, 5672 Broby.
4869606278.
Tilmelding til Aksel Nielsen tlf. 40138589
Alle racer er velkomne.
eller Svend Buchhave tlf. 50580794

Apporteringsprøver:
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Senjas Messi bidrog med mange flotte fugletagninger til
en flot prøve.

Kurser i grunddressur og apportering afholdes samme sted hver onsdag. Første gang
15.april kl. 19.00.
Jylland: 19. juli og 9. august kl. 10.00 hos
Gert Clausen, Rebelsigvej 4, 6690 Gørding.
Tilmelding til prøveleder tlf. 51204645.
Se i øvrigt klubbens hjemmeside for oplysninger om prøver i Jylland.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK

Sommertid afløser vintertid

Vejret var noget barsk på Kongenshus Hede.

Når disse linjer læses er vinterens stilfærdige aktiviteter fortid. Der har været afholdt
vintermøde både på Sjælland og i Jylland.
Der var ikke et overvældende fremmøde på
Sjælland, men de fremmødte fik en god og
hyggelig snak om hunde og jagt, og der blev
fastsat datoer for sommerens apporteringstræning.
26 medlemmer deltog i vintermødet på
Gilmosegård. Erling Clausen orienterede om
forholdene i FJD og DJU. Han berørte de
noget kaotiske vilkår, som har hersket i de
to vigtige organisationer, men han håbede,
at der nu var trukket en streg i sandet, og at
alle vil kigge fremad til gavn for jagthundesagen.
Erik Petersen fra DKKs bestyrelse orienterede om det VM 2016, der som bekendt skal
afholdes i Danmark. Planlægningen af det
omfattende arrangement skrider planmæssigt fremad.
På Fyn, Sjælland og i Jylland har der
været afholdt marktræning. Som sædvanligt
har det været arrangementer, der har været
åbne for alle engelske racer. Og der har været en næsten overvældende tilslutning: To
dage ved Kongenshus havde tilslutning fra
45 hundeførere, ved Bramming var der 40
fremmødte begge dage, og på de to fynske
samlinger mødte hver gang 30 hunde.
Også på Sjælland var der pæn tilslutning til
fællestræningen, og de sjællandske træningsterræner var som vanligt vildtrige. Det
betød rigtigt mange situationer og udfordringer for hundene på de store marker, der
tilmed har den fordel, at de ligger langt fra
trafikerede veje; ikke uvæsentligt, når unge
hunde skal trænes på åbent felt.
Det er vel ligeved, at deltagerantallet er tæt
på at ”ramme loftet” i forhold til, hvad nogle

arrangementer kan bære. Men det er uhyre
positivt og glædeligt, at så mange medlemmer er aktive med deres engelske stående
hunde.
Endelig har der været afholdt en udstilling
i Alhedehallen i Frederiks. 46 hunde fordelt
på de engelske racer deltog. Aftenen blev
indledt med fællesspisning, inden bedømmelsen i to ringe gik i gang. Mette Kühls

smukke tæve, Järviämeen Emilia blev
bedste engelske setter.
Nu er det så tid for dressur- og apporteringstræning (modstående side). Mød nu
også her talstærkt frem, så det vigtige efterskudsarbejde er på plads, inden det pludselig igen er tid for septembers glade jagt på
ænder og agerhøns.

Deltagere på den sjællandske marktræning.

Sæt kryds i kalenderen.
14.juni: FJDs udstilling i Vissenbjerg.
27. – 28.juni: ESK-træf på Gilmosegård.
5.juli: ESKs Sjællandske apporteringsprøve.
11.juli: ESKs Fynske apporteringsprøve i
samarbejde med Dansk Pointerklub.
19.juli: ESKs jyske apporteringsprøve.
9.august: FJDs apporteringsprøve ved
Gørding.

www.fjd.dk
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DANSK GORDON SETTER KLUB
www.dgsk.dk

Klubredaktør:
Flemming Nielsen, Lethenborgvej 17,
8660 Skanderborg. Tlf. 3036 0568
e-mail: rypehunden@gmail.com

Tak til den afgåede klubredaktør
Ole Frank har taget sin tørn som redaktør i
3 – 4 år og sluttede ved årsskiftet til 2015
Ole bor som bekendt i Skagen, men har
deltaget i utallige af klubbens arrangementer, og derved sikret at der kom artikler samt
resultater i Jagthunden
Sneppejagten med Ole
Ved min take over som klubredaktør
pressede jeg Ole til at jeg kunne komme
på sneppe jagt i januar måned, således jeg
kunne blive sat ind i en redaktørs mulige
opgaver. Jeg er bekendt med Nordjyllands natur og ikke mindst med Skagen, da
jeg i min ungdom boede der i en periode.
Derefter var jeg i Uggerby plantage ved
klitplantør Madsen som elev. Så derfor står
sneppejagten som noget af det ypperste for
os med engelske stående hunde. Jeg skal for
en god ordens skyld nævne at Madsen havde
ruhåret. I hans lange virke som klitplantør
fik han nedlagt omkring 1000 snepper. Det
var dengang der kunne opleves sneppefald
i påsken og der var forårsjagt på sneppen,
vores viden om vildtet har heldigvis udviklet sig, så der ikke har været forårsjagt på
sneppen siden 1967.
Jeg kørte som nævnt op til Ole i januar
måned, vi var heldige med vejret som det
fremgår af billedet, som sædvanlig var der
dog en kraftig vestenvind. Vi begav os ud i
området med en dejlig madkurv, Oles far har
tidligere været kok og den metier har han
sandelig ikke glemt. Så velforsynede med

og Lyngmosegaards Gismo i Skagens klithede. Foto: Flemming Nielsen.

mad og friske hunde drog vi ud i på klitheden - en fantastisk natur og en fin sneppe
biotop. Vi så dog kun en enkelt sneppe, men
hundene havde færten af flere er jeg sikker
på. Det er dog noget vanskelig at komme til
at skyde, for ofte stod hundene lang inde i et
pile-/birkekrat, så det er nærmest umulig at

komme til at svinge bøssen efter sneppen.
Ingen snepper på tasken men både jeg og
hunden havde en dejlig dag samt et hyggeligt samvær med Ole.

Triple Champion på Specialklub udstillingen den 13.februar. 2015

Tillie:”Tillie”Vinterdalens Tillaaens på stub. Foto:Erik
Petersen.

64

Vinterdalens Tillaaens (Finnvolas Kid Åshöjdens Vivi) ved Erik Petersen opdrætter
CarolaHedlund og Johan Vedholm, blev
med sit 3. Certifikat ny dansk Eksteriør
Champion på specialklub udstillingen for de
5 Engelske Racer i Fredriks.
Tillaaens var i forvejen dobbelt Champion
– Brugschampion & Jagtchampion – og kan
hermed tilføje den 3. titel.
Ser man lidt tilbage vil mange Gordon
Setter folk nikke genkendende til hundene
der ligger bag: Far siden repræsenter Åens
www.fjd.dk

blod 5 generationer bagud, Erik fragtede
selv Åens Outlaw til Norge, da fader linjen
blev skabt. Den direkte farlinje er således:
Finnvolas Kid - Åens Outlaw - Åens Kalle
Kluivert - Åens X-tra Luffe - Åens Dr.
Whiteoot - Fjellets Dannie, som Erik også
importerede for 31 år siden.
Dansk Gordon Setter Klub ønsker fører,
ejer og opdrætter tillykke med det fornemme resultat.

DANSK GORDON SETTER KLUB

Vintermøde den 18 januar
Godt 40 medlemmer var mødt frem til
DGSK’s vintermøde i Bramdrupdamhallen ved Kolding Efter lidt morgenmad og
hyggeligt gensyn med vennerne startede
programmet med en aflysning.
Det bebudede foredrag med Ole Halberg
måtte i sidste øjeblik aflyses pga foredragsholderens rygproblemer. God bedring til
Ole! I stedet så vi en rigtig inspirerende og
lærerig film af Anders Ladnin om Landins
træningsmetoder fra han tager en hvalp
og bærer den frem til gode præmieringer på marken. Se mere på http://www.
landins-hund-katt.se hvor man både kan få
dressurtips, købe film og blive klogere på
Landins metoder.

Vintermødet fortsatte med orientering om
nye tiltag på hjemmesiden, ny redaktør på
Jagthunden, debat om etablering af redaktionsudvalg årbog, nyt om pokaler, gennemgang af kommende aktiviteter, orientering
om træningstilbud etc. Der udspandt sig en
livlig debat der først sluttede ved 15tiden.
Da kunne mødedeltagerene så småt drage
hjemad klare til at afslutte denne jagtsæson med et par jagter i januar, tage fat på
forårstræningen og gøre klar til de kommende prøver. Det var helt i gennem er
godt, konstruktivt og frem for alt hyggeligt
vintermøde.

Forderby i DGSK 28. februar 2015

Med hundene på præpareret løjpe. Foto. Flemming
Nielsen.

Prøven blev bedømt af Thomas Klit, og blev afviklet på terræner ved Hellevad/Klovtoft
(Jonny Petersen`s). De var godt besat med fugle.
Resultatet :
1. vinder Østjyllands Pointer v/ Søren Thygesen
2. vinder Nr. Løgums Fighter v/ Karl Jensen
3. vinder Lilleskogens Wayne v/ Søren Thygesen
4. vinder Vajskær Cato v/Dennis Lauridsen
5. vinder Nr. Løgums Frække Frida v/Kim Schmidt
Dansk Gordon Setter Klub ønsker fører, ejer og opdrætter tillykke med resultatet.

Samtlige ekvipager på Forderby. Foto. Kersti J Schmidt.

På fjeldski med stående
fuglehunde
En årlig tilbagevende begivenhed, i februar
måned, når jeg som oftest sammen med
Michel Strømberg, tager på fjellet med vore
hunde. I februar måned.
En tur der giver mulighed for at vedligeholde sin evne til at stå på fjellski (de er
ca. 25% bredere end langrendsski), således
at de ikke så let synker dybt ned i sneen,
såfremt man kører uden for løjperne. Hvis
nogle skulle få lyst til at købe ski til dette
formål, skal man være opmærksom på at de
ikke må have stålkanter, så kan man i værste
fald være uheldig og skærer hundene ganske
slemt.
Jeg oplever det som noget af det ypperste at kører på vinter fjellet sammen med
hundene, oplever vinterlandskabet med den
frosne natur, hvor ryperne dog lever deres
liv i snelandskabet. Dette benytter man sig
også af der hvor det er muligt med skaresne,
således at hunden kan løbe på sneen og ikke
synker ned i den løse dybe sne.
På skiturene mødte vi mange nordmænd,
der også havde deres stående hunde med på
tur.

Aktiviteter for Gordon Setter folket
FJD Udstilling søndag den 14. juni 2015
ved Vissenbjerg – DGSK ansvarlig Christina Bak
DGSK Sjælland apportprøve, lørdag den
27. juni 2015 , ved Gislinge , se hjemmesiden senere
DGSK Jysk apportprøve søndag den 28.
juni 2015 Ved Kolding, tilmelding til Anton Dahl 22748040 karlantondahl@gmail.
com eller via hundeweb.
præmierede hunde og tilfredse hundefører: Foto: Kersti J. Schmidt.

www.fjd.dk
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DANSK IRSKSETTER KLUB
www.irsksetterklubben.dk

Klubredaktør:
Palle Krag, Dronning Dagmars Vej 49, 7100 Vejle.
Tlf. 75 83 40 09.
e-mail: irsksetterklubben@gmail.com hannekrag@ofir.dk

Jagthundes vinterudstilling i Frederiks

Fra venstre Bedst i racen Svenske Red Garlic´s Sweet Patato, med fører, i midten dommer Erling Kjær Pedersen, bedst i modsatte køn Molly og Erik Skårup Nielsen. Foto Palle Krag.

Der var som sædvanlig god tilslutning til
de ”Stående Engelske Jagthunde Racers”
udstilling i Alhede Hallerne i Frederiks
denne februar aften. Cirka 45 hunde deltog,

hanhund Red Garlic´s Sweet Potato, SE
22101/2011, opdrættet og ejet af Agneta
Anderson, Sverige. Potatos fik excellent,
CK, 1. BHK, certifikat, og blev BIR.
Bedst i modsatte køn blev åbenklasse tæve
Molly DK03120/2013, opdrættet af Ulrik
Kjærsgaard, ejet og ført af Erik Skårup
Nielsen. Molly fik excellent, CK, BTK, og
blev BIM, og kunne med en markprøvepræmie, nok have fået et certifikat. Molly er kun
lige på udstillings dagen 2 år, så det skal nok
nås.
Udstillingens andet certifikat gik til
Bjerkaasen´s Bk Storm DK04546/2012, opdrættet af Elisabeth Haukaas Bjerke, Norge,
ejet af Christian Nørgaard Jensen. Storm fik
excellent, CK, BHK, og certifikat.
Alle hunde fik på udstillingen avls godkendelse, da ingen hunde blev præmieret med
mindre end excellent eller very good. Stort
tillykke til alle deltagere
Hele præmierings listen kan ses på Dansk
Irsksetter-Klubs hjemmeside.
Palle Krag.

og meget overraskende, var det gruppen af
Irske settere, der var størst, med 15 repræsentanter for racen.
Bedst i racen blev den Svenske brugsklasse

Træningsdage på heden
Kongenshus Mindepark var igen i år, et mål
for mange medlemmer af Dansk IrsksetterKlub, den sidste weekend i februar. Lørdagen var overskyet og næsten uden vind,
hvorimod søndagen smilede til medlemmerne, med sol og frisk vind fra syd. Det er
fantastisk, at møde så mange entusiastiske
medlemmer, der trodser dårligt vejr og kulde
for at træne Deres jagthunde, til forårets
markprøver.
Det kan ikke kun være for, en smagsprøve
på formandens fortræffelige bitter, (der i år
var lavet på strandmalurt), eller den til lejligheden opstillede ”pølsebod” ved frokosttid, at medlemmerne kommer langvejs fra,
til en træningstur på heden. Det er selvføl-
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gelig fordi medlemmerne tager ansvar for
Deres jagthunde, og gerne vil træne dem,
så hundene er i stand til, at vinde over de
andre jagthunde, på forårets vinderklasser,
eller opnå præmiering i kvalitets klasse, når
markprøver starter for alvor i marts måned.
At miljøet blandt ”Irsksetterfolket”, er i top,
er selvfølgelig også en del af forklaringen
på, at så mange medlemmer trodser februars
kulde, og gerne vil mødes.
Vi takker Brian Krog, for tilrettelæggelsen
af denne trænings weekend, formanden for
smagsprøven på hans bitter, og glæder os til
næste år.
Palle Krag.

www.fjd.dk

: Brian Krog der var træningsturens arrangør, viser
stolt ”Formandens Bitter” frem. I år var bitteren lavet
på Nordjysk strandmalurt, og IS FELIX, har tjent de
første reklame kroner, på etiketten.

DANSK IRSKSETTER KLUB

Markprøvetræning ved Fredericia

Træning i Nord
Vi var to fra det midtjyske, der trods kulden
havde dristes os til, at tage til træning i det
Nordjyske ved Lønstrup med vores tre Irske
settere. Vi mødtes på en parkering plads i bidende klude. Der var mødt 21 Irske settere,
en Engelske setter og en Ruhåret hønsehund
frem. Hvor af de ni var unghunde fra 7 måneder til 23 måneder, 5 fra samme kuld. Det
var en god træning i klitterne især for unghundene, der kan man rigtig træne kontakt.
Da det er hundene der skal holde kontakt.
I det hele taget en god træning også for de
to-benede.
Madpakker blev indtaget ved modelflyvernes klubhus, der var læ og så gik snakken,
Erik var nød til at stoppe snakken efter ca.

Et udsnit af de deltagende hunde og fører.

Allerede da vi mødtes, blev vi klar over, at
det skulle blive en usædvanlig positiv dag.
I jagthytten var morgenbordet dækket, med
alskens lækkerier, og der var et knitrende
bål i brændeovnen.
Dårligt var vi kommet ud, og de første
hunde blevet sluppet, før solen skinnede,
og jakkerne blev lukket op, som var det den
første forårsdag i år. En meget stor oplevelse var det, at se et par Irske unghunde,
i flot stil, med højt hoved, søge marken af.
I betragtning af, at ingen af dem endnu var
fyldt et år, kunne det ses, at det var jagthunde der ville ud for at finde fugl.
Der blev fundet fugl, agerhøns, og det
blev til fine præstationer i fuglearbejdet,
som kunne præmieres på anerkendt prøve.
Selvfølgelig var der enkelte der rejste
igennem, så fuglene var klar over, at de
blev fulgt på vej. Det er jo godt med rigelig
jagtlyst, men der skal jo også lidt dressur
til. Det blev hen på eftermiddagen inden
Lilli og Birte, bød på varm suppe i Lilli

og Svend Aages dejlige hus, næsten med
udsigt over træningsmarkerne.
Vi takker Lilli og Svend Aage, Birte og
Gunnar for en dejlig dag i jagthytten, på
marken og omkring spisebordet, hvor
suppen smagte pragtfuldt. Dansk IrsksetterKlub, takker for initiativet til det gode
arrangement.
Palle Krag.

Årets irsksetter

Årets unghund

Eddie med en del af sølvtøjet, efter den flotte indsats.

Årets Irsk setter 2014 blev Kirstinekjær´s D.
Eddie DK06716/2009, far Østeraby`s Eire
S12987/2003, mor Klippeøen´s D. Donna
DK14772/2004, opdrættet, ejet og ført af Gunnar
Jensen, Skanderborg. Eddie har haft et fantastisk
år, 1. og 2. præmie i åben klasse, 1. vinder m/HP
DKKs forårs vinderklasse ved Vildbjerg, bestået
apporterings prøve to gange, med 30 og 28 point,
2. vinder m/HP efterårs vinderklasse ved Bramming, 2. præmie i brugsklasse i Sønderjylland,
5.vinder i efterårs vinderklasse ved Terkelsbøl.
Dansk Irsksetter-Klub ønsker stort tillykke, med
den flotte titel.

Frokost delvis i det frie.

Der tages et lille hvil mellem slippene. Foto:
Lili Jensen.

Æren som årets unghund 2014, bliver igen i år,
delt mellem to unghunde, der har lige mange
point, og derfor må dele æren mellem sig. Settermosens Baffin (th) DK01435/2013, ved Frank
Krøyer, startede efterårets markprøver med, at
opnå to gange 1. pr. i ungdomsklasse. Baffin
havde i forvejen to præmieringer fra foråret, så
det bringer den på fire 1. præmier i unghunde
klasse, og på højde med Kiwi Line´s Peber
DK10649/2012, ejer Lene Knudsen, fører Claus
Olesen, der også står med fire gange 1. pr. i ungdoms klasse, i kampen om titlen ”årets unghund
2014”. Peber har opnået alle sine præmieringer
i foråret 2014. Begge unghunde er præmieret på
udstilling. Dansk Irsksetter-Klub ønsker stort tillykke, med den flotte titel.
www.fjd.dk

tre kvarter, så vi kunne komme videre med
det, vi var kommet for, nemlig at træne hundene. Efter yderligere et par timer sluttede
træningen.
Vi havde et par timer hjem foran os efter
en god træningsdag. En stor tak til Erik for
en rigtig god dag.
Søren og Gunnar.

Træning og apporteringsprøver
Apporteringstræningen på Sjælland
April: 13, 20, 27 - Maj: 4, 11, 18 - Juni: 1,
8, 15, 22, 27
Træning (og prøve) foregår på banerne ved
Hagested Gislinge Jagtforenings klubhus.
Den 27. juni afholdes der som sædvanlig
en DJU anerkendt prøve for både DGSK
og DPK
Apporteringstræning på Fyn ved Helge
Knudsen, starter som sædvanligt ved Søbysøgaard, torsdag den 28. maj, 4. juni, 11.
juni, 18. juni, 25. juni, 2. juli.
Apporteringsprøven bliver afholdt Søndag
den 5. juli 2015.

Spontan glæde når prøven, er vel overstået.
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DRØMMEHUNDEN

Thomas Moltesen er bidt af sneppejagt.

En effektiv jagtkammerat
Tekst og foto: Thomas Moltesen Hansen
Jeg har ejet og jaget med stående hunde hele
mit jægerliv startende med mit 16. leveår,
og er nu 71.
Min foretrukne jagtform er for stående
hund efter snepper, fasaner og agerhøns.
Hønsejagt i roer eller efterafgrøder er toppen, og heldigvis oplever jeg flere agerhøns
på mine revirer, men dog slet ikke det
antal jeg i mine unge år havde. I dag jager
jeg langt overvejende med mine hunde på
drivjagter i skov og mose, men også en del
trækjagt på Værnengene efter ænder og gæs.
Jeg har jaget med alle de stående racer,
men selv kun ejet engelsk setter, ruhår og
kleiner münsterländer, og sidstnævnte er
min klart foretrukne race. Jeg har ejet i alt
9 KLM’er, og det er blandt disse jeg finder
min bedste jagthund.
Når jeg skal vurdere mine hunde, sker det
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op mod tre kriterier, etisk jagt, etisk avl og
social adfærd, og den bedste er den, der får
min højeste score på de tre kriterier uden at
dumpe på nogen af dem.
Etisk jagt kan, i min terminologi, kun
udøves med en sikker apportør fra land og
vand, som kan opspore og affange såret
vildt. Etisk avl er igen i min terminologi
avl med hunde, som lever op til de idealer
racen foreskriver. Til efterprøvning af jagtog avlskvaliteter har vi ganske udmærkede
kvalitetsprøver her til lands, hvor vi kan
efterprøve hundenes kvaliteter. Med social
adfærd mener jeg hundens opførsel over for
artsfæller, andre mennesker og i hjemmet.
Efter megen granskning er jeg kommet til
den konklusion, at KLM Githa er den hund
der til dato har givet mig de største oplevelser. Githa er af eget opdræt og er i sit tiende
www.fjd.dk

leveår. Fra starten som unghund charmerede hun ved sit planmæssige bredsøg i høj
tempo og næsten altid i god kontakt. Hun
er den første af mine KLM’er der har vist
spontan sekundering. Meget tidligt viste hun
en fast stand for vildt, og med alderen er
det blevet en fornøjelse at se hende arbejde
på løbende fugle og forsøge at nagle disse.
I skov driver Githa med hals ved synlig
kontakt med hårvildt, men hun bliver i såten
på nær når hun haler ind på vildtet, og det
har jo sine årsager.
Githa har en ubændig jagtlyst, og føler hun
sig presset af andre hunde, kan hun den dag
i dag finde på at prelle og knaldsapportere.
Det arbejder vi til stadighed med, for det vil
jeg ikke acceptere, da det er meget forstyrrende ifb.m. skydning til lettende agerhøns
og snepper. Githa er spontan apportør

hvilket indbefatter apportering af skeletdele,
døde muldvarpe og andre ådsler, som hun
forlanger afleveres til hånd. Det kan godt
være en delikat affære. Ellers er hund en
fantastisk jagthund, som jeg vil give et par
eksempler på:
På en stor skråning med et vildnis af
flerårige viginiaroser får vi til opgave at
apportere en fasankok. Githa møver sig ind i
krattet, og bliver væk meget længe. Jeg tror
en overgang hun har taget stand for fasanen
og kalder på hende, dog uden resultat. På
et tidspunkt kommer hun krybende ud med
den levende, vingeskudte fasanen i flaben,
men til min forundring meget gangbesværet
på tre ben. Da hun har afleveret fasanen viser det sig, at hun under eftersøgningen i det
vanskelige terræn har fået det ene forben ind
mellem halsbånd og hals og således meget
besværet i sit arbejde.
Som nævnt jager jeg langt overvejende
med mine hunde på drivjagter i skov og
mose. I løvskovene er de fleste åbne arealer
efterhånden dækket af brombærkrat. Det
er noget ubehageligt stads for såvel drivere
som hunde, men det afskrækker ikke Githa.
Når hun arbejder i brombærkrat kan man
se på den bølgende vegetation hvor hun
befinder sig. På en jagt på Als, hvor der er
små hundrede meter til vi er igennem såten,
er Ghita i fuld gang i noget brombær og
pludselig bliver der helt stille. Jeg formoder
hun har stand for en fasan og giver hende
rejseordre. Der bliver nu et vældigt røre i
vegetationen, men ingen dyr synlig. Der

lyder nogle hidsige hvæs, Githa giver et
par hyl, og pludselig kan man tydelig se på
vegetationen, der forsvinder dyr fremad i to
forskellige retninger, og Githa med fuld hals
i det ene spor. Jeg undres, da Githa kun halser ved synlig kontakt med hårvildt og kan
ikke forstå, hun fjerner sig mere og mere fra
det dyr hun har sat i gang. Få sekunder senere lyder to enkelte skud fra skyttekæden,
og Ghita bliver tavs.
Kommet frem bliver jeg vidne til to nabojægere, som hver har nedlagt en ræv, og en
hund der forsøger at få lov at apportere. Af
gode grunde kunne Githa jo kun hetze på
den ene. Jeg formoder rævene har følt sig
trykket mellem skytter- og driverkæde, og
dette har skabt situationen.
At Githa har de kvaliteter, der berettiger
til avl har hun bevist på udstilling samt
diverse kvalitetsprøver. Også i konkurrencer
har hun bevist sit værd, og hun har flere vinderplaceringer på såvel forårs- som efterårsvinderklasser. Jeg havde den store oplevelse
i foråret 2011, hvor jeg med Githa fredag
blev 1. Vinder m/Cacit DKK Grenå, lørdag
1. pr ungdomsklasse og bedste unghund på
DMK prøve ved Horsens med Isa, en hvalp
af Githa, og søndag 1. Vinder DMK Horsens
med Githa. Det var stort, og det tager nogen
tid før man får armene så langt ned, at man
kan ringe hjem.
Jeg har taget tre kuld hvalpe på Githa,
og hun har hver gang været en forbilledlig
mor for hvalpene og klaret alting selv indtil
hvalpene skulle have fast foder.

I hjemmet er Githa meget årvågen, og
giver lyd når der sker noget nyt. Hun er også
i hjemmet meget kontaktsøgende, og slapper
bedst af, når hun får lov at ligge med en pote
på mine eller min hustrus fødder.
Githa har en stor plads i mit hundehjerte.
Ved sin optræden har hun over tiden været
den direkte årsag til mange jagtinvitationer,
som vi begge har nydt i fulde drag. Hun
er nu på sine ældre dage, men stadig jager
hun med samme store intensitet. Jeg tror
såmænd, at hvis vi lige genopfrisker dressuren, vil hun stadig kunne gøre sig gældende
på en Vinderprøve.

Drømmehunden, Githa.

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
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Adresseliste over specialklubbernes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og
udmeldelse eller hvis bladet udebliver.
DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørsholm. Tlf. 20494839
Email. kasserer@ruhaar.dk
KORTHAARSKLUBBEN:
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund.
Tlf. 75331760
Email. kasserer@korthaarklubben.dk
DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Erik Lillesøe, Ørbækvej 22. 5400 Bogense.
Tlf. 64441145 - 22618279
Email. erik.lillesoe@privat.dk
KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg.
Tlf. 65967747
Email. kmlange@mail.dk

LANGHÅRSKLUBBEN.
Ida Thyssen, Bjellekjærvej 2, Søsum, 3670 Veksø.
Tlf.: 47172268/ 20712268
Email: ida.thyssen@hotmail.com

ENGELSK SETTER KLUB.
Peer Vinding Clausen, Ravnsøvej 6, 7200 Grindsted. Tlf. 75310221 - 40552723
Email. pvc@vindingetco.dk

DANSK WEIMARANER KLUB.
Torben Brandt Pedersen. Neptunvej 90, 6710 Esbjerg V. Tlf. 23367595
Email. kasserer@weimaraner.dk

DANSK GORDONSETTER KLUB.
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Merløse.
Tlf. 23634245
Email. lauge.stiig.larsen@gmail.com

DANSK VIZSLA KLUB
Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup. Tlf. 64751743
Email. knissen@post10.tele.dk

DANSK IRSKSETTER KLUB.
Erling Juul, Fasanvej 15 Gershøj. 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 46404587 - 24647270
Mail. juuls@mail.dk

DANSK DRENTSCHE PATRIJSHOND KLUB.
Morten Overgaard, Sdr. Borremosevej 4, 9600 Års.
Tlf. 21781468
Email. moove@mariagerfjord.dk

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Køgevej 58, St. Tårnb,.
4652 Hårlev. Tlf. 56266651
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com

DANSK POINTER KLUB.
Anny Diederichsen, Riglandsegvej3, Drenderup,
6580 Vamdrup. Tlf. 61308253/75598253
Email: stenmarken@email.dk

Annoncering af lokale markprøver
Annoncer for lokale efterårsmarkprøver, skal være Conni Jakobsen i hænde senest 01.05 for juninummer og 01.07 for augustnummer.

Annoncer i Jagthunden
Priser fra 250 kr.
Ring til Conni Jakobsen og hør nærmere. Tlf. 28 89 93 63

Agerhøns og fasaner
sælges
Bestilling modtages på æg, kyllinger
LDOOHDOGUHRJIDPLOLHÀRNNH

Moselund Vildt
8832 Skals
v. Kaj Andersen
Tlf. 86 69 11 16/40 46 97 45

KÆLEDYRSKREMATORIET
www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

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

AGERHØNS

LET
KOMPfamiliel
Klar ti
ing
udsætn

Katholt
vildtopdræt

AGERHØNS

Niels Skytte
Sørensen
Tlf
27636780 - 60132000

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier

15 agerhønekyllinger og et par
æglæggere
- med eller uden bur -

Email:katholt@private.dk

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº
$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº
Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213
www.midtjyskvildtfarm.com
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Resultatbog
Resultatbogen er frivillig, men vil du gerne
have en sådan til indførelse af prøve- og
udstillingsresultater samt vaccinationer, skal
du sende kopier af DKK´s ejerforholdsattest (ikke stambog) og Dansk Hunderegisters registreringsattest (senest 14 dage
før brug) til: Birte Johansen, Dengsøvej 11,
Vester Velling, 8860 Ulstrup. Tlf 51 29 70 22.
eller på mail: resultatbog@gmail.com
Resultatbogen koster 100 kr., der overføres
via netbank til konto: 7187 0001189453

www.fjd.dk

Bestillinger modtages på 8 - 14
ugers agerhønekyllinger

VESTFYNS
AGERHØNSOPDRÆT
Mobil: 40434850. Email: alexnissen@c.dk
www.agerhonsopdraet.dk
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PP

Danmark

Magasinpost SMP
ld nr: 42438

* Med fjerkrækød
* Høj energi/ydelse
* Omega 3 og 6
* GMO fri

29/24
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