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Jagthunden
Vinterderby
Vejret stillede store
krav til de unge hunde

Bondemarkens fugl
Den er trængt, men
har en enorm populationsevne

Udgives af klubberne for de stående jagthunde i Danmark

Altid gratis
fragt
uanset
antal.

Danmarks bedste....
100% komplet fuldfoder til voksne arbejdshunde.
Hunde, som får meget motion gennem arbejdseller markprøver, har brug for mere end almindelig
ernæring for at opretholde helbredet og forblive i
topform. Det samme gælder for hunde, der er
gravide, producerer mælk eller er undervægtige.
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Køb det her:

HUNTING
TEAM

Nu er det nemt!
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det bare videre til dine jagtkammerater.
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Om at gøre sit bedste
Vi vil jo egentlig så gerne alle sammen.
Vi vil gerne have et godt jagtterræn. Vi vil
gerne have en god jagthund. Hører vi til
dem, der deltager i prøver, vil vi også gerne
have hunden præmieret og vinde. Vi vil
alle sammen så meget, men gør vi nok for
at opnå det ønskede og nå målet?
Når man overværer en sportskamp på
stadion, hallen eller på TV, kan man ofte
blive irriteret over, at det hold, man nu
holder med, ikke går til den med fuld
styrke. – Tag jer nu sammen og kæmp r….
ud af bukserne. Tænker man eller råber ind
mod banen. De kunne jo gøre meget mere.
De kunne gå ind i taklingerne med en helt
anden indstilling. De kunne satse hele butikken og komme flyvende ind over stregen
med de tærsk, det nu en gang vil give, eller
de kunne da lige tage og skyde på mål osv.
Jo, vi mangler ikke argumenter.
Men hvordan er det med os selv? Har vi
gjort alt det, vi kunne, for at vovsen henne
i hundekurven skal blive en god jagthund.
Har vi arbejdet seriøst med hunden, fra
den var hvalp? Har vi været omhyggelige
i vores opdragelse og træning? Selvfølgelig er alle ikke lige dygtige til at få det
optimale ud af en hund, men har vi gjort
vores bedste?
De fleste af os har et jagtterræn, og for
langt de fleste kunne det sikkert blive en
lille smule bedre, hvis vi blot var lidt mere
omhyggelige i vores pasning af terrænet.
Fik man lavet faunastriben ordentligt,
eller fik man den slet ikke lavet, fordi man
ikke fik snakket med landmanden? Og

Løst og fast
Skal din dyrlæge have Jagthunden?
Send en mail til redaktionen, hvis du kender nogen, der gerne vil have bladet liggende i venteværelse, bibliotek eller lign.

Giv Jagthunden til en hvalpekøber
Alle opdrættere kan få et antal eksemplarer af bladet til uddeling (seneste nummer) ved at sende en mail til redaktionen,
jagthunden@fjd.dk.
Bladene koster 10 kr./stk. + forsendelsesporto. Det vil typisk beløbe sig til 175 kr.
for et kuld hvalpe.
Red.

Markvandringer - inspiration
Hen over sommeren vil der blive afholdt
forskellige inspirationsarrangementer rundt
om i forvaltningsområderne.
Du kan følge med på FJDs hjemmeside,
hvor de løbende vil blive annonceret.
Mød op og få gode ideer til, hvordan du
kan forbedre dit terræn.
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hvordan med fodringen. Det var noget rigtig møgvejr engang i vinter, og det var både
koldt og besværligt, hvis man skulle ud til
de tre automater, som man egentlig godt
ved har stor betydning for en flok agerhøns
og fasanerne i mosen. Der var ikke en
kærne i dem, da man endelig kom frem,
efter at foråret havde holdt sit indtog.
Og sådan kan man blive ved. Der dør
måske lige lidt for mange fasankyllinger
i opdrættet og agerhøneudsætningen lykkedes ikke helt. Der var et hul i volieren, så
de smuttede ud for tidlig, eller man fik ikke
lige set til dem et par gange. Man fik ikke
gjort sit bedste.
Forårsprøverne er ovre for denne gang,
og mange af os har deltaget i en eller flere.
Men gjorde vi nu vores bedste for, at det
skulle blive en god dag sammen med andre
hundekammerater. Var vi positive overfor
de andre på holdet, og opførte vi os nu,
som sande sportsfolk bør gøre over for
hinanden. Hjalp vi den nye hundefører,
så han/hun fik den bedst mulige dag ud af
det og virkelig kom til at føle sig som en
del af fællesskabet, og tog vi dommerens
bedømmelse med oprejst pande, selv om
vi måske havde en lidt anden opfattelse af
hændelsesforløbet. Gjorde vi virkelig vores
bedste?
Sommerens mange aktiviteter står for
døren en af dem er udstillinger. Vi har den
store FJD-udstilling i Vissenbjerg og klubberne har i forbindelse med familieweekends og arrangementer egne udstillinger.
Har man nu gjort sit bedste for, at lille

vovse er klar til at
vise sig frem?
Det er ikke så vanskeligt at træne. En
græsplæne, hvor
man kan løbe lidt
rundt, en bekendt der lige vil lukke munden
op på hunden osv. Mere skal der ofte ikke
til. Jeg synes man har en forpligtelse til at
gøre alt, hvad der er muligt for, at hunden
præsenterer sig optimalt, når man udstiller.
Kort og godt, man må gøre sit bedste.
Ligeså kan man vel også godt forvente,
at vi gør vort bedste, når vi kommer til
klubarrangementer, for at evt. nye skal føle
sig velkomne og tænke, at det vel nok er en
god klub, de har meldt sig ind i.
Det samme gælder, hvis et nyt medlem
eller en ny hundefører ringer og spørger
om hjælp til et eller andet problem med
hunden. Her må man gøre sit bedste for
at hjælpe den nye og se, om man kan løse
hans/hendes problem.
Jeg følger igen det store Finnmarksløb
for slædehunde. 1200 km på en uge under
meget vanskelige forhold. 165 hold fra 14
forskellige lande. Fantastiske hunde og fantastiske mennesker. Her kommer man ikke
igennem, uden at køreren og hjælperne gør
deres absolut bedste.
Lad os nu alle sammen gøre vort bedste
for, at det må blive en rigtig ”hundesommer”.
Flemming Østergaard
Redaktør

Ny pige på redaktionen
Igennem tre år har Conni Jacobsen været
en væsentlig del af ”Jagthundens ” redaktion. En øget arbejdsbyrde i det civile liv
har imidlertid gjort, at Conni har valgt at
frasige sig jobbet. Jeg vil gerne bringe en
stor tak til Conni for arbejdsindsatsen med
annoncerne samt for den konstante kilde til
inspiration og fornyelse, hun har været. Tak
for det gode samarbejde.
Samtidig vil jeg gerne byde velkommen til
hendes afløser, Nicole L. Solgaard, som fra
dette nummer overtager pladsen i redaktionen. Nicole er særdeles aktiv i Dansk
Münsterländer Klub, og det er mit håb, at
arbejdet på bladet må blive til glæde for dig
selv og til stor gavn for ”Jagthunden”.
F.Ø.

Nicole. Privat foto.

Vagtskifte i S&A-udvalget
Efter otte års virke er Jørn Lund Thomsen
udtrådt af DJUs Slæb- og apporteringsprøveudvalg. I hans sted er indtrådt Kim
Rasmussen, Fredericia.
Der skal her lyde en stor tak til Jørn for
det ihærdige arbejde med og store engagement i S&A-prøverne. Der er hvert
www.fjd.dk

år mange prøver, der skal arrangeres og
holdes styr på, så der har været nok at se
til. Så endnu en gang: Tak for tørnen.
Samtidig byder vi Kim velkommen i
”arbejdstøjet”.
Red.

FISKEGLÆDE MED
FIREHJULSTRÆK
SOM STANDARD

PREMIERE PÅ DEN NYE SUBARU OUTBACK
Med den rette indstilling – og den rette bil – er der nye oplevelser i horisonten.
Firehjulstræk, automatgear og førerassistentsystemet EyeSight som standard er
en god start. Resten er op til dig.

NY SUBARU OUTBACK fra 499.900,-

Brændstofforbrug 14,3-16,7 km/l. CO2 159-163 g/km. Vi tager forbehold for trykfejl.
Prisen er ekskl. levering og metallak.

www.fjd.dk

subaru.dk
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Undgå træningsfejl
Sæsonen for træning i klubber og foreninger er skudt i gang, men udbyttet af
træningen kan være noget magert, måske fordi føreren laver grundlæggende fejl.
”Jagthunden” har lånt en artikel fra ”Retrieven”, der fint beskriver de faldgruber,
man som hundeejer, uanset hvilken race man har, nemt falder i.
Tekst: Keld Jørgensen. Foto: Jette Veggerby m. fl.

Er det mangel på tydelig
kommando, som gør
afleveringen lidt ukoncentreret?

Der er skrevet mange artikler om den rigtige træning af hunde i blade og på internettet, bøger og i det hele taget er der masser
information også i form af videoer at finde
om, hvordan man skal træne sin retriever til
perfektion. Når det så alligevel går mindre
godt i nogen tilfælde, så er det som regel,
fordi træneren laver nogle fejl.
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Det er som oftest ikke hundens fejl, at den
ikke forstår træningen og alle trænerens
gode intentioner.
Derfor har vi prøvet at samle nogle de
klassiske fejl, der finder sted i hundetræningen. Der er givet flere, og de eksister i
forskellige versioner.
Selvom retrieverne af natur er ganske lette
www.fjd.dk

at træne og den rigtige træning ofte udføres,
så er der alligevel nogle faldgruber, som
selv de erfarne trænere kan falde i, nok
mest fordi hunde er forskellige, og vi ikke
altid er gode til at strukturere og tænke os
om i omgangen med vores hund. Hvis man
lige har fået en ny hvalp, glemmer man
tit, at den skal lære alting og ikke kan det

samme, som den gamle hund har lært gennem et helt hundeliv.
For meget frihed
Første eksempel er, at mange giver deres
hvalp eller unghund alt for meget frihed, før
der er trænet basisøvelser som sit, bliv og
hjemkald, og disse er helt på plads. Mange
hundeejere lader deres unge hund løbe frit
uden at tænke på, at en jagthund let kan
opfange og forfølge fært. Og hvis man ikke
har hjemkaldet på plads, kan unghunden
forsvinde og i værste fald fange noget.
Nogle tror også, at en stor lukket have er
godt for den unge hund, for her kan den
lufte sig selv. Det er forkert, for hvis unghunden er uden opsyn, kan den måske selv
lære sig at jage havens fugle og naboens kat
osv. Uden at træneren ved det, er hunden
godt igang med at skaffe sig oplevelser på
egen hånd.
I stedet bør den unge hund aktiveres
gennem små træningslektioner, der bygger
forholdet op mellem ejer og hund. Hos en
retriever vil små apporteringsøvelser være
en oplagt beskæftigelse, bare man husker, at
hunden ikke skal laves til en ”apporteringsmaskine”.
Sørg for, at det sjove, der sker for hvalpen,
sker sammen med dig som fører og træner.
Utydelige regler
En gang imellem tillader du, at hunden
flytter sig en meter efter den er sat af - uden
du korrigerer. Hvordan tror du, det ender?
Sørg istedet for at kommandoen ”bliv” eller ”stay” er forstået og stabil hos hunden,
inden du går videre.
Når du har lært hunden at sidde, mens
du kaster en dummy, ødelægges indlæringen hvis en anden i din familie uhæmmet
kaster bolde eller pinde for hunden. Børn
synes det er sjovt at lege med hunde på den
måde, og de er generelt ret ligeglade med,
om hunden bliver siddende, bare de har det
sjovt.
Sørg for, at der regler for, hvad dine familiemedlemmer foretager sig med hunden, og
sørg for, at det ikke konflikter med træningen, som du vil lave den.
Et andet eksempel på utydelige regler er
at hunden må være i møblerne den ene dag,
men ikke den næste. Den må ikke, når du er
hjemme, men børnene tager den op, mens
de ser fjernsyn.
Det går for hurtigt
Sørg for at træningen af øvelserne er på
plads og gå ikke videre, før hunden er helt
stabil i øvelsen. Selvom du f.eks. har trænet
lineføring for en uge siden hjemme i haven,
og det gik godt, kan du ikke forvente, at
det også går godt et fremmed sted. Undgå
at hunden får en dårlig oplevelse, fordi den
ikke har forstået, hvad du forventer af den.
Den er distraheret af at være et nyt sted og
har brug for tryghed.

Sørg altid for at få træningen timet, så
hunden hele tiden oplever succes, fordi
den kan det, du beder den om. Før man går
videre til fri ved fod og tager linen af, skal
lineføringen selvfølgelig være perfekt, og
hunden skal vide, at den skal følge dig.
Først i de hjemlige omgivelser og siden i
fremmede omgivelser.
Du behandler forskellige hunde ens
Hunde er ikke robotter! Som mennesker
er hunde også forskellige med hver deres
personligheder og forskellige måder at
modtage indlæring.
Hvis du selv har flere børn, så har du
sikkert også oplevet, at søskende er vidt
forskellige. Sådan er det også med hunde.
Hvad der virker ved én hund, virker måske
ikke for en anden hund.
For eksempel vil det for en meget selvstændig og ”outgoing” hund være nødvendigt at have grundlydigheden konsekvent og
helt på plads, inden der apporteres og jages
for alvor. Den samme tilgang vil kunne
kvæle initiativet hos en hund med blødere
temperament og i værste fald hæmme dens
lyst til at jage.
Derfor skal du være fleksibel i vurderingen af, hvad din hund skal kunne og ikke
behandle forskellige hunde ens. Det er i den
sammenhæng godt at fokusere på hundens
svagheder mere end dens styrker.
Den første hund, jeg havde, udviklede sig til
at blive en knaldapportør, og da jeg skulle
igang med den næste, fokuserede jeg ekstremt meget på at få en hund, der forholdt
sig rolig med det resultat, at der blev alt for
meget kontrol fra min side.
Find en balance og lad være med at
kontrollere for meget, for det betyder, at

hunden let bliver usikker.
Det opleves ofte hos den hundetræner,
hvis gamle hund var meget frisk og måske
derfor kunne være urolig f.eks. på A-prøver
(prøve der afholdes i forbindelse med en
jagt), at for den næste hund bliver kontrol
og ro på post et meget stort emne i hele indlæringen og træningen. Det kan så udvikle
en hund, som let bliver usikker og uselvstændig i bestemte situationer.
Igen skal man her finde en god balance og
passe på med at sætte sig for hårdt på hunden, mens den er under uddannelse. Nogle
hunde kan tåle det, mens andre ikke kan.
Utydelige kommandoer
Vær konsekvent, tydelig og præcis. Ingen
hunde forstår lange sætninger i forbindelser
med indlæring - brug derfor korte ord og altid de samme. Hunde har brug for et enkelt
sprog, og de har ikke nogen forståelse for
længere forklaringer.
Pas på med ikke at ende med at råbe over
hunden. De har en noget bedre hørelse end
os og behøver ikke råb om f.eks. – Sit! når
de er lige ved os. Hvis du gør det rigtigt fra
hvalpestadiet, vil din hund lære at opfange
ændriger i din stemme i forbindelse med
en kommando og blive mere opmærksom
på dig. I starten har du den fordel, at den er
meget fokuseret på dig, og hvis du udnytter
det rigtigt, kan det udvikles til en helt unik
kontakt mellem jer.
Stress
Husk når du træner, skal det være fornøjeligt både for dig og hunden. Hvis du stiller
krav, hunden ikke kan matche, kan den hurtigt blive stresset, og så er det lige pludselig
ikke længere fornøjeligt for hunden.

Der er skrevet mange bøger med gode råd til hundeejerne. Foto: Brirra Weinhøfer.

www.fjd.dk
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Tænk over, at hvis en hund begynder at
fejle på noget, den burde kunne, så vil den
begynde at miste selvtillid
Hvis f.eks. man begynder at dirigere med
en hund i tæt terræn, inden den er blevet
introduceret til den type terræn, så er der
stor sandsynlighed for, at det fejler - både
i forhold til dirigering, men også i forhold
til at klare sig i tæt terræn. Hunden bliver
”fed-up”, fordi det ikke lykkes og kommer
til at tvivle på, hvad den skal.
Sørg i stedet for at lære hunden forskellige
terræntyper, og sørg for at dine dirigeringsanvisninger altid giver en apportering i
indlæringsfasen. Når hunden på et tidspunkt
har lært om terræn og vind og kan dirigeres,
så kan man bede den løse opgaven, men
ikke før!

Der bør være klare regler for, hvordan børnene omgås hundene. Foto: Kennth Asmussen.

Du må nemlig heller ikke være stresset.
Hvis du kommer træt og stresset hjem fra
arbejde efter en møgdag på arbejdet, hvor
trafikken har drillet på vej hjem, og du har
tusind ting i hovedet, så undlad at tage
hunden ud at træne, for det ender formentlig ikke godt. Gå i stedet en tur og få klaret
dine tanker ved f.eks. at lave noget med
hunden, som du ved, den kan, og som du
kan glæde dig over.

Træning er ikke konkurrence
Lad være at falde i den grøft, at træning
på et hold er en konkurrence om at vise,
hvem der har den bedste hund på holdet.
Din hund kan det, den kan, og du skal kun
fokusere på den og ikke på de andre hundes
kunnen på holdet.
Sig fra, hvis den ikke magter opgaven eller lav øvelsen så let, at hunden får succes.
Tålmodighed og timing er nøglen til, at din
træning lykkes.

Repetitioner
Mange gentagelser af samme øvelse kan få
din hund til at kede sig. Brug i stedet din
fantasi og varier øvelserne. Byg ovenpå din
hunds kunnen med nye øvelser, som hele
tiden udvikler din hunds evner og erfaring.
Du skal have en plan inden du går ud for
at træne ellers risikerer du bare at gentage
og gentage. Nogle hunde vil kede sig ihjel,
mens andre har brug for at gå tilbage til
kendte øvelser. Husk hvad vi skrev tidligere: Hunde er ikke ens.
Hvorfor er det, at fri ved fod ender med at
hunden glemmer den gode opførsel
Mange genkender situationen, hvor hunden
gik perfekt fri ved fod ved indlæring og
aflæggelse af brugsprøven. Og nu som to
årig er umulig at holde på plads, selvom
træneren retter på den konstant!
Træneren stopper endda op, går langsommere, mens der verbalt bliver rettet på hunden. Intet hjælper, for hunden bliver mere
og mere stresset og ivrig efter at komme
afsted, fordi der i forbindelse med øvelsen
ofte er apportering involveret.
Træneren her er kommet på glatis fordi
man bruger at tvinge en øvelse igennem
- en øvelse hunden tidligere kunne, men
nu udvides den med verbale kommandoer
og stop. Rent faktisk er det den uønskede
adfærd, man er godt i gang at indlære i hunden, i stedet for den fine fri ved fod hunden
tidligere beherskede.
Hvil ikke på laurbærrene
Når du står med resultatet, og din hund kan
det meste, så lad være med at forfalde til at
tro, at den så ikke skal trænes mere. Sørg
for at holde den i form og arbejd videre
med de små detaljer, det kan være afleveringer, fri ved fod - altså kontakten omkring
dig. Men det kan også være svære ting
som dirigering i modvind, bagudsendinger,
afgrænsede område med dummy godt gemt
(måske nedgravet).
Også her er det trænerens fantasi, der sætter grænsen for, hvor god hunden bliver.

Hunden skal lære, at de gode oplevelser kommer sammen med dig. Foto: Flemming Østergaard.
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Tekst og foto: Torben Mørup
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HUNDEN

EN AF DE DAGE –
HISTORIEN OM EN VINDER

Det var bare en af de dage d. 15. oktober
2017. Hverken mand eller hund burde være
der til årets DM i Hjallerup. Når man som
hundesportsmand jagter placeringer på
markprøver, rækker en tredjevinder placering under normale omstændigheder ikke
til deltagelse i årets højdepunkt. Det kræver
også, at man har betalt for deltagelsen.
Det kan godt ryste de fleste, at man ved
indtjekning hos prøvelederen bliver mødt
med en besked som denne: - Er du kørt så
lang for at kigge på og endda taget fruen
med? Godt man så lige har fået MobilePay
installeret, og der er penge på kontoen.
Det blev en af de dage for H. C. Clausen
og hunden Line, og man skal som bekendt
gå så meget grueligt igennem for at nå hele
vejen. Og tit en omvej.
Forberedelserne til den store dag havde
heller ikke været de bedste. HC havde netop
to dage forinden været prøveleder på den
lokale fuldbrugsprøve. Det kræver sin mand
og ikke megen søvn. Derfor blev fru Bente
også overtalt til at tage med på turen til det
nordjyske og jobbet som ekstra chauffør.
Men DM er jo noget helt særligt, så det
krævede ikke den helt store overtalelse.
- Jeg har aldrig inden en stor prøve trænet
så lidt med min hund, som før dette DM,

fortæller HC og til fleres overraskelse. Og det er bestemt ikke
noget princip han har, sådan faldt
tingene blot ud denne gang. - Jeg
sørger altid for, at grundkonditio
nen hos mine hunde er i top, og så
handler det for mig om tre ting – l
ydighed, lydighed og lydighed.
- Og på marken er det af største
betydning at hunden går på jagt
for og med mig, påpeger HC.
Træningen hos HC er ikke sat
i system. Det foregår ofte efter arbejdstid
og tit med den faste træningsmakker Hans
Gregersen, der aldrig siger nej til en tur på
marken med sine egne hunde.
I mesterlære
Det lå tidligt i kortene, at HC skulle blive
”hundemand”. Faren Max Clausen var
engelskmand og havde pointer. Som 12 årig
i 1973 fik HC sin første hund – pointeren
Britta og førte den både på prøver og derby.
Og han stod vel i en form for mesterlære
hos nogle af datidens ”store englændere” –
Gerhard Wulf og Herold Jensen. Arbejdet
med de engelske hunde varede, indtil HC
kom i mekanikerlære. Så handlede det i en
årrække om uddannelse, men der kom igen
hunde ind i billedet, da HC som nyuddannet mekaniker blev selvstændig i 1981.
Og siden dengang har det været ruhåret
hønsehund.
Først overtog HC en lidt særlig og speciel
hund, som vel kan betegnes som ”uopdragen”! Men det var først noget senere med
Kastrupgårds Funa og hanhunden Scott, der
kom gang i avlen. Et resultatet af en ikke
planlagt parring på 24. dagen mellem de
to hunde blev tæven Line. Den skulle altså
heller ikke have været her.
Line er netop nu drægtig med sit tredje
www.fjd.dk

kuld og med samme hanhund som far. - Det
jeg lægger vægt på i avlen er for det første
hundens temperament, om de er dressérbare, om de er racetypiske, men jeg kigger
naturligvis også på, hvordan de klarer sig
på prøver, fortæller HC om det, der betyder
noget for ham som opdrætter. 8 ud af 10
hvalpe sælger han til almindelige jægere
og gør i øvrigt en dyd ud af både at følge,
hvordan det går hundene og arrangere
”hvalpekomsammen”, så fremtidige ejere
ved selvsyn kan iagttage, hvordan hundene
har udviklet sig.
Ved siden af arbejdet i autoværkstedet,
familien, hundetræning og jagt finder HC
også tid til at fungere som dommer. Siden
2012 har han, så ofte kalenderen tillader
det, dømt på diverse markprøver rund i
landet.
Op i en højere enhed
Den efterårsdag i oktober, hvor det hele
flaskede sig for den sindige men snaksalige
vestjyde, glemmer HC ikke. Især den helt
særlige stemning der er ved et DM og det,
at han kunne dele oplevelsen med sin kone
Bente, der så ofte må lægge øre til al den
hundesnak, der præger hjemmet i Hostrup.
Og særligt sidste slip i matchningen står
prentet i erindringen hos HC. Her gik det
hele op i en højere enhed for hund og fører.
Her blev arbejdet gjort færdigt. En flok
agerhøns bliver sendt på vingerne ved et
hegn og mesterskabet sat på plads.
Efter sådan en dag og med bilen fyldt op
af sølvtøj var der ikke brug for den indforskrevne ekstrachauffør. Hjemme havde
gode naboer, jagtkammerater og en noget
rørt træningsmakker pyntet op med Dannebrog og kunne byde den nye danmarksmester og frue velkommen hjem – efter en
af de dage.
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Sådan træner jeg

Nye tider - nye metoder
Hun har prøvet en del. Ofte været ene kvinde i en mandsdomineret verden, men
hun har markeret sig flot ikke kun med sine hunde med også med holdninger til
det at opdrage jagthunde.

Tekst: Pia Nielsen. Foto: Øvlesen Foto

Marianne Hummelgaard træner
lige lidt andeapport med Flade
Revdal Fuji.
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Man kunne hurtigt blive
betragtet som en af dem i
”røde gummistøvler”.

Da Marianne Hummelgaard og hendes
bedre halvdel Eske Øvlesen i 1978 skulle
have deres første hund, var der ingen tvivl
om, at det skulle være en jagthund. Valget
faldt på en Gammel Dansk Hønsehund, og
denne skønne race har familien nu haft i 40
år. Faktisk rummer hjemmet i Grenå lige
pt. tre af slagsen, to hanner på henholdsvis
ni år og ni måneder og en tæve på fire, og i
dag er det stort set Marianne, der tager sig
af opdragelse og træning.
Interessen kom
Dengang, det hele begyndte, var det kun
Eske, der havde interessen i jagt. Marianne
var rytter og red en del konkurrencer, dog
ville hun ikke have en hund i huset, som
hun ikke skulle have et forhold til, derfor
var det i mange år Marianne der trænede
hundene op til apporteringsprøver, og Eske
tog sig af markprøverne.
Da børnene blev store, og hesten solgt,
var Marianne med ude og se en lokal
markprøve, og så tog konkurrencegenet
over. Marianne Hummelgaard var ramt at
fascinationen ved at gå med den stående
hund. Herfra tog hun mere og mere over af
træningen af hundene, og senere kom jagttegnet til.
De første mange år havde familien altid
hanhunde, gerne to til tre stykker af gangen.
I 2007, 2008 og 2009 blev deres han Flade
Revdal Aslan årets Gammel Danske Hønsehund. Aslan også kaldet Minox deltog
Marianne flere gange med til DM, og han
bestod blandt andet ræveslæb og schweiss,
og fuldbrugsprøven deltog ekvipagen også
på to gange.
For fire år siden flyttede den første tæve
ind, og efter at have taget opdrætteruddannelsen hos DKK, blev kennelnavnet
erhvervet. Kennel Take the Point’s var en
realitet, og sidste år fik familien det første
kuld hvalpe, hvorfra de har beholdt en han,
som nu er ni måneder gammel.
Analytisk metode
Ud over at være instruktør i Djurslands
Jagthundeklub har Marianne tidligere også
været hundekoordinator i Dansk Jægerforbunds kreds 3, og derfor en del af Hundeudvalget i Danmarks Jægerforbund i fem år.
I denne periode ønskede Jægerforbundet at

få en ny struktur på deres instruktøruddannelse. En stor men spændende opgave som
hundeudvalget var en meget stor del af.
Flere nye navne kom ind over som instruktører heriblandt Lars Ehrensvärd, John Hilmer og den nye Jagthundekonsulent Henrik
Vestergaard Hove-Nielsen, som i dag står
for instruktøruddannelsen.
Alt dette gav ny viden, ny viden giver én
valgmuligheder, og det ser Marianne Hummelgaard som en stor del af sine hundes
uddannelse i dag. - For 30 år siden var der
ikke mange godbidder, når man trænede
hund, siger Marianne. - I dag tager langt de
fleste det som en selvfølge, at man bruger
belønninger til en ny hvalp. Men belønninger gør det ikke alene. Planlægning er
meget vigtig for Marianne i hendes træning
af den nye hund.
Marianne er uddannet sygeplejerske, og
denne uddannelse har ifølge hende selv
også påvirket hendes måde at træne hund
på. Den analytiske tilgang, hvor man
afdækker behov og sætter sig mål, kommer
meget naturligt for hende. Dette har f. eks
betydet, at der ved hendes tæves træning
blev lavet træningsplaner og ikke mindst
træningsdagbog. - Det vil sige at jeg skrev
ned, hvad jeg ville træne de enkelte dage,
og hvordan træningen gik, hvordan vejr og
vind var den pågældende dag og eventuelle
andre ting, der kan have haft indflydelse på
træningen, forklarer Marianne.
Når man laver træningsdagbog, har man
den store fordel, at man kan gå tilbage
og se, hvad der har virket og hvad der
ikke virkede. Så når man f.eks løber ind i
problemer, eller man ikke syntes, at hunden
rykker sig i træningen, så kan man kigge
tilbage i dagbøgerne og se. Jo, hunden har
rent faktisk rykket sig fra A til B. - Når man
skriver alting ned, bliver man på mange måder mere bevist om, hvad man gør, tilføjer
Marianne.
Justere metoden
Ifølge Marianne Hummelgaard har denne
metode fungeret rigtig godt, da hun trænede
sin nu fire årige tæve op, men hendes nye
hanhund Pentax på ni måneder bruger hun
ikke træningsdagbøger til. Faktisk har hun
til ham taget en lidt anden indgangsvinkel.
- Pentax har allerede, fra han var syv mdr.
www.fjd.dk

gammel, fået lov til at komme lidt med på
jagt, kun små jagter under meget kontrollerede forhold, fortæller Marianne og tilføjer:
- Men dog jagt hvor der er blevet skudt over
ham, og hvor han har fået lov til at apportere varmt vildt.
Grunden til den ændre opdragelsesmetode
er, at Eske gerne ville have en hund med
lidt mere vilje og jagtiver, så derfor har
vi gjort det anderledes denne gang. - Vi
skal passe på at vi ikke kun laver hunde til
markprøver, hundene skal bruges til jagt,
det må vi aldrig glemme, siger Marianne,
og tilføjer, at det ene jo ikke udelukker det
andet. Man er efter Marianne Hummelgaards opfattelse nødt til at tage udgangspunkt
i det enkelte individ.
Nu skal foråret så bruges til at pudse
lydigheden af, og et par markprøver bliver
det også til.
Ifølge Marianne er den største forskel på
hendes træning i dag og tidligere, at hun
ikke længere har så travlt, og det er blevet
meget sjovere at træne med de nye positive
metoder med blandt andet klikker træning.
For 10-15 år siden skulle hunden helst
være færdigtrænet så hurtigt som muligt.
Presset var stort ikke mindst fra hende selv
og hendes meget veludviklede konkurrencegen.
Der var i ”hundebranchen” ikke mange
kvinder, og derfor kunne man hurtigt blive
betragtet som en af dem i ”røde gummistøvler”. - Der var rigtig mange velmenende råd
om, hvordan man skulle træne det ene og
det andet, fra de garvede mænd i branchen,
fortæller hun. - Og nogle gange blev der
nok prøvet lige rigeligt mange metoder af,
fordi man ikke vidste bedre.
Men med viden og erfaring kommer der ro
på, og i dag uddanner Marianne sig stadig,
når muligheden byder sig, som f.eks et
foredrag med Anders Hallgren sidste år ved
Danmarks Jægerforbund.
Konkurrencegenet er blevet noget mindre
med årene, og hun skal ikke længere nå det
hele på den halve tid. Hundene er forskellige, og man kan derfor ikke bare gøre det
ens fra gang til gang. - Men når ”værktøjskassen” er blevet bedre udrustet, og man
forstår de forskellige mekanismer, bliver
det meget sjovere at træne hund, slutter
Marianne Hummelgaard.
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Dansk Jagthunde Derby 2018

I frost og slud
må hunden ud
Det var imponerende, at det på derbydagene ved Faxe og omegn lykkedes at få
skudt over 17 hunde på førstedagen, og så gentage skyderiet for enkelte hunde
under 2. heat og matchning på dag to.
Reportage: Søren Stenhøj

Den stod på en stiv kuling fra øst og
frostgrader mellem -6 og -2, da derbyets
sekretær Asger Stein bød velkommen
fredag morgen d. 16. marts til de mange
fremmødte hundefolk. Her i blandt mange
svenske og norske forventningsfulde deltagere, der dog måtte sande, at foråret også i
Danmark lod vente på sig.
Efter en gennemgang af de tilmeldte
hunde, blev det til 70 starter fordelt på syv
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hold. Enkelte hunde blev dog sorteret fra i
forbindelse med den lovpligtige kontrol af
bid, løbske tæver og kryptoside hanner. En
stakkels nordmand måtte lide den tort, at
hans hunds testikler faldt i kategorien ”abnorme”. Det blev taget med godt humør, og
nordmanden fulgte pænt med som tilskuer
begge dage. Rart at se, at reglerne ikke bare
er til pynt, og at hundeførerne accepterer
dette!
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Vanskelige odds
Det lykkedes at få alle syv hold sendt godt
afsted, og som sædvanligt havde sekretæren
taget tid på seancen, og Asger Stein meldte
med stolthed i stemmen: - 37 minutter. Der
var dog knap så meget humør på om lørdagen. Nærmere følger.
Årets skribent var på hold 7, som landede i
dejlige terræner tæt på Næstved. Men, selv
om terrænerne var indbydende – især græs

og raps – så skulle der kæmpes bravt på
marken. I løbet af dagen blev der indrapporteret lignende meldinger fra de andre
hold, og på et tidspunkt fik man indtryk af,
at man var tæt på at blive derbyvinder, hvis
man opnåede en godkendt situation.
På hold 7 var der faktisk flot med både
agerhøns og fasaner. Men, hundene formåede ikke at klare dem på nogen måde. Det
blev til en enkelt forbigåelse af parhøns
præsteret af en meget stortgående hund,
og ellers var der (næsten) intet at bebrejde
hund og fører i forhold til de mange chancer. Alle typer terræn blev prøvet af for
at få en situation. På hold 7 lykkedes det
ikke, men alle - dommer Thomas Klit og
hundeførere - kunne blive enige om, at de
havde haft en god dag i marken med gode
stilrene hunde.
Det lykkedes
Meldingerne fra de andre hold var indledningsvis heller ikke særlig positive.
Alle terræner oplevede lokale snebyger og
brutalt vejr. De fleste hold havde tilpas med
fugle, og et enkelt hold blev rokeret om

til nyt terræn. Alligevel må frokostpausen
havde hjulpet både på hundes og fuglenes
humør, for som tidligere nævnt lykkedes
at skyde over 17 hunde, der sammen med
1 engelsk setter med IFF fik lov til at
fortsætte til det forjættede land - 2. heat og
matchning.
Dejligt med internet og hjemmesider,
for kort tid efter dommernes udtagelse og
rangering kunne dette læses på derbyets
nye flotte hjemmeside. Lodtrækningen blev
som sædvanligt et festligt indslag under
fredagens derby-middag.
Det blev til 18 hunde, som kom med på
endnu en ultra kold og blæsende dag. Det
blev til 3 1A, 11 1B, 3 2A og 1 IFF. Efter en
kort parole skulle det lange ”futtog” af biler
sendes afsted fra det nye dejlige standkvarter Faxe Vandrehjem. Én søvndrukken
lastbilchauffør havde ikke den nødvendige
tålmodighed, så han valgte at kværne et par
derby-biler på vejen forbi. Mon ikke der var
skader for over kr. 100.000.
Selv om sekretær og frue blev ramt af det
brutale angreb, lykkedes det dog at få bragt
madpakkerne frem til frokosten.

Vinderen holdt niveau
Lørdagens 2. heat og matchning blev afviklet på ”reserveterræner” ved Feddet nær
Præstø. Alle engelske klubbers grand old
man, Poul Ellehøj var terrænleder sammen
med den lokale skytte, hvor sidstnævnte
som gammel kontinentalmand udtrykte stor
respekt for de arbejdende hunde.
Der blev set fugl flere gange, og især GS
Østjyllands SW Marley v. Søren B Thygesen befæstede sin position i 2 heat, da den
havde en perfekt situation for parhøns. Det
lykkedes også for GS Gullura´s Nicki at få
en situation, men den måtte efter omprøvningen nøjes med en reserveplads på grund
af et for dårligt søgsoplæg.
Efter 2. heat og omprøvning blev der skåret igennem af ordførende dommer Flemming Sørensen. I øvrigt stor respekt for

Terrænet gav store udfordringer medf frosthård jord,
is og sne.
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efterfølgende at slå Marley.
GS Åens Prisca havde i alle slip vist et
ekstremt højt format, så her kom B Stenhøj
Sako til kort i finalen, som sluttede med
opvisning af Prisca, en kraftig markering,
hvorefter to harer sprang om ørerne på
hende. Der var bare fuld respekt. En flot afslutning på to kolde, svære og barske dage.

Resultatet:

Billedet siger næsten mere end ord. Forfrosne dommere samler sig som agerhøns.

dommerne, som dels skulle være årvågne
i den skarpe kulde og dels føre pennen i
kuling og frostgrader.
Feltet blev til matchning reduceret fra
18 til 7 hunde (+ 1 reserve). Fordelingen
blev 3 engelske settere, 2 gordonsettere, 1
irsk setter og 1 breton. Dommer Flemming
Sørensen var yderst præcis i sin gennemgang af hundenes kvaliteter, så det gjaldt
om at fastholde alle de positive indtryk i de
afsluttende slip.
To af de tre hunde med 1A havde mistet
deres A og var nu 1B. GS Åens Prisca
havde som den eneste fastholdt sit 1A, og
var derfor rangeret helt i top, tæt fult af GS

Derbyvinder: GS Åens Prisca v. Henning
Rasmussen
2. vinder: B Stenhøj Sako v. John Madsen
3. vinder: GS Østjyllands SW Marley v.
Søren B Thygesen
4. vinder: ES Klintholms D Arthur v
Klaus Olesen
5. vinder: IS Vilslev Nemo v. Erling W
Christensen
6. vinder: ES Jaktstormens Asarek v. Morten C Petersen

Østjyllands SW Marley (1B) og B Stenhøj
Sako (1B).
To engelske settere med 2 A lagde ud, og
symptomatisk for den afsluttende matchning, blev det søgsoplægget, som langt hen
ad vejen blev afgørende for de endelige
placeringer. De to blev sat her.
IS Vilslev Nemo (1B) og Klintholms D
Arthur (1B) var de to næste. Arthur lå over
Nemo, og fortsatte op ad rangstien, hvor
han skulle udfordre B Stenhøj Sako, som
blev ført af ejer John Madsen, som med
Egsgård Tjalfe blev den første breton, som
blev derbyvinder. Afkommet Sako kom
bedst fra dette møde, og formåede ligeledes

Henning Rasmussen kan velfortjent løfte Derbykruset.

Forårsproblemer
Ingen tvivl om, at det var to svære dage.
Respekt for de hunde, som kunne klare fuglene, og stort tillykke til de placerede hunde
og deres førere.
Men, man kan vel tillade sig at bemærke,
at med derbyets omlægning fra september
til marts, så er det svært for de helt unge
hunde at præsentere sig på bedste vis sådan
en dag.
Det ændrer dog ikke ved, at Derby 2018
var en veltilrettelagt prøve, hvor alt – på
nær vejr og vind – fungerede perfekt.

Og solen brød frem. Klar til finalen – B Sako og GS Prisca med ordførende dommer Flemming F. Sørensen i
midten.
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SPORTSMAN’S PRIDE HUNDEFODER

Kvalitet bag præstationer

100%
SMAGSGARANTI
– VI BYTTER MED
ET SMIL!

Sportsman’s Pride hundefoder er produceret efter originale amerikanske opskrifter, tilpasset
europæiske kvalitetskrav og garanteret fri for GMO (Genmodiﬁcere ingredienser).
Sportsman’s Pride hundefoder er baseret på de bedste råvarer og naturligvis uden kunstige
tilsætningsstoffer og biprodukter, ligesom det er produceret uden hvede og byg (på nær Lam
& Ris, der indeholder byg). Foderet er konserveret med naturlige antioxidanter.
Med Omega Pride Skin & Coat System har Sportsman’s Pride udviklet en formel der giver
et afbalanceret forhold mellem Omega 6 og Omega 3, der medvirker til at immunsystemet hos
hunde og katte er i top, ligesom de får en blank og sund pels.

Importører af Sportman’s Pride, grossist og forhandler af hundefoder og kattemad
Sportsman’s Pride · 6800 Varde · tlf; 75 26 44 00 · kontakt@sportsmanspride.nu · www.sportsmanspride.nu
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Agerhønens ABC
Bondemarkens fugl. En af
agerlandets karakterfugle,
der mange steder er hårdt
trængt. Vi har prøvet at
samle den tilgængelige
viden i komprimeret form,
men alligevel så man kan
anvende det i den praktiske vildtforvaltning.

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

Agerhøne (Perdix perdix) hører til fasangruppen. Eneste sikre kønskendetegn er
aftegnene på vingedækfjerene. Hos hanen
ses en længdestribe over midterstrålen,
medens hønen yderligere har tværstriber på
dækfjerene.
Unge og ældre fugle kendes fra hinanden
ved, at kyllinger under fire måneder har
gule ben, medens ældre har grå. Ligeledes
kan fugle fra samme år kendes fra ældre
fugle ved, at de unge har spidse håndsvingfjer, medens de hos de ældre er afrundede.
Agerhønen er udbredt i store dele af
Europa fra Nordspanien til Finland og fra
Irland til Rusland, men udbredelsesområdet
strækker sig langt ind Asien. Gennem de
seneste 50 år er den dog trængt tilbage i
store dele af Europa. Enkelte steder er den
helt forsvundet.
Arten er hovedsageligt knyttet til agerlandet (bondemarkens fugl) men de store
ændringer i landbrugsstrukturen har givet
agerhønen store udfordringer.
Hvornår agerhønen er kommet til Danmark står hen i det uvisse, men den kan
tidligst være kommet til Danmark i jernalderen og måske først have fået egentlig
udbredelse i den tidlige middelalder. Før
var der nemlig ikke fældet så meget skov, at
der var rimelige livsbetingelser for den lille
hønsefugl.
Den har bredt sig op gennem Jylland og
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Eneste sikre kønskendetegn på agerhønen er aftegnene på vingedækfjerene.

til Fyn, men man må antage at spredning til
Sjælland og andre øer er sket ved udsætning. Der er i hvert fald sikre optegnelser,
der viser, at arten er udsat på forskellige
lokaliteter fra midten af 1500-tallet.
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Levevis
Agerhønen er en hønsefugl, og det bærer
dens adfærd tydeligt præg af. Naturligvis
kan den flyve, men den foretrækker at
færdes til fods. Det ved en hver hønsejæger.
Når den flyver, er det som regel over kor-

tere afstande, et par hundrede meter, inden
den igen overgår til ”fodfolket”.
Ved overhængende fare, rovvildt, jagthund
mm, så trykker agerhønen sig hårdt mod
jorden.
Tidligere har man anset agerhønen for at
være ganske kræsen, men nyere iagttagelser
tyder på, at den i høj grad æder, hvad der er
tilgængeligt, der er blot det, at der er forskel
på, hvilket behov der er i de forskellige
årstider.
• Sommerføde er hovedsageligt insekter.
Kyllingerne lever udelukkende af insekter de første fire til fem uger.
• Efterårsføden består af korn, frø og
grønt. Her der normalt rigeligt med
fødeudbud.
• Vinter føden kan bestå overvejende af
grønt (kan optages uden ret megen kråseflint) men frø og korn er absolut
vigtigt.
• Om foråret stiger behovet for fedtstof
inden ynglesæsonen. Korn og frø er
igen væsentlige fødekilder.
Føde er i virkeligheden et af nøgleordene
for agerhønen. Selv i våde somre, kan der
komme ganske pæne kuld på vingerne. Det
viste Køng-projektet (et markvildtprojekt
ved Vordingborg).
Undersøgelser foretaget af The Game
Conservancy op gennem 70-erne viste
tydeligt, at jo flere insekter der var, jo større
overlevelsesprocent hos kyllingerne.
Fødevalget er nok et lidt andet, end det var
for 50-75 år siden, hvor de fleste undersøgelser blev lavet, bl.a. fordi kulturlandskabet har ændret sig. I filmen Agerhønen
og det moderne landbrug ser man bl.a.
agerhønekyllinger guffe alle slags insekter
i sig – det, der er tilgængeligt, og man ser
voksne fugle holde til ved og forsvare en
bestemt foderautomat om foråret.
Derfor synes nåleøjerne i dag først og
fremmest at være tilstrækkelig med insekter

i kyllingernes første leveuger og så foråret,
hvor markarbejdet næsten på et splitsekund
totalt kan ændre forholdene for de enkelte
par.
Krav til levested
Agerhøns bevæger sig døgnet igennem
inden for en begrænset radius. De har en
bestemt rytme, efter hvilken de veksler
mellem de forskellige fourageringssteder.
Derfor er det vigtigt, at de krav, som flokken har til dækning og føde, findes inden
for et begrænset område.
Vi må desværre konstatere, at det ikke er
blevet nemmere at vær agerhøne. De små
ejendomme er borte. De små marker med
afvekslende afgrøder er borte. Mange naturlige småbiotoper er fjernet i effektivitetens
hellige navn, og derfor har en flok agerhøns
i dag et betydeligt større territorium end for
75 år siden. Der er ikke lige dækning i en
kålroemark ved siden af stubben. Flokken
skal oftest over til naboen for at finde skjul.
Men det gode agerhøneterræn er et område, hvor der er dækning og god redeskjul.
I umiddelbar nærhed til redeskjulene skal
der være gode fødemuligheder for kyllingerne, og så skal der være gode overvintringsbiotoper, hvor flokken kan være i fred
for rovfugle, og hvor der mulighed for føde.
Derfor ser man i dag ofte agerhøns på
majsstub. Rovfuglene kan ikke komme til
at slå hønsene i den høje, kraftige stub, og
de fleste steder er der tilpas med grønt, som
flokken så kan nyde godt af. I nogle majsmarker er der endda udlæg, for at opfylde
miljøkravene. Derfor:
• Naturlige biotoper med god dækning og
skjul ikke mindst levende hegn med god
redevegetation, blot hegnene ikke er for
høje, så de tiltrækker rovfugle.*
• Områder i tilknytning til redeskjulene
med mange insekter.
• Gode overvintringsbiotoper, der kan

Kyllingerne klækkkes normalt i sidste halvdel af juni.
Foto: Werner Beeke.

give såvel skjul som føde.
*En undersøgelse fra Østengland viser
klart denne sammenhæng. Når antallet af
km læhegn pr, km2 øges, så øges antallet af
parhøns. Hvis der så samtidig er god redevegetation, øges antallet af par markant. Engelske læhegn ser dog markant anderledes
ud end de fleste danske, idet der ikke er nær
så mange høje træer i hegnene.
Yngleforhold
Agerhønen er monogam. Fuglene udparres i det tidlige forår. Tidligere sagde man,
at det skete omkring d. 20. februar, men
noget kunne tyde på, at det nu sker noget
tidligere. Mange berettet om parfugle først
i februar, og undertegnede oplevede selv at
udparringen var i gang i år d. 1. februar.
På en stubmark fandt hunden et par. Da de
lettede, lettede yderligere en høne små 50 m
borte. På stubmarken ved siden af ca. 300 m
fra det første par sad der yderligere et par.
Det er hønen, der vælger, og det begynder
med at flokken løber lidt fra hinanden. Så

Agerhønen er knyttet til agerlandet og foretrækker et
terræn med afvekslende afgrøder og lave hegn.
Foto: Flemming Østergaard.
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En god agerhønebiotop. Til højre areal med gammelt græs til redepladser. I midten en kyllingestribe lige op ad
redebiotopen og til venstre en kartoffelmark, der giver dækning langt hen i efteråret. Foto: Svend Erik Jensen.

søges der kontakt med en naboflok, og kokkene forsøger nu at påkalde sig hønernes
opmærksomhed. Der kan godt gå nogle
dage med udparringen. Kolde nætter eller
pludseligt vintervejr kan få flokkene til at
løbe sammen igen.
Tidligere mente forskerne ikke, at der
foregik søskendeparring, men i de tynde
bestande, som findes i flere egne, må man
antage, at det sker. Det er eneste mulighed.
Når udparringen ligger fast, begynder
kampen om territorierne. I begyndelsen
er territoriet ganske lille, men jo længere
vi kommer hen på foråret, jo større bliver
området. Yngleområdet forsvares i øvrigt
ganske kraftigt mod indtrængende par.

Overskydende par presses ud måske til
mindre gode ynglelokaliteter eller længere
væk. Der er registreret, at par har søgt op til
20 km væk fra vinterterritoriet.
Reden placeres i skjul i hegn, grøftekant
eller markskel. Æglægningen tager gerne
sin begyndelse i slutningen af april og er i
fuld gang i begyndelsen af maj. Hønen lægger to æg på tre dage og lægger i gennemsnit 17 æg med en variation på fra 7-25. De
store kuld må stamme fra tidlig æglægning,
det lille fra sen. Det er hønen, der ruger.
Hanen holder vagt. Rugningen varer 24-25
døgn, og i den periode forlader hønen kun
reden en til ro gange i døgnet for at rense
sig og fouragere.

I snevintre kan man bryde skorpen og skrabe lidt ned på stubmarker, men undlad at skrabe i bund. Foto: Flemming Østergaard.
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Hvis vi lægger det hele ind i en regnemaskine vil vi komme frem til, at klækningen
sker fra midten til slutningen af juni.
De første dage er afgørende for succes.
Kan forældrene finde føde til kyllingerne?
Både hane og høne passer kyllingerne og
varmer dem. Efter godt en uges tid begynder svingfjerene at vokse frem, og kyllingerne kan flyve lidt, men på forbavsende
kort tid bliver de gode flyvere.
Desværre er der begrænset ynglesucces. Vi
ved fra nyere undersøgelser med radiosendere lavet af DJ, at kun knap en tredjedel af
parrene får kyllinger på vingerne. Prædation
er den væsentligste årsag.
Nogle par når at lægge om og kommer
med et mindre kuld sidst på sommeren. Der
er år for år store udsving i tillægget. Men til
alt held har agerhøns stor populationsevne.
Et teoretisk eksperiment, hvor et par får
17 kyllinger, der alle overlever, der så igen
får 17 kyllinger og så fremdeles, vil i løbet
af 10 blive til 4 milliarder agerhøns. En
årsdødelighed på op til 80 % forhindrer dog
dette, men et par gode somre kan hurtigt
opveje nedgang i en bestand.
Der er vel næppe nogen af bladets læsere,
der efter at have læst foranstående, er i tvivl
om, at hvis man gerne vil have flere agerhøns på sit terræn, så skal der en målrettet
indsats til, som på alle parametre forbedrer
forholdene for arten.
Terrænpleje
Når man skal i gang med terrænpleje og
forbedringer, skal man tage udgangspunkt i,
hvor agerhønsene holder til. Hvor observerer man par i det sene forår lige før æglægning? Er der bestemte områder af terrænet,
hvor man år efter år altid har agerhøns? her
skal man sætte ind. Her skal man begynde
med terrænforbedringerne.
Utallige projekter med biotopforbedringer har vist værdien af disse. Her skal blot
nævnes nogle af dem.
I Göttingen-projektet (2004-2014) opnåede man med intensiv biotopforbedring helt
op til en ti-dobling af agerhønebestanden.
Man fandt ligeledes ud af, at etableret på
den rette måde, kan en agerhønefamilie
klare sig med et ret lille areal, for at komme
gennem sommeren.
Endelig konstaterede man, at jo bredere
faunastriber, jo mindre var risikoen for
prædation. Projektet er nærmere beskrevet i
”Jagthunden” nr. 2/2016.
I Sussex lykkedes det anført af G. R. Potts
op gennem 0-erne flere steder at 30-doble
agerhønebestanden gennem målrettet
biotoppleje for agerhønen. Dette projekt
er nærmere beskrevet i ”Jagthunden” nr.
5/2016.
I Danmark kan vi referere til FJD egne
forvaltningsområder, hvor det bl.a. i Øster
Hjerm, Frørup og Eskjær er lykkedes at øge
bestanden af agerhøns markant gennem en
særdeles aktiv terrænforbedring.

Agerhøns i lav flugt over kulturlandskabet. Et
herligt syn. Foto: Alex Nissen.
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Agerhønen skal have foderautomaterne der, hvor parrene og flokkene holder til. Foto: Jytte Pårup.

Når man skal lave terrænpleje for agerhønen, skal man tænke i helheder. Der skal
være:
• Redeskjul.
• Arealer, der kan tjene som opholds- og
fourageringsbiotop for agerhønefamilien
om sommeren.
• Gode dækningsmuligheder efteråret og
vinter.
• Vinterbiotop
Yderligere kan der blive brug for:
• Fodring
• Vinterhjælp
Der findes rundt om på mange terræner
fine og naturlige redeskjul. Det kan være på
og ved gamle markdiger, striber ind langs
levende hegn eller udyrkede pletter i landskabet. Altså naturligt forekomne småbiotoper. Disse må endelig bevares.
Vil man lave nye redeskjul er den letteste
måde at så en stribe med tuegræsser ca. tre
til fem meter, og lade den stå. I løbet af et
par år vil der være gode skjul.
Hold også øje med, at hegn og krat ikke
klippes og beskæres i forårsmånederne.
Når det gælder kyllingebiotoper, skal de

naturligvis etableres i umiddelbar nærhed
af redepladserne, så forældrefuglene har
ganske kort vej til ”spisekammeret”.
”Kyllingestriben” etableres så tidligt, at
den kan være i god vækst fra midten af juni.
Der skal være luft mellem planterne, så
solen kan komme til. Læs også 13 rigtige i
”Jagthunden” nr. 1/2018.
Har man roer, kartofler eller store arealer med efterafgrøder på sit terræn, er der
som regel gode efterårsbiotoper, men når
det bliver vinter er de borte. For at hjælpe
agerhønsene, kan man anlægge særlige
vinterstriber, der giver dækning og fødemuligheder.
Et af de tiltag, alle kan være med til, er
opstilling af foderautomater. Projektet i
Sussex viste en meget positiv betydning
af fodring. Der bør være mindst en til to
automater i hver floks territorium, men flere
er ønskeligt.
Kommer vi ud for hård vinter med dyb
sne eller skorpe på sneen, så er det bedste,
man kan gøre, at bryde skorpen eller skrabe
det øverste snelag bort på stubmarkerne.
Der bør være 10 – 15 cm sne tilbage på
jorden. Det isolerer, og man undgår, at det
hele fryser sammen til en „iskage“ nede ved
jordoverfladen.
Prædatorkontrol
I det biologiske afsnit er der gjort rede for
den store prædation, som agerhøns udsættes
for. Det går især ud over de rugende fugle.
Der findes en del undersøgelser som
underbygger værdien af intensiv prædatorkontrol. Et af de største projekter blev kørt i
Salisbury i 80-erne. På to næsten lige store
militære øvelsesområder lavede man intensiv rovvildtbekæmpelse for så igen at undlade denne. Det betød en kraftig forøgelse
af agerhønebestanden og en stor øgning af
afskydningen. Så snart, man stoppede med
at bekæmpe rovvildt, faldt bestand og udbytte hurtigt igen. Projektet er ganske nøje
beskrevet i ”Jagthunden” nr. 2/2017.

God udsætningsbiotop. Faunastribe, gammeklt græs og kartoffelmark. Foto: SVend Erik Jensen.
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Der er altså kun én vej at gå. Hold rævene
nede på et absolut minimum. Det bedste
middel er kunstgrave, og har man ikke selv
energien og hunden, så kan man let alliere
sig med nogle rigtige gravjægere.
Til gengæld kan alle være med, når det
gælder fældefangst af skader og krager. Det
er effektivt.
Det vil være for omfattende her at gå ind
i en nærmere beskrivelse af, hvordan man
bruger fælder, men en erfaren mand på
området har i ”Jagthunden” nr. 1/2015 givet
sit bud på, hvordan man gør.
Den største hage ved fældefangst er, at
det er tidskrævende, fordi fælderne skal
tilses to gange dagligt, men det kan måske
være en idé, hvis nogle jagtnaboer slår sig
sammen. Så kan man hver tage en uge af
gangen, og så går der måske fire uger, inden
man skal af sted igen.
Husk at fældefangst kræver tilladelse
(mårhund og mink undtaget), og man skal
være 18 år for at måtte fange i fælder. Det
er regulering.
Udsætning
De lærde har i årevis været uenige om,
hvorvidt de udsatte agerhøns yngler. Men
det skal indledningsvis slås fast med syvtommersøm, at det gør de. Allerede i 1980eren viste store udsætninger i det midtjyske
med ringmærkede agerhøns, at de ynglede.
Da projekt Agerhønen tilbage på Ærø blev
sat i gang i 2012, var der ingen agerhøns
på øen, og der blev udsat familieflokke.
Allerede året efter blev de første kyllinger
klækket.
Sidste år skrev vi om et terræn på Als,
hvor undertegnede med selvsyn så kyllinger efter franske og danske agerhøns,
og mange, mig selv inklusiv, har haft held
med, at få agerhøns til at yngle i fangenskab. Så de yngler. Det er ude over en
hver tvivl. Men synes man, det bliver til
for lidt, kan det hænge sammen med den
begrænsede ynglesucces, der er omtalt i det
biologiske afsnit, eller manglende fodring,
som er omtalt i afsnit om terrænpleje.
Vil man udsætte agerhøns, så skal biotopen være til det. I følge det britiske Game &
Wildlife, Conservation Trust bør man ikke i
første omgang satse på udsætning, hvis man
har mere end otte ynglende par/400 ha. Her
bør man satse på de vilde fugle, gøre biotopen bedre, lave netværk af foderpladser og
holde prædatorerne på et lavt niveau.
Den valgte opdræts- og udsætningsplads
bør ligge et godt og strategisk rigtigt sted i
terrænet. Der bør være så åbent, at der kommer sol, men der skal også være så meget
dækning omkring volieren, at rovvildtet
ikke har for let spil.
Det kan godt betale sig at lave en ordentlig
voliere, som er let at stille op og samle ind
igen. Pladsen bør sikres mod det firbenede
rovvildt. Strøm omkring holder det på passende afstand.

Man skal også gøre sig klart, at opdræt
og udsætning skal passes godt. Volieren og
pladsen bør tilses hver anden dag for foder
og vand m.m., og det må gerne være på et
bestemt tidspunkt på dagen.
Til formålet skal man bruge en voliere på
1 x 2 x ½ m (se arbejdstegning). Vegetationen skal fjernes eller klippes helt ned. Lav
skjul i form af gran- eller fyrgrene. Læg et
lagt snittet halm i bunden af volieren. For
meget vegetation kan gøre det vanskeligt
for de voksne fugle at holde kyllingerne
tørre i dårligt vejr.
Der må ikke være steder, hvor kyllinger
kan komme i klemme. Vand- og fodertrug
skal være rene. Brug helt flade foderbakker
til at begynde med (lavet af masonitplade
med den ru side opad i de første fem dage,
der efter sættes en foderautomat ind for at
sikre tørt foder og mindske spildet (se foto).
Vanding foregår nemt med lille vandautomat beregnet for 1,5 l colaflaske som skal
sidde højst en cm, over jorden (til familieudsætning).
Udsætningsvolieren kan evt. forsynes med
en udslusningsrist, hvor der er 40 mm mel-

lem stængerne. Skal holdes lukket til selve
udslusningen skal ske.
I et følgende vil vi omtale to former for
udsætning, som, vi ved, virker.
• Udsætning af familieflok
• Udsætning af otte-ugers kyllinger i
august.
Vil man lave en familieflok, begynder man
med at sætte et par agerhøns i buret, kan købes hos en opdrætter (de skal være færdige
med at lægge æg). Lad dem have ro en lille
uges tid. Fodres med vand og hvede.
Efter en uges tid sætter man ca. 18-20
daggamle kyllinger til parret. Kyllingerne
sættes/hældes forsigtigt ud på jorden i volieren. Lad agerhønsene få ro. Efter en times
tid har de gamle fugle taget kyllingerne til
sig. De vil nu passe dem, som om det var
deres egne. Der fodres med agerhønestarter
(fint granuleret). Der må ikke være sand i
volieren de første to uger. Kyllingerne æder
det i stedet for foder og dør, fordi de endnu
ikke har udviklet kråse.
Er vejret dårligt, kan det være en god idé
at lave en ekstra overdækning med plastik.
En lægte på langs af volieren sikrer, at

plasttaget bliver højest på midten, og vandet
kan løbe af.
Det kan naturligvis forekomme, at adoption ikke finder sted, men det er yderst
sjældent. Man må regne med en vis dødelighed, men den findes også i naturen. Det
er vigtigt, at fuglene ikke bliver stressede.
Derfor vil tilsyn hver anden dag også være
tilstrækkeligt.
Efter et par uger, kan man begynde med at
give lidt kråseflint i form af hønseskaller og
efter ca. tre uger kan man slå fuglene over
på almindeligt fasan-startfoder.
Når kyllingerne er fire til fem uger gamle,
kan man lukke op for udslusningsristen.
Nu kan kyllingerne løbe ud og ind, men de
gamle bliver i volieren. Der skal opstilles en foderautomat uden for volieren, så
kyllingerne hurtigt vænner sig til at hente
føden her. Det er en rigtig god idé at sætte
en skærm over ”slusestedet”. Det forhindrer
rovfugle i at slå kyllingerne, når de løber ud
og ind.
Syv til otte uger gamle er det tid for
flokken til at forlade volieren. Lad et par
stykker blive tilbage i volieren i et par uger,
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hvorefter de kan slippes ud til de andre.
Fuglenes flokfølelse vil holde dem sammen
omkring volieren i den første tid på grund
af ”kaldefuglene”.
Der er næppe tvivl om, at hvis formålet
med udsætningen er at skabe en ny eller større bestand, så er familieflokke at
foretrække. Kyllingerne har fået den rigtige
yngelpleje, men man skal huske på, at de
gamle fugle ikke har tilknytning til området, hvorfor de meget ofte efter et stykke tid
fortrækker til en anden lokalitet.
Vil man have større sikkerhed for, at
flokken bliver på terrænet efteråret igennem, skal man udsætte otte-ugerskyllinger
i august. Sæt 12-15 kyllinger i volieren,
som fodres med voksefoder fra en automat.
På den måde lærer de at bruge en automat,

inden de lukkes ud.
Efter en uge lukkes hele flokken ud. Et par
stykker bør blive tilbage i volieren som kaldefugle. Uden for volieren er der vand og
en foderautomat med voksefoder og hvede.
Efter yderligere en uge sættes kaldefuglene fri. Husk at blive ved med at fodre.
Hvis biotopen er i orden, vil flokken med
stor sandsynlighed blive på terrænet hele
efteråret.
Kilder mm:
Artiklen er blevet til i samarbejde med Jørn
Pagh Berthelsen (biologi), Hugo Jensen,
(terrænpleje og prædatorkontrol) og Alex
Nissen (udsætning).
Jagt på Hønsefugle, Flemming Østergaard,
1987.

Rapphönan, Mette Fog, 1989.
Wie ist der drastische Rückgang des
Rebhuhns (Perdix perdix) aufzuhalten?
Erfahrungen aus zehn Jahren mit dem Rebhuhnschutzprojekt im Landkreis Göttingen.
Eckhard Gottschalk & Werner Beeke, 2014.
Masser af agerhøns, Jagthunden nr. 5/2016,
Hugo Jensen.
The effect of an experimental reduction in
predation pressure on the breeding success
and population density of grey partridges
Perdix perdix. Journal of Applied Ecology,
33: 965-978. Tapper, S.C., Potts, G.R., &
Brockless, M.H. (1996).
Har du ikke de nævnte numre af ”Jagthunden” kan du finde dem på: http://www.fjd.
dk/de-enkelte-numre/

Automat til kyllingeburet. Det kan være en god ide
at sætte en papskive fast under topskruen, så kyllingerne ikke kan komme ned i automaten.
Foto: Alex Nissen.

Den færdige voliere. Det kan være en god idé at afskærme med plastick hele vejen rundt.
Foto: Flemming Østergaard.
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Enden af volieren med låge og vanduautomat.
Foto: Flemming Østergaard.

Vestfyns Agerhøns og Fasanopdræt
Sjodvangen 8 5610 Assens, Mail: alexnissen@c.dk. Mobil 40 43 48 50
Hjemmeside: www.agerhons-opdraet.dk
Bestil i god tid, så du er sikker på levering til markprøver, hundetræning og Jagt

Agerhøns
og rødhøns af høj kvalitet.
Fra 8 til 16 uger.
(Leveres også som daggamle kyllinger)

Udsætning af agerhønefamilier
med eller uden bur.
1 par med 15 3-ugers kyllinger
eller
1 par med 20 daggamle
kyllinger.

Fasaner
på 6 uger af høj kvalitet.
(Leveres også som daggamle kyllinger)
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Mig og min jagthund

Man skal ikke vente
I en tid, hvor der ofte tales om hvor sent, man får jagttegn og kommer i gang, og
endnu senere får sig anskaffet en god jagthund, satte jeg Simon stævne ved Vadehavet en kold novemberdag.

Tekst: Conni H. Jacobsen. Foto: Per Alnor Kjær m.fl.
Simon Petersen er 32 år, bor ved Tønder
sammen med Laura og deres datter Ene på
16 måneder. Simon er uddannet forstkandidat og arbejder ved Tønder Kommune i
Teknik og Miljø.
Simon er opvokset med hund, og nu var
tiden ved at være moden til, at han selv
skulle have én. Men hvilken race? Hans lillebror har en korthåret hønsehund, som han
arbejder ihærdigt med. Simon har dyrket
jagt på gæs og ænder i stor stil, men havde
også lyst til at prøve hønsejagten, så det
måtte gerne være en stående jagthund.
En dag skulle han på jagt med Lauras
onkel Kristian Fly, som mange af os kender
som en dygtig hundefører og opdrætter.
Kristian snakkede varmt for en parrings-

hvalp han havde gående, men det, der
gjorde udslaget, var Kristians ”gamle” engelske setter, der som altid arbejdede ihærdigt på jagten, og den gjorde et stort indtryk
på Simon. Så den lille familie besluttede sig
for at takke ja tak til parringshvalpen. På
trods af mange velmente råd fra venner og
familie om, at det nok ikke var en hund til
en førstegangs-hundeejer.
Tog lidt tid
Simon fortæller, at selvom Ritt altid har
været god som familie hund, så har det har
været nogen af en udfordring at arbejde
med en jagtivrig unghund. En overgang
syntes han ikke, at det overhovedet gik frem
af, måske tværtimod. Han griner og fortæl-

Når man står som nybagt hundeejer, giver det udfordringer, uanset hvilken race man vælger, og selvfølgelig har
Ritt givet udfordringer, men udfordringer er til for at løse.
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ler, at der nok var flere i omgangskredsen,
der tog sig til hovedet når de så, hvordan
det gik med dressuren.
Simon mener, at de udfordringer, han har
mødt, havde været der, uanset hvilken hund
han havde valgt. Læringskurven er jo nødt
til at være stejl ved den første hund. Selvom
man kan få rigtig mange gode råd hos
erfarne folk, på dressurkurser og i bøger, så
er man nød til selv at arbejde sig frem til et
resultat.
Langsomt men sikkert var der dog fremskidt at spore i dressuren, både hvad angår
lydighed og hundens generelle modenhed.
- Som uerfaren hundefører har jeg nok
været længere om at nå i mål end en erfaren
hundefører ville have været det, siger Simon. Men han fortæller videre, at processen
har været utrolig lærerigt, og erfaringen
tager man med sig også i forhold til fremtidige hunde.
Prøve- og familiehund
Egentlig havde Simon ikke ambitioner
om at stille på markprøver, det skulle jo
bare være en jagthund. Men alligevel blev
Simon lokket med på markprøve, fik en
1. præmie i ungdomsklasse – og blod på
tanden. Derfor tog hele familien til Engelsk
Setter Klubs hovedprøve på Fyn, hvor Ritt
deltog i den prestigefyldte UKK, med det
resultat, at hun blev 4. vinder.
Simon synes, at han er blevet taget godt
imod af de erfarne hundeførere, som gerne
har villet dele ud af deres erfaringer. Sommerperioden blev brugt på apporteringstræning. En træningsweekend i Pointerklubben
har der også været tid til. Og lur mig lige
om ikke der bliver deltaget på nogle forårsmarkprøver i 2018.
Selvom der er en lille aktiv datter i familien, og Laura har heste, som hun bruger
meget tid på, finder familien alligevel ud
af at prioritere arbejdet med hund. Laura
vil gerne med til hundearrangementer og er
selv ved at tage jagttegn.
Det var bestemt ikke den mest velvalgte
dag, vi havde fundet til at mødes for at

- Man kan sagtens anskaffe sig en jagthund og få
noget ud af den, selv om man er en småbørnsfamilie,
mener Simon Petersen.
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gå en tur ved Vadehavet. Det var bidende
koldt, men Ene var blevet godt klædt på i
flyverdragten, og som en naturlig selvfølge
for en aktiv ”udefamilie” var hun med os.
Hjemme i den hyggelige stue ved brændeovnen, fik vi en kop kaffe, mens Ene og Ritt
hyggede sig. Ritt skulle have lidt mad, det
klarede Ene, ligesom hun hyggede og nussede om Ritt, som bestemt så ud til at nyde
det. Ingen tvivl om, at de to er uadskillelige
bedste venner.

Ene og Ritt er rigtig gode venner, og Ene er altid parat til at sørge for, at hendes bedste ven får noget at spise.
Foto: Conni H. Jacobsen.

Alsidig jagthund
I forhold til det jagtlige, så har Simon fra
starten af haft den indstilling, at Ritt skal
kunne anvendes alsidigt. Han forsøger at
komme på fuglejagt, så ofte som muligt,
men de færreste er så privilegeret, at de kan
gå på fuglejagt hele sæsonen. Hvis det skal
blive til jagt i hverdagene mellem arbejde
og familieliv, så er den bedste mulighed
ofte et aftentræk på ænder.
Derfor er hunden stille og rolig blevet
introduceret til andejagt i marskengene,
en jagtform, som Simon mener passer fint
til en unghund, når man blot sørger for, at
det foregår på hundens præmisser. Simon
skyder et par fugle og tager sig god tid til at
koncentrere sig om hunden.
Hund og fører nåede ikke i mål med apporteringsprøven i sommer, men alligevel
har Simon og Ritt været afsted på andejagt
et par gange om ugen henover sæsonen, og
Ritt har faktisk vist sig at være glimrende til
denne jagtform.
Alt i alt er det lidt af en succeshistorie, og
Simon mener ikke at familie er en gyldig
grund til at vente med at tage jagttegn og
til at anskaffe hund. - Bare klø på og få et
firbenet familiemedlem, som familien kan
være sammen om, siger han og tilføjer:
- Jagten er trods alt kun en mindre periode
i løbet af året, men hele året er hunden et
medlem af familien, og alle kan have stor
glæde af menneskets bedste ven.

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

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

Se mere om DKK’s øvrige medlemsfordele og tilmeld dig på www.dkk.dk eller kontakt os på tlf.: 56 18 81 00
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Midt i en ulvetid - et syndpunkt

Privat foto. Cai Poulsen.

I disse tider, hvor medierne uge efter uge
bringer gruopvækkende billeder af lemlæstede husdyr, og hvor de lærde diskuterer, hvor mange ulve, der i grunden er,
forplumres debatten gang på gang. Der
mangler nogle ulve – de må være skudt
ulovligt, lyder et af svarene. Det er dog lige
så udokumenteret som påstanden om, at
ulvene skulle være udsat. I grunden kunne
de manglende ulve vel lige så uset, som de i
sin tid smuttede over grænsen og pludselig
var i Midtjylland, smutte den anden vej.
De ”bykloge” blander sig også i debatten,
og mener der er plads til 100 ulve i Jylland.
Måske skulle man vurdere, hvor mange der
er plads til i Dyrehaven eller Marselisborg
Skovene.
Men et er indtil nu ganske sikkert. Der er

ikke mange, der har spekuleret over, hvad
det vil betyde for vores jagtudøvelse.
Vi ved, at mange jægere mister jagthunde
på grund af ulve i vore nabolande, og sneppejagt i de vestjyske plantager kan godt gå
hen og blive noget besværlig eller nærmest
umulig, hvis der står en eller flere ulve i
hver plantage.
I debatten mangler der også en klar information om, at det faktisk godt kan lade sig
gøre at regulere ulve. Ulven er total fredet
og derfor beskyttet, hedder det. Og det store
bureaukrati køres i stilling for at finde ud af,
om det nu også er en problemulv.
I Norge har man et klart mål om at have
max 50 ulve og fire – seks kuld årligt. Med
de ulve, som strejfer frem og tilbage over
grænsen til Sverige, bliver det til ca. 100

individer.
I år var der giver tilladelse til at nedlægge
42 ulve i ”ulveområdet”. Pr. 5. februar var
der nedlagt 23.
I Sverige, der også er EU-land, har man
et mål på ca. 30 kuld årligt. I år er der givet
licens til at nedlægge 22 ulve i de områder,
hvor man arbejder med ulveforvaltning.
Hidtil er der nedlagt 15 ulve i denne vinter.
Man kan have mange holdninger til ulve.
Personlig synes jeg, det er en af denne
klodes mest fantastiske skabninger, og når
man har oplevet den i Rocky Mountains, er
man solgt for altid. I Danmark er debatten desværre alt for præget af hysteri og
pladderromantik, og der har i hvert fald
manglet oplysninger om, at man tilsyneladende i vore nordiske nabolande lovligt kan
regulere ulven.
Vi bør have en meget saglig vurdering af,
hvor mange ulve, der er plads til, og det er
hverken 30, 50 eller 100. Danmark er ikke
Norge eller Sverige. Ulve kan ikke komme
langt fra mennesker her i landet og løber
nemt fra Holstebro til Viborg på en enkelt
nat. Vi må have en plan for, hvordan man
holder bestanden på det niveau, man nu
finder frem til, ligesom det må være en ret
at bortskyde ulve på sin ejendom, hvis der
er gentagende angreb på husdyr. Det vi er
vidne til i øjeblikket, er jo det rene dyrplageri.
Det bliver sikkert en lang kamp, for
tilsyneladende blæser vindene i øjeblikket
til fordel for en række eksotiske arter, som
forsvandt for hundreder eller tusinde år
siden fra den danske fauna. Måske skulle
man bruge kræfterne på at bevare og hjælpe
de arter, vi stadig har i den frie natur.
Flemming Østergaard.

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

Kontakt Johanna Jongstra
Bjarupgårdvej 14 A · 8600 Silkeborg

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

SIGNAL 8682 5500

Indendørs svømmebassin
til hundesvømning
- motion og genoptræning...
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Idyl i hundekassen.
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Når tæven kun får
én hvalp
Det sker at tæven bare får en enkelt hvalp, men det behøver ikke nødvendigvis at
betyde verdens undergang.
Tekst: Christina Bak. Foto: Anne Eliasen.
I begyndelse af 2017 fik Anne & Peter Eliasen, fra Kennel Nakkehages, scannet deres
Gordon Setter tæve Nakkehages BZ Solveig og erfarede, at der kun var én hvalp.
Deres dyrlæge anbefalede Anne & Peter at
de fandt nogle ”søskende”, så hvalpen ikke
blev enebarn.
Problemet med at hvalpen vokser op alene
kan være, at den kommer til at mangle en
stor del i sin socialisering. Der bliver ingen
kampe i flokken, ingen kamp om den bedste
mælk, ingen slåskampe og lege imellem
ligeværdige. Der kan være stor fare for, at
hvalpen vil vokse op uden knops og dermed
tror hvalpen måske, at hele verdenen er til
for den.
Anne & Peter valgte at kontakte Ammestuen.dk, hvor de kunne se, at nogle var
heldige at finde søskende. Samtidig valgte
de også at skrive et opslag på Facebook,
og opslaget blev da også delt flittigt. De
blev tilbudt flere hvalpe før Solveig havde
født, men da der kun må være en uges tid
imellem hvalpene, så kunne ingen af dem
bruges. Hvalpene skal også være nogenlunde ligeværdige størrelsesmæssigt.
Samme aften som Solveig fødte sin hvalp,
optog Anne & Peter en 15 sekunders video,
hvor Solveig slikker sin nyfødte hvalp, og
lagde den ud på Facebook sammen med en
efterlysning af ”søskende” til den nyfødte
hvalp. Opslaget blev på under et døgn vist
6.000 gange og var blevet delt intet mindre
end 93 gange. En fantastisk opbakning, som
kom helt bag på alle.

over, at det ville være et ønske, som måske
ikke kunne opfyldes. Hvis alt gik efter
planen skulle Jane og Flemmings to kuld
fødes en uges tid før og en uges tid efter
Solveigs hvalps fødsel. Selvom afstanden
geografisk var stor, ville det være perfekt
for Anne & Peter af låne et par hvalpe fra et
af de to kuld.
Det endte med at Anne & Peter hentede to
Engelsk Settere fra Jane hjem til Nakke i
Odsherred.
Det kræver tillid fra begge parter at skulle
indgå sådan en aftale! Mange ting kan gå
galt, men heldigvis gik alt efter bogen i
dette tilfælde. Den vigtigste er, at man har
en løbende dialog omkring forløbet på de
otte uger.
Når man har erfaring fra adskillige tidligere kuld, så har man sandsynligvis nogle

kæpheste, som man gerne vil fastholde.
Snak disse ting igennem. Begge parter vil
jo gerne gøre det bedste for hvalpene, så det
er med at få talt om tingene. Som sagt, kan
mange ting gå galt, så erfaringen siger, at
det bedste er at få nedskrevet en klar aftale,
og én af disse punkter er bl.a. at have en
god dialog.
I dette tilfælde var aftalen bygget på gensidig tillid, men flere gange om ugen blev der
sendt billeder og fortællinger om hvalpene.
Dette er en solskinshistorie. Intet gik galt.
Hverken for Engelsk Setter-kuldet hjemme
hos Jane & Flemming eller Gordon Setterkuldet (en GS og to ES) hos Anne & Peter.
Det er pragtfuldt, når vi kan hjælpe hinanden på tværs af racerne, kenneler og endda
på tværs af landet.

Hjælp fra Jylland
Anne & Peter kendte til to kuld, som skulle
fødes lige omkring Solveigs fødsel af den
ene hvalp, nemlig Kennel Melsgård v/
Jane Mortensen og Kennel Vilslev v/Flemming Vilslev. Jane & Flemming opdrætter
henholdsvis Engelsk Settere og Irsk Settere,
og det ville derfor være hvalpe af samme
størrelse.
Snakken gik også meget på at det ville
være rart, at alle kendte hinanden lidt i
forvejen, men Anne & Peter var jo godt klar
De trives godt sammen, en sort og to hvide.
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Fjerde gang faldt Thors h

Vi vidste, at vi på den del af terrænet, hvor vi nu befandt os, havde tre fine flokke – he
hvor var de i dag ? Mulighederne var mange, da terrænet er stort og indeholder kilome
striber og krat. Men hov – i krattet helt nede ved havet mærker hunden pludselig fært
min skytte Thor . . . .

Hunden har stand – så
gælder det om at komme i en
god skydeposition.
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hammer

raf en med ca. 20 fugle - men
etervis af lodne markskel, vildog tager stand. Jeg kalder på
Tekst og foto: Ib Jacobsen
Man siger, at pennen er stærkere end
sværdet, men når alt kommer til alt er det
bedste middel - når nogen skal overbevises
om noget - eksemplets magt. Og lige netop
derfor havde vi sat os for at overbevise fire
juniorjægere om, at den spænding, der er
ved at jage med stående jagthund, måtte de
simpelt hen opleve.
Som sagt som gjort: En fredag i hønsejagten mødte Mads, Søren, Hans Frederik og
Thor op i renvasket jagttøj og nypudsede
støvler. Tonny, dagens organisator, gav en
kort og præcis instruktion omkring hundenes arbejde og især det samarbejde mellem
hundefører, skytte og hund, der skulle og
forhåbentlig ville føre til skudchancer og
fugl på tasken.
Og så afsted . . . .
Ud på marken, slippe hundene og så er
det bare fremad med næsen op i vinden.
Men hvor var vinden, det var en lummer
eftermiddag og i praksis vindstille. Ikke de
bedste betingelser, men som sagt: Fremad.
Vi vælgerat tage et træk sydpå og afsøge
markerne mellem Vadehavet og landevejen
og gribe det an på en måde, hvor vi udnyttede den lille mængde skiftende vind, der
var, så godt vi kunne. Den første del af reviret bestod af stubmarker med vildtstriber i
samt fine lodne markskel ofte i forbindelse
med små kanaler mellem de enkelte marker.
Har gemt sig godt, men..
Da dele af stubben er våd og blød, satser
vi på på de lodne og tørre markskel langs
kanalerne, og det giver pote. Stand og et
par unge mennesker ”gennet” op i forreste
række i god skudposition. Avancering og op
med fuglene, der forlader skjulet i markkanten som skudt ud af en kanon.
Alle, der er i god skudposition, tømmer
geværerne og drager dagens første lære:
Enhver fuglesituation er ny og i princippet
uberegnelig – så selv veltrænede flugtskytter kan skyde forbi. Men også, at det er
forbundet med ekstrem spænding at jage
med stående hund.
Det, at gå frem til hunden, der står i stand,
og vide, at indenfor få sekunder sker der
noget, der på samme tid både er ubereg-
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neligt, spændende, og vildt blev hurtigt et
trækplaster blandt ”førstegangsagerhønsejægerne”.
Og fremad går det mark for mark og
læren er, at der virkelig skal arbejdes for
skudchancer til agerhøns, men når hunden
tager stand og det giver en chance, ja så er
spændingen mere end ulejligheden værd.
Finder den store flok
Efterhånden som vi bevæger os sydpå,
begynder ”den store flok” at spøge i mit
baghovede.
Fra tidligere dages jagt vidste vi, at der
på den del af terrænet, hvor vi nu er på vej
hen, befinder sig tre flokke, heraf en flok på
en 18 – 20 fugle, men også at den er svær at
finde endsige at komme i nærheden af. Vi
havde faktisk flere gange haft kontakt med
den, men vi havde aldrig været i nærheden
af en skudchance. Jeg havde dog skrevet
mig bag øret, at vi ofte havde truffet den tæt
på vandet.
Derfor tager vi os god tid til at lade
hundene afsøge marker og lodne markskel
fra vejen og ned mod vandet, men ikke så
meget som en fjer finder vi.
Så der er ikke andet at gøre end at konstatere, at vi nu er ved vejs ende, og at vi lige
så godt kan begynde på gåturen tilbage til
gården. For at nyde udsigten og den friske
luft vælger vi at tage turen hjem langs
vandet.
Da vi har gået et par hundrede meter, mærker forreste hund pludselig fært og strækker
hals, og ud af det blå letter den store flok
fra en krattykning helt nede ved strandkanten og flyver langt nordpå og søger
igen dækning i et krat tæt på strandkanten.
Bare fremad og derhen, og det kan ikke gå
hurtigt nok !
Men alt krat ligner hinanden, så hvor
pokker er det nu lige, det er? og kun et at
gøre: I en stor bue ”udenom” med hunden
og få den startet, så den smule vind, der er,
udnyttes bedst muligt, og så iøvrigt håbe på
det bedste.
Hunden sætter næsen op i vinden og tager
kanten af krattet og i krattet helt nede ved
havet mærker hunden pludselig fært og
tager stand. Jeg kalder på min skytte Thor.
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Hund + fører og to skytter: Perfekt match.

En høne er fældet. Den bringes sikkert hjem.

Rejseordre: - Avance! – opfløj – bang forbi – pokkers. Hunden rykker fem skridt
frem og tager igen stand. Scenariet gentager
sig: Rejseordre: - Avance! – opfløj – bang
- forbi – pokkers. Og for at det ikke skal
være løgn sker det hele endnu engang – så
ikke engang tredje gang er lykkens gang,
og herefter er krattet – der nærmest var en
agerhønselufthavn - da også tømt for fugle.
Men hov – en af hønsene fra det sidste
opfløj smider sig i et hybenkrat kun ca.
100 meter væk. Hunden sendes frem for at
udpege hønen ”i busken”, hvilket den da
også lynhurtigt får gjort. Stand ved busken
og rejseordre. At avancere ind igennem en
hybenbusk kan næppe være behageligt,
men hunden er heldigvis ligeglad, og ud af
busken kommer en agerhøne som skudt ud
af en kanon og netop herefter lyder braget
fra Thors kanon.
Hønen ”pakker”, og den smukke fugl
lander netop på strandstien, hvor hunden
apporterer den fra.
Er Thor glad – hvad tror I ?

Thors hammer faldt – og det gjorde agerhønen fra hybenbusken også.
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FJD udstillingen i Vissenbjerg
d. 10. juni 2018
Udstillingen begynder kl. 9:30, men allerede fra kl. 8:30 er der mulighed for at deltage i den gratis ringtræning, hvis du skal have de sidste fif inden udstillingen.
Du møder blot op på pladsen kl. 8:30 og spørger efter ringtræning.
Dette er en af de få udstillinger kun med stående jagthunde, hvor der også bliver kåret en
Best in Show-hund.
Dette sker kl. 14:00 i store ring, hvor den bedste fra hver race dyster om titlen BEDST I SHOW (BIS).
Der er fodersække fra PROF. DOG og gave fra FJD til de 4 bedste hunde på dagen i Best i Show.
BIS dommer 2018 er Knud Viggo Jensen
Der er fodersække til BIR og BIM i hver race samt en prøvepose til samtlige deltagere sponsoreret af
PROF. DOG ©
Der kan tilmeldes i alle klasser, undtagen mellemklasse.
Tilmelding til udstillingen foregår via hundeweb, sidste frist for tilmelding er 23.maj 2018
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte udstillingens kasserer Marrit Stærkær
tlf. 40 58 60 36 eller kennelstaerkaer@gmail.com

Klubberne har inviteret følgende dommer:
Dansk Pointer Klub: H.P. Clausen - Langhårsklubben: Jessie Borregaard Madsen - Dansk Breton Klub:
Winnie B. Larsen - Engelsk Setter Klub: Jane Mortensen - korthaar Klubben: Sven-Otto Hansen
Dansk Münsterländer Klub: Connie Jacobsen - Dansk Irsk Setter Klub: Knud Viggo Jensen - Dansk Gordon Setter klub. Knud Viggo Jensen - Dansk Ruhår Klub: Kresten Scheel
Dansk Vizsla Klub: Hanne Laine Jensen - Klubben for Gamle Danske Hønsehunde: Gitte Finnich Pedersen - Dansk Weimaraner Klub: Gunnar Jensen
Klubben for Jagthunde uden Specialklub: Jessie Borregaard Madsen (kun grp.7 racer)

Salg af hjemmelavede grillpølser og
øl/vand hele dagen
på pladsen

Udstillingen foregår ved Vissenbjerg Hallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg. Der kan med fordel parkeres på de tilstødende villaveje.
Der må ikke opstilles telte ved ringene.
www.fjd.dk
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5-Klub Apporteringsprøver 2018
Dansk Weimaraner Klub, Klubben for
Gamle Danske Hønsehunde, Langhårsklubben, Dansk Vizsla Klub, Klubben for
Jagthunde uden Specialklub.
Apporteringsprøve Sjælland:
Lørdag den 30. juni 2018 kl. 9:00
Anmeldelsesfrist: søndag den 24. juni 2018.
Mødested: Overmosegård, Hammervej 27,
4700 Næstved
Dommere: Anne og Claus Secher, evt. Sofie
Skovly.

Prøveleder: Anders B. Mortensen. Mob. 41
42 21 81. E-mail: abmvizsla@krudt.dk
Prøveleder på dagen: En af dommerne.
Kaffe og brød fra kl. 8:00 til alle der møder
op (deltagere og tilskuere / potentielle
hvalpekøbere).
Apporteringsprøve Midtjylland:
Søndag 01. juli 2018 kl. 9.00
Anmeldelsesfrist: søndag den 24. juni 2018.
Mødested: Jagthytten, Søndre Fælledvej 50,
7160 Tørring

Dansk Jagthunde Derby
2019
Husk at tilmelde din hund, der er født i
2017 til Derby i 2018, inden den er et år
gammel, ellers er det for sent.
Bemærk aldersgrænsen skal overholdes! Første rate til Derby i år 2019 er kr.
250.- For udenlandske hunde er gebyret
dkr. 300.Yderligere information om Dansk Jagt-
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Prøveleder: Jørgen Gerstrøm, Ildvedvej 4,
7160 Tørring. Tlf. 75 80 21 41/29 24 21 40
E-mail: theibelgaard@gmail.com
Tilmelding skal ske på hundeweb: www.
hundeweb.dk
Der dømmes efter DJU´s Fælles Markprøve
Regler. Kapitel 12. Apporteringsprøveregler
for jagthunde. Nyeste udgave, på DJU’s
hjemmeside.
Prøven er åben for alle racer. Gebyr: 225
Kr.
hunde Derby kan indhentes på Derbyudvalgets hjemmeside: www. jagthundederby. Dk, hvor man også kan tilmelde
elektronisk.
Følgende e-mail adresse kan også benyttes.: danskjagthundederby@gmail.com
Husk at opgive navn og adresse samt
telefonnummer.
Derbyudvalgets kontor
Ved Gadekæret 21, Hørup, 3550 Slangerup. Tlf. 40331037.

Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup

Slæb og apporteringsprøverne 2018
Prøven ved Terkelsbøl
Lørdag den 9. juni (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.
Prøven ved Ribe
Lørdag den 23.juni (max 25 hunde)
Mødested: Skydebanevej 4, 6760 Ribe
Prøveleder: Mona Storgaard, Karl Jensens
Vej 16, 6731 Tjæreborg. Tlf 21920030
Mail jagtlysten@gmail.com
Prøven ved Hobro.
Søndag den 1.juli, kl.10.00. Max 30 hunde.
Mødested: Vielshøjen 4, 9600 Hobro
Prøveleder: Peter Katholm. Tlf. 21341660
Mail: peter@eurocon.dk
Prøven ved Sakskøbing
Lørdag den 28.juli kl.09.00 (max 20 hunde)
Mødested: Kogangen 7, 4990 Sakskøbing
Prøveleder: Kim Staal, Klokkevangen
20,4983 Dannemare. Mail: kim@k-staal.dk
Prøven ved Skjern.
Søndag den 5. august (max. 60 hunde)
Mødested: Stauning Sognegård, Stauning,
6900 Skjern.
Prøveleder: Jens Chr. Hansen, Stauningvej
11, 6900 Skjern. Tlf. 97354290 / 29427470.
Mail: jes@ afgratning.dk.
Fynske prøve.
Torsdag den 9. august (max. 25 hunde).
Mødested: SLK Jagtforeningens Jagthytte.
Nodre Ringvej 55, 5771 Stenstrup. Kl.
15.00
Prøveleder / terræn: Poul Erik Rasmussen,
Tlf. 22232362.
Prøveleder, logistik: Hugo Eriksen,

H.C.Andersensvej 50, 5700 Svendborg.
Mail: hugo pia eriksen@ hotmail.com.

vej 50, 9300 Vodskov. Tlf. 98257538 /
20289469. Mail: harlunn_@hotmail.com

Prøven på Bornholm.
Lørdag den 11. august
Mødested: Jydegaard, 3700 Rønde.
Prøveleder: Poul Rikard Ebbesen, Vestermarievej 8, 3700 Rønne. Tlf. 23631901
Mail: phe @ ncc.dk

Prøven ved Klim
Fredag den 31. august
Mødested: Klim Strand Camping, Havvejen
167, 9690 Fjerritslev
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen, Gislumvej
126, 9600 Aars
Terrrænansvarlig: Flemming Jensen, Løgstør. Mobil 42184544. Mail: jlt@jyde.dk

Prøven ved Aars.
Lørdag den 11. august
Mødested: Nørager Jagt og hundesportsforenings klubhus, Sortebakken , 9610
Nørager.
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen, Gislumvej
126, 9600 Aars. Tlf. 98653082 / 20473382
Mail: jlt@jyde.dk
Prøven ved Næstved.
Lørdag den 11. august
Mødested: Ny Præstøvej 310 b, 4700
Næstved (P-pladsen ved Skovgrillen), kl.
08.00
Prøveleder: Steen Thaulov Petersen, 4700
Næstved. Tlf. 28290295.
Mail: _stp@_skiold.com
Prøven ved Skanderborg.
Løndag den 18. august
Mødested: Stilling Jagtforenings klubhus,
Teglgraven 3, 8660 Skanderborg (Frakørsel
51, Skanderborg N)
Prøveleder: Nicole Laigaard Solgaard, Risvangen 9, 8362 Hørning. Tlf. 41770813
Mail: Nicole solgaard@gmail.dk
Prøven ved Hjallerup.
Lørdag den 25. august 2018
Mødested: Hjallerup Jagtcenter, Kjærsgaard
Engvej, 9320 Hjallerup.
Prøveleder: Bjarne Jacobsen, Bragenholt-

Regler for deltagelse i prøverne.
Til prøverne kan kun kontinentale racer tilmeldes og afprøves efter Dansk Jagthunde
Udvalgs Fælles Markprøve Regler ( FMR ).
Alle prøver begynder kl. 09.00 med
undtagelske af den Fynske og prøven ved
Næstved.
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.
Iflg FMR skal hunden være 10 mdr. for at
kunne deltage på prøven.
Tilmelding og betaling.
Tilmelding og betaling foretages elektronisk
via www. Hundeweb.dk og der modtages en
bekræftelse på tilmeldingen.
Sidste tilmeldingsdato er søndag og ikke
mandag. Så kan de hundeførere, der er
dumpet i weekenden, forsat nå at tilmelde
sig søndag aften på hundeweb.
Indskud fremsendt i kontanter accepteres
kun, hvis brevet er sendt rekommanderet.
Prøvegebyr er fastsat til 275,00 kr.
På udvalgets vegne
Jørn Lund-Thomsen

Foto: Sally Torp.
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DJUrer

oriente

Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde torsdag den 25. januar 2018 kl. 17 i
Ejbyhallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.
Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Harris Jensen (HJ) DKK, næstformand,
Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen
(KH) DJ, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ)
DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Per Kristophersen (PK) FJD, Erling Clausen (EC) DUV
og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.
Under behandlingen af punkt 7. deltog Tommy
Hougaard (TH), Anette Laursen (AL) og Lars
Koch (LK) fra Fuldbrugsprøveudvalget samt
Uffe Jacobsen (UJ) som repræsentant fra Dommerudvalget.
PV indledte mødet med at byde velkommen.
1.Dagsorden fastlægges.
Med henvisning til ØUV’s rapport, hvori var
bemærket, at der manglede nogle prøveregnskaber, foreslog CJ at punkt 8.1 med regnskabet udgik af dagsordenen. Dette opponerede
flere imod, da disse regnskaber sandsynligvis
ikke vil have større indflydelse på det fremlagte
regnskabsresultat. Men CJ og PK insisterede,
og til sidst vedtog man, at punktet udgik. De
øvrige punkter på dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat
af mødet 14. oktober 2017 samt opfølgning
af ikke afsluttede sager.
Som opfølgning af en ikke afsluttet sag havde
AASJ fremsendt et forslag til ændring af Fælles Markprøve Regler (FMR) § 3 stk. 3 vedr.
ændring af klagefrist. Efter en kort debat blev
forslaget vedtaget. Forslaget sendes til vurdering hos den juridiske konsulent og derefter i
høring.
Derefter blev referatet vedtaget og underskrevet.
3. Organisationerne.
3.1. Meddelelser fra organisationerne.
FJD’s formandskab og DKK’s formand har
opsagt aftalen med DJU den 27. november
2017. Opsigelsen træder i kraft den 1. januar
2019. KH oplyste, at Danmarks Jægerforbunds
(DJ) hovedbestyrelse havde besluttet ikke at
sige aftalen med DJU op.
FJD CJ henviste til referatet af FJD’s bestyrelsesmøde den 8.11.2017. På dette møde blev det
enstemmigt vedtaget at opsige overenskomsten
med DJU.
DKK CHJ havde fremsendt en oversigt over
DKK’s afholdte prøver i 2017.
DJ KH oplyste, at han havde besluttet at træde
ud af de foreningsmæssige tillidsposter, han har
inden for jagthundeverdenen, så han bedre kan
hellige sig sin familie. Afgangen vil ske trinvis
og vil på et tidspunkt have den konsekvens, at
han udtræder af DJU.
4.0. Dommerudvalget (DUV)
4.1. DUV’s rapport
Den 11. februar 2018 afholdes kurset Modul 1 på Fjelsted Skov Kro. Her deltager 12
dommerelever samt DUV’s medlemmer som
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instruktører. De 12 dommerelever fortsætter
herefter som elever på forskellige prøver i løbet
af 2018. Eleverne er tildelt en mentor, der skal
bistå dem med råd og vejledning i dette forløb.
EC fremførte, at DUV vil foreslå, at der
fremover skal være 2 engelske suppleanter og
2 kontinentale suppleanter. DUV har brug for,
at nogle af udvalgets arbejdsopgaver uddelegeres til suppleanterne, så DUV’s medlemmer
ikke overbebyrdes. CJ fastholdt, at der kun
skal være én suppleant fra engelsk som fra
kontinental side. CHJ og HJ fremførte, at DUV
til hver en tid kan indkalde ekstra hjælp til
specielle aktiviteter.
Flere tilsluttede sig, at det nu er vedtaget, at
der er to suppleanter. DUV må fremsende et
konkret forslag, hvis dette skal ændres.
DUV har udsendt nogle spørgsmål til alle
autoriserede markprøvedommere til behandling
i ERFA-grupperne.
DUV vil foreslå, at apporteringsdommerne
også fordeles på ERFA-grupperne, så de også
kan have udbytte af det faglige samvær med
andre dommere. Dette blev vedtaget.
I lighed med den dispensationsregel, der er
vedtaget for markprøvedommere, der er fyldt
70 år, foreslår DUV følgende for apporteringsdommere:
Apporteringsdommere, der er fyldt 70 år, kan
søge dispensation for FMR § 15. Dispensationen gælder for 2 år.
For at dispensationen kan godkendes, vil
følgende kriterier hos den pågældende dommer
blive vægtet højt:
- At man er i god fysisk form
- At man stadigvæk fører hund på prøver
- At man har dømt regelmæssigt de seneste år
- At man er aktivt deltagende i ERFA-gruppe
møder og DUV’s fælles møder.
Det er DUV, der vurderer den enkelte ansøger,
inden ansøgning sendes til behandling i DJU’s
bestyrelse.
Dette blev vedtaget.
DUV foreslår, at når DUV har konstateret,
at en dommer ikke har dømt prøver i to år,
kontaktes vedkommende af DUV for at få
klarlagt årsagen til dette. Såfremt der ikke
foreligger grunde af helbredsmæssige, familiemæssige eller arbejdsmæssige art, aftales,
at vedkommende igen bliver en aktiv dommer.
Hvis vedkommende fortsat ikke dømmer i det
næste år, uden der foreligger en gyldig grund,
kontaktes vedkommende igen af DUV, der efter
en samtale beslutter, om DJU’s bestyrelse skal
tage stilling til, om det skal indstilles til DKK,
at vedkommendes autorisation skal inddrages.
Efter en kort debat tilsluttede bestyrelsen sig
DUV’s forslag.
4.2. DUV’s regnskab
DUV har forbrugt t.kr. 57 af et budget på t.kr.
58. Regnskabet blev taget til efterretning
5. Markprøveudvalget (MUV)
5.1. MUV’s rapport
DM blev afholdt i Vendsyssel med udgangspunkt fra Hjallerup. Prøveleder Jesper Kjærulff
Hansen havde pga. den megen regn nogle
problemer med disponeringen af de 8 terræner.
Det medførte nogen kritik af et af terrænerne,
hvor hundene havde svært ved at klare fuglene
i nogle juletræskulturer. De øvrige formiddagsterræner fungerede tilfredsstillende.
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MUV er gået i gang med at træffe aftaler, når
DM skal afvikles i det sydlige Jylland med
samlingssted på Gørdinglund.
Beretningen blev taget til efterretning.
Det er aftalt, at DJU’s bestyrelse skal vurdere,
om der fortsat er brug for en 6. kontinental
vinder-prøve, når tallene for deltagerne i 2017
foreligger. Det kan oplyses, at der startede i alt
131 kontinentale hunde på organisationernes
seks vinderprøver i 2017. Det ville have givet
et gennemsnitligt antal på 26 på 5 prøver. MUV
vil fortsat anbefale, at man fremover arrangerer
fem vinderprøver for de kontinentale racer.
Efter en debat blev det vedtaget, at der ikke
etableres en 6. vinderprøve for kontinentale
racer i 2018.
5.2. MUV’s regnskab
Regnskabet for DM balancerer med budgettet.
Regnskabet blev taget til efterretning.
5.3. Plan for 2020
MUV har ændret planen for 2020 iht. til DJU’s
bestyrelsesbeslutning den 14.10.2017, så de
første forårsprøver rykkes en uge frem og specialklubberne får tre weekends at vælge mellem. MUV er opmærksom på, at alle planer fra
og med 2019 skal ændres, når den nye struktur
for DJU’s prøver træder i kraft.
Det nye forslag til Plan 2020 blev efter en
kort debat vedtaget. Under denne debat blev
fremført ønske om, at flere af DKK’s og DJ’s
forårsprøver lægges i en weekend, da mange
ikke har mulighed for at tage en fridag fra
arbejdet.
5.4. Regler for ekstra vinderprøver
AASJ havde udsendt et notat med et resumé
over de beslutninger, der i tidens løb var truffet
mht. vinderprøver efter DM og DKK’s og DJ’s
forårsvinderprøver.
Mht. vinderprøver efter DM blev følgende
formulering besluttet:
FMR § 10. Afsnittet ”Den i § 10 anførte
begrænsning osv.” ændres teksten til: ”Den
ovenfor nævnte begrænsning i antal starter
gælder ikke for efterårets vinderprøver, som
afholdes efter DM.”
I DJU’s retningslinier for afvikling og bedømmelse af vinderprøver afsnit 1 ændres afsnittet
”På ét holds vinderprøver efter DM osv.” til
følgende tekst: ”På vinderprøver efter DM for
engelske racer kan prøven afvikles med ét hold
med max. 16 hunde, der dømmes af to dommere. Lodtrækningen efter 1. heat skal stryges.
Minimums afprøvningstid for placerede hunde
er på 25 minutter.”
Dette blev vedtaget og sendes i høring.
5.5. Ansøgning om dispensation for løbske
tæver på klubbers forårsmarkprøver
Der er fremsendt ansøgninger fra 2 specialklubber om at tillade nogle rene tævehold på
deres forårsmarkprøver, hvorpå der kan starte
løbske tæver.
PV foreslog, at der indføres en generel regel
efter de hidtil givne regler. Efter en debat blev
dette vedtaget.
Reglen er herefter, at på specialklubbernes
forårsmarkprøver kan der etableres et hold
udelukkende med tæver i UK og ÅK, hvor
løbske tæver kan deltage. Dette hold skal møde
for sig selv. Ejere af tæver på holdet, der ikke
er løbske, skal oplyses om, at der er løbske
tæver på holdet, og de kan nægte at deltage på
dette hold. Præmierede løbske tæver kan ikke

deltage i matchningen om pokaler m.m.
6. Slæb- og apporteringsprøveudvalget
(SAU)
6.1 SAU’s rapport
Der var modtaget en rapport fra SAU. Rapporten indeholdt oversigt over årets prøver med diverse statistikker, ligesom der var et notat med
indbydelse til prøverne i 2018. Der har været
afholdt i alt 13 prøver i 2017 med deltagelse af
332 startende hunde, hvilket er 59 mere end i
2016. Den gennemsnitlige beståelsesprocent i
2017 var 55%.
Beretningen blev taget til efterretning.
6.2. SAU’s regnskab
Regnskabet udviser et overskud på t.kr. 4,6.
Der mangler regnskab fra en prøve.
Mht. til det manglende regnskab, som der er
rykket for, vil DJU’s bestyrelse rette henvendelse til prøvelederen og bede vedkommende
få bragt tingene i orden. Lykkes dette ikke,
overvejes det at anlægge en disciplinærsag mod
prøvelederen.
7. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)
7.1. FUV’s rapport
Der var modtaget en rapport fra FUV med en
oversigt over deltagende hunde på 8 prøver
og FUME samt præmieringsstatistikker. På
årets prøver deltog i alt 92 hunde, hvilket er en
nedgang på 26 hunde i forhold til 2016. Den
gennemsnitlige præmieringsprocent var 40%.
TH oplyste, at antal deltagere viser en nedadgående kurve i de sidste par år. Beretningen blev
taget til efterretning.
7.2. FUV’s regnskab
Det foreløbige regnskab viser et overskud på
t.kr. 1,8. Der mangler prøveregnskaber fra 3
prøver. Samme procedure iværksættes som ved
SAU’s manglende prøveregnskab.
7.3. Forslag til nye prøveregler
FUV fremlagde i juni 2017 et forslag til revision af de gældende regler for fuldbrugsprøver.
Dette forslag har siden været til behandling i
organisationerne og specialklubberne.
FJD’s bestyrelse har fremsendt et notat med
deres kommentarer til de enkelte punkter i
FUV’s forslag.
AL indledte med at konstatere, at FUV havde
gennemgået notatet fra FJD’s bestyrelse, og
kunne konstatere, at på nogle punkter er der
tale om misforståelser, som forhåbentligt kan
afklares på mødet. PK kommenterede, at en
dialog er vigtig.
AL understregede, at formålet med de nye
regler er at få bedre hunde. Mht. til ændrede
adgangskrav er det vigtigt at styrke apporteringen, da statistikkerne fra prøverne viser,
at mange hunde har problemer her. I forvejen
gælder, at en hund skal have bestået en S&A
prøve/DJ’s udvidede apporteringsprøver for
at kunne starte på en skydeprøve. 2. præmie
på markprøver bør garantere niveauet. Bestået
schweissprøve anser udvalget ikke for at være
et nødvendigt krav.
Efter dette indlæg fulgte en længere konstruktiv debat, hvor man gennemgik reglerne punkt
for punkt. Der blev fra udvalgets side fremført
deres motivering for ændringerne, og på flere
punkter blev der på mødet opnået enighed
om nye formuleringer, ligesom forskellige
misforståelser blev afklaret. Der blev bl.a.

aftalt en noget ændret points fordeling, hvor
bl.a. markarbejdet bliver opprioriteret. Der var
enighed om, at reglerne for ræveslæbet og for
Ræveslæbsprøven fortsat skal være identiske.
Til slut blev man enige om, at FUV udarbejder et revideret oplæg, der tager hensyn til
de aftaler, der er truffet under mødet. DUV
inddrages, og det reviderede oplæg udsendes til
organisationerne.
8. Økonomiudvalget (ØUV)
8.1. DJU’s regnskab for 2017 og ØUV’s
rapport
Punktet udgik af dagsordenen
8.2. DJU’s budget for 2018
ØUV foreslår, at budgettet for DJU’s fælles
indtægter bliver det samme i 2018 som i 2017.
Budgettet for DJU’s fælles udgifter foreslås
bibeholdt på de fleste poster. Stigningen i
administrati-onsudgifterne skyldes en overenskomstmæssig dyrtidsregulering. Stigning
på t.kr. 5,0 på DJU’s hjemmeside skal dække
implementering af ny udgave af FMR. Budget
på t. kr. 10,0 til Ad hoc ud-valg er forventet
udgift til oprettelse af en særlig hjemmeside til
DJU’s prøveregler i den nye ud-formning.
Budgettet for DUV’s aktiviteter på t.kr. 88,0
henviser til det af DUV udarbejdede notat.
Budgettet indeholder en ansøgning om at bruge
t.kr. 4.0 til fremstilling af nyt instruktionsmateriale.
MUV’s budget til DM foreslås bibeholdt med
t.kr. 50,0.
Efter en gennemgang af alle satserne for
deltagelse på prøver konkluderer ØUV, at der
ikke er behov for at ændre nogen af dem. ØUV
foreslår derfor uændrede startgebyrer.
AB foreslog, at DJU sletter de 20.000 kr. til
Jagthunden. AASJ meddelte, at de 20.000 kr.
er kompensation for, at Jagthunden bringer
referaterne m.m. fra DJU møderne.
Efter flere indlæg blev det besluttet at godkende budgettet. Beslutning om størrelsen af
organisationernes indskud udsættes til næste
møde, hvor det reviderede regnskab skal
behandles. Det blev endvidere besluttet at
fortsætte uændret med diverse satser for prøver
m.m.
9. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemets (WEB)
rapport
Der var ikke modtaget nogen rapport
10. Ad hoc udvalgets forslag til en ny redigering af Fælles Markprøve Regler og andre
prøveregler
På et møde den 4.12.2017 var udvalgets
forslag blevet fremlagt for repræsentanter
fra DJU’s bestyrelse og DUV. Forslaget blev
der gennemgået punkt for punkt, og der blev
aftalt enkelte ændringer i teksterne. Udvalgets
formand Thomas Moltesen Hansen har efterfølgende fremsendt det totale materiale til alle
DJU’s bestyrelsesmedlemmer med de på mødet
vedtagne ændringer og rettelser.
PV foreslog, at projektet sættes i værk. Det bliver i første omgang ikke som et nyt regelværk
men som en information om DJU’s prøveregler.
Der foreslås oprettet en særlig hjemmeside til
materialet, hvortil links fra DJU’s hjemmeside
og andre hjemmesider giver adgang. Det undersøges, om oprettelsen af denne hjemmeide

www.fjd.dk

kan ske inden for den økonomiske ramme, der
er afsat i budgettet. Fremtiden vil vise, om den
nye udformning af prøvereglerne kan afløse de
nuværende regler.
Efter en debat blev det vedtaget at følge formandens forslag.
11. Ny struktur for prøver for stående
jagthunde
Der var inden mødet henvist til referat af møde
den 11.12.2017 mellem repræsentanter fra
DKK, DJ og FJD. Under dette punkt blev der
stillet forskellige spørgsmål til CJ og PK fra de
øvrige mødedeltagere.
CJ kunne oplyse, at der er nedsat forskellige
udvalg, som vil komme med nogle oplæg om
bl.a. nye vedtægter for en ny organisation, et
budget, forslag til arbejdsopgaver m.m. CJ bad
om tålmodig-hed, indtil dette materiale foreligger. På spørgsmålet om DJ og DKK fortsat holder markprøver for stående jagthunde, svarede
CJ, at i 2018 er alt uforandret. I 2019 er svaret
ja, men i regi af den nye organisation. Der
henvises til ovenfor nævnte referat af mødet
den 11.12.2017 pkt. 3.
KH oplyste, at DJ vil invitere til et stormøde.
Han mente, at det er vigtigt, at informationerne
kommer ud til hundefolket med de stående
jagthunderacer.
Svarene medførte en længere debat. Nogle af
mødedeltagerne gav udtryk for, at det er svært
at diskutere denne sag på de givne præmisser.
12. Valg til DJU’s udvalg
Der var indgået forslag til kandidater til de
udvalgsposter, der er på valg. Følgende blev
valgt:
Dommerudvalget: Jes Laulund blev valgt som
medlem.
Brian Krog blev valgt som suppleant for de
engelske medlemmer. Jesper Kjærulff Hansen
blev valgt som suppleant for de kontinentale
medlemmer.
Markprøveudvalget: Bjarne Kleis blev valgt.
Fuldbrugsprøveudvalget: Tommy Hougaard,
Annette Laursen og Lars Kock blev valgt.
Slæb- og apporteringsprøveudvalget: Kim B.
Rasmussen blev valgt.
Økonomiudvalget: Søren Hecht Petersen blev
valgt.
13. DJU-nålen
Der var forslag om 4 afgåede markprøvedommere og et udvalgsmedlem. Forslaget blev
vedtaget.
14. Næste møde
Næste møde afholdes, når det reviderede regnskab foreligger inkl. de manglende prøveregnskaber.
15. Eventuelt
Der var intet til dette punkt. Mødet sluttede kl
22.15.
Aage Stenhøj Jørgensen
Referent
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Klubredaktør:
Torben Mørup, Danmarksgade 27,
6700 Esbjerg. Tlf. 21 38 75 15
e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

JET1 - nu godt på vej
I 2014 samlede DRK´s bestyrelse en stor
håndfuld medlemmer til et møde som skulle
handle om hvor vi så ruhåren i fremtiden og
hvad klubbens medlemmer kunne tænke sig
af tilbud på hylderne.
På møde dagen blev deltagerne opdelt
i små grupper og fik så nogle timer til at
komme med deres bud på den stillede opgave. Næsten alle grupper kom tilbage med
et ønske om at der blev gjort mere for at
gøre hunden jagtklar frem for prøveklar. Og
det var her ideen til JET1 og JET 2 opstod.
Efter disse to tests skulle kronen på værket
så være, for de der ønskede det, deltagelse i
en fuldbrugsprøve.
Et JET udvalg blev nedsat og tiden fra
august 2014 til slut 2015 blev brugt på at
skabe JET 1. Få nedskrevet reglerne, få
afprøvet testen i praksis og ikke mindst få
testen godkendt af DJU og DKK. Nu et par
år senere har vi afholdt nogle tests og der er
indgået et samarbejde med Münsterländer
klubben. Samarbejdet fungerer rigtig fint
og jo flere vi er til at dele arbejdsbyrden des
flere tests kan der tilbydes.
En af de tiltag som münsterländerne har
bidraget med, er muligheden for apportering af rovvildt. Ønsker man bevis for at
hunden vil apportere rovvildt skal man blot

Der er meget lidt plads på vognen.

selv medbringe det ønskede stykke vildt
til testen. Desuden giver en bestået JET1
adgang til at stille hunden i brugsklasse på
udstilling. JET2 er lige på trapperne og vi
venter bare på lidt forår så vi kan lave en

Det er vanskeligt at bevare roen.
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“test”test af JET2.
Ro på post
I Dansk Ruhår Klub område Egtved har
vi i februar haft to JET1 træningsdage. Til
første træningen mødte 14 hunde op og til
anden træningsdag var der 16 tilmeldte. Vi
fik dog lidt frafald på grund af influenza. 5
af de hunde som deltog i træningen havde
meldt til den rigtige test som var den 24. februar. Nogle af de andre hunde som deltog
i træningen var endnu ikke gamle nok til at
stille på testen eller også manglede de lidt i
træningen. Der er derfor planlagt en ny test
til 13. april, se mere på hundeweb.
Det er nødvendigt, at der er gode træningstilbud op til JET testen. Det at hundene hele
tiden skal være i nærheden af hinanden,
også når en hund afprøves, er svært at træne
derhjemme.
Den disciplin som har vist sig at volde de
største problemer er ro på post.
Her stilles alle hunde op rundt om en remise
eller et skovstykke. En eller flere klappere
“driver” nu stykket af og der bliver skudt et
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par gange. Hundene skal sidde eller ligge
ved siden af fører og forholde sig i ro. De
må ikke løbe rundt, pibe voldsomt eller gø.
Det er en af de ting som det er meget svært
at træne uden andres hjælp.
Derfor en opfordring til områderne om at
inddrage den disciplin i deres træning. Om
man vil til JET test eller ej, så er ro på post
noget alle har brug for på jagt, hundene
skal kunne sidde stille og vente mens en såt
drives af. Derfor skal det selvfølgelig være
en del af træningen.
Succesfuld test
Den 24. februar afholdt vi så den rigtige
test. Otte hunde stillede til start denne kolde
vinterdag. Og det var koldt, rigtig koldt.
Godt vi havde en langhåret græsmark og en
nyplantning med græs i bunden da hundene
skulle testes på mark og i tæt vegetation.
Denne disciplin klarede alle hunde rigtig
flot og vi havde ingen skader på poter. Der
var to hunde som dommerne mente kunne
præstere bedre i denne disciplin så de fik et
ekstra slip. Her beviste hundene at dommerne havde ret og viste rigtig flot arbejde i
2. omgang.
Men inden vi gik ud i terrænet var dommerne en tur forbi alle biler for at se om
hundene kunne forholde sig roligt, mens
de ventede på at komme ud. Hundene er
under bedømmelse fra de ankommer til
prøveområdet til de forlader det igen, også
når de sidder i bilerne. Højlydt piben og
gøen er uønsket. Desuden kom alle hunde
ind i “jagtvognen”, en trailer med bænke i

hver side og de fik en lille køretur. Dommerne var med og de holdt godt øje med at
hundene opførte sig pænt selv om de var 8
hunde og 10 personer på meget lidt plads.
Mellem disciplinerne skal alle hunde stå
samlet og vente på det bliver deres tur. Det
er ikke tilladt som på markprøver at holde
sig lidt for sig selv.
Efter det frie søg var det tid til pürsch. Her
skal hunden først føres i line og følge fører
rundt i terrænet. Efter ca. 50 m tages linen
af og man fortsætter sin pürsch yderlig
ca. 50-100 meter. Her var dommerne ikke
tilfredse med en enkelt hunds præstation
og den måtte prøves om. Nu gik det meget
bedre og hunden bestod disciplinen.
Et stykke fuglevildt skal apporteres og
afleveres til fører. Vildtet kastes og trækkes
derefter væk fra nedfaldsområdet ca. 30
til 40 meter så det ikke kan ses af hund og
fører. Der var ingen slinger i valsen når
det drejede sig om at apportere. Men et par
hunde fandt tilfældigt duen og fik derfor
et forsøg mere for at få et X i godkendt for
sporet.
Vi sluttede dagen af med ro på post. To
hunde havde meget svært ved denne disciplin og kunne ikke holde sig i ro. De fik
et forsøg mere, men det blev det desværre
ikke bedre af og hundene kunne derfor ikke
bestå testen.
Stor tak til vore dommere Kim og Freddy,
I gjorde jeres til at alle hunde fik chancen
for at vise det absolut bedste de havde i sig.
Tekst og foto Anette Laursen

Fra redaktøren
De er der ude. De gode historier. Store
som små. Send gerne historien til jagthunden@ruhaar.dk. Det kan være en god
jagtoplevelse, en god træningsoplevelse,
en god familiehistorie, en god prøveoplevelse. Alt har interesse.

Dansk Ruhår Klub ´s
kalender 2018
20.-22. april 2018 Træn din ruhår - mest
for mænd Ølgård Herberg.
Lørdag 28.04. 2018 Generalforsamling
Ejby Hallen.
4.-6. maj 2018 Quinde - træn (din) ruhår
Ølgård Herberg.

Fuld fart på i 2018. Foto: Annette Laursen.

Arne Laursen 80 år
2017 var et år hvor flere af vores medlemmer blev 80 år. Denne gang er det Arne
Laursen, der i december rundede det skarpe
hjørne. Arne holdt fest med familie, venner,
jagt - og hunde kammerater og rigtig mange
var mødt op for at hylde ham.
Den ruhårede hønsehund har altid stået

Arne nær. Det er den alsidige jagt -og
brugshund Arne har avlet gennem årene
og rigtige mange af hans hunde er blevet
DKJCH. Gennem fuldbrugsprøverne har de
også opnået mange placeringer og 1 pr.. Og
særlig denne prøve ynder Arne at stille op
på med sine veltrænede hunde.

Arne elsker også en god dag i marken, en
konkurrence i VK siger Arne heller ikke nej
til og har ført flere hunde til flotte placeringer. Arne har også ført en række hunde på
DM med flotte placeringer, bl.a. vandt han
DM med Damsagers Jane
Avl har stået Arne nær med egen kennel
Gyvellund, hvor mange stærke hunde kommer fra. Arne har også sat sit præg på DRK,
hvor han i en periode var i bestyrelsen
bl.a. som kasserer .”Det forlyder, at det var
Arnes kone Lilly, der passede på klubbens
finanser, mens Arne havde travlt med at
træne hund” . Børnene Annette og Søren
har også fået lyst til båden jagt og den
ruhårede hønsehund og Arne har sikret sig,
at arven går videre, således har barnebarnet
Charlotte overtaget Kennel Gyvellund, så
det videre avlsarbejde lever videre.
Arne - vi er mange, der sender dig en
tanke og ønsker dig tillykke med de 80 år
samt god vind frem over.
Fra dine jagt -og hundekammerater
Lars Hansen

Arne og hundene. Privat foto.
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Dansk Ruhår Klubs områder

Hobro området:

adresser og aktiviteter

Kontaktperson: Allan Nordkvist Jakobsen Tlf: 5176
6490 E-mail: hobro@ruhaar.dk

Hirtshals området:

Lokal schweissprøve 21-4-18
Vi mødes på Daglig brugsens parkeringsplads i
Astrup kl.9.00
Alle sportyper.
Der er mulighed for spisning efter prøven, bestilles
ved tilmelding. Pris for spisning 75 kr.
Pris pr.prøvespor 200kr som betales ved tilmelding.
Tilmelding til Allan Nordkvist Jakobsen

Kontaktperson: Lars Jørgensen Tlf: 2393 0025 Email: hirtshals@ruhaar.dk
Apporteringstræning
3/4 Opstarter vi træning kl. 18.30 ved ”Løvehuset”
Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund.
Efterfølgende trænes, hver tirsdag kl. 18.30, til og
med den 19/6.
Vi træner apportering på land, i vand og evt. kaninslæb. Der vil være plads til alle, uanset
stadie/alder -også hvalpe & unge hunde.
Pris: Uden vildt kr. 25,- med vildt kr. 40,- pr. gang
Tilmelding til; Villy Magnus Olsen, tlf. 23939400
Lydighed/apporttræning:
Start 4/4 2018 kl 1830 hver onsdag
Slut 20/6 2018 med grillning.
Mødested omkring Mygdal/Hirtshals oplyses ved
tilmelding.
Pris uden vildt 25,- pr gang
Pris med vildt 40,- pr gang.
Tilmelding og spørgsmål på 23930025 Lars

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

Ræveslæbstræning
Hadsund.24-7-18 kl.19 vedJan Bartholomæussen.
Tlf.2083 7881 mødested oplyses ved tilmelding.
Uhrhøj Plantage.26-7-18. Kl.18.30 ved Allan
Nordkvist Jakobsen 5176 6490 mødested oplyses
ved tilmelding
Anerkendt prøve 23-8-18 kl.18. Tilmelding på
hundeweb eller til Allan Nordkvist Jakobsen
Foto: Annette Laursen.

Randers området:
Kontaktperson: Jesper Kjærgaard Ramten Skovvej
10 8586 Ørum Djurs Tlf: 5134 9034
E-mail: tinakjaergaard@yah00.dk
EN OPFORDRING......få oprettet jer på siden til,
at kunne modtage nyhedsmail, da der fremadrettet
vil blive sendt reminder ud om kommende arrangementer via denne.

Herning området:

Schweisstræning i Sevel
Mandag den 9/4-, og mandag den 16/4 kl. 17.00
Tilmelding til Poul Sørensen, 81284918, senest 3
dage før.

Kontaktperson: Annette Rasmussen Arnborgvej
12 6933 Kibæk Tlf: 2781 2528 E-mail: herning@
ruhaar.dk
Kasserer: Knud Måbjerg

Schweissprøve i Stenbjerg Kiltplantage.
Schweissprøve i Stenbjerg Klitplantage Lørdag den
5/5-2018 kl. 09.00
1 spor 1000m x 20timer, 1 spor 1000m x 40 timer,
2 spor 400m x 20timer, 8 spor 400m x 3 timer.
Prøveleder Ole Pedersen, Rolighedsvej 2, 7700
Thisted, 20676139
Se nærmere på Hundeweb.

Egtved området:

Apporteringstræning i Sevel/Holstebro
Der tilbydes apporteringstræning. Kontakt Poul
Sørensen, 81284918
Følg med på hjemmesiden, den bliver løbende
opdateret.

Kontaktperson: Johnny Jørgensen Tlf: 2345 4232
E-mail: egtved@ruhaar.dk
FÆLLES TRÆNING 2018
Et trænings miljø tirsdage uden instruktør, hvor
man hjælper hinanden. Forskellige terræner og
forskellige træning muligheder.
Der trænes hen mod vand og slæb mm. Vi d. 3/4
mødes på Hærvejen 20. 7183 Randbøl kl. 18.30
Der trænes 10 gange samt en afslutning max 15
hunde ( først til mølle). Pris : 350,00
Tilmelding på Egtved@ruhaar.dk eller tlf 2345423
v/johnny efter kl.17
Har du nogle træningsarealer eller vildt at byde
ind med er vi interesseret

Esbjerg området:
Kontaktperson: Rune Rahbek Tlf: 2840 1483 Email: esbjerg@ruhaar.dk
Vel mødt Aktivgruppen

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

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

Foto: Annette Laursen.
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Telefonliste:
Hanne Buhr 6266 1084 / 2264 3686
Jørgen Madsen 2329 7959
Ole Mogensen 4074 1586
Svend Hansen 6598 1885 / 2170 4885
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Schweisstræning.
Søndag d. 8. april kl. 10.00
Mødested: P-pladsen v. motorvejsfrakørsel 15
(Kirkeby).
Max. 6 hunde. Tilmelding til Jørgen Madsen på
madsen.ruhaar@gmail.com
Generalforsamling i Dansk Ruhår Klub.
Lørdag d. 28. april kl. 13.00 i Ejby Hallen, Halvej
5, 5592 Ejby
Dressurtræning / Unghunde og Åben klasse.
04. - 11. - 18. - 25. april. 02. – 09. – 16. – 23. – 30.
maj samt 06. juni.
Schweissdag på Ørnfeldt.
Lørdag d. 12. maj kl. 09.00
Mødested: Ørnfeldt Gods Ørnfeldtvej 102 Kølstrup
5300 Kerteminde
Pris: 150 kr. for medlemmer af DRK eller anden
FJD-klub.
Pris, ikke medlemmer: 200 kr.
Der startes med fælles morgenmad. HUSK madpakke og kaffe!
Introduktion til sporarbejde v/ Jan Poulsen og Lars
Hansen. Begge har stor erfaring med schweisshunde og hundens oplæring indenfor sporarbejde.
Behandling af blod, mv. - spor lægges sammen med
hundeførerne.
Der kræves ingen forkundskaber 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. 08. maj - på
fynruhaar@gmail.com
Dressurafslutning.
Lørdag d. 09. juni kl. 08.00.
Mødested: Elmelunden P-pladsen v/ Vejrupvej 73
5491 Blommenslyst
Pris: Det er gratis :-)
Lokal ”prøve”, hvor trænerne har tilrettelagt dagens
program for hhv. Unghundeklasse og Åben klasse.
Hundenes færdigheder afprøves inden for grunddressur, apportering og vandarbejde og bedømmes
af inviterede dommere.
Vi starter med fælles morgenmad kl. 08.00 og
afslutter med kritik af vores hunde samt spisning af
medbragte madpakker. Husk kaffe!
Tilmelding til Hanne Buhr - senest 06. juni - på
fynruhaar@gmail.com
FJD-udstilling, Vissenbjerg.
Søndag d. 10. juni
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Slæb- og Apporteringstræning.
Onsdag d. 13., 20. og 27. juni, 04. og 25. juli, 01.
– 08. – 15. august kl. 19.00 – i alt 8 onsdage. Alle
onsdage er mødetid kl. 19.00…
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundvej,
5200 Odense V – med mindre der informeres om
andet!
Pris: Unghundeklasse: 300 kr. for medlemmer af
DRK eller anden FJD-klub.
Unghundeklasse, ikke medlemmer: 400 kr.
Åben klasse: 350 kr. for medlemmer af DRK eller
anden FJD-klub.
Åben klasse, ikke medlemmer: 450 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
tilmelder sig anerkendt ”Slæb- og apporteringsprøve”, men der opfordres til det…
DJU apporteringsprøve med udtagelse til Racedyst.
Søndag d. 24. juni kl. 09.00.
Mødested: Elmelunden P-pladsen v/ Vejrupvej 73
5491 Blommenslyst
Tilmelding og betaling foregår over Hundeweb!
Tilmeldingsfrist: fremgår af Hundeweb.
Udvidet apporteringsprøve, Gudbjerg.
Lørdag d. 30. juni
OBS!! Der afholdes ferie onsdag d. 11. juli samt
onsdag d. 18. Juli.

Fredensborg området:
Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen Strandhaven 6 3060 Espergærde Tlf: 4917 0208 E-mail:
fredensborg@ruhaar.dk
Hvalpemotivation.
Det er for hvalpe mellem 3 og 6 mdr.
Start mandag den 9. april 2018 fra kl. 18,00 til
ca.18.50.
Pris 250 kr. for 8 gange. Du kan indbetale på konto
nr. 1329 – 0270500579.
Sted : Langstrup Skydebane.
Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 4917020851307879 eller Drasbek@post10.tele.dk
Apportering og Lydighedstræning.
Start 9. april 2018 kl. 19.00. Sted : Langstrup
skydebane.
Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 4917020851307879, eller Drasbek@post10.tele.dk
pris 400 kr. for 8 gange. Du kan indbetale på konto
nr. 1329 – 0270500579.
Du skal have dummy og godbidder med.
Alle jagthunderacer er velkomne
Der er hold for begyndere, lidt øvede og øvede.
Sportræning.
Søndag den 6. maj 2018 kl. 9.00. Sted; Kelleris
hegn.
Vi fortæller om hvad du skal bruge, og hvordan du
tilrettelægger din træning.
Du går et kort spor med din egen hund. pris 50 kr.
Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 4917020851307879 eller Drasbek@post10.tele.dk

Opret dig som bruger af ruhaar.dk og tilmeld dig
område Roskilde med nyhedsmails.
Så får du automatisk besked om kommende aktiviteter.

Slagelse området:
Kontaktperson: Holger Uth Nielsen Skælskør Landevej 10 A 4200 Slagelse Tlf. 5858 4243
Lars H. Petersen 2143 8195 E-mail: slagelse@
ruhaar.dk

Nykøbing Falster området:
Kontaktperson: Anders Juliussen Lymosevej 7 4930
Maribo Tlf: 2046 3844
OBS OBS Enestående tilbud! VSA seminar:
første gang lørdag den 21 april kl. 09:00. Mødested
Plantagen, Næstvedvej 312, 4760 Vordingborg. Instruktør: Rene Jørgensen. Træningen forløber over
8 til 10 gange. Max 10 deltager. Tilmelding skal ske
til Rene Jørgensen mobil:30 45 85 84 eller på mail
adresse: Renehj65@gmail.com. Der gøres opmærksom på at Rene afgør, hvem der kan deltage.
Ræveslæbstræning:
Første gang onsdag den 18 juli.

Slæb og apportering.
Kun for stående hunde der skal bestå prøven.
Pris 200 kr. for 8 gange. start 11. juni.
Vi aftaler hvor og hvornår ved tilmelding.
Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 4917020851307879 eller Drasbek@post10.tele.dk
Fuldbrugsprøvetræning.
Kun for stående hunde der skal bestå prøven.
Prøven indeholder ræveslæb på 300m i skov, og
markarb. med fældning af fugl, samt masser af apportering i vand og på land.
Pris 200 kr. start 6. august. Vi aftaler hvor og hvornår ved tilmelding.
Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 4917020851307879 eller Drasbek@post10.tele.dk

Foto: Annette Laursen.

Hvalpemotivation - Begyndertræning for hvalpe /
unghunde i alderen 3 – 12 mdr.
Lørdag d. 14. 21., 28 juli samt 4. og 11. august kl.
09.30-11.00 – i alt 5 lørdage.
Mødested: P-pladsen på Højstrup Vibelundvej 5200
Odense V
Pris: 150 kr. for medlemmer af DRK eller anden
FJD-klub.
Pris, ikke medlemmer: 200 kr.
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 fynruhaar@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!
Mvh. Hanne

Lokal Apporteringsprøve.
Søndag den 12. august 2018 kl. 9.00. Sted : Hornbækvej mellem Kvistgård og Tikøb.
Der er både alm. og udvidet prøve.
Vi har 7 pokaler der skal kæmpes om.
Tilmelding : Kurt Drasbek, telefon 4917020851307879 eller Drasbek@post10.tele.dk

Roskilde området:
Kontaktpersoner: Tina Struve Tlf: 2268 0911
Anders Stisen Pittersen Tlf: 3046 0248 E-mail:
roskilde@ruhaar.dk
18/4-2018 Områdemøde: Mødetid: Kl. 19
Mødested: Klubhuset, Højvangsvej 19, 2640
Hedehusene
Pris: Gratis. Kom og giv din mening til kende,
dagsorden i følge vedtægterne.
25/4-2018 Apporteringstræning (10 onsdage frem
til og med 27/6)
Mødetid: info på vej
Mødested: Klubhuset, Højvangsvej 19, 2640
Hedehusene
Pris: kr. 600. Tilmeding: info følger

www.fjd.dk

Foto: Annette Laursen.

VSA træning:
Første gang tirsdag den 5 juni.8 gange pris pr. gang
50,00 kr. Der gøres opmærksom på at Aktivgruppen
sørger for vildt og terræner og hjælper nye/uerfaren hundefører. Ellers er det hjælp til selv hjælp.
Eksempelvis, hvis du vil have et slæb til din hund,
så trækker du et slæb for en anden.
Markprøve seminar: I august måned.
Høstprøven/efterårsprøven: Slutningen af august
måned.
Marktræning: Slutningen af august/ starten af
september måned.
Husk alt holde øje på hjemmesiderne, Jagthunden
og på FB om nærmere informationer, ændringer og
eventuelt aflysninger om de forskellige aktiviteter
samt om tilmeldinger til aktiviteterne i Aktivgruppen Storstrømmen.

Bornholm området:
Kontaktperson: Bente Bak Søndre Lyngvej 45 3700
Rønne Tlf: 2896 7422
E-mail: bornholm@ruhaar.dk
Obs! Der vil også være løbende opdateringer
med forskellige aktiviteter på Facebook i gruppen
Stående hunde Bornholm, da vi har et tæt samarbejde med de andre stående jagthunde klubber på
Bornholm.
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KORTHAARKLUBBEN
www.korthaarklubben.dk

Klubredaktør:
Jakob P. Albæk, Torstedvej 30, Torsted,
6980 Tim. Tlf. 22 10 72 87
e-mail: klubredaktor@korthaarklubben.dk

2017 set fra formandsstolen
Uddrag af årsberetning - fuld udgave
kan findes på hjemmesiden.
Vi har haft en lille tilbagegang på antallet
af medlemmer siden sidste generalforsamling. Medlemstallet svinger altid omkring
årsskiftet hvor kontingentet skal betales.
Der har i lang tid hersket den opfattelse at
den stående hund er i tilbagegang. Når jeg
sidder til møde i DJU og når jeg kommer rundt hører jeg sætningen: „Jamen de
stående hunde har også tilbagegang“. Jeg
må gøre opmærksom at det er ikke sandt,
FJD har over de sidste halvandet år haft en
fremgang på ca. 350 medlemmer. Se, det er
det budskab der skal sælges, når man taler
om den stående hund.
I det forgange år har jeg kun deltaget i to
prøver, fordi der er unghunde på matriklen. Det betyder at der har været tid til at
komme rundt på prøver, møde medlemmerne og samtale med disse. Jeg føler
virkelig, at der en god stemning og fælles
accept af hinanden. Det kommer også til
udtryk ved at vi i klubben ikke har mishagsytringer, som bestyrelsen skal tage sig af.

Formanden viste flaget ved mange arrangementer i
2017. Her ved DM i Hjallerup hvor otte korthår deltog.
Foto: Jette Veggerby.
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Der har været en god opbakning til klubbens arrangementer gennem hele året, dog
med en enkelt bemærkning - den kommer
jeg til.
Første aktivitet efter generalforsamlingen
var Derbyprøven som blev holdt med base
ved Jakob Poulsen. Derbyprøven er blevet
afholdt som en forsøgsprøve og skulle
derfor efterfølgende evalueres. I år var der
to hold hvor jeg selv fulgte det ene som
tilskuer. Bestyrelsen har set på resultaterne,
de ressourcer der anvendes, skal der uddannes danske dommere, skal de danske regler
oversættes for at blive godkendt i FCI og
at der er mulighed for at deltage i en række
prøver syd for grænsen. På baggrund af alle
disse overvejelser har bestyrelsen besluttet
at nedlægge prøven.
Efter samtale med enkelte medlemmer er
tanken opstået, at vi måske skulle indføre
nogle krav til de hunde vi anvender til avl.
Det kunne være alt fra en markprøvepræmiering til en udstilling eller der kunne
indføres enkelte avlsrestriktioner – det er
måske noget at det vi skal se på i 2018.
Med ca. 30 hunde tilmeldt Bredsten
udstillingen, det er det niveau vi ligger på.
Der var god opbakning til morgenmad og
grillarrangement må det siges at være en
succes. Det var en god dag med hyggeligt samvær blandt ligesindede. Desværre
oplevede vi to hunde blive diskvalificeret
på grund af aggressivitet, det er helt klart en
tendens vi skal slå ned på.
Vores markprøver i henholdsvis Give og
Sønderjylland har også god tilslutning,
desværre ligger vores vinderklasse under
muligheden for at oprette to vinderklasser de magiske 50 hunde.
Hvalpetillægget i 2017 var 34 kuld og 232
registrerede korthår (heraf enkelte importerede) mod 2016 med 26 hvalpekuld og 193
korthår.
Giveprøven:
Igen i år havde vi en god prøve med ca. 100
tilmeldte hunde over to dage. Desværre var
der et enkelt terræn der svigtede mht. fugle
begge dage. Jeg tror ikke det kan undgås,
www.fjd.dk

men der ingen tvivl om at terrænansvarlig
og terrænledere gør hvad de kan for at det
skal lykkedes. Der skal lyde en stor tak til
hjælperne som gør et stort stykke arbejde.
Vi havde en hyggelig aften med god stemning hvor bl.a. jubilarerne blev hyldet på
behørig vis.
For mig har det været et begivenhedsrigt
år hvor jeg har haft tid til at komme rundt
på prøver og hilse på korthaarsfolk og
de andre. Jeg har mødt glade og positive
mennesker hvor nogle af dem har input for
at gøre vores race bedre og det er meget
velkomment. Jeg føler vi har skabt plads
til uenighed og vi har skabt plads til vores
race uanset hvor den kommer fra. Meget af
min tid i 2017 er gået med organisationen af
den stående hund i Danmark, det er utroligt
spændende men jeg glæder mig til det er
færdigt.
Jeg skal ikke undlade at komme med et
surt opstød til sidst. På min rundrejse til aktivgrupperne blev der fra alle sider udtrykt
ønske om et opdrætterseminar. Det afholdt
vi så d. 3. februar i år, Helle Friis Prochowsky fra DKK kom og afholdt en fire timers
seance. Helle er en utrolig vidende og dygtig formidler, så alle fik noget med der fra.
Det var ikke det sure opstød. Det kommer
nu; vi var 31 deltagere, seks fra betyrelsen,
fem fra langhårsklubben. Det betyder at 20
medlemmer havde fundet vej til Ejby finder
jeg i underkanten. Tak til dem der bakkede
om op om arrangementet.
En nyhed er, at vi fra 2019 vil lade hvalpekøbere som melder sig ind i klubben, og
ikke tidligere har været medlem af klubben,
være kontingent fri det første år.
Jeg vil gerne ønske alle der har opnået
gode resultater tillykke og sige tak, fordi
I viser vores race frem. Jeg vil også gerne
sige tak til dem der har ydet en indsats,
stor eller lille, uden jer er der ingen klub.
Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på
at kassereren er på valg næste år og ønsker
ikke genvalg. Vi skal finde en kasserer.
Per Kaa Kristophersen
Formand

KORTHAARKLUBBEN
Korthaarklubbens aktiviteter 2018
7.-8. april: Hovedprøve, Give.
Schweissprøver. Læs mere på hjemmesiden.

Aktivgrupperne
Aktivgruppen Storstrømmen
Der er tilmeldingspligt til alle af Aktivgruppens aktiviteter og at medlemmer som bor i det der svarer
til det gamle Storstrøms Amt har fortrinsret til alle
af aktivgruppens aktiviteter.
OBS OBS enestående tilbud! VSA seminar:
Første gang lørdag d. 21. april kl. 09:00. Mødested:
Plantagen, Næstvedvej 312, 4760 Vordingborg. Instruktør: Rene Jørgensen. Træningen forløber over
8 til 10 gange. Max 10 deltager. Tilmelding skal ske
til Rene Jørgensen mobil:30 45 85 84 eller på mail
adresse: Renehj65@gmail.com. Der gøres opmærksom på at Rene afgør, hvem der kan deltage.
Ræveslæbstræning: Første gang onsdag d. 18. juli.
VSA træning: Første gang tirsdag d. 5. juni. 8
gange pris pr. gang 50,00 kr. Der gøres opmærksom
på at Aktivgruppen sørger for vildt og terræner og
hjælper nye/uerfaren hundefører. Ellers er det hjælp
til selv hjælp. Eksempelvis, hvis du vil have et slæb
til din hund, så trækker du et slæb for en anden.

Foto: Karina Andersen.

Markprøveseminar afholdes i august måned.
Høstprøven/efterårsprøven: Slutningen af august
måned.
Marktræning: Slutningen af august/starten af
september måned.

Aktivgruppen Syd- & Sønderjylland
Familiedagen vil blive afholdt søndag d. 17. juni i
Ribe. Se sommerprogrammet.

Aktivgruppen Aalborg
Apporterings- og ræveslæbstræning
Mødested: Trekantskoven, Skovsgårdsvej, Hals.
Onsdag 18.04, 25.04, 02.05, 09.05 og 23.05 kl.
18.30. NB - Onsdag 16. maj. INGEN TRÆNING
Evt. afslutning med anerkendt ræveslæbsprøve. Tilmelding på hundeweb, senest 17. maj. Prøveleder:
Villy Andersen, tlf. 2223 9295.
Vand- og apporteringstræning
Mødested: Langholt søer, Vestvej, Langholt.
Onsdag 30. maj kl. 18.30
Onsdag 6., 13., 22., og 27. juni kl. 18.30
Der afholdes anerkendt apporteringsprøve. Tilmelding på hundeweb, senest 23. juni. Prøveleder:
Villy Andersen, tlf. 2223 9295.
Vand- og slæbstræning
Mødested: Langholt søer, Vestvej, Langholt.

4. august: Bredsten udstilling, Bredsten.
29. september: Efterårsvinderklasse, Sønderjylland.
Onsdag 1., 8., 15., og 22. aug. kl. 18.30

Aktivgruppen Midt- & Vestjylland
Ræveslæbsprøve med diplom:
Fredag d. 20. april 2018. Mødested: Jagthytten
Sdr. Klausie (Klausievej, 6980 Tim – følg derefter
anviste prøveskilte). Tid: kl. 17.00. Tilmelding via
www.hundeweb.dk. Prøveleder: Steen Kirk Jensen,
Kildebakken 6, 6940 Lem. Tlf. nr. 61467501. Tilmelding senest d. 14. april 2018. Min. 5 deltagere.
Schweissprøve: Korthårklubben afholder anerkendt (3 timer / 400m), (20 timer / 400 m.), (20
timer / 1000 m.)
og (40 timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted.
Søndag d. 6. maj 2018 kl. 9.00.
Mødested: Jagthytten Sdr. Klausie. (Klausievej,
6980 Tim – følg derefter anviste prøveskilte).
Tilmelding på www.hundeweb.dk. Prøveledere:
Uffe Jacobsen, tlf. 61285032 og Steen Kirk Jensen
tlf. 61467501 – senest d. 26. april 2018. Hunden
skal være DKK stambogsført. Max. 5 hold. Der kan
købes øl, vand og pølser.
Schweissprøve: Korthårklubben afholder anerkendt (3 timer / 400m), (20 timer / 400 m.), (20
timer / 1000 m.)
og (40 timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted.
Søndag d. 22. juli 2018 kl. 9.00. Mødested:
Jagthytten Sdr. Klausie. (Klausievej, 6980 Tim –
følg derefter anviste prøveskilte). Tilmelding på
www.hundeweb.dk. Prøveleder: Uffe Jacobsen Tlf.
61285032 – senest d. 12. juli 2018. Hunden skal
være DKK stambogsført. Max. 5 hold.
Fuldbrugstræning:
I samarbejde med Ruhårklubbens område 4
afholdes fuldbrugstræning, som påbegyndes
mandag d. 11. juni og følgende mandage frem til
den første fuldbrugsprøve i september. Mødested:
Hundeskoven i Ringkøbing. Tilmelding til Gorm
Henriksen (tlf. 52371779) eller Steen Kristiansen
(tlf. 42744094) senest d. 1. juni. Max. 12 deltagere.
Deltagergebyr oplyses ved tilmelding, og betales
ved første træningsdag.
Familiedag 2018
Aktivgruppen Midt- & Vestjylland holder familiedag lørdag d. 21. juli 2018.
Der er lagt op til en hyggelig dag med aktiviteter
for alle, så reserver datoen.
For nærmere information se klubbens hjemmeside.

Aktivgruppen Fyn
Vand- og slæbtræning
D. 26. april kl. 18.00 hos Knud og Hanne Hansen.
Mødested: Byvej 11, Katterød, 5600 Faaborg.
Deltagerpris 50 kr.
D. 10. maj kl. 16.00 hos Knud og Hanne Hansen,
Mødested: Byvej 11, Katterød, 5600 Faaborg.
Deltagerpris 50 kr.
Ved 18-tiden vil grillen blive tændt og vi sætter os
og hygger - pris 100 kr. incl. grill menuen.

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 26 93 08
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 81 45 06.
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
Kontaktperson Flemming Djarn tlf. 23102727.
E-mail: kobenhavm@korthaarklubben.dk
Studiekredsen af 1968
Kontaktperson René Olsen, Stationsvej 5, 4681
Herfølge, tlf. 53 54 38 54.
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

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

www.fjd.dk

Foto: Karina Andersen.
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DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
www.dmk-online.dk

Klubredaktør:
Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum
Djurs. Tlf. 86 33 91 76
e-mail: hundeweb@gmail.com

Jubilæumsweekend 29. og 30. juni
LOTTERI
Der afholdes lotteri fredag og lørdag.
Rigtig mange har sponsoreret meget flotte
præmier, se listen over sponsorer i Münsterländeren. Gevinster bliver udtrukket efter
prøven, og de flotte præmier uddeles.
Hovedgevinsterne trækkes lørdag aften.
Indkvartering.
Fra torsdag kl. 17.00 er der mulighed for
indkvartering på Bygholm Landbrugsskole,
Hattingvej 49, 8700 Horsens. Mulighederne
er landbrugsskolens værelser eller campingplads: Telt eller vogn. Med eller uden el.
På landbrugsskolen er der enkeltværelser /
enkelt værelse med opredning og dobbeltværelse. Der er mange værelser i år, dog
ikke så mange dobbeltværelser.
Det er tid til at samles til årets hyggeligste Münsterländer arrangement.. Foto: Dorthe Winde.

Fredag:
DMK arrangerer ræveslæb om formiddagen. Tilmelding på hundeweb.
Kl. 14 arrangerer DMK jubilæumsudstilling. Tilmelding på hundeweb.
Lørdag:
Holdapportering for tilmelding hold øje
med hjemmesiden.
Lørdag aften fyrer vi simpelthen årets fest
af. Jubilæumsfesten består af 3-retters festmenu, stille musik til maden, derefter spiller
alletiders band op til dans, eller du kan hyg-

gesnakke med vennerne. Der er arrangeret
toastmaster.
DMK er vært ved festmiddagen, hvis du
er medlem af DMK. Er du medlem må du
invitere din kæreste/kone/mand med. Ja du
læste rigtigt. Det koster kun drikkevarer
lørdag aften, SÅDAN!
Husk! Det drejer sig først og fremmest om
at deltage. Vi i Dansk Münsterländer Klub,
er kendt for at have det bedste sammenhold.
Lad os vise alle, at det passer. For 25 år
siden var vi 258 til festen. Det skal vi da slå
i år.

Schweissprøve i Gludsted plantage
Prøven afholdes d. 7. juli 2018 kl. 9.00. Mødested Gludsted plantage A13 rasteplads ved kilometer sten 50,2
Dommere: Henriette Vincents. Per Christensen, og Niels Grønbæk.
Prøveleder: Bjørn Toudahl Hobro Landevej 13, Foulum 8830
Tjele, bjoern@toudahl.dk, 25608873. Konto. 5980 – 1072477
Discipliner: Alle, 3t, 400m-3t, 600m-20t, 400m-20t, 600m-20t,
1000m-40t, 1000m. alle med mulighed for rapportering.
Max antal hunde er 18, afhængig af sportype.
Foto: Michael Hauge Frænde.
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Forplejning.
Forplejning sørger I selv for torsdag. Fredag
og lørdag kan der bestilles mad morgen,
middag og aften samt kaffe og kage eftermiddag og aften.
Al tilmelding vedrørende overnatning,
forplejning og holdapportering kommer på
DMK´s hjemmeside. Priser vil være at finde
på tilmeldingsformularen.
Der vil blive annonceret på Facebook, når
tilmelding er klar. Ellers må I følge med på
hjemmesiden.
Jeg mangler i skrivende stund priser på
overnatning og forplejning.
Deltagergebyr pr. hund til holdapportering
vil være 150 kr. som det var sidste år.
Carsten Trøjborg

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

Genralforsamling
Indkaldelse til Dansk Münsterländer
Klubs Generalforsamling 2018
Årets generalforsamling afholdes lørdag
den 26. maj 2018 kl. 10:30 i Ejby Hallen,
Halvej 5, 5592 Ejby.
Klubben er vært for en let frokost eller
sandwich med en øl/vand og efterfølgende
kaffe med kage.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.Valg af dirigent
2.Valg af to stemmetællere
3.Valg af protokolfører
4.Aflæggelse af årsberetning
5.Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt meddelelse om
ansvarsfrihed
6.Fremlæggelse af budget og fastlæggelse
af kontingent
7.Avlsarbejdet i det forløbne år
8.Valg til bestyrelse
A. Valg af formand
B. Valg af bestyrelsesmedlemmer
C. Valg af bestyrelsessuppleanter
Formand, Rune Riishøj. Modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem, Michael Østergaard.
Modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem, Susanne Holst. Modtager genvalg.
Supplean, Lars Thunberg. Modtager
genvalg.
Supplean, Benjamin Gunthel Hansen.
Modtager genvalg.
Supplean, Peter Katholm. Modtager
genvalg.
9.Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
10.Behandling af indkomne forslag
11.Eventuelt
På lige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter:
Ifølge klubbens nyreviderede love, er
hverken bestyrelsesposter eller suppleantposter landsdelsbestemte. Alle vælges
efter det stemmetal de opnår. Valgbarhed
m.m. henvises til Vedtægter for Dansk
Münsterländer Klub §11. Vedtægterne
findes på klubbens hjemmeside.
Kandidater til bestyrelsen skal tilkendegive deres kandidatur til formanden
senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Kandidaterne offentliggøres på klubbens
hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen evt. ledsaget af en kort
præsentation af kandidaten.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslaget skal være ledsaget af en motivation og en redegørelse
for, hvad der ønskes opnået med forslaget.
Forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Qvinde weekend i det Himmerlandske

Foto: Dorthe Winde.

Så melder kvinderne sig også på banen i
forbindelsen med fejringen af DMK’s 50
års jubilæum.
Det bliver en fornøjelse endnu engang at
åbne dørene for alle I skønne tøser, så sæt
kryds i kalenderen d. 3.- 4.-5. august 2018,
hvis du har lyst til at være sammen med kun
kvinder og vores skønne jagthunderace. Vi
Starter fredag kl. 14.00 slutter søndag kl.
16.00.
Programmet er ikke helt færdigt, men
weekenden kommer bl. a. til at indeholde
følgende tilbud:
Nosework, lydighed, dirigerig og apportering til lands og til vands, Schweiss, og mon
ikke der også kommer et lille hemmeligt
foredrag, og måske en lille pølse apporterings konkurrence.

Bukketræf 2018
Super god træning, i fantastiske omgivelser!
DMK har 50 års jubilæum i år, og selvfølgelig kræver det lidt fornyelse i klubben
– så derfor knejter … dette tilbud til jer.
DMK Nordjylland arranger det første Bukketræf – kun for mænd!
Der vil være træningstilbud til alle – erfarne /uerfarne hunde/hundeførere, og ikke
mindst masser af løwn og snak under den
rigtig lækre herremiddag – med masser af
vildtkød og Thy øl.
Der er træningssessioner fredag, lørdag og
søndag.
Der vil blive udbudt træningstilbud i
følgende discipliner: Nosework, JET test,
Vand-apportering, Schweiss, Apportering
og Slæb.
Masser af seriøs og spændende træning,
hvor du og ikke mindst din hund kan blive
udfordret uanset hvilket niveau I er nået til.
Arrangementet er forbeholdt medlemmer af
Dansk Münsterländer Klub.
Praktisk info:
www.fjd.dk

Alle er velkommen uanset niveau uerfarende/erfarende, det eneste kriterie er er du
er Qvinde og tager din hund med.
Der er mulighed for at have telt eller campingvogn med til at overnatte i (det koster
ikke en krone)
Prisen for arrangementet vil løbe op i
omkring ca. 500 kr. inkl. alt mad drikke og
hvad der nu skal bruges til alle træningspas.
Så hvis du har lyst til at dele en weekend
sammen med andre kvinder, med samme
passion som dig selv, nemlig münsterlændere stor og lille, så tilmeld dig her senest
1 juli....
Med venlig hilsen
Tine Broen Nielsen, Www.Kenneltrehøjens.dk. Mobil 24257727

Foto: Adobe Stock.

Tidspunkt: fredag den 10 august – 12
august 2018
Pris: 700 kr (for træning og forplejning
(middag fredag aften, fuld forplejning lørdag, samt morgenmad og frokost søndag)
Tilmelding senest den 1 juli 2018
Du tilmelder dig ved at udfylde formularen på www.dmk-online.dk. Betaling
senest den 1 juli 2018 (betalingsinformation
senere)
Overnatning; Arrangementet finder sted
i samarbejde med Rødhus Klit Camping,
hvor der er mulighed for at campere med
egen campingvogn, i telt eller i en af vore
hytter se mere her: www.rodhuscamping.
dk.
Ved overnatning på Rødhus Klit Camping
gives der 25 % rabat på overnatning i hytte,
telt o.l.
Hvis der er ønske om overnatning i hytte,
anbefaler vi at i max bor 4 sammen i hytterne, for at der kan være plads til hundene.
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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 02 03, E-mail: cnh@
post.tele.dk
Aktiviteter:
lørdag den 5. maj 2018 afholdes lokal apporteringsprøve på skydebanen i Hvalsø.
Der dømmes efter DJU regler. Pris 200 kr. Pr. hund.
Indskrivning på dagen mellem kl. 9 og 11. Eventuelle spørgsmål rettes til Christian Nøhr Hansen på
tlf. 23 30 02 03 bedst mellem 17 og 19.

Område Storstrøm:
Kontaktperson: Claus Rosdahl, Strandvejen 25,
4733 Bredeshave, Tlf. 40 32 62 65, E-mail: claus.
rosdahl@gmail.com
Følgende træning er planlagt i samarbejde med
Vordingborg Jagt- og Flugtskydningsforening.
Forårstræning 2018: Der trænes på det militære
areal ved Kulsbjerg. Parkering på den vestlige side
af motorvejen. Start onsdag den 4. april kl. 19:00,
slut onsdag den 16. Maj 2018. I alt 7 onsdage. Pris:
50,- kr. pr. gang. Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vordingborg. Fra hovedvejen mellem
Vordingborg og Stensved følger man Kohavevej,
hvorefter Vallebovej kommer på højre hånd.

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

menslyst. Omr. 7.
Der trænes 4 gange (hver 14 dag). 25/6 + 9/7 +
23/7
Pris pr. gang 50 kr. min. 5 hunde. Tilmelding :
Michael Larsen tlf. 25675143

Nordsjælland:
Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefionsvej 78,
3000 Helsingør, Tlf. 31 35 30 06, E-mail: nll@
bygfs.dk

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

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

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

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

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

Vand og slæb
Start mandag d. 11/6-2018 kl. 18.30
Mødested P-plads Ravnebjerggyden 42 5491 Blom-

Foto: Annette Laursen.
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Område Århus/Grenå:

www.fjd.dk

Kontaktperson: Nicole Lajgaard Solgaard, Bleginvej 34, 8362 Hørning, Tlf.: 29 90 36 13, E-mail:
nicolesolgaard@gmail.com
Anerkendt apporteringsprøver DJU og DMK
Sted: Horsens
Dato: 12. maj 2018 opslag kommer senere følge
med på hjemmesiden.

Område Esbjerg og omegn:
Kontaktperson: Mona Horsted Storgaard, Karl
Jensensvej 16, 6731 Tjæreborg, tlf.: 21 92 00 30,
E-mail. Jagtlysten@gmail.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”

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE
www.gdh.dk
Klubredaktør:
Lisbeth Ahm Hansen, Møllevangen 125,
8450 Hammel. Tlf. 60 67 77 76
e-mail: lisbeth@ahm-hansen.dk

Der er masser af potentiale for GDH
formøde i Solrød, hvor jeg blev opfordret til
at stille op. Jeg tyggede lidt på det, og svarede, at jeg godt ville påtage mig opgaven
med at samle klubben, fortæller han.

Frank Elmer går af efter 11 spændende år som formand for Klubben for Gamle Hønsehunde. Privat foto.

- Vi er inde i en positiv trend hele vejen
rundt i Klubben for Gamle Danske Hønsehunde. - Vi bliver mere og mere professionelle og dygtige. - Der kommer større
og større tilslutning til hovedprøven og til
udstillingerne. - Hundene er blevet sundere og stærkere, og de opnår mange flotte
resultater. - Ja, vi har faktisk aldrig været
så stærke før, og vi oplever større og større
anerkendelse fra dem, som kigger på os.
Sådan lyder det fra afgående formand for
Klubben for Gamle Danske Hunden, Frank
Elmer, som har besluttet ikke at genopstille
efter 11 år på formandsposten.
Og det er nok ikke helt forkert at sige, at
Frank Elmer stopper et langt bedre sted, end
han startede. Tilbage i 2007 var klubben
præget af store uenigheder med to fløje,
som stod stejlt over for hinanden. ”Voldsomme tider”, som Frank Elmer kalder det.
Han blev valgt ind, efter at den siddende
bestyrelse havde kastet håndklædet i ringen,
og der blev indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling med indledende møder
rundt omkring i landet. - Jeg var med til et

Mere organisationsmand end hundefaglig
- Mit udgangspunkt var, at jeg havde min
første GDH, Holger. - Ham havde jeg valgt,
efter at jeg havde sat mig grundigt ind i
flere racer og valgte GDH på grund af dens
egenskaber. - Jeg fik en fantastisk hund, og
det blev en øjenåbner. - Siden har arbejdet
med hunden været en stor passion for mig. Da jeg blev valgt som formand for klubben
var jeg nok ikke så dygtig til alt det med
hundene. - Jeg vidste ikke en gang, at der
var noget, der hed klubbens hovedprøve,
men jeg havde trænet i klubben og var ivrig
jæger. - Min styrke var mest det, at jeg
vidste noget om det organisatoriske arbejde,
siger Frank Elmer.
Og kendskabet til det organisatoriske var
tiltrængt på netop det tidspunkt, da Frank
Elmer blev formand. Der var brug for at
skabe et grundlag for, at klubben kunne
komme videre. Det valgte Frank Elmer og
hans bestyrelse at gribe an på en konstruktiv og rimeligt konsekvent måde.
Slog en streg i sandet
- Vi slog en streg i sandet i forhold til alt,
hvad der lå før. Nu ville vi se fremad,
forklarer Frank Elmer, og både i bestyrelsen
og i samarbejdet med medlemmerne blev
der gjort et stort nummer ud af, at der ikke
længere eksisterede fløje, og at man nu

skulle fortsætte side om side med hundearbejdet. Tavlen var visket ren for alle.
- Der blev først og fremmest lavet spilleregler for samarbejdet. Det var en kæmpe
opgave de første år at få en ordentlig tone i
det sagte og det skrevne. Vi svarede ikke på
grimme formuleringer. Det var ok at være
frustreret og uenig, men ikke at svine nogen
til. Og så skulle der opbygges et fagligt
solidt grundlag for klubbens arbejde.
- Vi brugte meget tid på at lave nogle vedtægter for klubben, som var mere tidssvarende og et avlskommissorium, som skulle
være fagligt velfungerende – dog uden af
sætte barren alt for højt, fortæller Frank
Elmer, der sammen med bestyrelsen hentede råd og vejledning fra Den Kongelige
Veterinær- og Landbohøjskole, som det hed
dengang, og fra Dansk Kennelklub.
-Vi gik efter: Hvad siger fagkundskaben?
- Vi tog det faglige svar i stedet for det, vi
lige troede og mente. - Den tilgang har været med til at lukke mange dumme diskussioner, og det faglige niveau er også blevet
styrket med faglige indspark til generalforsamlingerne”.
Fransk indkrydsning, muskelsvind og
PRA
Bestyrelsesarbejdet i Klubben for Gamle
Danske Hønsehunde har i Frank Elmers
11-årige periode selvfølgelig mest af alt
været præget af store og små projekter for
at styrke racen og arbejdet med hundene.
- En sag, vi overtog, var indkrydsningen af
det franske (racen Braque Francais Pyrenees red.). Der var mange gode intentioner

- Vi bliver mere og mere dygtige, og der kommer større og større tilslutning til hovedprøven, konstaterer Frank
Elmer tilfreds. Foto: René Hansen.

www.fjd.dk
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med hensyn til genpuljen og fart over feltet.
Det blev til én hund og én parring, hvilket
jeg ikke synes helt retfærdiggør de kæmpemæssige følelser, der den gang var inde
over det, siger han.
-I mine øjne er en af vores vigtigste succeser, at vi har fået avlet muskelsvind ud
af racen. - Her var vi mere restriktive, end
hvad Dansk Kennelklub i første omgang anbefalede, fordi vi i avlen krævede, at både
tæve og hanhund skulle være fri for at bære
genet. - Men vi fik overbevist fagkundskaben, fordi vi havde så meget styr på,
hvor mange bærere, raske og syge hunde

vi havde, at vi kunne lave en prognose
for, hvornår sygdommen var ude af racen
– uden at det ville gå ud over mangfoldigheden.
Den samme prognose kan man ikke lave
for øjensygdommen ’PRA’ (Progressiv Retina Atrofi), som klubben senest har brugt
store ressourcer på at få kortlagt.
- Koden er blevet brudt, og vi kan nu DNAteste for PRA. - Det skyldes, at vi har haft
nogle dedikerede folk, som har holdt snuden i sporet på den sag. - Det er skønt, når
man har investeret så mange penge, at det
giver et resultat, siger Frank Elmer om et

Frank Elmer understreger, at det har stor betydning for klubben, at der er blevet mange flere til at hjælpes om
opgaverne rundt omkring. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.

projekt, som det nu bliver op til fremtidens
bestyrelse at køre videre med.
En god klub med et godt hold
Frank Elmer ser lyst på fremtiden for
Gammel Dansk Hønsehund og for bestyrelsesarbejdet. - Vi har en god klub med et
godt hold. - Det er en god bestyrelse, som
kan støtte den nye formand, og stemningen
omkring bestyrelsen er også blevet mere
konstruktiv. - Man er blevet mere klar over,
at vi alle sammen er frivillige, og at man
ikke bare kan kræve af bestyrelsen - man
må også selv tage en del af slæbet. Det
er rigtigt godt, konstaterer Frank Elmer
tilfreds.
Samtidig med, at Frank Elmer stopper
som formand for Klubben af Gamle Danske
Hønsehunde, går han også af som næstformand i FJD og træder ud af bestyrelsen for
DJU. Han fortsætter som menigt medlem af
klubben og håber, at bestyrelsen vil arbejde
videre med de grundlæggende opgaver med
at højne standarden, få flere hvalpe og flere
købere til racen og meget gerne udbrede
kendskabet til jagten med stående hunde.
- Der er masser af potentiale – også i udlandet. - Der er mange jægere, som vil synes,
at det er totalt fedt at have en Gammel
Dansk Hønsehund, slutter Frank.
Af Ninna Falck

Marktræning på tværs af racerne
Klubbens aktivitetsudvalg har haft travlt,
med at arrangere marktræning i løbet af
det tidlige forår rundt omkring i det danske
land. Dejligt når der er nogle, der gerne vil
yde et ekstra stykke arbejde, for at fremme
de gamle danske hønsehundes muligheder
på markprøverne. Tusind tak til entusiasterne! Men det er også vigtigt at deltage i
marktræning, hos de forskellige jagthundeklubber og andre marktræninger, der bliver
tilbudt. Både hundene og førerne kan lære
meget ved at træne sammen med andre
stående jagthunde.
Et af stederne vi gentagende tager ned til,
er i Rejsby-Ballum, hvor Tonny Lønne, der
i samarbejde med Conni og Ib Jacobsen
arrangerer marktræningsweekender både
i foråret og om efteråret. Og det gjorde vi
igen i år.

Fællesskaber bliver skabt.
Efter at være tanket godt op var vi klar til
dagen og fandt vi de forventningsfulde
hunde frem. Vi blev på fornemmeste vis
transporteret ud til de fine terræner i en
kvægvogn, der var spændt efter en traktor.
Vi blev fordelt i tre hold.
Der var ikke mangel på terræner ved
Tonny. Og stort set alle fik mulighed for at
komme for fugl, samt harer, der giver anledning til en del morskab blandt tilskuerne.
Vi fik gået mange kilometer og hundene
løbet endnu flere. Gode fællesskaber bliver
skabt og plejet.

Blæst, kulde og sol satte sine spor i vores
ansigter. Vi fik snakket de forskellige
situationer igennem, delt ud af erfaringer
og vigtigst af alt fik vi grinet. Først på eftermiddagen havde hundene løbet det meste
af deres krudt af og vi blev til sidst hentet
af den fine vogn. Tilbage på Tonnys gård
havde hans børn tændt op i grillen og var
igang med at stege pølser til os. Øl, vand
og Conni’s lækre kager stod klar. Det hele
gentog sig dagen efter! Tusind tak til Tonny
Lønne, Conni og Ib Jakobsen for at arrangerer sådan en fin weekend.
Af Lisbeth Ahm Hansen

Uden mad og drikke dur helten ikke
Vi mødtes over et lækkert morgenbord med
alt, hvad maven kunne begære. Så vi var fit
for fight til en dag i marken. Der var hundefolk, der valfartede langvejs fra til dette fine
arrangement. Tonny Lønne formår at tiltrække folk fra alle regionerne i Danmark;
det meste af Jylland, Sjælland og Fyn, men
sågar Holland var også repræsenteret.

At blive transporteret som kvæg er egentlig ret hyggeligt. Foto: René Hansen.

48

www.fjd.dk

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE HØNSEHUNDE

En udstilling er ikke kun en skønhedskonkurrence
Hundens anatomi og udholdenhed hænger
sammen. Udover at vurdere hunden efter
racens FCI standard gennemgår udstillingsdommeren hundens bygning, skelet,
muskler, led og lemmer og har øje for, at
det er en brugshund, der skal være arbejdsom og udholdende.
Et godt eksteriør er en forudsætning for,
at hunden kan fungere, som en alsidig
jagthund på en lang jagtdag. Det er alment
kendt, at udformning af skelet og muskler
har en afgørende betydning for hundens
bevægelser og udholdenhed. Ifølge Alex
Krasilnokoff’s bog ”Hundens anatomi”
bruger feks. en hund med gode vinkler på
for- og bagben, sin energi mere optimalt på,
at løbe samme strækning som en hund med
knap så gode vinkler.
En stærk ryg udholder de mange ryk og
bump en krop bliver udsat for, når hunden
med stor fart løber på ujævnt terræn. En

Uldum: BIR - Lea merrild vestergaard med Tjalfe. BIM - Asta Marie Ahm Hansen med Ahm-Hansen’s Chili ejet af
Jens Christian Larsen. Stort tillykke! Foto: Birgitte Juul.

brystkasse med passende dybde giver plads
til, at lungerne kan arbejde optimalt under
hårdt arbejde. Derfor er det også vigtigt ved
en bevarelse af en jagtrace, at de hunde, der
indgår i avl, har mange af disse parametre
i orden.

Jægerspris: BIR Troels Djælund med Luda. Stort tillykke. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.

Opdrætterne prøver at tage højde for
alle aspekter
For alle jægere er det vigtigste, at deres
hund er sund og rask, samt er en god jagthund, der kan løse de ønskede opgaver. Og
så er det for nogen egentligt ligegyldigt, om
den er pæn eller ej. Men de fleste opdrættere, der har avlet jægerens gode jagtkammerat, har bl.a. i avlsarbejdet prøvet at tage
højde for hundens anatomi, sundhed samt
de jagtlige egenskaber så hvalpen har de
bedste forudsætninger for nemt at kunne
løse de alsidige jagtopgaver.

Ny Chamopion

Sæt x i kalenderen
Schweissprøve i 5-klub regi, Sønderjylland
Lørdag d. 28. april 2018. Yderligere info se
annonce her i Jagthunden februar.

DJU apporteringsprøve i 5-klubsregi på
Sjælland. Lørdag 30. juni 2018
Yderligere info se annonce her i bladet

Schweissprøve i 5-klub regi, Sjælland
Søndag d. 6. maj 2018. Yderligere info se
annonce i Jagthunden februar.

DJU apporteringsprøve i 5-klubsregi i
Midtjylland. Søndag 01. juli 2018 kl. 9.00
Yderligere info se annonce her i bladet.

Træning af spor i GDH Syd
Søndag den 3. juni 2018 kl. 9:00 – ca. 15:00
Mødested: Dorte og Poul Snabe. Todsbøl
Nørremark 15, 6360 Tinglev
Max 12 hunde med fører. Pris 100 kr. inc.
morgenmad ved opstart og drikke ude i terrænet.
Tilmelding efter ”først til mølle” til Dorte
M. S. tlf. 29 26 90 30, gerne inden 27. maj
2018

Familiedag i GDH Syd
søndag d. 19. august 2018 kl. 9:00 – ca. 15
Mødested: JHS Jagthundesport. Bedsted-Lø
grusværker, Stenagervej 11 A, 6230 Rødekro
Alle er velkomne – jo flere jo bedre. Der vil
være forskellige aktiviteter på dagen.
Dagen er inc. morgenmad og ringriderpølser
til frokost. Drikkevarer skal købes på stedet.
Pris 100 kr. pr. fører og 50 kr. pr. ekstra gæst/
familiemedlem.
Tilmelding til Karen L- Skjoldager på tlf. 23
68 38 88, gerne inden 15. august 2018.

FJD udstilling i Vissenbjerg
d. 10. juni 2018

5-klubs certifikat udstilling i Uldum og
Jægerspris
Har man været på en DKK udstilling kan
man som jægere hurtigt blive skræmt når
synet af diverse hunderacer nærmest bliver
pudset og poleret inden de skal i ringen,
hvilket er lysende kontrast til en god dag
på jagt. Så udover FJD-udstillingen i
Vissenbjerg er 5-klubs Certifikat udstillingerne I Uldum og Jægerspris en rigtig god
mulighed. Det er nogle rigtige hyggelige
udstillinger, hvor man kan snakke med
ligesindede, nyde en kop kaffe og se nogle
gode hunde og det hele foregår helt nede på
jorden og dommerne er søde til at hjælpe
dem, der aldrig har prøvet det før.
Af Lisbeth Ahm Hansen

www.fjd.dk

Jørgen Gerstrøms hund Theibelgård’s
Lukas DK 09859/2015 blev med sit tredje
CERT i Fredericia Dansk Eksteriør champion. Stort tillykke. Foto: Lisbeth Ahm Hansen.
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Hovedprøve i apportering og dressur
Klubben for Gamle Danske Hønsehunde vil
gerne højne interessen for apporteringsprøver. Derfor har de valgt at lave en hovedprøve i forbindelse med 5-klubbens DJU
apporteringsprøve d. 1. juli i Tørring.
Hundene skal apportere en udlagt kanin,
samt 2 udkastede duer på land, hvorover der
skydes, og en udkastet due fra vand.
Efterfølgende vil der være klubmesterskab
i jagthundedressur: Dressurbane, dæk af i
skjul, og dirigering på land.
Klubben vil være behjælpelig med at
finde overnatning i nærheden til fornuftige priser. Så der lægges op til et rigtigt
hyggeligt arrangement i gode terræner og
dejlig selskab. Så sæt kryds i kalenderen og
begynd at træne din hund allerede nu, så du
kan være med i kampen om de fine præmier
og pokaler. Hold øje med nyhedsbrevet,
klubbens andre medier og hjemmesiden for
yderligere info.

Charletans Charlie henter stolt anden. Foto: Jenny Mikkelsen.

Frodo vores første hanhund
på kræfterne. Sidste såt var heldigvis nem
at komme igennem. Fin skov og med lidt
skjul. Der gik ikke længe før Frodo havde
endnu en flot stand. Han rejste fuglen fint
og den fløj lige ned i skyttekæden og blev
skudt. Men da vi kom ned til skytterne
fortalte de, at fuglen kun var blevet anskudt
og der var sendt fire hunde ud for at lede
efter den.
Da vi havde ventet 15 min og hundene
stadig ikke havde fundet fuglen, kunne jeg
ikke dy mig og spurgte om jeg måtte prøve
med Frodo, -det kunne jo ikke skade. Frodo
fløj afsted og begyndte straks med at søge.
Kort tid efter havde han en stram stand ved
en busk. –der sad fuglen ganske rigtigt og
trykkede sig. Jeg sagde apport og Frodo
sprang ind i busken, og tog fuglen og kom
pænt til far med byttet, så den kunne blive
aflivet! Både Frodo og far var stolt. Og ja så
var det vist også tilladt med lidt drillerier på
tilbagevejen til jagthytten.
Af Søren Lyngbak Poulsen

Frodo. Foto: Søren Lyngbak Poulsen.

Frodo var vores første hanhund fra 2004.
Og inden jeg fik taget mit jagttegn var vi tit
afsted som driver. En rigtig god ven kendte
til Frodo og da de, i hans jagtkonsortium,
stod en morgen og manglede en hund til
dagens jagt, ringede han til mig og i løbet af
få minutter var vi på stedet.
Vi startede med at drive noget skov af,
hvor der var godt med fasaner og der blev
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da også skudt et par stykker, som Frodo
havde stand for, så jeg var godt tilfreds.
Men jeg kunne mærke på Frodo, at han
hellere ville være der, hvor der blev skudt,
men det måtte vente, vi var der jo mest for
at drive.
Vi drev hele dagen og noget det var rigtig
slemt at komme igennem, både sump,
væltede træer og brombær, så det tog lidt
www.fjd.dk

LANGHÅRSKLUBBEN
www.langhaarsklubben.dk

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

Generalforsamlingen 2018
Generalforsamlingen 2018
Langhårsklubbens generalforsamling blev
holdt i Ejbyhallerne på Fyn den 18. februar,
med 28 stemmeberettigede deltagere samt
ordstyrer Brian Visby. Han bød velkommen
til alle og gav ordet til Carsten Lundhøj som
fremlagde bestyrelsens beretning for 2017.
Der var mange gode kommentarer fra deltagerne, som bidrog med positiv stemning og
forslag til bestyrelse og avlsudvalg.
Bestyrelsesmedlemmerne på valg var
Ida Thyssen, Leif Hansen og Hans Petter
Lauridsen, de blev alle genvalgt. Suppleanter til bestyrelsen blev Tommy Thomsen
og Liljan Gram Petersson. Liljan er ny i

bestyrelsessammenhæng, og vi byder hende
velkommen.
Der blev orienteret om den nye struktur
for Organisering af de Stående Jagthunde,
samt et nyligt afholdt opdrætterseminar.
Langhårsklubben har 40 års jubilæum
i 2019, der blev opfordret til at komme
med forslag til aktiviteter og til at deltage i
forberedelserne.
Der blev solgt lodder til Amerikansk Lotteri i kaffepausen. Der var 42 sponserede
præmier – bl.a. et gavekort på 500 kr. til en
jagtforretning og en agerhønsejagt.
Blocks Mindepokal tilfaldt i år Holger
Pedersen og Sjørslev´s Isa med 150 point.

Holger var desværre forhindret i at deltage på grund af sygdom, men pokalen vil
blive afleveret til ham ved førstkommende
lejlighed.
Der blev tildelt en Guldnål for 25 års medlemsskab af Langhårsklubben til Christian
Hjortshøj.
Der blev tildelt en Guldnål til Kim Winther
Jensen for opnåelse af et Dansk Jagtchampionat DKJCH.
Fuldbrugspokalen blev tildelt Gitte Becher
for opnåelse af 1. præmie og 298 point på
VGP i Schwerin 2017.

5-Klub udstillingen Vest i Uldum 3. februar
Der deltog 10 Tysk Langhår.
Resultaterne kan ses på klubbens hjemmeside men Bedst i Racen blev Caja
DK09734/2016, fører Anton Kolding.
Tillykke med resultaterne.

De to Tysk Langhår med ejere og
pokaler. Foto: Karin Høi.

5-Klub udstillingen Øst i Jægerspris 4. februar
I alt deltog 22 hunde fordelt på racerne
Vizsla, Weimaraner, Gammel Dansk Hønsehund og Tysk Langhår. Dommer var Birte
Scheel og ringsekretær var Helga Andersen.
Begge gjorde et fint stykke arbejde. Tak
skal I have.

Husk!

Anton og Caja med pokaler. Foto: Per Kolding.

Husk tilmelding til Schweissprøverne via
Hundeweb.dk. Den 28. april er det i Pamhule Skov, Haderslev, og den 6. maj er det

www.fjd.dk

Åbenklasse: Sjørslevs Iris, fører Helene
Termansen: Exc.ÅK Plac.1 CK 2.BTK +
pokal
Brugsklasse: Sjørslev´s Ines Tesla, fører
Pernille Vesenberg Bertelsen: Exc.BK
Plac.1 CK 1.BTK CERT BIR + pokaler
Uggerløse Skov, Nordsjælland. I skrivende
stund (den 28/2) er der allerede tilmeldt 3
hunde til hver af prøverne.
Der er en fælles annonce i februarnummeret af ”Jagthunden”.

51

DANSK WEIMARANER KLUB
www.weimaraner.dk

Klubredaktør:
Niels Møller Kongsbak,Viborgvej 308,
Herrup, 7830 Vinderup. Tlf. 29 44 00 69
e-mail: kasserer@weimaraner.dk

Marktræning, inden det blev vinter
Kreds 2 afholdt traditionen tro marktræning
i slutningen af februar, på en bidende kold
lørdag med let frost, og en frisk vind fra
øst. Der var samlet en god blanding af unge
og gamle hunde samt øvede og begynder
hundeførere.
Grundet gyllekørsel og manglende dækning på de planlagte terræner, blev træningen med kort varsel flyttet til Hinnerup i
stedet for, på lånte terræner. Der skal i den
forbindelse lyde en stor tak til de lodsejere
som udlånte både stub og frøgræsmarker til
denne træning.
Som vanen byder mødte vi om morgen og
spiser et rundstykke sammen, inden vi går i
marken. Dette er en god lejlighed til at lære
hinanden lidt bedre at kende, samt udveksle
de sidste nye røverhistorier. Der var endda
en fører fra Sjælland som havde taget turen
over til træning. Hun skulle også lige hente
5 liter vildtblod på vej hjem, så mon ikke
der er en ambition om en schweiss prøve
eller to til foråret?
Efter morgenmaden gik vi i marken, og
Flemming gav en kort introduktion til hvad
markarbejde er samt hvorledes et slip til en
markprøve foregår. Der blev især lagt vægt
på at man som ny hundefører skal række
hånden op når der bliver spurgt ”er der nogen nye førere med” så har man mulighed
for at få lidt vejledning og råd undervejs.
De første slip foregik på en stubmark, hvor
der stadig var halm på. Ud over agerhøns

Martin Dannemand med Cæsar er klar til rejsning af fugl. Spændingen skal udløses – går det godt eller??.
Foto: Frank Peter Sørensen.

var der også en del harer, så det tegner lyst
for bestanden her…. Der var førere som fik
testet om deres hund respekterer harer – har
viste enkelte at der (måske) kan trænes lidt
dæk på afstand mens føreren forsøger at
blæse sine lunger ud igennem hundefløjten.
Anden mark var som den første, dog noget
større, men heldigvis for mig med færre
harer. Det gode solskinsvejr resulterede i
at hønsene var søgt ud i par, og var spredt

over hele marken – perfekt. Alle hunde fik
flere chancer for fugl i løbet af dagen.
Efter en kold dag er der ikke noget der
lyder bedre end ”nu kører vi hjem, så har
Maiken varm suppe klar” som sagt så gjort.
Tak til Martin og Maiken, og resten som fik
denne dag til at klappe, for at ligge lokaler
til, samt alt det praktiske.
Niels

Kommende aktiviteter
22. april Lokal schweissprøve i kreds 2
28. april 5-klub scweissprøve Pamhule
6. maj 5-klub schweissprøve – Uggerløse
skov
3. juni Familiedag kreds 2
10. jun FJD udstilling - Vissenbjerg
12.juni Vand/slæb og apporteringstræning
kreds 2
24. juni Vand/slæb og apporteringsprøve
kreds 2
14. augst Marktræning - Midtjylland
18. august Marktræning – Røde Kro
26. august Markprøve kreds 2
26. august Generalforsamling kreds 2

Der kikkes på de andres præstationer. Foto: Frank Peter Sørensen.
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DANSK VIZSLA KLUB
www.danskvizslaklub.dk

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

Aktiviteter for medlemmerne
VSA træning:
Første gang tirsdag den 5. juni. 8 gange pris
pr. gang 50,00 kr.
Der gøres opmærksom på at Aktivgruppen
sørger for vildt og terræner og hjælper nye/
uerfaren hundefører. Ellers er det hjælp til
selv hjælp. Eksempelvis, hvis du vil have et
slæb til din hund, så trækker du et slæb for
en anden.
Markprøve seminar: I august måned.
Høstprøven/efterårsprøven: Slutningen af
august måned.
Foto: Sandra Stålberg.

Aktivgruppen Storstrømmen /Nykøbing
Falster området.
OBS enestående tilbud! VSA seminar:
Første gang lørdag den 21. april kl. 09:00.
Mødested Plantagen, Næstvedvej 312, 4760
Vordingborg.
Instruktør: Rene Jørgensen. Træningen forløber over 8 til 10 gange. Max

EU-cup 2018
20. Magyar Vizsla European Cup 2018
afholdes i Ungarn i begyndelsen af oktober, arrangeret af den ungarske klub for
korthårede vizslaer.
Nærmere om tid og sted vil kunne findes
på Dansk Vizsla Klubs hjemmeside,
efterhånden som oplysningerne indløber.

10 deltager. Tilmelding skal ske til Rene
Jørgensen mobil:30 45 85 84 eller på mail
adresse: Renehj65@gmail.com. Der gøres
opmærksom på at Rene afgør, hvem der kan
deltage.
Ræveslæbstræning: Første gang onsdag
den 18. juli.

Marktræning: Slutningen af august/ starten af september måned.
Husk alt holde øje på hjemmesiderne,
Jagthunden og på FB om nærmere informationer, ændringer og eventuelt aflysninger om de forskellige aktiviteter samt om
tilmeldinger til aktiviteterne i Aktivgruppen
Storstrømmen.
Venlig hilsen fra Bestyrelsen af Aktivgruppen Storstrømmen.

Generalforsamling
Dansk Vizsla Klub afholder Generalforsamling 10. juni 2018 i Vissenbjerghallen
forbindelse med FJD’s udstilling, efter
endt bedømmelser.
Dagsorden iht. klubbens vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Aflæggelse af formandens beretning
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og decharge
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af to suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag til punkt 8. skal være formanden
i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen Dansk Vizsla Klub.Se i øvrigt
hjemmesiden herom.

www.fjd.dk

Hvor er historien?
Vizslaen spejder ud over landskabet. De er
der ude et eller andet sted - de gode historier. Sæt dig ned og lav et lille skriv og send
det til klubredaktøren.
Foto: Sandra Stålberg.
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DANSK BRETON KLUB
www.breton.dk

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

Apportering og spænding på højeste niveau
Årets Mesterskabsprøve i Apportering
2017/18 vil blive husket for to ting – det
ualmindelige dårlige vejr og den totalt uforudsigelige udvikling, som gjorde prøven
ekstra spændende. Ved præmieoverrækkelsen kunne ingen med sikkerhed forudse,
hvem de tre dommere havde placeret som
de tre bedste.
Årets C-prøve var lagt på Fyn på det
smukke Ravnholt Gods. Min gode ven
Harry Jensen og hans hund Richo – så turen
til Fyn gik med hyggesnak om hunde og
jagt. Som meteorologerne havde forudsagt,
så nåede vi lige at hilse på hinanden og få
udleveret rygnumre, inden det begyndte at
regne, og blæsten tog til.
De tre dommere, ordførende Harris
Jensen, Åge Stenhøj og Knud Johansen,
nåede lige at få hver deres tre hundeførere
på plads inde i højskoven bag skytterne,
så kom de første fasaner. Efter et par
forbi-skud kom den første dødskudte kok
brasende ned gennem de visne trætoppe.
Den landede i den bløde skovbund med et
bump, og den første hund blev sendt på sin
opgave.
I anden såt får Harry Jensen og Richo et
lille minus i bogen, da han er lidt svær at få
hen, hvor den skudte fasan ligger, men den
havde Cico, ført af Dorthe Staarup spottet,
så den fik vist en fin apportering – dog uden
tilladelse.
Steen Ulrich’s, Engbjergvejs Igor var sjusket med flere apporteringer, og da den gik
fra en fasan, kunne man godt se på føreren,
at han var klar over, at han nok ikke kom
med i præmierækken. Undertegnedes Ritta,
blev meget tændt, ikke mindst af de mange
skud og overflyvende fasaner, så det blev
til en hel del ”SIT!”, inden vi endelig fik
udpeget en opgave.
Det blev en af de rigtig gode apporteringer. En vingeskudt kok flygtede ned i
en grøft, og da Ritta kom frem, var der to
levende høns, som flygtede op og i hver
deres retning. Et fløjt og en kommando og
hun var over kokken, som blev leveret som
krævet.
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Op- og nedture
To hunde ude, men en af de rigtig fine ting
ved C-prøven er, at man stadig er med som
apportør, så det var først efter de første tre
såter, at den første hund helt udgik. Første
indtryk af dommernes vurdering kom, da
den ordførende valgte at få fire hunde med
sig. Eddie Grundahl med Theo, Jørgen
Berdin med Lester, Jens Ole Nielsen med
Inouk og undertegnede med Ritta.
Alle har haft apporteringer, men nu er
Midtvejs Raia ført af Palle Larsen ude, efter
et par knald-apporteringer. Josie ført af Jørn
har haft nogle lidt sjuskede apporteringer
og Harry og Richo har kun haft to nemme
emner og har sit minus fra 1. såt, men
begge er rolige på post, så de er stadig med,
men ikke hos den ordførende.
Theo har kun haft nemme fugle, men er
stabil og som en af de få hunde helt rolig
på post. Jørgen og Lester har mange men
relativ nemme fugle og har været lidt urolig
og givet lyd, så også minusser. Jens Ole har
sine apporteringer, men kæmper også med
at få ro på post. Ritta har haft en ret lang
dirigering med terrænskifte og med mange

distraktioner af skud og fugle, der falder
eller flyver over, men føreren kæmper
konstant med at holde hende i ro når fugle
flyver.
Såt afløser såt, og som dagen skrider frem,
rystes posen, som man siger. Jørn og Josie
kommer igen med den ordførende, så vi nu
er fem. Enig eller ej, i den form for afprøvning, så vælger Harris at stille os op med
under to meter mellem hundene – enormt
provokerende for de andre, når en hund
løber ud, med eller uden tilladelse.
Jens Oles har svært ved at holde Inouk i
ro, og da en flyvende høne vælger at lande
20 meter til højre derfra, springer han og er
ude af placeringerne. Ritta skal igen holdes
med mange kommandoer, så da finale såten
skal afvikles, er den ikke længere med
blandt de, som dommerne ser i toppen.
Jørgen og Lester mangler at vise, hvad de
kan, når de svære apporteringer kommer,
så de kaldes til en blind dirigering på en
anskudt fugl, som udføres til perfektion,
så det blev et kæmpe plus. Harry og Richo
får nu fire sikre apporteringer og er stadig
rolig, men stadig ikke inde i varmen hos

Sikker apportering af Jørgen Brænders hund Josie. Foto: Steen Ulrich Hansen.
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dommerne. Dvs. at de tre som skal placeres
er Theo og Eddie, Jørgen og Lester og Jørn
med Josie.
Troldfulglen, der ændrede alt
Sidste såt er i gang og pludselig råbes der
”Sneppe” fra driverne og en troldfugl fældes og falder hos Jørgen, som sender Lester.
Desværre vælger den at forlade emnet, og
selv om den på kommando går tilbage til
fuglen og apporterer korrekt, er løbet kørt.
De sidste tre års vinder, Theo, sendes af
Eddie på en anskudt kok. Hvad der efterfølgende sker, er svært at sige, men han for-

svinder ind i skoven, og er væk i lang tid.
Alle førere er med ude og lede, og heldigvis
findes han i god behold, men parret er ude
af konkurrencen om pokalen.
Resultatet blev at Jørn Brænder med Josie
beholdt den 3. vinder, de lå til inden sidste
såt og ikke avancerede, fordi den dagen
igennem havde haft nogle, lidt sjuskede
apporteringer og i sidste så knaldapporterer.
Harry Jensen og Richo kom stærkt bagfra.
Det var sjette gang han stillede med Richo
og samtlige seks gange er de blevet 2. vinder – det er da stabilitet.
At undertegnede kunne stå med pokalen,

skyldtes udelukkende Rittas sikkerhed i
selve apporteringerne og at vi fik både en
anskydning og en rimelig lang og svær
dirigering. Det blev en dags kamp for at
holde hende på plads, men det lykkedes
trods flere provokationer, så ligesom på en
vinderklasse kan man vinde på andres fejl.
På paraden lå 95 fasankokke og 2 snepper foran hovedbygningen på det smukke
Ravnholt Gods.
Tak til alle – ingen glemt.
Torbjörn R. Lund-Nielsen.

Vi skal lave hunde til jægerne

- Min største oplevelse har været turen på fjeldet, siger John Madsen. Privat foto.

Interview med John Madsen.
Hvorfor valgte du breton som jagt- og
markprøvehund? - Jeg har altid været
omgivet af labradorer og spaniels på jagt,
og derfor blev vores første hund også en
FT-spaniel. Den havde jeg mange gode
timer med både på og udenfor jagt. Men da
den var væk, gik jeg i tænkeboks.
Jeg var blevet lidt træt af at have en hund,
som gav 120 procent af sig selv hele tiden,
og derfor kun holdt til en formiddag, når de
fleste jagter varer hele dagen.
En dag fik jeg en god snak med Søren
Møldrup Nielsen. - Han har haft en del
hunde på matriklen og mange flere hunde
i hænderne i den lokale jagtforening, hvor
han fungerede som dressur og apporteringstræner.

Søren fortalte om bretoner. De var fantastiske jagtmaskiner, som med høj intensitet
kunne jagte dagen lang og efter en god nats
søvn var klar igen næste dag.
De første billeder, jeg fandt på compu
teren, fik mig ikke overbevist. Så vi måtte
på besøg hos nogle bretoner for at se lidt
mere. - Der blev vi kun blev mødt af åbne
døre og en glæde ved at få lov til at fortælle
om racen.
Efter det var valget rimelig nemt: Vi måtte
bare have en breton.
Hvordan kom du ind i hundesporten?
- Man kan vel sige, at hundesporten kom
til mig på grund af vores hund, Tjalfe. Vi
købte vores første breton af Thomas Eg
Severinsen, og hunden var købt til jagt. Jeg
lovede Thomas, at hvis der var prøveforwww.fjd.dk

mat i hunden, skulle jeg nok stille den på
prøver og få den vist frem. På det tidspunkt
havde jeg overhovedet ingen erfaring med
markprøver.
Men tiden gik, og der blev trænet igennem. Først dressur. Og da det sad, som det
skulle, kom turen til marken. Da vi kom til
de første prøver, og kunne jeg godt mærke
at folk, uanset hunderace, syntes, at min
hund gjorde det super godt. Hans resultater
blev jo også derefter. Og så kom lysten til at
stille ham på prøver.
Hvis jeg ikke havde fået Tjalfe, ja, så er
det ikke sikkert, at jeg var kommet i gang
med hundesporten. Men den hund krævede
det - og så havde jeg jo også lovet Thomas
Eg Severinsen det.
Hvad er din bedste oplevelse med breton?
- Det må helt klart være fuglejagt i Sverige
- en tur med tre andre “breton-tosser” og
vores hunde. Turen indebar jagt, åbne vidder, en del højdemeter, hygge, helikopter,
grin, vildt, røverhistorier, bortforklaringer,
drillerier og trætte mænd og hunde. Det var
en kæmpe oplevelse.
Hvordan synes du, at bretonracen skal
udvikle sig i fremtiden? - Jeg synes, at vi
har en superdejlig jagthund, som har en
masse gode ting at byde på. Men der er ikke
mange jægere, som kender til den. Hvis vi
ikke passer på, ender vi som en lille gruppe
sportshundefolk, der også går på jagt med
vores hunde, hvilket er sket for nogle af de
andre racer, vi kæmper med.
Vi skal lave nogle gode hunde, der er
trænbare for den almindelige jæger og kan
fungere i en familie og blandt andre hunde.
Og så skal vi ud og sælge den til jægerne
igen. Vi skal have lavet en form for markedsføringsplan for vores superhund. Det
kunne være events rundt omkring i landet,
hvor vi får vakt interessen for bretonen
hos jægerne igen, for det er der, den hører
hjemme. Den er en jagthund, som også kan
bruges til sport og konkurrencer.
Hvilke mål har du med dine hunde og
dig selv som hundefører? - Målet for
mine hunde er helt klart, at de skal bruges
mere på jagt. Hvis de også er klar, skarpe
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og dygtige nok, skal de stilles på prøver.
Noget, jeg arbejder meget på med hensyn til
mig selv, er at være en bedre leder for mine
hunde. Med det tænker jeg på at være så
synlig og stærk en leder, at de kan slappe af
og bare skal bruge deres energi på at gå på
jagt og prøver, og hvad jeg ellers finder på.
Hvordan vurderer du fremtiden for den
stående hund generelt? - Den er lidt usikker, og vi skal passe på hinanden. - Med det
forstås, at der altid vil være stående hunde
i Danmark, og at de racer, som er mest
alsidige, vil blive de racer, der vil dominere

de stående jagthunde her i landet. Og så er
der sportshundefolket, som jeg ikke tror
vil forsvinde - medmindre man fortsætter
med at skyde til måls efter hinanden eller
hinandens hunde.
Jeg forstår simpelthen ikke, hvad man
får ud af at hænge nogen ud på de sociale
medier. Lad os nu opføre os ordentligt
overfor hinanden. Drop vennetjenester og
raceblindhed og lad være med at ødelægge
det for hinanden, for vi ødelægger det bare
for os selv i sidste ende.
Knæk og bræk derude.

Fakta:
Navn: John Madsen.
Alder: 40 år.
Beskæftigelse: Servicemedarbejder, Vejle Kommune
Har haft Breton i fire år og har pt.
to stk.
Netop blever 2. vinder på dansk
Jagthunde Derby 2018 med Stenhøjs Sako.

Lidt om aktiviteter på Sjælland
I skrivende stund er lydighedstræningen i
Vallensbæk overstået.
Der var som sædvanlig stor deltagelse
og det er vores indtryk at alle havde nogle
gode timer, hvor ”lydighedsformen” enten
blev øget eller blot pudset af.
Ligeledes er et foredrag med Dyrlæge
og veterinær kiropraktor Charlotte Frigast
gennemført.
I de kommende måneder har vi planlagt
følgende:
I maj og ind i juni er der apporteringstræning i Hillerød, vi håber at vi kan være det
samme gode sted som sidste år, de seks
gange, vi træner.
Samtidig arbejdes der på at holde apporteringstræning i Køge/ Herfølge jagtforening et par gange for at tilgodese dem, der

mener, at det er for langt at køre til Hillerød
på en hverdags aften.
Og mon ikke Claus Raahauge holder den
meget populære træning på Falster, som han
plejer.
Og så prøver vi at genoptage en gammel
tradition:
Vi holder en familieweekend d. 16. - 17.
juni. Her vil der være aktiviteter for hele
familien, f.eks. aktiviteter for børnene, jagtsti, apporteringsprøve, racedystudtagelse og
skue, hvor man kan få bedømt sin hund og
sidst men ikke mindst fest lørdag aften.
I juli er der udvidet apporteringstræning i
Hillerød. Hvis der er behov for det, vil der
også være træning til den almindelige apporteringsprøve.
Og d. 12. august slutter vi træningen af
med vores apporteringsprøve i Hillerød.

Vi har talt om at holde yderligere en klubaften, emnet er endnu ikke helt planlagt, så
vi er stadig åbne for gode idéer.
Med venlig hilsen
Det Sjællandske aktivitetsudvalg / Merete
Larsen

Foto: Kisser Borg Kjeldsen.

Vintermøde Fakkeløjterne
Nu starter årets træningsprogram op, og
traditionens tro afholdte vi vintermøde hos
Fakkeløjterne.
Det er 10 gang at vi holder træning i
området, og i alle årene har vi haft stor
tilslutning hertil. Der er kommet folk til
vores torsdagstræninger, så langt væk som
fra Samsø, Endelave, Als, Tueø, Bramming,
Odense og Viborg.
En del er genganger, de er kommet år efter
år med deres gamle hunde, og nu kommer
de med deres anden eller 3 hund siden vi er
startet. Skønt at se, at et sådan fællesskab
forbliver.
I år mødte der 26 mennesker op i jagthytten, til orientering og gennemgang af programmet. Blandt de fremmødte var der flere
repræsentanter, som havde være kontaktpersoner i de første år.
Efter gennemgang af oplægget til den nye
FJD/DJU struktur, gennemgik vi programmet.
I år tilbydes der:
• 5 marktræninger
• 13 apporteringstræninger
• 1 Fakkeløjtefest
Foto: Flemming Østergaard.
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• 1 Pralefotodag
• 1 Apporteringsprøve på Fyn
• Og den sidste træningsaften afsluttes
med Champagne og kransekage.
Fakkeløjterne er et træningsfælleskab,
hvor vi hjælper hinanden. Der stilles terræn
og vildt til rådighed, og til de unge hunde,
er der instruktører til stede, men ellers hjælper man hinanden med råd og vejledninger
under træningerne.
Fakkeløjterne er også et fællesskab, hvor
der ALTID er kage efter træningen (deraf
tilnavnet KAFFEKLUBBEN).
Når vi sidder efter træningen, udveksles
råd og vejledninger. Hvis nogle har problemer, er andre villige til at fortælle, om de
erfaringer, som de har gjort sig, og hvordan
man har løst problemet. Men det vigtigste
er, at vi skaber relationer, relationer som
gør, at vores folk igen og igen kommer til
træningerne. Her sikre vi også at de bliver
taget hånd om nye bretonejere, så de følger
sig velkomne. Fakkeløjterne har skabt
og skaber mange gode venskaber blandt
bretonfolk.
/Winnie Larsen

DANSK POINTER KLUB
www.pointerklub.dk

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

Inspiration fra nye på årets vintermøde
dressur. To forholdsvis nye hundeførere gav
os et indblik i deres arbejde med at dressere
deres hunde. Det blev en meget interessant
dag og der skal lyde en stor tak til Heidi
Nørgaard Jensen (Irsk Setter Klub) og Søren Godtfredsen (Engelsk Setter Klub) for
jeres flotte og inspirerende indlæg om jeres
arbejde med jeres hunde.
Det var godt at høre to nye hundeførere
med en positiv indstilling til hundesporten.
I har bevist, at nye folk kan nå helt op i toppen i løbet af de forholdsvis få år, hvor I har
været med i hundesporten, og hvis vi, der
har været med i mange år, ikke passer på, så
sakker vi uvægerligt bagud. I gav os meget
at tænke over og tak for det.

Der blev lyttet intenst til de nye hundeførere. Foto: Niels Ovesen.

Sidste år hørte vi hvorledes politiets hundeførere arbejdede med deres hunde fra

hvalp til færdiguddannet politihund. I år
var vi tilbage ved vore egne hunde og deres

Hyggelige træningsture
To gode dage på Kongenshus Hede.
60 Engelske hunde var mødt op til årets
første træning. Vi havde en kold østenvind
begge dage, så alle frøs med anstand, men
humøret var højt. Det er starten på en dejlig
lang forår og mod vores 100 års jubilæum.
Hundene fik godt med træning og vi så en
flok agerhøns. Tak til alle jer der mødte op.
Hilsen Jens Have

Fællestræning i region 3 ved Sønder
Hygum.
Ni biler var mødt op fra både Nordjylland,
Sydjylland, Sjælland og sågar Holland.
Med op til flere hunde i hver bil var alle
parat til første rigtige træningsdag, hvor
de første 10 cm af jorden var frostfri, så
hundene kunne undgå at ødelægge poterne
på den frosne jord. Vejret bød også på god
vind og sol op ad dagen.

Gode marker hvor hundene fik lov at løbe
iveren af sig. Hundene havde gode chancer
for omkring 10 agerhøns 2 fasaner og 2
harer.
Efter folk havde fået små-mobbet hinanden på bedste venskabelige måde, fik
hundene et hvil, mens vi indtog vores madpakker i ”Kvindely”. Herefter var der tid til
enkelte slip, inden der blev sagt farvel.
Tak til Allan og Bent Olsen ikke mindst
for en rigtig god dag.
Anny
Sydsjælland.
Masser af fugle og flere unge pointere
trænede med ” de gamle” hos Niels, der
fik hjælp af Poul med terræn. En frostklar
1. træning med 8 fugleflokke og en 2.
træning d. 17. februar gav træning på 13
parhøns samt 3 flokke endnu ikke udparrede agerhøns. Det lover godt for prøverne i
området, vi havde to dejlige træningsdage i
det sydsjællandske.
Peter Due.

De mange deltagere på Kongens Hus. Foto: Niels Ovesen.
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DANSK POINTER KLUB

Niels Holger Lykke 80 år

Deltagerne i træningen i region 3.Foto: Allan Diederichsen.

Vintervejr til sjællands fællestræning. Foto: Peter Due.

Husk Familieweekend!
Noter dato i kalenderen,
Familieweekenden afholdes omkring Terkelsbøl i dagene fredag den 1., lørdag den
2. og søndag den 3. juni. Standkvarteret
bliver Terkelsbøl Camping.
Programmet for dagene bliver som følger:
Fredag den 1.juni.
12:00 Kan der tjekkes ind, hvis nogle kommer i god tid og evt. vil over grænsen og
handle.
16:00 Ringtræning17:00 Apporteringsprøve, alle er velkommen19:00 Startes
grillen op - medbring selv mad og drikkevarer

Privat foto.
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Lørdag den 2. juni.
07:30 Morgenmad
08:30 Fiskekonkurrence 09:00 Demo/
undervisning i brug af bridlauncher/ ro i
opflugt og skud
12:30 Frokost
13:30 Aktiviteter for alle aldersgrupper
bl.a.flugtskydning.
15:00 Hvem bager klubbens flotteste jubilæumskage
17:30 Bestyrelsens time19:30 Festmiddag
– helstegt pattegris Der vil være lotteriMedbring gerne gevinster

Den 26. april 2018 fylder Niels Holder
Lykke 80 år. Han begyndte allerede i
starten af 60-erne at gå med hund. De
første mange år var det den engelske
setter, der var hans foretrukne race, hvor
det blev til mange placeringer. I en årrække var han medlem af setter klubbens
bestyrelse. Det var også i den tid, han
oprettede sin kennel Niholy.
I begyndelsen af 90-erne købte Niels
Holger ved et tilfælde pointeren Chjang
efter Søndermosens Tom og Metrinelunds Gritt. Chjang og Niels Holger blev
vel nok den mest vindende ekvipage
inden for den engelske hundesport gennem dette årti. Han blev både Danmarksmester og brugschampion, samt
årets pointer fire år i træk fra 1993 til
og med 1996 og en femte gang i 2001. I
2002 vandt Chjang Dansk Pointer Klub
efterårsvinderklasse, han var nu 11 år.
På samme prøve blev Astrups Nadia 4.
vinder. Astrups Nadia var datter af Chjang. Med hende fortsatte Niels Holger
langt ind i det nye årtusinde i toppen
af hundesporten. Nadia blev stammor
til Niholys Sam, der blev 1. vinder på
Gotland i 2009, og Niholys Chjang der
blev 4. vinder på Svensk Derby i 2007.
Den sidste pointer som Niels Holger har
gjort sig bemærket med, er Villestoftes
Viktor. De to vandt Dansk Pointer Klub
efterårsvinderklasse i 2015.
Kære Niels Holger; her skal lyde et
hjerteligt tillykke med fødselsdage den
26. fra Dansk Pointer Klub og undertegnede med håb om et fortsat godt helbred.
BO.

Søndag den 3. juni
08:00 Morgenmad
09:00 Uofficiel eksteriørbedømmelse af
hvalpe
10:00 100-års jubilæumsudstilling – alle
engelske racer kan tilmeldes. Bliver annonceret på hundeweb.
13:00 Frokost – grillbuffet14:00 Apporteringsprøve. Alle er velkomne.
Priser: Hytter: 250.- pr. hytte pr nat (4
pers) – 400 kr. 6 pers Campingvogn:
100.- inkl.. strøm pr. overnatning. Bestilling af overnatning: Hanne Bredsgaard
51266604Øvrige:
Der vil være træning til apportprøverne
onsdag den 23/5 kl..18.30 og onsdag den
30/5 18.30På Terkelsbøl Lystfiskeri og
Camping.
Puv. Allan Bredsgaard.

www.fjd.dk

Foto: Niels Ovesen.

ENGELSK SETTER KLUB I DANMARK
www.engelsksetterklub.dk

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

Populær vintertræning
Fordelt på alle landsdele blev der afholdt
træningssamlinger i februar. Næsten alle
steder blev træningen arrangeret i samarbejde med de øvrige engelske specialklubber; det er positivt at opleve det positive
sociale klima, der hersker på tværs af

racerne i den engelske lejr.
Der var næsten overvældende tilslutning
til træningsdagene; det var sundt for de
unge hunde at opleve større samlinger af
andre hunde, og de gamle hunde havde efter
en lang jagtsæson brug for at få repeteret

Deltagerne i træningen på Fyn. Foto: Marit Stærkær.

dele af grunddressuren.
I øvrigt må det i skrivende stund konstateres, at de tidlige træningssamlinger i
februar var de mest skånsomme for vildt og
hunde. Marts indledes med streng kulde og
frosthårde marker.

Fuld fart over heden. Foto: Kenneth Asmussen.

Vintermøder

Træningstilbud

Der blev i vinteren løb afholdt to vintermøder med god tilslutning. Et på Fyn og
et på Sjælland. Begge steder blev møderne
afholdt i samarbejde med andre engelskespecialklubber.
Som sædvanligt var der en generel
orientering om klubbens virke, men hovedpunktet på møderne var en orientering
om og drøftelse af den strukturændring,
der arbejdes med i de stående jagthundes
organisation.
Når disse linjer læses vil der formentlig
være udarbejdet en (næsten) færdig model
for den organisation, der skal afløse Dansk
Jagthunde Udvalg.
Lad os alle bidrage positivt til at den nye
organisation bliver en succes. Det fortjener vore hunde. Og stort set de samme
aktiviteter og tilbud som vi hidtil har
kunnet drage nytte af skulle gerne fortsat
være selvfølgelige tilbud til det stående
hundefolk.

11. april: Apporteringstræning på Fyn
indledes kl 19.00 ved Svend Buchave,
Ståbyvej Nr. Broby, Nørre Broby.
7. juni: Apporteringsprøve på Fyn, sammen
med Dansk Pointer Klub. Sted Ståbyvej 13,
Nr. Broby. Tilmelding en uge før prøven
til Anders Varming, 40792617 eller Svend
Buchave 50580794.
Der arrangeres også træning og apporteringsprøver andre steder i landet. Se klubbens hjemmeside.
Husk også FJDs traditionsrige udstilling i
Vissenbjerg 10. juni.

Kultiveret apportering bør være en selvfølge for alle
jagthunde. Foto: Harris Jensen.
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DANSK GORDON SETTER KLUB
www.dgsk.dk

Klubredaktør:
Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert
Tlf. 22 74 80 40
e-mail: karlantondahl@gmail.com

Hvem kan ikke bruge et par dage ved Vesterhavet
Præmie til pågældende races klubmestre
samt bedste Gordon & Irsk setter i UK og
ÅK.
OBS: Der afvikles 2 apporteringsprøver
samme dag, DGSK og DISK.
Alle racer kan naturligvis stille på apporteringsprøven og meget gerne deltage i alt
andet også
Apporteringsprøverne foregår direkte ved
Rødhus Klit Camping.
Tilmelding på www.hundeweb.dk eller
direkte til Ole Frank, ole@fyrbakkens.dk.
Kl. 19,00 Festaften - med festbuffet
Søndag den 5. august
Kl 10:00 Engelsksetter klubs DJU anerkendte apporteringsprøve
Kl. 11,00 Hundetræning og dressur – ro i
opfløj (duer).
Erling Clausen er kursusleder – (Pris 100
pr. hund).

Foto: rodhuscamping.dk.

Klubweekend 2018
Dansk Gordon Setter Klub inviterer hermed
til klubweekend den 3., 4., og 5., august
2018. Arrangementet afholdes i samarbejde
Dansk Irsksetterklub og Engelsksetterklub Danmark på Rødhus Klit Camping,
Pandrup.
Rødhus Klit Camping beliggende ude i
sidste klit række og kun 800 m fra Vesterhavet. Rødhus Klit Camping ligger ca 7 km
sydvest for Blokhus.
Adressen er Rødhusmindevej 25. 9490
Pandrup
Prøveleder er Ole Frank , Tlf. +45
28600131 – E-mail: ole@fyrbakkens.dk
Foreløbigt program:
Fredag den 3. august
Grillaften med masser af hundesnak og evt.
foredrag.
Kl. 19,00 samles vi, i den overdækkede
grillhal, til fælles grillaften og hygge.
Medbring selv det I ønsker at grille.
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Lørdag den 4. august
International Certifikat Udstilling (GS, IS
og ES) & Apporteringsprøve.
Kl. 9,00 Anerkendt Certifikat udstilling for
Gordon Settere Engelsk settere og Irske
Settere.
Udstillingen dømmes af Mikael Tranholm.
Tilmelding i alle klasser på https://www.
hundeweb.dk/dkk/secure/openPage/paameldingUtstilling/steg1.html?utid=180356
–Evt. spørgsmål til udstillingsansvarlig
Christina Bak – cbak65@gmail.com.
Kl. 12,30 Frokostgrill tændes – der kan
købes pølser/drikkevarer m.m..
Kl. 13,30 DJU anerkendte apporteringsprøver: DGSK’ Apporteringsprøve og DISK
Apporteringsprøve, På de respektive prøver
afgøres klubmesterskabet for GS og IS i
apportering.
Ved mange tilmeldinger startes apporteringsprøverne evt. før. Hold øje med hjemmesiderne!
www.fjd.dk

Praktiske informationer
Standkvarter: Rødhus Klit Camping, Rødhusmindevej 25. 9490 Pandrup, Telefon +
45 29705719 eller Mail rkc@rodhuscam-

Foto: rodhuscamping.dk.

DANSK GORDON SETTER KLUB
ping.dk
Alle deltagere skal bestille og betale overnatning direkte hos Rodshusklit Camping.
Der er naturligvis også en dejlig campingplads.
Al overnatning skal bestilles direkte
ved Rødhus Klit Camping, Telefon + 45
29705719 eller Mail rkc@rodhuscamping.
dk Henvis ved bestilling til at I deltager i
Klubeweekenden.
Vi har fået særpriser på hytter og camping
såfremt disse bookes før 15.5:

Forplejning
Al forplejning kan senere bestilles på et
skema direkte ved prøvelederen. Dette
skema kommer på hjemmesiderne i løbet af
foråret sammen med yderligere annoncering
af klubweekenden
Bestilling kan også ske til DISK Brian
Hinge Krogh på sallingboens@gmail.com +

53 82 15 83.
Skulle der være spørgsmål, af enhver art,
kan henvendelse ske til Ole eller Brian.
Alle jagt & hundesportsfolk, uanset race,
ønskes hjertelig velkomne til klubweekenden.

Priser - Overnatning
Hytter med tekøkken – 6 sovepladser
normal pris kr 600 /dgn - tilbud kr 450/dgn
ved bookning før 15.5
Hytter med bad og toilet , køkken , 6 sovepladser, normal pris kr 900 /dgn - tilbud kr
700/dgn ved bookning før 15.5
Campingvogn/Autocamper/Telt inkl 2
voksne og strøm normal pris kr 248/dgn
– tilbud kr 200/dgn ved bookning før 15.5
Rødhus Klit Camping har været så venlige
at holde på deres hytter til den 15.5 således
at vi har første valg.
Campingpladsen er rimelig stor, og
forventeligt vil det ikke være et problem
blot at komme med en campingvogn, men
alligevel vil vi anbefale at folk booker en
plads forud. Senest den 20. juni – især hvis
vi får en super sommer.
Foto: rodhuscamping.dk.

Apporteringstræning for de engelske hunde i 2018
ansigter samt en masse nye.
Første træningsdag bliver den 7. maj og
alle mandage frem til den 25.juni med
afsluttende prøve søndag den 1. juli.
Ligeledes holder vi træning de fire mandage i juli med prøve den sidste mandag.
Vel mødt på vegne af
Dansk Irsk Setter klub og Dansk Gordon
Setter klub

Husk!
Husk tilmelding til FJD-udstilling d.
10. juni. (se annonce andet sted i
bladet)
Husk at holde dig orienteret om,
hvor der er apporteringsprøver og
træningstilbud.

Mød op til træningen og vær klar tyil efterårets jagter. Foto: Annette Laursen.

Igen i foråret 2018 holder vi apporteringstræning for alle engelske stående hunde.
(der er sikkert plads til andre racer også).
Det er lykkedes at få en super flot aftale i
stand hos: LAMMEFJORDENS JAGTFORENING, Østre Vej 20, 4522 Gislinge.
Vi har hos dem kunne fastholde mandagene som træningsdage fra kl. 18.30 til

ca.21.00.
Arealerne er helt i top med områder der
spænder fra begyndere og til meget øvede
hunde/fører. Samt adgang til deres klubhus
hvis vejret er dårligt, men der er en dejlig
overdækket terrasse hvor det bliver muligt
at nyde kaffen.
Vi glæder os til at se alle de gamle kendte
www.fjd.dk

Prøver vil være annonceret på
FJDs hjemmeside.
Træning annonceres på de enkelte
klubbens hjemmesider.
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DANSK IRSKSETTER KLUB
www.irsksetterklubben.dk

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

Årets hunde
Årets unghund
Årets unghund blev i 2017 Vilslev Nemo
Ejer og Fører Erling Christensen Opdrætter: Flemming Vilslev. Nemo har allerede
apporteringsprøven i hus, så mon ikke vi
får ham at se i Brugsklasse og måske endda
Vinderklasse til efteråret.
Vilslev Nemo opnåede følgende resultater:
1Pr. UK 11. marts – FJD
1Pr. UK 9. september – FJD
1Pr. UK 18. oktober – FJD
Bestået Apporteringsprøve
DISK ønsker ejere og førere tillykke med
de fremragende resultater i 2017. Specielt
Tillykke til Agneta Anderson som er er opdrætter Red Garlic’s Red Pepper som også
er far til Årets Unghund og til Flemming
Vilslev som er opdrætter af Vilslev Nemo
Med venlig Hilsen
Frank Krøyer
DKBRCH Red Garlic’s Red Pepper. Foto: Brian Krog.

Årets Hund 2017
Den mest prestigefyldte titel i Dansk Irsk
setter regi er vinderen af titlen ”Årets hund”
som består af et billede skænket af Erik
Petersen og en startpistol som har tilhørt
Johnstadt-Møller, skænket af Kennel Settermosen. Vinderen af titlen som årets hund
indgår i et samlet regnskab og den der har
flest point i 2041 vinder pistolen til ejendom. Point følger således ejeren og føreren.
I år blev det Red Garlic’s Pepper ejer og
fører: Brian Krogh; Opdrætter: Agneta
Andersen, der med et fantastisk forår fulgte
op på titlen som Danmarksmester i 2016.
Pepper opnåede også den fineste titel som
Dansk Brugschampion i 2017.

Brian Krogh og Pepper opnåede følgende
resultater i 2017:
1V med CACIT d. 22. marts 2017 – DJ
3V d. 29. marts 2017 – DKK
5V d. 2. april – DISK
2V d. 9. april – DKK Mesterskabsprøve
2Pr. Brugsprøve d. 17. september – DKK
4V d. 6. oktober – DJ
Top 5 i Danmark ser således ud
Red Garlic’s Red Pepper 350
KirstineKjærs Eddie
310
Bjerkaasens Bs-Siff
245
Settermosen Charites
195
Diana
90

Vilslev Nemo. Foto: Erling Christensen.

Hvalpetilgang i 2017
2017 blev året hvor vi endelig kunne en fremgang i antal registrerede
hvalpe og importer. I alt 89 blev det til mod 50 i 2016. Det er en
stigning på 78%. Da antallet af nye registrerede Irsk Settere er helt
afgørende for vores klub, er det et særdeles fremragende resultat.
DISK siger tak til alle de seriøse opdrættere for deres store arbejde
for den Irske Setter.
Privat foto.
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Sarah Jensen ny i bestyrelsen
Omkring mig selv og mine ambitioner i
forhold til DISK bestyrelse
Jeg er opvokset i et hjem hvor den irske
setter har været en del af familien siden
jeg var barn. Den irske setter har gennem
min opvækst primært været benyttet som
jagthund til alle former for jagt, men ind
i mellem sneg min far sig afsted til lokale
markprøver og her blev min interesse for
hundesporten vækket. Jeg har hele mit liv

været ivrig jæger, og det at blive 16 år og
kunne indløse jagttegn var for mig lige så
stort som da jeg fyldte 18 år.
I en forholdsvis ung alder begyndte jeg
at marktræne min fars hunde, men først da
jeg i 2009 købte min egen hund fik jeg rammerne til at kunne føre hund på markprøver.
Det blev i første omgang en kort fornøjelse
i forhold til hundesporten da min uerfarenhed til dels var skyld i at jeg aldrig rigtig fik

noget ud af hunden. Jeg valgte derfor efter
et par sæsoner at nøjes med at bruge ham på
jagt og vente på jeg fik muligheden for at få
en anden og forhåbentlig lettere dresserbar
hund.
Ved et tilfælde fik jeg så i 2014 en hund,
der viste sig senere hen at give mig en
lang række fantastiske oplevelser både i
hundesporten og på jagt. Med lidt hjælp fra
en god kammerat fik jeg Diana gjort klar
som unghund og de mange gode oplevelser
med hende den sæson gav mig virkelig blod
på tanden.
Jeg trænede som en sindssyg for at få
hende gjort klar som åbenklassehund og
målet det forår var blot at kunne stille på
vores egen forårsvinderklasse. Det mål blev
til fulde indfriet da hun ugen efter tildelingen af 1. ÅK vinder forårsvinderklassen
og sikrer sig billet til Forårsmesterskabet.
Alle de fede oplevelser jeg nåede at få med
Diana fik virkelig tændt en ild i mig der
brænder for den irske setter og for hundesporten generelt.
Jeg har siden generalforsamlingen i 2017
siddet som suppleant til bestyrelsen i DISK,
og har gennem mit virke som referent ved
bestyrelsesmøderne allerede en stor indsigt
i det arbejde bestyrelsen yder for DISK.
Som jæger er der for mig ikke nogen større
jagtoplevelse end at fælde fugl for en stående hund, og jeg brænder i høj grad for at
fremme den Irske setter både som jagthund
og som prøvehund. Jeg brænder for avlsarbejdet, hvor linjerne for fremtidens stjerner
støbes og håber på gennem min indsats for
DISK at kunne gøre en forskel både for den
Irske setter, men også for hele gruppen af
Engelsk stående hunde.

Sarah med sine irske settere. Privat foto, Sarah Jensen.

Mød familie Heidemann
Her er historien om vores vej til vores
første Irske setter. Vores familie består af
to voksne: Asger og Maria og vores børn
på 7 og 11 år. Samt vores to gamle Welsh
springer spaniels og nu en Irsk setter på otte
måneder.
Efter mange års trofast jagtmakkerskab,
begyndte farten så småt at dale på vores
jagthund Ronja. Det er så småt 13 år siden
Ronja indtog vores hjem og hjerter med
storm. Hun viste sig at være den hund som
bragte jagten ind i vores liv. Ronjas iver
for at arbejde i marken, gjorde at vi blev
fascineret, af det samarbejde man kan have
imellem hund og jæger.
Men årerne er gået hurtigt og Ronjas
hørelse og syn er ikke hvad det har været.
Så det var naturligt, at vi for nogen år siden
begyndte at tænke på, næste generation jagt
hund hos os. Tankerne var mange og ikke så
lette. - Hvem skal nu med på jagt i fremti-

den, skal vi have endnu en welsh eller er det
tid til at prøve kræfter med en ny race?.
I familien blev vi hurtig enige om, at vi
ville prøve en ny race. Men der begyndte
detektivarbejdet først for alvor. Hvilken
race skulle det være, hvad var vores ønsker
om hvad hunden skulle være for en? Hvad
skulle den kunne klare i marken og hvordan
skulle den være i familien.
Asger, der er jægeren i vores familie,
havde oplevet mange forskellige jagt hunderacer og set deres forskelligheder. Bøger
og internettet blev gennem trawlet for
oplysninger og valgmulighederne var store.
Vores primære ønsker til en hund var, at den
var en familiehund. Gerne i mellemstørrelsen, den skulle være jagtegnet og livlig.
Men dog uden at ”løbe på væggene”. Det
udelukker mange, men kan også opfyldes af
mange. Endelig kom vi til konklusionen Vi
ville have en Irsk setter.
www.fjd.dk

Til hvalpetræning med vores datter. Foto: Asger
Heidemann.
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Men hvor finder man så sådan en! Hvem
kan råde os til hvad man kan forvente af en
Irsk setter, hvad skal man være opmærksom
på og hvordan træner man hunden?
Det gik op for os, at der faktisk var noget
man skulle være særlig opmærksom på –
der findes nemlig to temmelig forskellige
linje af racen. En jagtlinje og en showdoglinje.
Vi var ude og besøge nogen forskellige
setterejerer og troede at vi havde fundet lige
vores hund. En tæve som var af showdoglinjen. Men vi fik også en invitation til at
komme hjem til næstformanden for DISK,
Frank Krøyer, som tilfældigvis bor i vores
nærområde. Han gerne ville vise os sine
dejlige hunde og fortælle os mere om racen.
Det var en fantastisk oplevelse. Det var
første gang vi rigtigt stiftede bekendtskab
med hunde af jagtlinjen – Og vi var solgt.
Den hunderace var lige os. Vores børn
forelskede sig med det samme i de livlige,
imødekommende og kærlige hunde.
Vi tog kontakt til DISK, og snakkede med
nogle af avlskontaktpersonerne der. Da det
på det tidspunkt ikke var muligt at finde en
hvalp nogen steder. Der blev vi skrevet på
hvalpe-venteliste, og kort tid efter ringede
telefonen og vi fik denne dejlige besked:
- Hej, det er Ole Schmidt, jeg har snakket
med Frank Krøyer og han oplyste at I var
interesserede i en Irsk Setter hvalp, og han
mente at i ville være den rigtige familie
til en. - Jeg skal snart en tur til Frankrig
og hente to tævehvalpe hjem til Danmark,
fordi jeg godt kunne tænke mig, en hvalp
fra en af dem (når de er gamle nok) parret
med en af mine egne hanhunde. Kunne I
være interesseret i at købe en af dem?
Wauuuu. Vi var helt ekstatiske over vores
held. Nu kunne tiden kun gå for langsomt.
Asger og vores søn fik tilbuddet om at
komme ned og se en dag med sætter træning sammen med Ole i ventetiden. Så der
fik vi en forsmag på hvad der ventede os.
Hund i huset
Den 30. september kom, og vi pakkede
bilen og kørte til Lolland for at hente vores
Luna.
Det føltes helt som om, vi skulle hente et
adopteret barn. Vi havde kun set få billeder
af hunden og der var langt til Frankrig,
så hvalpe besøg var ikke en mulighed vi
havde. Så det måtte være kærlighed ved
første blik. Og det blev det.
Bag havelågen, hos Ole stod der en lille
rød/brun hund og hilste os velkommen da vi
kom. Tillidsfuld, nysgerrig og fuld af glæde
tog hun imod os. Hun havde været hos Ole i
et par dage og allerede fundet sig fint tilrette
med stedet og de andre hunde.
Over en kop kaffe gav Ole os råd og vejledning angående Irsk sætter pleje.
Da vi kom hjem, sprang hun lige i armene,
eller nærmere ”i poterne” på vores to vores
to gamle hunde der tog godt imod den nye
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Luna med på jagt Foto: Asger Heidemann.

lille hyper hund. Men Luna er mere end
bare en energisk hund. Hun er den mest
kærlige, sociale og trygheds søgende hund
vi har haft. Hun er meget ivrig for at lære
og vil meget gerne forsøge at gøre de ting
vi øver, især med masser af hunde-guffer.
Vi har selvfølgelig også tilmeldt os et
hvalpemotivations hold, og det med hvalpetræning kræver dog en vis toldmodighed
og vedholdenhed, for Luna vil MEGET
gerne hilse på andre hunde. Og det vil sige
ALLE andre hunde i området. Vi blev lidt
udfordret på indkaldet når det også var
holdet med hunde 200 m væk der skulle
hilses på. Vi gik derfor i intensiv træning
med fløjte indkald, og det viste sig at det
var det der skulle til for at fangen Lunas
opmærksomhed.
Luna er rigtig god til andre hunde og
selskaber uanset om der er mange eller få,
om hun kender folk eller de er helt nye for
hende, og virker som alt er en fornøjelse.
Vi har allerede haft hende med på sin første
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jagt (i snor), hvor hun fulgte med en hel dag
og hørte og så alt der skete.
I starten af februar var vi på markprøvetrænings kursus for begynder, arrangeret af
Kennel Æblevangen, hvor vi fik en masse
guidning i hvordan træning til markprøve
kan håndteres samt gode tips og idéer til
hvordan det er at træne med sin unge hund
til jagt og markprøve. Det var en fantastisk
oplevelse for både Luna og os, hvor vi lov
til at se og prøve marktræning med kyndig
vejledning.
Vi glæder os til hvad fremtiden vil bringe
med vores nye Irske setter. Vi ved allerede
at jagt, marktræning og ude liv lige er Luna.
Og når løbetøjet kommer på herhjemme, så
er Luna aldrig for træt til at tage en tur med
ud i det fri. Men vores vigtigste kriterie var
jo at vi skulle have en familie hund foruden
alt det andet, og det har vi i den grad fået.
Med Jæger hilsen
Asger Heidemann

I næste nummer

Succes med apportering. „Jagthunden“ har besøgt
en kendt retrievermand for at få tips og ideer. Foto:
Anders Lifland.

Jagthunden
Jagthunden er medlemsblad for specialklubber tilsluttet FJD. Bladet udkommer i d.
15. i månederne: februar, april, juni, august,
oktober og december. Oplaget er p.t. 5.000 og
omdeles af Porto Partner Aps.
Ansvarshavende redaktør og hjemmeside:
Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31,
7490 Aulum. Tlf. 97 47 24 93. Mobil. 24 82
10 93. (Redaktion og layout). e-mail: jagthunden@fjd.dk
I redaktionen med særligt ansvar for
annoncer mm: Nicole Lajgaard Solgaard,
Blegindvej 34, 8462 Hørning. Tlf. 29 90 36
13. e-mail: ajagthund@hotmail.com.
Læserindlæg mm optages ved henvendelse
til redaktøren. Alt klubrelateret stof sendes til
redaktøren for den pågældende specialklub.
Udebliver bladet: Henvend dig til specialklubkassereren

Udsætningssæsonen står for døren. Små tips. Hvad betyder de nye udsætnignsregler? „Jagthunden“ har været
på udsætterkursus. Foto: Flemming Østergaard.

Adresseændringer: Meddeles til specialklubkassereren.
Tryk: Johansen Grafisk, Holstebro.

FJDs kasserer: Ole Dahl Madsen, Kvottrupvej 51, Kvottrup, 8471 Sabro. Tlf.: 86 24
24 78. Mobil: 24 82 24 78. e-mail: kasserer@
fjd.dk
FJDs hjemmeside: www.fjd.dk

Klubberne for de stående
jagthunde
(Fællesrepræsentationen for Specialklubber
for Stående Jagthunde i Danmark)
FJDs formand: Christian Johansen, Bilstrupvej 32, 7800 Skive. Tlf.: 40 31 88 35. e.mail:
formand@fjd.dk
FJDs sekretær : Ingerlise Rasmussen, Bolle
Engvej 94, 9330 Dronninglund. Tlf. 40 93
28 98.
e-mail: sekretaer@fjd.dk

DJU
Dansk Jagthunde Udvalg
DJUs sekretariat: c/o Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedsagervej 1, Ny Harløse, 3400 Hillerød. Tlf. 21 67 24 68 og 48 26 24 68. E-mail:
stenhoej@mail.dk
DJUs hjemmeside: www.danskjagthundeudvalg.dk

Adresseliste over specialklubbernes kasserere.
Her henvender man sig ved adresseændring, ind- og udmeldels.
DANSK RUHÅR KLUB
Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970
Hørsholm. Tlf. 20494839
Email. kasserer@ruhaar.dk

LANGHÅRSKLUBBEN
Hans Petter Lauridsen, Bøllundvej 32, 7330
Brande. Tlf.: 40515615 eller 97180360
Email: askaer.hp@mail.tele.dk

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

KORTHAARKLUBBEN
Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund. Tlf. 40924260
Email. kasserer@korthaarklubben.dk

DANSK WEIMARANER KLUB
Niels Møller Kongsbak. Viborgvej 308, 7830
Vinderup. Tlf. 29440069
Email. kasserer@weimaraner.dk

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

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB
Michael Østergård, Skovtoften 10, 6900
Skjern. Tlf. 20161627
Email. dmk.kasse@gmail.com

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

DANSK GORDON SETTER KLUB
Lauge Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Merløse. Tlf. 30331949
Email. lauge.stiig.larsen@gmail.com

KLUBBEN FOR GAMLE DANSKE
HØNSEHUNDE
Kenth Lange, Tommerupvej 43, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 65967747
Email.kenthlange@gmail.com

DANSK BRETON KLUB
Marianne Kjeld Jensen, Røjlehaven 107,
2630 Taastrup. Tlf. 20299556
Email. mkj-mkrevision@hotmail.com

DANSK IRSKSETTER KLUB
Gunnar Jensen, Lyngvej 18, 8660 Silkeborg.
Tlf. 51324035
Email: gj.kirstinekjaer@outlook.dk
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Aprildigt
Gjennem Skov, gjennem Krat;
Og har han tillige en Fjer i sin Hat
Af den første Sneppe fra Skoven båret,
Til Sneppekonge da han er udkaaret.
Og stolt som en Konge, og langt mere glad
Han staar som den Første i Jægernes Rad.
Men Æren og Glæden de vare kun kort,
Til den kjære Gjæst rejser atter bort:
Når først Blomst udi Lunden smiler,
Mod Norden han piler.
Og Jægeren hænger sin Bøsse hen:
”mon jeg er med, når der hedder igjen:
”Tirez haut! Tirez haut!”
St. St. Blicher (fra Trækfuglene)
Foto: F.Ø.

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

Vestfyns Agerhøns- og Fasanopdræt
Sjodvangen 8,
5610 Assens

www.agerhonsopdraet.dk

Mobil:
40434850

email:
alexnissen@c.dk

Bestillinger modtages på agerhønefamilier, agerhøns og fasaner til udsætning

KÆLEDYRSKREMATORIET

Katholt
vildtopdræt

AGERHØNS

www.dyrekrematorie.dk
RANDBØL: 75 88 01 23

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

Bestilling modtages på æg, kyllinger og
familier

Tlf
27636780 - 60132000
Email:katholt@private.dk

0LGWM\VN9LOGWIDUP

3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW
3URIHVVLRQHOWRSGU¨WDIKºMNYDOLWHW

$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº
$IDJHUKºQVRJIDVDQHUY-RKQRJ0DUOHQH3DSVº
Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213
www.midtjyskvildtfarm.com
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“Gammel” hund
-ikke mig!
Alder er bare et tal...
Ikke mindre end halvdelen af alle hunde over
6 år får ondt i leddene og sværere ved at
bevæge sig.
Desværre forveksler alt for mange
hundeejere symptomerne med, at
hunden bare er blevet ældre og
måske lidt mere doven.
Er du i tvivl om din hund så
læs mere på canosan.dk -

www.canosan.dk
På farten med Canosan®
- specielt udviklet til at støtte den normale funktion i
ledbrusk, ledkapsler, sener og ledbånd.
www.fjd.dk
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Det bedste til din hund
- gennem flere generationer

Siden 1986 har KROMIX fremstillet hundefoder af højeste standard.
Foderet er sammensat af nøje udvalgte råvarer af høj kvalitet.
KROMIX bruger udelukkende friske tørrede råvarer, der sikrer en
god naturlig smag. Kødet vi anvender, er godkendt til konsum.
Vore fodertyper er selvfølgelig blevet ændret igennem årene, da vi
altid følger den nyeste udvikling, som passer til vore produkter.
Vi tilsætter ikke aromaer, smags- eller
farvestoffer.
KROMIX blev startet i 1986 af
Henning Kromann
ud fra filosofien om, at pris, kvalitet
og ydelse skal passe sammen.

.520,;
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Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk

