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Sammenhold har i mere end 40 år været rammen om en jagthundeklub på Nord-
østfyn. Foto: Birgit Basballe.

En nybagt jæger vælger at føre hund i stedet for at nedlægge sin første agerhøne. 
Foto: Ib Jakobsen.
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  På tværs af racerne
  I dette nummer kan man 
  læse om en særdeles livs-
  kraftig jagthundeklub i 
  det fynske, der i mere 
  end 40 år med succes har 
  arbejdet på tværs af 
  racer og interesser. Et 
sådant arbejde fi nder sted mange steder rundt 
om i landet, og her i bladet vil der i de kom-
mende numre med mellemrum blive præsen-
teret lignende klubber og initiativer.
  Det går jo ganske godt rundt om med at 
fi nde sammen om fælles interesser, uanset om 
man har en engelsk setter eller en weimaraner. 
Og det gør unægtelig arbejdet noget lettere, 
når man ikke skal fi nde instruktører og hjæl-
pere for hver race. Ud over dette er de mange 
initiativer, som vi ikke kan rose nok, med til, 
at vi får øjnene op for, at der trods alt er langt 
mere, der samler os end skiller.
  Rundt om i specialklubberne er der også i de 
senere år arrangeret mange gode aktiviteter 
til gavn for medlemmerne og ikke mindst til 
gavn for nye hundeejere. Her tænker jeg på 
mentorordninger, weekendkurser osv. Men 
hvorfor begrænse disse aktiviteter til den 
enkelte specialklub?
  Det er klart, der er klubber, som er store nok 
til selv at trække de tidskrævende aktiviteter, 
men set fra min stol vil der være mange af 
vore klubber, som kunne drage fordel af at 
samarbejde om aktiviteterne. Nogle klub-
ber har et glimrende samarbejde omkring 
markedsføring, prøver og udstillinger, men 
kunne dette samarbejde ikke udvides til også 
at gælde alt det, der går forud.
  Hvis man nærlæser de forskellige klubsider, 
vil man kunne se, at det fl ere steder så småt er 
i gang. Apporteringstræning arrangeret af de 
og de klubber i fællesskab, blot for at nævne 
et eksempel.
  Der, hvor jeg vil hen er, at vi, set gennem 
mine briller, samlet set ikke er fl ere, end at 
vi er nødt til at lave fælles aktiviteter, hvis vi 
skal have tilstrækkeligt med gode og spæn-
dende tilbud til medlemmerne. Og kun ved at 
arbejde sammen kan vi gennem gode tilbud 
gøre os så attraktive, at vi kan tiltrække nye 
hundeejere som medlemmer i vore special-
klubber.
  Sommersæsonen står lige for døren. Det er 
her vi træner dressur, apportering, schweiss 
og meget mere. Jeg er sikker på, at rigtig 
mange vil nyde fællesskabet med repræsen-
tanter for andre racer, og jeg er sikker på, at 
rigtig mange vil synes, at dette burde bredes 
ud i en lang større skala.
 Det er da hyggeligt at sidde ved vandhullet 
en sommeraften og sludre over en øl, uanset 
om det er en pointer, en breton, en ruhår eller 
en münsterländer, der ligger ved siden af. Jeg 
er overbevist om, at man også som ejer af en 
gordon setter kan have glæde af at lægge et 
slæb for en kammerat med en korthår, der så 
til gengæld senere kan kaste et par duer for 
gordon setteren.
  Rigtig god fornøjelse med træningen og 
rigtig god fornøjelse med fællesskabet.
Med venlig
Flemming Østergaard, redaktør.

Løst og fast

1. Mit liv varer kun få år. I den tid vil jeg 
give dig meget glæde og hengivenhed 
- forsøg at give mig det samme igen.

2. Giv mig tid til at forstå, hvad det er du 
forlanger af mig.

3. Gør mig tillidsfuld - du er hele mit liv.
4. Vær ikke vred på mig længere tid ad 

gangen og spær mig ikke inde som 
straf.

5. Du har dit arbejde, dine fornøjelser, 
dine venner. Jeg har kun dig.

6. Tal med mig - selv om jeg ikke forstår 
dine ord, så forstår jeg når din stemme 
gælder mig.

7. Jeg elsker at lege og arbejde - lær mig 
noget nyttigt.

8. Slå mig ikke - mine tænder kan med 
lethed knuse din hånd, jeg bruger dog 
ikke min magt.

9. Tag dig af mig, når jeg bliver gammel 
eller syg - jeg vil også altid være der 
for dig.

10. Vær hos mig, når jeg har det svært. 
Alting bliver lettere, fordi jeg har dig. 
Og husk altid: Jeg elsker dig.

Hundens 10 bud
Vi faldt på redaktionen over dette på nettet. Det kunne måske være 
en god idé altid at have dem liggende i brystlommen, så er de tæt på 
hjertet.

Skal din dyrlæge have Jagthunden?
FJD vil gerne reklamere for de stående 
jagthunde og det synes vi bl.a. man kan gøre 
gennem vort blad.
  Derfor tilbyder vi, at dyrlæger, naturefter-
skoler, skydebaner o.l. gratis kan modtage 
Jagthunden til deres tidstrifthylde.
  Send en mail til redaktionen, hvis du 
kender nogen, der gerne vil have bladet lig-
gende i venteværelse, bibliotek eller lign.

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. + forsendelses-
porto. Det vil typisk beløbe sig til 150 kr. 
for et kuld hvalpe.
  Vi fremsender blade, så længe lager 
haves.
Mvh
Jagthundens redaktion

Flere agerhøns end ventet
Ingen skal være i tvivl om, at hvis man 
arbejder med stående hund, så er man ab-
solut afhængig af agerhøns og ikke mindst 
parhøns om foråret. Oplæring af den unge 
hund bliver så afgjort bedst, hvis det sker på 
vilde parhøns om foråret. Mange af os gik 
vinteren igennem med bange anelser efter 
sidste sommers meget dårlige yngleforhold. 
Når man så heller ikke ser så mange fl okke, 
som man havde regnet med efteråret igen-
nem, så bliver man pessimist. 
  Men heldigvis ser det ud til, at den megen 
skepsis er blevet gjort til skamme. 
  I skrivende stund, medio marts, melder 
tælleområderne under FJD om fi n bestand af 
parhøns, og det er da også blevet bekræftet 
på de første forårsprøver. Mange steder er 

man på niveau med foråret 2014, og enkelte 
steder endda en bestand som sidste forår.
  Optimismen breder sig. Agerhønen er en 
overlever, så med en god ynglesæson, vil vi 
igen være oppe på fuld styrke til efteråret.
  F.Ø.

Foto: Anette Laursen.
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SUBARU VAN

DER RYKKER
BUSINESS

 FORESTER: Brændstofforbrug 11,8-17,5 km/l. CO2 150-197 g/km. OUTBACK: Brændstofsforbrug 17,9km/l CO2 147g/km. LEVORG: Brændstofforbrug 14,5 km/l.  
CO2 159-164 g/km. XV: Brændstofforbrug 14,5-18,5 km/l. CO2 146-160 g/km. De afbillede biler kan være monteret med ekstraudstyr. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

SU B A RU VA N T R Æ K K E R O P T I L  2 .0 0 0  KG .
En Subaru på gule plader giver dig masser af trækkraft, legendarisk driftssikkerhed og lave serviceudgifter.  
Som standard får du symmetrisk firehjulstræk, boxermotor og en liste af udstyr, der ville koste ekstra hos mange 
andre. Find nærmeste forhandler og sæt handling bag ordene.

Læs mere på subaru.dk

(+ moms kr. 47.113)(+ moms kr. 35.913) (+ moms kr. 41.144) (+ moms kr. 32.206)

XV VANLEVORG VANOUTBACK VANFORRESTER VAN

FRA 219 900 FRA 292 900 FRA 253 900 FRA 194 900
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Hundens læring 1

Den kloge „fl okleder“
Hund og fører skal knyttes tæt sammen. Derfor er arbejdet med fl okfølelsen et af de vigtigste 
elementer i opdragelsen af en hvalp. Mange hundeejere kommer i al for høj grad til ar ar-
bejde for meget med at forstærke jagtinstinktet.

Tekst: Kurt Verup Runefelt. Foto: Flemming Østergaard

Kan hunden tænke? Ja – selvfølgelig kan en 
hund tænke. Dette er åbenbart for enhver.
  Hunden har udviklet sig meget, siden den 
var ulv. Dette gælder også for hundens 
hjerne.
  Amerikanske forskere er kommet frem til, 
at såfremt man stiller 15 ulve over for en 
opgave, så vil man få 15 ens løsninger, idet 
de fortrinsvis benytter sig af deres medfødte 
drifter og instinkter.
  Stiller man 15 moderne brugshunde over 
for den samme opgave, så kan man få op 15 
forskellige løsninger, såfremt man ikke har 
”fordummet” hunden.

At ”fordumme” hunden er i dette til-
fælde, at man ”overdriftfremmer” hundens 
naturlige drifter, hvilket i vores regi vil være 
byttedriften.
  I byttedriften ligger bl.a. faserne jagt og 
forfølgelse, men hvalpen er ikke klar til at 
benytte byttedriften, før den er udviklet.
  Hvalpen siger selv til, når byttedriften er 
”kommet godt i gang”: Den har skiftet de 
fi re store hjørnetænder.
  Først nu vil en vildtlevende hvalp komme 
med ud på de første spæde forsøg på jagt og 
forfølgelse.
  Kan man lege med byttedriften i en 
tidligere alder? Ja, men hvordan er det med 

drifter. De tager skade såfremt de bearbejdes 
for tidligt. -  Behøver man her at sige noget 
om børns seksualdrift!
  Men glemmer man at få trænet fl okinstink-
tet – kærligheden, så glider hunden på en 
eller anden måde tilbage til at blive en ulv. 
Træning af fl okinstinktet giver og vedlige-
holder unægtelig tankevirksomhed.
  For at forhindre at hunden udvikler stress, 
samt  kommer over i den negative ”contai-
ner” i det Limbiske system (urhjernen), er 
der allerede i dag indført forskellige former 
for kontaktøvelser.
Det skæres ud i STORE BOKSTAVER un-
der træningen på hvalpekurser landet over, 
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men alt for mange hundeførere arbejder alt 
for meget med drifterne i en alt for tidlig 
alder.
  Ser man hundeførere, der ikke har det 
korrekte fl okforhold til sin hund, så ser man 
hunde, der overvejende har fået aktiveret 
drifterne, men samtidigt har hundene jo også 
aktiveret det Limbiske system.
  Hundeførerne fl ytter hunden over i en 
sindstilstand via det Limbiske system, såle-
des hunden pludselig reagerer pr. automatik. 
Den kan ikke lade være…….

Læring og det Limbiske system.
I starten af livet, hvor man danner en grund-
opfattelse af, hvem man er, har man endnu 
ikke en fuldt udviklet hjerne – gælder også 
hvalpe!
  Meget af den allervigtigste indlæring lag-
res i den relativt primitive del af hjernen, der 
kaldet det Limbiske system (krybdyrshjer-
nen). De første 48 timer af en hvalps liv kan 
man præge det limbiske system for livstid 

med udvalgte dufte, blod, penge, narko eller 
fuglevildt.
  Indlæringen til det Limbiske system kom-
mer via:
1. Det Limbiske system lærer ved at 

kopiere eller tage aftryk af situationer 
og adfærd.

2. Det Limbiske system lærer ved følel-
sesmæssig påvirkning.

3. Man lærer hurtigst og dybest i det Lim-
biske system.

4. Det er fra det Limbiske system, man 
reagerer – altså handler pr. automatik.

5. Indlæringen er simpel  – enten/eller – 
sort/hvid –  rigtig godt/rigtigt skidt nær-
mest overlevelsestankegang, der kom-
mer ind via stereotype eller indkodende 
roller og handlingsmønstre.

  Hov ! Hvad står der så under de fem 
punkter?
  Man lærer via modelindlæring fra sine om-
givelser – ikke kun det praktiske, men også 
det psykiske og følelsesmæssige pres, hvad 
enten det er godt eller dårligt.
  Det lagres i det Limbiske system og glem-
mes aldrig, idet man ud fra sine erfaringer 
handler pr. automatik. Hvorfor klør man 
sig bag ved øret fuldstændig som sin fader 
gjorde?
  Man kan ændre på forholdene, men det 
bliver erstatninger  - ikke den ægte vare. 
Dette gælder især ind over fl okforholdet – 
den ægte kærlighed.
  Dette betyder for en hundefører, at såfremt 
man overtræner drifterne, men glemmer 
fl okforholdet, så ”fordummer” man hunden, 
da den hele tiden arbejder med drifter og 
glemmer at slå hjernen til. 
Hunden lander i en sindstilstand, hvor den 
”sover” rent mentalt. Den arbejder, men 
tænker ikke!
  Tænk på et sporsøg – er det svært at lære 
hunden at tage knækkene – kunne det 
være fordi hunden udelukkende arbejder i 
drifterne uden at slå hjernen til – du må selv 
give svaret?
  Man skal altså tænke meget mere på fl ok-
forholdet med hvalpen/den unge hund, end 
man skal tænke på drifterne.
 
Modelindlæring.
Modelindlæringen skal være i højsæde, 
hvilket vil sige, at træningen bliver til hund 
og fører i stedet for kun krav til hunden, 
medens hundeføreren ”slapper af”.
  Et kort eksempel er, at man under luftetur 
smider en genstand fra sig op mod vinden.
  Man går tilbage, således hunden får færten 
i snuden. Hvis hunden ikke reagerer, så 
samler hundeføreren genstanden op – 
selvfølgelig med masser af kropsprog og en 
deltagende hund.
  Hunden ser – lærer at kopiere hundeføre-
ren – tager aftryk af situationen og hun-
deførerens adfærd. Hunden får en positiv 
følelsespåvirkning og lærer hurtigt, hvilket 
senere vil gøre, at hunden handler på auto-

matik – kan ikke lade være at reagere på 
genstande.
  Dette skal ikke gøre ret mange gange – og 
hunden har lært at søge felt/gerningssted – 
uden kommandoer og uden pres. Øvelsen 
er blevet til en dig og mig øvelse. Samhø-
righed!

Flokforholdet – slå hjernen til.
Hvis I har arbejdet bevidst på fl okforholdet, 
behøver man faktisk ikke at læse videre.
  Hunden forholder sig rolig, når den er tæt 
sammen med sin hundefører, og vil i op til 
ca. syv sekunder have sin koncentration lig-
gende på denne.
  Hvis dette ikke er tilfældet, så er der 
mange løsningsmodeller til at opnå et godt 
fl okforhold.
  Nedenstående er et eksempel, der er 
kombineret fra stressløsninger og klikker-
træning.
  Man arbejder helst udelukkende med den 
operandte indlæringsform (se neden for), 
men lidt guidning er nu ikke at forakte.
  Hundeførerens kropssprog – gøren og 
laden -  kan være en forhindrende faktor, 
hvorfor løsningen tager udgangspunkt i, at 
man laver dette om. Fjerner det uheldige 
uden at hundeførerne skal tænke over det.
  Det efterfølgende er opdelt i to trin. Første 
trin er 1 – 5, der skal udføres så godt som 
muligt. Efterfølgende kobles trin 6 og 7 på.

Den operante indlæring:
1. Man starter hjemme i stuen. Man har 

sat en stol frem til formålet.
2. Tag hundelinen ned fra knagen og sæt-

ter den på hunden. Straks vil hunden 
starte sin uro/stress/starte drifterne – 
”vi skal ud og gå tur”. Hjernen bliver 
ikke slået til!Hvad er det, vi lærer hunden og hvordan?

Fokuserer vi for meget på jagtinstinktet?
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3. Man sætter sig på stolen og forholder 
sig totalt passivt. Hænderne på lårene 
og blikket lige ud i luften – hunden 
stadig i line. Ved at sætte sig på stolen 
fjerner man alle hundeførerens unødige 
gøren og laden. Hundeføreren opfører 
sig nu helt og aldeles totalt anderledes, 
end man plejer at gøre. Allerede dette 
lægger en dæmper på hunden (om lidt).

4. Vent til hunden er så meget i ro som 
muligt i situationen. Rom blev ikke 
bygget på en dag – dette skal gøre i 
mange omgange – og hunden kommer 
hurtigere og hurtigere i ro.

5. Hunden roses helst med kropskontakt. 
Det er nu engang bedre at føle krops-
kontakt end at se et billede!.

6. Hunden ser på hundeføreren. Når hun-
den hurtigt kommer i ro, er næste trin at 
hunden tager øjenkontakt til hundeføre-
ren. I starten kortvarigt, men tidsfakto-
ren hæves gradvist til ca. syv sek.

7. Øvelsen er helt slut, når hunden ser på 
dig i ca. syv sekunder.  Hunden slår 
hurtigt hjernen til og har koncentratio-
nen på hundeføreren. 

  Der er hunde, der bliver meget urolige. 
Stressen indtræder - hunden kan hoppe op 
på skødet – smånappe  - og lignende. Prøv 
med en lille pstch eller stille knurren fra 
munden, men ikke mere. 
  Hvorfor pstch og ikke nej/føj? Simpelt thi 
tæven styre sine hvalpe med smånys, der 
lyder som pstch – det er altså et hundeord, 
som hundene forstår. En anden fordel er, at 
man ikke kan sige det højt – og da hunden 
hører op til 16 gange bedre end os menne-
sker, så kan hunden forstå ordet – i modsæt-
ning til et skrigende rungende FØJ.
  Hvis dette ikke har nogen indvirkning, så 
rejser hundeføreren sig langsomt op og ven-
der ryggen til hunden. Hundeføreren sender 
derved dæmpende signaler til hunden. Der 
afsluttes, når hunden er roligere.
  Dette var øvelsen udført siddende hjemme 

i stuen
  Næste trin er stående hjemme i hjemmet. 
  Efterfulgt af stående alle mulige forskellige 
steder.
  Når der er ro i ca. syv sekunder, ved man, 
at hunden har ”slået hjernen til”, hvilket 
giver en meget højere koncentration og der-
ved en højere indlæringsgrad i den daglige 
træning.
  Har man problemer med den operante 
indlæring, så kan man tage andre øvelser i 
brug. 

Den guidede operante indlæring:
Dette er én genvej for at forbedre fl okforhol-
det – at få hunden hurtigt i ro – komme til at 
elske sin hundefører og så videre. 
  Man kan sige, at det er grundtræningen for 
brug af Klikker, hvor man klikker (klik kan 
erstattes med ros) og giver godbidder. 
  Et klik udløser en godbid. Hunden lærer, at 
føreren er tilfreds med det udførte.
  Lad os overfører dette forhold på føreren 
– at opholde sig sammen med hundeføreren 
bliver rart.
  Ligeledes her er det opdelt i to trin. 1-4, 
hvorefter 5 og 6 lægges til.
1. Man starter hjemme i stuen. Man har 

sat en stol frem til formålet.
2. Sæt dig ned på stolen sammen med 20 

godbidder. Kald på hunden og fodre 
hunden med godbidderne en efter en 
– drifterne dæmpes og hjernen bliver 
slået til! Ikke et spørgsmål om at blive 
færdig så hurtigt som muligt, men med 
så meget tidskvalitet som muligt.

3. OBS: Hunden genkender billedet af 
hundeføreren siddende på en stol. Ko-
pieringen er i gang og på det følelses-
mæssige plan bliver det rart.

4. Kan kombineres med roseord eller 
klikker, men er ikke nødvendigt for 
fl okforholdet. 

5. Efter ”fodringen” er øvelsen slut. 
6. Hunden roses helst med en kropskon-

takt.  Man er færdig - kan gøre hvad 
man vil.

7. Hunden ser på hundeføreren. I denne 
øvelse er det let, at få hunden til at tage 
øjenkontakt til hundeføreren. I starten 
kortvarigt, men tidsfaktoren mellem 
godbidderne hæves gradvist til ca. 7 
sek. Hunden må ikke se væk, men skal 
holde koncentrationen på føreren. Ser 
hunden væk - ved du, at din tidsfaktor 
er for stor.

8. Øvelsen er helt slut, når hunden ser på 
dig i ca. syv sekunder Hunden slår hur-
tigt hjernen til og har koncentrationen 
på hundeføreren. 

  Dette var en genvej for at få den første 
øvelse til at fungerer hurtigere.
  Vigtigheden i ”at slå hjernen til” er den 
operante indlæring med linen på hunden, 
uden brug af godbidder eller lignende tilbe-
hør. Disse to øvelser kan kombineres, men 
de skal laves hver for sig med nogen pause 
imellem.
  Målet er, at hunden kan opholde sig i ro 
med selvkontrol ved siden af hundeføreren, 
uden at der skal kommanderes.

Fakta om Kurt Runefelt
Kurt Verup Ru-
nefelt, er faglig 
koordinator for 
patruljehundene 
i Danmark, Fær-
øerne og Grønl-
and via Politi-
hundeskolen.
  Kurt har været 
hundefører i 
Dansk Politi 
siden 1980 og været tilknyttet Politihun-
deskolen siden 1996.
  Har gennem årene holdt mange fore-
drag i hele landet for mange forskellige 
hundeklubber.
  Bor til daglig i Esrum.
  Er aktiv i Dansk Politihundeforening i 
Helsingør afdelingen
• Har bl.a. skrevet bogen Hund – 

Kend dine evner, der i politiudgaven 
ligger til grund for optræningen af 
den moderne politihund.

• Har bl.a. ”opfundet” politiets spor-
metode, der er så simpel, at det ”gør 
ondt”.

• Har lært om det Limbiske system og 
oversat det til, hvad der foregår i en 
hund.

• Har forsket meget i stress – et ord, 
der bare siges, men gøres der noget 
ved det!

• Forståelse for stress er af nyere 
dato, men hundeførere er utrolig 
konservative og utrolig mange øn-
sker ikke at lære noget nyt. Se det 
var noget af en provokation – men 
sand!

Kropskontakt med hunden giver tryghed og styrker sammenholdet.
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9side
HUNDEN

- Når dommerne på udstilling dømmer 
efter en racestandard, bør resultatet på den 
samme hund, bedømt af to forskellige dom-
mere, blive ens.
  Dette er en almindelig kommentar, hørt 
ved ringsiden. Den bunder i en, efter min 
mening, overvurdering af standardens 
betydning. Opfattelsen tager udgangspunkt i 
den formodning, at blot du kender racestan-
darden, er man uden videre kvalifi ceret til 
at dømme pågældende race. Det urigtige i 
denne opfattelse ligger først og fremmest i – 
igen efter min mening – at standarden intet 
fortæller om oplevelsen af type og bevæ-
gelser, hundens personlighed og udstråling 
samt harmoni i linjer mm.
  Bedømmelsen vil altid blive et spørgsmål 
om afvejning af fortrin og fejl - den reelle 
kunst ligger vel i at afveje detaljernes betyd-
ning i forhold til hundens brugsværdi. Fejl 
og fortrin afhænger derfor af dommerens 
individuelle dygtighed og subjektive smag!

Hvad er vigtigst for en Irsk setter? TY-
PEN - typen og mere type.
  Den irske setter skal være en harmonisk 
bygget stående fuglehund med god balance 
mellem de forskellige kropsdele, både i 
posering og under bevægelse. Må ikke være 
for stor og tung, eller for lille og spinkel, 
men middel stor, med massen i behold. En 
Irsk setter må ikke bære på unødvendig 
vægt i form størrelse og overdimensioneret 
bryst. Den må heller ikke være så forfi net, at 
den giver indtryk af, ikke at kunne klare sine 
arbejdsopgaver.

  Racens individer skal give udtryk af, at 
forbinde energisk kraft med let elegance, og 
stor aktivitet med værdighed. Overskud og 
intensitet, dristighed og vitalitet er vigtigt.. 
  Spændstighed skal præge den irske set-
ter, som ønskes vågen og energisk – ”altid 
beredt” til en indsats. Passive eller slappe 
individer ønskes ikke!
  Som hele hunden for øvrigt, skal hovedet 
være formet harmonisk og vel afbalanceret. 
Karakteristisk er det fi nt formet, ædelt og 
aristokratisk udmejslet, med et noget slankt 
totalindtryk og med god længde.
  Det er vigtigt at kroppen er rigtig og har-
monisk sammensat, med god balance mel-
lem forparti og bagparti igennem bryst og 
lændepartiet. Ryggen skal være ret, fast og 
muskuløs, stærk og uden svaj. Lænden må 
ikke være smal, men kraftig. Også de bager-
ste ribben ønskes veludviklede, så opknebet 
underlinje kan undgås. Karperyg er uønsket. 
Ryggens overlinje fra skulderbladstoppene 
til krydset bør falde jævnt uden at fremtræde 
som markant ”skrånende”. Set forfra skal 
brystkassen være oval, ikke for smal som 
desværre er tilfældet hos showtypen af Irsk 
settere. Brystkassen ønskes generelt dyb.
  Den irske setter skal ikke trimmes. Des-
værre udstilles mange irske settere med 
barberede ører og hals, med klippede faner 
på haserne! Dette er ikke korrekt i følge 
standarden! Klippede og barberede hunde 
ødelægger racens jagthunde karakter. Na-
turligvis skal pelsen kammes og plejes fordi 
pelsen på hals og tær nogle gange kan vokse 
ukontrolleret. Selvfølgelig må pelsen være 

soigneret. Overpelsning er meget uønsket. 
Også på udstillinger må man tænke på hun-
dens jagtkarakter! Racen skal være stolt og 
glad i ringen og føre sig med hovedet højt 
og lidt viftende hale! Overdreven handling 
hører ikke hjemme hos jagthunderacer!
  Der fi ndes reelt to typer Irske settere - en 
korrekt jagthundetype og showtyperne (dele 
af illustration) som er meget uønsket, idet de 
er uegnede til det formål som racen er skabt 
til, nemlig jagt! Her ses en skematisk over-
sigt om hvorledes en 100-årrig udvikling 
har skadet den Irske setter – denne uheldige 
udvikling er jeg personlig meget optaget af.

IRSK SETTER

Tekst og foto: Erik Petersen

Illustration: Britt Marie Dornel.

Anden artikel i serien om, 
hvorfor hundene skal se så-
dan ud. For den Irske setter 
gælder det om, at holde fast i 
brugshunden.

Korrekt type.
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Hundens sanser 1

Hunden er et rovdyr og har som jagende dyr 
ikke det samme behov for at have et stort 
synsfelt som et jaget dyr. Byttedyrs øjne er 
placeret på siden af hovedet, mens rovdyr 
(og mennesker) har fremadrettede øjne. 
Øjnenes placering i hovedet bestemmer stør-
relsen af det område, dyret kan se uden at 
dreje hovedet, dvs. synsfeltet.
  Hvert øje har sit synsfelt, men idet øjnene 
sidder som de gør på hunden, så er der 
overlap af højre og venstre synsfelt fremad. 
I dette overlap kaldes synet binokulært, og 
her kan objekter opfattes tredimensionalt. 
Hvert hundeøje kan se ca. 150 grader til 
siderne, mens det binokulære synsfelt er 
omkring 60 grader.
  Skarpheden af synet er vanskelig at måle 
præcist hos hunden. Det vides dog, at syns-
skarpheden ikke er så god hos hunde som 
hos mennesker bl.a. af den grund, at hunden 
ikke kan ændre linsens form, som vi kan. 
Synsskarpheden er hundens evne til at se 
detaljer i et objekt og måles ud fra hvor 
mange linjer hunden kan adskille i ét bil-
lede. Mennesket kan se 30 linjer i et billede, 
mens hunden kun ser 12 linjer. Derfor er 
synsskarpheden mindre hos hunden end hos 
mennesket.

Hundens øje er i opbygning meget lig vo-
res øje. Nethinden er det inderste lag i øjet 
og bestemmer, hvad man kan se. Nethinden 
indeholder to slags synsceller: stavceller, der 
er følsomme overfor svagt lys, og tapceller, 
der står for opfattelsen af stærkt lys og for 
registrering af farver og skarphed. Stav- og 
tapceller kaldes fotoreceptorer. De fl este af 
vore husdyr har langt fl ere stavceller i for-
hold til mennesker og er på den måde bedre 
til at orientere sig om natten.
  I hundens nethinde fi ndes det ”lysende 
tapet”, en struktur der eksisterer hos næsten 
alle vores husdyr, men som IKKE fi ndes i 
menneskets øje. Det lysende tapet refl ekte-
rer lyset og gør, at hunden opfanger lyset to 
gange. Når man fanger hundens øjne i en 
lyskegle om natten, så er det netop farven på 
dette tapet der er årsagen til, at hundens øjne 
lyser eksempelvis grønt eller blåt.
  Lys kommer ind gennem øjets store 
hornhinde, gennem pupillen, igennem linsen 
og rammer fotoreceptorerne i nethinden 
bagerst i øjet. Lysenergien opfanges her af 
de specielle fotoreceptorer og transmitteres 
via synsnerven til hjernen. Hunden har en 
stor overvægt af stavceller i sin nethinde, 
hvorfor hundens syn fungerer godt selv ved 
svag belysning, hvilket muliggør at hunden 
kan jage også i meget lysfattige omgivelser, 
og vi siger ofte, at hunden kan se i mørke.

Hunden har sværere ved at se stille-
stående ting/objekter end ting, der er i 
bevægelse. Hvis et objekt står stille kan 
hunden se det på 500 meters afstand, mens 
et bevægeligt objekt kan ses på næsten 
1000 meters afstand! Sommetider kan vi 
opleve, at hunden kun reagerer på lyden, 
hvis vi kalder på den mens vi er 40-50 meter 
væk og samtidig står helt stille. Bevæger 
vi til gengæld armene, så opfatter hunden 
det straks og kan genkende os på bevægel-
sen. Byttedyr ”udnytter” dette, idet de kan 
”fryse” i nogle sekunder når de registrerer 

hunden, hvorefter de stikker af. Vi kender 
nok dette fra haren, som kan sidde stille 
på marken og hunden ser den ikke, men så 
snart haren løber, ja, så ser hunden dette (og 
handler måske derefter?)
  Kontrast er en anden faktor, som gør det 
lettere for en hund at se et objekt. Dvs., 
hvis den kan opfatte et mørkt objekt på en 
lys baggrund eller et lyst objekt på en mørk 
baggrund, så vil det fremme evnen til at 
lokalisere og fi nde udelukkende på synet. 
  Ser hunden farver? Ja, hunden ser farver. 
Dog er der forskel på, hvilke farver hunden 
opfatter set i forhold til vores farvesyn. 
På grund af at hunden har færre tapceller 
end mennesket, og at de kun har to typer 
tapceller hvor mennesket har tre, så menes 
det at hundens syn minder om en rød-grøn 
farveblind persons farvesyn. De kan altså 
ikke skelne mellem røde og grønne nuancer, 
hvorimod de blålige/violette farver opfattes 
bedst.
  Det kan jo så give stof til eftertanke i for-
bindelse med valg af dummyfarve! Vælger 
vi den orange, røde eller grønne dummy, 
fordi vi tror at hunden lettere kan se denne, 
ja, så forholder det sig faktisk lige modsat..!
  Ud fra denne viden er der på markedet 
nu dummyer i blålige/lilla farver samt 
tofarvede dummyer, som giver størst mulig 
kontrast for hundens øje. Det er altså ikke 
et modefl ip, at der laves apporteringsemner 
i disse farvekombinationer, men derimod 
skyldes det viden omkring hundens måde at 
se og opfatte sine omgivelser på. 
  Ved at bruge en lilla eller en tofarvet 
dummy i indlæringsfasen kan man gøre det 
lettere for hunden. Ønsker man derimod at 
hunden ikke kun skal jage/trænes på synet 
men også skal bruge sin lugtesans, så har 
de ”gamle” dummyer i grønne og rødlige 
farver absolut deres berettigelse.

Hunden kan godt se farver
Man har stor viden omkring 
hundens synssans, hvilket 
søges kortfattet belyst i denne 
artikel.

Tekst og foto: Hanne Buhr

De tofarvede dummyer er gode at bruge i oplæringsfa-
sen på grund af kontrastfarverne.

www.fjd.dk
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Happy Dog
- et bredt udvalg af foder til den 
aktive jagthund og familiehunden

Happy Dog
Baby & Junior
Afbalanceret og arts-tilpasset 
ernæring er afgørende for en 
sund vækst til unge hunde. 
Foderet er baseret på naturlige 
forhold.

www.happydog.dk
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Den 4.november 1974 blev der afholdt 
møde i Drigstrup Sognegård. Det handlede 
om ” fi lmaften, samt en fordomsfri drøftelse 
om behov og interesse for en jagthunde-
klub”.
  Ophavsmændene til ovennævnte mødeaf-
ten var fi re lokale jægere og jagthundeentu-
siaster: Niels Arne Johansen, Ove Hjul-
mand, Kristian Møller og Henning Klokker.
  Indbydelsen, der udsendtes, var stilet til 
formændene i egnens jagtforeninger under 
Landsjagtforeningen, Dansk Jagtforening, 
Strandjagtforeningen, samt til alle hundein-
teresserede.
  Niels Arne Johansen er desværre ikke 
mere, men de tre sidstnævnte er fortsat aktiv 
med både bøsse og hund. Ikke mindst Hen-

ning Klokker, som i hele Jagthundeklubbens 
levetid har varetaget forskellige tillidsposter 
i klubben.

Prisværdigt initiativ
I indbydelsen til mødet står der blandt andet 
(citat): ”Formålet skulle være at dygtiggøre 
vore hunde og os selv, så vi hver gang véd, 
at vi har drevet human jagt, som det kun kan 
gøres med en veldresseret og godt ført hund.
  Samtidig er det hensigten at fremme 
interessen for at få medlemmerne til at føre 
deres hund på markprøve, vand og slæb, 
apporteringsprøver og evt. schweiss- og 
gravprøve. Men først og fremmest at få 
virkelig gode brugshunde, som vi kan være 
tjent med”.

  Initiativet og formålet må på alle måder 
siges at være på forkant med udviklingen og 
i høj grad prisværdigt.

Fra ide til virkelighed.
Resultatet af mødet blev, at Nordøstfyns 
Jagthundeklub blev stiftet. Allerede ugen 
efter, 11.november, blev klubbens første 
bestyrelsesmøde afholdt.
  Her blev grunden lagt til de aktiviteter, 
som fortsat er hjørnestenene i klubbens 
arbejde: Kurser i grunddressur og apporte-
ring, markprøver og – indtil 1990 – drive in 
udstillinger.
  Kontingentet blev fastsat 20 kr. årligt. Ved 
udgangen af året 1975 var der 45 medlem-
mer i klubben; i dag er der 106 medlemmer.

Sammenhold
og

fremsynethed
For mere end 40 år siden startede en gruppe fremsynede jagt-
hundefolk Nordøstfyns Jagthundeklub. Klubben har gennem 
årene betydet meget for mange hundeejere, og den lever i dag 
i bedste velgående.

Tekst: Harris Jensen
Foto: Birgit Basballe m. fl .
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Drive in udstillingerne.
Klubbens første arrangement var en drive 
in udstilling i Mesinge Forsamlingshus. 
Den blev en overvældende succes med 71 
deltagende hunde. Hundene var inddelt 
i fi re grupper: Stående engelske, stående 
kontinentale, retrievere og spaniels og 
gravhunde, som blev bedømt af autoriserede 
udstillingsdommere. I øvrigt opnåede 33 af 
de tilmeldte hunde betegnelsen ”Fortrinlig”.
  Arrangementet lagde grunden til den solide 
økonomi, som sidenhen har været kende-
tegnende for klubben, og desuden var det en 
overordentlig god reklame for den nystif-
tede klub.

Markprøverne
Hvert eneste år siden klubbens fødsel har 
den forår og efterår afholdt markprøver for 
stående jagthunde. I klubbens program for 
året 1999 kan man læse, at der kalkuleres 
med imponerende seks hold på årets mark-
prøver.
  Overordentlig velegnede terræner, fi ne 
præmier og fællesspisning efter prøverne 
var og er formentlig væsentlige årsager til 
prøvernes popularitet.
  For både udstillingernes og markprøvernes 
vedkommende gælder det, at rigtigt mange 
hundeførere har fået deres debut på Nord-
østfyns Jagthundeklubs arrangementer. Det 
har været trygt at indlede jagthundekarrieren 
i lokale omgivelser med god støtte fra klub-

bens bestyrelse og instruktører.
  Det samme gælder i øvrigt for en betrag-
telig del af vore autoriserede markprøve-
dommere. Bestyrelsen gør sig umage for, 
at dommeraspiranter bliver indbudt som 
dommere på prøverne. Ingen tvivl om, at 
vore lokale markprøver er et vigtigt led i 
markprøvedommernes uddannelse.
  Efter at den autoriserede dommeruddannel-
sen er kommet til at indeholde en praktisk 
eksamen, har klubbens markprøver, for 
øvrigt fl ere gange fungeret som eksamens-
forum. 

Kurser
Kurserne i grunddressur og apportering er 
vel egentlig klubbens vigtigste aktiviteter. 

Engagement, socialt samvær og sammenhold har været bærende kræfter gennem alle årene i Nordøstfyns Jagthundeklub.
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Også set i forhold til de fl otte ord i indby-
delsen til klubbens stiftelse. Og kurserne 
har altid været en markant succes. Rigtigt 
mange jagthunde af alle typer lærer her de 
basale færdigheder i lydighed og apporte-
ring; fundamentet for solidt jagthundear-
bejde og omgængelige jagthunde kan ikke 
værdsættes højt nok.
  I øvrigt skal det også nævnes, at klubben 
hvert forår afholder en marktræningsdag.
  Og så skal det vel også med, at hyggeligt 
socialt samvær og fester altid har været en 
vigtig faktor i Nordøstfyns Jagthundeklub.

Terrænpleje
Det er ikke kun de lokale hunde, der nyder 
godt af Nordøstfyns markprøveterræner. 
  Specialklubber, jagtforeninger, Dansk Ken-
nel Klub og FJD har gennem årene alle haft 
glæde af de velegnede marker. Kvalitetsprø-

ver såvel som vinderklasser er blevet afvik-
let her med klubbens hjælp. Denne artikels 
forfatter havde som ung dommer i 1980-
erne fornøjelsen at dømme prøver i FJD-regi 
med Henning Klokker som terrænleder. De 
vilde agerhøns lå spredt overalt på terrænet; 
det var bare en fornøjelse.
  I dag er det vist kendt for enhver, at situa-
tionen for vore vilde fugle er anderledes, 
men ildsjæle i Nordøstfyns Jagthundeklub 
sørger via terrænpleje og korrekt udsætning 
fortsat for, at der er attraktive terræner på 
Nordøstfyn.

De stående jagthunde
Selv om andre jagthundetyper er blevet et 
almindeligt syn på nutidens jagter, så er 
de stående jagthunde fortsat en solid del 
af Nordøstfyns Jagthundeklub. Det kan vi 
takke de fremsynede mennesker for, der i 

Faktaboks:

Bestyrelse:
Formand: Johnny Busch Hansen, tlf. 2984 
83443
Næstformand: Jan Poulsen, tlf. 2684 6948
Kasserer: Ib Vang Pedersen, tlf: 2085 1240
Sekretær: Meik Mortensen, tlf. 6138 0055
Bestyrelsesmedlem: Frank Thorborg Han-
sen, tlf. 6163 4029

1974 indkaldte til et møde, som ændrede 
visioner til handling og virkelighed.
  De var alle ejere af stående jagthunde. Og 
deres initiativ vil i mange år fortsat sikre, at 
vi kan glædes over jagten med den stående 
jagthund. 

Fra venstre: Ove Hjulmand, Henning Klokker og Kristian Møller, tre af stifterne er stadig aktive i foreningen. 
Foto: Harris Jensen.

Mange hunde har gennem årene lært at apportere i 
Nordøstfyns Jagthundeklub. Foto: Harris Jensen.

På vej tiil slip. Det var ikke det bedste vejr til forårets 
markprøve.

Har klubben nok en gang medvirket til, at vi får en ny 
ejer af en stående jagthund?

Der afholdes hvert forår en marktræningsdag.
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Dyrlægens hjørne v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

Skulderfotografering, hvorfor det?

De fl este hundeejere kender HD-fotografe-
ring (hofteledsdysplasi), da det har været et 
krav i en del racer i mange år, at hundene 
skulle fotograferes og være mere eller 
mindre fri for lidelsen, inden man kunne 
anvende dem til avl. I en del racer er der så 
også kommet krav om fotografering for AD 
(albueledsdysplasi) – og nu er der så også 
en del hundeejere, der får fotograferet deres 
avlshunde for OCD (skulderledsdysplasi). 
  For hver race kan man på DKK’s hjem-
meside fi nde de krav, der stilles, før man må 
avle på en hund, samt de avlsanbefalinger, 
der fi ndes for racen. Disse krav skal være 
opfyldt for både den hanhund og den tæve-
hund, der ønskes anvendt i avlen.

OCD-foto er ikke optaget som avls-
restriktion/krav i de mest almindeligt 
anvendte jagthunderacer her i DK. (ruhåret 
og korthåret hønsehund, Viszla, Engelsk og 
Irsk Setter, weimaraner, labrador retriever, 
Breton, Eng. Springer Spaniel mv.), og 
OCD er heller ikke en offi ciel avlsanbefa-
ling i nogen af de nævnte racer.
  Men hvorfor er der så alligevel en del 
avlere, der vælger at få fotograferet sin 
avlshund for OCD? OCD står for Osteo-
chondritis dissecans, et svært ord, som skal 
forsøges forklaret her:
  OCD er en udviklingsforstyrrelse i brusken 
/knoglen i skulderleddet hos store hurtigt-
voksende hunderacer.
  Det er til dels en arvelig lidelse og til dels 
en lidelse, der også påvirkes af fodrings- og 
træningsrutiner. Symptomerne opstår hos 
unge hunde i vækst, typisk fra ca. 5 - 10 
måneders alderen.
  Hvis knoglen og brusken vokser for hur-
tigt, kan ernæringen af ledbrusken forstyr-
res, så der opstår svage områder under 
brusken. Det er disse svage områder, der 

ses som opklaringer (sorte områder) på et 
røntgenbillede.
  Dette kan så føre til dannelsen af en løs 
bruskfl ap eller en ledmus, som bevirker at 
hunden bliver halt.
  Lidelsen kan være invaliderende for en 
ung hund, og kræver ofte operation (oftest 
anvendes en kikkertoperation) for at løse 
hundens problem. I nogen tilfælde bliver 
hundens skulder aldrig helt funktionsdygtig 
igen – der kan opstå slidgigt i skulderen på 
længere sigt.

Symptomer på OCD i skulderleddet op-
står typisk i 5 – 10 måneders alderen.
Hvalpen/unghunden begynder typisk at 
halte eller gå stift på forbenene. Ofte er 
hunden øm på begge forben, og så kan 
haltheden være svær at konstatere – man ser 
kun en stiv, stikkende gang. Ved nærmere 
undersøgelse er der oftest øget ledvæske 
i leddet. Diagnosen stilles typisk ved en 
klinisk undersøgelse samt en røntgenunder-
søgelse.
  I enkelte tilfælde kan en kikkertundersø-
gelse afsløre problemer, der er vanskelige at 
se på røntgen.
  Hvordan behandles OCD i skulderleddet?
I lette tilfælde korrigeres fodringen i samråd 
med dyrlægen, og hunden holdes i ro i ca. 
tre - fi re uger og får smertestillende behand-
ling – så kan man være heldig, at skaden 
heler, og det løsnede stykke brusk vokser 
fast igen. Lykkes det ikke, eller er der tale 
om sværere tilfælde med store opklaringer 
og ledmus, må man operere. Det er dog 
vigtigt, at man ikke venter for længe med 
en evt. operation, idet der kan opstå slidgigt 
i leddet – og slidgigt kan ikke helbredes – 
kun lindres.
  I skulder og albue anvendes oftest en 
såkaldt kikkertoperation (arthroskopi), hvor 

man gennem en kikkert med fi beroptik kan 
undersøge leddet og evt. fjerne en ledmus 
samt oprense skaden, så kanterne bliver 
glatte, og brusken lettere kan hele. Kik-
kertoperation af skulderen har oftest en god 
prognose, hvis man får det gjort i tide.
  Hvor stort er problemet? Det vides p.t. 
ikke hvor mange hunde, der rammes af 
OCD i skulderen. En sygdomsstatistik 
fi ndes desværre ikke i Danmark. Forfatteren 
har selv tilset en del hunde, som er blevet 
henvist til operation, så det er en ikke helt 
sjældent forekommende lidelse. På Varde 
Dyrehospital er der indenfor de sidste tre år 
opereret i alt 51 hunde for lidelsen – heraf 
17 jagthunde.
  Hvordan kan man forebygge OCD i skulde-
ren? Korrekt fodring af hvalpe og unghunde 
er vigtigt – de må ikke overfodres, for hurtig 
vækst er en del af årsagen til lidelsen. Et 
korrekt afstemt hvalpefoder, som er tilpasset 
til fodring af hvalpe af store racer er vigtigt. 
Mange typer af hvalpefoder indeholder for 
meget energi og for meget kalk og kan der-
for disponere for lidelsen. Tal med dyrlægen 
om en vurdering af det hvalpefoder, du 
bruger til din hvalp/unghund.
  Desuden øger hård træning og motion af 
unghunden risikoen for at en bruskfl ap går 
løs i skulderleddet. 
  Skal man så holde sin hvalp/unghund  helt 
i ro? Nej – det er vigtigt, at hunden motio-
nerer og holdes i form– det øger tilførslen 
af næringsstoffer til ledbrusken og styrker 
muskulaturen, så vævet omkring leddene er 
stærkt. Det, der er farligt, er for hård træning 
og motion med mange spring og vrid i led-
dene. 
  Hvis en unghund halter, bør man gå til 
dyrlægen og få vurderet problemet.

Det er i de senere år blevet 
mere og mere almindeligt at 
få OCD-fotograferet skuld-
rene på avlshunde inden de 
tages i brug til avl

Foto: Flemming Østergaard.
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Göttingen

Forsøg med faunastriber ved den tyske by Göttingen, har vist, at det kan have en overordent-
lig gavnlig indvirkning på agerhønebestanden. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan fauna-
striberne anlægges. Flere og bredere striber kan øge bestanden med helt op til 1000 %.

Flere agerhøns
med faunastriber

Tekst: Hugo Jensen
Foto: Kim Henriksen m. fl . 

Faunastriber eller faunaarealer er vejen frem, hvis vi 
vil have fl ere agerhøns.
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Det tyske jægerforbund har udnævnt 2016 
til agerhønens år. Tyskernes interesse for 
agerhønen har vi også mærket her i landet, 
idet folk fra Landesjägerverband Schleswig-
Holstein med Wolf Schmidt Körby i spidsen 
har besøgt både FJD-forvaltningsområde 
Eskjær og været til den inspirationsaften, 
som FJD holdt på Schackenborg.
  Schmidt-Körby holdt foredrag om Eskjær-
projektet på jagtmessen i Neumünster i 
foråret 2015, og han bliver stadig bedt om 
at tage ud i lokale jagtforeninger og holde 
foredrag om erfaringer fra bl.a. danske 
agerhøneprojekter.
  I år i agerhønens år i Tyskland er der 
igangsat forskellige agerhønefremmende 
tiltag i langt de fl este af forbundslandene.

Et vigtigt erfaringsgrundlag for agerhø-
nens år i Tyskland er Göttingen-projektet, 
(2004 til 2014). Her har forbundslandet 
Niedersachsen i samarbejde med lokale 
landmænd og jægere, landbrugsmyndighe-
derne og en forskergruppe fra universitet i 
Göttingen siden 2004 kørt projektet.
  Formålet har været at studere agerhønen 
med henblik på at standse den drastiske til-
bagegang, som denne vildtart har lidt i Tysk-
land som i det meste af Europa. Projektet 
har fået økonomisk støtte af både delstaten 
Niedersachsen, EU og en række fonde.
  Det er væsentligt at bemærke, at projektet 
slet ikke har arbejdet med hverken fodring, 
udsætning eller øget bekæmpelse af rov-
vildt. Hovedformålet har været at undersøge 
virkningen af faunastriber.
  Det hele er endt med, at ordningen med er-
statning for jord, der bruges til faunastriber 
fra 2015 er udstrakt fra at gælde regionen 
omkring Göttingen til at omfatte hele for-
bundslandet Niedersachsen, der arealmæs-
sigt er større end Danmark. 
  Siden 2006 har man i udparringstiden fra 
midt i februar til midt i marts talt bestanden 
i projektområdet, og man har arbejdet med 

telemetri – dvs., at en del af agerhønsene 
løbende er blevet forsynet med sendere, så 
man har kunnet lokalisere dem og dermed 
bedre studere dem. I alt har man haft sender 
på 139 agerhøns. 
  Projektområdet har været meget stort, 
nemlig på 1117 kvadratkilometer, hvoraf 
godt halvdelen er landbrugsjord. 
  Man er samlet nået op på at anlægge 
faunastriber i ca. 0,8 % af det landbrugsom-
råde, som projektet omfattede, hvilket svarer 
til ca. 540 ha faunastriber i 2007.
  Med den mængde faunastriber er det 
lykkedes at stoppe agerhønens tilbagegang 
inden for forsøgsområdet, mens tilbagegan-
gen i forsøgsperioden er fortsat uden for 
forsøgsområdet. Her er bestanden halveret i 
perioden 2005 til 2012.
  Lokalt lykkedes det projektet at drive 
andelen af faunastriber helt op på 7 % af 
landbrugsarealet, og fx omkring landsbyen 
Nesselröden oplevede man, at bestanden af 
agerhøns blev hele 10 gange større i løbet 
af tre år.
  Forskerne vurderer ud fra projektet, at hvis 
man ønsker at øge en bestående agerhønebe-
stand moderat alene via faunastriber, så skal 
man op på 3-5 % faunastriber af det samlede 
landbrugsområde i et projektområde:
   Forskerne fra Göttingen har brugt en be-
stemt frøblanding bestående af dels énårige, 
dels fl erårige planter. Det samme gør vi jo 
herhjemme. I Tyskland har man brugt den 

såkaldte ”Göttingen blanding” (”Göttinger 
Mischung.
   Forskerne anser det for helt afgørende, at 
kun ca. halvdelen af en stribe med en- og 
fl erårige planter nysås efter et år, mens den 
anden halvdel får lov at stå i to år for at 
danne redeskjul og give god vinterdækning. 
I foråret andet år nysås altså kun den ene 
halvdel af striben. Og i foråret tredje år den 
anden halvdel. Derfor er det vigtigt, at der 
også er fl erårige planter i blandingen.
  Faunastriber administreret på den måde 
med blandingen af én- og fl erårige planter 

Ca. 1 % faunastriber 
Førte i projektet til en stabilisering af 
bestanden. Udenfor projektområdet 

halveredes bestanden i årene 2005-2012 

3-5 % faunastriber Vurderes at føre til en moderat stigning i 
bestanden 

7 % faunastriber Førte i projektet lokalt til en 10 dobling af 
bestanden 

Tabel 1. Stribernes betydning for populationen

Vægt- 
procent 

Plante flerårig 

15 % oliehør  
14 % boghvede  
15 % solsikke  
5 % hjulkrone  
5 % fennikel x 
5 % havre  
7 % lucerne x 
7 % olieræddike  

0,5 % fodermarvkål x 
1 % gul sennep  

0,5 % havekarse  
5 % foderesparsette x 
5 % katost x 
5 % stauderug x 
1 % farvegåseurt x 
2 % gul stenkløver x 

Tabel 2. Gøttingen blanding.

Faunastriben i juni. Her vil være godt med insekter, 
som kyillingerne kan profi tere af. 
Foto: Dr. E. Gottschalk.

Faunastriben ved vintertid. Her er dækning og 
føde til mange af markens dyr og fugle. 
Foto: Dr. E. Gottschalk.
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kalder forskerne for ”strukturrige faunastri-
ber”, og det er dem, agerhønen har brug for, 
konkluderer de.
  Det hænger sammen med, at agerhø-
nen gerne bygger sin rede i faunastribens 
”gamle” del og udnytter insektrigeligheden i 
den nysåede del til opfostring af kyllingerne. 

Projektet har ganske tydeligt vist, at jo 
bredere striberne er, jo ringere er redepræ-
dationen. Det er en simpel følge af, at det 
er sværere for prædatorerne at lokalisere 
rederne i brede striber end i smalle.
  Projektet anbefaler derfor, at striberne 
laves så brede som muligt og ikke under 
10 m brede. Hvis faunastriberne er smal-
lere end 10 meter, bliver prædationsfaren i 
yngletiden dobbelt så stor som i striber over 
10 m i bredden.
  Det er også en god ide at lave faunastri-

berne som større fi rkanter, hvor dette er 
muligt (faunablokke over for faunastriber). 
Man oplevede således et par, som rugede i 
en strukturrig faunablok på tre ha. Tele-
metrien viste, at denne agerhønefamilie 
overhovedet ikke forlod denne biotop, før 
kyllingerne var seks uger gamle og ikke 
mere så afhængige af insekter.
  ”Jagthunden” har talt med Dr. Eckhard 
Gottschalk fra universitetet i Göttingen, og 
han har – ikke uden en begrundet stolthed – 
fortalt, at de strukturrige faunastriber nu vil 
blive afprøvet både i England af det aner-
kendte GWCT – Game & Wildlife Conser-
vation Trust - og i Holland og Belgien.
  Projektet undersøgte fx, i hvilke biotoper 
58 reder blev anlagt. Det viste sig, at forde-
lingen var følgende: To i kornmarker, resten 
i fl erårig vegetation med følgende fordeling: 
16 i græsbevoksede markskel og diger, 13 i 
strukturrige faunastriber (!!), 11 i engområ-
der, ni i markhegn, fi re i braklagte områder, 
tre i græsningsområder.
  Selv om faunastriberne kun udgjorde 10 % 
af det ekstensivt drevne område, så var altså 
knap 25 % af rederne anlagt i faunastriber. 
Dette er særdeles interessant.
  Hvor de rigtigt anlagte faunastriber er til 
stede, bliver de brugt. Og dét i en dobbelt-
funktion til redeområder og til opfostring 
af kyllinger. Det er derfor vigtigt, at de er 
til stede, så agerhønsene ikke lægger æg på 
steder, hvor det bliver svært for dem at op-
fostre kyllingerne på grund af insektmangel.
  To helt afgørende parametre for at hjælpe 
agerhønen er nemlig at undgå redeprædation 
og at sikre føde til kyllingerne. 

Hvad siger projektet om prædation? I 
projektet skyldtes en stor del af dødsfaldene 
prædation. Af 68 agerhønekokke stod et 
rovpattedyr for prædation af 40 (58,8%), 19 
blev slået af rovfugle (27,9 %) og i 9 (13,2 
%) tilfælde kunne man ikke fastslå årsa-
gen. Af 25 høner blev 18 (72 %) taget af et 
rovpattedyr, 4 (16 %) af rovfugle og i 3 (12 

%) tilfælde kunne man ikke afgøre, hvem 
synderen var.
  Hvad angår prædation ved rovfugle, har 
man på forskellig vis fastslået, at i hvert fald 
høg, musvåge, vandrefalk og stor hornugle 
angriber agerhøns i det tyske forsøgsom-
råde. I de tilfælde, hvor man uden tvivl 
kunne fastslå, hvilket rovpattedyr der havde 
været på spil – og det kunne man 31 gange 
– stod ræven for de 30. En gang var det 
husmår. 
  Man slog fast, at ud af 71 reder kom det til 
klækning for 30 % af rederne. I de tilfælde, 
hvor reden blev ødelagt uden at hønen blev 
dræbt, lagde hun anden gang i 76 procent af 
tilfældene.
  Agerhønen forsøger altså i mange tilfælde 
igen, hvis den får sin første rede ødelagt. 
Man fandt, at overlevelsesraten af klækkede 
kyllinger lå på 38 %.

Men der skal penge til, så lad os lige se 
på de tyske tilskudsregler til strukturrige 
faunastriber (én- og fl erårige planter udsået, 
så skiftevis den ene og den anden halvdel 
nysås fra det 2. år).
  Hvor mange hektar kan landmanden få til-
skud til, hvis han sår faunastriber? Han kan 
få til max. 10 ha. Han kan som minimum få 
et tilskud på 875 Euro pr. ha og år. Hvis han 
allierer sig med en biavler og samtidig får 
naturrådgivning, så kan han endda få 975 
Euro pr. ha og år.
  Men som minimum får han altså 8750 
Euro pr. år for 10 ha. Med dagens kurs sva-
rer det til 65.275 kr. pr. år for 10 ha.
  Lad os antage, at vi har med et landbrug på 
120 ha at gøre. Landmanden har så anlagt 
godt 8 % af sin landbrugsjord som struktur-
rige faunastriber og kan dermed, hvis han 
fortsætter i nogle år, regne med en drastisk 
øgning af sin agerhønebestand.
  Han har sikkert ikke valgt sin bedste jord 
til faunastriber, men det gør ikke noget, når 
bare jorden ligger de rigtige steder i forhold 
til fx angreb fra rovfugle mm.

Faunastriben det følgende år i april.
Foto: Dr. E. Gottschalk.

Faunastriben det følgende år i maj.
Foto: Dr. E. Gottschalk.

Faunastriben det følgende år i juni.
Foto: Dr. E. Gottschalk.

Agerhønsene fi nder gerne redeplads i faunastribens 
gamle del. Foto: Anette Laursen.
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  I Niedersachsen kræver myndighederne af 
landmanden, at han udfylder en tro og love 
erklæring og dokumenterer, at han faktisk 
har købt såsæd med den rigtige sammensæt-
ning. Han skal tegne faunastriberne ind på et 
kort, som på forlangende skal forevises ved 
kontrol.
  Efter 2015-ordningen som gælder for 
hele Niedersachsen, skal landmanden selv 
betale for såsæd til faunastriber. Man regner 
med en udgift til såsæd på ca. 370 kr./ha. 
Udsåningen skal være foretaget senest 15.4.  
Det hænger sammen med, at der skal være 
rigelig føde til kyllingerne, når de klækkes. 
  Det siger sig selv, at der generelt skal gives 
fornuftige præmier for jord til landmanden, 
hvis man vil nå op på et passende areal med 
faunastriber. Engelske forskningsprojekter 
godtgør, at hvis man ved siden af faunastri-
berne både helårsfodrer og sætter ind med 
øget rovvildtregulering inden for lovens 
rammer, så kan man nok nøjes med to til tre 
procent af agerjorden til faunastriber og så 
endda øge sin agerhønebestand moderat. 
  Det er helt sikkert, at det ikke må være 
tabsgivende for landmanden at tage jord 
ud til faunastriber, for så gør han det ikke. 
Tilskudssatserne skal følge med stigende 
priser på planteavlsprodukter. Og faunastri-
berne skal kunne anlægges uden væsentlige 
bureaukratiske forhindringer. Ellers går 
landmanden ikke med til at anlægge dem.
  Til gengæld får samfundet altså en generel 
berigelse af faunaen. Også det tyske forsøg 

Tal og sammenhænge
• Med 7 % af et landbrugsområde anlagt som strukturrige faunastriber oplevede 

forsøget lokalt en 10-dobling af agerhønebestanden på 3 år.
• Med ca. 1 % af et landbrugsområde anlagt som strukturrige faunastriber kunne 

bestanden stabiliseres
• Det skønnes – og det understøttes af engelske undersøgelser – at 3-5 % struk-

turrige faunastriber fører til en moderat øgning af agerhønebestanden.
• Undersøgelsen viste en klar sammenhæng mellem arealet af faunastriber og 

bestanden af agerhøns.
• Det var rovpattedyr, der tog hønerne på reden. I det tyske projekt var ræven på 

dette punkt entydigt den største synder.
• 30 % af 71 reder klarede sig igennem til klækning. 41 % af rederne blev ødelagt 

uden at hønen blev dræbt. I 22 % af de tilfælde hvor reden blev ødelagt, blev 
hønen også dræbt.

• I ca. 76 % af de tilfælde hvor reden blev ødelagt, uden at hønen blev dræbt, 
lagde hun anden gang.

• Ca. 22 % af alle reder var andengangsreder.
• Førstegangsreder havde i gennemsnit 16 æg, andengangsreder 12 æg.
• Under 50 % af hønerne overlevede yngletiden. Nogle blev taget på reden, andre 

blev taget, mens de førte kyllingerne. 
• Prædationsrisikoen i yngletiden var dobbelt så høj i faunastriber, der var smallere 

end 10 meter end i striber, der var bredere end 10 meter og i faunablokke.
• Par som havde held med deres kyllinger fi k i gennemsnit 6 kyllinger på vingerne
• Overlevelsesprocenten for kyllingerne lå på 38 %

viste klart, at fx mange forskellige fugle, der 
hører til markfaunaen, fi k gavn af faunastri-
berne. 
  På den begrænsede plads har det selvføl-
gelig ikke været muligt at tilgodese alle 
detaljer i forskningsprojektet fuldtud. Jeg 
vil derfor henvise interesserede læsere til 
den tyske forskningsrapport i dens hel-
hed, som kan fi ndes under følgende link: 

http://lebensraum-brache.de/wp-content/
uploads/2015/12/BzV-51-2014-95-116-
Gottschalk-Beeke-Rebhuhn.pdf .
  Der kan samtidig være grund til at henvise 
til Danmarks Jægerforbunds spændende 
agerhøneprojekt. En udmærket indgang til 
dette projekt fi ndes i tekst og fi lm under 
følgende link: http://www.nordichunters.
org/page1553.aspx 

Samt udstyr til din vildtpleje
Fra førende producenter  
i England og Danmark

Frø og frøblanding 
til dine vildtagre
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Kaldende traner 
og lidenskab for hurtige hunde

Dansk Jagthunde Derby 2016 var fredag den 18.3 og lørdag den 19.3 generet af tåge om for-
middagen. Men begge dage lykkedes det solen at rydde tågen af vejen og sammen med nord-
jyderne at sætte scenen for et smukt Derby.

Dansk Jagthunde Derby 2016

Tekst: Hugo Jensen
Foto: Martin Engell Jensen og Hugo Jensen

Nina Smidtstød på vej ud til sin engelske setter, 
Fintorpet´s Gullegul. Dommer Anton Dahl er klar med 
revolveren. Gulleguls præstationmer rakte til en fl ot 
4. plads.
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Der var tilmeldt 80 hunde til årets derby, og 
de fremmødte hunde blev fordelt på seks 
hold på førstedagen. 
  17 hunde nåede igennem til 2. heat (alle 
med karakteren 1B), som blev gennemført 
på med høns velbesatte kæmpe vintersæds-
marker i Tagmarken under Birkelse Hoved-
gaard, hvor de tre dommere styrede slagets 
gang for førere og hunde, mens Nold med 
sædvanligt glimt i øjet- og med god hjælp 
af sine altid trofaste hjælpere- tæmmede 
publikum med sit jagthorn.
  Som altid var „Nold“ i stand til at under-
holde publikum med sine underspillede, 
dybt humoristiske replikker: - For – hvis I 
”intj” bliver i sprøjtesporene, så blæser jeg 
i hornet!
  Mens vi gik der i Tagmarken, kunne vi 
høre tranerne i nærheden, og da tågen let-
tede lidt op ad formiddagen, gled at par tra-
ner ind over derbyfeltet med deres melodi-
ske kalden. Det var et meget stemningsfuldt 
akkompagnement til derbyet, hvor unge og 
ældre hundeførere år efter år hengiver sig 
til deres lidenskab for de hurtige, energiske 
hunde. 
  Vore jagthundeprøver forener aldersgrup-
perne. På derbyet førte Mette B. Hansen på 
28 pointer Chilli og Gunnar Larsen på 82 
Villestoftes Puk. Mette er – skønt arveligt 
belastet – først for nylig startet på prøverne, 
mens Gunnar Larsen fi k sin første pointer 
som 16 årig og har været på derby syv-otte 
gange.
  Forleden fi k Mette B. Hansen 1. præ-
mie i U.K. og pokal på FJDs prøve på Gl. 
Toftegaard, og nu gik hun altså på derbyet 
med sin velgående hund. Hun betroede mig, 
at spændingen i perioder havde holdt hende 
vågen natten mellem torsdag og fredag. Hun 
var spændt, men havde bevaret overblikket 
og førte sin hund godt.
  Mette er gazelle-let, mens årene selvfølge-
lig sætter deres præg på Gunnars gangart. 
Alligevel kan man se, at det er det samme, 
der driver dem frem. Det er noget, de ikke 
helt selv er herre over. Det er en lidenskab, 
en drift. Hundene rører ved det samme i os 
et eller andet sted langt inde, som tranernes 
kalden gør.
  Mette måtte forlade derbyet på førsteda-
gen, men hun og Chilli blev spået en lys 
fremtid af formanden for Dansk Pointer-
klub, som var dommer og terrænleder på 
hold 3. Mette tog det i stiv arm. – Jeg bæres 
endnu på succesbølgen fra sidste weekend, 
sagde hun med et smil.
  Villestoftes Puk gik på førstedagen på lang 
stub. Dommeren bad hundeførerne om at 
dirigere hundene mod venstre i slippet, men 
det var som om Puk lige ville være sikker 
på en detalje i slippets højre side: Stand!!. 
Kan Gunner nå derud? Det kan han vist 
ikke? Jo han kan. Han når op til hunden og 
får rejseordre. Puk går frem og op kommer 
parhøns. Bang!!. Puk bliver på sin plads. 

Perfekt. Gunnar er synligt meget glad. Han 
bliver som ung igen, over det, der er sket og 
glæden breder sig ud til os alle sammen. 

Omkring middagstid den 19.3. går 
matchningsfeltet hen ad vejen lige ved Gl. 
Toftegaard. Det er nu derbyets high noon. 
Afgørelsens time. De 17 hunde er blevet til 
8. Vi har fået at vide, at rangordenen ser så-
dan ud: 1. Bess (P) – 2. Puk (P) – 3. Wayne 
(GS) – 4. Gullegul (ES) – 5. Joker (ES) – 6. 
Bon (B) – 7. Cora (GS) – 8. Lucky (ES)
  Læg mærke til denne rangering. Vel vil 
to hunde falde uden for præmierækken, og 

vel kan ikke alle blive nummer 1, men der 
kræves meget talent og slid af hund og fører 
for at nå så langt. 
  Matchningen går i gang, og nu vejes alt på 
den fi ne vægt. En hund er uheldig med høns, 
og en anden går forbi stående makker og 
trækker denne med i en ungdommelig prel-
ning. En tredje har en forkert vending. Det 
er også nu, at de fi ne forskelle i hundenes 
fart og stil vejes hårfi nt mod hinanden. Intet 
forbigår de tre dommeres blikke.
  Vi er nu fremme ved fi naleslippet mellem 
gordon setter Lilleskogens Wayne ført af 
Søren Brøndum Thygesen og pointer Niho-

Kontrol i morgentåge. På derbyet kontrolleres alle hundene før start for korrekt bid og hanhundene for normalt 
ansatte tekstikler. I tvivlstilfælde tilkaldes en dyrlæge.

Hvad mon „Nold“ lige skal have fortalt. DJUs formand, Poul Vestrevang synes i hvert fald, at det er morsomt.
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Luneborgvej 105A 
9382 Tylstrup 
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lys Bess ejet og ført af Tage Jessen. Efter 
kort tid opnår Wayne stand. Han rykker lidt 
frem, men kan sluttelig ikke påvise vildt. 
Dansk Jagthundederby 2016 har fundet sin 
vinder.
  Niholys Bess har prøven igennem vist et 
stort anlagt klassesøg. Det er en hund af et 
meget stort format, og den bliver en velfor-

tjent derbyvinder 2016. Og den 19.3. 2016 
er en dag, som Tage Jessen aldrig nogen-
sinde vil glemme.
  Rammen om præstationen kunne ikke 
være smukkere end de storslåede terræner i 
Vendsyssel, hvor intet blev sparet for at gøre 
det så godt for alle som muligt, selv om de 
vejrmæssige betingelser ikke altid var lette. 

Jagt og markprøver går på tværs af aldersgræsnser. 
Her får Mette Hansen (28) og Gunnar Larsen (82) sig 
lige en snak.

Tage Jessen løfter Derbykruset som bevis på sejren i 
Dansk Jagthunde Derby 2016. Formanden for Derby-
udvalget, Asger Stein ser til.

De placerede hunde og deres førere på årets derby. 1. vinderen til venstre.

Resultatet af Derby 2016
1. vinder, vinder af Dansk Jagthunde 
Derby 2016: P Niholys Bess. Tage Jes-
sen.
2. vinder: GS Lilleskogen’s Wayne, Søren 
Brøndum Thygesen.

3. vinder: P Villetoftes Puk, Gunnar 
Larsen.
4. vinder: ES Fintorpet’s Gullegul, Ninna 
Smidtstød.
5. vinder: ES Midtfyns D. Lucky, Klaus 
Olesen.
6. vinder: B Strandbys Bon, Jens Stenhøj
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3.799,-

JAGTSÆT SPHERE®–CARIBOU
Vind-og vandtæt jagtsæt med den allernyeste 
camouflageteknik. Det fantastiske Sphere®-
mønster bygger på pixelteknologi som inde-
bærer, at vildtet på afstand ikke kan fokusere 
på tøjet. Konturerne forsvinder og vildtet ser dig 
ganske enkelt ikke. 

Sættet er foret med High-Ventilation™ netfor 
med mulighed for ekstra ventilation ved hårde 
strabadser.

Jakken har forlænget rygstykke og aftagelig 
hætte med skygge. Bukserne kan reguleres 
i benafslutningen, har forhøjet rygstykke og 
mange praktiske lommer med lynlås 

Perfekt pasform og komfort. Åndbar og 
100% vandtæt med tapede sømme

Hele sættet kr. 3.799,-

www.pinewood.dk

Den bedste jagt nogensinde!Den bedste jagt nogensinde!

For Dansk Weimaraner Klub , Langhårs-
klubben , Dansk Vizsla Klub , Klubben for 
Gamle Danske Hønsehunde  og Klubben for 
Jagthunde uden Specialklub 

Schweissprøven Sønderjylland
Søndag d. 7. maj 2016 kl. 9.00 i Pamhule 
Skov , Haderslev
Mødested : Knagsledvej 3 , 6500 Vojens
Anmeldefrist : 26. april 2016
Deltager : Max 2 hold . Prøven er åben for 

andre racer , i henhold til schweissprøvereg-
lerne .
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 . Bank nr. Er 7915  
101611-4

Schweissprøven Sjælland
Søndag d. 7. maj 2016 kl. 9.00  i Tersløse 
Bøgeskov 4293 Dianalund
Mødested: Den Røde Lade , Seehusenvej 
(overfor nr. 4), 4293 Dianalund
Anmeldefrist: 26. april 2016
Deltager. Max 1 hold. Prøven er åben for 
andre racer i henhold til schweissprøvereg-
lerne
Der kan tilmeldes i 400/3t og 400m/20t både 
med klov og sprøjtespor (ingen mulighed 
for rapportering)
Dommer : Ib Larsen
Prøveleder : Ida Thyssen telf. 20 71 22 68
Prøveorganisator : Bent Hansen  telf.  24 63 
32 19

Man bedes selv medbringe spise  og drik-
kelse, 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 med-
bringes på prøvedagen , ligeledes resultatbo-
gen ( Hvis resultatet  ønskes indført )
Knæk og Bræk !

Schweissprøver i 5-klub regi 

Foto: Jette Veggerby.
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Søndag den 12. juni afholdes den årlige FJD 
Udstilling i Vissenbjerg på Fyn, også kaldet 
jægernes udstilling. 
  Overvejer du at købe en jagthund, er du 
velkommen til at komme og se mere en 
14 forskellige racer og der er rig mulighed 
for at tale med masser af jægere, der kan 
fortælle om netop deres hund. 
  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 jagt-
hunde, hvor der også bliver kåret en Best in 
Show-hund. Dette sker kl. 14:00 i stor ring, 
hvor den bedste fra hver race fremvises. 
Dommer er Anette Bystrup. 
  Der er fl otte præmier fra Jafi .dk og PROF-
DOG sponserer hundefoder til de fi re bedste 
hunde på dagen. 

Der kan tilmeldes i alle klasser, undtagen 
mellemklasse. Tilmelding til udstillingen 
foregår på hundeweb, sidste dag for tilmel-
ding er mandag den 23. maj. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte udstillingens kasserer Marrit Stær-
kær mobil 40586036 eller kennelstaerkaer@
gmail.com.

Udstillingen foregår ved Vissenbjerg Hal-
lerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg. Der 
kan med fordel parkeres på de tilstødende 
villaveje.

Program:
Kl.   8:30 Ringtræning med Christina Bak
Kl.   9:30 Udstillingen åbner med tale
Kl. 14:00 Best in Show konkurrence
Kl. 15:30 Udstillingen er slut   

  Der må ikke opstilles telte ved ringene. 

  Madpakker kan bestilles hos Marrit Stær-
kær, der vil også være et vist antal til salg på 
dagen.

FJD-udstilling 2016
Dommerliste:
Dansk Pointer Klub - Marianne Wei-
chenfeldt.
Engelsk Setter Klub - Jane Morten-
sen.
Dansk Irsk Setter Klub - H.P. Clausen.
Dansk Gordon Setter Klub - Gunnar 
Jensen.
Dansk Breton Klub - Winnie Beuchert 
Larsen.
Dansk Ruhårs Klub  - Jens O Peder-
sen.
Korthårsklubben - Anette Bystrup.
Dansk Weimaraner Klub - Conni 
Jacobsen.
Dansk Münsterländer klub - Jens 
Martin Hansen
Gl. Dansk Hønsehund - Jessie Bor-
regaard Madsen.
Klubben for den Langhårede Hønse-
hund - Svend Otto Hansen.
Dansk Vizsla Klub - Kresten Scheel.
Gr. 7 under KJS - Svend Otto Han-
sen.

www.fjd.dk

RX.HELIX ALPINIST CAMO 
Syntetisk camouflageskæfte med indstillelig kindpude, gummibagkappe og trebensadapter. 
Standardløb med sort receiver og drivjagtsigtemidler eller alternativt løb uden sigtemidler 
med gevind til mundingsbremse eller lyddæmper. Vægt 2,90 kg.

Mundingsbremse  
vejl. pris 1.599,-

Find nærmeste forhandler på www.normark.dk
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Mundingsbremse 
vejl. pris 1.599,-

For dig der værdsætter en riffel med en lynhurtig repetering
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Fås også med sort skæfte  
til pris fra kr. 31.495,-Vejl. pris fra kr. 32.295,-
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Indledningsvis skal det bemærkes, at køb 
og salg af husdyr, herunder hunde, såvel 
voksne som hvalpe, i køberetlig henseende 
betragtes som løsøre og er omfattet af købe-
lovens bestemmelser.
  Hermed en meget summarisk gennemgang 
af de regler, der overordnet regulerer en 
handel med en hund.
  Grundlaget for et køb er den aftale, køber 
og sælger indgår med hinanden. Er der 
indgået en aftale, er aftalen bindende for 
parterne. Der er ikke nogen formkrav til, 
hvordan en aftale skal se ud. 
  Aftalen kan indgås såvel skriftligt som 
mundtligt, men problemet med den mundt-
ligt indgåede aftaler er, at det undertiden kan 
være svært/umuligt dokumentere indholdet 
af aftalen, så det gode råd er: Lav altid en 
skriftlig aftale, hvor indholdet af aftalen 
præciseres.

De væsentligste punkter, der bør beskrives 
i aftalen, er:
Genstanden for aftalen:
Race, alder, opnåede resultater, sundhedstil-
stand (er der en dyrlægeattest for de behand-
linger en hvalp normalt skal gennemgå?), 
beskriv formål med købet.
Prisen med evt. betalingsvilkår:
Hvis intet andet er aftalt, er køber forplig-
tet til at betale den pris sælger forlanger, 
medmindre prisen er ublu, dvs. ligger klart 
over det, der er sædvanlig for en hund af 
den pågældende slags. Oplysning herom kan 
muligvis fås hos specialklubben.
  Hvis købsprisen helt eller delvist skal 
erlægges i ratevis, er det vigtigt at få præci-
seret, hvornår raterne forfalder til betaling 
og med hvilke beløb samt evt. tillige hvilke 
begivenheder, der udløser ratebetalingen, 
fx opnåelse af præmieringer på markprøve/
udstilling.
Leveringstidspunktet:
Når levering har fundet sted, er risikoen for 
hunden overgået fra sælger til køber, hvilket 
indebærer at køber fra leveringstidspunktet 
bærer risikoen for hundens tilskadekomst, 
sygdom eller andre pludseligt indtrådte, 

Lykken er 
en varm hundehvalp

Forventningerne er enorme, 
når man har besluttet sig for 
at købe en ny hund, og de 
bliver ikke mindre, når man 
henter hvalpen. Men hvad gør 
man, hvis forventningerne slet  
ikke indfris, og det hele går 
galt?

Tekst: Jens Bang (FJDs og Jagthun-
dens advokat)
Foto: Britta Weinhøfer

www.fjd.dk

hændelige skader.
  Hvem skal levere, og hvor skal levering 
fi nde sted.? Skal køber hente, eller sælger 
bringe?.
Typisk er det vel køber, der afhenter hunden 
på sælgers plads. Men er det sælger, der skal 
sende eller bringe hunden, overgår risikoen 
først til køber, når hunden er modtaget af 
køber på dennes adresse.

Mangler:
Hvis en hvalp, købt otte uger gammel senere 
udvikler en mangel, det kunne fx. være et 
underbid, opstår spørgsmålet, om køber kan 
1) hæve handelen, 2) kræve erstatning eller 
3) kræve et afslag i købesummen.
  Hvis det fra starten af står klart for sælger, 
at køber ønsker en hund, der skal kunne 
gøre sig gældende som fx. markprøve- og 
udstillingshund, vil køber antagelig kunne 
hæve handelen og fordre købesummen 
tilbagebetalt, subsidiært fordre økonomisk 
kompensation for tab af brugsværdi, hvis 
det senere viser sig, at hunden ikke opfylder 
købers tilkendegivne krav.
  Står det på den anden side klart, at købers 
forudsætning „blot“ er at anskaffe sig en 
jagthund, så stiller sagen sig anderledes, idet 
et underbid ikke er til hinder for opfyldelsen 
af denne funktion, og køber vil ikke kunne 

påberåbe sig underbiddet som en mangel 
ved hunden, og køber vil være afskåret fra at 
gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
  Er der tale om en mangel, der kan af-
hjælpes fx ved et medicinsk eller kirurgisk 
indgreb, har sælger ret til at benytte sig af 
sin afhjælpningsret, dvs betale for behand-
lingen og dermed afværge en ophævelse af 
handelen/erstatning.
  Undlader en sælger på opfordring at af-
hjælpe manglen, kan køber fordre et afslag i 
prisen, der svarer til udbedringsomkostnin-
gerne.
  Har sælger stillet køber i udsigt, at hunden 
har særligt fremragende egenskaber fx som 
jagt- og markprøvehund, og viser det sig 
efterfølgende, at hunden er fx. skudræd og 
ubrugelig til det forudsatte formål, og det 
må antages, at sælger har vidst det eller 
burde have vidst det, så falder hammeren 
uden betænkning. Ond tro („vide eller burde 
vide“) er altid diskvalifi cerende!!
  Der er i så fald tale om køberetlig illoyali-
tet (svig), og sælger kan dømmes til at tage 
hunden tilbage og erstatte købers omkost-
ninger.

Klagemuligheder:
Det siger vel nærmest sig selv, at man først 
og fremmest bør henvende sig til sælgeren, 
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hvis der opstår problemer.
  Opnås der ikke en løsning af tvisten i 
mindelighed, kan køber i visse tilfælde 
henvende sig til forbrugerklagenævnet eller 
vælge at indbringe sagen for domstolene, 
evt. med delvis omkostningsmæssig dæk-
ning i en retshjælpsforsikring.
  Adgangen til forbrugerklagenævnet kan 
dog kun anvendes, hvis der er tale om et 
såkaldt forbrugerkøb, dvs at sælger er er-
hversdrivende (kan fx ses ved at sælger har 
et cvr.nr.), og køber en privatperson.

Højesteret har i 2014 behandlet en sag 
om mangler ved en ca. to måneder gammel 
hundehvalp.
  Hvalpen led ifl . domsreferatet af osteo-
chondrose og hofteledsdyplasi.
  HR lagde til grund, at hvalpen led af en 
mangel, og at manglen var til stede, da hval-
pen blev leveret til køberen.
  Køberen var derfor berettiget til at hæve 
handelen og få købesummen tilbagebetalt.
  Af nogle særlige tekniske grunde fi k 
køberen ikke godtgørelse for sine udgifter til 
dyrlægebehandling.

Købeloven:
§42. Angår købet en bestemt genstand, og 
lider denne af en mangel, kan køberen hæve 
købet eller kræve et forholdsmæssigt afslag 
i købesummen. Må manglen anses som 
uvæsentlig, er køberen dog ikke berettiget 
til at hæve købet, medmindre sælgeren har 
handlet svigagtigt.
Stk. 2. Savnede genstanden ved købets 
afslutning egenskaber, som må anses tilsik-
rede, eller er manglen efter købets indgåelse 
forårsaget ved sælgerens forsømmelse, eller 
har sælgeren handlet svigagtigt, kan købe-
ren kræve skadeserstatning.

Forbrugerkøb:
§76. Der foreligger en mangel ved salgsgen-
standen, hvis
1) genstanden ikke svarer til den betegnelse, 
hvorunder den er solgt, eller sælgeren 
i øvrigt ved købets afslutning har givet 
urigtige eller vildledende oplysninger, 
medmindre disse ikke kan antages at have 
haft betydning for køberens bedømmelse af 
genstanden,

2) .......................
3) sælgeren har forsømt at give køberen op-
lysning om forhold, der har haft betydning 
for køberens bedømmelse af genstanden, 
og som sælgeren kendte eller burde kende, 
eller
4) genstanden i øvrigt er af anden eller 
ringere beskaffenhed eller brugbarhed, 
end den ifølge aftalen og de foreliggende 
omstændigheder skulle være, ....................
.................
Stk.2. ...................
Stk. 3. ...................

www.fjd.dk

www.jagtdet.dk Krogsholmsvej 6, 9575 Terndrup, info@jagtdet.dk 41 10 54 22
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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 - altid Danmarks laveste priser!

God kraftig kvalitet fra kr. 245,- incl. moms

Danmarks suveræn bedste kvalitet 
og største udvalg i fælder 
til ræv, mår, ilder m.m.
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Du skal satse på en familiefl ok
Flere artikler i dette nummer handler om, 
hvordan du kan få et bedre jagt- og træ-
ningsterræn, hvor all fra sommerfugle til 
harer trives. En væsentlig forudsætning for, 
at man får glæde af en stående jagthund, er, 
at man har en rimelig bestand af agerhøns, 
for de fl estes vedkommende nok først og 
fremmest til træning.
  Det er i hvert fald uomtvisteligt, at parhøns 
om foråret er en nødvendighed, hvis man 
skal oplære og træne en ung hund. Har man 
en blot rimelig bestand, bør man ikke i før-
ste omgang satse på udsætning, men i stedet 
koncentrere sig om at forbedre biotoperne. 
Det hjælper nemlig ikke at sætte ud, hvis 
biotoperne ikke kan huse en større bestand. 
  Agerhønebestanden kan dog være så langt i 
bund, at det er en god idé at speede proces-
sen op med lidt udsætning, man kan sige, at 
det kickstarter arbejdet med at skabe en god 

bestand. Man må heller ikke forklejne den 
effekt det lille opdræt har som øjenåbner hos 
såvel jæger som landmand, og der er mange 
eksempler på, at den lille agerhønefamilie 
har været med til at skabe en kædereaktion 
med faunastriber og prædatorbekæmpelse.

  Hvis man vil udsætte med det formål at 
ophjælpe bestanden, er det en klar fordel at 
satse på familiefl okke. Det er også en fordel 
at satse på familiefl okke baseret på dag-
gamle kyllinger. Alle forsøg viser, at adop-
tionen virker bedst med daggamle kyllinger, 
og når formålet er at genskabe en bestand, 
er det en klar fordel, at kyllingerne fra første 
pip bliver præget på et par gamle agerhøns.
  Hvordan du rent praktisk skal gribe sagen 
an, kan du se på FJDs hjemmeside, http://
www.fjd.dk/udsaetning/. Her kan du også 
fi nde en arbejdstegning til et godt bur bereg-
net til formålet. Du er også velkommen til at 
kontakte FJDs Markvildtudvalg, hvis du har 
spørgsmål.
  Rigtig god fornøjelse
  F.Ø.

Den lille agerhønefamilie har mange gange været en 
øjenåbner og sat en kædereaktion i gang. Foto. Flem-
ming Østergaard.
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WetDog - Dansk design

F.eks. kanvasdummyer i 12 farvevarianter
Masser af mulighed for god træning 

RABAT VED KØB AF FLERE VARER

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.

FÅ GRATIS NAVN PÅ DIN DUMMY! 

27
Kronborgvej 3 - 8381 Tilst - 87 45 09 02

(er store i størrelserne)

DUMMYVEST PROFIDDDUUUMMMMMMYYYVVVEEESSSTTT PPPRRROOOFFFIIIFIFFIDUMMYDUMMY

DIT NAVN

Sikkerhedsfarve med refleks, til ryg og front. 

- så ses du på jagten!

Brug bagstykket 
til at sidde på

POINTER DUMMY
med kaninskind

 

               vælg mellem 1,5kg eller 2kg

VÆGTTRÆNING

Større vægt kan fås med  

Masser af mulighed for god træning
TRÆNING I FARVER

Inden længe går årets produktion af 
agerhøns i gang, så bestil i god tid.

Vi tilbyder:
Agerhønefamilie bestående af 1 forældrepar med 
20  daggl. kyllinger.
Alternativ 1 forældrepar med 15 tre-ugers 
kyllinger.
Begge dele med eller uden bur til formålet (se 
hjemmeside).
Derudover kan du selvfølgelig bestille færdige 
fugle, 8 - 16 ugers kyllinger.

VESTFYNS
AGERHØNSOPDRÆT

Mobil: 40434850. Email: alexnissen@c.dk
www.agerhonsopdraet.dk
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debat  En tanke i forbindelse 
  med indlæg om mark-
prøver og mellemklasse, samt lederen (Fl.Ø) 
februar, set fra sidelinien. 
  Anette Laursen er inkluderende, hjælpsom, 
opmuntrer og opfordrer til at gå videre udfra 
dommeren s vejledende bemærkninger.  Kom 
igen.  Vi vil gerne se Jer.Dette er positivt og 
lystgivende.
  Anton Dahl: Vi kan ikke bruge tid på udres-
serede hunde. Hvilken dommer kan udholde 
en hel dag med de hunde, selv til tre-dobbelt 
honorar. Så bliv væk. Det sidste lyser langt 
væk af manglende vision (pædagogik?) og 
udsyn. Her ser vi måske en del af forklarin-
gen på de sidste årtiers nedgang i antallet af 
stående hunde.
  Nye førere og nye hunde har brug for hjælp. 
De små klubber kan næppe løfte opgaven. 
Hvad med at slå de røde, sorte og plettede 
sammen, og hermed få frigivet store ressourcer 
og udnytte dem konstruktivt.
  R- K-L- hår kunne gøre det samme. Virker 
det ikke lidt gammeldags med den nuværende 
opdeling ? Gravhunde, terrier, retrievere og 
andre er i fællesregi. Vorsteh i Sverige.
  Nyskabelsen kommer næppe fra Jægerfor-
bundet, så FJD må nok påtage sig denne store 
og meget omfattende opgave.
  I dette indlæg er linierne trukket skarpt op - 
fordi - det sommetider fremmer forståelsen. 
  I al venlighed
 Torben K. Simonsen

SINCE

Vil du have et bedre jagtterræn
Hvem vil ikke gerne have et afvekslende 
jagtterræn, med små remiser, levende hegn, 
vandhuller, diger, udyrkede pletter og for-
skellige tiltag, der forbedrer forholdene for 
dyrelivet i agerlandet. Det tror jeg alle gerne 
vil have, og de fl este drømmer naturligvis 
om, at se agerhønefl okken lette på marken, 
fasanerne pile op langs hegnene, og harerne 
hoppe rundt og mæske sig med saftig klø-
ver. Men hvordan får man sådan et terræn.
  I sidste nummer af bladet fortalte vi en hel 
del om, hvad man kan og må ude i markerne 
for at forbedre levevilkårene for alt lige fra 
sommerfugle over fi rben til lærker, viber, 
agerhøns og harer. Man må faktisk ganske 
meget, og det er kun manglende engage-
ment og vilje, hvis man ikke udnytter disse 
muligheder.
  Oven i det er der ordningen med Plant for 
vildtet, hvor man kan få tilskud til planter, 
så man kan etablere små remiser og krat 

rundt om på terrænet. Det er noget mange 
arter nyder godt af. Det giver skjul. Det 
giver udklækningssteder for mange insekter, 
der så igen giver føde og ynglebiotoper for 
mange småfugle.
  FJD har gennem en del år engageret sig 
stærkt i arbejdet for at skabe større mangfol-
dighed i agerlandet. Det gøres bl.a. gennem 
målrettet oplysningsarbejde, Agerhønefon-
den, der støtter initiativer rundt om i landet 
og gennem og Markvildtprisen, der hylder 
personer, som har gjort en særlig indsats.
  Endelig har FJD via sine forvaltningsom-
råder forsøgt at vise værdien af og, hvordan 
terrænpleje kan gribes an rent praktisk. 
Disse forvaltningsområder er hjørnestenen i 
FJDs arbejde. Der fi ndes 13 områder fordelt 
ud over hele landet med syv i Jylland, et 
på Fyn, et på Ærø og fi re på Sjælland. Du 
kan fi nde områderne på FJDs hjemmeside: 
http://www.fjd.dk/forvaltningsomraader-og-

agerhoenetaellinger/. Her er der en nærmere 
omtale af hvert enkelt område.

Arrangementer i forvaltningsområderne.
Til sommer vil der i en række af områderne 
blive afholdt inspirationsarrangementer, 
hvor du og andre interesserede kan møde 
op, og se, hvordan man gør det på den 
pågældende lokalitet. Her kan du få vejled-
ning, tips og ideer til, hvordan du kan gribe 
det an på dit eget terræn.
  Arrangementerne vil for de fl estes vedkom-
mende blive afviklet de sidste uger inden 
sommerferien. De vil blive annonceret på 
FJDs hjemmeside, på specialklubbernes 
hjemmesider og her i ”Jagthunden” juni-
nummeret.
  Hold dig orienteret og mød op, så du kan 
få gavn af den indsats, andre allerede har 
gjort.
F.Ø.

Foto: Flemming Østergaard.

www.fjd.dk
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•  Op til 50% af indholdet er tørret friskt kød

•  Op til 84% af proteinerne kommer fra rigtigt 
kød, som hunden kan omsætte i kroppen

•  Foderet smager så godt og ser så indbydende 
ud, at vi undgår smags- og farvestoffer

•  Foderet er selvfølgelig uden biprodukter

•  Med hele 6 kornfrie og 5 originale varianter er 
det muligt, at finde et foder der passer til netop 
din hund

•  Prisen er fair, så alle hundeejere kan give  
deres bedste ven en god og nærende kost

DANSK SUPER PREMIUM  
HUNDEFODER NÅR DET ER BEDST!

HIKE Hundefoder, Fuglevænget 24, Mønsted, DK-8800 Viborg, Tlf: +45 8664 7339, hike@hike.dk,  /hikepetfood HIKE.DK

•

•

•

•

•

•

Mø d DK-8800 borg T : +45 8664 73sted4,r,HI vænd geefo ugKE b 4 7æn tednde Tlf:et 24 DK-8oderH +45 8, Mø 800FugIKE 880 4r Fu 4 MHIK 0 Vib 866glevæ ønstE Hun org, T 73ænge ed, Ddefo

KORNFRI

Alle varianter fås også i 4 kg.

Ønsker du yderligere info, storkøbs- eller forhandleraftale, så kontakt os

Når du køber Red Deer jagtsæt 
med tilbehør, støtter du forskning 
mod brystkræft. 
Pinewood giver 50% af overskud-
det til Kræftens Bekæmpelse.

I SAMARBEJDE MED 
HUNDEDAMEN.DK

Vær med til  at støtte 
Kræftens bekæmpelse og gør en forskel.

Forhandles via vore forhandlere. Klar i august 2015
Se mere på: www.pinewood.dk

RED DEER JAGTSÆT
Vi har nyudviklet et vind og vandtæt 
jagtsæt specielt til kvinder. Funk-
tionel  kollektion, som indeholder 
jakke, buks og  masser af tilbehør. 
Med højfunktionsmembran til den 
aktive jæger og hundefører, som 
kræver lidt ekstra. Tappede sømme, 
forstærkninger, aftagelig hætte, vind- 
og vandtæt med mange praktiske 
lommer. 
Flot design med et feminint look 
og mange fine detaljer. 
Vandsøjletryk: 10.000 mm
Åndbarhed: 8.000 g/m2/24h

”I min aktive hverdag som hunde-
dame, går jeg altid med Pinewood. 
Altid god kvalitet, så jeg føler mig 
godt tilpas gennem en hel dag ude 
i naturen”
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Prøven ved Tønder
Lørdag den 11. juni 2016 ( 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 26. juni 2016. ( max. 25 hunde ) 
Mødested: Skydebanevej 4, 6760 Ribe.
Prøveleder: Jakob Poulsen, Kærbøl Markvej 
25, 6760 Ribe. Tlf. 75424873 / 40767237. 
Mail: sydvestjyden@ofi r.dk.
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto: 
Regnr. 5971 ktnr. 8064377

Prøven ved Give.
Lørdag den 2. juli 2016.
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. ( Endnu ikke 
fundet prøveleder )
Lørdag den 30. juli 2016  

Mødested:
Prøveleder: Mail:   
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto.: 
Regnr. 0000 ktnr. 000000

Prøven ved Skjern.
Søndag den 31. juli 2016 
( max. 60 hunde ) 
ødested: 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

Prøven på Bornholm.
Lørdag den 6. august 2016 
Mødested: Jydegaard, 3700 Rønde.
Prøveleder: Poul Rikard Ebbesen, Vesterma-
rievej 8, 3700 Rønne. Tlf. 23631901
Mail: phe @ ncc.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr. 6060 ktnr. 0005653488

Prøven ved Aars.
Lørdag den 6. august 2016
Mødested: Nørager Jagt og hundesports-
forenings klubhus, Sortebakken , 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

Fynske prøve.
Torsdag den 11. august 2016 ( max 25 
hunde )
Mødested: Nordre Ringvej 55, 5771 Sten-
strup. kl. 15.
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. Seneste tilmelding: 08.08.
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto: 
Regnr. 5994 ktnr. 1051126

Prøven ved Skanderborg.
Søndag den 14. august 2016
Mødested: Stilling Jagtforenings klubhus,  
Teglgraven 3, 8660 Skanderborg  ( Frakør-
sel 51, Skanderborg N)  
Prøveleder: Nicole Laigaard Solgaard, Ris-
vangen 9, 8362 Hørning. Tlf. 29903613
Mail: nicolesolgaard@gmail.com
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr. 3675 ktnr. 3678249262

Den Nordsjællandske prøve.
Lørdag den 13. august 2016.
Mødested:  Ny Præstevej 310b, 4700 Næst-

Slæb – og apporteringsprøverne 2016
Foto: Tina Boo.

www.fjd.dk
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ved ( P-pladsen ved Skovgrillen ), kl. 08.00
Prøveleder: Steen Michael Petersen, 4700 
Næstved. Tlf. 28290295
Mail: stp@skjold.com
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr. 4424  ktnr. 442453138 eller mobil 
pay 28290295

Prøven ved Hjallerup.
Lørdag den 27. august 2016
Mødested: Hjallerup Jagtcenter, Kjærsgaard 
Engvej, 9320 Hjallerup.
Prøveleder: Bjarne Jacobsen, Bragenholt-
vej 50, 9300 Vodskov. Tlf. 98257538 / 
20289469
Mail: harlunn_@hotmail.com
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr. 9245 ktnr. 4582240480

Prøven ved Hobro.
Fredag den 2. september 2016, kl.14.00
Mødested: Vielshøjen 4, 9500 Hobro
Prøveleder: Peter Katholm. Tlf. 21341660
Mail: peter@eurocon.dk
Prøvegebyr bedes indsat på Bankkonto. 
Regnr.2600, ktnr. 7554964596

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 undta-
gelske af den Fynske og Nordsjællandske.
  En hund der to gange med 2 års eller 
større mellemrum har bestået en Slæb – og 
apporteringsprøve ( S&A prøve) har ikke 
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.
  Ifl g FMR skal hunden være 10 mdr. for at 
kunne deltage på prøven.

Vaccination:
For at deltage, skal hunden være vaccineret 
mod hundesyge og paravirus. Er hunden 
ikke i forvejen
  Vaccineret, skal første vaccination være 
foretaget senest 14 dage før prøvedagen, og 
vaccinationen må i øvrigt være 4 år gammel. 
Overtrædelse af reglerne medføre bortvis-
ning.

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 net-
bank til de prøver, hvor der er annonceret et 
kontonummer ( kvit-tering for netbankind-
betaling 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

Indendørs svømmebassin 
til hundesvømning 

- motion og genoptræning...

Kontakt Johanna Jongstra 
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg 

Tlf. 6062 2435
info@ostjyskhundecenter.dk
www.ostjyskhundecenter.dk SI
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Eksklusiv hunde- og kattepension/-hotel

Stedet hvor din 
hund og kat holder ferie...

Kender du FORDELENE ved at være 
 medlem af DANSK KENNEL KLUB?

  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 interna -
tio nale vinderklasser

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

  Gratis vejledning hos DKKs hunde konsulenter.
  Du kan få råd og vejledning hos DKKs juridiske 

konsulent om gældende “hunde ret.”

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

En lang række tilbud gør hurtigt årskontingentet på 475 kr. til en god investering:

DKK har eksisteret siden 1897 og går ind for seriøst og ansvarsbevidst hundearbejde for 
hunde der ligner og du’r

www.fjd.dk
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FJD
orienterer  REFERAT

  Dansk Jagthunde Udvalgs-
  bestyrelsesmøde onsdag 
den 3. februar 2016 kl. 17,00 i Ejby-Hallen, 

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, 
Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) 
DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Connie Holmgaard 
Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, 
Frank Elmer (FE) FJD, Ove Nissen Nielsen (ONN) 
DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.
KH tiltrådte mødet senere.
PV bød velkommen.

 1. Dagsorden fastlægges
Den foreslåede dagsorden blev vedtaget.

 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af 
mødet 10. oktober 2015 samt opfølgning af ikke 
afsluttede sager
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3.0. Organisationerne
3.1. Meddelelser fra organisationerne
FJD: På FJD’s bestyrelsesmøde 11.11.2015 blev 
der vedtaget nye vedtægter for FJD, som træder i 
kraft den 1.05.2016. Disse indebærer bl.a., at der 
fremover vil være to suppleanter til FJD’s repræsen-
tanter i DJU’s bestyrelse.  FJD invitere retriever- og 
spanielklubberne til en drøftelse af et eventuelt 
samarbejde på bl.a. markvildtområdet. Beretningen 
blev taget til efterretning.
  CJ fremlagde en erstatningssag, hvor Dansk 
Jagtforsikring har sat erstatningen for en tæve, der 
er blevet skudt på jagt, for lavt efter hans vurdering. 
Dette medførte en debat om, hvorledes de forskelige 
kriterier for erstatningsbeløb skal fortolkes. Det 
blev besluttet, at FJD retter henvendelse til Dansk 
Jagtforsikring og beder dem genoptage sagen med 
en korrekt indplacering i kategorien ”avlsgodkendt”. 
FJD vil overveje, om formuleringerne af de forskel-
lige kategorier for erstatning skal omformuleres. 
  Dansk Kennel Klub: Året 2015 har været præget af 
forberedelserne til verdensmesterskaberne i oktober 
2016. DKK’s udvalg for stående jagthunde har mødt 
stor velvillighed både i Sønderjylland og Vendsyssel 
mht. at medvirke ved dette arrangement.
  DKK har i 2015 afholdt i alt 35 brugsprøver med 
i alt 469 hunde til start. På forårets 13 vinderprø-
ver startede i alt 334 hunde. Derudover var der 2 
mesterskabsprøver med 61 startende hunde. DKK 
har afholdt 4 skovfugleprøver med 26 hunde til start 
og 2 FCI prøver med 24 hunde til start. Det giver i 
alt 914 starter i 2015 på DKK’s prøver for stående 
jagthunde.
  EP henviste til rapporten og meddelte derefter, at 
han ikke modtager valg til DKK’s bestyrelse i 2017 
pga. personlige forhold. Beretningen blev taget til 
efterretning.
  Danmarks Jægerforbund  PV  Der skal afholdes et 
møde i midten i marts om omorganisering af DJ’s 
Jagthundeudvalg. Der bliver fremover et prøveud-
valg, som relaterer sig til DJU, og et politisk udvalg. 
Dette blev taget til efterretning.

3.2. Opfølgning af møde 31.08.2015
Som besluttet på DJU’s bestyrelsesmøde den 
10.10.2015 var der tilsendt Langhårklubbens besty-
relse en skrivelse dateret 26.10.2015, hvori DJU’s 
bestyrelse havde frafaldet kravet om indbetaling 
af et klagegebyr og skriftlige tillidstilsagn fra 
bestyrelsesmedlemmerne til DJU’s bestyrelse, samt 
at DJU’s bestyrelse herefter betragter sagen som 
afsluttet.  Langhårklubbens formand har ligeledes 
tilkendegivet, at han og bestyrelsen er enige om, at 
sagen er afsluttet.
  DJU’s bestyrelse har noteret, at Dansk Gordon Set-
ter Klubs (DGSK) formand Anton Dahl i nytårsbrev 
og beretning til klubbens medlemmer hævder, at 

DJU’s bestyrelse havde nedlagt forbud mod, at 
Langhårklubbens bestyrelsesmedlemmer ikke må 
stille på prøver eller de, der er markprøvedommere, 
ikke må dømme prøver. DJU’s bestyrelse er oprigtigt 
kede af denne gengivelse, da den ikke er korrekt. 
Konsekvensen af en manglende tillid til DJU’s be-
styrelse ville alene havde medført, at vedkommende 
ikke ville blive valgt til de tillidsposter, DJU’s 
bestyrelse har direkte indfl ydelse på, eller blive in-
viteret til at dømme prøver (f. eks. DM), hvor DJU’s 
bestyrelse vælger dommerne. DJU’s bestyrelse 
sender et brev til Anton Dahl, hvori de beder ham 
informere DGSK’s medlemmer om misforståelsen, 
så de fejlagtige oplysninger ikke fortsat optræder i 
offentlig tilgængelige medier. 
  Der har været afholdt et møde mellem Dansk Ken-
nel Klubs forretningsudvalg og repræsentanter fra 
DJU’s bestyrelse den 16.12.2015, hvor formålet var 
at få afklaret forskellige misforståelser og uklarhe-
der, ligesom snitfl aderne mellem DKK’s og DJU’s 
kompetence skulle drøftes. Mødet havde været 
meget konstruktivt, hvor forskellige synspunkter var 
blevet fremlagt. Bl.a. var proceduren ved autorisa-
tion af dommere og ved fratagelse af autorisation 
blevet gennemgået, og der er nu udarbejdet et proto-
kollat, som meget præcist beskriver denne arbejds-
gang.  Referatet vedhæftes dette mødes referat.
 Der var fl ere kommentarer til referatet, og mødedel-
tagere, der havde repræsenteret DJU, udtalte, at det 
havde været et godt og konstruktivt møde. 

3.3. Udsætning af fjervildt. Referat fra møde 
30.11.15 og 20.01.2016 mellem DJU, DKK, DJ og 
FJD m.fl .
På DJU’s foranledning indkaldes alle prøveledere til 
møder i foråret 2016 for at sikre, at alle er bekendte 
med den gældende lovgivning for udsætning af 
fjervildt. Se punkt 5.4.
Behandling af punktet udskydes til møde den 29. 
februar 2016.

4.0. Dommerudvalget (DUV)
4.1. Dommerudvalgets rapport
10 markprøvedommerelever har i 2015 gennemført 
en elevuddannelse bistået af deres mentorer og er 
indstillet til at fortsætte som dommeraspiranter på 
kurset Modul 2 i slutningen af februar 2016. 2 konti-
nentale aspiranter har meddelt, de ikke kan fortsætte 
uddannelsen pga. helbredsmæssige problemer. En 
kontinental aspirant fra forrige hold er indstillet til 
den afsluttende eksamen. 4 apporteringsdommerele-
ver starter på kursus i slutningen af februar 2016.
  DUV har gennemgået ERFA-gruppernes svar på de 
stillede spørgsmål i 2015. DUV har kort kvitte-ret 
med et resumé, som er udsendt til alle markprøve-
dommere. DUV har derefter udarbejdet nye spørgs-
mål, som er udsendt sammen med et dommerbrev til 
samtlige markprøvedommere. 
  Mht. til formuleringen i Fælles Markprøve Regler 
(FMR) § 20 stk. 1 mener DUV, at den er fyldest-
gørende. Den beskriver en dommers opgaver med 
sit hold indtil hans bedømmelse slutter. På en 
kvalitetsprøve slutter bedømmelsen, når dommeren 
har besluttet hvilke præmier, de enkelte hunde skal 
tildeles. På en vinderprøve slutter en kontinental 
dommers opgaver ved pausen, og en engelsk dom-
mers opgaver slutter inden lodtrækningen til 2. heat. 
Som aftalt på DJU’s bestyrelsesmøde 10.10.2015 har 
DUV udarbejdet en revision af retningslinjerne for 
afvikling og bedømmelse af vinderprøver, som er 
udsendt til samtlige markprøvedommere.
  Rapporten var vedhæftet et notat med en oversigt 
over hvilke dommere, der var holdt op i 2015, samt 
den planlagte afgang fremover. 
  ONN, der ikke ønsker genvalg i DUV af personlige 
årsager, udtalte, at han havde været glad for sam-
arbejdet med bestyrelsen og sekretæren. Der blev 
udtalt en gensidig tak til ONN.
  Efter en debat med afklaring af forskellige spørgs-
mål blev rapporten taget til efterretning.

4.2. DUV’s regnskab og budget  
DUV har i 2015 forbrugt i alt t.kr. 51,0 i forhold 
til et budget på t.kr. 64,0. DUV’s budget for 2016 
hæves til t.kr. 84.0. Stigningen skyldes afholdelse af 
Modul 2 kurset for markprøvedommeraspiranter og 
kursus for apporteringsprøvedommerelever. Regn-
skab og budget blev godkendt.

4.3. Betegnelsen/kategorien ”Ikke for fugl”  
DUV har gennem ERFA-gruppernes svar på spørgs-
mål modtaget forskellige synspunkter om tildeling 
af betegnelsen/kategorien ”ikke for fugl”. Et fl ertal 
af de kontinentale ERFA-grupper ønsker prædikatet/
kategorien fjernet fra FMR. DUV har ønsket at få 
drøftet, hvilken holdning DJU’s bestyrelse har til 
at betegnelsen evt. fjernes i FMR § 11 stk. 1 vedr. 
præmiering i kvalitetsklasserne samt evt. udgår i 
kategoriopdelingen i vinderklasser.
  Efter fl ere indlæg blev det besluttet at sende spørgs-
målet til høring i specialklubberne, om prædikatet 
”ikke for fugl” i kvalitetsklasser (FMR § 11 stk. 1) 
skal udgå. Hermed får hundeførerne på medlemsmø-
derne og generalforsamlingerne lejlighed til at give 
deres mening til kende. Det samme gælder spørgs-
målet om kategorien IFF skal bortfalde i vinderklas-
serne med deraf følgende konsekvens. På basis af de 
høringssvar, der indgår, vil DJU tage stilling til evt. 
ændringer af FMR på disse to punkter. 

4.4. Revision af regler for Skovfugleprøven  
Da det lovede materiale ikke var modtaget fra Erling 
Clausen, udsættes behandlingen til næste møde. 

4.5. Forslag om oprettelse af ny klasse på mark-
prøver 
Behandling af punktet udskydes til møde den 29. 
februar 2016.

4.6. Ansøgning om hold for løbske tæver på 
markprøve 
Fra Klubben for Gamle Danske Hønsehunde var 
modtaget et forslag om dispensation fra FMR § 14 
stk. g) omkring deltagelse af løbske tæver på klub-
bens hovedprøve i 2016. Fra Korthaarklubben var 
ligeledes modtaget en lignende ansøgning gældende 
for deres hovedprøve i 2016. For begge ansøgninger 
gælder, at det foreslås, at der oprettes et rent tæve-
hold, hvor disse løbske tæver kan deltage. 
  FE begrundede kort ansøgningen og tilbød, at 
observatører vil være velkomne til at overvære 
holdets afprøvning. Der blev svaret, at dommeren er 
observatør.
  Efter en debat besluttede bestyrelsen at give den 
fornødne dispensation på omtalte hovedprøver i 
2016 på følgende betingelser:
1. Tæveholdet skal oprettes på Hundeweb som en 
særlig prøve.
2. På tæveholdet kan også deltage andre tæver, 
der ikke er løbske. Disse tævers førere skal være 
in-formeret om, at der på holdet deltager løbske 
tæver, og de dermed er afskåret for senere at kunne 
indsende en klage over, at disse løbske tæver evt. 
kan have haft en negativ indfl ydelse på deres hun-
des præstationer. Det skal derfor være frivilligt for 
nævnte tævers hundeførere, om de vil starte på dette 
specielle tævehold.
3. Tæveholdet skal have deres eget mødested, så 
hundene ikke kommer i kontakt med øvrige delta-
gende hunde på prøven. De løbske tæver kan ikke 
deltage i matchning om pokaler o. lign.

4.7. Reaktioner på klagesager
FE havde ønsket punktet på dagsordenen efter 
henvendelser, der kan tyde på, at der er en udbredt 
opfattelse blandt nogle hundeførere, at hvis man 
klager over en dommers bedømmelse på en prøve, 
vil vedkommende i praksis blive ”bandlyst” af 
dommerstanden i en længere periode. Dette skulle 
angiveligt være grunden til, at der klages så lidt i 
forhold til de rygter og den snak, der foregår om 
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”forkerte” afgørelser m.v. på markprøver. Punktet 
er ikke en debat, om dommerne er dygtige nok, 
for det er de forhåbentlig. Men det er vigtigt, at et 
sådant emne kommer frem i åbenhed, så DJU viser, 
at det tager problemet, hvis det eksisterer, alvorligt. 
Mht. klager kan DJU kun forholde sig til fakta og 
konkrete skriftlige indberetninger. DJU skal sikre, 
at hvis en dommer begår en fejl, så bliver ”der ikke 
fejet noget ind under gulvtæppet”.  
  Efter at FE havde introduceret punktet, udspandt 
der sig en debat om problematikken. Der var 
enighed om, at såfremt den anførte påstand er rigtig, 
skal der arbejdes på, at dette ikke må ske. Det er 
uholdbart, hvis sådanne rygter er i omløb. Under 
debatten drøftede man, om det fortsat skal være et 
krav, at en klage skal indgives skriftligt på dagen 
med de fordele og ulemper, dette medfører. Det blev 
også påpeget, at prøvelederen har et vigtigt ansvar 
med at få bilagt en opstået tvist mellem dommer og 
hundefører.

4.8. Ad hoc udvalg vedr. redigering af FMR
Fra ad hoc udvalget, der består af 3 medlemmer, 
var modtaget et referat fra et udvalgsmøde den 
14.01.2016. Der arbejdes på at etablere en referen-
cegruppe bestående en 1 engelsk henholdsvis en 
kontinental markprøvedommer, 2 engelske og 2 
kontinentale markprøvedeltagere. Udvalget forventer 
at afslutte projektet i kalenderåret 2016. 
  Referatet blev taget til efterretning.

5.0. Markprøveudvalget (MUV)
5.1. MUV’s rapport
MUV har konstateret, at afviklingen af DM med ud-
gangspunkt fra Gørding i det sydlige Jylland forløb 
tilfredsstillende, idet der var stillet nogle særdeles 
velegnede terræner til rådighed for alle holdene. 
Fra prøveleder Anders Varming er der udtrykt stor 
tak og anerkendelse til de lokale hundesportsfolk, 
der skaffede disse terræner, samt en tak til de lokale 
hundesportsfolk, der hjalp til med servering m.m. og 
således sikrede, at økonomien balancerede
  DM 2016 vil blive afholdt på Sydsjælland, Falster 
og Østlolland. Bjarne Kleis er i gang med at træf-fe 
aftaler med lodsejere og terrænledere.
  Bestyrelsen tilsluttede sig MUV’s bemærkninger 
om DM og tog rapporten til efterretning.  

5.2. MUV’s regnskab og budget
MUV har en nettoudgift på t.kr. 52,8 i forhold til et 
budget på t.kr. 54.0. Der er udarbejdet et detailleret 
regnskab for DM. MUV’s budget for 2016 fortsætter 
med t.kr. 54.0.
Regnskab og budget blev godkendt.

5.3. Ansøgning fra tre engelske klubber om ekstra 
fælles vinderprøver
Fra Dansk Irsksetter Klub, som har 100 års jubilæum 
i 2016, og fra Dansk Pointer Klub og Engelsk Setter 
Klub i Danmark, der har 100 års jubilæum i 2018, 
var modtaget en ansøgning om dispensation til at 
afholde en ekstra vinderprøve for alle engelske racer 
i forbindelse med disse jubilæer. 
  DJU’s bestyrelse har besluttet at give den fornødne 
dispensation. Placering på disse vinderprøver giver 
dog ikke adgang til Dansk Kennel Klubs mester-
skabsprøve.

5.4. Møder for prøveledere 
Det foreslås at der indbydes til 3 regionale møder 
i april måned, hvor bl.a. regler for udsætning af 
fjervildt gennemgås.
  Behandling af punktet udskydes til møde den 29. 
februar 2016.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU)
6.1. SAU’s rapport
Af SAU’s rapport fremgår det, at der på årets 12 
slæb- og apporteringsprøver har deltaget i alt 300 
hunde, hvoraf 55% bestod. Statistik med opdeling på 

prøver og racer er modtaget. 
  Rapporten blev taget til efterretning.

6.2. SAU’s regnskab og budget
Der forelå et detaljeret regnskab for udvalgets 
arbejde, der udviser en nettoindtægt på t.kr. 1.6. Som 
det fremgår heraf, giver prøverne totalt et overskud 
på t.kr. 7,4. SAU har foreslået, at startgebyret for 
prøverne bibeholdes. 
  Regnskabet blev godkendt, og forslag om startge-
byr blev taget til efterretning. 

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)
7.1. FUV’s rapport
FUV har i 2015 afholdt 10 fuldbrugsprøver med 
116 startende hunde, hvilket er en fremgang på ca. 
6% i forhold til 2014. Hundene er generelt godt 
forberedte, hvilket gav en høj beståelsesprocent på 
61%. FUME blev afholdt ved Vordingborg med 12 
deltagende hunde. FUV har fået sin egen hjem-
meside ”fuldbrugsproeve.dk” og Facebook gruppe 
”Fuldbrugsprøver for stående hunde”.
  Det er planlagt at afholde 9 fuldbrugsprøver og 1 
fuldbrugsprøvemesterskab i 2016.
  Rapporten blev taget til efterretning.

7.2. FUV’s regnskab og budget
FUV har en nettoudgift på t.kr. 11,7.  Der forelig-
ger et forslag til et detaillieret regnskab, hvoraf det 
fremgår, at prøverne totalt har et underskud. Dette 
er dog ikke retvisende, idet der i posten er indeholdt 
investering i dommerbøger, diplomer m.m., som 
skal bruges de næste par år. Det er aftalt med FUV, 
at de fremsender et nyt, rettet regnskab, ligesom 
FUV bedes tage stilling til, hvilken størrelse deres 
arbejdskapital skal være på i de næste par år, og 
hvilke konsekvenser det skal have på mht. justering 
af indtægter og udgifter.
  Bestyrelsen afventer et nyt rettet regnskab for året 
2015 samt udvalgets plan for økonomien i de næste 
par år.

8.0. Økonomiudvalget (ØUV)
8.1. ØUV’s rapport
8.2. Regnskab og budget
Punktet overføres til mødet den 29. februar 2016.

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet (WEB) 
9.1. Udvalgets rapport
Punktet overføres til mødet den 29. februar 2016.

10.0. Godkendelse af prøver
10.1. Procedure for godkendelse af prøver
Punktet overføres til mødet den 29. februar 2016.

10.2. Regelsæt for Dansk Ruhår Klubs Jagtegnet-
hedstest  
Dansk Ruhår Klub havde som ønsket fremsendt 
et nyt regelsæt for Dansk Ruhår Klubs Jagtegnet-
hedstest (JET1), hvori det er præciseret, at prøven 
bedømmes af DKK/DJU autoriserede dommere. 
  Bestyrelsen kunne herefter godkende regelsættet.

11.0. Valg til DJU’s udvalg
11.1. Procedure ved valg
Punktet overføres til mødet den 29. februar 2016.

11.2. Valg af udvalgsmedlemmer
DJU’s 7 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2016. 
Disse valg foregår i de respektive organisationer.
  Der blev foretaget følgende valg:
  Dommerudvalget: Erling Clausen blev genvalgt og 
Bjarne Axelsen blev valgt.
  Markprøveudvalget: Bjarne Kleis blev genvalgt.
  Fuldbrugsprøveudvalget: Jan Feigh blev genvalgt i 
1 år ved dispensation fra gældende regler.
Annette Laursen blev genvalgt og Lars Koch blev 
valgt.
  Slæb- og apporteringsprøveudvalget: Jørn Lund 
Thomsen blev genvalgt og Hans Kristian Lau Jensen 

blev valgt.
  Økonomiudvalget: Søren Hecht Petersen blev 
genvalgt og Ole Dahl Madsen blev valgt.
  Revisorer: Arne Holten og Lars Rasmussen blev 
genvalgt.

12.0. DJU-nålen
Det blev vedtaget, hvem der skal tildeles DJU-nålen.

13.0. Næste møde
29. februar 2016 kl. 17. i Ejbyhallen. De punkter, der 
ikke blev nået på dette møde, skal færdigbehandles.

14.0. Eventuelt
Intet til dette punkt.

Mødet sluttede kl. 22.07.
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

REFERAT

Møde i Dansk Kennel Klub (DKK) 16. december 
2015 kl. 16
Deltagere: DKK’s forretningsudvalg: Jørgen Hindse 
(JH), Carsten Birk (CB), Henrik Johansen (HJ) og 
Jens Glavind (JG). Repræsentanter for Dansk Jagt-
hunde Udvalg (DJU): Poul Vestervang (PV), Erik 
Petersen (EP), Frank Elmer (FE) og Aage Stenhøj 
Jørgensen (AASJ)

Mødets formål
Mødet blev indledt med, at JH bød velkommen med 
håbet om, at de problemer, der var opstået i forbin-
delse med DJU’s beslutning om at sende Langhår-
klubbens bestyrelsesmedlemmer et brev da-teret 
26. september 2015, som en reaktion på manglende 
betaling for en af denne bestyrelse frem-sendt mistil-
lidsvotum til DJU’s bestyrelse. Endvidere ønskede 
JH, at nogle andre formelle aftaler mellem DKK og 
DJU blev afklaret. JH udtalte en bekymring om, at 
den politisering, personer med tilknytning til DJU’s 
bestyrelse havde medvirket til i forbindelse med det 
sidste valg til DKK’s bestyrelse, havde efterladt et 
negativt efterspil.
  PV takkede for, at dette møde var blevet arrangeret, 
og han håbede, at mødet ville resultere i, at for-
skellige uafklarede problemer kunne blive løst. Han 
kunne derefter oplyse, at DJU’s bestyrelse med en 
skrivelse dateret 26. oktober 2015 til Langhårklub-
bens bestyrelse havde frafaldet krav om nævn-te ind-
betaling og skriftlige tilsagn fra bestyrelsesmedlem-
merne, samt at DJU’s bestyrelse herefter betragter 
sagen som afsluttet.
  Efter forskellige udvekslinger af kommentarer 
tog man fat på proceduren omkring autorisation af 
markprøvedommere og apporteringsprøvedommere 
samt inddragelse af samme autorisationer.

Autorisation af dommere
I DJU’s vedtægter under punkt 10 står bl.a.
  DJU’s arbejdsområde er uddannelse og godken-
delse af dommere til de af DJU anerkendte prøver.
  AASJ redegjorde herefter kort om arbejdsgangen 
med uddannelse af disse dommere. Når Dommer-ud-
valget har afsluttet denne uddannelse af dommerele-
ver/dommeraspiranter med en eksamen, ind-stiller 
de til DJU’s bestyrelse, at disse bliver godkendt som 
dommere. Når DJU’s bestyrelse har god-kendt denne 
indstilling, udarbejdes et autorisationsbrev, som 
sendes til DKK. DKK’s bestyrelse ta-ger herefter 
stilling til autorisation af den pgl., autoriserer denne 
og tilsender den nye dommer det underskrevne 
autorisationsbrev, (kopi af autorisationsbrev vedlagt 
referatet) ligesom dommerlegiti-mationskort udfær-
diges.
  Efter en kort debat var alle enige om, at denne 
procedure kan fortsætte uændret.
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Fratagelse af autorisation
I DJU’s vedtægter under punkt 10 står bl.a.
  DJU’s arbejdsområde er som øverste klageinstans 
inden for dansk jagthunde sport at træffe afgørel-ser 
og idømme foranstaltninger i klagesager af enhver 
art.
  Der var enighed om, at denne kompetence fortsat 
skulle ligge i DJU’s regi. Dog fremhævede DKK’s 
forretningsudvalg, at DJU’s bestyrelse ikke har myn-
dighed til at fratage en dommers autori-sation. 
  Proceduren er beskrevet i DJU’s sanktioner og 
procedureregler i disciplinærsager, kapitel I punkt 
1 og kapitel II punkt 3 Fratagelse af dommerautori-
sation, der kan ske for et bestemt tidsrum eller for 
bestandig.
  AASJ orienterede om hidtidig praksis, hvor DKK 
havde fået fremsendt kendelsen til orientering, hvor-
efter DKK’s sekretær for stående jagthunde havde 
slettet vedkommende af dommerlisten.
  Efter en debat blev man enige om, at den samme 
arbejdsgang, som bruges ved autorisation, også skal 
gælde her. Dvs., at når DJU’s bestyrelse har behand-
let en klagesag mod en dommer, og har be-sluttet, at 
vedkommendes autorisation skal fratages for et tids-
rum eller for bestandig, fremsendes denne indstilling 
til DKK, som herefter tager stilling til sagen. Det er 
med andre ord DKK, der kan fratage autorisation.
  Det forudsættes, at sagsbehandlingen er foregået 
som beskrevet i førnævnte notat om proceduren.
  JH mente, at såfremt sagen er tilstrækkelig belyst, 
vil DKK som hovedregel tilslutte sig DJU’s be-
slutning, hvorefter vedkommende dommer vil få 
tilsendt kendelsen/afgørelsen.
  Det blev aftalt, at JG og AASJ udarbejder et forslag 
til et protokollat om denne beslutning.
  AASJ orienterede om en praksis, hvor DKK’s 
sekretær for stående jagthunde havde konstateret, at 
en dommer ikke mere var medlem af DKK, hvilket 
er en forudsætning for at opnå/opretholde domme-
rautorisation. Herefter havde DJU’s sekretær rettet 
henvendelse til vedkommende, for at høre, om der 
var sket en fejl. Hvis vedkommende oplyste, at han/
hun ikke mere ønskede at være medlem af DKK, 
blev vedkommende slettet af dommerlisten. Det 
samme vil gøre sig gældende, hvis andre betingelser, 
f. eks. besiddelse af jagttegn, ikke er overholdt.
  Det blev besluttet, at denne praksis, hvor en 
forudsætning for en dommerautorisation er faldet 
væk, kan fortsætte, dog skal DKK’s sekretær for 
stående jagthunde informere DKK’s direktør om 
den foretagne disposition. DKK træffer den endelige 
beslutning vedr. evt. inddragelse af dommerautori-
sation.

Godkendelse af prøver
På mødet blev også drøftet, hvad begrebet DJU’s 
godkendelse af prøver indebærer. Man var enige om, 
hvad vedtægternes omtale af DJU’s kompetence for 
DJU’s anerkendte prøver indebærer. Til gengæld 
råder der usikkerhed om, hvad godkendelse af andre 
prøver betyder i praksis.
  DKK lagde vægt på, at der må være mulighed 
for, at de enkelte racers særpræg og karakteristika 
vurderes sagligt korrekt i forhold til racernes forskel-
lighed.

  Det blev aftalt, at DJU’s bestyrelse arbejder videre 
med dette spørgsmål.

Øvrige emner
I løbet af mødet kom man ind på forskellige emner. 
Her skal kort nævnes nogle af dem.
  På spørgsmålet fra DKK’s mødedeltageres side 
om ”problemer i DJU”, kunne repræsentanterne fra 
DJU kun fastholde, at i det forløbne år havde der fra 
brugerne været stor tilfredshed med ”DJU i marken.” 
Dette omfatter dommeruddannelsen, afvikling af 
danmarksmesterskab, fuldbrugsprøve-mesterskab 
og alle former for anerkendte prøver. De problemer, 
man hentydede til, havde alene væ-ret inden for 
bestyrelsesarbejdet i forbindelse med diverse indbe-
retninger, personsager m.m., og de havde ikke på-
virket det praktiske arbejde uden for bestyrelsen. En 
antydning af, at DJU’s bestyrelse havde modarbejdet 
indførelse af tyske prøver i Danmark, blev på det 
bestemte afvist. Der blev også kort orienteret om det 
store fælles møde mellem DJU’s bestyrelse, DJU’s 
udvalg og specialklubber-nes formænd 7. februar 
2015, hvor der fra mange sider blev givet positive 
tilkendegivelser om den samlede DJU-organisations 
varetagelse af arbejdsopgaverne.
  På spørgsmålet fra HJ om DJU’s mere end 75 årige 
historie ikke indbød til fornyelse, gav AASJ en 
kort orientering om den udvikling, som DJU havde 
gennemgået i dette tidsrum. Han henviste bl.a. til 
omstruktureringen af DJU i 1992, hvor uddelegering 
m.m. havde betydet en effektivisering af DJU’s man-
geartede arbejdsopgaver.  På førnævnte møde den 7. 
februar 2015 var der under emnet ”Focus på DJU’s 
struktur og arbejdsopgaver” lagt op til en kritisk 
gennemgang af dette område. Ef-ter indledning af 4 
paneldeltagere var ordet frit. Der fremkom forslag til 
nye tiltag, men konklusio-nen var, at der var ingen 
ønsker om at ændre på den principielle opbygning. 
Forslagsstillerne til en helt ny struktur af DJU Anton 
Dahl og Henrik Raae Andersen havde været indbudt 
til at fremlægge deres forslag, men de havde ikke 
ønsket at medvirke.
  DKK vil fortsat (sammen med DJ) evaluere 
konstruktionen med de mange organisatoriske fora 
inden for arbejdet med og for de stående jagthunde 
i Danmark.
  Der var også en udveksling af synspunkter om 
respekt for trufne afgørelser inden for vores fore-
ningsverden. Her især afgørelse af afstemninger om 
hvem, der skal være formand, bestyrelsesmed-lem-
mer m.m. Man var enige om, at alle er forpligtede 
til at følge demokratiets spilleregler, selv om en 
afstemning er gået én imod.
  Mødet sluttede med gensidige udtalelser om, at det 
havde været meget konstruktivt at få vendt de for-
skellige synspunkter, samt et håb om, at samarbejdet 
mellem DKK’s bestyrelse og DJU’s besty-relse må 
fortsætte med gensidig åbenhed og tillid.
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent 

PROTOKOLLAT
Vedr.: Procedure for autorisation og inddragelse af 
autorisation af markprøvedommere og apporterings-
dommere

  Fælles Markprøve Regler § 15. Organisationerne 
eller specialklubberne inviterer dommere, som skal 
være autoriserede af Dansk Kennel Klub (DKK). 

Vedtægter for Dansk Jagthunde Udvalg (DJU), afsnit 
10
DJU’s arbejdsområder er: Uddannelse og godken-
delse af dommere til de af DJU anerkendte prøver.
Som øverste klageinstans inden for dansk jagthun-
desport at træffe afgørelser og idømme disciplinæ-re 
foranstaltninger i klagesager af enhver art. 

DJU’s sanktioner og procedureregler i disciplinærsa-
ger, Kapital I, punkt 1
DJU’s vedtægter fastslår i afsnit 10, at DJU som 
øverste klageinstans inden for dansk jagthunde-sport 
træffer afgørelser og idømmer disciplinære foran-
staltninger af enhver art.
  En positiv regel om godkendelse af dommere fi n-
des i samme afsnit. Det fremgår her, at DJU uddan-
ner og godkender dommere til at dømme de af DJU 
anerkendte prøver. Det følger deraf, at DJU omvendt 
kan foranledige en dommerautorisation tilbagekaldt. 
I selve autorisationsbrevet fra DJU har det siden ja-
nuar 1992 bl.a. udtrykkeligt været anført, at DJU til 
enhver tid kan tilbagekalde en autorisation. Selv om 
autorisationsbrevet udgår fra DJU, er det dog formelt 
DKK, der autoriserer dommere og evt. tilbagekalder 
disses autorisation.

Procedure for autorisation
Når Dommerudvalget (DUV) har afsluttet uddan-
nelsen af dommerelever/dommeraspiranter med 
en afsluttende eksamen, indstiller de til DJU’s 
bestyrelse, at disse bliver godkendt som dommere. 
Når DJU’s bestyrelse har godkendt denne indstilling, 
udarbejdes et autorisationsbrev, som sendes til DKK. 
DKK autoriserer herefter dommerne, og tilsender de 
nye dommere det underskrevne autori-sationsbrev.

Procedure for inddragelse af autorisation
Når DJU’s bestyrelse har behandlet en klagesag mod 
en dommer, og har besluttet, at vedkommen-des 
autorisation skal fratages for et tidsrum eller for be-
standig, fremsendes denne indstilling til DKK, som 
herefter tager stilling til sagen. Det forudsættes, at 
sagsbehandlingen er foregået som beskrevet i notatet 
DJU’s sanktioner og procedureregler i disciplinær-
sager. Såfremt sagen er til-strækkelig belyst, vil 
DKK hurtigt tilslutte sig DJU’s beslutning, hvorefter 
vedkommende dommer vil få tilsendt kendelsen.
  Såfremt det konstateres, at en dommer ikke mere 
opfylder vilkårene nævnt i autorisationsskrivelsen 
(manglende medlemskab, manglende jagttegn m.m.), 
inddrages vedkommendes autorisation auto-matisk 
af DJU’s sekretær. DKK’s sekretær for stående 
jagthunde informerer DKK’s direktør, når denne 
oplysning er modtaget. DKK har fortsat mulighed 
for at træffe den endelige beslutning.
  Vedtaget på møde 16. december 2015
Jørgen Hindse, Formand for Dansk Kennel Klub 
Poul Vestervang, forand for Dansk Jagthunde Ud-
valg.

Husk at tilmelde din hund, der er født i 
2015 til Derby i år 2017, inden den er et 
år gammel, ellers er det for sent.
  Bemærk aldersgrænsen skal overhol-
des!
Første rate Derby år 2017 er kr. 200.- For 
udenlandske hunde er gebyret dkr. 250.-

Yderligere information om Dansk Jagt-
hunde Derby kan indhentes på Derby-
udvalgets hjemmeside: www. jagthunde-
derby. Dk, hvor man også kan tilmelde 
elektronisk.
  Følgende e-mail adresse kan også be-
nyttes.: danskjagthundederby@gmail.com

  Husk at opgive navn og adresse samt 
telefonnummer.

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

Dansk Jagthunde Derby 2017
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Klubredaktør:
Lars Hansen, Gøddinghusevej 26
7183 Randbøl. Tlf. 20 30 14 20
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

www.ruhaar.dk

Ærlighed varer længst- trods alt!
På en hel almindelig søndag i februar slog 
klubben to fl uer med et smæk. Først sam-
lede vi traditionen tro alle lokalformændene 
og klubbens tillidsfolk til en snak om rigets 
tilstand og dernæst havde vi inviteret til 
opdrætterseminar. 
  Mødet med de lokale formænd og klub-
bens nøglepersoner er en rigtig god anled-
ning til for bestyrelsen at drøfte, hvad der 
rører sig i alle kroge af klubben og det giver 
os i bestyrelsen anledning til at få ideer til 
emner vi skal tage op.
  Et af de emner der fyldte rigtig meget i år, 
var foranlediget af årsbogsudvalget. Ud over 
det kæmpe arbejde udvalget udfører med at 
samle mængder af data til en årbog, har de 
også gjort sig tanker om hvordan skal årbo-
gen være i fremtiden og især set i lyset af de 
nye teknologiske muligheder, der eksisterer 
her i starten af det 21. Århundrede. Årbogen 
er i bund og grund en samling og redigering 
af allerede kendte data, der har været til 
rådighed på diverse hjemmesider herunder 
hundeweb. Og af økonomiske årsager er år-
bogen nu barberet ned på antallet af sider, så 
der f.eks. ikke længere er nyt fra områderne. 
Det er mere eller mindre en ren resultatbog 
og afspejler på ingen måde hele aktivitets-
niveauet i DRK. Der bliver solgt i omegnen 
af 300 eksemplarer af bogen, hvilket er 
under én fjerdedel af foreningens medlem-
mer. Når nu arbejdet med årbogen alligevel 
skal gøres, og vi gerne vil nå ud til fl ere af 
vores medlemmer og ydermere gerne vil 
berette om alle de spændende aktiviteter, 

der foregår i klubben virker det jo ganske 
nærliggende at tage ny teknologi i brug og 
fremover udgive årbogen elektronisk. Den 
beslutning ligger årbogsudvalget nu op til  
drøftelse af i klubben. Det er ingen hemme-
lighed at vi i bestyrelsen synes ideen er god. 
Det åbner op for nye muligheder i forhold 
til at formidle og vise et rettidig billede 
af klubben. Muligheder for billeder også 
levende billeder med små fi lm sekvenser 
med meget mere. Og formen kender du sik-
kert allerede hvis du læser Mit Jagtblad eller 
diverse tilbudsaviser. Og jeg kan sagtens 
høre modstanderne eller skeptikerne sige: 
”Nu bliver der hul i reolen, og jeg har årbø-
ger tilbage fra krigens tid!” eller hvad med 
dem der ikke er på nettet? Og sidstnævnte 
er der sikkert stadig nogle enkle af, men 
det er ikke de hensyn vi skal tage, hvis vi 
gerne vil fremstå som en moderne klub, der 
også skal appellere til fremtidens hundefolk. 
Drøftelserne skal forsætte og jeg lytter gerne 
argumenter for at fastholde årbogen i sin 
nuværende form. Og i øvrigt er jeg sikker 
på, at man på nettet kan fi nde fi rmaer,der vil 
trykke en udgave af den elektroniske årbog, 
som man kender det fra diverse fotobøger.
  Ærlighed, ærlighed og ærlighed. Det var 
hovedbudskabet fra de fi re opdrættere vi 
havde inviteret til at indlede opdrættersemi-
nariet. Knap 50 medlemmer var vi samlet 
for at drøfte avl og opdræt af fremtidens ru-
hårede hønsehund. Et andet budskab var, at 
opdrætteren altid bør stille sig selv spørgs-
målet: hvordan kan lige netop den parring 

forbedre racen? Og selvfølgelig gerne selv 
kunne svare på spørgsmålet. Udover ærlig-
heden var det gennemgående budskab fra de 
fi re i øvrigt forskellige opdrætter – følg af-
kommet! En af de konkrete ideer var om vi 
skulle have en avlsvejleder, der havde styr 
på hvad der foregår i landene omkring os og 
hos hvem man kunne hente råd og vejled-
ning, hvis det er nyt blod man søger. I DRK 
hylder vi mangfoldigheden og så kunne vi 
alle blive enige om: ”Hvis du ikke har noget 
godt at sige om en andens hund, så lad hver 
med at sige noget”.
Torben Mørup.

Generalforsamling 2016:

Dansk Ruhår Klub afholder generalforsamling 2016, lørdag d. 16 
april kl 13.00 i Ejby hallen.
Dagsorden jvf klubbens love, følg med på www.ruhaar.dk og face-
book hvor vi løbende informere.
På valg:
Søren Hecht (Modtager genvalg)
Eline Noisen ( Modtager genvalg)
Annette Laursen ( Modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen.

Ekstraordinær Generalforsamling:

Dansk Ruhår Klub afholder ekstra ordinær generalforsamling lige 
efter den ordinære er afsluttet, også lørdag d. 16 april 2016 i Ejby 
hallen.
Pkt til godkendelse:
Der er fortaget revision af klubbens love/regler så de er up to date, 
følg med på www.ruhaar.dk
Bestyrelsen
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Dansk Ruhår Klubs områder
adresser og aktiviteter

Hirtshals området:
Kontaktperson: Steen Larsen, Bollegade 2, 9330 
Dronninglund, tlf: 60130423  E-mail: hirtshals@
ruhaar.dk
 
Onsdagstræning:Fællestræning ruhårede alle aldre.
10 x fællestræning, der tages udgangspunkt i hun-
den og førernes niveau.
Mødested Pelsdyrparken Hornevej 9850 Tornby. 
Første og anden gang 6/4 og 13/4 kl 18.30. 
Efterfølgende onsdage kl 19.00 sidste gang onsdag 
den 8/6 Der kan trænes trænes vand, slæb og ap-
portering. Pris: Unghunde 20 Kr. Rutinerede 30 Kr. 
Kontakt Bent Bolli 40519362 eller Lars Jørgensen 
23930025

Torsdagstræning: 6 x træning for apporterende 
hunde af alle racer. 
Første gang den 21/4 kl 19.00, samt de efterføl-
gende 5 torsdage.
Der kan trænes til VSA, udvidet apportering og 
ræveslæb.
Mødestederne bliver forskellige fra gang til gang.
Kontakt Henrik Larsen 20237727
 
Fuldbrugsprøvetræning kontakt Steen Larsen 60 
13 04 23
Schweiss træning kontakt Steen Larsen 60 13 04 23

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

Grunddressur og grundlæggende apportering
Opstart og introduktion til træning og træningsme-
toder V/ Kaj Verner,  tirsdag den 22/3- kl. 19.30 
(uden hund) Sted oplyses senere. Tilmelding til Kaj 
Verner, 27646127

Schweisstræning: Mandag den 11/4- kl.17.00 i Se-
vel. Tilmelding til Poul Sørensen, 81284918, 3 dage 
før. Mandag den 18/4- kl. 17.00 i Sevel. Tilmelding 
til Poul Sørensen, 81284918, 3 dage før

Schweissprøve i Stenbjerg Klitplantage Lørdag den 
7/5-2016 kl. 09.00
1 spor 1000m x 20timer 1 spor 1000m x 40 timer 2 
spor 400m x 20timer Dommer: Søren Kibsgaard
8 spor 400m x 3 timer Dommer Jørgen Jensen
Prøveleder Ole Pedersen, Rolighedsvej 2, 7700 
Thisted, 20676139

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

Lokal Schweissprøve afholdes d 29 april. Der vil 
være mulighed for alle sportyper og rapportering.
Niels Erik Nielsen har tilbudt at lægge trænings 
spor for hunde, der deltager ved prøven. det vil så 
blive onsdag d. 20 og 27 april. Tilmelding skal ske  
Niels Erik på tlf 20229088

Randers området:
Kontaktperson: Jesper Kjærgaard, Ramten skovvej 
10, 8586 Ørum Djurs
Telefon: 5134 9034, E-mail: tinakjaergaard@yah00.
dk
 
Schweisstræning: HVORNÅR : Medio april  
HVOR : Aftales nærmere alt efter antal deltager 
PRIS : Kommer på senere  Tilmelding : Jesper 
Kjærgaard, mobil 5134 9034

Ræveslæbstræning: HVORNÅR  : Start maj 
HVOR  : Aftales nærmere ved tilmelding PRIS : 
Kommer på senere 
Tilmelding: Tommy Hougaard, mobil 2244 7188

HERRE WEEKEND KUSUS:
Vi gentager sidste års succes med en gang 
”Mande hygge” og træning
• Har du lyst til en trænings weekend 

med andre mænd?
• Har du lyst til at træne med din eller 

familiens Ruhår?
• Har du lyst til at lære andre hundefører 

at kende og dele erfaringer med dem?

Kan du svare ja til spørgsmålene, så tilmeld 
dig DRK’s weekendkursus for hundefører d. 
29 april.- 01. maj 2016. Indkvartering vil i 
år være på Ølgård Hærvejsherberg, Rand-
bøl.
  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 hun-
dens niveau, så tøv ikke med at tilmelde dig, 
selvom du er nybegynder! Tilmelding senest 
den 01. april 2016 på
www.ruhaar.dk
  Vi håber at se mange såvel kendte som 
ukendte ansigter. Ved spørgsmål kan Tanja 
Harbo kontaktes på tlf. 27 62 46 04, eller 
følg med på hjemmesiden.
På udvalgets vegne
Tanja Harbo

QUINDE TRÆN DIN RUHÅR
• 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. 6.- 8. maj 2016. 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 hun-
dens niveau, så tøv ikke med at tilmelde dig, 
selvom du er nybegynder! Tilmelding senest 
den 8. april 2016 på www.ruhaar.dk
  Vi håber at se mange såvel kendte som 
ukendte ansigter. Ved spørgsmål kan Tanja 
Harbo kontaktes på tlf. 27 62 46 04, eller 
følg med på hjemmesiden.
På udvalgets vegne
Tanja Harbo 

Weekendkurser for dig og din ruhår

NB: Ring til Tanja, og hør om der skulle være en ledig plads/afbud

Dansk Ruhår Klub ´s kalender 
2016: 

Lørdag 16 april 2016: Generalfor-
samling Fyn
Weekend 29 april – 01 maj 2016: 
Mande weekend – Randbøl omr.
Weekend  06 – 08  maj 2016: Q-
weekend – Randbøl omr.
Lørdag 06 aug 2016: - Bredsten 
udstilling

” 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
Bestyrelsesmøder 2015-2016:

Årbog 2015
Årbogen er ved at være klar til tryk, og 
ønsker at bestille den, tag kontakt til Søren 
Hecht på kasserer@ruhaar.dk eller 2049 
4839

Foto: Flemming Østergaard.
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Fuldbrugsprøvetræning: HVORNÅR : Start maj 
HVOR : Aftales nærmere ved tilmelding PRIS : 
Kommer på senere 
Tilmelding : Tommy Hougaard, mobil 2244 7188

FAMILIEWEEKEND 
HVORNÅR : 18. juni HVOR : Adressen kommer 
på senere PRIS : Kommer på senere 
Tilmelding: Senest 14 dage før, til Jesper Kjærga-
ard, mobil 5134 9034 
Der vil være mulighed for overnatning  som sidste 
år. Der vil også som sidste år være en del aktiviteter, 
som kommer på siden senere.

Herning området:
Kontaktperson: Per Lissner 4183 4228 e-mail: 
herning@ruhaar.dk

Fuldbrugstræning (I samarbejde med Korthårs-
klubben)
Mandag den 13. juni 2016 og følgende mandage 
frem til den første fuldbrugsprøve i september. Mø-
dested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl. 18.30. 
Tilmelding til: Gorm Henriksen (tlf. 52371779) 
senest den 8. juni 2016. Max: 12 deltagere.Delta-
gergebyr: kr. 200,- (betales ved første træningsdag) 
dertil kommer afregning af vildt. 

Skanderborg området:
Kontaktperson: Camilla Møgelhøj Skanderborgvej 
56 7171 Uldum. Tlf.: 2721 6349 
email: skanderborg@ruhaar.dk

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

Følg med på hjemmesiden, der kommer fl ere arr.

Esbjerg området:
Kontaktperson: Rune Rahbek, tlf 28401483
Mail: esbjerg@ruhaar.dk

Så er der ny kontaktmand og styre grp, bak op om 
dem.
Rune Rahbek, tlf.: 2840 1483. Email: esbjerg@
ruhaar.dk
 Øvrige
Gorm Lykke, 3026 3664.
Joakim Skovgaard, 2894 1797.
Jannik Pilgaard Kristensen, 4118 1695

Apporteringstræning
I samarbejde med Esbjerg Jagtforening starter vi 
apporteringstræning med henblik på DJ’s udvidede 
apporteringsprøve samt vand, slæb og apportering. 
Vi starter onsdag den 13/04 kl. 18:30 ved H C’s 
Auto i Hostrup. Prisen er 400kr. Vi træner 10 gange. 
( sidste gang 15/06 ) Oplysninger og tilmelding til 
Erik Madsen 7514 5173.  Alle er velkommen.

Aabenraa området:
Kontaktpeson. Chris Funda Johannsen. Nørregade 
4 Varnæs, 6200 Aabenraa. Tlf. 6165 2592, e- mail: 
aabenraa@ruhaar.dk 

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

Schweisshundedag på Ørnfeldt / Østergård. 
Søndag d. 17. april 2016 kl. 09.00.
 Mødested: Ørnfeldt Gods  Ørnfeldtvej 102  Køl-
strup  5300 Kerteminde
Pris: 150 kr.

Der startes med fælles morgenmad. HUSK 
madpakke! Introduktion til schweissarbejde v/ Jan 
Poulsen og Jens Toft, der begge er registrerede 
schweisshundeførere. Behandling af blod – spor 
lægges sammen med hundeførerne.  Der kræves 
ingen forkundskaber til schweiss for at deltage på 
denne dag. Hundeførere og hunde, der ikke tidligere 
har deltaget på dette kursus, har fortrinsret ved 
tilmelding! Tilmelding til Hanne Buhr – senest d. 
15. april på fyn@ruhaar.dk
 
Schweisstræning. Fredag d. 22. april (St. bededag) 
kl. 13.00.
Mødested: P-pladsen ved motorvejsafkørsel 15, 
nord for Svendborg Pris: 75 kr. Max. 6 hunde
Tilmelding til: Jørgen Madsen Madsen.ruhaar@
gmail.com eller 23 29 79 59
 
 Dressurtræning / Hvalpemotivation. 
06. - 13. - 20. - 27. april

MAJ:
Tarup-Davindedag. Lørdag d. 21. maj kl. 10-16
Ruhårklubben vil have en stand på denne dag, hvor 
der er mulighed for at se og hilse på en masse for-
skellige foreninger og klubber (fra Jægerforbundet 
til Drambryggerne!!!)
Det afholdes ved Tarup-Davindesøerne, Udlodgy-
den, Odense SØ 
 
Dressurtræning / Hvalpemotivation. 
04. – 11. – 18. – 25. maj
 
JUNI:
Dressurtræning / Hvalpemotivation.
01. – 08. juni
 
Dressurafslutning. Lørdag d. 11. 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 inden for grund-
dressur, 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 08. juni på 
fyn@ruhaar.dk
 
FJD-udstilling i Vissenbjerg. Søndag d. 12. juni
 
Slæb- og Apporteringstræning. Onsdag d. 15. 
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…
 
Slæb- og Apporteringstræning. 22. – 29. juni 
 
DJ´s Udvidede apporteringsprøve, Fyn. 
Dato oplyses senere. 
 
DJU apporteringsprøve med udtagelse til Race-
dyst. Søndag d. 26. juni 2016 kl. 09.00.
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundvej  5200 
Odense V Tilmelding og betaling foregår over Hun-
deweb! Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb.
 
JULI:
Slæb og Apporteringstræning. 06. – 13. – 20. – 
27. juli
 
Hvalpemotivation. Lørdag d. 16. juli kl. 09.30-
11.00 – 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. Tips og tricks fra 
trænerens værktøjskasse. Introduktion til foderslæb 
/ kaninslæb. Socialisering af hundene. Samvær med 
andre hundeførere
  Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk eller 
62 66 10 84 / 22 64 36 86
 
Hvalpemotivation. 23. – 30. juli
 
DJU apporteringsprøve - Racedyst.  Søndag d. 
31. juli 2016 kl. 09.00
Mødested: oplyses senere…Til racedysten er 
hundene på forhånd kvalifi ceret og udtaget af de 
enkelte specialklubber. Der kan derudover tilmeldes 
til apporteringsprøven uden for racedysten.
Tilmelding og betaling foregår over Hundeweb! 
Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb
 
 
 AUGUST:
Anerkendt Ræveslæbsprøve. Tirsdag d. 09. august 
2016 kl. 18.00
Mødested: Ørnfeldt Gods  Ørnfeldtvej 102 Kølstrup  
5300 Kerteminde Terrænleder: Jan Poulsen Max. 
12 hunde Tilmelding og betaling foregår over Hun-
deweb! Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb

Slæb og Apporteringstræning. 3, 10. og 17. august
 
Hvalpemotivation. 06. – 13. august

Marktræninger. Udvalgte dage i august/septem-
ber – datoer følger i løbet af sommeren. Pris: 75 
kr. pr. hund.        Såfremt en aften bliver overtegnet 
har ruhår fortrinsret. Tilmelding til: Hanne Buhr på 
fyn@ruhaar.dk
 
SEPTEMBER:
Bubbelprøven.  Lørdag d. 17. september 2016 kl. 
09.00.
  Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstru  
5300 Kerteminde Terrænleder: Jan Poulsen Pris: 
250 kr. Lokal brugsprøve – prøve udelukkende for 
ruhår, hvor der skydes fugle for hundene. Adgangs-
krav: 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 på fyn@
ruhaar.dk

Foto: Anette Laursen.
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 Marktræning for unghunde med fældning af 
fugl. Søndag d. 18. september 2016 kl. 09.00.
Mødested: Ørnfeldt Gods   Ørnfeldtvej 102  Køl-
strup  5300 Kerteminde
Terrænleder: Jan Poulsen Pris: 250 kr. Adgangskrav: 
unghunde 10–24 mdr. Max. 10 hunde.Tilmelding til 
Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk
  
OKTOBER:
Debataften. Onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 19.00.
Mødested: Fraugde Fritidscenter  Stat-ene-vej 18,  
Fraude 5220 Odense SØ
  Fri entre. Debat-/medlemsmøde om året, der gik. 
Hvad skal der ske til næste år? Område Fyn’s mest 
vindende ruhår kåres fra DM 2015 til DM 2016. 
Tilmelding til Hanne Buhr på fyn@ruhaar.dk

  
Fondsmidler Fyn. Ansøgning om evt. udlodning af 
område 10. fondsmidler,  skal være fondens kasserer 
i hænde senest 1. september. Fondantens vedtægter 
kan rekvireres. 
Fondens formand og kasserer: Svend Hansen
lenesvendhansen@gmail.com 

HUSK at tilmelde dig Område Fyn´s mailliste. Det 
meste kommunikation foregår ad denne vej, så det 
er vigtigt at du tilmelder dig!
 

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandhaven 
6, 3060 Espergærde.  Telefon: 4917 0208
E-mail: fredensborg@ruhaar.dk
.
Hvalpemotivation.Start mandag den 11. april 2016 
kl. 18.00. på Langstrup skydebane ved Fredensborg. 
pris 250 kr. for 8 gange. Det er for alle jagthunde-
racer. Hvalpene leger sig til lidt lydighed, lærer at 
gå pænt i line, sit, dæk og indkald. Der er masser 
af socialt samvær med de andre hvalpe. Tilmelding 
: Kurt Drasbek, 49170208 eller Drasbek@post10.
tele.dk
 
Lydighed og apportering. Start mandag den 11. 
april 2016 kl. 19.00 på Langstrup skydebane ved 
Fredensborg. Pris 400 kr. for 8 gange. Husk du skal 
have „dummy“ med. Det er for alle jagthunderacer. 
Der er både hold for begynder, lidt øvet og øvede. 
Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208 eller Dras-
bek@post10.tele.dk 
 
Schweissinstruktion. Søndag den 8. maj kl. 9.00 
til ca. 11.00.
Sted : Kelleris hegn i Kvistgård 400m nord for 
Kvistgård krydset. Vi fortæller om hvordan du tilret-
telægger din schweisstræning 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 af os. Pris 50 kr. Tilmelding : Kurt Dras-
bek, 49170208 eller Drasbek@post10.tele.dk 
 
Udvidet anderkendt apporteringsprøve. Søndag 
den 5. juni kl. 9.00.
Sted : Hornbækvej, mellem Kvistgård og Tikøb. Der 
er opsat gule skilte med apportprøve. 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 vi om kredsme-
sterskabet i kreds 7,og de 3 pladser som kreds 7 
stiller med til forbundsmesterskabet. Prøveleder er 
Kurt Drasbek, Strandhaven 6, 3060 Espergærde, 
telefon 49170208, eller Drasbek@post10.tele.dk 
Tilmelding skal foretages på hundeweb.dk eller til-
meldingsblanket som du fi nder på  www.danskjagt-
hundeudvalg.dk. Prisen er 300 kr. som indbetales på 
konto 2259-0270500579 hvis du ikke tilmelder på 
hundeweb.

Oplevelsesdag i Langstrup mose. Søndag den 12. 
juni fra kl. 10 til ca. kl. 15.00.
  Der er masser af oplevelser for børn. Jagthunde 
viser apportering af fuglevildt som børnene prøver 
at gemme i terrænget. Du kan komme forb imed din 
hund (og børn) og sende din hund på apporterings 
opgaven. der skydning med luftgevær, bue og hagl-
gevær. Der er store fl otte modelfl y der fl yver rundt i 
luften. Der er smagsprøver på vildt som du selv kan 
grille. Og masser af andre oplevelser.Alt er gratis 
undtaget de våde varer. En dag fuld af oplevelser for 
både børn og vokse.
 
Slæb og apportering. Vi starter slæb og apporte-
ringstræning 
i løbet af juni måned. er kun for stående hunde der 
skal på slæb og apporteringsprøve.Tilmelding : Kurt 
Drasbek, 49170208 eller Drasbek@post10.tele.dk  
Tid og sted aftales ved tilmelding. pris 200 kr.
 
Fuldbrugsprøvetræning. Vi starter i juli måned. 
Tid og sted aftales ved tilmelding. Tilmelding : Kurt 
Drasbek, 49170208 eller Drasbek@post10.tele.dk   
pris 200 kr.

Apporteringsprøve. Søndag den 7. august kl. 9.00.
Sted : Hornbækvej mellem Kvistgård og Tikøb. Der 
er opsat gule skilte med apporteringsprøve.Vi har 7 
pokaler der skal uddeles. der er både alm. og udvi-
det prøve, og du kan tilmelde samme hund til begge 
prøver. Pris 200 kr. pr. prøve. Tilmelding : Kurt 
Drasbek, 49170208 eller Drasbek@post10.tele.dk 
 
Marktræning. Søndag den 14. og 21. august.
Sted : Basnæs, syd for Næstved. Pris 100 kr. Max 
10 hunde pr. dag. God chance for fugl.Unghunde 
har første prioritet. Tilmelding : Søren Hecht, 
telefon 20494839. 

Roskilde området:
Kontaktperson: Finn Storm Jensen Bygaden 11, 
2625 Vallensbæk Telefon: 4362 9014 - 2072 5341
Skal primært kontaktes telefonisk E-mail: ros-
kilde@ruhaar.dk

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen Skælskør Lan-
devej 10 A, 4200 Slagelse.  Telefon 5858 4243
Lars H. Petersen 2143 8191133 e-mail: slagelse@
ruhaar.dk

Apporteringstræning. Vi afholder, ligesom de 
foregående år, apporteringstræning på naturstyrel-
sens areal ved Kongskilde på Slettevej.  I år starter 
vi d. 26/4, kl. 18.30 og køre hver tirsdag frem til 
slutningen af august, kun afbrudt at sommerferien, 
hvor i selv er velkommen til at komme og træne.  
Ligesom i de foregående år trænes der hovedsage-
ligt apportering, men lydighed kan der også trænes 
hvis der er interesse for dette. 
  Egene Apporteringsemner må meget gerne med-
bringes. Hvis egene emner medbringes er træningen 
gratis, ellers koster det 30kr pr. gang. Tilmelding er 
ikke nødvendig, bare mød op.  Evt. Spørgsmål til 
Lasse eller Kim. (se kontaktoplysninger til højre).

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

Ræveslæbstræning: Opstart onsdag den 20. juli. 
Flintinge Byskov. Pris 30 kr. pr. gang
Tilmelding: Bjarne Bendtsen 24 65 02 74 / bb@
pap.dk

Skue- og familiedag den 19/6 2016 i Herfølge.
Se nærmere info. I Jagthunden eller på hjemmesi-
den ruhaar.dk  eller  korthaarklubben.dk 

Vand-Slæb-Apporteringstræning:
07. juni kl. 19.00. Uglemosevej 2, 4850 Stubbekø-
bing
14. juni kl. 19.00. Uglemosevej 2, 4850 Stubbekø-
bing
21. juni kl. 19.00. Listrupvej 1, 4863  Eskilstrup
28. juni kl. 19.00. Listrupvej 1, 4863  Eskilstrup 
05. juli kl. 19.00. Reersø, Reersøvej, 4990  Saks-
købing
12. juli kl. 19.00. Reersø, Reersøvej, 4990  Saks-
købing
19. juli kl. 19.00. Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700  
Næstved
26. juli kl. 19.00. Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700  
Næstved
Tilmelding ikke nødvendig. Pris 30 kr. pr. gang.

Marktræning hold øje med nærmere i formation 
i Jagthunden eller på DRK og KHK hjemmesider. 
Deltagelse er forbeholdt lokale brugere af Aktiv-
gruppen Storstrømmen. 

Efterårsmarkprøve: Lørdag d. 27. august kl. 
09.00. Mødested oplyses ved tilmelding eller på 
hjemmesiderne. Tilmelding senest 16. august An-
nette på 56 39 84 96 eller ah.holm@mail.dk

Agility: Starter efter den 1 april.
Giv din hund en anderledes og sjov træning, som 
udvikler dens balance og 
selvsikkerhed. Annette Holm er uddannet agilityin-
struktør. Træningen vil foregå på små 
hold. Tidspunkt aftales nærmere. Kontakt Annette 
Holm på 56 39 84 96 eller ah.holm@mail.dk Pris 30 
kr. pr. gang.
  Venlig hilsen Aktivgruppen Storstrømmen ved 
Anette Holm.
Schweisstræning opstart i marts. Tilmelding hos 
Palle Eriksen telefonnummer:40 18 07 53.

Bornholm området:
Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen Sandløkke-
gade 14, 3790 Hasle
Telefon: 3018 1625 e-mail: bornholm@ruhaar.dk
 

Foto: Anders Lifl and.
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Klubredaktør:
Jakob P. Albæk, Holstebrovej 261, Sjørup, 
8800 Viborg. Tlf. 61 68 97 32
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

www.korthaarklubben.dk

Generalforsamlingen valgte ny formand

Korthaarklubbens generalforsamling d. 20. 
februar 2016 på Hotel Hedegården Vejle

1. Velkomst ved formand Hans Martin 
Christensen
Formanden bød hjertelig velkommen på 
egne og bestyrelsens vegne. Herefter blev 
der afholdt et minuts stilhed for de medlem-
mer, der var gået bort siden sidste general-
forsamling.

2. Valg af dirigent
K.K. Jensen fra DKK blev foreslået som 
dirigent og blev valgt uden modkandidater. 
Dirigenten konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovlig indvarslet – den 16. 
november 2015 på klubbens hjemmeside og 
i december nummeret af Jagthunden. Sekre-
tæren blev enstemmigt valgt som referent. 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at pkt. 
6 rettelig skulle hedde „Fremlæggelse af 
budget 2016, fastsættelse af kontingent for 
2017“. Dirigenten konstaterede, at der 

var 72 stemmeberettigede (dette blev efter 
frokosten reduceret til 71 stemmeberetti-
gede) og stemmesedlerne blev kontrolleret. 
Dirigenten præsenterede sig selv og gjorde 
opmærksom på dirigentens rettigheder og 
pligter.

3. Valg af stemmetællere
Følgende blev valgt som stemmetællere: 
Birte Johansen, Jørgen Christensen og Flem-
ming Konnerup.

4. Fremlæggelse og godkendelse af for-
mandens beretning. 
Beretning: Kan læses på hjemmesiden.

5. Fremlæggelse og godkendelse af det 
reviderede årsregnskab 2015.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2015. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og 
dirigenten meddelte ansvarsfrihed til besty-
relsen for det forelagte regnskab.

6. Fremlæggelse af budget for 2016, fast-
sættelse af kontingent 2017.
Der var ingen bemærkninger til budget 
2016, og bestyrelsen ønsker ikke at forhøje 
kontingentet, hvilket blev accepteret.

7. Valg af formand
På valg er: Hans Martin Christensen - mod-
tager ikke genvalg.
  Formanden stillede forslag om, at bestyrel-
sesmedlem Per K. Kristophersen blev klub-
bens næste formand. Per redegjorde kort 
for enkelte betragtninger. Endvidere havde 
der været et mini CV på klubbens hjemme-
side. Per K. Kristophersen blev valgt som 
formand uden modkandidater.
  Roger Due spurgte, om den nye formand 
ville gøre en indsats for de ældre medlem-
mer, der havde forladt klubben, hvilket der 
blev udtrykt positiv holdning til.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Niels Erik Kromann - modtager 
genvalg, Karl Georg Kristensen - modtager 
genvalg.
  Dirigenten meddelte, at da Per K. Kristo-
phersen blev valgt som formand, skulle der 
vælges et ekstra medlem til bestyrelsen.
  Anette Holm foreslog Flemming Djarn og 
begrundede dette. Anette Holm havde et 
skriftligt tilsagn, som godtgjorde at Flem-
ming Djarn gerne ville modtage valg.
  Der var ikke fl ere end de tre kandidater, 
derfor fastslog dirigenten, at de to kandida-
ter, der fi k fl est stemmer, blev valgt for to år, 
og den, der fi k færrest stemmer, var valgt for 
et år, idet denne indtrådte i Per K. Kristo-
phersens valgperiode.
De tre kandidater blev valgt med følgende 
stemmetal: Niels Erik Kromann: 64 stem-
mer Valgt for 2 år. Karl Georg Kristensen: 
44 stemmer Valgt for 2 år. Flemming Djarn: 
25 stemmer Valgt for 1 år

9. Valg af suppleant
Pt. Ingen suppleant. Preben Bach Christen-
sen foreslog med begrundelse John Okholm. 
Anette Holm foreslog med begrundelse Kaj 
Jensen. Begge kandidater redegjorde kort 

Afgå ende og ny formand. Hans Martin Christensen og Per Kaa Kristophersen. Foto: Ellen Jørgensen.
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for deres holdninger.
  John Okholm: 53 stemmer Valgt for 2 år. 
Kaj Jensen: 16 stemmer. Blanke: 2 stemmer

10. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Martin Lund Ellegaard:
Punkt 1: Hvis man ønsker at sælge hvalpe 
på Korthårklubbens hjemmeside, hvalpeliste 
eller på anden vis igennem Korthårklubben 
skal det være et krav at: Begge forældre 
er HD frie, A eller B og at billederne er 
godkendt af DKK
  Punkt 2: Hvis man importerer hunde og 
ønsker at avle på dem, og samtidig ønsker at 
sælge hvalpe efter disse på Korthårklubbens 
hjemmeside, hvalpeliste eller på anden vis 
igennem Korthårklubben  skal disse være 
HD frie A eller B, og billederne skal være 
godkendt af DKK.
  Punkt 3: Hvis man foretager en parring, 
af sin tæve med en udenlandsk hanhund, og 
samtidig, ønsker at sælge hvalpe på Kort-
hårklubbens hjemmeside, hvalpeliste eller 
på anden vis gennem Korthårklubben, skal 
det være et krav at: Den/disse er HD frie A 
eller B, og at billederne er godkendt af DKK
  Punkt 4: idet der ikke er tale om avlsre-
striktioner, er hunde født før 1/1 2011 er 
fritaget. Punkt 4 er tiltænkt som en over-
gangsfase, dvs. at hvis man har en meget 
dygtig og fl ot hund født før denne dato, kan 
denne bruges uden at være HD fotografe-
ret. Det vil jeg stå inde for, idet der her vil 
være tale om et meget lille antal. Forslaget 
træder i kraft dags dato for afholdelse af 
generalforsamlingen i 2016, såfremt at der 
er et fl ertal for dette. 
  Martin Lund Ellegaard redegjorde for sit 
forslag og begrundede, hvorfor man skulle 
stemme for. Venlig hilsen Martin Lund El-
legaard.
  Sekretæren redegjorde for bestyrelsens 
holdning, hvorfor man skulle stemme imod.
  Der var indlæg fra salen, der støttede Mar-
tin Lund Ellegaard, og der var indlæg fra 
salen, der støttede bestyrelsens holdning.
  Dirigenten besluttede – efter aftale med 
Martin Lund Ellegaard – at sætte punkterne 
i forslaget til afstemning under et. Forslaget 
blev forkastet med stemmerne 44 imod, 24 
for og 3 blanke.
  Forslag fra Roger Drue til Korthårklub-
bens generalforsamling:
For at deltage i generalforsamlingen med 
stemmeret skal gyldigt medlemskab kontrol-
leres.
  Begrundelse: For i fremtiden at undgå 
ulovlige generalforsamlinger, hvor et fl ertal 
af Ikke stemmeberettigede medlemmer for 
lov til at stemme. Med venlig hilsen Roger 
Drue.
  Dirigenten meddelte, at forslaget i princip-
pet var en ”selvfølgelighed”, idet det helt 
klart er bestyrelsens – og specielt dirigen-
tens ansvar – at sikre, at kun stemmeberet-
tigede fi k adgang til at stemme på general-
forsamlingen. 

  Dirigenten forespurgte Roger Drue, om 
han fortsat ønskede at få forslaget sat til 
afstemning, hvilket han gjorde. Forslaget 
blev enstemmigt vedtaget.
  Forslag til Korthaarklubbens generalfor-
samling: ”Klubben anmoder DKK om at 
påføre betegnelsen KS (Kurzhaarsieger) 
ved registrering og stambogsføring af hunde 
med disse titler i afstamningen, på lige fod 
med danske titler f.eks DKCH eller DJCH.” 
Begrundelse: Betegnelsen er den fornemste 
betegnelse en korthår kan opnå – alene 
det, at have kvalifi ceret sig til deltagelse 
på Dr. Kleemanns Ausleseprüfung, er en 
kæmpe præstation med beståelse af store 
og alsidige prøver. Har en hund derefter 
bestået ”Klemanns-prøven” opnår den 
eftertragtede betegnelse: KS – verdens 
mest anerkendte betegnelse for en korthår. 
Kennelklubben siger at for at kunne påføre 
betegnelsen, skal dette komme som et krav 
fra racens specialklub i Danmark, og da 
der jo i forvejen kun er en standard som 
gælder i hele verden, nemlig standarden i 
racens hjemland, er det vel naturligt at vi 
i Danmark også respekterer og værdsætter 
denne betegnelse. Med venlig hilsen Otto 
Brunhøj Jensen.
  Otto Brunhøj Jensen begrundede sit 
forslag. Niels Korsbæk Nielsen uddybede 
betydningen af forslaget. Sekretæren godt-
gjorde, at såfremt der er en udgift ved at få 
betegnelsen påført, er det alene ejeren, der 
bærer denne. 
  Det blev enstemmigt vedtaget, at bestyrel-
sen tager kontakt til DKK vedrørende at få 
betegnelsen påført ved registrering.

11. Eventuelt
Sekretæren redegjorde for „mellemklas-
sen“ og ønskede forsamlingens holdning 
til dette tiltag. Forsamlingen udtrykte både 
for og imod, umiddelbart med en tendens 
imod. Bestyrelsen vil lade de argumenter, 
der måtte komme ved det næste FJD møde, 
være afgørende for en endelig beslutning.
  Sekretæren redegjorde for DJU og dommer 
ERFA gruppernes holdning til afskaffelse af 
”Ikke For Fugl” og ønskede forsamlingens 
holdning til dette. Forsamlingen udtrykte 
både for og imod, umiddelbart med en 
tendens imod. Dog var der bred enighed 
om, at den skulle fastholdes i vinderklassen. 
Forsamlingen udtrykte både for og imod, 
umiddelbart med en tendens imod afskaf-
felse af begrebet. Bestyrelsen vil lade de 
argumenter, der måtte komme ved næste 
FJD møde være afgørende for en endelig 
beslutning.
  Sekretæren orienterede om husstandsmed-
lemskab. 
  Fremtidsudvalget havde følgende indlæg 
som indeholdt:
• Fremtidsudvalget målsætning
• Medlemsudfordring
• Medlemstalsudvikling
• Forslag til tiltrækning / fastholdelse af 

medlemmer
• Hvad får du for dit, medlemskab i dag?
• Fastholdelse af medlemmer
• Hvad kan DU gøre for klubben
• Indlægget i sin fulde ordlyd kan ses på 

klubbens hjemmeside.
  Afgående formand rettede en stor tak til 
Allis Kiholm, der i mange har lavet et stort 
stykke arbejde som klubbens pokalansvar-
lige. Samtidig bød formanden Anette og 
John Pedersen velkommen i samme job.
  Afgående formand rettede en stor tak til 
Anette Holm, der i mange år har lavet et 
stort stykke arbejde som klubbens redaktør i 
Jagthunden. Samtidig bød formanden Jakob 
Albæk velkommen i samme job.
  Dirigenten takkede for god ro og orden 
hvorefter han overdrog generalforsamlingen 
til formanden.
  Ellen takkede Hans Martin for de mange 
års arbejde i bestyrelsen heraf de sidste ni 
år som formand. Ellen håbede Hans Martin 
ville nyde sit velfortjente otium og få tid til 
at gå med hund. 

Uddeling af pokaler:
Mest vindende på udstilling i 2015: Fjel-
strups Gry, ejer: Martin Lund Ellegaard.
Mest vindende på mark i 2015: Bislevs 
Goss, fører: Per Morville, ejer: Pernille 
Hansen.
Bedste resultat på fuldbrugsprøve: Bredsga-
ards Nemo, ejer: Lars Koch.
Bedste resultat på FUME: Bredsgaards 
Nemo, ejer: Lars Koch.
Årets mest vindende på den udvidede ap-
porteringsprøve:  Bredsgaards Nemo, ejer: 
Lars Koch.

Å rets Ildsjæl: Bjarne Jacobsen. Foto: Kirsten Thom-
sen.
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Aktivgrupperne
Aktivgruppen Storstrømmen
Ræveslæbstræning: Opstart onsdag den 20. juli. 
Flintinge Byskov. Pris 30 kr. pr. gang. Tilmelding: 
Bjarne Bendtsen 24 65 02 74 / bb@pap.dk.

Skue- og familiedag: Søndag d. 19. juni i Herfølge. 
Se nærmere info. i Jagthunden eller på hjemmesiden 
eller korthaarklubben.dk. 

Vand-, Slæb-, og Apporteringstræning:
07. juni kl. 19.00. Uglemosevej 2, 4850 Stubbekø-
bing.
14. juni kl. 19.00. Uglemosevej 2, 4850 Stubbekø-
bing.
21. juni kl. 19.00. Listrupvej 1, 4863 Eskilstrup.
28. juni kl. 19.00. Listrupvej 1, 4863 Eskilstrup.
05. juli kl. 19.00. Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskø-
bing.
12. juli kl. 19.00. Reersø, Reersøvej, 4990 Sakskø-
bing.
19. juli kl. 19.00. Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 
Næstved.
26. juli kl. 19.00. Mogenstrup, Bøgesøvej, 4700 
Næstved.
Tilmelding ikke nødvendig. Pris 30 kr. pr. gang.

Marktræning: Hold øje med nærmere information 
i Jagthunden eller på korthaarklubben.dk. Delta-
gelse er forbeholdt lokale brugere af Aktivgruppen 
Storstrømmen. 

Efterårsmarkprøve: Lørdag d. 27. august kl. 
09.00. Mødested oplyses ved tilmelding eller på 
hjemmesiderne. Tilmelding senest 16. august An-
nette på 56 39 84 96 eller ah.holm@mail.dk.

Agility: Starter efter den 1 april. Giv din hund en 
anderledes og sjov træning, som udvikler dens ba-
lance og selvsikkerhed. Annette Holm er uddannet 
agilityinstruktør. Træningen vil foregå på små hold. 
Tidspunkt aftales nærmere. Kontakt Annette Holm 
på 56 39 84 96 eller ah.holm@mail.dk. Pris 30 kr. 
pr. gang.

Aktivgruppen Aalborg
For yderligere aktiviteter og ændringer følg med på 
hjemmesiden aktivgruppenaalborg.dk.

Generalforsamling 2016: Onsdag d. 20. april efter 
træning - ca. kl. 20. Mødested: Karl Georg Kristen-
sen, Skovgårdsvej 28, Hals.

Apporterings- og ræveslæbstræning:
Onsdag 20. april kl. 18.30. Mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (Ræveslæb og 
app.) OBS! Generalforsamling efter træning.
Onsdag 27. april kl. 18.30 . Mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (Ræveslæb og 
app.)  
Onsdag 4. maj kl. 18.30. Mødested: Karl Georg Kri-
stensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (Ræveslæb og app.)  
Onsdag 11. maj kl. 18.30. Mødested: Langholt søer. 
(Vand og apportering)
Onsdag 18. maj kl. 18.30. Mødested: Langholt søer. 
(Vand og apportering)
Onsdag 25. maj kl. 18.30. Mødested: Langholt søer. 
(Vand og apportering)
Onsdag 1. juni kl. 18.30. Mødested: Karl Georg Kri-
stensen, Skovgårdsvej 28, Hals. (Ræveslæb og app.)  
Onsdag 8. juni kl. 18.30. Mødested: Langholt søer. 
(Vand og apportering)
Onsdag 15. juni kl. 18.30. Mødested: Karl Georg 
Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals.(Ræveslæb og 
app.)  
Onsdag 22. juni kl. 18.30. Mødested: Langholt søer. 
(Vand og apportering).

Schweissprøve: Søndag d. 12. juni kl. 9.00. Ar-
rangør: Korthaarklubben og Skive Jagtforening 
Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. 
09.00. 3t/400m, 20t/400m, 20t/1000m. 40t/1000m. 
Alle med mulighed for rapportering. Alle hundera-
cer er velkomne. Udenlandske hunde skal opfylde 
DKK’s Schweissregler for deltagelse. Tilmelding 
på hundeweb eller DKK’s tilmeldingsblanket som 
fi ndes på DKK’s hjemmeside under aktiviteter, 
Schweiss. Blanketten sendes til prøvelederen. 
Betaling på Kontonr.: 5532 4384731010 senest 
1. 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: jens.hald@privat.dk 

Schweissprøve: Søndag d. 14. august kl. 9.00. 
Arrangør: Korthaarklubben og Skive Jagtfor-
ening Sted: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive. 
3t/400m, 20t/400m, 20t/1000m. 40t/1000m. Alle 
med mulighed for rapportering. Alle hunderacer er 
velkomne. Udenlandske hunde skal opfylde DKK’s 
Schweissregler for deltagelse. tilmelding på hun-
deweb eller DKK’s tilmeldingsblanket som fi ndes 
på DKK’s hjemmeside under aktiviteter
 

 – Schweiss, blanketten sendes til prøvelederen. 
Betaling på Kontonr. 9070 1623678004 senest 
1. august. Der kan købes morgenkaffe fra kl. 
08.00 samt middagsmad ved prøvens afslutning. 
Efteranmeldelser modtages ikke. Prøveleder: Villy 
Andersen, Gl. Kongevej 16, Halvrimmen. 9460 
Brovst. Tlf.: 98 23 25 95, mobil: 22 23 92 95. Mail: 
schweiss@korthaarklubben.dk

Schweisstræning: Afholdes evt. som individuel 
træning - Kontakt Per Morville eller Jens Arne Hald

Familiedag: Afholdes 25. juni kl. 9.00 hos Karl 
Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, Hals

Vand-, Slæb- og Apporteringstræning:
Onsdag 27. juli kl. 18.30. Mødested: Langholt søer.
Onsdag 3. august kl. 18.30. Mødested: Langholt 
søer.
Onsdag 10. august kl. 18.30. Mødested: Langholt 
søer.
Onsdag 17. august kl. 18.30. Mødested: Langholt 
søer.

Marktræning efterår: Såfremt der afholdes 
marktræning i efteråret annonceres dette på hjem-
mesiden. 

  Ønskes yderligere oplysninger ret henvendelse til 
bestyrelsen. 

Aktivgruppen Midt- & Vestjylland
Ræveslæbsprøve med diplom: Fredag den 15. april 
2016. Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie (Klausie-
vej, 6980 Tim – følg derefter anviste prøveskilte). 
Tid: kl. 17.30. Tilmelding via www.hundeweb.dk . 
Prøveleder: Steen Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 
Lem. 
  Tilmelding senest den 8. april 2016. Min. 5 delta-
gere. Dommer: Gorm Henriksen

Schweissprøve: Korthaarklubben afholder aner-
kendt 3 timer/400m, 20 timer/400 m., 20 timer/1000 
m. og (40 timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. 
Søndag den 1. maj 2016 kl. 9.00. 
  Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. (Klausievej, 
6980 Tim – følg derefter anviste prøveskilte).
Tilmelding på www.hundeweb.dk.  Prøveleder: Uffe 
Jacobsen, Tlf. 61 28 50 32 – senest den
23. april 2016. Hunden skal være DKK stambogs-
ført.

Schweissprøve: Korthaarklubben afholder aner-
kendt (3 timer / 400m), (20 timer / 400 m.), (20 
timer / 1000 m.) og (40 timer / 1000 m) schweis-
sprøve i Torsted. Søndag den 17. juli 2016 kl. 9.00. 
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. (Klausievej, 
6980 Tim – følg derefter anviste prøveskilte).   

Foto: Laila Bilberg.

Foto: Laila Bilberg.

Foto: Benny Fischer.
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Tilmelding på www.hundeweb.dk.  Prøveleder: 
Laila Bilberg, tlf. 20 10 69 17, senest den 10. 
juli 2016. Hunden skal være DKK stambogsført.

Fuldbrugstræning: Mandag den 13. juni 2016 
og følgende mandage frem til den første fuld-
brugsprøve i september. Mødested: Hundeskoven, 
Ringkøbing. Tid: kl. 18.30. Tilmelding til: Gorm 
Henriksen, tlf. 52 37 17 79, senest den 8. juni 2016. 
Max: 12 deltagere. 
  Deltagergebyr: kr. 200,- kr. (betales ved første 
træningsdag) dertil kommer afregning af vildt.

Apporterings-/jagttræning: Starter første gang 
den 10. august 2016 og derefter de 3 efterfølgende 
onsdage.
  Træningen Lægges an på deltagernes ønsker og 
fastlægges fra gang til gang
Mødested og tidspunkt oplyses ved tilmelding. 
Tilmelding til Steen Kirk Jensen, tlf. 61 46 75 01, 
senest den 3. august 2016. 

Aktivgruppen Syd- og Sønderjyl-
land.
Ræveslæbs Diplomprøve søndag den 21. februar 
2016 kl. 10.00. Mødested Bevtoft Plantage, Sav-
værksvej, 6541 Bevtoft, sidste tilmelding den 14. 
februar 2016. 
Prøveleder Allis Kiholm 25 52 42 12.

Husk vores familiedag søndag den 19. juni 2016 i 
Ribe. Der er Apporteringsprøve og Ræveslæbs Di-
plomprøve. Mødested Jægergården, Skydebanevej 
4, 6760 Ribe, sidste tilmelding den 13. juni.
Prøveleder Allis Kiholm, 25 52 42 12.

Aktivgruppen Århus og omegn 
område 1.
Aktiviteterne afvikles i samarbejde med Djurslands 

Jagthundeklub. Se nærmere information: www.
djurslandsjagthundeklub.dk under aktiviteter.

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

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

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

Område 2 Viborg og omegn
Pt. Ingen kontaktperson.
e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

Område 3 Silkeborg og syd for A 15
Pt. Ingen kontaktperson.
e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

Område 4 Trekanten/Midt
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 Høj-
bjerg, 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

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

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

Aktivgruppen Københavnsområdet: 
Kontaktpersoner Flemming Djarn tlf. 23102727. Jan 
Pico Sørensen tlf. 21623753.
e-mail: kobenhavm@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 Storstrømmen
Kontaktperson Anette Holm, Præstø Overdrev 9, 
4720 Præstø, tlf. 56 39 84 96.
e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

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

Mon ikke min „far“ skulle tage mig med til noget i vores aktivgruppe. Foto: Laila Bilberg.
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Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 33 91 76
e-mail: hundeweb@gmail.com

www.dmk-online.dk

Kom til avlsdag 21. maj i Ejby
Avlsvejledningen inviterer til avlsdag med 
masser af mulighed for at møde og snakke 
med avlsvejledningen og andre opdrættere, 
få ny relevant viden – og gøre reklame for 
sin hund på hanhundelisten.

Program:
9.00 Morgenkaffe m brød.
9.30 Tema v. dyrlæge Anne Schirup
• Parring
• Pasning af den drægtige tæve
• Fødsel
• Pasning og socialisering af hvalpe frem 

til afrejse
• Hvalpesyn og salg af hvalpe (ved avls-

vejledningen).
12.00 Middag. DMK er vært for spisningen. 
        Drikkevarer er for egen regning.
12.45 Hanhundeskue for hanhunde på han-
        hundelisten og stambog + listen.
        Kom med din hanhund og vis den 
        frem. Vi laver en kort præsentation af 
        hver hanhund og bagefter er der mulig-
        hed, for opdrætterne, at se nærmere på   
        dem.
       Tilmeld din hanhund til Peter Jürgensen 
        på peterwjurgensen@gmail.com – op-
        lys ejers navn, hundens navn og stam-
        bogsnummer.

14.00 Løst og fast til/fra avlsvejledningen.
15.00 Kaffe og kage (her er stadig mulighed 
        for at få berørt emner med din avlsvej-
        ledning).
15.30 Tak for i dag.
Pris for deltagelse: 150 kr pr. medlem
  Tilmelding til Erik Lillesøe ved indbetaling 

til: Nordfyns Bank reg.nr.: 6863 kontonr.: 
1025712 senest d. 19.05.2016
  Skriv navn, medlemsnummer samt ”avls-
dag”
  Vel mødt, DMKs avlsvejledning.

Foto: Pia Nielsen.

DJU og DMK apporteringsprøve på Fyn 
den 28. maj 2016
Lørdag d. 28. maj 2016 afholdes DMK`s 
Fynske anerkendte apporteringsprøve og 
DJU apporteringsprøve, på Ruevejen ved 
Ringe. Vi mødes på Ruevejen 20, 5750 
Ringe kl. 8.00 hvor DMK Fyn giver mor-
genmad hvis man ønsker det. Prøven starter 
kl. 9.00.
  Tilmelding på hundeweb, til begge prøver 
senest fredag d. 20. maj.
  Betaling for deltagelse på DMK prøven er 
325,00 kr. og 225,00 kr. til DJU prøven.
Alle jagthunderacer er velkomne.
  Til frokost når prøven er slut er der smør-
rebrød til alle deltagere og dommere som 
DMK Fyn giver. Af hensyn til morgenmad 

og frokost skal der gives besked til prøvele-
deren med antal eller ikke.
Vi ses
Prøveleder: Keld Larsen, Freltoftevej 71, 
5792 Årslev
Email: larsen.kjeld@yahoo.dk. Tlf. 
26329805

DMK’s apporteringsprøve på Sjælland 
den 7. maj 2016
Lørdag d. 7. maj 2016 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.4. maj.
  Betaling for deltagelse på DMK prøven er 
325,00 kr.
  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 sæl-
ges 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

Münsterländerklubbens apporteringsprøver
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Apportering for hold

Invitation til DMK’s holdapportering i 
Esbjerg den 4. juni 2016.
DMK Esbjerg og Filskov er glade for og 
stolte af at være værter ved årets holdap-
portering.
  Vores holdapportering er et unikt arrange-
ment, som de andre specialklubber misunder 
os. Ingen anden klub formår at samle så 

mange hunde til et landsdækkende arran-
gement. Det skal vi værne om, så vi håber 
at se mindst lige så mange Münsterländere, 
som de foregående år – og fra alle dele af 
landet (og udlandet).
  Alle praktiske oplysninger, vil blive offent-
liggjort lidt senere ligeledes hvordan du kan 
tilmelde dig og dit hold. Kan du ikke samle 

et hold, så forsøger vi at sammensætte nogle 
blandede hold.

Tid og sted: Holdapporteringen afholdes 
lørdag den 4. juni 2016, STED offentliggø-
res senere.
  Alle baner ligger ved adressen, så vi skal 
ikke ud og køre i løbet af lørdagen. Banerne 
ligger så tæt at alle kan gå, derved har dob-
belt førere ingen problemer med at være på 
to hold.

Der vil være fest lørdag aften, med mu-
lighed for overnatning, i telt eller Camping-
vogn. Overnatning er dog mulig allerede fra 
fredag aften.
  Der er indskrivning og morgenmad lørdag 
fra kl. 8.00 og prøven starter kl. 9:30.
Mad og drikkevarer: 
Der vil blive mulighed for at bestille lidt 
grillmad til om fredagen, som grill selv mad.
  Der kan bestilles morgenmad til om lørda-
gen.
  Der vil være mulighed for at købe mid-
dagsmad.
Fest middag om lørdagen
Øl og vand kan også købes til meget rime-
lige priser.
  HUSK kontanter! Der er ikke dankort 
terminal i nærheden! eller mulighed for 
Mobilepay eller lignende.

Flere oplysninger vil komme snarest på 
www.dmk-online.dk

Foto: Pia Nielsen.

Et hold består af fi re hunde i samme klasse.
Der kan stilles i to klasser:
Unghundeklasse – for hunde op til 2 år
Åben klasse – for hunde over 2 år
  Begge klasse afprøves i den lille DJU ap-
porteringsprøve, hvor følgende emner skal 
apporteres:
• 2 stk. kastede duer på land, afstand 50 

meter
• 1 stk. udlagt kanin, stand 40 meter
• 1 stk. kastet fugl i vand, afstand 30 

meter
Se evt. Fælles Markprøve Regler kapitel 12.
For ung klasse hunde er der desuden lavet 
en mini holdstafet, hvor følgende regler 
gælder:
• Holdstafetten går ud på at hente 4 stk. 

vildt, altså 1 stk. vildt pr. hund på tid.
• Der udlægges 8 stykker vildt, (duer)
• Holdet har 5 min til at løse opgaven. 

(tiden vil blive omregnet til point.)
• Et hold består af fi re hunde og førere.
• Fra startlinjen er der fi re startpladser 

med nr. 1 – 4. Hundene starter i kata-
logorden, og det er ikke tilladt at bytte 
plads, når afprøvningen er startet.

• Hundene skal afl evere siddende.

• Hundene sendes på skift ud for at ap-
portere de emner, der ligger i terrænet. 
Hund nr. 2 må ikke sendes, før første 
hund har afl everet til førers hånd, dette 
gentager sig hver gang en hund skal 
sendes.

• Alle fi re hunde sidder udkoblet ved 
førers side under hele øvelsen. Der er 
pointtab, hvis hunden er urolig eller 
piber.

• Der bruges fuglevildt, som må skydes/
reguleres på jagt i Danmark.

• Terrænet er åbenmark med lettere høj-
bevoksning afstand max 50 meter.

• Hurtigste hold vinder.
• Pointtab:

– Lægger vildtet og bytter: 3p.
– Ødelagt vildt, tydelig spor af hård-
mundet adfærd fra hundens side: 5p.
– Fører råber/fl øjter uhæmmet: 3p.
– Hvis en hund knaldapporterer/går 
før makkerhund har afl everet til hånd: 
1p.
– Hund piber eller er urolig: 1p

For åben klasse hunde er der desuden en 
holdstafet, hvor følgende regler gælder:

• Holdstafetten går ud på at hente 12 stk. 
udlagt vildt på tid.

• Et hold består af fi re hunde og førere.

Prøveregler til holdapporteringen

Foto: Heidi Wittrup Pedersen.
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DMK-områderne

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

Område Roskilde Hvalsø:
Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Svanevej 
39, 4000 Roskilde, Tlf. 23 30 36 87, E-mail: cnh@
post.tele.dk

Lokal apporteringsprøve.
Lørdag den 30. april 2016 afholdes lokal apporte-
ringsprøve 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 bedst mellem 17 og 19.

Område Storstrøm: 
Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fens-
marksvej 21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27/ 
20 24 01 45, E-mail: kragh.christiansen@mail.tele.
dk

Forårstræning: Der trænes på det militære areal 
ved Kulsbjerg.  Parkering på den vestlige side af 
motorvejen. Start onsdag den 30. marts 2016 kl. 
19.00 I alt 7 onsdage. Pris: 50,- kr. pr. gang. 
  Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vording-
borg. Fra hovedvejen mellem Vordingborg og 
Stensved følger man Kohavevej, hvorefter Vallebo-
vej 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

Apporterings træning DJU / DMK
Start onsdag d. 6/4-2016 kl. 18.00
Start 1. gang På P-plads Vejrup vej 5491 Blom-
menslyst. 
  D. 18/5 + 25/5 + Prøven d. 28/5 Ruevejen 20 5750 
Ringe. 9 gange træning pris 400 kr.
  Tilmelding for unge hunde: Keld Larsen tlf. 
26329805
  Tilmelding for øvede hunde: Michael Larsen tlf. 
25675143

Vand / slæb: Start onsdag d. 8/6-2016 kl. 18.00
Sted : Sortenkærvej 26 Vissenbjerg.
Der trænes 4 gange ( hver 14 dag )
Pris pr. gang 50 kr. min. 5 hunde.
Tilmelding : Michael Larsen tlf. 25675143

Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefi onsvej 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

Apportering: Unghunde klasse (DJU apportering)
Åben klasse / øvede hunde (Vand-, Slæb-og Ap-
portering + Ræveapportering)
  Vi starter tirsdag d. 05/04.kl.19.00 i Haunstrup 
Brunkulslejre. De efterfølgende træningsdage er 
d. 12/04, d. 19/04, d. 26/04, d. 03/05, d. 10/05, d. 
17/05, d. 24/05, d. 31/05, d. 07/06, Afslutning: d. 
14/06 kl. 18.00.

Område Holstebro:
Kontaktperson: Flemming Helgesen, Nordsvinget 
4B, Nørre Felding, 7500 Holstebro, Tlf.: 60 64 55 
07

Område Nordjylland:
Kontaktperson: Thorkild Helgesen, Gustav Zim-
mersvej, 9430 Vadum, Tlf.: 21 21 59 90 E-mail: 
thorkildh@ofi r.dk

Aktiviteter: se på www.dmk-nordjylland.dk

Område Thy/Mors:
Kontaktperson: Carsten Mogensen Eriksen, Grøn-
lundsvej 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 E-
mail: tinebroen@live.dk

Område Viborg:
Kontaktperson: Tage S. Nielsen, Långawten 34, 

Frausing 8643 Ans By, Tlf. 21 22 32 62, E-mail: 
tage@dmk-viborg.dk

Området har fået sin egen hjemmeside: www.dmk-
viborg.dk

Apporteringstræning
DMK Viborg tilbyder apporterings træning på 
Klostermarken med opstart i april 2016
På områdets vegne. Mvh. Tage S. Nielsen

Område Århus/Grenå:
Kontaktperson: Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586 
Ørum Djurs, Tlf. 86 33 91 76, E-mail: hundeweb@
gmail.com

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

Område Vejle/Horsens:
Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Risvan-
gen 9, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail: 
nils@ok.dk

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

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

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

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

Aktiviteter: Annonceres på Kreds 8’s hjemmeside 
og på facebookgruppen ”stående hunde Bornholm”

Baggrundsfoto: Johannes Mørch.

• Der er 10 min. til at løse apporterings-
opgaven.

• Fra startlinjen er der fi re startpladser 
med nr. 1 – 4. Hundene starter i kata-
logorden, og det er ikke tilladt at bytte 
plads, når afprøvningen er startet.

• Hundene skal afl evere siddende.
• Hundene sendes på skift ud for at ap-

portere de emner, der ligger i terrænet. 
Hund nr. 2 må ikke sendes, før første 
hund har afl everet til førers hånd, dette 
gentager sig hver gang en hund skal 
sendes.

• Alle fi re hunde sidder udkoblet ved 
førers side under hele øvelsen. Der er 
pointtab, hvis hunden er urolig eller 
piver.

• Hvis en hund er på vej hjem med et ap-
portemne og ikke har afl everet til førers 
hånd, inden tiden er gået, tæller emnet 
ikke med. Og skulle der ligge mere ude 

i terrænet, tæller disse heller ikke med i 
pointregnskabet.

• Der bruges vildt, som må skydes/regu-
leres på jagt i Danmark.

• Terrænet er skov/tæt bevoksning, 
afstand max 50 meter.

• Når hunden er inde i skov/bevoksning 
skal den selv løse opgaven uden hjælp 
fra fører, så når hunden arbejder, skal 
fører HOLDE MUND – ellers pointtab.

• Point for vildt: Ræv 14 p – Mår/Mink/
Ilder 10 p – Kanin/Harer 7 p – Fugle-
vildt 5 p.

• Max point er 82.
• Udlagt er: 1 stk. Ræv – 2 stk. Mår/

Mink/Ilder – 2 stk. Kanin/Harer – 7 stk. 
Fugle.

• Pointtab:
– Ødelagt vildt, tydelig spor af hård-
mundet adfærd fra hundens side: 5p.
– Fører råber/fl øjter når hunden er 

inde i skov/bevoksning: 3p.
– Hvis en hund knaldapporterer/går 
før makkerhund har afl everet til hånd: 
1p.
– Hund piver eller er urolig: 1p.

Løbske tæver
Løbske tæver kan deltage, MEN: Hvis en 
tæve er løbsk, skal dette meddeles når man 
ankommer til pladsen. Man vil derefter få 
anvist en p-plads lidt væk, hvor hunden 
skal opholde sig, indtil alle andre hunde 
har været banerne igennem. Med hensyn til 
holdstafetten vil der, alt efter hvor mange 
hunde det drejer sig om, blive arrangeret 
at det/de hold hvor tæverne er på, kommer 
igennem holdstafetten sidst. Det er vigtigt at 
tæve ejeren viser STORT hensyn til alle de 
andre deltagere.
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KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE

Klubredaktør:
Anny Kure, Kløvermarken 13, Hvidbjerg, 
7860 Spøttrup. Tlf. 29 69 62 01
e-mail: gdhblad@gmail.com 

www.gdh.dk

Træning i kaningård på den jyske hede
Syv hundeførere havde sammen med deres 
ni GDH’er, på initiativ af Lea Merrild Ve-
stergaard sat hinanden stævne på den jyske 
hede ved Sunds, for at træne i kaningård. 
Lea Skriver selv om dagen
  Vi mødtes kl. 10, hvor ejeren af stedet, 
Henning Skytte, introducerede sig selv 
og sine 2 medinstruktører (de er allesam-
men uddannet jagthundeinstruktører ved 
Danmarks jægerforbund). Derefter fortalte 
han kort om dagens øvelser, kaningården, 
duefl usheren og apporteringstræning via 
fjernbetjente dummy maskiner. 
  Vi blev delt op i 3 hold, og derefter gik 
træningen i gang. I Kaningården lærte 
hundene at ved kontakt med vildt/kanin 
skulle de dækkes af. Duftene tændte virkelig 
hundene, og efter 10-15 min. Var de „trætte“ 
i hovedet, og så var det tid til en anden di-
sciplin. Duefl usheren var også rigtig lærerigt 
for hundene, nemlig at tage stand og holde 
standen efter duen var fl øjet. 
  Der var tid til pauser hvor der blev hygget i 
en skurvogn med kage, kaffe, øl og soda-
vand. Der blev givet udtryk for at det havde 
været en rigtig hyggelig og ikke mindst 
lærerig dag for både hund og fører, og fl ere 
var rigtig interesseret i at gentage successen. 
  Vi har aftalt med ejeren, at vi gentager 
successen d. 9 april. En af instruktørerne 
var virkelig positiv overrasket over vores 
GDH’ers dygtighed og formåen og var 
også lige nødt til at skulle have et billede af 
alle hundene. (Han havde tydeligvis et tidl. 
Indtryk af at GDH var langsomme og ikke 
særlige dygtige jagthunde, men det fi k han 
da lige ændret). Instruktørerne var virkelige 
dygtige, og tydeligvis opdaterede inden for 
den seneste viden omkring jagthundetræ-
ning.

Så er vi klar:  Foto: Lea Merrild Vestergaard.

Hele „kaninho0ldet“. Foto: Knud Erik Stampe.

Aktiviteter
Søndag den 17. april 2016 kl. 13. Ordinær 
generalforsamling i Ejby Hallerne, Halvej 
5, 5592 Ejby. Indbydelse kan ses på gdh.dk 
og i klubbens medlemsblad.

Sønderjylland: 
Introduktion til sporarbejde. Søndag den 

12. juni 2016 kl. 9:00 – ca. 15
Mødested: Dorthe og Poul Snabe, Todsbøl 
Nørremark 15, 6360 Tinglev
  Hvordan lægger jeg et spor og hvordan 
motiverer jeg hunden?
  50 kr. pr hund incl. Rundstykker og kaffe. 
Øl og vand kan købes for 5. kr. stk.
Alle kan deltage og være med.

  Tilmelding til Dorthe på tlf. 29269030 eller 
mail dorte mollvang-gaard.dk senest søndag 
den 29. maj 2016

Familiedag søndag den 16. august 2016 kl. 
9:00 – ca. 15.

www.fjd.dk
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LANGHÅRSKLUBBEN

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

www.langhaarsklubben.dk

Generalforsamlingen 28. feb 2016
Igen i år var mange mødt frem for at bakke 
op omkring Langhårsklubben ved at vise in-
teresse for, hvad der var sket i det forgangne 
år og hvilke tiltag der blev fremlagt til det 
nye. Der var 37 stemmeberettigede tilsted 
samt ordstyrer og ægtefæller.
  Bent Hansen havde valgt at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet. Der blev fra bestyrel-
sen og forsamlingen sagt tak for mange års 
uvurderlig arbejde for Langhårsklubben. 
Bent Hansen fortsætter dog som suppleant 
sammen med Hans Bilde Sellerup. Leif 
Hansen og Ida Thyssen blev genvalgt til 
bestyrelsen, og og HP Lauridsen blev valgt 
som nyt medlem af bestyrelsen.
  Der blev på Generalforsamlingen uddelt 
disse nåle, diplomer og pokaler:

Tommy Thomsen:
Skytte Bloch`s Mindepokal, Sølvnål og 
diplom som Årets Langhår opnået med 
Smilla.
En Guldnål og diplom for sit Jagtchampio-
nat, opnået med Smilla.
En Sølvnål og diplom for en 1. præmie på 

Fuldbrugsprøve, opnået med Smilla.

Kim W. Jensen:
Fuldbrugspokalen, Sølvnål og diplom for en 
1. præmie på Fuldbrugsprøve, opnået med 
Tor.

Maria Louise Thane Kallehave:
En Guldnål og diplom for sit Danske 
Sporchampionat og 1. pr. på 1000 m/40 t 
Schweissprøve, opnået med Vildholt Fabian.
En Sølvnål og diplom for en 1. præmie på 
1000 m/40 t Schweissprøve, ligeledes med 
Vildholt´s Fabian.
En Sølvnål for et Dansk Eksteriørchampio-
nat opnået med Vildholt Emma.

Morten Ruggaard:
En Sølvnål og diplom for en 1. præmie på 
1000 m/40 t Schweissprøve, opnået med 
Sjørslev´s Guy.

Ove Nielsen:
En Sølvnål for et Eksteriørchampionat 
opnået med Vildholt Ekko.

Tommy Thomsen får Skytte Bloch`s Mindepokal, Sølv-
nål og diplom som Årets Langhår opnået med Smilla.
Foto: Lone Lærke.

5-klub i Uldum
Den 6. februar blev der afholdt udstilling 
i 5-klub regi i Uldum. Her deltog 14 Tysk 
Langhår. Ugen efter blev en tilsvarende 
udstilling afhold på Sjælland. Her deltog 3 
Tysk Langhår.
Resultater og billeder kan ses på klubbens 
hjemmeside.

Næste udstilling hvor jeg håber rigtig 
mange Langhår vil deltage er FJD Udstil-
lingen i Vissenbjerg 12. juni 2016 – tilmel-
ding sker via Hundeweb.dk

5 Klub Schweissprøverne bliver i år 7. 
maj, både på Sjælland og i Jylland. Der 
er en fællesannonce andet sted i bladet. 
Tilmelding foregår via Hundeweb.dk

Foto TH: Flemming Østergaard.
Foto under: Anette Laursen.

Schweissprøve i
5-klub regi

www.fjd.dk
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DANSK WEIMARANER KLUB

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

www.weimaraner.dk

Tyskland tur retur

www.fjd.dk

Da man lige havde ”tygget” på invitatio-
nen i ca. 40-42 sekunder, måtte svaret jo 
komme - ”Ja tak” Det vil vi da gerne… 
hmmm tænke-tænke?? Hundedpas?-Tjek. 
Våbenpas?-Tjek. Riffel og Drilling?-Tjek 
Tyskjagttegn Tj. NEJ shit???
   Bare rolig, det ordner Rene, den rare 
mand, som inviterede os med, super.
Fredag morgen i uge 7 kører vi sydover med 
næsen mod Ramin, der ligger tæt på den 
Polske grænse. På vejen handler vi i græn-
sekiosken, hvorefter turen går til Flensburg, 

hvor Morten havde en aftale i en mindre 
jagtbutik. Sally skulle ud og se på nyt tøj, 
en sådan Kelvarvest, som de ansvarlige 
hundefolk bruger, når det drejer sig om vild-
svinejagt, og Sally kommer derfra med den 
fi neste vest i moderigtige farver, og derefter 
er det bare at sætte sig i bilen og køre afsted.
  Vi ankommer til vores feriehus lidt ud på 
aftenen og får os indkvarteret i den store 
lejlighed, og hilser på de andre danske 
jægere. Herefter er det bare om at komme på 
hovedpuden.

  Den store dag oprinder og vi køre til ter-
rænet, fyldt af spænding og gåpåmod, hunde 
som mennesker. Vi driver rundt i skoven i 
fl ere timer. Op af bakker og ned igen, ned 
i mindre huller og op igen og ser temmelig 
meget råvildt, men desværre ikke så mange 
vildsvin som håbet, men sådan er jagt jo 
heldigvis.
  Faktisk er Rene den eneste, som er dygtig 
nok til at opstøve en mindre rotte vildsvin, 
men han kender jo også terrænet temmelig 
godt, og der viser han sin dygtighed med 
sin riffel. Vildsvinene er dumme nok til lige 
at stoppe op foran Rene på ca.75-80 meters 
afstand, og det skulle de ikke have gjort. 
Han planter resolut en kugle i panden på den 
første gris, som er dum nok til at stille sig 
an til det, og den laver ikke så meget, som 
et eneste lille spjæt derefter. Tillykke med 
grisen, godt skudt, og godt hundearbejde 
der, hun er jo en rutineret ”grisefi nder” 
hende Chili.
  Først nu går det op for mig, hvor langt inde 
i skoven grisen ligger, og hvor kuperet det 
er. Nå, men vi tager fat med to hunderemme 
i trynen og starter på slæbet, men vi når ikke 
langt, før vi må opgive vores foretagende. 
Dels vil det simpelthen tage os for lang tid, 
da jagten sluttet præcis kl.13:00 og vi mang-
ler at drive en del af skoven endnu. Morten 
bliver kaldt over radioen og bliver bedt om 
at tage en bil som står klar til os, og samle 

Rene Toft med Chili og Tommy Klausen med Sally og Thornvig´s Chester samt den store gris. Foto: Morten 
Hougaard.

Chili med grisen. Foto: Rene Toft.
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os op, så vi kan køre til den anden ende af 
skoven og drive mosen igennem. Morten 
kommer og vi køre tilbage og driver mosen 
igennem, igen ”sprøjter” det rundt med 
råvildt, og vi kommer forbi et tårn, hvor en 
jæger har nedlagt en fi n ræv. Mosen gøres 
færdig og jagten slutter uden yderligere 
chancer til jægerne. Men tilbage står vi med 
opgaven med grisen, Morten inviteres til 
at give en hånd med den lille gris, det skal 
siges, at vi her snakker en gris på +100 kg. - 
om den var tung - JA FOR DEN DA.
  Vi aser og maser en evighed med at slæbe, 
bakke op og bakke ned, tror det tager os 
ca. 20 min. Morten foreslår godt nok, at vi 
skiftes til at sidde på grisen, når det går ned 

af bakken, men jeg vil nok ikke have kræfter 
til at komme på benene igen så jeg undlader, 
for JA jeg er nu ved at være helt færdig… 
men vi får dog grisen ud til en skovvej, hvor 
den senere bliver hentet. 
  Til trods for disse pinsler, havde vi en rig-
tig fi n tur til Tyskland med vores grå hunde. 
Der skal lyde en stor tak for invitationen til 
Rene.
  Det er dog fantastisk, som disse grå hunde 
åbner for oplevelser i både ind og udland, og 
de venskaber, som følger med i kølvandet på 
disse hunde. TAK! 
  Skrevet af Tommy Klausen, Bording

Der var dømt suppe, pølser og hygge efter jagten. 
Foto: Morten Hougaard.

Planen var lagt, vi skulle være helt „ skarpe“ 
op til vinter udstillingerne i 5-klub, det 
var den klare målsætning, som Hanne Bro 
Hansen lagde for dagen, da hun arrangerede 
ringtræning for Weimaraner klubben. Derfor 
blev der afholdt ringtræning tre gange i en 
ridehal i løbet af januar måned for de 14 
tilmeldte hunde i alle aldre.
  Træningen var planlagt, så der var fokus 
på, hvad dommeren ønsker at se i ringen, 
samt hvordan man får den enkelte hund til at 
vise sig fra sin bedste side.
  Der blev tjekket tænder, øre og hunden 
blev vænnet til at blive berørt på kroppen 
af „fremmede“, der skal lyde en stor tak for 

en god træning og ikke mindst en hyggelig 
aften til ringtræning hos Hanne Bro Hansen, 
der havde fået Hans Bilde Sellerup til at 
hjælpe med det store hold. Der var en smule 
koldt, snevejr i den ene del af landet, tåge i 
den anden, men vi kom alle frem og der var 
nogle, som var glade for varm kaffe, da vi 
var færdige. Heldigvis består kageholdet, så 
der var friskbagt kage til alle, som blev nydt 
med stort velbehag.
  Tak for hyggelige timer i den grå klub.
  Morten Hougaard

Indendørs Ringtræning i Fredericia

Hans Bilde Sellerup kigger tænder på unghunden  
Cascabel, som er ejet af Finn Jacobsen fra Vildbjerg.
Foto: Jette Veggerby.

Vanen tro blev der afholdt to udstillinger i 
årets første måneder, nemlig udstillingen i 
Uldum og i Jægerspris. Udstillingerne var i 
år blevet rykket til februar måned, således 
de lå uden for jagtsæsonen og det havde helt 
sikkert noget at sige for Uldum udstillingen, 
da der var hele 16 hunde i år. Det var en 
rigtig dejlig dag, hvor vi havde fornøjelse 
af dommer Hanne L. Jensen, der havde 
en super tilgang til hundene og også tog 
hensyn til publikum, som også fi k en masse 
med hjem. Dagen sluttede med kaffe og 
hele 3 slags hjemmebagt kage i weimaraner 
hjørnet.
  Desværre kneb det også denne gang med 
deltagere til Jægerspris, da der kun deltog 
to hvalpe, men også her havde det været en 
hyggelig og lærerig dag.
Jette Veggerby.

Uldum udstillingen:
Korthåret weimaraner:
Bedste hvalp: Hunting Grey Star Norma 
Jean, Jette Veggerby, Hobro
BIR Junior: Weimaranus Sunrise Over 
Love, Joanna Stachura, Odense.
BIR: Huntess Astro, Hanne Bro Hansen, 
Børkop.
BIM: Gaby, Hanne Bro Hansen, Børkop

Langhåret weimaraner:
Bedste hvalp: Dena von der Landweer, 
Esben Rytter, Tørring
BIR: Stendyssens Snefrid, Karsten Furbo 
Lauridsen, Gredstedbro

Jægerspris udstillingen:
Bedste hvalp: Hunting Grey Star Osvald 
Helmuth (Bombay Sapphire), Susanne og 
Flemming Risegaard, Fårevejle

5-Klub vinterudstilling

Hanne Bro Hansen med BIR og BIM. Foto: Morten 
Hougaard.

Karsten Lauridsen med bedste langhårede Weimara-
ner. Foto: Morten Hougaard.

Joanna Stachura med bedste junior. Foto: Morten 
Hougaard.
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DANSK VIZSLA KLUB

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

www.danskvizslaklub.dk

European Cup Magyar Vizsla 2016

Generalforsamling
Dansk Vizsla Klub afholder ordinær generalforsamling søndag den 
12. juni 2016 i Vissenbjerghallen i forbindelse med FJD Udstillin-
gen efter endt bedømmelser

Dagsorden iht. klubbens vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Afl æggelse af formandens beretning
4. Afl æggelse af regnskab til godkendelse og decharge
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af to suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Behandling af indkomne forslag (se nedenstående forslag til 

lovændringer fra bestyrelsen)
9. Eventuelt

Forslag til punkt 8. skal være formanden i hænde senest 14. dage 
før generalforsamlingen.

Bestyrelsen Dansk Vizsla Klub.
Se i øvrigt hjemmesiden herom.

I år foregår arrangementet i Italien, i 
området mellem Livorno og Pisa, i dagene 
7.-9. oktober. Konkurrencen foregår som en 
markprøve (FT), men med solosøg. Sædvan-
ligvis med et slip på op til 15 minutter, hvor 
fejl i første minut er tilladt. Efter stand og 
rejsning skydes der over hunden, og der skal 
apporteres. Der er også vandapportering af 
and og en fremvisning/udstilling af hunden, 
hvor den skal vurderes at være en vizsla 
  Det er sædvanligvis et meget hyggeligt 
arrangement.
  For at komme i betragtning skal din hund 
være præmieret på dansk markprøve og 
have bestået en apporteringsprøve. Den skal 
også have været på en offi ciel udstilling.

  Hunde under 36 måneders alder kan del-
tage i Derby, hvor vi kan stille med et hold 
på op til tre hunde (en dags prøve). Hvis 
man stiller i Derby, kan hunden ikke deltage 
i den ”store” FT-prøve, som foregår over to 
dage. I begge konkurrencer tælles holdets 
resultater sammen, og såvel bedste hold som 
bedste individuelle hunde kåres. I FT kan vi 
enten stille med et blandet hold på op til fem 
hunde, eller med to hold, med hver på op 

til fem hunde (altså et korthårs og et ruhårs 
hold). 
  Interesserede bedes kontakte holdkaptajn 
Per Stouby.
Mere info: Facebook (søg ovenstående 
gruppe) og http://www.vizslaclub.it/18th-
magyar-vizsla-european-cup
Venligst 
Per Stouby, mobil 2482 2624, e-mail 
pstouby@hotmail.comMichael I marken ved en tidligere EC. Foto: Per 

Stouby.

Det danske hold samlet ved sidste års EC. Foto: Per Stouby.

www.fjd.dk
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DANSK BRETON KLUB

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

www.breton.dk

Hvordan laver man en vinder?

Interview med Derby vinder 2015, John 
Madsen, ejer og fører af Tjalfe.
John er 37 år gammel og arbejder pt. Som 
lastbil/service medarbejder ved kommu-
nen. Startede rent jagtmæssigt som klapper 
som 16 årig på godser. Kom i den periode 
i skolepraktik som skytte hvilket fangede 
rigtig meget, men da det var svært at skaffe 
en elevplads samt dårlige lønninger og 

usikre fremtidsudsigter, ja så blev det ved 
drømmen.

Mit jægerliv startede som klapper og lidt 
mark trampejagt. Jeg så i den forbindelse 
en del springer spaniels og labradorer.  Da 
jeg ofte hjalp en skytte, kom jeg som tak for 
hjælpen, også af og til med på andetræk og 
lidt småt jagter bare et par mand eller 4, og 

et par hunde og masser af fugle. Jeg elsker 
trækjagt på land, da jeg ikke er god til at 
sidde og fryse ude i en båd. Specielt duejag-
ten har min passion og jeg har været i både 
England og Sydafrika på duejagt.
  Min første hund var en springer spaniels. 
Hunden var et år gammel, da vi fi k ham og 
han var lidt af en opgave, da han havde fået 
smag for at stikke af under jagten med det 
vildt, der nu kom forbi. Det lykkedes mig 
aldrig at få det pillet af ham. Selv om sprin-
geren i princippet var en stødende hund, der 
højest skulle gå 20 meter fra mig, så må jeg 
erkende, at han helt selvstændigt havde ud-
videt sit arbejdsområde voldsomt. Han blev 
dog en god hund, specielt som apportør og 
familiehund, men der lå også mange timer 
bag. Det gør der jo altid, hvis du vil have en 
god hund uanset race. Vi havde ham i ni år 
inden hans lever og nyrer stod af, og det var 
lidt hårdt for os, i og med at vi ingen børn 
har så kommer dyrene tæt på os.
  Vi var så uden hund et års tid, men det var 
for stille. Vi savnede de små potetrip på gul-
vet, den våde snude … Jeg begyndte så at 
kigge på den næste hund, og jeg undersøgte 
en del stående hunderacer. Det som trickede 
mig var tanken om enkeltsmandsjagt – det 
at kunne gå en tur alene med hunden. Var 
omkring en masse af de stående hunde racer.
  At valget af hund er endt med en Breton, 
er det rene held. En gammel bekendt af mig 
og samtidig hundetræner, bad mig om at 
kigge lidt på den lille smarte Breton. Som 
han sagde, var fuld af jagt og havde energi 
til fl ere dages jagt i træk, kunne holde til 
jagt på ænder i koldt vand, og en fantastisk 
fuglefi nder. Samtidig mente han, at racen 
ville passe godt til mig som person og mit 
behov. Skal jeg være helt ærlig, så tænkte 
jeg i mit stille sind da han nævnte Bretonen, 
at det skulle det ikke være, for den havde jo 
ingen hale og lignede lidt en hyæne..!
  Jeg tror faktisk at min gode jagtkammerat 
var så forelsket i racen, at det kunne have 
været hans næste hund, hvis altså ikke hans 
alder havde været så høj.
  Så tænkte jeg, at der da ikke kunne ske 
noget ved at kigge lidt på racen. Først på 

Tekst: Allan Folmer Hansen
Foto: John Madsen og Mia Frank Madsen

John og Tjalfe.
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hjemmesiden hvor jeg fandt en Breton ejer i 
nærheden, Pernille, som jeg besøgte for at se 
på hendes to dejlige hunde. Så fi k jeg kon-
takt til et andet Breton bekendtskab, Gud-
mund, som sagde, at jeg skulle kontakte Jan 
Nielsen, hvis jeg ville se nogle af top hun-
dene indenfor bretoner. Da Jan var på vej til 
Sverige på rypejagt sendte han mig videre til 
Thomas Klit, som jeg senere besøgte og fi k 
set og hørt det meste om bretoner og settere, 
fordele og ulemper, og stille og roligt kom 
fascinationen, for den dejlige hund og ikke 
mindst størrelsen passende mig rigtig godt, 
og så lignede den jo slet ikke en hyæne. 
Næste stop var to besøg i kaffeklubben hos 
Jan og Winnie for at overvære lidt rendyrket 
Bretontræning, og ja så var der jo ingen 
tvivl, det skulle være en Breton.
 
Det var egentlig Winnie, som gjorde os 
opmærksom på, at Thomas Eg Severinsen 
lå inde med et kuld hvalpe fra en interessant 
parring. Jeg ringede til Thomas for at høre, 
om der var en hvalp til salg. Men da han for-
talte, at der var tre før mig på listen, så tabte 
jeg lidt modet. Rent egoistisk vil jeg selv 
kunne vælge og ikke skulle ”nøjes” med det, 
andre havde valgt fra. Da vi kom længere 
ind i samtalen siger jeg lidt henkastet, at 
det jo er en hanhund, jeg vil have og straks 
lyder det i den anden ende af røret: ”jamen 
så er du jo 1. vælger, da der indtil videre kun 
har været henvendelser på tæver”.
  Vi var så oppe og kigge på hvalpene en 
gang mens de var små, men vi anede ikke 
hvad vi skulle se efter. Vi vidste heller intet 
om de linjer, som lå bag. Så jeg kontaktede 
igen Thomas Klit, der kunne sige lidt om, 
hvad vi skulle holde øje med: aftegn, poter, 
øjne m.m. Da der skulle vælges for alvor, 
mentaltestede jeg på bedste formående de to 

hvalpe som faldt bedst i vores smag, og den 
klarede de begge. Så siger avler, Thomas 
Eg, at han syntes vi skal tage den der – altså 
Tjalfe – da den virkede mest selvstændig, og 
fordi den havde den der ekstra tænding og 
selvstændighed.
  Så ja, jeg har været grundig i min udvæl-
gelse, selvom jeg ikke vidste meget om 
jagten og prøveformen for den stående 
hund. Men takket være mange hjælpsomme 
mennesker i Breton klubben blev det et valg 
på et oplyst grundlag. Jeg lovede dog Tho-
mas Eg, at hvis der var noget prøve format 
i hunden og at jeg kunne fi nde ud af det, så 
skulle jeg nok stille Tjalfe på nogle prøver.
  Tjalfe er jo vores første hvalp, men for 
pokker han var vild. Hvis vi havde vidst det, 
så er jeg ikke sikker på vi havde haft ham – 
han kunne aldrig rigtig falde til ro og skulle 
helst bide i os. De første to måneder lå jeg 
meget med ham på gulvet ude i køkkenet, 
for den her hund skulle jo ikke i stuen! Og 
også for at få skabt noget kontakt med ham, 
og samtidig dæmpe hans DAMP, og så el-
lers bare hygge. På et tidspunkt forbarmer 
konen sig over os, og vi fi k begge to adgang 
til stuen, så der røg det princip. 
  Vi startede på hvalpemotivation hos Jan 
og Winnie, både for at komme ud og møde 
andre hunde, men også for at møde ligesin-
dede. Ellers handlede det i starten mest om 
renlighed og ikke så mange krav, bare lære 
hinanden at kende og blive trygge, gå små 
hyggeture hvor han skulle følge mig. Så gik 
vi stille og roligt over til sit og dæk, og det 
blev en del af den daglige træning. Så har 
jeg ellers brugt det jeg kender fra springer 
spaniels og dressurbanen. Noget som jeg har 
med fra springer spaniels tiden er det med, 
at de skal kigge på mig, når kommandoerne 
gives.

  En anden ting, jeg gør meget ud af, er et 
tydeligt kropssprog. Dvs. store tydelige 
bevægelse. Noget af det jeg har vægtet i 
min dressur er kontakt, og jeg forlanger hele 
tiden øjenkontakt f.eks. ved fodring og ved 
ind og ud af bilen, men også de gange, hvor 
jeg har fl øjtet ham stop for et dyr. Når han i 
starten kigger efter dyret, der fl øjter jeg ikke 
eller giver nogen kommandoer. Først i det 
øjeblik, hvor han vender sig og kigger på 
mig, sender jeg ham videre i søget eller kal-
der ham hjem Jeg bruger og har altid brugt 
godbidder til min træning, da jeg syntes at 
det er en god måde at belønne hunden på. 

I Tjalfes første forår begynder vi småt med 
marktræning. Ret hurtigt frigør han sig fra 
de andre unghunde og løber mere selvstæn-
digt. Faktisk kunne han godt blive træt af 
det, hvis andre hang på ham. Da vi rigtigt 
gik i gang med marktræningen, forgik det 
rigtig meget på store vildt tomme græsmar-
ker, hvor jeg har løbet sammen med hunden. 
Først og fremmest for at få bredden på, og 
selvfølgelig også for at støtte ham i hans 
vendinger. Det er nok ikke helt løgn, hvis 
jeg påstår, at jeg har slidt et par løbesko op 
sammen med Tjalfe.
  Jeg tror, at det måske har været en fordel, 
at der netop ikke har været vildt på marken 
til bremse hans søg og fart. Hvis jeg har væ-
ret usikker på, hvor langt jeg var i træningen 
af hunden, så har jeg konsulteret Thomas 
Klit, som altid ærligt har fortalt sit syn på 
sagen. Med hensyn til stand, så har vi startet 
med fi skestang senere med vagtler.
  Sin første stand på jagt/prøve, får han dog 
ret sent, da han ca. er et et år gammel. At 
han bliver så gammel skyldes primært, at 
jeg ikke har terrænger med fugle på. Det er 
på samme tid, at han får lov til at komme 

Tjalfe skuer ud over de store engarealer.
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med på lidt duejagt og lidt fællesjagt som 
apportør, dog uden at blive sluppet men for 
lige at snuse til jagten. Samtidig har jeg købt 
et årskort til Tipperne, og det er der han får 
sine første stande som er for bekkasiner. 
Samtidig med det kan jeg se, at han gerne 
vil hente det skudte vildt uanset, om det er 
krikænder, snepper eller bekkasiner(dobbelt) 
også selv om det er ude i siv, vand eller rør-
skov. På det tidspunkt begynder jeg at stole 
på ham rent apporteringsmæssigt. 
  Min plan var ellers, at han skulle have 
bestået apporteringsprøven inden han blev et 
år. Det gik også rigtig godt, men jeg havde 
for travlt og byggede for meget på. Så lige 
pludselig, inden for et par dage, stoppede 
han med at ville hente. Fra at hente alt til 
slet ikke at ville tage noget som helst – det 
var ikke sjovt. Så jeg måtte starte helt forfra 
med at lege med tennisbolde, senere med 
dummy, så med fjer på osv. – men altså helt 
forfra og bygge langsomt på, og jeg blev 
nok lige rigelig forsigtig. Vi taler her om et 
forløb på ca. to mdr. og apporteringsprø-
verne nærmer sig.
  Han begyndte at være der, hvor han skulle, 
men stadigvæk under, hvad han kunne 
førend det gik galt for os, så vi stillede ikke 
op. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det 
var Tjalfes måde at fortælle mig på: ”Nu går 
det altså for stærkt.” Men som sagt, da han i 

oktober måned begynder at hente bekkasiner 
m.m. så fi k vi begge troen tilbage og derfra 
fungerer det igen. Han har sidenhen bestået 
sin A prøve.
  At vi overhovedet kommer på Derby er 
takket være Thomas Klit, som gør opmærk-
som på, at han skal tilmeldes inden han er 
1 år. Det gør vi så uden helt at vide, hvad 
det er. For vi har aldrig set eller deltaget til 
en markprøve før, og om han når at blive et 
derby emne. Da 2. rate nærmer sig, konsul-
terer jeg endnu engang Thomas Klit, som 
mener at dommerne vil kunne lide hans stil, 
fart og hans måde at strække ud på. Men 
der skal lige arbejdes noget mere med selve 
fuglearbejdet, som ikke var i orden. Så det 
blev der gjort.

Så blev det Derby tid.. Jeg skal ærlig ind-
rømme at jeg gik lidt i panik, for 5 dage før 
Derbyet på en træningstur, ligner hans søg 
pludselig noget kludder og han lignede slet 
ikke sig selv. Han gik fugl op, og han prel-
ler! Hvad var nu det..? Heldigvis var træ-
ningsturen sammen med Jan (kaffeklubben), 
og han får overbevist mig om, at det nok 
skulle gå. Men to dage inden derbyet tog jeg 
for en sikkerheds skyld dog ud til en god 
ven, hvor der er godt med fasaner, lige for at 
se om vi var blevet klar, og det var vi. Men 
som sagt træningen op til selve Derbyet var 

ikke lige i skabet. Så med det i tankerne, 
tog vi af sted for at få en tur ud af det, og se 
hvad det var for noget, og så måtte det gå 
bedst muligt - og det gik jo meget godt.
Jeg har trænet i prøve sæsonen ca. to gange 
på mark imellem prøverne dog aldrig dagen 
før en prøve. Men jeg vil også sige at jeg 
måske træner hver dag. Med det skal forstås, 
at selv en lille gåtur er træning. Han skal 
også respektere og adlyde mig på hygge gå-
ture. Hvis han begynder at gå lidt på jagt for 
sig selv, så skal jeg lige have fat i ham for at 
fortælle, at det har han ikke fået lov til. På 
et tidspunkt bemærkede jeg, at han havde 
meget travlt med at komme ud af døren om 
morgenen, og samtidig med det kunne jeg 
mærke, at han blev lidt for selvstændig på 
marken i samme periode.
  Så gik det op for mig, at han lige skulle ud 
og jagte de eventuelle dyr, der havde sovet 
i vores have.. Så begyndte jeg at tage ham 
i snor og først lade ham komme ud, når jeg 
var klar, selvom det ville være nemt at lade 
ham tisse af selv. Så nogle af de ting, der 
skal fungere på marken, skal jeg faktisk 
også øve i hverdagsomgivelserne. F.eks. 
hvis han lige synes at katten skal jagtes lidt, 
så skal et NEJ stadigvæk respekteres. Tjalfe 
har indtil videre haft en alvorlig haretur.
  Da han var helt ung forsvandt han efter 
en hare ud over fl ere marker, da jeg havde 
fl øjtet STOP..!! en gang på ham, og han 
ikke lystrede, løb jeg alt hvad jeg kunne 
uden at kalde på ham. Da jeg endelig fi k fat 
i ham, blev han irettesat og blev båret hele 
vejen tilbage og dækket af i fl ere minutter 
(skulle selv lige have vejret) - nøjagtig dér, 
hvor han skulle have lystret fl øjten. Derefter 
øvede vi noget dæk og lydighed på fl øjten, 
og så gik turen hjemad. 
  Som første gangs ejer og føre af markprøve 
hund, har jeg brugt en masse tid og alt den 
hjælp og viden jeg har kunnet få. Jeg har 
suget alt det ind som de ” kloge ” har fortalt, 
og så har jeg fundet det som passer bedst til 
mig og Tjalfe. Om det er det der har gjort 
Tjalfe til en vinder, eller om det ligger i hans 
gener…? Jeg tror det har været et mix af 
det. Og ja, der har da været nogle bump og 
nogle knaster, der skulle høvles af under-
vejs, hvis ikke det var på hunden, ja så var 
det på føreren. Og dem kommer der sikkert 
fl ere af.. Men vi har nået meget mere, end 
jeg havde turde håbe på. Håber det fortsæt-
ter i fremtiden.. 
  Knæk og bræk derude..  
 På det afsluttende spørgsmål om hvad der 
vægter mest, prøvehunden eller jagthunden, 
indrømmer John at han i den grad er blevet 
grebet af prøvesporten men hunden skal 
stadigvæk fungere på jagt – det er jo der det 
starter og slutter – så 50 % til hver del.

Selv om man er derbyvinder kan man godt være med på bekasinjagt.
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Pointerklubbens mentorordning i funktion
I weekenden den 26.-27. februar afholdt 
Dansk Pointerklub med Thomas Kristensen 
som terrænleder et seminar for nye pointere-
jere i og omkring Højbjerg ved Rødkærsbro. 
  De spændte deltagere mødte op fredag den 
26. februar om eftermiddagen og blev ind-
kvarteret i et lille gæstehus i Højbjerg. Fire 
øvede hundeførere fungerede som mentorer: 
Carlo Nørtoft, Thomas Kristensen, Lasse 
Weberg og Anne B. Hansen. Det er en fi n 
sammensat mentorgruppe både hvad angår 
alder, erfaring og hundeførerstil. 
  Kursisterne var 5 yngre kvinder og 3 
mænd. De var alle ret ubeskrevne blade. 
To kom dog fra jæger- og hundefører-
hjem, og havde allerede snuset til området, 
mens andre var totalt uerfarne og slet intet 
forhåndskendskab havde til det at føre hund 
i marken. Det var således en ret uensartet 
gruppe, som mentorerne skulle undervise. 
Det gjaldt også, hvad angår de medbragte 
pointere. Den yngste hund var en hund på 
5 måneder, mens den ældste var over tre år 
gammel
  Hele kurset var en rigtig god blanding af 
teori og praksis, og straks efter ankomst og 
indkvartering drog gruppen i markerne lige 
omkring gæstehuset i Højbjerg. Her kunne 
undervisningen starte i praksis på dejlige 
marker, som var velbesat med vilde parhøns. 
  Efter fælles middag fredag aften startede 
den teoretiske del af undervisningen, idet 
man havde inviteret Erik Petersen til at tale 
om både fælles markprøveregler, føring 
af hund i marken og udstilling. Erik er en 
meget dygtig og erfaren hundemand på alle 
fronter, og han gjorde et grundigt arbejde. 
Med sin lune undervisningsstil holdt han 
deltagerne i ånde til efter midnat.
  Thomas startede lørdagen klokken godt 9 
med at undervise i føring af hund i marken. 
Med sin medbragte tavle og kridt ridsede 
han op, hvordan man skulle gå i marken, 
og hvilke fælder og vanskeligheder, der 
kunne opstå. Nu var Carlo også til stede, og 
han indgik i en pædagogisk meget givende 
sekundering med Thomas. Gennem det 
samspil de to havde, kunne kursisterne også 
opleve, hvordan to dygtige hundeførere ikke 

altid ser ganske ens på tingene. For engelske 
hunde kan der godt være fl ere gode veje til 
et godt resultat.
  Kursisterne havde hele tiden lejlighed til 
at stille spørgsmål og gribe ind, hvis der 
var noget, de ikke havde forstået eller gerne 
ville have uddybet. En af de kvindelige 
deltagere gav udtryk for, at det var dejligt 
at få en sammenhængende fremstilling af 
hele emnet ”at føre hund i marken”. Alt for 
ofte havde hun oplevet at få vidt forskellige 
og ret kategoriske svar, når mere erfarne 
hundeførere giver råd fra sig. Dejligt nu at 
få tingene sat ind i en større sammenhæng. 
  Ved 10-tiden drog vi så atter i marken. 
Denne gang til store stubmarker ikke langt 
fra Bjerringbro. På kurset blev hundene 
sluppet enkeltvis, så instruktionen kunne 
målrettes mod den enkelte hund. Atter var 
markerne passende besat med vilde parhøns, 
og Thomas gjorde en stor indsats for at give 

alle hunde chance for fugl. Det lykkedes 
ham. Sidst på dagen lykkedes det også for 
den sidste hund. 
  Thomas og Lasse gik et instruktions-slip 
med Quincy og Ural for at kursisterne også 
kunne se, hvad det hele gerne skal ende 
med. Og her fi k de så også at se, at selv vin-
derklassehunde også skal dresseres og ikke 
altid følger førerens ønsker. Også dette blev 
på en fi n måde trukket ind i instruktionen. 
  Som udefrakommende observatør kan jeg 
kun sige, at mentorordningen i den form, 
som jeg oplevede den her, virker som en 
rigtig god ide. Det var en fornøjelse at op-
leve mentorernes indfølende instruktion. En 
rigtig fi n blanding mellem teori og praksis. 
Mentorerne var dygtige til straks at koble 
teori på det, de uerfarne førere lige havde 
set deres egne hunde gøre eller ikke gøre. 
Mellem slippene brugte Thomas og Carlo 
tid på at give grundig vejledning i løsning af 

Carlo instruierer. Foto: Hugo Jensen.
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De lyttede til jægerformanden- vintermøde 2016

På vintermødet for 2 år siden var Danmarks 
Jægerforbund nyvalgte formand Claus Lind 
Christensen inviteret til at give os et indlæg 
om, hvorledes ser DJs formand, FJD som 
deltager i jægerforbundet arbejde for mark-
vildet, og hvorledes bevarer vi agerhønens 
antal, samt jagten på denne?
  Derfor havde klubben igen i år inviteret 
Claus Lind, for at få en orientering om, 
hvordan han ser på vilkårene for vores 
markvildt, især for agerhønen og haren, som 

er de to mest trængte arter. 
  Claus oplyste, at der er dannet 56 mark-
vildtlav fordelt over hele landet, de dækker 
lidt over 500 ha. For at rådgive disse lav, er 
der udarbejdet en forvaltningsplan, der spe-
cielt er møntet på hare og agerhøne. Lige-
ledes er der frem til 2017 oprettet mulighed 
for projektrådgivning, markvildtrådgivning 
og deres arbejde, især med landmændene.
  Med hensyn til udsætninger, så er det 
regler for udsætninger, og de skal til enhver 

tid følges til punkt og prikke. Der forsøges 
at få en lempeligere regel for udsætning til 
henholdsvis vinderklasser og DM. Jagttiden 
på agerhønen blev diskuteret. Her mente 
Claus, at der ikke ville ske en totalfredning 
af agerhønen. Han så en mulighed for at få 
en udvidelse i stedet for.
  Efter biksemaden gav Jane Mortensen os 
et indlæg omkring udstilling og bedøm-
melse af vore hunde, samt hvad vi bør være 
opmærksom på i avlen. Hun hæftede sig 
specielt ved hundens bevægeapparat, hertil 
fi k hun hjælp af Allan Diederichsen, der 
anbragte sin hund på bordet, så Jane kunne 
vise hundens perfekte ben stillinger. 
  Ved halv tretiden afsluttede formanden 
med at sige tak for i dag og kom godt hjem.

Deltagerne hørte Claus Lind fortælle om markvildtprojektet. Foto: Bent Olsen.

Efter frokost fortalte Jane Mortensen om eksteriørbed-
ømmelse. Foto: Bent Olsen.

de problemer, vi lige havde set. 
  Jeg fi k et så godt indtryk af arrangementet, 
at jeg ikke betænker mig på at anbefale det 
til andre FJD klubber, der ikke allerede har 
noget lignende. 
  Hugo Jensen.

Der blevet taget godt hånd om de nye hundeførere. 
Foto: Hugo Jensen.

DPK Familieweekend 2016
Sæt Kryds i kalenderen til Dansk Pointer Klub Familie - Weekend der holdes i 
Salling,lørdag den 18. og søndag den 19. juni 2016.
  Standkvarter: Salling Jagtforenings Klubhus, Viumvej 22. 7870 Roslev. sallingjagt-
forening@gmail.com, hvor der er mulighed for opsætning af telte og campingvogne fra 
fredag eftermiddag Kl. 16.
   Alternativ overnatnings muligheder: Roslev Vandrerhjem Viumvej 8, Roslev 7870 
Telefon. +45 97 57 13 85, Mail: roslevva@post11.tele.dk  Afstand: 2.2 Km.
  Glyngøre Camping & Hytter Sundhøj 20 A, Glyngøre 7870 Roslev Tlf. +45 97 73 17 
88 Web: www.glyngore-camping.dk post@glyngore-camping.dk Afstand: 12 Km.
  Endeligt program for Dansk Pointer Klubs Familie-Weekend 2016 vil blive annonceret 
senere. M.V.H. Familieudvalget.
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Træningsdag i det sønderjyske.
Søndag den 21. februar mødtes en fl ok poin-
terfolk på Grammingtoften i Sdr. Hygum. Vi 
var en lille snes stykker og lidt fl ere hunde. 
Alle var lidt bekymret for vejret, der var 
lovet hård vind og regn fra middagstid. Vi 
startede på store stub og græsmarker, hvor 
hundene fi k lov til at vise hvad de kunne, 
men uden dog at fi nde fugl.
  Medens vi skiftede terræn kom den lovede 
regn, den varede dog ikke længere end 
køreturen. Nu fandt vi fugle. Det lykkedes 
for de fl este hunde at komme for parhøns, 
med mere eller mindre succes. Hen på ef-
termiddagen inden regnen rigtig tog fat, var 
både hunde og folk trætte, hilste af, og drog 
tilfredse hjemover. 
  Dagens glædelige overraskelse var at gense 

Poul Mølvad Jørgensen, han bliver næste 
gang han holder fødselsdag 87 år, ikke desto 
mindre gik han sammen med sin unghund 
tre lange slip uden at tabe pusten.
Venlig hilsen Bent Olsen

Kongens Hus
Forår 2016. Vi havde en fi n weekend på 
Kongenshus Hede med godt vejr og alle nød 
den skønne natur.
  Der var stor tilslutning og over to dage fi k 
omkring 70 jagthunde  god træning. Der 
blev set en lille fl ok agerhøns. Med tak til 
alle Jer der mødte op. Jens Have

Træning på Sjælland
21 hunde og næsten lige så mange gode 
hunde-førere deltog i 1. træningsdag på 

Sjælland.
  Så opdelt i to hold med Niels og med Claus 
og Poul drog vi ud på store marker, for at se 
hvor vores hunde var nået til i træning og 
lydighed.
  Mange af os fi k svar, så vi kunne arbejde 
videre hjemme. Andre fi k en andens vurde-
ring på sin hund. Netop de punkter er nok 
det væsentligste ved sådan en dag.
  Alle fi k vi godt selskab og herlige marker, 
og det er jo heller ikke uvæsentligt.
  Nu kan vi bare glæde os til næste træning 
på lørdag.
  Med venlig hilsen Peter 

Dejlige træningsdage

Over: De sjællandske deltagere i træningsturen. Foto:   Under: Deltagerne i det sønderjyske. Foto: Bent Olsen.

Som sædvanlig var der mange med på heden. Foto: Birthe Have.

www.fjd.dk
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Klubredaktør:
Harris Jensen, Ramsevej 24, Bøjden, 
5600  Faaborg. Tlf. 24 98 44 78
e-mail: haki2656@gmail.com

www.engelsksetterklub.dk

Vinteraktiviteter
For de fl este danske hundefolk med for-
kærlighed for engelske hunde er vinteren 
en stille tid. Nogle er så heldige, at de kan 
dyrke sneppejagten helt frem til 31.januar, 
men de fl este må nøjes med jagt på farve-
strålende fasankokke og trækjagt på duer 
og gæs. Sidstnævnte jagtformer er nu i 
øvrigt ”ikke så ringe endda”; det er godt for 
sjælen (og spændende) at sidde på et godt 
due- eller gåsetræk, og kokkejagterne er ofte 
ensbetydende med hyggeligt socialt samvær. 
Måske ligger der i tilgift en rød ræv på 
paraden sammen med en håndfuld (næsten) 
ligeså røde kokke. 
Og jeg er sikker på, at vore engelske hunde 
nyder enhver jagt, - uanset form.

Vintermøder
På det jyske vintermøde i Herning var mødt 
25 medlemmer, som hørte formand Erling 

Foto: Kenneth Asmussen.

Hvornår er det min tur? Foto: Kenneth Asmussen.

Clausen og Erik Petersen, DKK fortælle om, 
hvad der aktuelt er på dagsordenen i FJD, 
DJU, DUV og DKK.
Erling fortalte bl.a. om det nye forslag om 
en ”mellemklasse” på markprøverne (se 
Jagthunden 1). Forslaget fandt ikke synder-
lig tilslutning blandt mødedeltagerne.
  Det blev ligeledes drøftet, om betegnelsen 
IFF (ikke for fugl) burde afskaffes.
Erik gav en status på det kommende VM for 
stående hunde, der som bekendt afholdes 
i Danmark til oktober. Han bekendtgjorde 
også, at han ved næste valg til DKK ikke 
genopstiller.
  På Sjælland blev vintermødet holdt hos Sø-
ren Rydal Gotthard, som glædede sig over, 
at der var pæn tilslutning til mødet. Også her 
deltog Erling Clausen med en redegørelse 
om situationen i ”den stående hundever-
den”. Hovedprøven 2016, FJDs jubilæum 
i 2017 og mødedeltagernes oplevelser på 
efterårets prøver var andre temaer på mødet.

Udstilling i Frederiks
Udstillingen i Frederiks 12.februar blev 
afholdt i samarbejde med de øvrige engelske 
specialklubber. I alt 43 hunde deltog i udstil-
lingen, men kun fi re engelske settere var 

Foto: Kenneth Asmussen.

www.fjd.dk
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tilmeldt. To i babyklasse og to i brugsklasse. 
Det er da værd at nævne, at Line Clausen 
mødte med to hvalpe, som begge opnåede 
SL (særdeles lovende).

Marktræning
Fællestræning på marken har været afholdt 
på Fyn, Kongenshus Hede, ved Bramming 
og på Sjælland.
  Træningen i februar er vel først og 
fremmest en øvelse, der går ud på at give 
hundene et fysisk og konditionsmæssigt løft 
ovenpå vinterens stilstand. Men det er også 
en glimrende mulighed for nye hundeførere 
til at få en praktisk introduktion til markprø-
vesportens glæder. Og har man en unghund 
er det oplagt, at lade denne opleve stemnin-
gen med mange fremmede hunde og åbne 
marker. Hyggeligt vintermøde på Sjælland. Privat foto.

To særdeles lovende hvalpe i Frederiks. Foto: Poul 
Aagaard.

Deltagere på marktræning på Fyn. Foto: Marrit Stærkær.

Sommermånederne er som bekendt også en 
”stille tid” for vore engelske hunde.
Heldigvis er der rundt om i landet masser af 
muligheder for at holde hundene i gang på 
diverse apporteringskurser i forskelligt regi.
  Det er god aktivering af hunden, og for 
føreren er det ensbetydende med positivt og 
hyggeligt samvær med andre hundeførere.

I regi af ESK afholdes der træning følgende 
steder:
Sjælland: Der trænes 30.april og 8.juni kl. 
18.30 hos Søren Gotthard, Egemosevej 4, 
Næstved.
Fyn: Første gang 13.april kl. 19.00 hos 
Svend Buchave, Ståbyvej , Nr. Broby. Der 
trænes 10 gange, og træningen er åben for 
alle racer.
Se i øvrigt www.engelsksetterklub.dk  for 
evt. yderligere træningstilbud.

Tid til apporteringstræning Begge fotos: Patrick Eggers.

Runde fødselsdage

Haakon Skov 70 år d. 20. marts.
H.P. Clausen 60 år d. 29. marts.

Se nærmere omtale på klubbens 
hjemmeside.

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

www.dgsk.dk

Fra hvalp til voksen jagthund

Det var temaet på Vinter mødet den 17. 
januar det blev afholdt i Bramdrupdamhal-
len ved Kolding. 
  Søren Mulvad Johansen holdt foredrag om 
hvordan han dresserer sine hunde fra hvalp 
til voksen jagthund. Søren har i Sverige 
opnået et fantastisk godt ry som dressør og 
træner, ligesom han har mange fl otte place-
ringer med sine hunde.

Sørens første hund i ungdommen blev en 
ruhåret gravhund Luffe, den var der plads 
til i familiens mascot. Søren voksede op i 
København med Luffe og der var det vigtigt, 
at hunden blev lydig for eller ville den ikke 
leve ret lang tid ved Frederikssundsvej. Den 
skulle blive på fortovet og skulle sprudle af 
glæde. Derfor blev grundstenene i Sørens 
dressur Konsekvent –vedholdende - og 
meget kærlig 
  Søren havde to af sine hunde med som det 
fremgår af billederne, Lisa på 14 måneder, 

tysk jagtterrier og Spartakus på 12 mdr. 
en Ruhåret. Søren bor nu i Sverige ca. 100 
km. Vest for Stockholm, på en herregård 
med 700 ha jagt, så han har helt lagt sangen 
på hylden og foretrækker udelivet med 
hundene. 
  Han kræver nærhed og tæthed med sine 
hunde kærlighed og ros og har det sjovt med 
sine hunde.
  Sørens mente også at der var mange dyg-
tige dressører i GS. -klubben 
Sørens hunde har normalt megen frihed, han 
har dem både ude og inde, men mest inde.
Vigtigt, at hundene også har fri, især når de 
er hjemme, kan nærmest virke ulydige når 
de er hjemme. Søren anvender fl øjten med 
tydelige og entydige signaler indkald – kon-
takt – vendesignal.
  Søren tager udgangspunkt i individet, er 
den hår eller blød, kræver indkald (liv eller 
død) fra omkring 3. måneder. En god dres-
søre kan gøre skade, kan trylle med materia-
let i hundene man som dressør være bevidst 
omkring hundens psyke forklarede Søren.  
  Hunden er virkelig glad for mig, så kan 
man godt være lidt hård ved hunden hvis 

den har forbrudt sig, blot man er retfærdig 
og kærlig. Tydelighed er det vigtigste i dres-
suren.
Alt i dressuren drejer sig om ”energi”: ros 
99% og justeringer ris 1% 
  Søren roser, klør og masserer sine hunde, 
ikke så megen klappen, tager dem op indtil 
de slapper af. Man skal have det sjovt med 
sine hunde – respekterer individet.
Skematisk opstillet er der søjler Jagtlyst og 
dressur, dæk- skal altid være i orden.
  Ved tre måneders alderen skal indkald være 
på plads – man leger med hunden, sætter 
den på plads ved ja og nej. Går man i gang 
for tidligt, kan man ændre hunde og når 
ikke at se hvordan dens temperament etc. er. 
Stand er ønskværdig ved 6 – 7 måneder, bør 
max være et år. Omkring søget så må hunde 
ikke stikke frem - sker dette, må den kaldes 
hjem og på plads. Vær konsekvent er alfa og 
omega. 
  Resultat skulle gerne være en hund der kan 
fi nde fugle og som jager for mig. Dette var 
noget at det, som jeg bed mest fast i.
  Der var stort applaus og en del spørgsmål 
til Søren efter hans foredrag.  

Søren Mulvad fuld engageret i den levende forelæs-
ning - i gang med at demonstrere resultaterne af sin 
dressur på Lisa og Spartakus. Foto Flemming Nielsen.

Deltagerne lytter interesseret.. Foto Flemming Nielsen. 

www.fjd.dk
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DGSKs Forderby den 6. marts ved Kolding

Der var tilmeldt 15 ekvipager, Henrik Gejl Christensen var Terrænleder og dommer var Leif Andersen.
  Det var gode varierede terræner med masser af fugle, og dertil var vejret fi nt.
  Resultatet: 1. vinder blev Molly ved Henning Rasmussen. 2. vinder Åens Isak ved. Rene Madsen. 3. vinder Vaskjær Cora ved Lorentz 
Clemmentsen.

Deltagerne med de deltagende hunde umiddelbar forinden prøven. Foto Henrik Gejl Christensen. De vindende hunde med 1. vinder til højre. bagerst 
dommerne. Foto: Henrik Gejl Christensen.

Den 13. og 14. februar Inviterede Engelsk 
Setter Klubben i Danmark til træning på 
Kongenshus Hede, vi var en del Gordon 
Setter folk der deltog en af dagene. Et 
fantastisk terræn for de engelske hunde, jeg 
var der lørdag den 13. et rigtig fl ot vejr, som 
det fremgår af billedet. Tak for hyggeligt 
selskab til klubmedlemmerne og deres fi ne 
hunde, godt at møde denne åbenhed!
  Den 27. februar var fem Gordon Settere på 
lokal markprøve hos Kronjyllands Jagtfor-
ening med Peter Jensen som prøveleder, 
også en spændende dag hvor vores hunde 
fi k gode udfordring sammen med andre 
engelske racer.

Træning i februar

Kongenshus Mindepark: Det første hold hunde på vej ud på heden. Foto Flemming Nielsen.

Her er de fem deltagende hunde ved Kronjyllands Jagtforenings lokalprøve. Foto Flemming Nielsen.

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

www.irsksetterklubben.dk

Fremgang for Sverige og de røde Irsksettere
Amir Saidizand vandt med sin Irske setter 
tæve Remkilens Qwiss SE44615/2012 (kal-
det Lexus) i Sct. Hubertusklassen ved VM 
for stående fuglehunde i Toscana, Italien. 
Tillykke Amir og Lexus! Hele Europa inte-
resserer sig for vores type af Irsk setter, som 
har en naturlig reviering, præcise fugltag-
ninger, samt at hundene holder sig til jagt, 
også i en høj alder. De fl este af hundene, 
holder normalt op med at konkurrere ved 
seks års alderen. I Sct. Hubertus deltager en 
ekvipage fra det kontinentale hold og en fra 
det Britiske hold. For det Britiske hold var 
det Amir, som repræsenterede Sverige.
  Der har aldrig været så stor fremgang for 
Irsk setteren i VM som i 2014, hvor Amir 
Saidizand blev 1. vinder i Sct. Herbertus 
med Remkilens Qwiss.
  Der var fremgang for fl ere Irske settere. I 
konkurrence om bedste Britiske fuglehund 
placerede Irsk setter hannen Chim Ros 
Furlan, med fører Gerzinec Franko, fra San 
Marino sig som 2. vinder ved VM. 
  Selv lykkedes det mig, at placere mig 
som nr. 4 individuelt med Red Garlic´s 
Juici Fruit (S65775/2007), efter to dages 
hårdt arbejde i de Italienske alper. Højden 
var mellem 600 og 800 meter, det var som 
at slippe hunden ved bunden af Dundrets 
slalombakke, eller den mest stejle bakke 
i Funäsdalen, og siden afslutte søget på 
toppen, 15 min. senere. En dag blev det 
syv slalombakker for mig, dagen efter var 
vanskelig. Dommerne fulgte slippet med 
kikkerter og to sidedommere som var i god 
kondition sprang op af bjerget. Red Garlic´s 
Juici Fruit erobrede fremragende, Tres Bon 
og blev placeret som nr. 4 individuelt i VM.
  Der var godt med fugle, agerhøns, redlegs 
(rødben/agerhøns) og fasaner i vidunderlige 
levesteder til småfugle at overleve i, små 
landbrug, stenmurer, hække, kartofl er og oli-
venlunde. Markerne som vi gik på ved VM, 
var skænket af det Italienske jægerforbund 
som prøvemarker. Det er mange minder man 
har med sig hjem. Et af dem er marken som 
jeg fi k lov at gå på i min Hubertus prøve, en 
stejl slalombakke med rødkløver, tusindfryd 
og et strålende vejr, syv fuglesituationer - to 

vilde agerhønse fl okke og en fasanfl ok, samt 
14 redlegs fordelt på fi re situationer. Tre 
skud og ingen placering - men en kæmpe 
oplevelse. Til næste år bliver jeg drillet af 
Amir, for er der noget jeg vil vinde, så er det 
Sct. Hubertus. 
  VM begynder med, at man har et før VM, 
kaldet Middelhavs Cup som går over to 
dage. I Middelhavs Cup blev jeg place-
ret som bronzevinder med Red Garlic´s 
Juici Fruit. Efter et fantastisk markarbejde 
præsenterede hun en fl ok på 13 agerhøns, en 
meter frem foran næsen, og mere præcis kan 
man ikke være. Hun fi k en Reserve Cacit, 
og placering som 2. vinder, excellent.
  Red Garlic´s Gourme (S39191/2005H) 
erobrede excellent i en alder af ni år, og Red 
Garlic´s Epixe erobrede et Tres Bon.
  Nu er Europa moden for vores Nordiske 
Irlandske settere, med blod fra amerikanske 
linjer. Europa oplever, at vi har større, mere 
harmoniske og typiske Irsk Settere med fart, 
stil og fugltagninger i smuk stram stand. 
Det er tiden for at planlægge næste store 

eventyr, RED CLUB IRSK SETTER Ho-
vedprøve i Frankrig i marts 2016.  Agneta 
Andersson.

Efterskrift.  
Hvad var det så for en IS, som Amir Sa-
idizand vandt VM i Sct. Hubertus sammen 
med? 
  En god blanding af gode jagthunde fra 
fl ere lande som Norge og Sverige, blandet 
med importer fra fl ere forskellige Irske 
hunde, her iblandt Moanruad Sapphire og 
fra Amerika gennem Janås Arrac. Af Dansk 
opdrættede IS ses om oldemor, på farsiden 
DK25155/92 Kragereden Nitouche, og 
som tipoldefar på morsiden DK04037/91 
Zico, begge hunde opdrættet på rigtig gode 
jagthunde linjer i Danmark i halvfemserne. 
Remkilens Qwiss er i øvrigt opdrættet af 
Thore Sandstrøm, Sverige. Mange Svenske 
og Danske IS er i disse år, en god blanding 
af internationale og nationale hunde. Palle 
Krag. 

Agneta Andersson med to af de i artiklen omtalte hunde, SJCH Red Garlic´s Juici Fruit, og på plænen SUCH 
– NUCH – SJCH – NJCH og NMWF-10 Red Garlic´s Gourme, fotograferet af Palle Krag, ved udstillingshallen i 
Frederiks 2013.

www.fjd.dk
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Årets Irsksetter DKJCH – DKUCH Mårups 
Storm DK13101/2011, ved Søren Gott-
fredsen, (Rosendales Sam - Mårups Klip). 
Storm blev udstillings champion, i foråret 
ved DISKs udstilling på hovedprøven, 
og 1. vinder på DKKs vinderklasse ved 
Vildbjerg, og har tidligere to 2. vinder 
placeringer på DISKs forårs og efterårs 
vinderklasser. 

Årets unghund DK09935/2013 Bomstærk 
Snelly G, (Red Garlic´s Red Onion Mix – 
Esex), ved Per Christophersen, bliver en 
værdig vinder af titlen som Årest unghund. 
Snelly har samlet i alt tre 1. præmier, og 
en 2. præmie i unghunde klasse, inden den 
blev to år. Derudover har Snelly opnået 1. 
præmie i brugsklasse ved DKKs markprøve 
i efteråret ved Rødby.  
  Dansk Irsksetter-Klub ønsker årets bedste 
IS, stort tillykke med opnåelsen af de fl otte 
titler.

Årets Irsksetter Årets unghund

Gruppe 7 dommer.
Udstillingsdommer Gunnar Jensen har 
bestået eksamen som dommer for alle racer 
i gruppe 7, og er blevet godkendt dertil af 
DKK. Gunnar startede for 16 år siden med 
at dømme Irsk setter, og har i årene siden, 
efterhånden skaffet sig eksamens papirer på 
alle racerne i gruppe 7.
  Gunnar er et super aktivt medlem af DISK. 
Ud over at dømme mange udstillinger hvert 
år, har Gunnar i mange år, også påtaget sig 
jobbet som prøveleder, ved DISKs hoved- 
og apporteringsprøver. Med sin kennel 
Kirstinekjær´s opdrætter han rigtigt gode 
jagthunde, der sagtens kan klare sig, blandt 
de øvrige bedste engelske stående hunde. 
Derudover har Gunnar deltaget i bestyrel-
sesarbejdet, de seneste mange år som kas-
serer, og sidder nu med i forskellige udvalg 
under DISK. 
  Dansk Irsksetter-Klub ønsker Gunnar til-
lykke, og håber det må blive til gavn for de 
Engelske racer.
Palle Krag.

: Gunnar Jensen er af DKK blevet godkendt til at 
dømme alle racer i gruppe 7 på udstilling. Foto Birte 
Jensen.

På trods af en lidt bidende vind fra nordøst, 
var der mødt næsten 20 entusiastiske engel-
ske jagthunde fører, med Deres håbefulde 
IS. Retfærdigvis skal det siges, at der var 
et par andre racer imellem de mange hunde 
der deltog. Alle var velkommen og alle blev 
mødt af et veldækket morgenkaffe bord i 
Jagthytten på den skønne historiske Neb-
begård, ved Rands fjord. 
  Efter morgenkaffen og fotograferingen, 
kørte alle i marken, og delt i to hold, blev 
der trænet på livet løs, til først på eftermid-
dagen. Der blev set mange høns, og enkelte 

fasaner i luften, og der var mange gode 
muligheder for at respekterer hare, da be-
standen i området er god. Da træningsdagen 
sluttede ved 14,30 tiden, blev der budt på 
dejlig varm suppe, der var medbragt af Birte 
og Gunnar Jensen. Suppen var en særdeles 
velkommen frokost menu, til at varme sig 
på, efter dagens kølige anstrengelser.
  En stor tak til Lili og Svend Aage Jensen, 
Birte og Gunnar Jensen for tilrettelægning 
af en ualmindelig fi n træningsdag, med 
mange gode hunde 

Jagthundetræning ved Fredericia

Deltagerne fotograferet foran Nebbegård, der er en gammel hovedgård, som første gang nævnes i 1354. Det 
var på Nebbegård, at Valdemar Atterdag endelig kom til en overenskomst med de Holstenske grever. Nuvæ-
rende hovedbygningen er opført i 1660 og ombygget i 1770. Nebbegaard Gods er på 230 hektar. 
Foto Lili Jensen.

Apporteringstræning på Fyn ved Helge 
Knudsen, starter som sædvanligt ved Søby-
søgård, torsdag den 26. maj, 2. juni, 9. juni, 
16. juni, 23. juni, 30. juni, 2016.
  DISKs apporteringsprøven bliver afholdt, 
Søndag den 3. juli 2016. 

Apporteringstræning, Fyn

FJD-udstilling
Husk FJD-udstillingen og DISKs generalforsamling i Vissenbjerg d. 12. 
juni. Se annoncerne andet sted i bladet.

www.fjd.dk
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Der var som sædvanlig god tilslutning til de 
”Stående Engelske Jagthunde Racers” ud-
stilling i Alhede Hallerne i Frederiks denne 
februar aften. Cirka 40 - 50 hunde deltog, og 
meget overraskende, var der slet ingen del-
tagelse af Gordon settere. Der var tilmeldt ni 
IS, lidt mindre end i 2015. I år var inviteret 
Rune Tyvold fra Norge, til at dømme alle 
racer med undtagelse af Pointer, der blev 
bedømt af udstillingens medarrangør Erik 
Pedersen, Viborg.
  Bedst i racen blev Bjerkaasen´s Bs-Siff 
DK03265/2015, opdrættet i Norge af Bjerke 
Elisabeth Haukaas, ejet og ført af Heidi 
Nørgaard Jensen, Siff fi k excellent, blev 1. 
vinder med CK, fi k udstillingscertifi kat, og 
blev BIR. I kampen om udstillingscertifi -
katet hos tæverne deltog også Kragereden 
Moneypenny DK03588/2010, ved Palle 
Krag, der havde fået excellent, var blevet 1. 
vinder i brugsklasse og fi k CK kvalitet, men 
måtte her ”nøjes” med reserve certifi katet. 
  Bedst i modsatte køn blev udstillingens 
eneste IS hanhund, der var tilmeldt i brugs-
klasse, Heggelifjellets Rix DK 04760/2014, 
opdrættet i Norge af Jan Roger Hegli, ejet 
og ført af Knud Hansen, Rex fi k excellent, 

blev 1. vinder med CK, og fi k udstillingscer-
tifi kat samt BIM.
  Freja DK16870/2008, ved Per Christopher-
sen, havde i forvejen to udstillingscertifi ka-
ter fra tidligere udstillinger, men den Norske 
dommer Rune Tyvold syntes ikke, at Freja 
havde kvalitet til at opnå CK, og blev place-
ret som 2. vinder i brugsklassen for tæver. 
  DKJCH Vilslev Kari DK19389/2011, ved 
Flemming Vilslev, der på udstillingen i Vis-
senbjerg sidste år fi k excellent, og blev bedst 
i modsat køn, samt tildelt udstillingscertifi -
kat, blev af den Norske dommeren takseret 
til et very good. Nok lidt skuffende for både 
Freja og Karis ejere.   
Vilslev M.Zoe DK05812/2016, ved Flem-
ming Vilslev, blev i juniorklasse tildelt ex-
cellent, og blev første vinder, dog uden CK.
  Alle hunde fi k på udstillingen avls godken-
delse, da ingen hunde blev præmieret med 
mindre end excellent eller very good. Stort 
tillykke til alle deltagere. En fuldstændig 
præmieringsliste kan ses på Dansk Irsk-
setter-Klubs hjemmeside, under rubrikken 
udstillinger.
Palle Krag.

Generalforsamling i DISK. 
2016
Dansk Irsksetter-Klub afholder ordinær 
generalforsamling søndag den 12. juni kl. 
14.30 ved Vissenbjerg hallen, Idrætsvej 3, 
5492 Vissenbjerg.
  Generalforsamlingen afholdes i forbin-
delse med Fjd. Udstillingen, når denne er 
afsluttet. 
Dagsorden i henhold til klubbens love § 12
Valg af dirigent
1. Valg af referent
2. Valg af 2 medlemmer til underskri-

velse af protokollen 
3. Valg af stemmetæller.
4. Fremlæggelse af formandens beret-

ning til godkendelse
5. Fremlæggelse af revideret regnskab 

til godkendelse, samt beretning fra 
jubilæumsfonden.

6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleant. På valg er Per Pedersen 
(modtager genvalg) Brian Hinge Krog 
(modtager genvalg). Valg af suppleant 
nuværende Ulrik Kjærsgaard

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
(Nuværende Torben Reese – Jørgen 
Jensen)

9. Eventuelt
  Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være Formanden i 
hænde senest 4 uger før generalforsamlin-
gen.
Kandidatforslag skal være stillet af mindst 
3 medlemmer, hvis navne kan offentlig-
gøres.
På bestyrelsens vegne. 
Erik Rimmen.

Engelske jagthunde i Frederiks

Fra venstre: Heidi N. Jensen med bedst i racen Bs-Siff, Dommer Rune Tyvold, Norge Knud Hansen med bedst i 
modsat køn Rex. Foto Palle Krag.

Træningsdage på heden
Kongenshus Mindepark var igen i år, et mål 
for mange medlemmer af Dansk Irsksetter-
Klub, den sidste weekend i februar. Det var 
fantastisk fl ot vejr, til at konditions træne sin 
jagthund, og øge sit eget kondital lidt. Her 
i jubilæumsåret må vi stramme os lidt mere 
an, for at repræsenterer racen på diverse 
prøver og vinderklasser, på den bedst mu-
lige måde.
  Vi takker Brian Krog og hans medhjæl-
pere, for tilrettelæggelsen af denne trænings 
weekend, og glæder os til næste år.

Morgen parole ved Kongenshus lørdag, (Foto Birte Jensen)
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Jagtprøven er i hus, og skydeprøven bestået. 
Cecilie er ør i hovedet af gang på gang at 
gennemarbejde de mange jagtprøvespørgs-
mål på computeren, og hendes far øm i 
armen af at betjene lerduemaskinen bag fa-
miliens gård. Men nu er alle anstrengelserne 
glemt, for nu skal vi gøre det, som vi alle 

holder mest af: En søndagstur i roemarken 
sammen med hundene.
  Cecilie har i tidligere år ofte været med os 
i roerne med hundene. Men denne søndag i 
september er nu noget helt særligt. Cecilie 
skal have sin debut som ”rigtig” agerhønse-
jæger for stående jagthund.

Herligt med en skytte på holdet, men..
Når man selv allerhelst vil føre hund, er det 
herligt at have en skytte med, så jeg glædede 
mig til at få Cecilie på holdet. Og tænk at 
have en skytte med, som lige har været til 
skydeprøve og derfor har papir på, at hun 
kan ramme. Hvor heldig kan man være ? 

Cecilies valg

Man kan næsten få tårer i øjnene, når en nybagt jæger vælger at føre hunden, frem for at 
være den, der skal fælde fuglen og måske skyde sin første agerhøne.

Tekst og foto: Ib Jakobsen

En klasisk situation fra hønsejagt. Nu handler det om, 
at hunden kan bringe fuglene til fl ugt, og skytten kan 
ramme.
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  I praksis kom det dog til at gå omvendt for 
sig. Der var nærmest kø for at komme til at 
føre hund, og jagtgeværet ville ingen rigtig 
bide på, så enden på sagen blev, at Cecilie 
fi k overdraget hundesnoren med ”erfarne 
Anni” i den anden ende, og jagtgevær og 
skydning måtte vi andre så tage os af. 
  Faktisk var vi lidt stolte af Cecilies valg, 
for at vælge hunden fremfor geværet tyder 
på en særlig interesse for at arbejde med 
stående hund og de oplevelser og den spæn-
ding, som følger med.

Klar, parat, start. Kasketten sidder som 
den skal, geværet hænger knækket over 
skulderen, og patronerne ligger klar i lom-
men. Så er det bare ud og hente noget af 
den herlige vestenvind, så vi kan få sluppet 
hunden.
  Vi er nu i vort startpunkt, så alle mand, 
kvinder og hund vender næsen mod vinden 
som et fl y på startbanen, trykket hæves i tur-
binerne, bremsen slippes og hunden ”letter” 
i et fi nt søg op mod vinden.
  Roerne er store og fi ne i år, så de er både 
strenge at gå i og byder samtidigt på fi n 
dække til hønsene, som godt kan lide at 
være der. Men hvor ligger de i dag ? 
  Cecilie og Anni udgør et fi nt team, som de 
nu rykker frem i marken. De får terrænet 
godt med, så mon ikke de fi nder noget.

Hov – hunden reagerer kraftigt – der er 
fært, og hvor der er fært, er der også fugl. 
Spørgsmålet er bare hvor? Hunden tager 
stand, vi går op til den og bringer os i posi-
tion til avance og skud, men hunden udløser 
selv og følger op. Fuglene har åbenbart 
besluttet sig for at løbe. Vi kridter støvlerne 
og følger med, og sådan går det fremad 
med skiftevis stand og fremrykning, og det 
ender da også, som sådan noget oftest gør, 
nemlig med at gå op i hat og briller. Fuglene 
har åbenbart sat det lange ben foran og pure 
nægtet at lade sig sætte, og de letter da også 
langt foran os. Så om ikke andet fi k vi da 
lidt motion ud af det.
  Nå, jajada – marken er stor, så det er vel 
næppe de eneste fugle, som sidder i den. 
Afsted igen. ikke fremad, men tilbage ud i 
markens fjerneste hjørne for at hente vind til 
endnu et træk. Hunden slippes. Karavanen 
sætter sig igen i bevægelse, og historien 
gentager sig – næsten.
  Igen fi nder hunden fugl, og igen vil fuglen 
løbe. Men så nemt snyder man ikke Cecilie 
og Anni, der sammenlagt har næsten 10 års 
erfaring i bagagen. Et hårdt ryk fra Anni og 
fuglen sidder som støbt i beton. Cecilie går 
op og giver rejseordre, og fuglen kommer 
på vingerne. Desværre bare på den forkerte 
side i forhold til skyttens placering, så det 
befriende brag udebliver, men hellere lade 
fuglen fl yve end at afgive skud for tæt på 
hundefører og hund.

Pyha, det kan ikke være alderen, der 
trykker, så det må være varmt i dag. Og vi 
trænger til næring. Og da vi ikke fi k en ager-
høne inden middag, er det lige som i ”Nak 
og æd”: hvad nu hvis ?
  Da vi hverken har lyst til at spise mårhund 
eller hulepindsvin, er det godt, at bilen er 
tungt læsset med sunde og næringsrige 
wienerpølser og hele det klassiske tilbehør. 
Fuld drøn på gasbrænderen og fem minutter 
senere har vi kogt pølser nok til at bespise et 
helt kompagni.
  Og fem minutter senere er gryden tom. Og 
tyve minutter senere er vi færdige med at slå 
mave. Og således styrkede prøver vi igen. 
Mon tredje. gang er lykkens gang ?
Ud i den næsten lune vestenvind og fremad. 
Som vi plejer. Vi søger nu et lidt smallere 
markstykke af, og vi nærmer os faktisk 
enden på stykket. Læhegnet, der markerer 
enden på marken befi nder sig ikke længere 
et sted ude i horisonten, men næsten for 
næsen af os.
  Men så sker miraklet. Hunden tager stand 
kort før hegnet, og Cecilie er hurtigt oppe 
bag hunden og skytten ligeså. Rejseordre, en 
kvik avancering direkte på fuglene, som går 
på vingerne – heldigvis fri af hundefører og 
hund -  med retning direkte mod hegnet. Og 
på den anden side af hegnet ingen synskon-
takt med dem og dermed ingen skudchance. 
Derfor: geværet til skulderen, et rigtigt 
herresving op på fuglen og bang. Det var 
i sidste øjeblik. Fuglen faldt i hegnet, blev 
sikkert apporteret af Anni og leveret til 
Cecilie. Flot samarbejde. Lover godt

Det har været en rigtig herlig dag i ro-
erne. Cecilie førte hunden så fi nt, at vi fi k 
fugle på vingerne i gode situationer. Vi fi k 

nedlagt en fugl, fordi hundefører, hund og 
skytte fungerede som et rigtig godt team. Til 
frokost fi k vi alle de pølser, vi kunne stoppe 
i os plus et par ekstra. Vejret var smukt 
efterårsvejr - mildt, solrigt og med en pas-
sende vestenvind. Terrænet var et fi nt dansk 
markterræn. Hvad kan man egentlig ønske 
sig mere ??
  Egentlig ikke noget, men så alligevel. 
Næste år jager Cecilie med egen hund. Så 
ønsket bliver opfyldt.

Smuk, stram stand. mon ikke der er mange, som misunder Cecilie og hendes mentorer. hvem der blot havde en 
sådan roemark at gå på jagt i.

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

Annoncer i Jagthunden
Når man annoncerer i Jagthunden, kommer 
man i kontakt med de mest entusiastiske 
ejere og opdrættere af stående jagthunde.
  Disse mennesker er samtidig nogle af dem, 
der er allermest optaget af og engageret i 
bevarelsen af et stort og varieret dyreliv i det 
åbne landskab.
  Derfor er din annonce i Jagthunden en 
meget målrettet annonce.
   For priser og tilbud, kontakt Jagthundens 
annonceredaktør:
Conni H. Jakobsen: tlf.  29 89 93 63.
email: ajagthund@hotmail.com

Adresseliste over specialklubber-
nes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og 
udmeldelse eller hvis bladet udebliver.
 
DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørs-
holm. 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 HØNSE-
HUNDE
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

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

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

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

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

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

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

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

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen,, Rosenvænget 2, 4652 
Hårlev. Tlf. 20299556
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com  

www.fjd.dk

Agerhøns og fasaner 
sælges

Bestilling modtages på æg, kyllinger 

Moselund Vildt 
8832 Skals

v. Kaj Andersen
Tlf. 86 69 11 16/40 46 97 45

Katholt
vildtopdræt
Niels Skytte

Sørensen

Tlf
27636780 - 60132000

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

familier

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

www.midtjyskvildtfarm.com 

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

Registreret og blodprøvet 
www.slvildt.dk 

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28 

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

Hvornår har du sidst været inde på FJDs hjemmeside?
På FJDs hjemmeside fi nder du ofte nyheder, der ikke er bragt i Jagthunden eller på specialklubbernes hjemmesider.

Her fi nder du inspiration til terrænpleje samt anvisninger på, hvordan du skal gribe dit lille opdræt an med såvel 
agerhøns som fasaner.

På FJDs hjemmeside forsøger vi også hele tiden at være opdateret på alle arrrangementer med hensyn til prøver og 
udstillinger. Klik ind på www.fjd.dk
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Genopretter tarmfloraen og 
smager godt..!
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